1 TANRI 1 İNANÇ 1 Church Evren Saklama Muhafızlar

PLANLAMA
yönetim bölgesi Kalbinin nerede, ANA olduğunu!

Shire Planlama amacı Topluluk ve Habitat çoğu yararına arazi yararlanmaktır.
Topluluk ve Habitat ihtiyaçları uyum esastır. Tüm verimli topraklar büyüyen gıda ve ya
ranching için kullanılır. doğal bitki örtüsü ve canlılar için bazı kutsal sağlanmaktadır. Sigara
verimli topraklar yerli ve non yerli bina için kullanılır. Verimli topraklar üzerinde mevcut
binaların yıkılıp olmayan bereketli topraklarda geri dönüştürülmektedir. Arsa İl
ihtiyaçları için bir kenara bırakılır.

Tüm Mezarlıklar kazılıp edilmiştir. Kalıntıları ölüdürülürler. Arazi tarım için kullanılmaktadır.

Tüm Golf sahaları, parklar, Spor oval gıda üretimi için geri dönüştürülür. Herşey Botanik
bahçeler, Hayvanat Bahçeleri yerel Habitat için Sanctuarys haline (Bitki, vahşi) . Çok amaçlı
dini yapıyı, türbelerini, bütün kaleleri, saraylar inşa konakları .. yıkılmaktadır. Kara bereketli
olan veya olmayan fertil olarak sınıflandırılır. Yapı malzemesi yeni binalar için yeniden
kullanılır.

A ' yönetim bölgesi ' 1 veya daha fazlasından oluşmaktadır 'Shire Oasis' (S) . Bir Shire Oasis
oluşur ' SMEC ( Shire tıp ve eğitim Kompleksi) '' CRBC

(Cron'u Perakende ve Pazar Kompleksi) ' Kutsal (doğal Yaşam alanı) , Çalışma
Şapelleri, Tarım ve Ortak Küme Konutlar.
Otoyollardan üzerine Yurtiçi ve dışı yerli taşıma 'Freeway Tramvay' ile değiştirilir! Uzun
mesafeli kara taşımacılığı sadece Rail gereğidir.
Büyük kulesi aşamalı edilir (Wreckers) . Toll operatörleri Parazit, Açgözlü Yırtıcı,
vurguncular; Otoyol soygun suçtur. MS R6,

SMEC ( Shire tıp ve eğitim Kompleksi)
Bir Shire anlayışından çocuklar ve yaşlılar için herkes ve ücretsiz
eğitim ölüme ücretsiz sağlık sağlar.
Bu SMEC yoluyla bu topluluk hizmetleri vermektedir. SMEC Ayrıca sadece
SHE için bir kariyer yolu olduğunu!
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Ücretsiz Tıp: SMEC ücretsiz tıbbi ve diş sağlar (Hastane prosedürleri hariç) Herkes
için.
En Ücretsiz Eğitim SMEC: Çocuklar 1 saat mesafede Sunrise sonra Sunset önce 1 saat
haftanın 6 günü katılacak. Çocuklar kapak bütün, ayakkabı, eğitici materyal, yiyecek ve içecek
ile sağlanmaktadır. Onlar bir banyo var, dinlenmek (Yeni doğmuş kulüp) , Dinlenme duş vardır.

Anneler 1 saat mesafede Sunrise sonra Sunset önce 1 saat haftanın 6 günü katılmak (Bunlar
3 saat mola almak) . Anneler kapak bütün, ayak giyim, gıda, içecek ile sağlanır ve ödeme ( 1x
wmw ) . duş Can.
Not! , Anneler ve Çocuklar değişiklik ayrılırken. Her şey sağlanan kalır. hiçbir ev
işi yoktur.

Yaş 0-2: annesi a yeni doğmuş teşrifleri ' SMEC: Yenidoğan kulüp' Haftada 6 gün. Yeni
aldığınız yıl 2'yi tamamladıktan doğdu ' Yenidoğan kulüp Diploma' 280 saat kulüp
öğrenme ve öğretme tamamlayan anneler alırsınız: 'Yıl 1 Çıraklık 'SMEC' Sertifika '. Anneler
çocuk gevşek bir hafta New doğmuş döverek 6 gün gitmeyen. Yetersiz bir anne.

Yaş 3-9: erkek ve kız (Bilim adamları) Haftada karışık 6 gün katılmak (Ko ed) sınıflar , SMEC:
Temel - Okul' yıl 9 tamamladığınız Alimler almak ' Temel Okul Diploması' . 140 saat Temel
Okul öğrenme ve öğretme tamamlayarak Anneler alırsınız: 'Yıl 2 çıraklık SMEC
Belgesi'. Haftada Temel okula 3 gün katılmayan Anneler çocuk kaybederler. SHE
prenatal veya Yeni doğmuş kulübü katılacağını için geçerli değildir.

Yaş 10-14: kızlar (Bilim adamları) Haftada 6 gün kız katılmak sadece sınıfları de 'SMEC:
Kız tek Okulu' . yıl 14 tamamladığınız Alimler almak ' Kız sadece Okulu Diploması'. 140
saat Kız sadece School, öğrenimi tamamlayan anneler, öğretme alırsınız:
'Tıp ve Eğitim Ticaret Belgesi'. Haftada Kız Okulu 3 gün katılmayan Anneler çocuk
kaybederler. SHE prenatal, Yeni doğmuş kulüp veya Temel-Okulu'na devam ediyor
için geçerli değildir.
Yaş 15-16: kızlar (Bilim adamları) Haftada ödenen 6 gün katılmak ( 1x wmw )

en sınıflar 'SMEC: Aile Koleji' . yıl 16 tamamladığınız Alimler 'almak Aile Koleji Diploma' .
62 yıl Eski SHE öğretmek: SHE sonraki nesile Yaşam Deneyimleri geçer (Ücretli
3x wmw) Aile Koleji'nde.

2

7 İLLER Shires 1 KİLİSE Kanunî Manifest
15.01.1.1

www.universecustodianguardians.org

1 TANRI 1 İNANÇ 1 Church Evren Saklama Muhafızlar

Yaş 63 veya üst düzey üzerinde (Ko ed) eğitim mevcuttur ' SMEC: Senior Etkinlik
Kulübü' .

Her SMEC olan bir toplama !
SMEC Katılan SHE hamile oluyor için zorunludur ve Çocuklar kadar SMEC katılıyor
tamamladınız. Zaman Üçgen (CG Klock) kullanımda! Sunrise olduğu '0 saat' Sunset olduğunu
'14 saat . zorunlu 14 ila 21 saat kullanımda Shire gece çıkma yasağı uygulanır.
Çalışanlar haftanın 6 günü içinde katılmak (2) 6 ½ saat kaymalar (1/2 saatlik bir ara içerir) , ödeme
oranı 1x için 7x wmw , wmw şartlar geçerlidir. 1 vardiya

7 1/2 saat için 1h . 2 vardiya 13 saat ila 6 1 / 2H . Kaymalar üst üste gelir. Personel sonra
duş vardiya sağlanan kapağı tüm ve ayakkabı koymak başlar. Gıda ve içecek temin
edilmektedir.

SHE Kariyer grubu: SMEC Müdürü

* Temel: bir açıklık ardından, kıdeme göre terfi!
SHE tamamlandı sonra 'İmam nikahı' Sözleşme'. Bir 'Tıp ve Eğitim Ticaret Belgesi'
vardır. SHE olarak çalışmaya başlar ' Hemşire '
( wmw2 ) .
1 yıl iş deneyimi olarak sonra ' Hemşire ' olmayı nitelendirir ' Kıdemli Hemşire ' ( wmw3 ) .

1 yıl iş deneyimi olarak sonra ' Kıdemli Hemşire ' 'PHeC Teknik Koleji' kazanır
'katılmak üzere nitelendirir Danışman Belgesi' . bir açıklık var terfi edildiğinde ' Ebe ' ( wmw4
).
1 yıl iş deneyimi olarak sonra ' Ebe ' 'Phe Liderlik Koleji' kazanır katılmak üzere
nitelendirir 'Lider Diploması' . bir açıklık var terfi edildiğinde ' doktor ' ( wmw5 ) .
1 yıl iş deneyimi olarak sonra ' doktor ' 'PHeC Liderlik College' kazanır 'katılmak üzere
nitelendirir Yönetici Diploma' . bir açıklık var terfi edildiğinde ' başhemşire ' ( wmw6 ) .
1 yıl iş deneyimi olarak sonra ' başhemşire ' 'PDEc Liderlik Kampı' kazanır katılmak
üzere nitelendirir 'Yönetici Derecesi' . bir açıklık var terfi edildiğinde ' SMEC Müdürü ' ( wmw7
) . 'İl Danışmanı havuzu' Katıldı .

SMEC SHE orada hayatlarının en geçirecek en topluluk yaşam merkezidir. SHE var
ve çocukları yaşamayı sosyalleşmek gerekiyor
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tam potansiyeli. Ortak yaşam çocukları ziyade bireyler yetiştirme topluluktur.

SHE katılıyor 'başlar ediyor SMEC 'Prenatal faaliyetler için . ( Not! HE dahil değildir) . Doğumdan
önce 3 hafta itibaren SHE günlük SMEC katılır. Bu sürekli sonra doğum. Bütün
çocukları orada eğitimlerini tamamlayana kadar SHE SMEC ile dahil olacak. SHE
sonra kariyer başlar. SHE bir Çıraklık tamamladı
( Tıp ve Eğitim Ticaret Belgesi ) . SHE 'SMEC' Buluşmaları katılacak. Sonunda SHE
katılacak Kıdemli Aktivite Kulübü .

SMEC bir çan kulesi vardır. 'Sunrise', 'Gün ortası' Her gün 'Günbatımı', 1
dakika boyunca çalar. Bu zil kutluyor 1 TANRI Sunlight aracılığıyla bize
Daylight vererek. Gün 1-6
(çalışma haftası) , 1saat Sunrise sonra ve 1 saat 2 dakika boyunca çan
halkaları batımından önce. iş başlangıç ve çalışma ucunu Sinyal. 7. Gün (Eğlenceli
gün) Sunrise sonra 1 saat ve 3 dakika boyunca batımı zil çaldığında önce 1
saat. Bu

Haydi 1 TANRI ve Topluluk bir 'olduğunu biliyorum Toplama'.

CRBC ( Cron Perakende ve Çarşı Kompleksi )
CRBC Alışveriş Merkezleri ve Alışveriş Merkezleri değiştirin. CRBC 4 seviyeli yedigen
binada bulunmaktadır. Bir CRBC bir 'Yedigen Hub', her bir yan yapılar bağlı olmasıdır.
Örnek: Bir SMEC, Çalışma Şapelleri, Ortak Küme Konut, .. Bir 'Shire Oasis' bir parçası.
CRBC Sun- seti 1 saat önce kapanış, Sunrise sonra, Gün 1-5 Ocak saat açılır. CRBC
Midday kapatarak 1 saat Sunrise sonra, 6. Gün açılır. Sunset önce 1 saat Midday itibaren
bakım ve onarım temizlemek olduğunu. 7. Gün CRBC kapalı!
bir CRBC 4 seviyeli bir binada yer almaktadır.

Zemin kat Depolama, mallar ve mallar
perakende çıkış ve Kapalıçarşı için dışarı.
Seviye 1 de dahil olmak üzere cron'u-perakende alandır

İçecek-Bar (alkolsüz) .
Seviye 2 olan Çarşı, her şey ev yapımı /
Homegrown, kullanılan ancak faydasız değil.

3. seviye Yönetim ve çalışanlar alan kırmak olduğunu.
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Çatı Güneş panelleri oluşur.
Cron Perakende modeli 1 perakende kompleksi, Ortak Küme yaşam için, tüm perakende
ihtiyaçlarını birleştirir. Cron-Perakende çoğaltılması tüm Franchise yerini biter (Gıda, Giyim,
Variety ...) Her bölüm için 1 çıkışı ile.

Cron Perakende Bir Sağlıklı olan tüm Fast food Klonlar değiştirir (alkolsüz) İçecek
Bar.

CRBC Cron yönetim sistemi kullanır. Müşteri gönüllüler
tarafından desteklenmiş. Cron yönetimi tarafından faaliyet DmC
( Karar verme Komitesi) . Müşteri gönüllüler hemfikir
müşterilerdir (yıllık) Her 4 haftada 7 saat çalışmaya
Bedava dönemi. Her alışverişte + yıl Smorgasbord bir indirim alma. Onlar
geribildirim vermek de vardır DmC.

Çarşı
el sanatları, ev yapımı ürünlerin perakendecilik.

Preloved öğeler.

Perakende üretilen ürünün oluşur. Bir aile tarafından düzenlendi ve aynı
genişletilmiş ailesi tarafından perakende için teklif etti. geniş aile dışında çalışanları
veya gönüllüler olamaz. Dedesi, Ebeveyn (kardeşler) ve Çocuklar: Geniş Aile
oluşur.
preloved (Kullanılmış) ürün sahipleri tarafından veya başkası adına satılmaktadır. mallar
başkasına adına satılmaktadır eğer bir satıcı bir alıcı bildirmelidir. Preloved garanti ile
gelmez (Herhangi bir geri ödeme ya da değiştirilebilir) . Alıcı dikkat!

Çarşı tüccarlar için yıllık bir temsilci seçerler CRBC DmC.
UYARI!
Sürekli alışveriş gerekiyorsa. Sen yardım aramak, bir 'Addict' vardır.

cron Küme bir grup ait cron en
Saklama Koruyucular bir bütün İli sunabilmek için ayrı cron en işbirliği çok sayıda çağrı (Aşiret)
: ' Cron Kümesi' . Cron Küme ulusal ya da çok uluslu işletmelere vurgunculuk, Açgözlü
değiştirin.
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1'den fazla Shire'ı içerir Başlıca projeleri veya, hizmetler işbirliği yapmak ayrı cron en
çok sayıda gerektirir ( cron Küme ) .
cron Küme Müşteri tedarikçisi ilişkilerinde cron en işbirliği birbirleriyle topluluğudur. Sözgelimi
'Sabah vitamini Tablet'
(ürün) . Cron en katılan: Dağıtım, Pazarlama, Üretim, Paketleme, İlköğretim yapımcı,
Araştırma, Geliştirme, Perakende.
cron en Bir parçası olduğunu vardır cron Küme onların ihtiyaç DmC en birlikte
hareket etmek. Her DmC güçlendirmek gerekir (karar verme) 1 kişi Cron Kümesi
içinde kendi cron ilgisini temsil etmek. Bir karar verme temsilcisine olmayan herhangi
cron'u Kümeden ve bir diğeri ile değiştirilmesi gerekir.
cron ' s İl Hükümeti ve veya kuruluşlar ile uğraşmak isteyebilir (araçlar...) . kullanmak
Sadece Devlet daireleri, cron Yönetim Sistemi DmC Bir katılabilir cron Küme .
Not! dönüştü edilmez Hükümet iş sahibi cron
iş (Yardımcı, Uzun yol taşımacılığı, madencilik, Uzay araştırmaları ...)
kullanılarak çalıştırılır cron Yönetim Sistemi D mC .
cron Küme 'Dan yapmaktadır CRBC ' ve İş Şapelleri.

Ortak Küme Konut
İnsanlar bir var 1GOD Sağ hesaplı, güvenli yaşam dörtte
verilen (Barınak) . Hükümet bu uygun fiyatlı, güvenli yaşam
çeyrek tedarik etmekle görevlidir. Barınak tarafından sağlanır ' Shire'
.

İçin yönetim bölgesi hesaplı yaşam dörtte tüm Freehold Land ve yerli tedarik (Özel ait) barınak
kendisine aktarılır. Boş transfer mülkiyet evsiz insanlar ve bekleme listelerindeki aileleri
ile doldurulur. Sadece 1 işgalci ile Çoklu yatak evler diğer işgalcilere almak gerekir.
Daha sonra 1 yatak odası olan 1 kişi için kabul edilemez bir anti sosyal davranıştır.

Tüm Ekonomik yaşam dörtte Araba konaklama vardır. Sonunda, makyaj süs bahçe,
ücretsiz ayakta evler topluluğu küme konut ile değiştirilmesi gerekebilir. Küme kiralama
pansiyon 'Shire' tarafından sağlanmaktadır.

Tüm küme konaklama kiracı + 1 seviye cam evde 3 seviyeleri var: Yer Seviyesi,
Düzey 1, Düzey 2, Glasshouse (Kiracı bitkiler büyüyebilir) . Küme konaklama Tek
birimden oluşmaktadır (1 oda) ,
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Çift birimleri (2 oda) Aile birimleri (3 oda ...) . Zorunlu Kılavuzu-hatlar (Aile durumu, yaş) uygulamak.
Tüm Ekonomik Güvenli Yaşam Çeyrek Araba konaklama yeridir.
Haftalık kira kiracının brüt haftalık gelirin% 14'tür. Çoklu kiracı kira kiracı ortak
brüt haftalık gelirin% 14'tür.
Örnek: 100 $ brüt haftalık gelir, 14 $ kira.
1000 $ brüt haftalık geliri, 140 $ kira
yönetim bölgesi Günlük minimum elektrik ve su besler (Ücretsiz) (daha sonra ödeme) Maksimum
kullanım, toplum çamaşırhane, bakım, rekreasyon, atık ve kanalizasyon temizleme kesti.

Not! yemek pişirme, ısıtma ve güç gübresi, odun, kömür, doğal gaz, petrol İç ve yerel
olmayan yanma, ENDS!
Tek kiracı 1 oda topluluk yaşayan hakkına sahiptir. yaşta 63 aktarma emeklilik
konaklama var (zorunlu) . Tek 1 oda kiracı aynı düzeyde topluluk tuvaletler, duş tesisi
ve alt seviye çamaşırhane, banyosunda kullanır.
Çift (1 HE ve 1 O) kiracı 2 oda vardır: Yaşam, uyku, mutfak ve tuvalet, Duş. Hisse
çamaşırhane, alt düzeyde banyosu.
Çocukların gelmesi 'Aile birimlere' Taşı. Birkaç tek transferlerini olur (zorunlu) tek birim.
Aile kiracı 2 oda var (Mutfak ve Tuvalet, Duş. Hisse çamaşır, alt düzeyde banyosu,
oturma uyku) Her 2 çocuk için + 1 oda. son çocuk dışarı hamle sonra (18 yaş zorunlu
olarak) . Çift transferi (zorunlu) Birkaç yaşayan.
Küme konut arasındaki Alanları meyve bahçeleri ve ücretsiz aralığı hayvancılık için kullanılır. Onlar
Küme evler kiracılar tarafından muhafaza edilir (Ücretsiz) .
Bir liste üzerinde kimlerdir.

FREEWAY - Tramvay CG taşıma çözümü!
1 milyon + sakinleri ve otoyollardan ile şehirler 2 önemli sorunlar var: kirlilik ve saat
tıkanıklığını acele. Her iki sorun şimdi en geç çözümler gerekir. Saklama Guardian bir
çözümümüz var. Otoban tramvaylar! Bireysel ulaşım ve uzun mesafeli Büyük teçhizat
haulage yerine Raylı.

Bir Freeway Şehir merkezinden uzakta lider şehir merkezine giden 3 şeridi ve 3
şeridi vardır.
1 st Freeway'in tüm arabalar, kamyonlar ve otobüsler kaldırın. 2 nd otoban yüzeyine tek
yön için 2 üzerine tramvay parçaları yatıyordu.
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Şehir bağlı tarafta 2 parça (>) Freeway'in halkı tramvaylar hareket ettiren
tarafından kullanılacak. 1 parça şehre gider ve diğer uzak City gider. insanlar
tramvaylar 300 artı taşıt taşımak mover. Onlar her Otoban çıkışında sadece
durdurun. Çıkışta anda taşıt yerel banliyö barınağa, Servis 3 tekerlekli aktarmak
veya yürüyebilir durur.
Kentin uzak tarafında 2 parça (<) Freeway'in yük taşıyıcı tramvaylar tarafından kullanılacak. 1
parça şehre gider. diğer uzak City gider. navlun taşıyıcı tramvaylar yarı römork boyutlu
yükleri taşımak; onlar sadece her Freeway çıkışında durdurmak. Çıkışta anda navlun yerel
navlun merkezi ya Servisi 3 tekerlekli transfer edebilir durur. Ekstra büyük ağır yük 4
kullanın (yada daha fazla) tekerlekli.

Freeway Tramvay Bir Shire Küme cron işlemi vardır. tramvaylar o taşınan mallar,
insanları 3wheelers. Onlar bireyler veya cron vardır.
Ne Freeway'in kaldırılır araçlar hakkında? Otomobil onlar aşamalı olan büyük bir kirleten
vardır (Wreckers) . Toplu taşıma tramvay, demiryolu ile taşınmaktadır. Kısa mesafeli yük
Servisi kamyonlar kullanır. Büyük kulesi aşamalı edilir (Wreckers) .

Ne Toll-operatörleri hakkında? Toll operatörler Açgözlü parazit Vurguncularına vardır;
Otoyol soygun cezalandırılabilir bir suç, MS / R6, Toll- operatörler mal varlıklarının ele
geçirdi ve dışarı tazminat topluma döndü. Tüm yollar Shire ait olup kullanmakta
serbesttirler.

Tüm yollar bütün insanlara aittir!
Toplu taşıma (İnsanlar ve mallar ikisi) tercih verilir.

3 TEKERLEKLİ CG taşıma çözümü!

Saklama Guardian insanlar, hayvan ve eşya hareketi için 3 tekerlekli pedalı taşıma
destekler. Bu Shire Oasis içinde kısa bir mesafe taşımacılığı. Almak ve Otoban Tramvay
durakları teslim etmek için kullanılır.
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Taşıma yanlışlar!
Saklama vasi İnsan vücudu yüksek hızlı seyahat için inşa olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla
hız için gerek yoktur. Tüm yüksek hızlı taşıma (Hava, kara, deniz) biter.

2 W topuk ( Bir mühendislik hata )
2 teker taşıma kötü taşıma, bir sağlık tehlikesi tasarlanmıştır. Zarar vermek zalim veliler
tarafından kullanılır (Onlara binmek ve düşmek olun) onların çocukları ve onları çekilmez
hale. 2 teker taşıma toplum sağlık maliyetlerini artırırken.

Motorlu 2 teker taşıma 2 versiyonu bulunmaktadır: 'Kir ve Yol'. Kir
versiyonu çalkalamak için kullanılan (Vandalise)
'Habitat' yukarı. It adlı gürültü kirliliği yaban hayatı korkutuyor.

Hava kirliliği solunabilir hava azaltır. Bu bitiyor!
Yol versiyonu karşıtı sosyal anti toplum bireyler tarafından kullanılmaktadır.

Onlar hızlandırmak için kullanabilirsiniz (Hepsi yapmak) . Bunlar aşırı gürültü yapmak için
bisiklet binmek. sürme Orada yolu onları yol sıkıntı yapar. Şimdi yol ölümleri artar. Onlar
toplum sağlık maliyetlerini artırırken. Onlar bir topluluk haşere vardır! Bu bitiyor!
Motosiklet çetesi (ŞİDDET, Gangs bakınız) 2 veya daha fazla binici oluşur.

kanunsuz davranış işlemekle Çete üyeleri dernek tarafından suçlu (Değil orada,
katılımcı, izlerken). Bisiklet çeteler olarak kabul edilebilir değildir. Onlar dağıldı edilir.
Tüm 2 teker taşıma uçlarının kullanılarak imalatı, perakende. Tüm mevcut stok ezilir. Kötü
Ebeveynler, eğitimli yeniden almak MS R1, .

Dirtbike montajcı ve binici Çevre Vandallar vardır , MS R7,
2 teker taşıma olmayan motorlu 3 tekerlekli taşıma ile değiştirilir. Sigara hükümet ve
sivil cron hava ulaştırma biter. Hiçbir özel hava taşımacılığı veya özel hava
taşımacılığı lisansları. Mevcut lisanslar iptal edilir.
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Sigara hükümet ve sivil cron deniz taşımacılığı biter. Hiçbir özel
deniz taşımacılığı veya özel deniz taşıma ruhsatı. Mevcut
lisanslar ancelled edilir.

Özel ve yerli Moterized kara taşımacılığı kısıtlı ve aşamalı edilir. Yüksek
performanslı ve lüks araçlar ezilmiş, el konuluyor. Üretim biter.

Sigara Barbekü'nın Yanan 'son! Çıkan kapı ısıtma, 'End en'! Soğuk
dışında daha sıcak bir bez giyerler. Ya içeri gir. Çevre
vandalizm açık ısıtma edilir kullanarak, MS R7, .

Toplumlar tatlı su rezervleri oluşturmak. Rezervuar derin ziyade sığ olmalıdır. Derin su
soğutucu, buharlaşmasını azaltan, yosun büyümesi, özellikle zehirli türü ve böcek
istilası olan.
Su sporları, idrar adet gören ve suya pooing durdurmak yasaktır (Kanalizasyon
suyu dönüş yok) . Su zanaat (Jet ski, motor ya ..) kirletmek (Benzin, yağ, akü asit
..) onlar yasaklandı! İstisna: Park Ranger taşıma.

Tanımlar
Tarım: Market bahçesi > Çiçek, Bitkiler, Sebze ..
meyve bahçesi > Meyveler, Meyve, Kuruyemiş ..

Çiftlik > Tahıl, Hayvan yemi ..
çiftlik > Balık, Memeliler, Kümes, Sürüngenler ..

Bina yüksekliği ( hayır daha yüksek): Ortak Küme Konut >
4 seviyeleri: Ground Level, Düzey 1, Düzey 2, Glasshouse

Perakende ve Çarşı Kompleksi >
4 seviyeleri: Ground Level, Düzey 1, Düzey 2, Düzey3
Çalışma Şapelleri > 8 seviyeleri: Ground Level, + 7 Düzeyleri

Ev
Son
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