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  )۳(غاز جنگ آ

 .دنیای رویاهای تهی

 جوری اتفاق افتاد.اینآه، پس 

نه یک رویای معمولی بلکه دنیای رویاهای  ،این یک رویا بود نه واقعیت
 تهی! 

 داده خواهد شد.] ۱ مأموریت پاداش شما به[

 .]کرد خواهد بازسازی را شما بدن تهی رویاهای قدرت [

اش را گرفت اما برای بازسازی بدنش از چه روشی استفاده خره جایزهأاو بال
 خواهد شد؟ 

 ووووووینگ! 

جون چرخید و روی جون رفت. نور دور سر کانگسمت کانگیک نور مرموز به
 تدریج ناپدید شد. پاهایش افتاد و بعد به

 [بدن شما با موفقیت بازسازی شد.]

وارد  جون احساس کرد که نیروی حیاتی ناشناختهدر همان حال، کانگ
 بدنش شده. 

 قرار به چی تبدیل بشم؟

دانست بدنش درحال تغییر است، اما نمی که کرداو به طریقی احساس می
 که چه اتفاقی خواهد افتاد. 



 ها؟ وایسا ببینم! پای راستم یه حس عجیبی داره...

 شدت تعجب کرد. جون بهسپس کانگ

 ً تمام وزن خود را روی پای  بدنش درحالت ایستاده تغییر کرده بود. او معموال
داد. اما حاال پای راستش گذاشت و پای راستش را فشار نمیچپش می

ً سنگینی می  داشت.  ایطبیعی کرد و حسی کامال

 برگشته؟! عادی حالت به پام که نگو عنی ممکنه؟ی

 اما باز هم بود. 

 جون از روی غریزه، دست لرزانش را به سوی سرش بلند کرد. کانگ

 آه!

 ولی در رو به طاسی رفته بودند روحی، خاطر فشارهموهای سرش که ب

 شان درحال مو روییدن بود. جای

این مثل یک معجزه بود. حتی اگر این یک رویا بود و نه دنیای رویاهای تهی، 
 چیزی عظیم درحال رخ دادن بود. 

 .]داد خواهد نشان را شما وضعیت تهی رویاهای قدرت[

 جونلی کانگ

 )٪۰٫۰تجربه ( ۱سطح 

 مبتدی ]جنگ[

 ۱۵۰/  ۱۵۰سالمتی: 



 ۱۰۰/  ۰انرژی جادوی سیاه: 

 ؟۱سطح 

ً بازی نگاه می یمثل این بود که به یک پنجره ی هآن پنجر  کرد. ولی طبیعتا
 داد و نه یک شخصیت بازی. جون را نشان میوضعیت، وضعیت کانگ

های او برای جنگ در سطح مبتدی بود! سالمتی او کامل ولی از قابلیت
انرژی  واحد ۱۰۰خاطر این بود که انرژی جادویی سیاه خالی بود. شاید به

 رویاهای تهی شده بود.  درب صرف باز کردن ،جادویی سیاه

 یگه هیچی نیست؟د

اطالعات در پنجره وضعیت بسیار کوتاه بود. اما به محض اینکه این فکر به 
 ای پدیدار شد. ذهنش رسید پیام تازه

ی شما را تولید طور تصادفی وضعیت سطوح اولیههب تهی رویاهای قدرت[
 است.] کرده

 ۷قدرت: 

 ۸چابکی: 

 ۹هوش: 

 ۱: شانسیخوش

 ۰جذبه: 

 هوش با هربار افزایش سطح، افزایش خواهد یافت.] و چابکی قدرت،[



 .]است الزم جذبه و شانس افزایش برای ایویژه شرایط [

 اید؟]تان را گرفتهتصمیم هاوضعیت این مورد در آیا[

شانس برای رویاهای تهی وجود دارد تا تاس را برای فرد  ۳ مجموع در[
 بچرخاند.]

 مم، این؟ه

اش شانسی و جذبهنفی تکان داد. خوشممت جون سرش را به عالکانگ
 بسیار پایین بود. 

 ...ترکم بیشهی

یافت اما این سطحی افزایش می قدرت، چابکی و هوش با هر افزایشِ 
 ی فرد نداشت. ثیری بر میزان شانس و جذبهأافزایش سطح، ت

 پس باید آرزوی موفقیت و جذبه کنم.

توانند تا حدودی کم باشند. شاید در اوایل، همین قدرت، چابکی و هوش می
شانسی در ی باال و خوشمورد کار را برایش سخت کند، اما داشتن جذبه

 دراز مدت مفیدتر خواهد بود. 

 »!تغییر«

ما از آن استفاده تی تاس داشته باشد، حاگر شانسی برای انداختن دوباره
 خواهد کرد. 

 » .بچرخون تاس رو«

 .]چرخاند خواهد را تاس تهی رویاهای[



 ].شد ایجاد جدید آمار[

 ۶قدرت: 

 ۱۲چابکی: 

 ۴هوش: 

 ۲: شانسیخوش

 ۱جذبه: 

 ]بچرخانید؟ دوباره را تاس خواهیدمی آیا[

 .]بچرخاند را تاس تا داشت وجود تهی رویاهای برای دیگر فرصت دو[

 کمی زیادی چیزه...هاین دیگه ی

شانسی و جذبه چابکی افزایش یافت، قدرت و هوش کاهش یافت و خوش
 واحد افزایش یافتند.  ۱فقط 

 شانس دیگر وجود داشت.  ۲هنوز 

 » !تاس رو بچرخون«

 .]شد ایجاد جدید آمار[

 ۸قدرت:

 ۸:چابکی

 ۱:هوش



 ۸: شانسیخوش

 ۰جذبه:

 ]بچرخانید؟ دوباره را تاس خواهیدمی آیا[

 برای هوانگ مونگ وجود دارد که تاس را بچرخاند.] دیگر شانس یک[

  ...هممم

 ۸اش نیز شانسی داشت! عالوه بر این، قدرت و چابکیواحد خوش ۸او 
 بود! 

ً هب  ی صفرش بود. خوب و مناسب بود. ولی مشکل، جذبه نظرش کامال

یز چ ،نفی تکان داد. جذبهمیک لحظه به فکر فرو رفت و سرش را به عالمت 
ً  نادری  پشیمان خواهد شد.  بود، بنابراین مطمئن بود که بعدا

 کنم!آخرین فرصت! خواهش می

 دست بیاورد! هی خوبی بشانسی و جذبهبار خوشو آرزو کرد که این 

 » !تاس رو بچرخون«

 جون نفس عمیقی کشید و با ناامیدی فریاد زد: کانگ

 ]د.ش ایجاد جدید آمار[

 ۴قدرت: 

 ۵چابکی:



 ۲:هوش

 ۶:شانسیخوش

 ۸:جذبه

 .]ایدکرده استفاده تاس چرخاندن برای هافرصت همه از شما[

 [این آمار تایید خواهند شد.] 

 همینه!

 دست آمده بودند. هها بترین وضعیتجون خوشحال بود. درخشانکانگ

ً  ۶بود. شانس  ۸امتیاز جذبه  بد نبود. در نتیجه  امتیاز داشت بنابراین اصال
 جونپایین بودند اما این همان چیزی بود که کانگ شقدرت، چابکی و هوش

 خواست. می

 جونلی کانگ

 )٪۰٫۰تجربه ( ۱سطح 

 مبتدی ]جنگ[

 ۹۰/  ۹۰سالمت: 

 ۱۶۰/  ۰انرژی جادوی سیاه: 

 ۴قدرت:  

 ۵: چابکی



 ۲هوش: 

 ۶ :شانسیخوش

 ۸: جذبه

داد. حداکثر سالمتیش وضعیت او، وضعیت جدیدش را نشان می یپنجره
 که حداکثر انرژی جادویی سیاهش افزایش یافته بود. کاهش یافت درحالی

 . سوسوسو

 ناگهان مِهی تیره در اتاق پیچید. 

 ].هستند مرتبط یکدیگر به تهی رویاهای و شما واقعیت اکنون[

 تر خواهید شد.]در واقعیت نیز قوی شوید، ترقوی تهی رویاهای در اگر[

ی تهآورید بر جهان رویاهای دست میحال، ثروتی که در واقعیت بهدرعین[
 ثیر خواهد گذاشت.]أنیز ت

 ذارن؟ثیر میأروی همدیگه ت

زد که باال بردن سطحش در رویاهای تهی به این معنا است که او حدس می
 تر خواهد شد.در دنیای واقعی هم قوی

 ثیر داشته باشد.أکرد که پول درآوردن هم در اینجا ترگز فکر نمیاما ه

 ۲۵۰٫۰۰۰شما در واقعیت برای مالکیت و قرارداد آن  واست  ۴۰۶ اتاق این[

 ].کنیدپرداخت میدر ماه وون 

 شود.]به همین دلیل، قلمرو شما در رویاهای تهی محسوب می ۴۰۶ اتاق[



تنها تا زمانی معتبر است که شما در واقعیت قرارداد داشته  مورد این البته،[
 باشید.]

 ؟وقلمر

شد. این مثل نوعی خواب اتاقش در این ساختمان، قلمروی او تلقی می
 بود. 

 ].بسازید خود قلمرو در پایگاه یک توانیدمی شما[

 بسازید؟] ۴۰۶ اتاق در پایگاه یک خواهیدمی آیا[

 ی تایید تکان داد. بدون هیچ درنگی سرش را به نشانه

 »خب! بسیار«

 ]پایگاه ساخته خواهد شد. [یک

 است.] ۱ مرحله در پایگاه ساخت[

 ]% ۰[درجه تکمیل: 

شدند، کامال فرا گرفت. ها ظاهر و ناپدید میکه پیغاماتاق را درحالی یمهه
 جون با تعجب از جا پرید. کانگ

 ؟!نیست این، در اتاقم

 ً  سیاه شد.  در ناپدید و جایش کامال

 .]است شده شما حضور متوجه پایگاه، ساخت آغاز از پس دشمن[

 .]شد آغاز حمله[



 در آن لحظه صدای جیغ سردی به گوشش رسید. 

 »کواعععععع!«

 اون صدا چی بود؟ 

 کرد. چیزی در تاریکی ناله می

 یعنی چه اتفاقی داره میفته؟

و  دای بمانمبهوت در گوشهومات جونکانگ نبود که زمانی اینحال، هربه
 . دنگاه کن

 :۲مأموریت 

 ۴۰۶هنگامی که پایگاه درحال کامل شدن است، دشمن را از ورود به اتاق 

 متوقف کنید. 

 : تجربهجبران خسارات -

 لحظه آغاز شد. از پایگاه محافظت کنید! مأموریت دوم درهمان

 ] % ۳ :۱سطح  هپایگا ساخت [

سرعت به اطراف اتاق نگاه کرد. به طرز عجیبی، تا شعاع دو متری به
 کرد، احاطه کرده بود. که حرکت میجون را نوری روشن، درحالیکانگ

  ۴۰۷اتاق  ۴۰۵اتاق 

ِ طرفش، اتاق دو و در هر همان ساختمانی  هایی وجود داشت. این ساختار
 جون با آن آشنا بود. بود که کانگ



 !باید راهم رو از داخل سیاهی پیدا کنماگه موضوع اینه پس 

 یسرعت از راهروکامپیوتری استفاده کرد و به جون از روش یک بازیِ کانگ
زیاد  ،تاریکی ،آشنا بود، بنابراین ساختمان پایین رفت. این یک ساختمانِ 

 کرد. مشکلی ایجاد نمی

 نفسم برید! ف،هوو

ش اتری نسبت به حالت عادیسرعت بیش جون حاال بادرواقع کانگ
 اما بدن و فکرش هنوز به این وضعیت عادت نکرده بود.  دویدمی

طور بود. او فردی بود که از بچگی همیشه براین، بنیه او نیز همینعالوه
ً اکرد ولی حال تنها با کمی دویدن، انرژیورزش می  تمام شده بود.  ش کامال

 ً  امتیاز قدرت و چابکیمه!خاطر هب این حتما

 درتق که دانستمی او. بود یافتهکاهش جونکانگهای کلی فیزیکی توانایی

د ثیرگذار خواهنأش تاابتدایی سطوح در مبارزه برای او توانایی بر او چابکی و
 بود. 

 موقع همان هایشنگرانی. نبود پشیمان هایشانتخاب ازجون اما کانگ

آرامی کارش را شروع کند، ام شده بودند. حتی اگر بهتم امتیازاتش انتخاب
باقی امتیازاتش در آینده با رسیدن او به سطوح باالتر افزایش خواهند 

 یافت. 

خاطر دید محدودش، کمی ناامید شده بود. چرا که نیاز داشت هحال، بهربه
 موقعیت دشمنش را شناسایی کند. 

 نگرانی به اطراف نگاه کرد. کرد، با که در راهرو حرکت میدرحالی



 » کوااعععع!!«

نیز به  ب اتاقیحال صدای باز شدن در دوباره صدای جیغ را شنید. درهمان
  ورد.گوشش خ

 شترق!!! 

 در آنجا شده بود.  ایوسیلهچیزی در حال حرکت بود و باعث سقوط 

و از دهانش، د درخشیدنچشمان قرمز خونینش از میان موهای سیاهش می
 جاری بود.  مایعی چسبناک و زننده

 » موجودیه؟ هچدیگه یا حضرت، اون «

 هیوالیی با بدن یک میمون و سر یک موش. متر قد داشت.  ۱تقریبا 

  


