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 متیگران ق زاتی: تجهاز جلد دوم ۱۶فصل 

رتبه  تیتا محدود هد یاجازه مم دیخر  نیخوشبختانه قرارداد من به اول«
 »گرفته بشه. دهیمشارکت ناد

 ١٠٠ نی؛ اکاریش نمیشد کرد. سریعتر میزنهلو فنگ احساس کرد قلبش به  
 یژانگ هائو با یالهایوبا اون میشد به راحتی همه ی بود!  ینیدالر چ ونیلیم

 .رو خرید

 نتصور کرد که او شه یبودن. م ریفق شهیخانواده لو فنگ هم ن،یبر ا عالوه
 !مصرف کرد کبارهیبه  ور دالر  ونیلیم ١٠٠که وقتیداشت  یچه احساس

 .»ستیپول من ن نیخوشبختانه ا«زد: یفنگ پوزخند لو

 بقیهسالح، لباس رزم و  دنوبت خری …بود. بعد زیآم تیطومار موفق دیخر 
 چیزها بود.

 توانم یکه م ییتا جا باید سعی کنم کهپول دارم.   ونیلیم ٢٠در کل  من«
 »پس انداز کنم.

 ور »تیغه روح«دوم  یباز کرد و به سرعت سر واسلحه ها ر ستیلو فنگ ل
 .کرد دایپ

 A1 مدل ٢ یسرتیغه روح 

 کامل) متی(ق نیهزار دالر چ ١٠٠: متیق

 ستاره) ١: رتبه مشارکت نیم بها شدن شرط( نیهزار دالر چ ٥٠

 A2 مدل ٢ یسر تیغه روح

 کامل) متی(ق نیهزار دالر چ ٥٠٠: متیق



 ستاره) ١: رتبه مشارکت نیم بها شدن شرط( نیهزار دالر چ ٢٥٠

 A5 دوم، مدل یسر

 کامل) متی(ق نیدالر چ ونیلیم ٦ :متیق

 ستاره) ١: رتبه مشارکت نیم بها شدن شرط( نیدالر چ ونیلیم ٣

را  شیهااخم ینتونست جلو .ها نگاه کردمدل حاتیفنگ با دقت به توض لو
 ه.ر یبگ

 یمبدن یکه سطح آمادگ ممطمئنو . هر یمخیلی سریع باال قدرت من  االن-
اسلحه  یهکه دارم  یینجااو. از میرسه شرفتهیسطح پ مبارز یهبه مرز  خیلی زود

 .بخرم وبسالح خ یهکنم  یسع دیخرم، با یم

 …بودسطح متوسط  یمعمول یجنگجو کی هاگ

 اهدا کنیهزار دالر  ١٠ دیبا تو. بخره ور A3 ای A2 مدل نستتو یفقط من او
 !یریمشارکت بگ ازیامت یهتا 

 وی که عضو خود دوجو هستن مبارزان نیب برای این بود که مشارکت امتیاز  
و یک  یشبکه داخل یه هاباشه. دوجوی مرزتفاوت ی که عضو نیستن مبارزان

ه بارز م یبازار واقع کی البته اونها، فروشگاه اینترنتی به نام خانه مرزها داره
خرن، ب وسایل مورد نیازشون روتونند  یم همدارند. مبارزان خارج از دوجو  هم

 و پرداخت کنن.کامل ر نهیهز  دیاما با

 .ن دادوتک ش روفنگ سر  لو

 نیاما ا. بخرم A6 ای A5 روح مدل غهیت کیحداقل  دیبا سرعت رشدم، با-
ت مشارک ازیهزار امت ١٠ستاره  کیتبه و ر  دارن ازیستاره ن کیها به رتبه مدل

 میخواد.



 وگرفت و تونست طومار ر دهیناد ورتبه مشارکت ر تیمحدود ناو دیخر  نیاول
مارش طو دیخر  نیاول یفقط برا اتفاق نیحال، ا نی. با ابخره متیق نیبا بهتر 

 .بود

 هچنین شرایطی نداشت. بقیه وسایلو  یجنگ لباس ها،اسلحهبرای خرید 

 .نهویلیم A5 ،۶ کامل مدل متیق و ونیلیم A6  ۲۰ روح غهیکامل  ت متیق-

فرمانده  یوالهایبا اکثر ه نهتو یم A5 مدل با ن داد.وتک ولو فنگ سرش ر
 A6 لاسلحه مد ه و بااز شکستن سالح مبارزه کن یسطح متوسط بدون نگران

ح باال سط دهفرمان یوالهایاز شکستن سالح با اکثر ه یبدون نگران هتوان یم
 .مبارزه کند

 .ستیمناسب ن قطعا ی، سالح مدل قبلیشسرعت رشد فعل با

 گرون میشه. یلیخ م؟کامل بخر  متیبا قهم  ور نااو-

 .تکان داد ولو فنگ سرش ر

 .مکن یبررس وسپرها ر زارب-

 نگاه کرد، متوجه با دقت نطور که وباز کرد و همرو فنگ صفحه وب سپرها  لو
 نهتو یکه م  B5 مدل کیهاست.  غهیتر از ت نییپا خیلیسپرها  متیشد که ق
 متیبه ق نیدالر چ ونیلیم ٣ه مسدود کن وفرمانده سطح متوسط رحمله یه 
 هم شحال، شرط مشارکت نیا با. بودبها  میبا ن نیدالر چ ونیلیم ١٫٥کامل و 

 !ستاره است ١

 »کیف.«



 یفینوع ک ، ه کنیمبارز  والهایبا ه  وکنی  یزندگ میخوای نوابیب تو وقتی که
 ییباال تیفیک دیبا فیخود ک نکهیا از همه اوله. خاص هم یکن یحمل م که

 .بشه والهایمانع حرکات مبارز هنگام مبارزه با ه دیو نبا هداشته باش

 ١٠ط بهتر فق یه کیف. هدار  ازین مشارکت ازیامت یهفقط به  فیک نیتر نوارز«
 ».ههزار دالر 

 .لو فنگ لبخند زد

 یعملکردها خیلیو  ، ساعت، تلفنGPS یدارا یکیساعت ارتباطات تاکت یه«
 »هزار دالر. ١٠فقط  ست،یم بد نمتشیاست. ق هگید

ه ک ییهابازار، تلفن توندارن. امروزه  یادیارزش پول ز  امکانات نیدر واقع، ا
و  بدننشان  وتونن تماس برقرار کنن، زمان ر یدارند م متیچند صد دالر ق

ه نیا این ساعت یهزار دالر ١٠ متیق لی. تنها دلهم دارن GPS ستمیس کی
 !هستنون ساخته شده گرش که از  یکه مواد

به  دی! ساعت بابه ساعت برخورد بکنن همبارزه ممکن موقع والیه یپنجه ها
ی اینجور ساعت، همقاومت کن والیتا در برابر حمله ه همحکم باش یاندازه کاف

 ؟هن باشوارز هتون یم چجوری

 …ندهمو زیچ هیکردم. حاال فقط  یبررسو ر فیسپر، ساعت و ک غه،یت تا االن -
 ها...چکمه جمله از رزم لباس

ً  فنگ لو نها نه ت رای! ز مبارزهابزار  نیتر بود که لباس رزم گران دهشنی قبال
رو  مبارز جلوی دست وپایراحت باشد و  دی، بلکه باهخوب باش دیبا شدفاع
 .نگیره

 ه...نیباز کرد تا بب ور صفحه فنگ لو



 یا خدا!-

 خیلی گرونن!-

 فنگ مات و مبهوت بود، لو

 هتون یو م هستو چکمه  بازوبند با D5 سرینبرد  فرمیونی کی نیا با اینکه-
 متیو ق قیمتشه نیدالر چ ونیلیم ١٨ کند، منحرف رافرمانده سطح متوسط  یه
دالر  ونیلیم ٨٠به   D6سری  کامل متیق یبرا. ونیلیم ٩ میشه بهاش مین

 که نستمودیگران هستن، اما نم مبارزه یهالباسکه  نستمودی. مهاز ین نیچ
 !سریهن وهم غهیسه برابر ت ٥ یلباس رزم سر قیمت

 …اگه بخوایم حساب کنیم حاال-

ارواح  غهی، تونیلیم ١٨مجموعه لباس رزم  بخریم، کل ٥اگه همه چیز رو سری
 کی ه مشارکترتب ه! اگونیلیم ٢٧، پس در کل  ونیلیم ٣، سپر  ونیلیم ٦

 .تمداش ازین ونیلیم ١٣٫٥، فقط به مستاره داشت

 !ستین یزیبا لباس رزم چ سهیدر مقا فیو ک یکیساعت ارتباطات تاکت متیق

 یوریبا ن وها رناوبخرم که بتونم  یپرتاب یچاقو تاچند خواهمیم مهنوز  من«
 لو فنگ »بخرم.شون ده تا از  ایحداقل شش  دیکنترل کنم! من با امیمعنو

ن وچککه لیوس یسریفقط  یپرتاب یباز کرد. چاقوها وپرتاب ر یصفحه چاقوها
ً یطب نیاز نظر اندازه کوچک و کم وزن هستن، بنابرا و  غهیارزان تر از ت دیبا عتا

 .روح باشن

 .است نیهزار دالر چ ٥٠فقط  ٥ یسر یپرتاب یچاقو کی کامل متیق

 .نیهزار دالر چ ٣٠٠ششم  یسرقیمت کامل 



 ونیلیم ١٫٥ متیو نصف ق نیدالر چ ونیلیم ٣هفتم،   یسرکامل  متیق
 ی! اگر قدرت کافیبرابر ١٠کامل  شیافزا یهستاره)،  ٢: رتبه مشارکت طی(شرا

 یوالیه یهبه  یبه راحت نهتو یهفتم م یسر یپرتاب یچاقو یه ،داشته باشی
ده و فرمان کی نی. تفاوت برساندب بیآس نییسطح پا یگروه یرهبر گروه ها

 هم سالح متیکه قکی میتونست حدس بزنه ، اما ، خیلی زیادهرهبر گروه کی
 .داشته باشه یادیتفاوت ز  انقدر

. میدهادامه  شو به سرعت به رشد خود همن قدرتمند یمعنو یروین
 ونیلیم ٣چاقو یه ، اما و بخرمهفتم ر یسر یپرتاب یچاقو کی میخواستم

تا  ٦ ای ٥ستاره است! اگر من  ٢، رتبه مشارکت شدنش بها میاست و شرط ن
 میشه! ونیلیم ١٠از  ترشیبخرم، بچاقو 

 »؟چطور میتونم همچین پولی رو پرداخت کنم«

 .»ستین یپول، اصالً کاف نیا«فنگ فکر کرد: لو

 !دنبودن یمعنیاصالً ب هامتیبود که ق نیا نست،ودیکه لو فنگ نم یزیچ

و ر گروهسطح رهبر  یوالیه یه هم نمیتوان شونده تیموشک هدا کیبا  یحت
 وا رنهاو هبتون تا هباش دیچاقو چقدر با تیفیحدس زد که کشه  یکشت! م
 .هچاقو معقول یه یبرا ونیلیم ٣ !هسوراخ کن

…… 

 دیکنند، با یپول خرج م شونخود زاتیتجه دیخر  یبرا مبارزان که یزمان
پول هم  والهایحال، در هنگام شکار ه نیبپردازند. با ا یادیز  یهانهیهز 

 .آورند یبه دست م یادیز 

 بود. لو فنگ هنوز شروع به کسب درآمد نکرده  متأسفانه،



 .صبح روز دوم ١٠حدود ساعت 

 .مداولو فنگ  یالیبه باغ و یا بهیغر  و،ی نگیبخش مدر 

 ون راو هتونیم تون. اثر انگشتخریدیناست که  یا بهیکت نیلو فنگ، ای آقا«
 »ه.باز کن

 ور شو انگشت رفتیپذو مهر و موم شده ارسال شده ر یاژیفنگ جعبه آل لو
 .محرکت داد یاژیجعبه آل یرو

 !]پی[ب

 ].تست اثر انگشت انجام شد[

 کیبا ضخامت حدود  یباز شد. کتاب یاژیبلند شد و جعبه آل یفلز یصدا
 .نکتاب بود یهم رو سکیبود. دو د شمتر داخل یسانت

 .دیکتاب د یفنگ چهار کلمه رو لو

 »ی.ارعد و برق نه مرحله غهیت«

ازش لطفا بلو فنگ،  یآقا:«گفت و زد یکه لبخند یدر حالدهنده  لیپسر تحو
 .»دیامضا کن د،ییاز تأ بعد کنین و

 .چشماش بود توی نیتحس یکرد، کم یبه سمت لو فنگ نگاه م یاما وقت

 !یتندر نه مرحله ا غهیت

 .هبپرداز  رو نهیهز  نیتونست ا ینم یجنگنده معمولیه 

 نیابه وجود متون دیکه با خر  مرزهایی. لو فنگ، مطمئن هستم که از یآقا-
 ین.آگاه هست



تون و بهنها راومن  ن،یطبق قوان«:و ادامه داد لبخند زدبعد پسر تحویل دهنده 
 »میگم.

ه تندر ن غهیتحق کپی رایت طومار متعلق به خالق طومار است،  تیمالک …
اند کرده یداریکه آن را خر  یمحفوظ است! افراد خدای تندر توسط یامرحله

 یآن را دارند، اما حق آموزش آن را ندارند. شما مجاز به کپ یریادگیفقط حق 
پا  ریز  راقانون  ی. اگر کسدیستیآن ن یخصوص سیتدر  ایو فروش آن  یبردار

 یو دولت با هم همکار اتحاد زیرزمینی، دوجو تندر، دوجو مرزهابگذارد، 
 »د!خواهند کرد تا آنها را شکار کنن

 .دانست یقانون را م نیا کهتکان داد، البته  یفنگ سر لو

 .رفت تحویل دهندهپسر  د،ییاز تا بعد

 »ه.ارزش دار  نیدالر چ ونیلیم ١٠٠ سکیطومار و دو د یه نیفقط ا«

طومار  هیساخت ه که رس یبه نظر م«:ه بودستادیباغ ا تو زدهبا شگفت لو فنگ
یه اتندر نه مرحله غهیت یشتریافراد ب همثال، اگ ی. براهدار و درآمد ر نیشتر یب

ه، محاسب یاز کمبعد  ه.کن یکسب م یشتریدرآمد ب نبخرن، اوو ر خدای تندر
 ».ستین ی، کار سختهچقدر درآمد دار  خدای تندر نکهیا دنیفهم

ً پول  پس ،هتندر  یدوجو تشکیل دهندهتندر،  یخدا …حال نیا با- احتماال
 .هندار  شبرا یچندان تیاهم

 بشه...وارد خانه  شخواست با طومار  یکه لو فنگ م یزماندرست 

 »لوفنگ!«

 ند وبرگرد وفنگ سرش ر لو

 .وو تانگ بوددوجو مرزها  ارشد یمرب 



 !»عمو وو«

 .دیلو فنگ خند

 .دیوو تانگ خند

  ؟خریدی یزیچ دم،یدورودی   توی ودهنده ر لیاالن تحو نیمن هم-

 .ادلو فنگ سر تکان د

  .بله-

طومار در دستان لو فنگ نگاه کرد و شوکه  یچهار کلمه رووو تانگ به 
 »ی؟ تو، تو واقعا تونستی پولش رو بپردازی؟تندر نه مرحله ا غهیت:«شد

 .نشد یکنترل م نیزم یبزرگ رو یطومارها به شدت توسط تمام قدرت ها

که خرج کردم به هر حال پول من  یپول«:همینطوری گفتو  دیفنگ خند لو
 ها،غهیت وجه شدم که واقعا پول کافی برای خرج کردن ندارم.هرچند مت نبود.
 .»دارن ازین یادیبه پول ز بقیه ی چیزها  رزم و یهالباس

 »یه چیزی بهت بگم.مدم تا اواوه، لو فنگ، من «

به نام ژانگ  یمرد جوان ش،یپ مدتی«:ادامه دادو  دیارشد وو تانگ خند یمرب
 »؟کنهدردسری برات درست که  نبود یهائو با

 نکرده بود تا بهش لو فنگ هنوز فرصت ؟یفنگ مبهوت شد، ژانگ هائو با لو
 .فک کنه

ها تدس و اجیر کرده بود تانفر  یه قبال نبله، او«تکان داد:و فنگ سرش ر لو
 »رو بشکنه.من  یو پاها



از  یژانگ زه هو، مبارز ،یژانگ هائو با یعمو که هینجور یا اوضاع خب«
ژو خواست تا به  انگیدر شهر  ی تندرارشد دوجو یاز مرب ن. اوی تندرهدوجو
 یطور خصوصبهو موضوع ر نیاکه  خوادیم ن. اوهمشکل کمک کن نیحل ا

لو فنگ، پول کم «و ادامه داد: دیارشد وو تانگ خند یمرب» ه.حل کن هاتبا
 با این فرصت یه تن یتونی، مهکسب درآمد یشانس بزرگ برا یه نیا ؟یندار

 »!نیپول جمع ک

 


