
 

1 

 

 
 

 ستاره بلعیده شده
 ۰۶قسمت: 

 Deixمترجم: 

 فرنازویراستار:  

 ای از گروه ناولیست.ارائه

 کانال تلگرامی ما:

@NovelEast 



 

2 

 

 
 که یمطالب کردن مرور یرو رو تمرکزش ی همه فنگ لو امتحانات به مونده ماه کی
 یحت نفسش به اعتماد داد رو ینیتمر یازمونها که یوقت و گذاشت بود ادگرفتهی

 .رفت باالترهم

 ور نان انگیج ینظام یاکادم نیبهتر یتو یقبول شانس درصد نود یراحت به من»
 «.دارم

 . کردیم فکر که بود یزیچ نیا 

 نیقوان اساس بر  و دیکشیم طول نهم تا که بود یاصل یامتحانا شروع دخردا هفتم
 .شدیم برگزار ان یژ ی مدرسه در امتحانات تمام

 «.دخترم یباش موفق»

 «.پاپا نباش نگران»

 «.ارین فشار خودت به ادیز زمیعز»

 به هاشون خانواده و اموزها دانش از یانبوه بود، غلغله مدرسه یها دروازه رونیب
 . بودن ستادهیا اونجا دست به تفنگ یسهایپل از فیرد کی ی وهعال

 «.باش نداشته استرس فنگ». کرد نگاه پسرش به گو هونگ لو

 هی تو اگه یحت». افتخاره ی هیما هم دوم رده یاکادم هی ،ینش قبول هم یعال
 ینظام یآکادم

 «!کن حفظ ارامشتو پس 

 نیتر دیجد اون کرد عبور یاشراف اهیس کامال نیماش هی و اومد ینیماش بوق یصدا
 . کردیم شیهمراه سیپل و بود ششصد اس نگینتیاسپر نیماش مدل
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 باز براش رو راه بودن شده مبهوت و مات که مردم د،یرس دروازه به نیماش یوقت
 .کردن

 هیثان بر لومتریک 011 به هیثان شش عرض رودر سرعتش تونستیم نیماش اون
 .برسونه

 یخاص زیچ ییتنها به نایا که البته د،یرسیم ساعت بر مترلویک011 به سرعتش»
 یرواناین دوران به که بود برندش کردیم جذاب رو نیماش اون که یزیچ نبودن،
 دهکر خاصش حد اون تا بودکه نیماش اون ی خچهیتار یعبارت به گشت؛یبرم بزرگ

 «.بود

 تحوالت و عیافج از یا دوره که3121 تا 3102 نیب یها سال: بزرگ یرواناین} 
 .{داد قرار ریتاث تحت رو نیزم کره کل که بود میعظ

 .شدن ادهیپ ازش زدن حرف حال در نفر سه ستادیا نیماش یوقت

 «.انه یژ ی هیناح سیپل سییر چپ سمت خانِ کچل» 

 «.ویل پرورشه، آموزش یتیِه سییر راست سمت اروی اون» 

 ازمونو یبرگزار ی هیناح شتندا نگه امن ی فهیوظ که باشه یمبارز دیبا یوسط»
 «.داره

 رشارس ییها نگاه بود، رفته نشونه وسط فرد سمت به ها نگاه شتریب یواضح طور به
 .یکنجکاو و جانیه احترام، از

 نیا مبارزها یبرا یول بود مممنوع شهر یمرزها از عبور یمعمول یها ادم یبرا
 با رو در رو تونستنیم هک بودن ییکسا ها اون حال هر به. نداشت وجود تیمحدود

 یازخودگذشتگ و تالش ونیمد یبشر ی جامعه تمام ییجورا هی.   بجنگن والهایه
  ییجورا هی. کنهیم نیتحس رو اونا یعاد فرد هی عتایطب اوناست،
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 .نیبشر ی جامعه یسوپرمنا مبارزا ها اون

 .بود شده رهیخ مبارز به هم گو هونگ لو

 شتندا نگه امن ی فهیوظ شهیم برگزار یازمون که ربا هر ه،یشکل نیا مبارز هی پس»
 ».وفتهیم مبارزها دوش رو آزمون یبرگزار ی هیناح

 بارزم یچشما بزنه، تندتر قلبش شدیم باعث اش جذبه کرد، نگاه مبارز به فنگ لو
 هی یحت بود شده ادهیپ نیازماش یوقت از و بود سرد جنگل هی تو یسم مار هی مثل

 اموزش سییر و سیپل سییر سمت به سرشو یبار چند فقط بود نزده هم لبخند
 .بود داده تکون پرورش

 . نداره حوصلشونو و حال اصن که بود واضح 

 «ژیییق ژیییق»

 . شد باز یاهستگ به رستانیدب بزرگ ی دروازه

 : زد هوار یبلند یصدا بالفاصله

 «.وروده وقت»

 ».بجنب تو، یبر وقتشه فنگ»: گو هونگ لو

 و بابا یول کنه درست غذا تا خونه گردهیبرم یمامان زمیعز برو»: نال نیژ گونگ
 «.شه تموم ازمونت تا موننیم داداشت

 «.باشه. داد تکون سرشو و زد لبخند فنگ لو»

 شتکون لبخند با و برد باال مشتشو بود نشسته چرخدارش یصندل یرو که هوا لو
 .داد

 «.بده نشون بهشون نتویبهتر»
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 «.کنمیم کارو نیهم. زد داد و برد باال مشتشو هم فنگ لو»

 . کردن عبور یبازرس یها تیگ از یکی یکی و رفتن اموزا دانش ی همه 

 راست سمت ی  گوشه در ها دهنده ازمون مشخصات و ازمون یگواه کالس داخل 
 کردن دایپ خودشونو یجا همه نکهیا از بعد بود، شده داده قرار زیم ییباال قسمت

 .  کردن پخش وازمون یها برگه

 : بود شده نوشته صفحه یباال خوش خط با 

 آ }نسخه  ی– نان انگیج شهر رستانیدب علوم ازمون-{3102 سال

 لو فنگ ازمونو برانداز کرد.« پس ازمون اول علومه.»

 تا اینکه به چندتا سوال طوالنی اخر رسید.    

 لو فنگ با خودش فکر کرد:  

 تو مویربرت تونمینم نباشن سختی کافی  اندازه به اگه. ستنین سختی لیخ سواال»
 ازی ازیامت کنمی سع و کنم تمرکز دیبا فقط فعال کنم فکر. بدم نشون کامال علوم

 .«ندم دست

 .کرد نوشتن به شروع و برگش تو کرد فرو سرشو فنگ لو

 . داره ازیامت 301 ازمون هر که ازمونه تا سه شاملی رستانیدب امتحانات}

 . رسهیم 001 به ها ازیامت عمجمو کل در 

 ی.اضیر وی انسان علوم علوم، از عبارتند ازمون سه

 . شهیمی شناس ستیز وی میش ک،یزیف شامل علوم

 . رهیگیم بر در رو ایجغراف وی اسیس علوم و خیتار و زبان ،یانسان علوم

 !هیاضیر فقط عتایطب خب که همی اضیر
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  ردهک تالش مستاصالنه والهایه با جنگ موقع خصوصا و بزرگی رواناین دوران از بشر

 همهی برا اتیاضیر تیاهم خاطر نیهم به و بده ارتقا روی رزمی هنرها وی تکنولوژ 
 ستیز وتر،یکامپ علومی ها رشته در خوادیم کهی کس هر شد معلوم و شد روشن
 .باشه داشتهی ای قوی اضیری  هیپا دیبا کنه شرفتیپ کیزیف ای یشناس

 . کرد دایپ التیتحص دری شتریب تیاهم موقع اون از اتیاضیر و 

 علوم و  اتیاضیر توی توجه قابلی برتری ول دیلنگیمی انسان علوم توی کم فنگ لو
 . داشت

 علوم امتحانات:  خرداد 0

 ی انسان علوم امتحانات:  خرداد 8

 . بود دهیرس خرداد نهمی زدن بهم چشم در و

 . حوزه داخل بودن کرده پخش روی اضیر امتحانی ها برگه تازه 

 . دیکشی قیعم نفس فنگ لو

 ادهد خوب دیبا پس نبود سختی لیخ که علوم امتحان مونده،ی اضیر امتحان فقط»
 ادوت اون تو هام نمره گفت شهیم پس ندادم بد هم روی انسان علوم امتحان باشمش،

 نیرترب تو میقبول نزنم گند روی اضیر امتحان اگه. منیشگیهمی ها نمره همون
 ...«امیبرم پسش از... هیحتم نان انگیجی نظامی اکادم

 روعش ازمونو و انداخت نییپا سرشو فنگ لو نفره تکی زشیانگی  جلسه نیا از بعد
 . کرد

 نشون که رفت هم تو اموزا دانش ازی ادیز تعدادی ابروها بود، برقرار کامل سکوت
 نیا چون گرفتنینم اسون توق چیه روی اضیر امتحان بود، امتحانی سختی  دهنده

   .کردیم مشخصی تکنولوژ شبردیپی برا رو منتخبی اموزا دانش که بودی ازمون
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 از تر سختی حت. سخته واقعا نیا». بود کرده حس ازمونوی سخت هم فنگ لوی حت
 !«بهتر تر سختی هرچ خبی ول پارسال

 و تسیدو حدودا تونستنیم بودن بلد فنگ از کمتر کهیی اونا بود اسون ازمون اگه
 .رهیگب ازیامتی س و ستیدو حوش و حول تونستیم فنگ لو و رنیبگ ازیامت ستیب

 .  دادینم نشون خودشوی لیخ شیبرتر پس

 کهیی وکسا رهیبگ ازیامت 301 حدودا تونهیم لوفنگ سخته آزمون که االنی ول 
 لوی رترب هشیم باعث که ارنیب دست به توننیم ازیامت پنجاه و صد بلدن اون از کمتر
 .  ادیب چشم بهی واضح طور به فنگ

 بود اومده ازش صدا کهی جهت به مراقب نگاه و شد پخش کالس توکل صدا« پقق»
 دستش تو خودکارشو اموزا دانش ازی کی که اومد عمل به ،کاشف رفت نشونه

 که بود معلوم.   داد فشار هم به دندوناشو و کرد اخم اموز دانش اون ، شکونده
 هی و کرد پرتی ا گوشه به خودکارو اون از بعد بودن سخت براشی لیخسواال

 .بده ادامه ازمونو باهاش تا دراورد گهید خودکار

از چهره ی دانش اموزا مشخصه که امتحان ریاضی » کرد فکر خودش با مراقب
 «امسال خیلی سخته.

زده بودن همه اخماشون تو هم بود و عمیقا تو فکر بودن  و بعضیا از شدت استرس 
 زیر گریه 

م که اینو بلد نیسم..این»بچه هایی که ریاضیشون میلنگید نزدیک بود که غش کنن
 «بلد نیسم ..خداوکیلی حتی نمیفهمم این یکی چی میخواد

 یک ساعت بعد



 

8 

 

زمان امتحان دو ساعت و نیم بود  و در این هنگام لو فنگ سواالت تستی و جای 
 خالی رو تموم کرده بود. 

جای خالی و تستی فقط نود امتیازو شامل میشدن و سواالت محاسباتی سواالت 
)پنج تا سوال محساباتی طوالنی( صد و شصت امتیاز داشتن و در واقع اصل امتحان 

همین سواالی محاسباتی بود چون فقط این نوع سواله که میتونه دانش ریاضی 
 دانش اموز رو واقعا بسنجه. 

 ا از جای خالی ها رو هم حل نکردم...دوت« این کوفتی واقعا سخته!»

 کشید. لوفنگ یه نفس عمیق  

ی محاسباتی ها سوال نیا از کدوم هر شه،یم شروع داره تازه ماجرا اصل خبی لیخ»
ی کی و ازیامت ۰۰ چهرتاشونی محاسبات سوال تا پنج نیب دارن تازیام تا چهلی س

 .«بودی ازیامت چهل هم

 ...«هووم». بود شده رو به رو لشچا با اول سوال همون سر فنگ لو

 و بضر هی با حاال و کنم معکوسش بعد بدم رییتغی شکل نیا رو نجایا دیبا خب» 
 .«کنم حلش تونمیم ساده میتقس

 . زدن برق لوی چشما 

 «بنویس بنویس بنوییییس اگه درست فکر کنی این سوال ساده ایه.»

 و بعد لو تو یه چشم بهم زدن سوال رو حل کرد.

 «ول اولیشو حل کردم!ای»

 لو به ساعت مچیش نگاه کرد. 

 «جاااان؟ بیست دقیقه فقط گیر یه سوال بودم؟ باید سرعتم رو بیشتر کنم.»
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لو فنگ رفت سراغ دومین مسئله. بعد از یکم برانداز کردنش به این نتیجه رسید   
 که سوال 

 راحتیه و رو چرک نویس شروع به محاسبه کرد. 

 «وری نمیشه که!گوه بگیرنش اینج»

لو فنگ حس کرد که مسیر درستی رو برای حل سوال انتخاب نکرده و اخماش تو  
 هم رفت. زمان میگذشت و فنگ همچنان داشت با همون سوال کشتی میگرفت.

 «اره باید همین باشه ولی اینجاشو چطوری اثبات کنم؟»

 مغزش داشت به سرعت اطالعاتو پردازش میکرد.

نمیتونم وقت زیادی رو برای این سوال از دست بدم ولی بجنب بجنب بجنب » 
 «محض رضای خدا اینجاشو چطوری اثباتش کنم؟!

  ۰۵۰، ۰۴۰،  ۰۲۰،۰۰۰ضربان شمار روی ساعتش شروع به باال رفتن کرده بود. 

 «تقریبا تمومه دیگه، فقط باید اینو اثبات کنم.. سی امتیاز گرفتم.»

 لحظه به لحظه مضطرب تر میشد. 

ته که باید وقتشو هوشمندانه رو سواالت تقسیم میکرد ولی بخاطر امتیاز باالی درس
 سواالی 

محاسباتی هر دانش اموزی که میخواست امتیاز باالیی تو این ازمون بگیره 
 نمیتونست این سواال رو از دست بده. 

 لو فنگ انقدر درگیر حل سوال بود که متوجه باال رفتن ضربان قلبش نشد. 

۰۶۰  ،۰۰۰ ،۰۸۰ 
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اینجا بود که لو فنگ حس کرد ضربانش داره باال میره ولی فکر کرد که خب بخاطر 
 استرسه و طبیعیه پس خیلی اهمیت نداد.

 «بووم بووم بووم»

 فنگ حس کرد که یکی داره با مشت میکوبه به قفسه سینش و چشماش تارشدن.   

 «من چرا انقدر قلبم تند میزنه؟! چه مرگم شده؟»

 به ضربان شمار روی ساعتش نگاه کرد.لو فنگ  

دویست و سی... با دیدن این عدد رنگش پرید. از وقتی که تو دوازده سالگی وارد  
 کما شده بود هیچ وقت ضربان قلبش باالی صد و هشتادتا نرفته بود.

 لو فنگ حس میکرد االنه که قلبش از سینش بزنه بیرون. « نه نه اینطوری نمیشه!»

بانش باالتر میرفت سرعت جریان خونش هم بیشتر میشد، قلبش همینطور که ضر
داشت خونو با سرعت به سمت مغزش پمپ میکرد. در نتیجه مقدار وصف نشدنی ای 

 از انرژی به مغزش میرسید.  

 لو فنگ نتونست خودشو کنترل کنه و از زور سردرد ناله کرد « آآآیی!»

 ش نگاه کرد.مراقب جلسه به سمت لو فنگ دوید و با تعجب به

 «مشکلی برات پیش اومده؟»

رگ های پیشونی و بازوهاش متورم شده بودن و همراه قلبش نبض میزدن و به طور 
 کلی ظاهر ترسناکی پیدا کرده بود 

لو فنگ از درون داشت جیغ میزد، به ضربان شمارش نگاه « نه نه تو رو خدا االن نه!»
 ...۲۵۰، ۲۴۲، ۲۰۶کرد. 

 «مبوووم بووووم بووو»
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قلبش مثل یه طبل بزرگ صدا میداد. عدد دویست و شصت و هشت رو که دید، از 
 شدت درد غش کرد.

 قبل از اینکه هوشیاریشو کامل از دست بده شنید: 

 «هی هی بیدار شو! این دانش آموز غش کرده... زود آمبوالنس رو خبر کنید!»

 ریاضی هم که خب طبیعتا فقط ریاضیه!

 ی بزرگ و خصوصا موقع جنگ با هیوالها مستاصالنه تالش کرده بشر از دوران نیروانا

تکنولوژی و هنرهای رزمی رو ارتقا بده و به همین خاطر اهمیت ریاضیات برای همه  
روشن شد و معلوم شد هر کسی که میخواد در رشته های علوم کامپیوتر، زیست 

 باشه.شناسی یا فیزیک پیشرفت کنه باید پایه ی ریاضی قوی ای داشته 

 و ریاضیات از اون موقع اهمیت بیشتری در تحصیالت پیدا کرد.  

لو فنگ کمی تو علوم انسانی میلنگید ولی برتری قابل توجهی تو ریاضیات  و علوم 
 داشت. 

*** 

 خرداد : امتحانات علوم ۰

 خرداد : امتحانات علوم انسانی  ۸

ی امتحان ریاضی رو پخش و در چشم بهم زدنی نهم خرداد رسیده بود. تازه برگه ها
 کرده بودن داخل حوزه. 

 لو فنگ نفس عمیقی کشید. 

فقط امتحان ریاضی مونده، امتحان علوم که خیلی سخت نبود پس باید خوب داده »
باشمش، امتحان علوم انسانی رو هم بد ندادم پس میشه گفت نمره هام تو اون دوتا 
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گند نزنم قبولیم تو برترین  همون نمره های همیشگیمن. اگه امتحان ریاضی رو
 «اکادمی نظامی جیانگ نان حتمیه... از پسش برمیام...

بعد از این جلسه ی انگیزشی تک نفره لو فنگ سرشو پایین انداخت و ازمونو شروع 
 کرد. 

سکوت کامل برقرار بود، ابروهای تعداد زیادی از دانش اموزا تو هم رفت که نشون 
متحان ریاضی رو هیچ وقت اسون نمیگرفتن چون این دهنده ی سختی امتحان بود، ا

 ازمونی بود که دانش اموزای منتخب رو برای پیشبرد تکنولوژی مشخص میکرد.  

این واقعا سخته. حتی سخت تر از »حتی لو فنگ هم سختی ازمونو حس کرده بود. 
 «پارسال ولی خب هرچی سخت تر بهتر!

نگ بلد بودن میتونستن حدودا دویست و اگه ازمون اسون بود اونایی که کمتر از ف
 بیست امتیاز بگیرن و لو فنگ میتونست حول و حوش دویست و سی امتیاز بگیره.

 پس برتریش خیلی خودشو نشون نمیداد.  

امتیاز بگیره وکسایی که کمتر  ۲۰۰ولی االن که آزمون سخته لوفنگ میتونه حدودا  
دست بیارن که باعث میشه برتری لو فنگ از اون بلدن صد و پنجاه امتیاز میتونن به 

 به طور واضحی به چشم بیاد.  

*** 

صدا توکل کالس پخش شد و نگاه مراقب به جهتی که صدا ازش اومده بود « پقق»
نشونه رفت ،کاشف به عمل اومد که یکی از دانش اموزا خودکارشو تو دستش 

داد  . معلوم بود که شکونده ، اون دانش اموز اخم کرد و دندوناشو به هم فشار 
سواالخیلی براش سخت بودن بعد از اون خودکارو به گوشه ای پرت کرد و یه 

 خودکار دیگه دراورد تا باهاش ازمونو ادامه بده 
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از چهره ی دانش اموزا مشخصه که امتحان ریاضی »مراقب با خودش فکر کرد 
 «امسال خیلی سخته.

دن  و بعضیا از شدت استرس زده بودن همه اخماشون تو هم بود و عمیقا تو فکر بو
 زیر گریه 

م که اینو بلد نیسم..این»بچه هایی که ریاضیشون میلنگید نزدیک بود که غش کنن
 «بلد نیسم ..خداوکیلی حتی نمیفهمم این یکی چی میخواد.

 یک ساعت بعد.

زمان امتحان دو ساعت و نیم بود  و در این هنگام لو فنگ سواالت تستی و جای 
 رو تموم کرده بود.  خالی

سواالت جای خالی و تستی فقط نود امتیازو شامل میشدن و سواالت محاسباتی 
)پنج تا سوال محساباتی طوالنی( صد و شصت امتیاز داشتن و در واقع اصل امتحان 

همین سواالی محاسباتی بود چون فقط این نوع سواله که میتونه دانش ریاضی 
 دانش اموز رو واقعا بسنجه. 

 «این کوفتی واقعا سخته! دوتا از جای خالی ها رو هم حل نکردم...»

 کشید. لوفنگ یه نفس عمیق  

خیلی خب اصل ماجرا تازه داره شروع میشه، هر کدوم از این سوال های محاسباتی »
امتیاز و یکی  21سی چهل تا امیتاز دارن بین پنج تا سوال محاسباتی چهرتاشون 

 «هم چهل امتیازی بود.

 «هووم...»فنگ سر همون سوال اول با چالش رو به رو شده بود.  لو

خب باید اینجا رو این شکلی تغییر بدم بعد معکوسش کنم و حاال با یه ضرب و » 
 «تقسیم ساده میتونم حلش کنم.
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 چشمای لو برق زدن.  

 « بنویس بنویس بنوییییس اگه درست فکر کنی این سوال ساده ایه.»

 بهم زدن سوال رو حل کرد. و بعد لو تو یه چشم

 «ایول اولیشو حل کردم!»

 لو به ساعت مچیش نگاه کرد. 

 «جاااان؟ بیست دقیقه فقط گیر یه سوال بودم؟ باید سرعتم رو بیشتر کنم.»

لو فنگ رفت سراغ دومین مسئله. بعد از یکم برانداز کردنش به این نتیجه رسید   
 که سوال 

 حاسبه کرد. راحتیه و رو چرک نویس شروع به م

 «گوه بگیرنش اینجوری نمیشه که!»

لو فنگ حس کرد که مسیر درستی رو برای حل سوال انتخاب نکرده و اخماش تو  
 هم رفت. زمان میگذشت و فنگ همچنان داشت با همون سوال کشتی میگرفت.

 «اره باید همین باشه ولی اینجاشو چطوری اثبات کنم؟»

 ازش میکرد.مغزش داشت به سرعت اطالعاتو پرد

بجنب بجنب بجنب نمیتونم وقت زیادی رو برای این سوال از دست بدم ولی محض »
 «رضای خدا اینجاشو چطوری اثباتش کنم؟!

 .۰۵۰، ۰۴۰، ۰۰۰، ۰۲۰ضربان شمار روی ساعتش شروع به باال رفتن کرده بود. 

 «تقریبا تمومه دیگه، فقط باید اینو اثبات کنم.. سی امتیاز گرفتم.»

 به لحظه مضطرب تر میشد. لحظه 
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درسته که باید وقتشو هوشمندانه رو سواالت تقسیم میکرد ولی بخاطر امتیاز باالی 
سواالی محاسباتی هر دانش اموزی که میخواست امتیاز باالیی تو این ازمون بگیره 

 نمیتونست این سواال رو از دست بده. 

،  ۰۶۰ ن ضربان قلبش نشد.لو فنگ انقدر درگیر حل سوال بود که متوجه باال رفت
۰۰۰ ،۰۸۰. 

اینجا بود که لو فنگ حس کرد ضربانش داره باال میره ولی فکر کرد که خب بخاطر 
 استرسه و طبیعیه پس خیلی اهمیت نداد.

 «بووم بووم بووم»

 فنگ حس کرد که یکی داره با مشت میکوبه به قفسه سینش و چشماش تارشدن. 

 «؟! چه مرگم شده؟من چرا انقدر قلبم تند میزنه

 لو فنگ به ضربان شمار روی ساعتش نگاه کرد.

دویست و سی... با دیدن این عدد رنگش پرید. از وقتی که تو دوازده سالگی وارد  
 کما شده بود هیچ وقت ضربان قلبش باالی صد و هشتادتا نرفته بود.

 یرون. زنه بلو فنگ حس میکرد االنه که قلبش از سینش ب« نه نه اینطوری نمیشه!»

همینطور که ضربانش باالتر میرفت سرعت جریان خونش هم بیشتر میشد، قلبش 
داشت خونو با سرعت به سمت مغزش پمپ میکرد. در نتیجه مقدار وصف نشدنی ای 

 از انرژی به مغزش میرسید.  

 .ترل کنه و از زور سردرد ناله کردلو فنگ نتونست خودشو کن« آآآیی»

 لو فنگ دوید و با تعجب بهش نگاه کرد. مراقب جلسه به سمت

 « مشکلی برات پیش اومده؟»
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رگ های پیشونی و بازوهاش متورم شده بودن و همراه قلبش نبض میزدن و به طور 
 کلی ظاهر ترسناکی پیدا کرده بود 

لو فنگ از درون داشت جیغ میزد، به ضربان شمارش نگاه « نه نه تو رو خدا االن نه!»
 ۲۵۰،  ۲۴۲، ۲۰۶کرد. 

 «بوووم بووووم بوووم»

قلبش مثل یه طبل بزرگ صدا میداد. عدد دویست و شصت و هشت رو که دید، از 
 شدت درد غش کرد.

 قبل از اینکه هوشیاریشو کامل از دست بده شنید: 

 !«دیکن خبر رو آمبوالنس زود... کرده غش آموز دانش نیا! شو داریبی هی ه»
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