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 : دعوت دوجوی رعد2۲چپتر 

 یچند لکه خون رومحتمل  یهر جنگجو یباً. تقرمبارزان محتمل یکی یکی وارد شهر شدن
 محتمل هم یاناز جنگجو عضیب ی. حتیولاخون ه چه ه، چه خون خودش باشداشت لباسش

 .شدن یم حمل نووجود داشتن که توسط دوستاش

 {یپب  یپب}

ر از پ یونکامکه  مداو یروناز شهر ب ینبزرگ و سنگ یونکام یهو  گوش خراشی بلند شد صدای
 .بود یولااجساد ه

 «.هبرداراونا رو  دیاب یکی، هستنمحتمل  یاناجساد جنگجو این، اهی»

 عضیاجساد وجود داشت. ب از یادیدر واقع تعداد ز ،یستادا یبزرگ در کنار یها یوناز کام یکی
گاز  یولا، که به وضوح توسط هاز دست داده بودن شون رواز بدن خود یادیز یقسمت هااونا از 

 .انداخت یبه کنار واجساد ر ینن ایوگرفته شده بود. کام

 «!آه»

 «!گان»

 «!یین»

 متس به یحتاونها از  عضی. بیدنکش یم یادفر محتمل یاناز جنگجو یادی، تعداد زلحظه یه در
 .کردنمی اجساد رفتن و ناله 

 «؟دیکن یم یهگر یچ یبرا»

 یعصبان یها که باعث شد نگاهگوش رسید به  یافسر نظام یهسرد و مسلط از طرف  ییصدا
ا مبارزه بوقع م یک»اسکن کرد: واطراف ر سردی به یافسر نظام ین. اما ابشن خیرهش به یادیز
مرگ  یرابپس خودتونو ، گیریدب یشدر پیه جنگجو رو راه  یدگرفت یم! شما تصمیرهم ینم یولاه

، دیلذت ببر شازشما  ینکها ی، چرا؟ نه براده یمیژه ای حقوق وجنگجوها جامعه به ! یدآماده کن
 یژهو یایزاکه مخاطره همینِ . به هیتکه به نفع بشر ی زیادی رو بکشیدیولاه خاطر اینکهبلکه به 

 .«یکن یم یافتدر یا
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 «ید!کن یافتدر ور ینهاتا همه اروی زندگیتون خطر کنید  ید... شما باتون، اقتداریتتونموقع»

 ه. اگتننیسگله ای اونا حتی از نوع  ، وداده شد تونبه هایولاه ینتریففقط ضع ینتمر ینا توی»
 «ید؟نوزنده بم نیابوبتوی  یدنتو یم طور، چاینو قبول شید یدننتو یشما حت

ر د یزیچ یبه سختاونا چون ، بشنساکت محتمل   یانافسر باعث شد همه جنگجو یسخنران
 .ستننود یم هایولامورد ه

، «یفتماس یرش»سگ نوع  ثل، معه« ای و گروهینوع گله»اونها با مقابله  یبرا یولاه ینترمشکل
نگجوی ج یه یحت ین، بنابراانجام می دن اینکار رو ییتاگروه ده توی یه کنن یهر بار که حرکت م

 .هش ینم نزدیکاونها  بههم سطح متوسط 

 «آسیب به بازوی چپ. ،ی، بعدیولادو گوش چپ ه»

 «...ی، بعدیست، بد نیولا، سه گوش چپ هلو فانگ؟ خب»

میزان از  و گوش بجنبونهرفت تا  یمد ماو یم یرونکه بمحتمل  ی، هر جنگجوشهر یورود در
 .اونا کشتن رو حساب کنهیی که یولاهاتا تعداد هبدست بیاره  اتیاطلاعبقیه کشتار 

 «.یرونبمد او، لو فنگ ینبب»

 «.گشتدنبالش میها رزم یکه دوجو هلو فنگ ینا»

 «یعنی چنتا هیولا کشته!»

 یولاه کشتن توی  که یستن یمعن ینبه ا هخوب شیجسمان یکه سطح آمادگخاطر اینفقط به »
 «.همهارت دارهم 

 خارج شد یکه تازه از ورودلو فنگ  یروشون و همه  اومده بودن یرونبمحتمل  یانجنگجو اکثر
رد که مو بودنمحتملی  یانسه نفر جنگجو ین، ایائو، وان دونگ و ما شلو فنگ. متمرکز بودن

 یم ور یگرانلو فنگ و د ینجاهمه ا یباً ، تقرتا ده، و ده تا صد یک. ه بودنقرار گرفتبازرسی 
 .ختنشنا

 «هوم؟»
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 نی، بنابراشده بودن یرهخ نبه اوجنگجویان محتمل از  یادی، تعداد زمدناو یرونبموقع درست 
 .کمکی به لرزیدنش بکنه نستلو فنگ نتو

 «.رو بهم تحویل بده یولاچپ ه ی؟ گوش هاهلو فنگ، درست»

ه ک یدر حال کردن ینها از لپ تاپ استفاده ماوجلو نشسته بودن و دو نفر از  یسه افسر نظام
 .کرد یبه لو فنگ نگاه م شونیکی

 «.بله»

از  یادی، تعداد زلحظه یهگذاشت. در زمین ، که حمل می کرد ور یفین داد و کوکفنگ سر ت لو
فنگ متمرکز بود. همه لو  یفک هباونها و نگاه همه  دور هم جمع شدنمحتمل  یانجنگجو

 .هکشت یولا... لو فنگ چند هکنجکاو بودن

 «هووا!»

توده  یه .یختر یگلدان فلزتوی گوش  یادیو رو کرد و مقدار ز پشت ور یسهو فنگ بلافاصله کل
 .پر کرد واز گلدان ر یمیاز ن یش، که بشد لیک تشکیکوچ

 «؟هیادز یلیخ»

 «؟هکشت ور یولاهمه ه ینپسر ا ینا»

 .کردنمی از دور تماشا محتمل  یانهمه جنگجو

در حال شمردن گوش ها بود و بلافاصله بعد از نگاه به لو فنگ لبخند نظامی ، افسر زماناون  در
 زد:

ده رو شییدتعداد کشتار تأ یشترین، بالان تو. تا یولاگوش چپ ه ۳3، در کل یست، بد نلو فنگ»
 «.مجروح هم نشدی، و . هومداری

 «...بعدی»

 .به راه افتاد یلبخند با به طرف افراد روبرو نگاه کرد و لو فنگ یافسر نظام

 .«مش یم یمبارز واقع م یه، منآزمون مبارزهندن واز گذر بعد»گفت: یفنگ با خوشحال لو
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ن شوخود یولاگوش چپ هچطوری  یگرانو تماشا کرد که د یوستفنگ به جمع پ، لو اوناز بعد 
، که ودنیده بد یبآس یکم شونیشتر، اما بنداشتنآسیبی اصلاً اونها از بعضی . دن یم یلتحو رو

 بهکه  محتملی هم بودن یانجنگجو ین. همچنیافت یروز استراحت بهبود م 21تا  21 ا باحدود
 .شدت مجروح شدن

 «...دینه چپ. بعوشروی زخم سبک  یه، یولا، سه گوش چپ هیست، بد نهم، وو یانگ»

 .راحت برگشت یالبا خهم وو  یانگ

 «!یانگبرادر »

 .زد یادفر یتجمعبین لو فنگ از 

 «.نهیوود»

 «؟یتکش یولاه تاچن ی؟چطور بود»:یدبلند خندمی رفت که با عجله به طرفش  یوو در حال یانگ

«۳3.» 

 .حرکت کردن یوو به سمت گوشه ا یانگلو فنگ و 

 .«بود خیلی سخت هایولاه ینکشتن ا، تو دیوونه ای. ۳3»

م اصلا حرف قدرتشو ه از من بود و یعتر، سریفببر ماستاون  اخصوصم»خیره شد:  بهش وو یانگ
ط برای کشتن فق. من جنگجوهای انسانیه از یشتربخیلی  ش، اما قدرتبرابره ش! سطحکه نزن

 .«اونا تحت فشار قرار گرفتمسه تا از 

 یجنگجو یه ی. حتیریدست کم بگ ور H سطح یولاهایه ینتو ینمتو  ،، در واقعیدفنگ خند لو
 .هش یدچار مشکل م اونها هشت نفر از  یادر مواجهه با هفت  متوسط هم

 .اینطوری تمرین کنهنسته بود نیروی روحیش بود که تو یللفقط به د فنگ لو

 «!وان دونگ»

 یعنی اون. داشت بازرسیش می کرد ی رعدکه دوجو ای نابغهمحتمل ِ ی، جنگجوهوان دونگ ینا»
 «؟ی قویترهبا لو فنگ، ک یسهدر مقاچنتا گوش چپ هیولا جمع کرده. 
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 «.هوان دونگ هبا لو فنگ رقابت کن هتون یکه م ی، تنها شخصدرسته»

ا ب ،شده بودن یکه در پشت مخف، وو یانگ، که باعث شد لو فنگ و اومد از بحث به وجود موجی
 شولوان دونگ تا الان ط این»شوکه شد و گفت: یشترب یوو حت یانگ. بلند کنن شونوتعجب سر

یعنی   .یستن تو نگ بدتر ازووان د جسمانی ی، ظاهراً سطح آمادگاست نهیوود یاد؟ب یرونتا بداده 
 «؟هکشت یولاه تاچن ناو

. نشد یرهوان دانگ خ یفبه ک ی، همگبودن یستادهاکه جلو محتملی  یان، جنگجوزماناون  در
 .دادنمی در عقب همه به دقت گوش  جنگوجیان محتمل دیگهو 

 «.هوجود دار یولامشت گوش چپ ه یه»

 «.هوجود دار یادیز یزهایچ هرس یبه نظر م»

 وم،ه، وان دونگ»لند شد افسر ارتش ب یو سپس صدابلند شد ش به دنبال یادیز یو صدا سر
 یشترینبا بمحتمل  یو موقتاً جنگجوجلو زدی از لو فنگ تو ، . هاهایولاگوش چپ ه 12 در کل
 «.تار تایید شده هستیکش تعداد

 «؟12»

 «؟هاز لو فنگ یشترب یلیخ»

 «!حتی از این دنیا هم خارجه یولاه 12. هیوان دونگ واقعاً قو ینا»

 .ن خوردنوصدا تک یب ،بودنتجربه کرده  ور یولاهاکه قدرت همحتملی  جنگجویان

 «ه.دارتو از  یشترب یلیوان دونگ خ ین، انهیوود»

 .ه بودوو شوکه شد یانگ

 «؟هدار یا یدههمه فا ینکشته شدن ا مگه»

 شیکتکنتمرین صرف  وشب ر کل ن. اون می داد اهمیتی ندارهنشو کرد که یالو فنگ خنده
 ی، م، با قدرت لو فنگشهبک ور  H سطح یولاهایه ینتر یفخواست ضع یکرد. اگر واقعاً م

ی یه تو ارصد مورد کشت ی، حتدر این صورت. هکه تنها هستن انتخاب کن ور یولاهاییه ستنتو
 نبود. یبعجهم شب 
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 «!لو فنگ»

 .یدبه گوش رس ییصدا

دوست  یه، ایبا من ب»:یدد ور یبزرگ ییلبا لبخند سب یافسر نظام یهد و ونبرگرد وفنگ سرش ر لو
 «.جلوییسالن استراحت  توی ، درستهملاقات کن ورتو د خوا یم

 «اوه؟»

 ...مشکوک بود یلو فنگ کم

 ؟ملاقاتم کنه

قبل  ه سالن استراحت رفت.بزرگ ب یلنکرد و بلافاصله به دنبال مرد سبمکثی  یچلو فنگ ه اما
وارد شدن قبل از بعد شست. اونو  یدر آورد و کمخون آلودش رو  ی، لو فنگ لباس جنگاز ورود

 .با لباس های تازه و تمیز عوض کردنها رو او

 نز شدبا اون چشمها یدفعهبسته نشسته بود.  ییتنومند با چشما مردیه ، سالن استراحتداخل 
 .خیره شدن رعد و برق به لو فنگمثل و 

 «اون؟»

 .لو فنگ شوکه شد

 یصحبت مگه ژو  یاصل یبود که با مرب یمرد همون ین، اششناخت یم نکه او بود یمرد این
 .نان بود یانگشهر جتوی  ی رعداز چهار نفر بزرگ دوجو یکیکرد و 

 «.رعد هستم یدوجو یاصل یمن مرب ه،اسم من وانگ هنگ»

 .«ینشلو فنگ، ب»مرد با خنده گفت:

 ؟هنیشارشد ب یمرب ینبا ا )فِیس تو فِیس( در رو رو

 .شوکه شده بود دروناز لو فنگ 
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 هیبا اقتدار  نهتو یمدوجو  یاصل ی. اقتدار مربرهشخص چقدر قدرت دا ینکه ا یدکاملاً فهم ناو
نومند مرد ت ینتوان گفت که ا ی. مدارن یزیقدرت شگفت انگاونا ! مقایسه بشهسالار  جنگخدای 
 .هدار اشدستتوی  ونان ر یانگشهر ج

 «…اهاه یرم؟بگگازت من  یترس ی، مینینش یچرا نم»

 .یدنخندرد به بلند ک شروع تنومند مرد

 «؟دیدار یکارچ هام، امروز باوانگ یآقا»نشست و گفت: شو روبرو یدفنگ خند لو

 «.ساده است»

و  یبود یخانواده معمول یهاز تو نگاه کردم. ات خانواده  یتمن به وضع»زد: یتنومند لبخند مرد
ر سوپتوی به عنوان صندوقدار  تکه مادر یدر حال هکن یکار م یشرکت بازساز یه ت تویپدر

 ینستتو یسالگ 21توی  تو حال  ینبا ا لی، ویستچندان خوب نات . سابقه هکن یمارکت کار م
 «!نادرهکه واقعاً  یبرس ییبه جا

 .بود کار کرده ای یطولانمدت  برایروز  ینا یبرا ن، اوزد، در واقع یا یچیدهفنگ لبخند پ لو

 «.یدار یدرخشان ی یندهکنم آ یکنم و فکر م یم ت تقدیرمن واقعاً از»

 «!یوندیبه دوجو رعد من بپ تا ،کنم، لو فنگ یدعوت م تاز یمن به طور رسم»

 .مرد تنومند به لو فنگ نگاه کرد

داد قرار هامرز یمن قبلاً با دوجو»زد و گفت: یداد لبخند ین موتک وکه سرش ر یفنگ در حال لو
 «.مبست

س ده، پقراردا ه این یهقرارداد؟ اگیه »گفت:و ن داد وتک وسرش ربود قانع نشده  که تنومند مرد
، مبلغ وهاججنگ ین. طبق قوانیپرداخت کن یدکه با یِ ا ینهفقط هز ین! ایفسخ کناونو  ینتو یم

! هیمتق یناز ا یشتربتو خیلی که ارزش باور دارم . من بیشتر از صد میلیون نیست یپرداخت
 «!میکنه پرداختبرات  ور ینههز ینرعد ما ا یجودو

 تدنیا براو در جدو یمقر اصلتوی  یژهو یقرارداد آموزش یه، من ه به ما ملحق بشی، اگینهمچن»
 «م!د یم یبترت
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کدوم . هر کنن ینم یافتدر ودعوت نامه ر یناجنگجو  21از  تریش، بهر سال»:یدمرد تنومند خند
از  کیی فرستادیم.دعوت نامه  تا فقط سه سال، ما امالانخواهند بود. تا  یرنظ ینابغه ب اونها یه از
 یجنوب یکایآمر یاز نابغه ها یگهد یکی. اروپاست یهساله از اتحاد ۲1 یشرفتهپ ویججنگ ا یهاون

نفر تو ساله.  23متوسطجنگنده  یه، هینهوآ چ یانگما از شهر ج نفر ینو سوم !یه روح خوانه
 «.میشی چهارم

 .داما شوکه ش هکنب یکمک نستتو یفنگ نم لو

ه ک «یائوما ش»و  «وان دونگ»که  ه. واضحبودن یقو یسه نفر به طرز وحشتناک یناز اکدوم  هر
 .دعوت نبودن ینا یطواجد شرا ی، به اندازه کافقرار گرفتن یمورد بازرس

 اما من هستم؟

با  .یستن یقرارداد ینچهم یطواجد شرا ن، اولو فنگ یجسمان ی، فقط با آمادگمیبگ صادقانه
تا لو فنگ دعوت نامه  هیکاف ینا! شو از تکنیک رو وی دارهدانش خود ینعلاوه بر ا، او حال ینا

شگفت  طرز، به شهسال 21فقط که لو فنگ، اونجایی . از هکن یافتدر ور یژهو یقرارداد آموزش
 .و یاد بگیرهررو وی  یکنسته تکنتو یزیانگ

آموزش به  یم و براد یم تبه وقرارداد ر ین، من املحق بشیرعد من  یکه به دوجوموقعی تا -
که شخصًا تحت آموزش افسران  یداشته باش یفرصت هممکن ی. حتتفرستم یم مونیمقر جهان

 .یریقرار بگ« ارباب رعد»

ا ت هکن یدعوت متو رو قلب  یماز صم مارعد  یوجلو فنگ، دو»زد و گفت: یمرد تنومند لبخند
  «.یوندیبه ما بپ

 

 از جلد دوم. وازدهمدقسمت  پایان -


