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سؤال متداول  50« مثل مبارزان نگاه کرد. چت انجمنقسمت در  ور يادیز پست هايلو فنگ 
 يولاهایکردن ه یچگونه از عصبان« ،»عتیبقا در طب یدانش اساس« ،»ولاهایدر مورد شکار ه

همه نوع پستی بود. خوندن  …»فرار يراه برا 28« ،»میکن يریها جلوگگروهفرمانده سطح 
 يهایسخت مینطورو ه هریبگ ادی ي روادیز يزهایچ فنگلو باعث شد که هاي این پستهمه
داشته باشن،  ییبالا يهاگاهیدر جامعه جا ه کهمبارزان ممکن! هدرك کن و به خوبیر بودن مبارز
 !نانداز ین به خطر ماو يبراشون رو ن خودواما ج

 »اي توي خودشون دارن.ها یه نکتههمه این پست، درسته«

ر تمهماز همه مبارزان  يبرا یسه طومار اصل نی. انییدائو  يهاکیحملات و تکن ،هاکیتکن«
 یر حالد پیدا میکنه شیافزا شونکه چقدر قدرت هکن یم نییتع نییدائو  يهاکیهستن! تکن

 کی يسه طومار در واقع برا نی. انکن یم نییتعرو  مبارزشونها و حملات قدرت کیکه تکن
 .نهست ها نیمبارز مهم تر

 !همش رو براي این سه نوع طومار خرج کنی دیبا يپول دار هاگ

به صورت  وطومار ر تا سه نیا که  به من اجازه داد دوجوي مرزها که ستیتعجب ن يجا«
 خودش يخواد مبارزایم مطمئنا دوجوي مرزها   نست کهود یلو فنگ م »داشته باشم. گانیرا

 .بشنتر  يقو از همه

 »بزن بریم ببینیم که توي بازار آنلاین چی هست.«

 .شد آنلاینبازار ضربه زد و وارد صفحه  میس یب کیبورد یصفحه لمس يفنگ رو لو

 ویدیاتاق و وارید يبزرگ رو نمایش صفحه يکالاها رو يخاص برا يها يطبقه بندیهو کلی 
 ،»ملهح نوع«کلید  دادن فشار بار سه از د و بعدانتخاب کر ور» طومار« گزینه ظاهر شد. لو فنگ

 .ن دادونش ور شونهامتیها و قا همراه با اسم طوماره انواع عکس شنمای صفحه ناگهان

 »نابود کننده«



 زهی: ننوع 

 يرتبه: افسانه ا

 کامل) متی(قنیدلار چ اردیلیم 100: متیق

 ستاره) 4: رتبه مشارکت نیم بها شدن شرط( نیدلار چ اردیلیم 50

…… 

 »تندر نه مرحله تیغه«

 تیغه نوع:

 يرتبه: افسانه ا

 کامل) متی(ق نیدلار چ اردیلیم 100: متیق

 )ستاره 4: رتبه مشارکت بها شدننیم  شرط( نیدلار چ اردیلیم 50

…… 

 »تیغه اسرار ارواح « 

 خنجر  :نوع

 SS: رتبه

 کامل) متی(ق نیدلار چ اردیلیم 10: متیق

 سه ستاره) مشارکت : رتبهنیم بها شدن شرط( نیدلار چ اردیلیم 5

…… 

 »مه رشمشی«



 غهی: تنوع

 S: رتبه

 کامل) متی(ق نیدلار چ اردیلیم 3: متیق

 سه ستاره)مشارکت : رتبه نیم بها شدن شرط( نیدلار چ اردیلیم 1,5

 .گرد شد از تعجب چشماش د،ید ولو فنگ فهرست بزرگ طومارها ر یوقت

؟ گرابودن. فروشن یم و همجهان (هنگ) ر مبارز نیتر يقو ي زهین کیتکن ینها حتاو ،یلعنت«
 لو فنگ بلافاصله جذبه؟ لرد تندري قو مبارز نیدوم کیتکن ياتندر نه مرحلهي هغیت نیو ا

حال،  نی. با ااي قرارداشتنهاي رده افسانهها و تیغهقسمت بالاي صفحه شد جایی که نیزه
 .رها کرد گرد شده از تعجب ییبا چشما ور ناو شونمتیق

 دارن؟ ارزش اردیلیم 100نها او همه

 ؟هستاره دار 4به رتبه مشارکت  ازین ياردیلیم 50 بهاي مین و

 يدر مورد رتبه هاکاملا  لو فنگ! مشارکت ازیامت ونیلیم 10 این یعنیستاره،  4مشارکترتبه 
 .اطلاع داشتمختلف مشارکت 

 .ستاره است 1ن دهنده ومشارکت نش ازیهزار امت 10

 .ستاره است 2ن دهنده ومشارکت نش ازیهزار امت 100

 .ستاره است 3ن دهنده ومشارکت نش1 ازیهزار امت1,000

                                                           
که بهتره مثل نسخه اصلی ده برابر  کردمیاست، اما فکر م ونیلیم1برابر با هزار  1000 دانمیممترجم انگلیسی:  نکته ۱ 

 تر ببینیمشدن مقدارهارو راحت 

 



 .ستاره است 4ن دهنده ومشارکت نش ازیهزار امت10,000

ستاره افسانه  5 مشارکت ، به رتبهبرسن مشارکت ازیهزار امت 50,000 اینکه امتیازاتت بهاز  بعد
 . نهرممکیعملا غ شادیز یلیخ یسختبخاطر ستاره  5به رتبه  دنی! رسیرس یم يا

ن که در خصوص توضیحات کلی ای لو فنگ بود. حمله جهان کیتکن نیتريقو اسم نابود کننده
دیدن، یم طومار رو نیکه ا مبارزینی، اکثر تکنیک کنجکاو بود، روي نام نابودکننده کلیک کرد

 هم از اون ببینن چرا که این قوي ترین تکنیک جهان بود. یکل ينما ه یککدوست داشتن 

 .شد رهیخبه صفحه لو فنگ 

 »هوم؟«

 .طومار نابودگر وجود داشت يبراتوي اینترنت قیمت هاي بیشتري هم 

 شش سطح همهنابودگر 

 کامل) متی(ق نیدلار چ اردیلیم 100: متقی

 ستاره) 4: رتبه مشارکت نیم بها شدن شرط( نیدلار چ اردیلیم 50

 سطح اول پنجنابودگر 

 کامل) متی(ق نیدلار چ اردیلیم 40: متقی

 ستاره) 4: رتبه مشارکت نیم بها شدن شرط( نیدلار چ اردیلیم 20

 سطح اول چهارنابودگر 

 کامل) متی(ق نیدلار چ اردیلیم 15: متقی

 ستاره) 3: رتبه مشارکت نیم بها شدن شرط( نیدلار چ اردیلیم 7,5

 لاو نابودگر سطح



 کامل) متی(ق نیدلار چ ونیلیم 200: متقی

 ستاره) 1: رتبه مشارکت نیم بها شدن شرط( نیدلار چ ونیلیم 100

رد. فکر ک یلو فنگ کم ؟يبخر تیکه تیکه همبه صورت  وطومار ر نیا نیتو یم یحت ؟یچ«
ش خیلی قیمت؟ رو بخره »نابودگر«ثل ماي  زهین یینها کیتکن کسی بود که بتونه کل در واقع

 ارزتا مب. و واقعا چند هاز سطح اول شروع کن دی، باهم اون رو بخره یکس هاگ ی! و حتزیاد میشه
  اون رو یاد بگیرن؟ تونن تا سطح ششم یم

 ینم میکنن و هیچوقت ریدر سطح اول گ شونخود یاکثر مبارزان در تمام طول زندگ احتمالاً
 تمرین سطح دوم رو شروع کنن. وننت

 »مبارزانه.حمله  کیتکن نیتر يکه قو ستیتعجب ن ي... جاییطومار نها نیا«

 .شد رهیخ قسمت معرفی طومارلو فنگ به 

 رواقعد ،يبخر وطومار ر نیا هاگپکیجه.  یهدر واقع  زهین کیتکن نیتونم باور کنم که ا ینم-
 .خریديطومار حمله  کیو هم  کیتکن طومار یههم 

 برانگیخته شده بود.لو فنگ  حسادت

 .یکردم نیتمر غهیبا ت ناو متأسفانه

 .جورکنه همچین پولی روتونست  ینم هم در وهله اول

ایت صفحه سلو فنگ بلافاصله  یه طومار نهایی بود.، اي هم مثل نابودگر تیغه تندر نه مرحله
اگر که بگیم که لوفنگ صفحه طومار نابودگر رو صرفا از باز کرد.  ور تیغه تندر نه مرحله اي

روي کنجکاوي بازکرد، پس صفحه تیغه تندر نه مرحله اي رو با احساس انتظار و اشتیاق  کامل 
 !دخوا یاز همه م ترشیب ،غهیبا ت مبارز که یهیه طومار نیا باز کرد.

 »هوم؟«



 .نگاه کرد حاتیلو فنگ به توض

…… 

 يرو يریادگی يبرا غهیت کیتکن نیترسخت »يانه مرحله تندر غهیت«که  نوشته  بود حاتیتوض
فرد دائو  هب منحصر کیتکن هم و یچابکهم شامل اما  ،نگیم غهیت کیتکن شبه بااینکه، هنیزم
 ،قدرت اب یبه بدن که هنیا »يتندر نه مرحله ا غهیت« يریادگی یسخت لیدل نی! بنابراهشیم نیی

 ه.دار ازیاز حد ن شیب ...رفلکس و

 »؟ههم دار نییدائو  کیو تکن یچابک غهیت کیتکن«

 .لوفنگ ذوق زده شده بود

 ش!ش نامعقول نباشه، میتونه بخرهمتیقه اگ

 رد...نگاه ک متیبه ق بادقتفنگ  لو

 )مرحله 9 (همه ايمرحله 9تندر  غهیت

 کامل) متی(ق نیدلار چ اردیلیم 100: متیق

 چهار ستاره) مشارکت : رتبهنیم بها شدن شرط( نیدلار چ اردیلیم 50

 )هشت مرحله اول( ايتندر نه مرحله غهیت 

 کامل) متی(ق نیدلار چ اردیلیم 50: متیق

 چهار ستاره) مشارکت : رتبهنیم بها شدن شرط( نیدلار چ اردیلیم 25

  )پنج مرحله اول( ايتندر نه مرحله غهیت

 کامل) متی(ق نیدلار چ اردیلیم 2: متیق

 ستاره) 3: رتبه مشارکت نیم بها شدن شرط( نیدلار چ اردیلیم 1



 )مرحله اول (چهار ايتندر نه مرحله غهیت 

 کامل) متی(ق نیدلار چ ونیلیم 500: متیق

 : رتبه مشارکت دو ستاره)نیم بها شدن شرط( نیدلار چ ونیلیم 250

 )سه مرحله اول( ايتندر نه مرحله غهیت 

 کامل) متی(ق نیدلار چ ونیلیم 200: متیق

 : رتبه مشارکت دو ستاره)نیم بها شدن شرط( نیدلار چ ونیلیم 100

 )مرحله اول (دوتندر نه مرحله  غهیت 

 کامل) متی(ق نیدلار چ ونیلیم 100: متیق

 : رتبه مشارکت دو ستاره)نیم بها شدن شرط( نیدلار چ ونیلیم 50

 )اول (مرحله ايتندر نه مرحله غهیت 

 کامل) متی(ق نیدلار چ ونیلیم 50: متیق

 : رتبه مشارکت دو ستاره)نیم بها شدن شرط( نیدلار چ ونیلیم 25

 همرحله کامل 9 يدارا ياتندر نه مرحله هغیت متوجه شدکه د،یرا د هامتیق نیلو فنگ ا یوقت
 ون تره.ارزش یکم از نابودگر متیو ق

 »هوم؟«

 هغیت«:با حروف قرمز نوشته شده بود يهشدار تیساوب نییدر پا بالا برد. ور شابرویه لو فنگ 
. هزاران سخت است اریو شروع آن بس يریادگیاست و  یینها غهیت کیتکن کی ياتندر نه مرحله

 یاما حت رندیبگ ادیرا  کیتکن نیکرده اند ا یوجود دارند که سع نیجنگنده در سرتاسر کره زم
 »!دیلطفا مراقب باش ک،یتکن نینتوانسته اند وارد مرحله اول شوند. هنگام انتخاب ا



 .کرد دیترد لوفنگهشدار  نیا با دیدن

اگه بتونی یادش بگیري قدرت خیلی بالایی  ولی. هسخت خیلی کیتکن نیا يریادگی ظاهرا
 نه؟ ای شبخرمبدست میاري. 

 این اصلا مبلغ کمی نیست!

…… 

و که ل یداد در حال ین مونش ور یمعرفقسمت بزرگ  شیکم نور، صفحه نماویدیوي در اتاق 
تندر نه  هغیت اگه که واقعا میخواست و عمیقا توي فکر بود. مبل نشسته بود يصدا رو یفنگ ب

ي رو یاد بگیره، باید پول زیادي خرج میکرد مبلغی که حتی براي یه مبارز هم زیاد مرحله ا
 بود.

 »!باید به بهترین وجهش تمرین کنمکنم،  نیتمرره قرا هاگ«

 »از پسش بر بیام!نتونم  امکان نداره که«به هم فشار داد و چشمانش برق زد: ور شدندان ها

 .کرد یم نیبه شدت تمر يبه طور جد شهیبود، هم وقتیکه بچهفنگ از  لو

 و ییتوپ طلا کیشکل  مناخودآگاه ریضم توي نمپنها يمعنو يرویو نانم روح خو یهمن «
کنم که  یرشد خواهد داشت. من باور نم عیدوره سر کیگرفته! قدرت من مطمئناً  ور کیتار

 »از پسش بربیام. تینتونم با موفق

دوجوي  انیمرب ه که نیاهم ن اوباور داشته و  کی شهیلو فنگ هم ياتندر نه مرحله غهیت 
 يهاتیاز محدود و دیرا دنبال کن شونخود يهاتشاگرداشون یاد میدن که محدودیبه  مرزها 

 !دیفراتر برو شونخود

 جهان مبارز نیتر يقو دخوا یکه نم مبارزي«وجود داشت: ه اي همگیضرب المثل د مینطوره
 »!خوب نیستیک مبارز ، بشه



 یو به آرام دیکش یقیفنگ نفس عم لوي رو یاد بگیرم. اتندر نه مرحله هغیتمظمئنم که میتونم 
 .ضربه زد شیبه صفحه نما

 ]ر؟یخ ای دیکن يداریسه مرحله اول را خر دیخواهیم ایکه آ دیکن دییتأ لطفاً[

صفحه  يهشدار رو کی! دیبپرداز ینیدلار چ ونیلیم 100 دیبا ،ياتندر نه مرحله هغیتبراي 
ش با دوجو ، طبق قراردادبودلو فنگ  دیخر نیاول نیکه ا ییبزرگ ظاهر شد. از آنجا شینما

 .ردیبگ دهیبها ناد میمعامله ن يبرا وشرط رتبه مشارکت ر ستتونی، مهارزم

 »!دییتا«

 .روي آن کلیک کردلو فنگ 

 ].دیکن دییاثر انگشت تأ قیخود را از طر تیهوبراي تایید دوباره  لطفاً[

 .صفحه ظاهر شد يرو هشدار

 .قرار داد میس یب دیاسکنر اثر انگشت صفحه کل يفنگ انگشت خود را رو لو

 [بیپ!]

 ظاهر شدند: شیصفحه نما يرو یمتوال يهاهیاعلام

 ].شد دییتا تیهو[ 

 ]!زیآم تیموفق دیخر[

 ]با موفقیت اعمال شد! فیتخف[

 ].رسدیلو فنگ م يساعت به خانه آقا 24ظرف  ياتندر نه مرحله غهیسه مرحله اول ت[

 

 از جلد دوم. پانزدهمقسمت  پایان -


