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مقدمه  7

صبر کنید
تا وقتی دو جلد قبلی تله  ی بازی را نخوانده اید، حتی یک کلمه هم از این 
یلی زیاد است، کتاب  واندنش  کتاب را نخوانید. اگر دیدید که وسوسه ی 

را بیندازید دور
 » ن به کتاب های قبلی دسترسی نداشته باشم چی شاید بپرسید: »اگه ا
ال کردن هنرمند هستید، در  وبی ست. ولی اگر همین قدری که در س ال  س
ن هر دو کتاب  وب بودید، ا ین کتاب هم  رید آن جست و جوی اینترنتی و 
واهید بگویید: »من تـوی یه زیر دریایی ام  بد می  قبلـی دسـتتان بـود. حا 
و هیـ فروشـگاه اینترنتـی به زیردریایی ها سـروی نمـی ده.«، من هم به 
واسـت انتقال به زیردریایی ای را بدهید که تمام  شـما می گویم که پ در
واست شما  جلدهای کتاب تله  ی بازی را داشته باشد. اگر بر فر محال در
صه ی دو کتاب قبلی  رد شد، دیگر کاری نمی شود کرد؛ می توانید در ادامه 
صه فق برای کسانی ست که در زیردریایی گیر  را بخوانید. البته بگویم این 

افتاده اند. بقیه ی شما تنب ها باید بروید و کتاب های قبلی را بخوانید. 
موعـه کتاب هـای تله ی بازی داسـتان پسـری به نام جسـی ریگزبی را  م
باورتان نمی شـود  روایـت می کنـد که توی بازی های کامپیوتری گیر می افتد 
ار اساسـی شـروع شـد که  . ماجرا از یک بازی تیراندازی به اسـم انف نه
وند های  در آن همـراه یکـی از دوسـتانش به نـام اریک کانرِد، بـه جن آ
یب به  یلی ع ایی و  غول آسـا، هیو های شـنِی عصبانی و یک موجود ف

مقدمه

اگر�احیاناً�کتاب�های�قبلی�را��نخوانده�اید
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نام هایندنبر رفتند. در آن میان به پسری به نام مار ویتمن می رسند که 
سی شان است و تقریبا یک ماهی ست که گم شده. آن جا می فهمند که  هم ک
ودش  مار تمام این مدت دا بازی زندانی شده است. در نهایت مار 

را فدا می کند تا جسی و اریک بتوانند فرار کنند. 
ات دادن  ی به بایونوسافت، جسی برای ن در کتاب دوم به نام حمله ی نامر
اطر از طری بازی دیگری به نام راز بقا  مار راهی پیدا می کند و به همین  
که شـبیه پوکمون  گو هسـت وارد شرکت بازی سازی بایونوسافت می شود. 
سی  رپتور و چند صدتا کپه  بعد از این که جسی از دست یک پاگنده، یک و
ـز وحشـی با دندان هـای تیز فرار می کند، متوجه می شـود که بایونوسـافت 
ه ها را درون بازی ها زندانی می کند تا فناوری جدید و وحشـتناکش  عمدا ب
را روی آن هـا آزمایـش کنـد. جسـی با کمک اریـک و یکی از کارکنان سـاب 
بایونوسـافت به اسـم آقای گرگوری به طبقه ی پایین بایونوسـافت می رسـد. 
وشبختانه به موق به  جایی که مار دا یک کامپیوتر اسـیر شـده است. 
مار می رسند و او را از درون کامپیوتر بیرون می کشند ولی باع می شوند 
ل کرده، وارد  یالی ای که بایونوسـافت برای بازی ها  که همه ی موجودات 
ه های اسیر شده آزاد می شوند و همراهشان  دنیای واقعی شوند. یعنی تمام ب
رنا هم آزاد می شوند.  تمام اسلحه ها و البته تمام آدم بد ها و موجودات 
ب همین قدر کافی ست. تا این جا را باید می دانستید. زیردریایی سواری 

رد.  وش بگ
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»ویییررررررر!«
هرچه صدای اطرافمان بلندتر می شـد، لرزش بیشـتری در سـینه ام ح 

می کردم. 
»ویییررررررر!«

ح می کردم که قرار است یک آتشفشان از سینه ام بیرون بزند. تا حا 
وبی نیست.  چنین حسی داشته اید ح 

»ویییررررررر!«
البته من اص مشکلی با صدای اطرافم نداشتم. مشک صدها قفسه ی پر 
راب شـده بودند و داشـتند با سـرعت  عات کامپیوتری بود که همزمان  از ق
تند توی دنیای واقعی.  وحشتناکی تمام آدم بدهای دنیای بازی را می اندا

»ویییررررررر!«
ایی که هم قد آدم ها بودند، دایناسور ها، موجودات حبابی  وند های ف آ

و چیزی که شبیه یک جور اژدهای روباتی شعله افکن بود. 
»ویییررررررر!«

اطر  که از آرامش و  ر گی و عصبانی بودند. احتما به  این  همه شان به ن
بی بازی داشتند بیرون کشیده شده و توی زیرزمین  آسایشی که در دنیای ق
انی  یلی پر سر و صدای یک شرکت بازی سازِی شی یلی واقعی و  یلی 
افتاده  بودند. من گوش هایم را با دست گرفتم و تنها کسی را که می توانست 

» کاری بکند، صدا زدم: »آقای گرگوری یه کاری بکنین

فصـل اول

فصـل 1

هرج�و�مرج
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ول تمام این اتفاقات بود؛ چون او  شخ آقای گرگوری یک جورهایی مس
تراع کرده بود و حا با بیرون آوردن مار  راِه فرستادن آدم ها توی بازی را ا
راب بشوند و چنین وضعیتی پیش بیاید. تا  باع شده بود که کامپیوتر ها 
اری  وند غول پیکر به من جلب شد، ناگهان یک جور بازوی انف توجه یک آ

ورد به سینه ام. 
لشـون  آقای گرگوری داد زد: »بیا این رو بگیر و تا جایی که می تونی مع

» اموش شه کن. من باید بر رو ق کنم تا همه چی 
اح  قب از این که بخواهم به آقای گرگوری یاد آوری کنم که نشانه گیری ام افت
اری  ی سر داد و به سمتم پرید. دستم را توی بازوی انف وند جی است، آ

وند شلیک کنم. لگد اسلحه به عقب پرتم کرد.  بردم و سعی کردم به آ
»جییییییییر!«

حشره در یک چشم به هم زدن از بین رفته بود. بلند شدم و دور و برم را نگاه 
. بعد از این  که آن موجودات  کردم. همه جا هرج و مرج بود. هرج و مرجی بزر
از شـو انتقال به دنیای واقعی درآمدند، دوباره به کار اصلی شـان برگشـتند، 
یعنی نابود کردن هر چیزی که سـر راهشـان باشـد. در سمت راستم گرازی با 
ودش را به قفسـه های کامپیوتر می کوبید  ی به بلندی یک شمشـیر،  شـا
قی با همدیگر  و آن هـا را سـورا می کرد. سـمت چپم دو موجود لـزج و بات
یلی بـزر دور چیزی که من  می جنگیدنـد و در روبه رویـم پن تا سوسـک 
نمی دیدم، چر می زدند. همین قدر توانستم دا دایره را دید بزنم که بفهمم 

ته اند.  چه چیزی را گیر اندا
« بهترین دوستم اریک کانرد بین آن ها روی زمین افتاده  داد زدم: »اریک
واست با پاهایش دورشان کند. رفتم سمتش و پن بار به سوسک ها  بود و می 
 » ا رفتند. داد زدم: »آهای نده داری  شلیک کردم. همه ی تیر هایم به طرز 
ره یکی شـان را زدم. همه ی سوسـک ها با هم به  دوباره شـلیک کردم و با
یلی زود فهمیدم  سـمتم برگشتند. سـعی کردم یکی دیگرشان را بزنم ولی 
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کارم اشتباه بوده، چون به مح این که شلیک کردم همه شان بلند شدند و 
به سمتم پرواز کردند. 

»َااااااه!« سعی کردم بهشان شلیک کنم. ت ت ت »َااااااه!« ت ت
یکی از سوسـک ها تفن را از دسـتم بیرون کشـید و به کناری پرت کرد. 
یـدن اما این بار مـن را دوره کردند. صدایشـان  دوبـاره شـروع کردنـد به چر
ودم دفاع کنم ولی این کارم  م پ پ کردن بود. دستم را با آوردم تا از 
ک بلند و ترسـناکش  عصبانی شـان کرد و نزدیک تر آمدند. یکی شـان با شـا
ه ی دیگر در زیرزمین یک  لمسـم کرد. کاری نمی توانسـتم بکنم. تا چند لح
ورا سوسک های غول آسا می شدم. احتما مامان و  شـرکت بازی سازی، 

ب شا در می آورند.  بابایم وقتی بشنوند چه اتفاقی برایم افتاده، از تع
بوم!

سوسـکی که داشت لمسـم می کرد ناگهان ناپدید شد. بقیه شان برگشتند 
و سـمتی دیگر را نگاه کردند ولی قب از این که بتوانند کاری بکنند بوم!بوم!
بوم! یکی از پ دیگری از بین رفتند. اریک جلویم ایستاده و چیزی شبیه 
به عصای لوکی1 در فیلم انتقام جویان2 دسـتش بود. ولی عصایش بیشـتر از 
این که جادویی باشد، یک جور فناوری پیشرفته بود. اگر قرار بود لوکی روبات 

باشد، عصایش باید در همان مایه ها می شد. 
یلی باحاله.  اریـک داد زد: »ایـن از توی یکی از کامپیوتر ها افتاد بیرون. 

» ونه وام ببرمش  می 
» است من ازش پرسیدم: »پ مار ک

» »چی
نزدیـک گوش اریک داد زدم: »مارککجاسـت؟!« صـدای ویییرررر آن قدر 

دای رعد و بر بود و در سری فیلم های  : شخصیتی منفی در دنیای کمیک مارول که برادر تور  oki -1
ور دارد.  انتقام جویان هم ح

Avengers -2: سری فیلم های اقتبا شده از دنیای کمیک مارول
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بلند شده بود که تقریبا شنیدن صدای ک دیگری غیر ممکن بود، مگر این که 
مستقیم در گوشت داد بزند. 

ت ولی ناگهان قیافه اش وحشـت زده  شد و  اریک شـانه هایش را با اندا
به پشت سرم اشاره کرد. 

برگشتم و دیدم مار روی زمین افتاده است و زیر تعداد زیادی از کپه های 
ودش جدا می کرد، دوتای دیگر  زِ راز بقا دفن شده است. هر کدام را که از 
رویش می پریدند. اریک عصایش را سمت آن ها گرفت و شلیک کرد. بعد از 
ز فرار کند.  ره مار توانست از دست آن کپه های  آن که چندتایی   را زد با

» من و اریک به سمتش دویدیم. داد زدم: »داریم می آیم کمکت
مار به سمت ما نگاه کرد و چیزی را فریادزنان گفت ولی صدای اطرافمان 
آن قـدر بلنـد بـود که چیزی متوجه نشـدم. بعد مار رویـش را برگرداند و با 
انیه دویدن، اریک از  ز دور شد. بعد از بیست  سرعت دوید و از ما و کپه های 
ز داشتیم به مار می رسیدیم که ناگهان  من عقب افتاد. من و آن کپه های 
مار چیزی شـبیه به یک توپ فلزی را از پشـت شـانه اش به پشت سرش 
ت. من سرعتم را کم کرده بودم و داشتم فکر می کردم که آن دیگر چه  اندا

بود که ناگهان... 
بوووووم!

ار  ز در یک چشـم به هم زدن ناپدید شـدند. موج آن انف همه ی کپه های 
ورد تعادلم از دست دادم و محکم از پشت  آن قدر قوی بود که وقتی به من 
ه ای همه جا سـاکت بود ولی بعدش صدایی توی  وردم. برای لح به زمین 
ی سـرم و چیزهایی بهم گفت ولی من  گوشـم سـوت کشـید. مار آمد با
م شـد و در گوشـم داد زد تا شـنیدم.  انیه  چیزی نمی فهمیدم. بعد از چند 

ک فو قوی زدم. ببخشید.«  »نارن
وب است. پشت مار تقریبا  سرم را برایش تکان دادم تا بفهمد که حالم 

ه ی زندانی دیگر هم بودند که حا آمده بودند بیرون.  ده تا ب



یره شـده  اند. وقتی نگاه  بلند شـدم و دیدم که همه شـان به یک سـمت 
کردم دیدم اریک در حال مبارزه با یک روبات غول پیکر اسـت. اریک سـعی 
الی  ـورد و جا می کـرد بـا عصایـش روبـات را بزند ولی او مـدام تکان می 
ش های چندباره روبات عصای اریک را از دستش کشید و به  می داد. بعد از ت

ت و بعدش او را گرفت و بلند کرد.  گوشه ای اندا
« به سمت عصا دویدم تا به دوستم کمک کنم ولی قب از این که برسم،  »نه
روبات من را با دست دیگرش گرفت و م اریک بلند کرد. جفتمان را جلوی 
تر  هخودش را کنار زد. یک د انیه نگاه کرد. سپ ک صورتش گرفت و چند 

با موهای دم اسبی و بلوند راننده ی روبات بود. 
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ورد، گفت: »اینقدربرایکشتِنمنجون ه ای که به بریتانیایی می  با له
تر دید که  ب باز مانده بود. وقتـی آن د نکنیـن!« دهـان مـن و اریک از تع

یم تر صحبت کند.  ره م ترسیده ایم، سعی کرد یک 
گفت: »اسم من سمه.«

»جسی.«
»اریک.«

» فا این قدر برای کشتن من جون نکنین ب حا می شه ل «
اشت.  اریک سرش را به نشانه ی موافقت تکان داد و او هم ما را روی زمین گ
به مح این که پایمان به زمین رسید مار به ما اشاره کرد تا به کمک 
ه هـا برویم که اسـتارماندر ها1 محاصره شـان کـرده بودند. اریک  چنـد تـا از ب

عصایش را برداشت و راه افتاد. 
هخود روباتـی اش را پایین ببرد بهش گفتم:  قبـ از این کـه سـم دوباره ک

» » می تونی بهمون کمک کنی تا از این جا فرار کنیم
سم سرش را به نشانه ی موافقت تکان داد. از وظیفه ی جدیدی که داشت 

» ان زده شده بود. »مشکلی نیست حتما هی
بوم!

ی شنی به اندازه ی  هخودش را پایین ببرد یک هیو قب از این که سم ک
انه پشتش ظاهر شد و مشتی محکم به بدنه ی روبات زد. سم و روبات  یک 

به گوشه ای از اتا پرت شدند. 
» »هاااااااااااای

2 به سـینه اش کوبید. سـپ به  ـ کین کون هیـو دسـت هایش را م
سمت آن استارماندر ها رفت. داشتم دنبال چیزی می گشتم تا بتوانم جلویش 

را بگیرم. 

: یکی از موجودات بازی پوکمون  گو. tarmanders -1
یالی در فیلمی با همین نام. ه و  یم ال : گوریلی ع ing ong -2



فصـ اول  15

پیدا کردم. کنار یکی از قفسه های کامپیوتر ها یکی دیگر از اسلحه های بازی 
ار اساسی شارژ شود.  اشتم تا حد انف ار اساسی افتاده بود. برش داشتم و گ انف
.« صدای بوم بوِم قدم های هیو می آمد. سـرم را از پشـت  ، یـا ، یـا »یـا
ه ی نسبتا ریزه میزه را گرفته است.  قفسه بیرون آوردم و دیدم که هیو یک ب
اری نگاه کردم و دیدم که سفید شده است؛ وقت حمله بود.  به اسلحه ی انف
لی از پناهگاهم آمدم بیرون و مستقیم به سمت سینه ی آن هیو  بدون مع
ش کرد. هیو  ورد و سورا شلیک کردم. موشکم مستقیم به وس سینه اش 
ه ی در دستش و بعدش  اول به سورا درون سینه اش نگاه کرد سپ به ب
ودش را تکان داد. سورا درون سینه اش  ی شنی غرشی کرد و  به من. هیو
ره سورا سینه  اش دوباره ترمیم  داشت بسته می شد. آن قدر غرش کرد تا با

ت و مستقیم به سمت من دوید.  ه را به کناری اندا شد. هیو ب
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بووووم!
ی شنی به من برسد روباِت سم با مشت بزرگش ضربه ی  قب از این که هیو

محکمی به او زد و به جای دوری در پشت قفسه ها پرتش کرد. 
» هخودش را باز کرد وگفت: »از این جا دور شو سم ک

یلی هم عصبانی بود بر گشـت، من تا  که حا  ی شـنی  وقتی که هیو
ی شنی به روبات  آن جا که می توانسـتم سـری فرار کردم و قایم شدم. هیو
تمان را  سـم رسـید و چنان مشـتی حواله اش کرد که می توانسـت یک سـا
الی داد و در جوابش از زیر مشـتی به  راب کند. سـم هر طوری که بود جا
شـکم هیـو زد. ضربه باع شـد هیـو چند قدمی به عقب رانده شـود ولی 
مشـت روبات دا شـن ها رفت و همان جا گیر کرد. سم سعی کرد مشتش 
رین باری که زور زد تا  را در بیاورد ولی هر چقدر می کشـید فایده نداشـت. آ
وردند. همان طور که  ی شـنی با هم زمین  ودش و هیو بیرون بکشـدش، 
آن ها با هم کشـتی می گرفتند من پیش آقای گرگوری رفتم. هنوز داشـت با 

سرعت تای می کرد و به شدت عر کرده بود. 
» وری می تونیم کمکش کنیم »آقای گرگوری ما چ

سـرش را تـکان داد و گفـت: »اون وضعـش بـد نیسـت. بدنـه ی روباتـی 
لشـه ازش مواظبـت می کنـه. ببین...« بـه صفحه ی ل تاپش اشـاره  کـه دا
ه ی سـبز را محاصره می کردند.  ه ی قرمز داشـتند چندتا نق کـرد. صدهـا نق
ه ها هی  ه های قرمز هیو هـا. اون ب ه هـا هسـتن و نق ه هـای سـبز ب »نق

فصـل دوم

فصـل 2

دختر�روباتی
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حفاظی ندارن. تو و اریک باید تا وقتی که من بر ها رو ق می کنم تا در ها 
باز شن، مراقبشون باشین. از هر چیزی که  پیدا کردین استفاده کنین تا جلوی 

اون هیو ها رو بگیرین.« 
من سرم را تکان دادم و یک سوسک را که یواشکی از گوشه ای به ما نزدیک 
ه از کامپیوتری  می شد، زدم. کنارم یک تخته ی اسنوبرد دیدم که همان لح
» وره من... اِی بابا واای ارج شده بود. پریدم و سوارش شدم. گفتم: »چ

ودش حرکت کرد. تنها باری که من در زندگی ام سوار اسنوبرد  تخته برای 
شده بودم وقتی بود که پسر عموی اریک یکی از این ها را به محله مان آورده 
بـود. بـه من گفته بود که اسنوبردسـواری آسـان اسـت. راسـت هـم می گفت 
آسـان بود. ولی متوق کردنش اص آسـان نبود. آن روز وقتی سـرعتم زیاد 
وردم زمین. از آن موق دیگر حتی نزدیک هی  شـد، ترسـیدم و با صورت 
ودم را روی تخته نگه دارم که  اسـنوبردی هم نشـده بودم. سـعی می کردم 

نزدیک اریک شدم. 
داد زدم: »ارییییک!کمممممک!«

» ا گیر آوردی اریک گفت: »اِ این رو از ک
» داد زدم: »زودباش کمکم کن تا نخوردم به جاااییییی

ش می کردم تا آن جایی که می توانم به چیزی  یدم و ت ودم می چر دور 
نخورم. 

» اریک چیزی برایم پرتاب کرد و گفت: »از این استفاده کن
یـک کوله پشـتی پرنده بود. عالی شـد حا به جای این کـه م یک اژدر 
ارج شده این ور و آن ور بروم با این کوله پشتی پرنده به یک اژدر  از کنترل 
پرنده تبدی می شـدم. کوله پشـتی را با هزار بدبختی تنم کردم و بلند شـدم. 
ی قفسـه ها رسـیدم می توانسـتم همه را ببینم. یک سـری از  وقتی که به با
آدم بد  های بازی ها کنار همدیگر جم می شـدند و سـرا موجوداتی می رفتند 
ار اساسی بودند  ایِی بازی انف تند. سمت راسـتم موجودات ف که می شـنا
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اد  و سـمت چپم جانوران راز بقا جم شـده بودند. روبه رویم هم روبات ها، ن
ی شنی هم هنوز داشتند با  کارتینگی ها و روح ها بودند. البته سم و آن هیو

دمت همدیگر می رسیدند.  مشت به 
« روبات سـم  بعـد از آن همه  بـه میـدان نبردشـان رفتم و داد زدم: »سـم
ورد. وض  درگیـری کامـ درب و داغان شـده بـود و موق حرکت تلو تلـو می  
وب نبود. به سمت هیو رفتم. هر دو دستش را بلند کرده بود تا  روبات سم 
رین ضربه اش را برای نابود کردن روبات بزند. از زیر دست هایش رد شدم  آ

» و داد زدم: »آهای بیا من رو بگیر
واست من را م  یال روبات سـم شـد و دنبال من افتاد. می  هیو بی 
الی می دادم. همان طور که داشتم دور و برش  پشه له کند و من هم مدام جا
ودم شنیدم و  یدم صدای شکستن و از بین رفتن چیزی را در زیر  می چر
تنش را احسا کردم. پایین را که نگاه کردم، دیدم آن قدر نزدیک  بوی سو
هیو پرواز  کرده ام که شعله ی کوله پشتی پرنده دارد او را می سوزاند. شن های 
ه  ِ سینه اش سیاه و حرکت کردن برایش دشوار شده بود. برای چند لح اطرا

یلی قوی ام که ناگهان...  ح می کردم 
شترق!

مسـتقیم رفتم توی مشـتش و من را گرفت. داشـت من را می برد سـمت 
دهنش که بخورد. 

بووم!
ه ای که من سـوزانده  که ناگهان روبات سـم مشـت محکمی به همان نق
ی شنی من را رها کند  بودم زد. مشتش آن قدر محکم بود که باع شد هیو

و چند قدم آن ورتر ک از هم بپاشد. 
ی سرم و گفت: »مرسی که کمکم کردی.« سم با روباتش آمد با

و من گفتم: »تو هم به من کمک کردی. دمت گرم.«
ه را از سمت چپمان شنیدیم. سم گفت:  ه صدای جی چندتا ب همان لح



فصـ دوم  19

»من می رم کمکشون.«
واسـت. من هم بلند  صدایی دیگر هم از سـمت راسـت آمد که کمک می 
شدم و دوباره کوله پشتی پرنده را روشن کردم. سم من را با روباتش گرفت و 
ی میدان جن رد شدم تا به منب صدا رسیدم.  پرت کرد تا زودتر برسم. از با
ه بود که تعداد زیادی روبات مورچه ای کوچک محاصره اش کرده بودند.  یک ب
 » اموش کردم و سوار بر اسنوبردم به سمتش رفتم و داد زدم: »بپر با کوله را 
چند تا روبات مورچه ای داشتند از شلوارش با می رفتند. آن ها را کنار زد و 
واستم بهش بگویم اگر از من بپرسد  « می  پشت من سوار شد و گفت: »مرسی
جایش پیش آن مورچه ها امن تر است تا پیش بدترین اسنوبرد سوار دنیا. ولی 
یال شدم و چیزی نگفتم. تمام حواسم به این بود که درست حرکت کنم  بی 
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اطر موشکی  ه پیدا کنم، به همین  اشتن آن ب و یک مکان امن برای پایین گ
وش شـان بودم که از  کنان داشـت به سـمتم می آمد، ندیدم.  را که وی وی

جلویم رد شد و به من نخورد. 
« یک موشـک دیگر از سـمت چپم رد شـد. پایین را نگاه کردم و  »واااای
دیدم که روباتی مسلسـلی دارد به من شـلیک می کند. پایین رفتم و سـعی 
کردم نزدیک زمین بمانم تا در تیرر نباشم ولی اسنوبردم به زمین گیر کرد 

وردم زمین.  ات داده بودم  ه ای که ن و با ب
َرَتَتَتَتَتَت!

ورده  آن مسلس هنوز هم داشت به ما شلیک می کرد ولی چون از پشت 
بودم زمین، پایم جلویم بود و اسنوبردی که هنوز به من متص بود م یک 
سـپر جلوی موشـک های آن مسلسـ را می گرفت. به مح این که صدای 
م شـدم و  ه ای متوق شـد، به سـمت چپم  رت ت ت ت ت ت برای لح
اری متص به دسـتم شـلیک کردم ولی به او نخورد. دوباره  با اسـلحه ی انف
َرَتَتَتَتَتَت. صبر کردم تا متوق شـود. دوباره شـلیک کردم ولی باز 
ه اسنوبرد زیر پایم ناپدید شد و دوباره برگشت.  ا رفت. برای یک لح هم 

 ای وای
ربه ای که قب با کوله پشتی های پرنده داشتم می دانستم که  با توجه به ت
واهـد کرد و بعدش به طور کلی  آن اسـنوبرد چندبـار دیگـر همین کار را تکرار 

محو می شود. برای زدن آن روبات فق یک بار دیگر فرصت داشتم. 
َرَتَتَتَتَتَت!

ـاری ام را شـارژ کـردم و شـروع کـردم به شـمردن تا زمان  اسـلحه ی انف
دقی محو شـدن اسـنوبرد را بفهمم. »هزار و یک. هزار و دو. هزار و سـه.« به 
مح این که به هزار و سـه رسـیدم شـلیک کردم و همان موق هم اسنوبرد 
ورد به او و  وشبختانه تیرم مستقیم رفت به سمت روبات و  از بین رفت. 

رش ترکید و نابود شد.  ه ای جرقه زد و آ مسلسلش چند لح
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