
“ก่อนอ่านคู่มือ โปรดศึกษาค�าแนะน�าการใช้งานเบื้องต้นทุกครั้ง” 

How to be Game Idol คู่มือการเป็นเกมไอดอล เป็นส่วนหนึ่ง

ของวชิา ‘เกมไอดอลศาสตร์’ จดัท�าขึน้เพือ่ให้ผูใ้ช้งานสามารถตระเตรยีม

และทราบวธิกีารเป็นเกมไอดอลอย่างถกูต้องสมบรูณ์ นีค่อืเวอร์ชนัอปัเดต 

ล่าสุดที่ไม่มีอะไรล่าไปกว่านี้อีกแล้ว 

คู่มือการเป็นเกมไอดอลนี้ประกอบด้วย ภาคทฤษฎี และ ภาค

ปฏิบัต ิโดยเนื้อหาส่วนนี้เป็น ‘ภาคทฤษฎี’ หากผู้ใช้คู่มือไม่เคยรู้จัก หรือ

ไม่เคยเป็นเกมไอดอลมาก่อน คู่มือเล่มนี้จะช่วยชี้แจงทุกรายละเอียด 

ไขข้อข้องใจอย่างเจาะลึก เริ่มอธิบายตั้งแต่จุดเริ่มต้นของเกมไอดอล  

ไปจนถึงความลับสุดยอดของเกมไอดอลที่ไม่เคยมีใครทราบมาก่อน

วิธีการใช้งานเบื้องต้น กรุณาปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อ

ประสิทธิภาพสูงสุด

ข้อ 1 ผู้ใช้คู่มือต้องท่องค�าว่า ‘เกมไอดอล’ วันละสามครั้ง สาม

เวลา จนกว่าจะอ่านจบ

ข้อ 2 กรุณาอ่านภาคทฤษฎีให้จบก่อนอ่านภาคปฏิบัติ
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ข้อ 3 นี่เป็นแค่คู่มือ ไม่ใช่ต�าราเรียน ไม่จ�าเป็นต้องท่องจ�า

ข้อ 4 คูม่อืนี ้‘อ่าน’ ได้อย่างเดยีว ห้ามใช้ท�าอย่างอืน่ที่ไม่เกีย่วข้อง 

เช่น ขีด เขียน ฉีกทิ้ง พับจรวดเล่น ให้สุนัขเลีย เอาไปท�ากระดาษช�าระ 

ข้อ 5 โปรดใช้งานคู่มืออย่างทะนุถนอมและตั้งใจ อ่านทุกบรรทัด 

ทุกตัวอักษร เว้นบ้างก็ได้ ข้ามบ้างก็ดี ถ้าไม่เข้าใจสามารถอ่านซ�้าได้ ไม่

คิดค่าอ่านเพิ่มแต่อย่างใด

ข้อ 6 การอ่านอย่างต่อเนื่องติดต่อกันจะท�าให้ได้ผลดีมากขึ้น 

ข้อ 7 คู่มือนีม้คีณุสมบตัพิเิศษอยูส่องประการ คอื กระตุน้ประสาท

และกล่อมประสาท ซึ่งจะตื่นเต้นเร้าใจหรือง่วงเหงาหาวนอนขึ้นอยู่กับว่า

ต้องการให้ออกฤทธิ์แบบไหน

ข้อ 8 หากต้องการโหวตให้เกมไอดอล สามารถส่งคะแนนโหวต

ได้ทาง SMS โดยการพิมพ์ GI เว้นวรรค ตามด้วยชื่อเกมไอดอลที่คุณ 

ชืน่ชอบ และส่งมายงัหมายเลข XXXXXX (หมายเลขนีย้งัคงเป็นความลบั)

ข้อ 9 สามารถสมัครเป็นเกมไอดอลได้ที่ศูนย์เกมไอดอลอะคา- 

เดมี หมายเลขศูนย์บริการ *GIA หรอืส่งอเีมลมาที ่Administrator@GIA.

com ได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าบริการ (หากสามารถติดต่อได้ 

แสดงว่าได้รับการตอบรับแล้ว ขอแสดงความยินดีด้วย)

สุดท้าย จงพึงตระหนักไว้ว่า คู่มือเล่มนี้เขียนเพื่อความบันเทิง

มากกว่าสาระ 

ผูเ้ขยีนคู่มอืหวงัเป็นอย่างยิง่ว่า คูม่อืเล่มนีจ้ะเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ช้

งานไม่มากก็น้อย และขออวยพรให้ทุกท่านได้เป็นเกมไอดอลสมความ

ปรารถนา 

ป.ล. คู่มือนี้ไม่มีสารบัญ ฉะนั้นไม่ต้องเปิดหาให้เสียเวลา



บททดสอบที่ 33

‘ผมจ�าคุณได้ครับมิสเตอร์ลอเรนท์ ฟิลด์’

‘มิสเตอร์ลอเรนท์ ทุกคนที่นี่เป็นมายา ยกเว้นผม นั่นเป็นเทคนิค

พิเศษ แต่ผมไม่มีเวลาอธิบาย นี่เป็นโอกาสเพียงครั้งเดียว ขอให้คุณจ�าไว้

ให้ดีและอย่าพูดออกมา...มันเป็นข้อมูลส�าคัญ...

‘XXXYYZYZZ, XXX+YYY+ZZZ = 999’

‘ยานล�าเลียงสอดแนมหมายเลข 5-245-1394 ก�าลังถึงจุดหมาย

ในอีก 5 วินาที โปรดเตรียมรับแรงกระแทก เริ่มนับถอยหลัง...5...4...3...’

เสียงจากระบบยานดังขึ้น ท�าให้ลอเรนท์ท่ีนั่งกอดเข่าซุกตัวจน

เผลองบีหลบัสะดุง้ตืน่ เขาลมืตาอย่างงวัเงยี มนึงงชัว่ขณะว่าอยูท่ี่ไหนแล้ว 

โลกเกม? โลกความจริง? โลกไม่จริง? อ้อ โลกในเกมสปอร์ตไลท์

เขาจ�าไม่ได้ว่าหลบัไปนานแค่ไหน ทว่าแม้แต่ในความฝันกย็งันกึถงึ

ค�าพูดของเอทีตอนนั้น

เฮ้อออ...หมายความว่ายังไงกันแน่ล่ะเนี่ย

นับตั้งแต่ออกจากดาวเอ็กซ์ทรอเทอริธริส ลอเรนท์ก็ถูกส่งมาอยู่

เป็นชื่อเรียกหนึ่งของดาวเคราะห์ล�าดับสามในระบบสุริยะ

กาแล็กซีทางช้างเผือก

“เหวอออ!!! จะส่งผมกลับดาวโลกเหรอครับ” - ซินเดอร์น้อย

“เราจะไปฮันนีมูนกันที่นั่นต่างหาก” - จักรพรรดิจอมฉาวโฉ่

“...” - พี่เขยใจร้าย (เมื่อไรพวกเอ็งจะหยุดสักที)
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ในยานล�านี้ ยานส�าหรับขนส่งขนาดเล็กพอดีตัว เขาเดินทางข้ามจักรวาล

มาหลายปีแสง แต่เอทช่ีวยเปิดแทคอิอนข้ามมติมิายงัส่วนวงโคจรนอกสดุ

ของระบบสุริยะเพื่อย่นระยะเวลา

ยานล�านี้มีลักษณะภายนอกเหมือนอุกกาบาต ทีแรกลอเรนท์นึก

ว่าจะได้น่ังยานยเูอฟโอบกุโลกเหมอืนทีม่กักล่าวถงึในนวนยิายเอเลีย่น แต่

เอทฟัีงแล้วกห็วัเราะแล้วบอกว่า ถ้ามนษุย์ต่างดาวมอียูจ่รงิคงไม่มเีผ่าไหน

ทีโ่ง่เขลาขนาดยอมเปิดเผยตวัตนอย่างโจ่งแจ้งแบบนัน้หรอก ซึง่ลอเรนท์

คิดไปคิดมา มันก็จริงแฮะ แสดงว่าคนแต่งนิทานไซไฟพวกนั้นคงโง่เขลา

ไม่ต่างกัน

“เหวอออ!” ลอเรนท์รับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือน ระบบแจ้งเตือนว่า

ก�าลังเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกแล้ว ไฟสว่างดับลงเพื่อรักษาพลังงาน 

‘...1...0’

โครมมมม!

“เย้ยยยย!!!” ลอเรนท์แทบร้องไห้ เมือ่พบว่ายานมนักระเด้งกระดอน

ไปมา ท�าเอาเขาหัวหมุนตึบๆ อยู่ในยาน โชคดีที่เขารัดเข็มขัดไว้แล้วจึง

ไม่กลิ้งตามไปด้วย

‘ถึงที่หมายแล้ว ตัวยานจะท�าลายตัวเองทันที ขอให้ผู้โดยสาร

เตรียมความพร้อม’

จากนั้นตัวยานก็เปิดออกพร้อมแยกส่วนเป็นชิ้นๆ เสมือนเศษหิน

อกุกาบาตแนบเนยีนกลมกลนืไปกบัธรรมชาต ิจนลอเรนท์ชกัไม่แน่ใจแล้ว

สิ หรือบางทีอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกบ่อยๆ อาจเป็นยูเอฟโอของจริงก็ได้

แสงสว่างเจดิจ้าแยงตาจนลอเรนท์ต้องยกมอืขึน้มาบงั ความอบอุน่

แผ่ซ่าน กลิน่อายของอากาศ สายลม แสงแดดของโลกมนษุย์ที่ไม่ได้สมัผสั

มาเนิ่นนาน

ลอเรนท์ลกุขึน้ยนือย่างโซซดัโซเซเพราะยงัปรบัสภาพร่างกายไม่ได้ 

จากนั้นก็เริ่มชิน เขามองส�ารวจโดยรอบ คอนแทกต์เลนส์ของเขาระบุว่า

ตอนนีเ้ขาอยูห่่างจากค่ายฝึกนกักฬีาบลโูซลาร์ราวๆ สองกโิลเมตร แถบนี ้
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เป็นเนินเขาในเขตชายป่า ไม่มีหมู่บ้านหรือผู้อาศัยเนื่องจากเป็นเขต

อนุรักษ์ป่าของดาวโลก เอทีช่างเลือกพิกัดจุดหมายอย่างรอบคอบจริงๆ

เนื่องจากเอทีส่งลอเรนท์เข้าคอร์สอบรมการใช้แว่นสีชาอย่าง

เร่งรัดมาแล้ว ลอเรนท์จึงเริ่มชินกับการมีข้อมูลปรากฏอยู่ตรงหน้าตลอด

เวลา แยกประสาทการรับรู้ออกเป็นสองแบบ คอื การรบัรูป้กตทิัว่ไป แบบ

เมินเฉยเหมือนข้อมูลที่ปรากฏเป็นเพียงเศษฝุ่น ส่วนอีกอย่าง คือ การ

มองข้อมูลประกอบกับพิจารณาสิ่งรอบตัว

ลอเรนท์ปัดแข้งขาเอาเศษดินออกจากตัว เขาสวมใส่เสื้อเชิ้ตกับ

แจ็กเกตนักกีฬาและกางเกงวอร์มลายสกอต ซึ่งเป็นเครื่องแบบนักกีฬา

ของบลูโซลาร์ โดยดัดแปลงชุดนักกีฬาผสมกับชุดนักเรียน เนื่องจากค่าย

บลูโซลาร์เป็นเหมือนกับสปอร์ตอะคาเดมี โรงเรียนส�าหรับสอนนักกีฬา

โดยเฉพาะ ข้อมูลระบุไว้ว่าค่ายบลูโซลาร์จะท�าการจัดอันดับนักกีฬาจาก

ผลการฝึกซ้อมและการแข่งขันตลอดเวลา เท่ากับว่า ต�าแหน่งตัวจริง ตัว

ส�ารอง ทีมจริง ทีมส�ารอง จะมีการอัปเดตอย่างสม�่าเสมอ

ส่วนในประวัติของเขาที่เอทีปลอมแปลงให้ ลอเรนท์ถูกบังคับให้

ท่องจนจ�าได้เผื่อว่าใครถามจะได้ไม่มีพิรุธ ทั้งหมดก็ประมาณนี้

เขาชื่อ ลอเรนท์ นามสกุล ฟิลด์ เหมือนเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง 

ประวติัโดยสงัเขป ลอเรนท์ ฟิลด์เป็นนกักฬีาระดบัทอ็ปจากโรงเรยีนชนบท

ห่างไกลความเจริญ ครอบครัวท�าอาชีพชาวสวน ส่วนกีฬาที่ถนัดที่สุดคือ

แข่งวิ่งควาย

ความสามารถทางกฬีาจดัเป็นอนัดบัหนึง่ของจงัหวดั แต่เป็นอนัดบั

ที่ 10344 ของโลก ทว่าลอเรนท์ ฟิลด์กลับต้องตากรรมการ ได้รับเชิญ

เข้าค่ายบลูโซลาร์เพราะมีความสามารถในการขับขี่อิเล็กทริกเจ็ตสกีเป็น

อันดับหนึ่ง โดยระบุในใบสมัครว่า ‘ที่ผมท�าได้เพราะมันง่ายเหมือนขี่ทุย!’

ง่ายตรงหนายกาน ฮอื...ลอเรนท์แทบอยากร้องไห้ แต่กจ็นปัญญา

เถียง เพราะเอทีเคยบอกว่า ถ้าเอาเรื่องกีฬาไปวัด ลอเรนท์อาจสู้ใครใน

บลูโซลาร์ไม่ได้เลยด้วยซ�้า อิเล็กทริกเจ็ตสกีจึงเป็นเพียงความสามารถ
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เดียวที่ลอเรนท์พอเอาไปวัดไปวาไหว อีกทั้งเอทียังยกยอปอปั้นว่าตนเอง

นั้นใจกว้างสุดๆ ลอเรนท์สามารถสอนเทคนิคอิเล็กทริกเจ็ตสกีที่ได้เรียน

มาให้นกักฬีาตัวจรงิคนอืน่ได้ เพราะนอกจากจะช่วยให้ลอเรนท์ได้รบัความ

ไว้วางใจมากขึ้น ยังท�าให้ทีมของเอทีชนะอย่างสมศักดิ์ศรีด้วย 

หลงัจากเดนิมาสกัพกัพร้อมคดิอะไรเรือ่ยเป่ือยระหว่างทาง คอน-

แทกต์เลนส์ก็บอกว่าบัดนี้เขามาถึงค่ายบลูโซลาร์แล้ว

“โว้ววว!” ลอเรนท์ก�าลังยืนอึ้งอยู่รอบนอกก�าแพงคอนกรีตขนาด

ใหญ่ ด้านในเขาเห็นโดมสเตเดยีมกฬีาขนาดมโหฬาร แม้หน้าตาจะดสูวยงาม

เรยีบง่ายแบบปกต ิไม่โฉบเฉีย่วแปลกตาทนัสมยัเหมอืนสิง่ก่อสร้างในโลก

ของเอที แต่ลอเรนท์ก็อดรู้สึกทึ่งในความใหญ่โตของมันไม่ได้

นี่สินะ...สปอร์ตอะคาเดมีระดับโลก!

“สวัสดีครับ ขอดูบัตรด้วยครับ” เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย

แสดงความเคารพและขอดูบัตรตามปกติ ลอเรนท์ย่ืนบัตรท่ีเอทีปลอม

แปลงส่งให้เจ้าหน้าที่สแกน จากนั้นประตูเหล็กก็ติดไฟเขียวและเปิดออก 

พร้อมข้อความเสียงต้อนรับว่า...

‘ยินดีต้อนรับ นักกีฬาส�ารองทีมที่ 19 หมายเลขแรงก์ #220 ผู้เล่น

ไร้ต�าแหน่ง ลอเรนท์ ฟิลด์’

ลอเรนท์ได้แต่ยิ้มแหะๆ กับค�าประกาศต้อนรับซึ่งไม่ต่างอะไรกับ

การประจาน ลอเรนท์เห็นนักกีฬาร่วมค่ายหลายคนหันมาแสดงสีหน้า

ท่าทางเยาะเย้ยถากถาง กไ็ม่แปลกเท่าไรนะ เขาอยูด่าวเอทกีแ็ค่อลัฟาเบต  

Z อยู่ดาวโลกก็แค่อันดับสองร้อยยี่สิบ

เนือ่งจากค่ายบลโูซลาร์มนีกัเรยีนนกักฬีาชายทัง้หมดสองร้อยยีส่บิ

คน การจัดอันดับจะถูกน�ามาเป็นหมายเลขนักกีฬา ซึ่งแรงก์นี้จะ

เปลีย่นแปลงตามผลฝึกซ้อมตลอดเวลา และเรยีงล�าดบัตามหมายเลขเพือ่

การจัดทีมส�าหรับการแข่งขัน 

บลโูซลาร์จดัทมีละสบิเอด็คน เรียงตามล�าดบัแรงก์หมายเลขตัง้แต่ 

1 ถึง 220 กลุ่มแรก หมายเลข 1 ถึง 11 จะเป็นนักกีฬาตัวจริง ถัดจาก
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นั้นก็จะเป็นทีมส�ารองที่ 1 ทีมส�ารองที่ 2 ทีมส�ารองที่ 3 เรียงล�าดับไป

เรื่อยๆ จนกระทั่งถึงทีมส�ารองทีมสุดท้าย คือ 19 แน่นอน...เขาหมายเลข 

220 ทีมส�ารองที่ 19 พูดตรงๆ ก็คือล�าดับโหล่นั่นเอง!

‘ยินดีต้อนรับ นักกีฬาตัวจริง แรงก์หมายเลข #11 ผู้เล่นต�าแหน่ง

ฟอร์เวิร์ด เจราล์ด’

ลอเรนท์หูผึ่งทันทีที่ได้ยินค�าว่า ‘นักกีฬาตัวจริง’ แต่เขาไม่ยักคุ้น

ชื่อเลยแฮะ ยิ่งหันไปดู ก็พบว่าไม่ได้เป็นหนึ่งในนักกีฬาที่เอทีให้เขาดูรูป

ด้วย

“แย่แล้วสิ จะทันมั้ยนะ” เจราล์ด เด็กหนุ่มรูปร่างสูงเพรียวก�าลัง

ก้าวผ่านประตูเข้าอย่างเร่งรีบ ในมือถือถุงข้าวของพะรุงพะรังราวกับบ้า

หอบฟาง แม้ว่าบุคลิกจะดูเป็นผู้ใหญ่ แต่มีสีหน้าเหนื่อยล้าราวกับท�างาน

ไม่เคยหยุดพัก

ในคอนแทกต์เลนส์ของลอเรนท์ระบุข้อมูลคร่าวๆ ของคนคนนี้

‘ชื่อ : เจราล์ด  ต�าแหน่ง : ฟอร์เวิร์ด

จัดล�าดับ : แรงก์หมายเลข #11  ทีม : นักกีฬาตัวจริง

ลักษณะภายนอก : ผิวขาวเหลือง ผมสีด�า ตาสีม่วง 

ส่วนสูง : 181 เซนติเมตร   น�้าหนัก : 60 กิโลกรัม

ความสามารถโดดเด่น : เชี่ยวชาญด้านการวางแผนและอ่านเกม

การแข่งขัน เนื่องจากชอบดูรายการกีฬา เล่นเกมกีฬา และอ่านนิตยสาร

กีฬาเป็นกิจวัตร

ความส�าคัญ : เจราล์ดจะลงแข่งในระดับจักรวาลในต�าแหน่ง

นกักฬีาตวัส�ารองคนที ่2 ข้อมลูของเจราล์ดซึง่ทางสหประชาชาตจิกัรวาล

มีอยู่ คือ 100%’

อ้อ แบบนี้นี่เอง เพราะว่าคนนี้เป็นตัวส�ารอง อีกทั้งเอทีก็มีข้อมูล

เยอะพอแล้ว จึงไม่ได้สั่งให้เขาสืบสินะ

ตุบ...เพราะของที่หอบมามีเยอะเกินไป เจราล์ดจึงพลาดท�าร่วงไม่

เป็นท่า เจราล์ดถอนหายใจอย่างเหนื่อยหน่ายพลางก้มลงไปเก็บ ส่วน
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นักกีฬาคนอื่นต่างก็วุ่นกับการฝึกซ้อม พูดคุย และเดินผ่านไป ไม่มีใคร

ใส่ใจเขาสักคน 

ลอเรนท์เห็นแล้วอดสงสารไม่ได้ จึงเผลอเดินเข้าไปใกล้แล้วถาม

ว่า “เอ่อ...ให้ช่วยมั้ยครับ”

“หือ?” เจราล์ดที่ก�าลังเก็บของเงยหน้าขึ้นมามองลอเรนท์พลาง

เลิกคิ้ว 

“นาย...? จะช่วยเหรอ” เจราล์ดหวัเราะแห้งๆ ก่อนจะก้มหวัขอบคณุ

เขา “ขอบคุณมากนะ โทษที รบกวนหน่อย พอดีว่าที่ศูนย์เพิ่งส่งชุดแข่ง

กีฬาตัวจริงมาให้น่ะ เลยรีบเอามาให้เจ้าพวกนั้นลองก่อน เกิดผิดพลาด

อะไรจะได้มีเวลาแก้ไข”

“เอ่อ...ครบั” ลอเรนท์รับสารพดัถงุเหล่านัน้มาช่วยถอื อดนกึสงสยั

ไม่ได้ว่า ท�าไมนักกีฬาต้องมาจัดการพวกนี้ด้วยล่ะ น่าจะเป็นหน้าที่ของ

เจ้าหน้าที่ศูนย์บลูโซลาร์ไม่ใช่เหรอ แต่พอคอนแทกต์เลนส์ของเขา

วิเคราะห์อุปนิสัยของเจราล์ด ลอเรนท์ก็เหมือนจะเข้าใจ

‘อุปนิสัย : ใส่ใจ+, เป็นมิตร+, ใจดี+, ขี้กังวล-, คิดมาก-

รายละเอียด : เจราล์ดมาจากครอบครัวใหญ่ เป็นพี่ชายคนโต มี

น้องชายน้องสาวมากถึง 8 คน และพ่อแม่ของเขาเสียชีวิตแล้ว เขาจึงรับ

ภาระหน้าที่ดูแลครอบครัวทั้งหมดตั้งแต่เล็กจนโต เมื่ออยู่ในทีมกีฬาจึง

เคยชิน เจราล์ดจะดูแลสมาชิกทุกคนในทีม ท�าหน้าที่เหมือนเป็นนักกีฬา

ควบต�าแหน่งผู ้จัดการทีม ท�างานหยุมหยิมหนักเกินภาระรับผิดชอบ  

เจราล์ดเปรียบเสมือนพี่ใหญ่และพ่อบ้านประจ�าทีม ทั้งหาอาหาร เครื่อง

ดื่ม หากองเชียร์ จัดตาราง จัดเสื้อผ้า ซักรีด และท�าความสะอาดโรงยิม’

“โห!!!” ลอเรนท์อ่านประวัติของคนคนนี้แล้วอดอุทานไม่ได้ ช่าง

เป็นคนที่ขยันขันแข็งจริงๆ ท�าให้เจราล์ดหันมามองอย่างสงสัย

“มีอะไรเหรอ” 

“หา?...เอ๊ะ! เปล่าครับ!” ลอเรนท์รีบแก้ตัว เกือบไปแล้วไหมล่ะ 

เจราล์ดพยักหน้าน้อยๆ พลางมองลอเรนท์อย่างพินิจพิจารณา 



ล. โลกลัลล้า   15

“นาย...ไม่คุ้นเลยนะ เพิง่มาใหม่วนันีเ้หรอ แปลกนะ ทีบ่ลโูซลาร์รบัสมาชกิ

คนสุดท้ายเลตขนาดนี้”

“เอ่อ...ใช่ครบั” ลอเรนท์ตอบขณะเดนิถอืของตามอกีฝ่ายเข้าไปใน

โรงยิม “พอดีว่าบ้านผมอยู่ไกลมาก ทั้งยังติดธุระหลายอย่างเลยมาถึงช้า

กว่าคนอื่นน่ะครับ”

“อ้อ แต่ก็เยี่ยมเลยนะ” เจราล์ดยิ้มกว้างจนตาหยี “แบบนี้เจ้า 

แอชเล่ย์จะต้องตื่นเต้นมากแน่ คงไม่แคล้วได้จัดปาร์ตี้แมตช์แน่นอน”

“หา? แอชเล่ย์? กัปตันแอชเล่ย์เหรอครับ”

“ใช่แล้ว” เจราล์ดตอบ “หมอนั่นเห่อเด็กใหม่ทุกคน ไม่ว่าจะเก่ง

หรือไม่เก่งมันก็ไม่สนหรอก หมอนั่นใจกว้างชอบหาอะไรใหม่ๆ ย่ิงใหม่ 

ยิ่งชอบ”

“อ้อ แล้วผมจะได้เจอคุณแอชเล่ย์ด้วยเหรอครับ” ลอเรนท์เบิก

ตาโต แบบนี้เขาจะได้เก็บข้อมูลแล้วสินะ

“เอ๋?” เจราล์ดวางของลงแล้วหนัมามองอย่างสงสยั “ท�าหน้าตืน่เต้น

แบบนี้ ไอดอลนายคือเจ้าแอชเล่ย์เหรอ”

“หา? ไอดอล?!” ลอเรนท์ท�าหน้างง ขณะจดัวางของตามทีเ่จราล์ด

บอก

“ไอดอลนักกีฬาไง” เจราล์ดตอบขณะเปิดกล่องและแกะถุงข้าว

ของ “นักกีฬาทุกคนที่เข้าค่ายบลูโซลาร์ ในใบสมัครจะต้องเขียนชื่อ 

ไอดอลนักกฬีาในดวงใจลงไปด้วย นายเขยีนใครไปล่ะ ฉนัเขยีนครสิเตยีน 

โรแลนโด้ไปน่ะ”

ครสิเตียน โรแลนโด้? ใครกนัหว่า...ไม่รู้จักเลย ลอเรนท์ฟังแล้วงงๆ 

โชคดีที่คอนแทกต์เลนส์ขึ้นแสดงรายละเอียดให้ว่าเป็นนักฟุตบอลระดับ

โลก รุ่นมืออาชีพ อะไรสักอย่าง

เอ...เอ่อ...นั่นสิ แล้วเขาเขียนใครไปล่ะ ลอเรนท์ชักไม่แน่ใจ เรื่อง

ใบสมัครเอทีก็เป็นคนจัดการ เขาจะรู้ไหมล่ะนั่น

ระหว่างที่ลอเรนท์ก�าลังกลัดกลุ้ม คอนแทกต์เลนส์ก็ช่างรู้ใจ มัน
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ช่วยแสดงข้อมูลใบสมคัรของลอเรนท์โดยละเอยีด ลอเรนท์ไล่มองหาส่วน

ที่เขียนถึงไอดอลในดวงใจ

‘ไอดอลนักกีฬาในดวงใจ : ลีออน โรเซนธ์ (ไลธ์) 

เหตุผล : ทั้งหล่อเก่งเท่ เพอร์เฟกต์แบบเนี้ย...ไม่รักไม่ได้แล้ว <3’

เย้ย! น่ีเอทีเขียนอะไรลงปายยย ลอเรนท์แทบอยากร�่าไห้ อันท่ี

จริงเขาไม่ได้แย้งหรอกถ้าไอดอลของเขาจะเป็นไลธ์ เพราะเขาไม่รู้จัก 

คนอื่น แต่เหตุผลแบบนี้มัน...

หล่อ เก่ง เท่ เพอร์เฟกต์...ก็ไม่ผิดนะ แต่ ‘รัก’ กับเครื่องหมาย 

<3 มันคืออาร้ายยย!!!

“หือ? นายไม่สบายหรือเปล่า หน้าดูแดงๆ นะ” เจราล์ดก้มมามอง

เขาใกล้ๆ ด้วยท่าทีเป็นห่วง

“อ้อ ไม่มีไรครับ ไอดอลผมคือ...คุณไลธ์ครับ แหะๆ” ลอเรนท์

ตอบพลางลูบหัวแก้เก้อ

“เอ๊ะ...ไลธ์...เอซของพวกเราน่ะนะ!” สีหน้าเหนื่อยๆ ของเจราล์ด

แปรเปลี่ยนเป็นตื่นเต้นมีชีวิตชีวาทันที

“หา? เอ่อ...ครับ” ลอเรนท์พยักหน้า ท�าให้เจราล์ดยิ้มน้อยๆ จาก

นั้นก็ถองไหล่เขาเบาๆ

“ฮั่นแน่ หน้าแดงแบบนี้...แสดงว่าเป็นนายจริงๆ ด้วย” 

“หา? หน้าแดง?! ผม?!” ลอเรนท์จับใจความไม่ได้ เจราล์ดจึง

หัวเราะพลางแซวเล่น

“ทั้งหล่อ เก่ง เท่ เพอร์เฟกต์แบบเนี้ย...ไม่รักไม่ได้แล้ว แถมมี 

หัวใจวิ้งๆ ด้วย ฮ่าๆ”

“เอ๋?” ลอเรนท์เอียงคออย่างมึนงง ท�าไมข้อความนี้มันดูคุ้นพิกล 

และเมื่อนึกขึ้นได้ก็เบิกตาโพลง

“เฮ้ย! คะ...คุณเจราล์ด...ระ...รู้!”

เจราล์ดหวัเราะพลางตบไหล่ให้ก�าลงัใจ “เอาน่า ไม่ใช่แค่ฉนัรู ้เอซ

ของเราก็รู้แล้ว แต่ถึงเอซของเราจะรู้แล้วว่ามีแฟนคลับผู้คลั่งไคล้อยู่ที ่
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บลูโซลาร์ เจ้าตัวก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกนะ”

“เอซ?” ลอเรนท์กะพริบตาปริบๆ พลันอ้าปากค้าง “หา? คุณไลธ์

รู้?!”

เดี๋ยวนะ นี่มันอะไรกันเนี่ย...ลอเรนท์เร่ิมกระวนกระวาย ไหนว่า 

เอทปีลอมข้อมลูส่งเขามาอย่างแนบเนยีนไม่ใช่เหรอ ท�าไมคนอืน่ถงึพลอย

รู้ไปด้วยล่ะ เรื่องแบบนี้มัน...

แต่ก่อนที่ลอเรนท์จะคิดมากเกินกว่าเหตุ เจราล์ดก็อธิบายให้ฟัง 

“ถ้ารู้แล้วอย่าไปเล่าให้โค้ชฟังล่ะ ก็ฝีมือเจ้าแฝดแสบพวกนั้นน่ะสิ เฮ้อ 

จรงิๆ เล้ย เจ้าพวกนัน้แอบเข้าไปในห้องผูอ้�านวยการบลโูซลาร์ ประมาณ

ว่าอยากซุกซนสอดแนมข้อมูลนักกีฬาคนอื่น แล้วพวกนั้นก็ดันไปเจอใบ

สมคัรของนาย เหน็ว่ามอียูค่นเดยีวด้วยมัง้ทีเ่ขยีนว่าไอดอลคอืไลธ์ เพราะ

ส่วนใหญ่เขียนแต่รุ่นมืออาชีพเกือบหมด แถมเหตุผลของนายเนี่ย...โดน

สุดๆ ไม่ว่าใครก็ลืมไม่ลง”

“หา? เอ่อ...คือ...” ลอเรนท์ก้มหน้าก้มตา รู้สึกละอายยังไงก็ไม่รู้ 

แต่เขาไม่ได้เป็นคนเขียนซะหน่อยนะ ฮือออ เอทีช่างกลั่นแกล้งได้ลงคอ

“ว้าวว้าวว้าว! นีต่ะเองเองเอง แฟนคลบัไลธ์ไลธ์ไลธ์ ใช่ม้าม้าม้า!”

ระหว่างที่เขาก�าลังคุยกับเจราล์ด อีกเสียงหนึ่งก็ดังขึ้น เป็นเสียง

ใสแจ๋วสดใสร่าเริง ลอเรนท์เห็นหนุ่มน้อยผมบ๊อบใส่แว่นอีกคนก�าลังจ้อง

มองเขาด้วยแววตาวิ้งๆ เป็นประกาย

“เค้าชื่อเพิร์ลเองน้าน้าน้า เป็นนักกีฬาตัวจริงล้าล้าล้า เค้า

หมายเลขสิบสิบสิบ เป็นทีมตัวจริงจริงจริงเหมือนกับเจราล์ดด้วยด้วย

ด้วย!”

ลอเรนท์ฟังแล้วท�าหน้าเหลอหลา ไม่เข้าใจว่าท�าไมคนคนนีต้้องย�า้

ค�าลงท้ายถึงสามรอบ แถมยังพูดเร็วรัวจนฟังไม่ทัน ท้ังยังออกลวดลาย

ท่าทางประกอบจนตาลาย

‘ชื่อ : เพิร์ล  ต�าแหน่ง : วิง

จัดล�าดับ : แรงก์หมายเลข #10  ทีม : นักกีฬาตัวจริง
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ลักษณะภายนอก : ผิวขาวชมพู ผมสีเหลือง ตาสีน�้าตาล 

ส่วนสูง : 170 เซนติเมตร   น�้าหนัก : 54 กิโลกรัม

ความสามารถโดดเด่น : ผลจากการท�าแต้มยิงลูกหรือท�าลูกโทษ 

คือ 99.99% ไม่ได้ทักษะความแม่นย�าสูง แต่อาศัยโชคดวงเป็นหลัก

ความส�าคัญ : เพิร์ลจะลงแข่งในระดับจักรวาลในต�าแหน่งนักกีฬา

ตัวส�ารองคนที่ 1 ข้อมูลของเพิร์ลซึ่งทางสหประชาชาติจักรวาลมีอยู่ คือ 

100%’

คอนแทกต์เลนส์ปรากฏข้อมลูของเดก็หนุม่ทีช่ือ่เพร์ิล ลอเรนท์เหน็

แล้วพลันตาถลน หา?! ดวง! นี่มันแบงเกอร์หมายเลขสองชัดๆ

“เค้ารูแ้ล้วละละละ ตะเองชือ่ลอเรนท์ลอเรนท์ลอเรนท์ใช่มัย้ล้าล้า

ล้า ยินดีที่ได้รู้จักน้าน้าน้า!” เพิร์ลเขย่าร่างลอเรนท์ด้วยท่าทีต่ืนเต้น 

จนลอเรนท์เห็นดาววิ่งวนเต็มหัวไปหมด

“เอ่อ...ครับ รู้จักผมด้วยเหรอครับ แหะๆ” ลอเรนท์ยิ้มเขินๆ ขณะ

กุมหัวแก้มึน

“แน่นอนนอนนอน ลอเรนท์จังเป็นทอล์กออฟเดอะทีมทีมทีม ช่วง

นี้แซ็ซจี้จี้จี้กับเซ็ธจี้จี้จี้เอาเรื่องของลอเรนท์จังจังจังมาแซวไลธ์คุงคุงคุง 

ทุกวี่ทุกวันเลยน้าน้าน้า”

“หา?” ลอเรนท์งงเพราะฟังไม่ทัน

“เพิร์ล มาลองชุดกีฬาก่อนเร็ว” เจราล์ดกวักมือเรียก “วันนี้ฉันซื้อ

ซอฟต์เค้กช็อกโกแลตมาให้ด้วย ลองเสร็จแล้วค่อยกินนะ”

“ฮุเร่เย้เย้เย้! เค้กเค้กเค้ก เค้าอยากกินกินกินขนมหนมหนม”  

สีหน้าของเพิร์ลเต็มไปด้วยประกายวิ้งๆ เจ้าตัวกึ่งกระโดดกึ่งลอยกึ่งเต้น

ไปหาเจราล์ดอย่างเคลิบเคลิ้มจนลอเรนท์อดอ้าปากค้างไม่ได้ แทบไม่

อยากจะเชื่อว่าในทีมตัวจริงจะมีหนุ่มแหววแบบนี้อยู่ด้วย

‘อุปนิสัย : ไฮเปอร์+, ร่าเริง+, ดวงดี+, ไม่ฉลาด, ขี้ลืม-, กินเก่ง

รายละเอยีด : เพร์ิลเป็นเดก็หนุม่ทีม่อีปุนสิยัเหมอืนผูห้ญงิมากกว่า

ผู้ชาย ร่าเริงสดใส ชอบขนมหวาน ช่างพูดช่างจ้อ นอกจากเป็นนักกีฬา
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แล้วเพิร์ลยังเป็นหัวหน้าทีมเชียร์ลีดเดอร์ประจ�าโรงเรียนอีกด้วย’

ลอเรนท์อ่านประวัติของเพิร์ลสลับกับมองเจราล์ดซึ่งก�าลังห้าม

ปรามไม่ให้เพร์ิลกนิไปด้วยลองเสือ้ผ้าไปด้วยแล้วกไ็ร้ซึง่ความคดิเหน็ใดๆ

“เมื่อกี้นี้เห็นเพิร์ลเรียกว่าลอเรนท์ ชื่อลอเรนท์ ฟิลด์สินะครับ”

ลอเรนท์มวัแต่เหม่อจนไม่สงัเกตว่ามีใครอกีคนมายนืข้างกาย เดก็

หนุ่มหน้าตาดี ผมสีน�้าตาลยาวก�าลังยิ้มให้อย่างสุภาพเป็นมิตร

“ผมชื่อพอลครับ ต�าแหน่งมิดฟิลเดอร์ แรงก์หมายเลขเก้า ทีม

นักกีฬาตัวจริง ยินดีที่ได้รู้จักครับ” พอลยิ้มพลางแนะน�าตัวและมอง 

ลอเรนท์อย่างสนอกสนใจ “คณุคงเป็นลอเรนท์ ฟิลด์ทีพ่วกเขาพดูถงึสนิะ

ครับ”

“หา!? เอ่อ...” ลอเรนท์ก้มหน้าก้มตา แย่แล้วสิ ฮือออ ไม่รู้จะ 

แก้ต่างเรื่องไลธ์กับเหตุผลน่าอายอย่างไรดี

“คนที่ว่ากันว่า ใช้อิเล็กทริกเจ็ตสกีได้เก่งกาจที่สุด”

“เอ๋?” ค�าพดูของพอลท�าให้ลอเรนท์เงยหน้าขึน้อย่างงนุงง แววตา

ของพอลทั้งชื่นชมและลุกโชนด้วยความท้าทาย

“นั่นตัวไรอะนิพอล นักฬากีเร้อ ชริ ไร้ซึ่งราออความเก่ง” และอีก

เสียงหนึ่งก็ดังขึ้น เด็กหนุ่มรูปร่างสูงใหญ่ ใบหน้าบึ้งตึง ผมสีด�าหยักศก

พูดบางอย่างที่ฟังผิดๆ ถูกๆ ไม่ได้ศัพท์

“น่ี ลอเรนท์ ฟิลด์ ไงครบั ทรอย คนทีเ่ซธ็กบัแซซ็ชอบพดูถงึบ่อยๆ” 

พอลกล่าวพลางส่ายหัวน้อยๆ “แล้วก็กีฬาต่างหากไม่ใช่ฬากี ออราไม่ใช่

ราออ พูดผิดตลอดเลยนะครับ”

“เจ้านีเ่องเหรอ ชริ” ทรอยเชดิหน้ามองลอเรนท์อย่างหยิง่ยโส “ตวั

ก็เล็กจิ๋ว เนื้อกล้ามก็ไม่มี อ่อนปวกแฉะ อย่าเป็นเลยนักฬากี ไปเป็นเชียร์

เดอร์ลีดเถอะ ไป๊”

ทรอยว่าเสร็จกเ็มนิลอเรนท์ เอามอืล้วงกระเป๋ากางเกง เดนิไปทาง

เจราล์ด พอลหนัมายิม้เชงิขอโทษให้ลอเรนท์ จากนัน้กต็ามทรอยไปอกีคน

“บอกแล้วว่ากีฬาต่างหากครับ ส่วนเชียร์เดอร์ลีดนั่นก็ไม่ใช่ เขา
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เรียกว่าเชียร์ลีดเดอร์ครับ” พอลพยายามอธิบายให้ทรอยเข้าใจ 

“ฉันพูดต้องถูกแล้ว อย่าเถียงถก” ทรอยยังคงยืนกรานไม่ยอมรับ 

ทั้งยังสะบัดหน้าไปทางอื่นอย่างไม่พอใจ

“อ้าว ไฮ! สวัสดี”

“หวา!” ลอเรนท์สะดุง้เฮอืกเมือ่ได้ยนิเสยีงเรยีกข้างห ูเดก็หนุม่ผม

สส้ีมรปูร่างสงูโปร่งสองคนก�าลงัยนืเอามอืพาดไหล่เขาอยู ่แสดงท่าทสีนทิ

สนมสุดๆ ทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันแท้ๆ

ลอเรนท์กลอกตาไปมาเลิ่กลั่ก แต่มองไปมองมาชักมึน ท�าไมสอง

คนนี้หน้าตาเหมือนกันราวกับคนคนเดียวกัน อ้อ...เอ เหมือนจ�าได้ว่าทีม

ตวัจรงิมีฝาแฝดด้วยหรือเปล่านะ แม้ว่าคอนแทกต์เลนส์บอกว่าคนหนึง่ชือ่

เซ็ธ อีกคนชื่อแซ็ซ ก็ไม่ช่วยให้เขาจ�าได้เลย

“ว่าไง หนุ่มน้อยผู้คลั่งไลธ์” หนุ่มคนซ้ายกล่าว

“อยากให้เราช่วยเป็นพ่อสื่อมั้ย” หนุ่มคนขวากล่าว

“หรือว่า...” จากนั้นทั้งสองก็ยื่นหน้าเข้ามาใกล้แล้วกระซิบพร้อม

กัน “อยากได้เราทั้งสองแทน”

“หวา!!!” ลอเรนท์ตกใจรีบผละออกมาทันที โดยไม่ทันระวังจึง

เผลอ...

ตุบบบบ!

“โอ๊ย!” ลอเรนท์ชนกับใครสักคนอย่างแรงจนล้มทั้งคู่ 

เด็กหนุ่มผมเทาอีกคนก�าลังลูบหัวป้อยๆ ขณะพยายามลุกขึ้น แต่

ดูเหมือนข้อเท้าจะแพลง อีกทั้งยังมีผ้าพันแผลกับปลาสเตอร์เต็มตัว 

ท่าทางบาดเจ็บอยู่แล้วจึงโซซัดโซเซ

“เอ่อ...ขอโทษครับ” ลอเรนท์รีบเอ่ยทันที

“มะ...ไม่เป็นไร” เขาตอบแค่นัน้ พลางเดนิกะโผลกกะเผลกจากไป

โครมมม!

เพราะมวัแต่เจบ็ขา เดก็หนุม่คนนัน้เลยไม่ทนัได้มอง จงึเดนิชนเสา

เต็มๆ 
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“เหวออออ!” ลอเรนท์ได้แต่หรี่ตามองอย่างรู้สึกเจ็บแทน

ว่าแต่...คนคนนี้...

‘ชื่อ : คอลลิน   ต�าแหน่ง : รองเอซ

จัดล�าดับ : แรงก์หมายเลข #2     ทีม : นักกีฬาตัวจริง

ลักษณะภายนอก : ผิวขาวซีด ผมสีเทา ตาสีเขียวหม่น 

ส่วนสูง : 169 เซนติเมตร   น�้าหนัก : 39 กิโลกรัม

ความสามารถโดดเด่น : -ยังไม่มีข้อมูล-

ความส�าคัญ : คอลลินจะลงแข่งในระดับจักรวาลในต�าแหน่ง

นักกีฬาตัวจริง ต�าแหน่งผู้เล่นอิสระ สหประชาชาติยังไม่มีข้อมูลความ

สามารถที่แน่ชัดของคอลลิน’

อ้อ คนนี้เองน่ะเหรอ คอลลินที่ว่า...ลอเรนท์มองข้อมูลสลับกับ 

คอลลินที่เดินกุมหัวโนๆ แถมยังพลัดตกบันไดข้างสนามไปอีก

คนแบบนี้น่ะหรือ...เป็นถึงรองเอซ!!!

“เอ้า พวกเรา! ได้เวลาฝึกซ้อมแล้ว!!!” 

น�า้เสยีงทีเ่ป่ียมไปด้วยพลงัพลนัสะกดให้ทกุคนต้องหนัไปมอง เดก็

หนุม่คนหนึง่ก�าลงันัง่ไขว้ขาอยูบ่นชัน้ลอยของโรงยมิ เขาคนนีจ้ดัว่าหน้าตา

ดีมาก ผมถูกย้อมเป็นสีบลอนด์เรือนผมข้างใต้เป็นสีเข้ม ดวงตาสีฟ้าสวย

เรียวได้รูปเปล่งประกายโชติช่วง

ข้อมลูในคอนแทกต์เลนส์ของลอเรนท์บ่งบอกว่าคนนีเ้องคอื กปัตนั

แอชเล่ย์

“เคลวินมาหรือยัง” แอชเล่ย์ถามขณะกระโดดลงมาจากชั้นลอย 

เสื้อคลุมและเรือนผมโบกสะบัดตามแรงลม 

ลอเรนท์เห็นแล้วแทบผงะ กะ...กล้าโดดด้วย! สะ...สูงขนาดนี้! 

“อืม...” เสียงทุ้มต�่าดังขึ้นข้างๆ ลอเรนท์

“เหวอออ!” ลอเรนท์ตกใจจนเกือบสะดุดขาตัวเองล้ม ไม่รู้ว่าเด็ก

หนุ่มผิวคล�้ารูปร่างใหญ่โตเดินผ่านหลังเขาไปตั้งแต่ตอนไหน

คนคนนีค้อื ดเีฟนเดอร์ เคลวนิสนิะ ลอเรนท์อ่านตามทีค่อนแทกต์
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เลนส์บอกข้อมูล

“ลูคาล่ะ” แอชเล่ย์ถามขณะร่อนลงสู่พื้นอย่างนุ่มนวลไร้ที่ติ

“นัน่...” เคลวนิชี้ไปยงัเดก็หนุม่รปูร่างผอมสงู ผมหยกิสนี�า้ตาลหม่น 

ซึ่งก�าลังเงยหน้าเหม่อมองท้องฟ้าข้างประตูโรงยิม

“ท้องฟ้าสีชมพู สีเหมือนแตงโม แตงโมอยู่บนต้น ต้นไม้ก�าลังผลิ

บาน ดอกไม้ก�าลังโรยรา ลาก่อนนะเจ้านก นกน้อยบินบนเวหา เหินฟ้ามี

เครื่องร่อน ร่อนไปสู่ดวงดาว ดาวแสงสว่างอันไกลโพ้น...” ลูคาก�าลังพูด

งึมง�าอยู่คนเดียว ใครร้องเรียกก็ไม่ได้ยิน ราวกับในโลกนี้มีแค่ฉันเท่านั้น 

ต้องเดือดร้อนให้เจราล์ดไปสะกิด ลูคาจึงเดินตามมา แต่ก็ยังมองเหม่อ

และพูดกับตัวเองต่อไป

“ไม้โอ๊กสแีดง สแีดงเหมอืนเปลวไฟ ไฟฟ้าสนี�า้เงนิ สนี�า้เงนิเหมอืน

ท้องทะเล นกนางนวลก�าลังบิน...”

“ถ้างั้น...” แอชเล่ย์ลุกขึ้นพลางยกมือเสยผมเล็กน้อย “มาฝึกซ้อม

กะ...เอ๊ะ?!”

แอชเล่ย์ชะงักกึกทันทีเมื่อสายตาสะดุดกับลอเรนท์ที่ก�าลังยืนเอ๋อ

“เจราล์ด...แล้วนี่ใครล่ะ” แอชเล่ย์พเยิดหน้าพลางถามเจราล์ดที่

ก�าลังช่วยลูคาลองเสื้อนักกีฬา

“หนุ่มน้อยผู้คลั่งไลธ์ไงล่ะ” สองแฝดช่วยตอบแทนขณะก้าวมายืน

ประชิดลอเรนท์ ทั้งยังเท้าแขนบนไหล่เขาอย่างไม่เกรงอกเกรงใจ

“ลอเรนท์ ฟิลด์ ทีว่่ากนัว่าเก่งกาจเรือ่งอเิลก็ทรกิเจต็สกคีรบั” พอล

เสริมขณะช่วยเจราล์ดพับเสื้อผ้าลงถุง

“เอ๊ะ?! นายเองเหรอ” สีหน้าของแอชเล่ย์เปลี่ยนไปเล็กน้อย เขา

ยิ้มบางๆ ที่มุมปาก แววตาตื่นเต้นสนอกสนใจ “น่าสนุกดีนิ แบบนี้...ต้อง

จัดปาร์ตี้แมตช์กันหน่อยซะแล้ว” แอชเล่ย์ว่าพลางดีดนิ้วดังเป๊าะ ซึ่งคน

อื่นๆ ก็มีท่าทีสนใจไม่แพ้กัน

“หา? ปาร์ตี้แมตช์?” ลอเรนท์เอียงคอฉงน

“รบัน้องใหม่ไงล่ะ” แอชเล่ย์ขยบิตาพลางอธบิาย “ถงึนายจะไม่ได้
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อยูท่มีตวัจรงิกไ็ม่เป็นไร แต่ฉนัและทกุคนกอ็ยากรูว่้านายมดีแีค่ไหน เพราะ

อะไรบลูโซลาร์ถึงเลือกนาย”

จากนั้นแอชเล่ย์ก็มองไปรอบๆ

“แต่ว่าตอนนี้มีสิบเอ็ดคน...” แอชเล่ย์ขมวดคิ้วครุ่นคิด “ไลธ์หาย

ไปไหนกันนะ” 

“ไอไออั๋มอ้าดอะอะอะ” เพิร์ลช่วยตอบทั้งที่ขนมยังเต็มปาก

“เพิร์ลทานให้เสร็จก่อนสิ” เจราล์ดตักเตือนพลางกุมขมับ

“อ้อ สปอร์ตทวีนีดัสมัภาษณ์เจ้าเอซมอืวางอนัดบัหนึง่สนิะ” แอชเล่ย์ 

แหงนหน้ามองนาฬิกาโรงยมิแล้วฉกียิม้ “คงมาไม่ทนัเริม่แข่ง...แต่ช่วงครึง่

หลังทันแน่ๆ” จากนั้นแอชเล่ย์ก็หันมาชูนิ้วให้ลอเรนท์

“ฉันขอท้าให้นายลงเล่นปาร์ตี้แมตช์กับพวกเรา!”

แอชเล่ย์มีท่าทีกระตือรือร้นจนลอเรนท์ต้องตกใจ หะ...หา? ขะ...

แข่งเลยเหรอ!

“เอาสิ น่าสนใจดี” ฝาแฝดต่างระบายยิ้ม มองลอเรนท์ด้วยนัย 

บางอย่าง

“เยี่ยมเลยครับ” พอลพยักหน้าเห็นด้วย “แต่ถ้าจะเล่นให้ครบทีม 

นี่ยังเป็นเวลาฝึกซ้อมพิเศษของทีมส�ารองอยู่ พวกเราจะไปหานักกีฬา 

คนอื่นจากไหนล่ะครับ”

“ยากอะไรล่ะ” แอชเล่ย์ยิ้มยักคิ้ว “เราก็จัดแบบมินิปาร์ตี้แมตช์

แทนไงล่ะ”

“เอ๋...เล่นแบบครึ่งคร่ึงคร่ึงสนามหนามหนาม คร่ึงคร่ึงคร่ึงทีมน่ะ

เหรอเหรอเหรอ” เพิร์ลตะโกนอย่างตื่นเต้น ขณะกระโจนใส่เจราล์ด “แง้

แง้แง้ เจราล์ดราล์ดราล์ด เอาขนมเค้าคืนมาน้าน้าน้า”

เจราล์ดทีร่บิขนมไปได้แต่ส่ายหวัอย่างระอา “กนิเยอะมากไปแล้ว

นะเพิร์ล”

“ชริ ฉันขออยู่คนละธีมกับเจ้านั่น” ทรอยบอกแอชเล่ย์ พลางชี้ 

ลอเรนท์ที่ก�าลังมึนอย่างไม่เกรงใจ
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“ทีมต่างหากครับทรอย” พอลถอนหายใจ กลอกตามองเพดาน

“ได้ส ิไม่มปัีญหาอยูแ่ล้ว ถ้างัน้ฉนัจะอยูท่มีเดยีวกบัเขาเอง” แอช-

เล่ย์ว่าพลางมายืนข้างๆ ลอเรนท์ นั่นท�าให้ลอเรนท์อดอึ้งไม่ได้ 

หา?...แอชเล่ย์คนนี้เตี้ยกว่าเขาอีก!

“ส่วนพวกนายน่ะ ไปอยู่อีกทีมไป” แอชเล่ย์โบกมือไล่สองแฝดที่

ท�าตัวเกาะแกะลอเรนท์ขวางหูขวางตา

แซ็ซและเซ็ธมองหน้ากันเอง พลางยกยิ้มใส่แอชเล่ย์ “ถ้าแพ้แล้ว

จะเสียใจนะ คุณกัปตัน”

“ไม่มีทาง!” แอชเล่ย์ตอบสองแฝดอย่างมั่นอกมั่นใจ จากนั้นก็หัน

มายิ้มให้ลอเรนท์ “นายเป็นแฟนคลับไลธ์ใช่มั้ย”

“หา?” ลอเรนท์อึ้งชั่วครู่ก่อนจะพยักหน้า “เอ่อ...คะ...ครับ”

“เยีย่มเลย ดงันัน้ปาร์ตีแ้มตช์คราวนี ้นายกบัไลธ์ต้องอยูค่นละทมี!”

“หือ?” ลอเรนท์กะพริบตาปริบๆ

“ใจร้ายจงัคร้าบบบ คณุกปัตนั” สองแฝดอดล้อเลยีนไม่ได้ “แต่ให้

เอซมาอยู่ทีมเราแบบนี้ ตั้งใจจะแพ้เหรอคร้าบบบ กัปตัน”

“ไม่มีทางแพ้แน่นอน” แอชเล่ย์โต้ตอบอย่างหนักแน่น “ทีมพวก 

นายมีไลธ์ แน่นอนทีมฉันต้องมีคอลลิน”

แอชเล่ย์ชี้ไปยังคอลลินที่สะดุ้งเฮือกจนผงะหงายท้องล้มตึง

ลอเรนท์ถึงกับช็อก หา! คนนี้น่ะนะอยู่ทีมเขา ลอเรนท์ชักรู้สึกว่า 

ลางพ่ายแพ้มาเยือนแบบกู่ไม่กลับ ส่วนเปอร์เซ็นต์ชนะนั้นริบหรี่

อย่างไรกต็าม ค�าพดูของแอชเล่ย์ช่างขดักบัท่าทเีป่ินๆ ของคอลลนิ

ผู้ถูกฝากความหวังในฐานะรองเอซ ทว่ากลับไม่มีใครหัวเราะเยาะเลย 

สักคน แม้แต่แฝดยังหรี่ตาลง สีหน้าดูเคร่งขรึมขึ้นมาถนัดตา 

“พยายามให้เต็มที่นะ” แอชเล่ย์ตบบ่าลอเรนท์ “ได้แข่งกับไอดอล

ทั้งที อย่าแพ้เขาล่ะ”

“อะ...เอ่อ...ครับ” ลอเรนท์ตอบไม่ถูก

แอชเล่ย์ยกยิ้มน้อยๆ แววตาฉายประกายวาบ ทั้งท้าทายและคาด
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หวัง

“ฉันก็อยากรู้เหมือนกัน นายเก่งจริงสมค�าร�่าลือหรือเป็นแค่เรื่อง

อวดโม้กันแน่”

“หา? เอ่อ...เร่ืองนัน้...” ลอเรนท์ชกัวติก ไม่นะ แข่งเพือ่พสิจูน์เหรอ 

ไม่จรงิ! ตายแน่ แบบนีท้กุคนต้องจบัได้แน่ๆ ว่าเขามนัไม่ได้เก่งอะไรเลย!

ท�ายังไงดีล่ะทีนี้ เขาควรท�ายังไงดี?! 

ทว่าลอเรนท์ยังไม่ทันได้ขบคิดหาทางหลบเลี่ยง ไม่ทันไรทุกคนก็

จัดทีมเรียงหน้ากระดาน เจราล์ดไปหยิบอิเล็กทริกเจ็ตสกีออกมา ท�าให้

ลอเรนท์รู้แล้วว่าพวกเขาก�าลังแข่งอะไร 

สมาชิกทีมฝั่งไลธ์ (แต่ไลธ์ยังไม่มา) ได้แก่

- เอซ ไลธ์   - ผู้รักษาประตู ลูคา  - เซนเตอร์ ทรอย  - สไตร-

เกอร์ แซ็ซ  - สไตรเกอร์ เซ็ธ  - วิง เพิร์ล

สมาชิกทีมฝั่งแอชเล่ย์ ได้แก่

- กัปตัน แอชเล่ย์  - รองเอซ คอลลิน  - มิดฟิลเดอร์ พอล   

- ฟอร์เวิร์ด เจราล์ด  - ดีเฟนเดอร์ เคลวิน  - ไม่รู้ต�าแหน่ง ลอเรนท์

“การแข่งขันปาร์ตี้แมตช์ อิเล็กทริกเจ็ตสกีจะเริ่มต้นแล้ว!” 

แอชเล่ย์ประกาศ และทุกคนพร้อมใจกันตะโกนรับว่า “โอ๊สสส!”

หา? ดะ...เดี๋ยวสิ ถึงจะเป็นโอกาสดีที่จะได้เก็บข้อมูล แต่เขายัง 

ไม่พร้อมนะ! กีฬาอะไรเขาก็เล่นไม่เป็น เอทีก็สอนแค่ขี่แผ่นกระดาน  

นอกนั้นว่างเปล่า

แถมแต่ละคน...นี่หรือตัวประกอบ ถึงบางคนจะมีเพี้ยนบ้างดีบ้าง 

แต่ก็ช่างเจิดจรัสด้วยรัศมีสปอร์ตสตาร์จนกลืนเขาหายลงหลุมด�ามืดมน 

ไปแล้ว

พระเจ้าเทลล์...บอกเขาทนีีม่นัวงบอยแบนด์หรอืทมีนกักฬีากนัแน่!?



บททดสอบที่ 34
ปาร์ตี้แมตช์

บลูโซลาร์ สปอร์ตอะคาเดมีส�าหรับฝึกเข้มนักกีฬาระดับโลก 

หมายเลขแรงก์ประจ�าทีม ได้แก่

#1 เอซ ไลธ์  #2 รองเอซ คอลลิน  #3 กัปตัน แอชเล่ย์

#4 เซนเตอร์ ทรอย  #5 ผูรั้กษาประต ูลคูา #6 - 7 สไตรเกอร์ แซซ็ & เซธ็

#8 ดีเฟนเดอร์ เคลวิน  #9 มิดฟิลเดอร์ พอล  #10 วิงเกอร์ เพิร์ล  

#11 ฟอร์เวิร์ด เจราล์ด

...

#220 ไร้ต�าแหน่ง ลอเรนท์ ฟิลด์

ปาร์ตีแ้มตช์ระหว่างทมีตวัจริงพ่วงสมาชกิอนัดบัโหล่ก�าลงัเริม่ต้น

แล้ว!

ลอเรนท์รูส้กึกระวนกระวาย เขาขีเ่ป็นแค่อเิลก็ทรกิเจต็สก ีแต่เรือ่ง

กีฬานี่ไม่เป็นอย่างยิ่ง แถมให้ลงเล่นจริงๆ จังๆ กับเพื่อนร่วมทีม ทั้งยังมี

คูแ่ข่งเก่งกล้า เขายิง่รูส้กึประหวัน่พรัน่ใจ เขาจะเล่นได้อย่างไร ยิง่ไม่ต้อง

พูดถึงกติกา ยังไม่รู้ด้วยซ�้าว่าต้องเล่นอย่างไร

“เอ๊ะ...อู้!” ลอเรนท์อุทานเบาๆ คอนแทกต์เลนส์ช่างรู้ใจ ยังไม่ทัน

ได้รวบรวมความกล้าถามใครด้วยข้ออ้างไม่รู้กติกาอย่างหน้าด้านๆ มันก็

ขึ้นแสดงรายละเอียดให้ทันที

‘การแข่งขนัอเิลก็ทรกิเจ็ตสก ี- ดดัแปลงรูปแบบการเล่นกบัวธิกีาร
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จากกีฬาฮอกกี้

แบ่งผู้เล่นออกเป็น 2 ทีม ทีมละ 9 คน (ตัวส�ารองไม่เกิน 3) โดย

ผู้เล่นแต่ละทีมจะต้องมีผู้ลงเล่นในสนาม 8 คน และผู้เล่นต�าแหน่งรักษา

ประตู 1 คน

(กรณีเล่นครึ่งสนาม จะใช้ผู้เล่นฝั่งละ 6 คน)

แมตช์การแข่งขันมีทั้งหมด 2 ครึ่ง คร่ึงละ 60 นาที และมีพัก

ระหว่างครึ่ง 15 นาที (กรณีแข่งครึ่งสนามและเล่นแมตช์เพียงครึ่งเดียว

เท่านั้น)

วิธีการเล่น 

ผู ้เล่นในสนามจะสามารถใช้อุปกรณ์อิเล็กทริกเจ็ตสกีในการ

เคลื่อนที่รอบสนามอย่างอิสระทั้งในแนวราบและแนวดิ่ง พื้นที่รอบสนาม

มีความยาว 100 เมตร กว้าง 60 เมตร สูง 30 เมตร

ผู้รักษาประตูจะยืนประจ�าต�าแหน่งในเขตประตู ซึ่งอยู่แต่ละฟาก

ของสนาม ประตูมีลักษณะเป็นวงกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 เมตร อยู่

สูงจากระดับพื้น 15 เมตร รัศมีรอบเขตประตู คือ 3 เมตร ผู้รักษาประตู

สามารถใช้ทุกส่วนของร่างกายในการรับลูก

ผู้เล่นทุกคนจะสามารถใช้ไม้ตี เลี้ยง งัด ผลัก เพื่อรับส่งลูกได้

ตลอดรอบเขตสนาม ไม้ตีท�าจากวัสดุโลหะ ลักษณะทรงกระบอก 

ความยาว 1.2 เมตร ส่วนปลายจะแบนราบเพื่อให้สามารถตีลูกได้

ลกูที่ใช้จะเรียกว่า ‘ลกูเอช’ เป็นลกูฮเีลยีมสญุญากาศ ซึง่สามารถ

ยืดหยุ่นและทรงตัวกลางอากาศได้ แรงโน้มถ่วงไม่เป็นผล 

วิธีการได้แต้ม คือ ผู้เล่นฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงสามารถยิงลูกเอชเข้า

ประตูฝ่ายตรงข้าม จะนับเป็น 1 แต้ม

กติกาพื้นฐาน

ผูเ้ล่นสามารถรับส่งลกูได้อย่างอสิระไม่จ�ากดัจ�านวนหรอืครัง้ เมือ่

มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้แต้ม จะให้ผู้รักษาประตูฝั่งที่เสียแต้มเป็นฝ่ายส่งลูก 

การเล่นจะยุติลงต่อเมื่อหมดเวลาการแข่งขัน 



28   How to be Game Idol  คู่มือเกมไอดอล ภาคปฏิบัติ เล่ม 4

การผิดกติกา

ผู้เล่นในสนามสามารถใช้ไม้ตีรับส่งลูก ไม่อนุญาตให้ผู้เล่นใช้

อวยัวะส่วนใดของร่างกายสมัผสัลกูบอล และห้ามผูเ้ล่นเลีย้งลกูเอชเข้าไป

ยังเขตรักษาประตูในรัศมี 3 เมตร มิเช่นนั้นจะถือว่าฟาวล์ และฝ่ายตรง

ข้ามจะได้รับสิทธิ์ส่งลูกจากจุดที่ฟาวล์ทันที 

หากผูเ้ล่นมเีจตนาท�าให้ผูเ้ล่นคนอืน่บาดเจบ็หรอืจงใจยงิลกูเอชใส่

ผูเ้ล่นคนอืน่ จะถกูตดัสทิธิจ์ากการแข่งขนัทนัท ีและฝ่ายตรงข้ามจะได้รบั

สิทธิ์โยนลูกโทษ 1 ครั้ง’

ลอเรนท์อ่านกติกาแล้วเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง แต่หลักๆ คือ ใช้

ไม้นี้ตีลูกสินะ 

เขามองแผ่นกระดานอเิลก็ทรกิเจ็ตสกกีบัไม้ตยีาวหวัแบนในมอื ไม้

ซึ่งชวนให้นึกถึงไม้กอล์ฟแต่ปลายป้านและยาวกว่า 

แค่ตีลูกเท่านั้น...ลอเรนท์มองไปยังกลางสนาม ซึ่งเจราล์ดน�า

ลูกบอลฮีเลียมขนาดเท่าลูกเบสบอลมาวางบนแท่นดีด 

สถานที่แข่งก็คือในโรงยิมซึ่งถูกดัดแปลงอย่างทันสมัย ใช้ป้าย

บอร์ดนับคะแนนแบบดิจิทัล ตอนนี้ขึ้นแสดงว่า

[ Ashley’s Team ]   VS   [ Light’s Team ]

[ 0 : 0 ]

“เอาละ รวมตัวก่อน!” แอชเล่ย์ดีดนิ้วเรียกสมาชิกทีมมาล้อมวง 

ทีมของฝั่งไลธ์ (ที่ยังไม่มีไลธ์) ก็รวมพลเช่นกัน

ลอเรนท์เดนิเข้าร่วมวงอย่างเก้อเขนิ ในทมีของเขามแีอชเล่ย์ พอล 

เจราล์ด เคลวิน และคอลลิน แอชเล่ย์พูดคุยปรึกษาบางอย่างกับเจราล์ด 

จากนั้นก็อธิบายแผนการเล่นคร่าวๆ ให้พวกเขาฟัง

“เอาละนะ เจราล์ดจะเป็นผูร้กัษาประต ู เคลวนิอยูแ่ดนหลงั พอล 

อยู่แดนกลาง ฉันจะอยู่แนวหน้ากับคอลลิน”

จากนั้นแอชเล่ย์ก็หันมาชี้นิ้วใส่ลอเรนท์ที่สะดุ้งเฮือก

“ส่วนนาย...ตามสบาย! เต็มที่! โชว์ให้ดูหน่อยว่านายมีดีอะไร” 
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แอชเล่ย์ขยิบตาให้เขา ส่วนลอเรนท์ได้แต่กลืนน�้าลายเอื๊อก หะ...

หือ? เขามีอะไรดีด้วยเหรอ

“เอาละนะ! ทุกคนพร้อม!” แอชเล่ย์ชูก�าปั้น เช่นเดียวกับทุกคนที่

ชูก�าปั้นมาชนกัน เป็นสัญลักษณ์ของการร่วมทีมอย่างสามัคคี

จากนั้นทุกคนก็หันมาจ้องลอเรนท์ที่ก�าลังยืนเอ๋อเป็นสายตาเดียว 

ท�าให้เขาได้สติ รีบยกก�าปั้นแตะทุกคนอย่างประดักประเดิด

“โอ๊สสสส!!” ทกุคนร้องออกมาพร้อมกนั แล้วกระโจนสูส่นามอย่าง

มีไฟแรงกล้าสุดๆ ยกเว้นคอลลินที่วิ่งไปสะดุดไป

“นาย...” แอชเล่ย์วิ่งมาข้างๆ เขาพลางกระซิบบอก “ถ้าเสียสอง

แต้มแรก...ไม่ต้องกังวล ปล่อยให้อีกฝ่ายกินแต้มไปก่อน” 

“เอ๋?” ลอเรนท์ฟังแล้วงง หมายความว่ายังไง ให้ปล่อยเปล่าสอง

แต้มแรกงั้นเหรอ

แต่ไม่ทันได้ถามอะไร แอชเล่ย์ก็ยักยิ้มชูนิ้ว วิ่งไปประจ�าต�าแหน่ง

แนวหน้าตรงแท่นดีด เตรียมเทกออฟเพื่อเสี่ยงลูกว่าทีมใดจะได้เป็นฝ่าย

เปิดเกม

ลอเรนท์ขึน้ไปยนืบนอเิลก็ทริกเจต็สก ีควบคมุตวัเองให้ลอยขึน้ไป

อยูต่�าแหน่งตรงกลาง กระชบัไม้ตีในมอืแน่นอย่างประหม่า เขาไม่รูห้รอก

ว่าควรอยูต่รงไหนและท�าหน้าทีอ่ย่างไร แต่เพือ่ความปลอดภยักร็อดทู่าที

และอยู่ตรงกลางไปก่อน อีกทั้งจุดประสงค์ของเอทีก็คือเก็บข้อมูลสินะ

ส่วนส�าคัญที่สุดไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้อะไรก็ตาม คือ ต้องรู้เขารู้

เรา

ลอเรนท์นึกถึงค�าพูดของเนโร เขาควรรู้ข้อมูลฝ่ายตรงข้ามเสมอ 

น่ันท�าให้ลอเรนท์เริม่รู้สกึโชคดจีรงิๆ ทีม่คีอนแทกต์เลนส์นีอ้ยูด้่วย เพราะ

มันท�าให้เขาอ่านข้อมูลฝ่ายตรงข้ามได้ทันทีโดยไม่ต้องจดจ�า

ลอเรนท์มองไปยังสนามอีกฝั่ง...คู่แข่งของเขาทั้งหลาย...

ลคูาเป็นผูร้กัษาประต ูท่าทแีตกต่างไปจากตอนปกต ิเมือ่ยนืประจ�า

ต�าแหน่ง ลูคาดูจดจ่อมีสมาธิและจริงจังสมกับเป็นนักกีฬาจริงๆ จนแทบ
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จะเป็นคนละคน

‘ชื่อ : ลูคา  ต�าแหน่ง : ผู้รักษาประตู

จัดล�าดับ : แรงก์หมายเลข #5  ทีม : นักกีฬาตัวจริง

ลักษณะภายนอก : ผิวขาวจัด ผมสีส้มอ่อน ตาสีน�้าตาลแดง

ส่วนสูง : 180 เซนติเมตร   น�้าหนัก : 60 กิโลกรัม

ความสามารถโดดเด่น : ความแม่นย�าในการรับลูกและป้องกัน

ประตู 99.99%

ความส�าคัญ : ลูคาจะลงแข่งในระดับจักรวาลในต�าแหน่งนักกีฬา

ตัวจริง ต�าแหน่งผู้รักษาประตู สหประชาชาติมีข้อมูลของลูคาทั้งหมด 

90.21% ยังไม่มีส่วนแน่ชัดเรื่องปัจจัยความแม่นย�า’

โห! ลอเรนท์อ้าปากค้าง 99.99% คือป้องกันส�าเร็จ! แล้วแบบนี้

พวกเขาจะไปยิงเข้าได้ยังไงกัน! บ้าไปแล้ววว!

ลอเรนท์มองต�าแหน่งถดัไป แดนกลางเป็นต�าแหน่งของฝาแฝดทัง้

สอง แซ็ซกับเซ็ธก�าลังยักคิ้วหลิ่วตาให้เขา ลอเรนท์รีบหลบสายตาทันที 

แต่ก็แอบเหลือบมองด้วยหางตาผ่านคอนแทกต์เลนส์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล

‘ชื่อ : แซ็ซ & เซ็ธ   ต�าแหน่ง : สไตรเกอร์

จัดล�าดับ : แรงก์หมายเลข #6-7  ทีม : นักกีฬาตัวจริง

ลักษณะภายนอก : ผิวขาว ผมส้ม ตาสีส้มแสด

ส่วนสูง : 182 เซนติเมตร   น�้าหนัก : 58 กิโลกรัม

ความสามารถโดดเด่น : การเล่นดูโอเข้าขา รับส่งลูก หลอกล่อ 

และหลบหลีก

ความส�าคัญ : แซ็ซและเซ็ธจะลงแข่งในระดับจักรวาลในต�าแหน่ง

นักกีฬาตัวจริง สหประชาชาติมีข้อมูลของแซ็ซและเซ็ธท้ังหมด 86.21% 

ยังไม่มีส่วนแน่ชัดเรื่องเทคนิคการเล่นดูโอ’

ลอเรนท์เพิ่งสังเกตว่า สองคนนี้หน้าตา รูปร่าง บุคลิก แต่งกาย 

นิสัยเหมือนกันก็จริง แต่ก็มีข้อแตกต่างที่พอจะแยกออกได้บ้าง นั่นคือ 

ทรงผม แซ็ซแฝดผู้พี่มีผมหน้าแสกกลาง ส่วนเซ็ธแฝดผู้น้องแสกข้าง
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ลอเรนท์ละสายตามาส่วนแดนหน้าบ้าง เพร์ิลก�าลงัยนืบนอเิลก็ทรกิ

เจต็สกพีลางบ่นงมึง�าว่าหวิขนม ลอเรนท์พอจ�าได้ว่าเพร์ิลเด่นเรือ่งดวง จดั

ต�าแหน่งแบบนี้คงสั่งให้เป็นตัวท�าแต้มแน่ๆ

ส่วนผู้ที่มาเปิดเกมเซตลูกประจันกับแอชเล่ย์ คือ ทรอยนั่นเอง 

‘ชื่อ : ทรอย  ต�าแหน่ง : เซนเตอร์

จัดล�าดับ : แรงก์หมายเลข #4  ทีม : นักกีฬาตัวจริง

ลักษณะภายนอก : ผิวขาวแทน ผมสีด�าหยิก ตาสีด�า

ส่วนสูง : 192 เซนติเมตร   น�้าหนัก : 68 กิโลกรัม

ความสามารถโดดเด่น : การเคลื่อนไหว กระโดด และพลิกเกม

ความส�าคญั : ทรอยจะลงแข่งในระดบัจกัรวาลในต�าแหน่งนกักฬีา

ตัวจริง สหประชาชาติมีข้อมูลของทรอยทั้งหมด 91.22%’

เทียบส่วนสูงระหว่างแอชเล่ย์กับทรอยช่างต่างกันราวฟ้ากับเหว 

นั่นท�าให้ลอเรนท์เริ่มเข้าใจ ท�าไมเนโรถึงเคยบอกว่าถ้าแอชเล่ย์สูงกว่านี้

จะต้องป็อปปูลาร์แน่ๆ เพราะแม้ว่าแอชเล่ย์จะหน้าตาดีแค่ไหน แต่พอมา

อยู่ในสนามร่วมกับหนุ่มหล่อเท่ดาวเด่นอีกหลายคน เรียกได้ว่า ส่วนสูง

ของคนอืน่แทบบดบงัออราจนมดิ ยิง่ไม่ต้องพดูถงึเวลายนืตดิกนั แอชเล่ย์

ต้องถูกบังสนิทแน่นอน แม้จะเป็นถึงกัปตันก็ตาม

ฝ่ายตรงข้ามมทีัง้ผูร้กัษาประตมูอืหนึง่ ผูร้บัส่งลกูอย่างเก่งกาจ ตวั

กระโดด ตัวดวงท�าแต้ม ครบถ้วนสมบูรณ์แบบนี้ เขาไม่เห็นว่าทีมเขาจะ

มีทางชนะได้เลย ยิ่งไม่ต้องนึกถึงเมื่อไลธ์มาอยู่ครบทีมแล้ว 

ลอเรนท์กระวนกระวาย ไม่เข้าใจว่าท�าไมแอชเล่ย์ถึงเลือกจัดทีม

แบบนี้ หรือว่าพวกนั้นเข้าใจผิดคิดว่าเขาเก่งล่ะเนี่ย ฮือออ ไม่นะ แย่แน่

เลย

ป๊ีดดด! เสยีงนกหวดีอตัโนมตัดิงัขึน้พร้อมบอร์ดจบัเวลาเริม่ท�างาน

เซต! นักกีฬาทุกคนต่างย่อตัวเตรียมพร้อม แอชเล่ย์กับทรอยจ้อง

ตากันอย่างจริงจัง ทรอยมีสีหน้าบูดบึ้ง ส่วนแอชเล่ย์ยกย้ิมมุมปากเล็ก

น้อย
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เริ่ม!

ฟิ้วววว! ลูกเอชถูกดีดขึ้นแล้ว!

“โห!” ลอเรนท์อึ้งมาก ทรอยมีแรงถีบตัวที่รุนแรงจนน่าตกใจ ยิ่ง

ประกอบกับการใช้อิเล็กทริกเจ็ตสกี ยิ่งท�าให้ทรอยพุ่งตัวไปหาลูกเอชได้

อย่างว่องไว

ทว่า...แอชเล่ย์ฉกียิม้ราวกบัรูเ้ทคนคิของทรอยเป็นอย่างด ี แอชเล่ย์

ใช้การถีบเท้าซอยถี่ให้อิเล็กทริกเจ็ตสกีท�างาน พลางเบี่ยงตัวหาช่องโหว่ 

ใช้ไม้ตวัดลูกเอชอย่างว่องไวจนมองแทบไม่ทัน

“ให้สิตาย!” ทรอยสบถเมื่อเห็นว่าแอชเล่ย์แย่งลูกไปได้ เขาดีดตัว

กลับอย่างว่องไว พยายามแย่งลูกเอชคืนมา แต่พอลก็วิ่งมาสกัดไว้

“ไม่ง่ายขนาดนัน้หรอก กปัตนั” แซซ็มาขวางประจนัหน้ากบัแอชเล่ย์ 

“พอล!” แอชเล่ย์หมุนตัว ใช้ไม้เลี้ยงลูกเบี่ยงตัวหลบอย่างรวดเร็ว 

เตรียมดีดลูกเอชส่งต่อให้พอล

พอลตั้งท่าเตรียมรอรับ แต่เซ็ธกลับอาศัยจังหวะนั้นจับจังหวะการ

ส่งลูกของแอชเล่ย์ ขี่อิเล็กทริกเจ็ตสกีมาชิงลูกไปกลางทาง

“เรื่องแย่งชิงขอให้บอก” เซ็ธขยิบตาให้แอชเล่ย์เชิงหยอกล้อ 

“ไม่ใช่แค่แย่งลูก แย่งแฟนก็ท�าได้”

จากน้ันเซธ็กส็บัเปลีย่นมอื ส่งลกูต่อให้แซซ็ทีว่ิง่มาตรงจงัหวะพอดี 

“คอลลนิ!” แอชเล่ย์ร้องเรยีกคอลลนิทีย่นืสัน่อยูแ่ดนกลาง คอลลนิ

ได้ยนิดงัน้ันกพ็ยายามพุง่ตวัเข้ามาสกดัไว้ แต่ดนัล้มตกจากอเิลก็ทรกิเจต็สกี

หล่นลงพื้นดังตุบ

“ฮ่าๆๆๆ” แซ็ซหัวเราะ พลางดีดลูกส่งต่อให้เซ็ธ เมื่อแอชเล่ย์กับ

พอลตามมาขวาง

แซ็ซกับเซ็ธต่างรับส่งลูก หมุนตัว หลอกล่อ เบี่ยงหลบอย่างเข้าขา

ฉบัไว แทบไม่ต้องตะโกนบอกหรือส่งสญัญาณ ต่างคนต่างรูว่้าอกีฝ่ายจะ

ส่งเมือ่ไร ลกูน้ีจะหลอกหรอืเล่นจริง รู้หมดทกุอย่างราวกบัอ่านใจกนัออก

ทัง้หมดนีท้�าให้การแย่งลกูเอชระหว่างทีแ่ฝดทัง้สองก�าลงัเลีย้งนัน้
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ช่างยากล�าบาก ลอเรนท์เข้าใจแล้วว่าสองแฝดนีร่้วมเล่นดโูอแล้วแขง็แกร่ง

เพียงใด

ไม่ทันไร สองแฝดก็เข้ามาใกล้เขตแดนยิงแล้ว ลอเรนท์จึงรีบพุ่ง

ตัวพยายามป้องกันไว้

“อุ๊บ!” ทว่าแซ็ซกลับเดาะลูกข้ามหัวลอเรนท์ส่งให้เซ็ธ 

“เหวอออ!” ท�าให้ลอเรนท์พลาดจังหวะ พลดัตกจากอเิลก็ทรกิเจต็สกี

“โอ๊ยย!” ลอเรนท์ลูบหัวป้อยๆ ส่วนสองแฝดก็สบตากันพลาง

หัวเราะเยาะเขา

ลอเรนท์มองไปเห็นคอลลินที่เพิ่งทรงตัวกลับขึ้นอิเล็กทริกเจ็ตสกี 

คอลลินยิ้มแหะๆ ให้ลอเรนท์ ท�าให้ลอเรนท์รู้สึกสบายใจอย่างบอกไม่ถูก 

ทั้งที่อยู่ในสถานการณ์ย�่าแย่ แต่พอได้เจอคนไม่ได้ความเหมือนกันในทีม

ก็รู้สึกดีขึ้นมาหน่อย ถึงจะท�าให้ทีมแพ้ก็ตาม

“เหอะ ไม่ไหร่เท่า ท�าได้นีแ้ค่?” ทรอยหนัมามองด้วยสหีน้าเย้ยหยนั 

เช่นเดียวกับผู้เล่นคนอื่นๆ ที่ส่ายหน้าอย่างหน่ายใจ บางคนแสดงสีหน้า 

ผิดหวังที่พบว่าลอเรนท์ไม่ได้น่าสนใจอย่างที่คิด มีเพียงแอชเล่ย์ท่ีส่งย้ิม

ให้เขาตามปกติ

“Don’t mind” แอชเล่ย์บอกเขา

จากนั้นพวกเขาก็กลับไปแข่งต่อตามปกติ ไม่ได้สนใจเขาอีก

จนลอเรนท์รูส้กึอดึอดัชอบกล ทว่าอดแปลกใจไม่น้อย คอลลนิกไ็ม่ได้ต่าง

จากเขานี่นา แต่ท�าไมทุกคนถึงเมินแค่เขาคนเดียวนะ

เนื่องจากลอเรนท์ชินกับการโดนดูถูกมาแล้วจึงไม่ได้เก็บมาใส่ใจ 

เขาใช้อิเล็กทริกเจ็ตสกีกลับขึ้นไปยังต�าแหน่งเดิม 

เคลวินและแอชเล่ย์พยายามดับเบิลทีมขวางสองแฝดไว้ไม่ให้เข้า

เขตประต ูพวกเขาเล่นกนัอย่างดเุดอืด แฝดอาศยัความเข้าขาคล่องตวัใน

การหลบเลี่ยง แต่แอชเล่ย์ก็ใช้ความเร็วเข้าสู้อย่างสูสี จนทั้งสองฝ่ายต่าง

ยื้อแย่งลูกเอชกันอย่างดุดัน

ลอเรนท์ตกใจมากที่แอชเล่ย์สามารถเล่นด้วยความเร็วสูงถึงเพียง
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นี้ จึงอดไม่ได้ที่จะอ่านข้อมูลที่ปรากฏในคอนแทกต์เลนส์

‘ชื่อ : แอชเล่ย์   ต�าแหน่ง : กัปตัน

จัดล�าดับ : แรงก์หมายเลข #3  ทีม : นักกีฬาตัวจริง

ลักษณะภายนอก : ผิวสองสี ผมเข้มย้อมบลอนด์ ตาสีฟ้า

ส่วนสูง : 159 เซนติเมตร   น�้าหนัก : 51 กิโลกรัม

ความสามารถโดดเด่น : การเล่นความเร็วทั้งเกมรุกและรับ, เป็น

ผู้น�าทีม

ความส�าคัญ : แอชเล่ย์จะลงแข่งในระดับจักรวาลในต�าแหน่ง

นกักฬีาตัวจรงิ ต�าแหน่งกปัตนั สหประชาชาตมิข้ีอมลูของแอชเล่ย์ทัง้หมด 

79.99%’

เมือ่ฝาแฝดเหน็ว่าแอชเล่ย์ยงัคงขวางทางยงิ ทัง้สองกห็นัมาจ้องตา

กันแวบหนึ่ง

“ชิบ” แอชเล่ย์บ่นพึมพ�าราวกับรู้แล้วว่าแฝดจะท�าอะไร

ฉบัพลนั ทรอยกส็ปริงตวัขึน้สงู ในจงัหวะเดยีวกนั เซธ็ส่งลกูต่อให้

ทรอย 

ทรอยสปรงิตวัเคลือ่นไหวอย่างปราดเปรยีว ตวดัไม้ตลีกูเอชอย่าง

คล่องแคล่ว ลูกเอชพุ่งด้วยความเร็วสูงผ่านแอชเล่ย์และพอลท่ีพยายาม

สกัด 

เจราล์ดพยายามยือ้ลกูนี้ไว้ แต่มนัเลีย้วโค้งผ่านมอืของเจราล์ดเข้า

สู่ประตูเต็มๆ

“เยสสส!” ทรอยและแฝดต่างแท็กมือกันเมื่อท�าแต้มแรกส�าเร็จ

แล้ว

[ 0 : 1 ]

“ไม่เป็นไร don’t mind” แอชเล่ย์บอกเพื่อนร่วมทีมทุกคน ซึ่ง 

เจราล์ด พอล เคลวินพยักหน้าตอบรับอย่างสบายๆ ไม่รู้สึกว่าเสียดาย

แต้มแต่อย่างใด

แต่ว่า...ลอเรนท์พลันเหลือบไปมองคอลลินแล้วรู้สึกประหลาดใจ
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เล็กน้อย คอลลินก้มหน้าลง ท่าทางนิ่งผิดปกติ ไม่สบายหรือเปล่านะ

ป๊ีด! เสยีงสญัญาณเริม่เกมต่อดงัขึน้ เจราล์ดท�าหน้าทีผู่ร้กัษาประตู 

เปิดลูกด้วยการส่งลูกให้เคลวิน 

โครมมม!

“โหววว!” ลอเรนท์มองตาค้าง เคลวนิใช้พละก�าลงัมหาศาลตลีกูเอช

ไปได้ไกลสุดๆ แอชเล่ย์ที่พุ่งไปแดนหน้ารับได้อย่างพอดิบพอดี

‘ชื่อ : เคลวิน  ต�าแหน่ง : ดีเฟนเดอร์

จัดล�าดับ : แรงก์หมายเลข #8 ทีม : นักกีฬาตัวจริง

ลักษณะภายนอก : ผิวคล�้า ผมสีน�้าตาลแดง ตาสีน�้าตาล

ส่วนสูง : 198 เซนติเมตร   น�้าหนัก : 85 กิโลกรัม

ความสามารถโดดเด่น : พละก�าลัง

ความส�าคญั : เคลวนิจะลงแข่งในระดบัจักรวาลในต�าแหน่งนกักฬีา

ตัวจริง สหประชาชาติมีข้อมูลของเคลวินทั้งหมด 96.77% ขาดข้อมูล 

เกี่ยวกับขีดจ�ากัดพลังสูงสุด’

ลอเรนท์ไม่รูเ้ลยว่านัน่ต้องใช้พละก�าลงัมากเท่าไร ลกูถกูส่งต่อด้วย

ความเร็วสูงผ่านกลางสนามระยะห้าสิบเมตรภายในพริบตาเดียว!

ด้วยก�าลงัส่งลกูของเคลวนิและความเร็วของแอชเล่ย์ พรบิตาเดยีว

แอชเล่ย์ก็เข้าสู่แดนยิงประตูโดยที่สองแฝด ทรอย และเพิร์ลยังตามมา

ไม่ทันด้วยซ�้า

เหลือลูคารับลูกคนเดียวงั้นเหรอ! แบบนี้ก็...

แอชเล่ย์ยิงลูกเอชด้วยความเร็วเต็มแรงอย่างสวยงาม มันวิ่งเข้าสู่

ประตูด้วยความเร็วสูงในมุมสวย 

ลอเรนท์ก�าลังจะบอกว่าหวานหมู ทว่า...ในพริบตาลูคาก็ดีดตัวมา

รับลูกไว้อย่างพอดิบพอดีทั้งที่ไม่น่าจะทันด้วยซ�้า

“หา!” ลอเรนท์มองตาค้างอย่างตกใจ นี่มันอะไรกันเนี่ย ตอน 

แอชเล่ย์ยิง ลูคายังไม่ทันได้ขยับตัวด้วยซ�้า หรือว่า...นี่คือประสิทธิภาพ

ความแม่นย�ากันนะ
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ลอเรนท์กะพริบตาสองครั้งเพื่อเปิดฟังก์ชันประมวลผลของคอน-

แทกต์เลนส์ มันท�าการวิเคราะห์ผลท�าแต้มเมื่อตะกี้ บอกว่า ลูคาจงใจอยู่

อีกที่เพื่อล่อให้แอชเล่ย์ยิงไปอีกทาง ไม่ได้พุ่งตัวไปสกัดในจังหวะเดียวกับ

ที่แอชเล่ย์ยิง แต่พุ่งออกไปในจังหวะที่คาดว่าลูกบอลจะมาถึงในต�าแหน่ง

พอดี

สดุยอด! ค�านวณได้ขนาดนี ้แถมยงัมเีทคนคิอกีด้วย มน่ิาล่ะ นีเ่อง

การรับลูกถึง 99.99%! 

แต่แบบนี้...เขาจะได้ข้อมูลส่วนพลาด 0.01% ไหมล่ะเนี่ย

“ไนซ์ชอต!” เพื่อนร่วมทีมตะโกนให้ก�าลังใจแอชเล่ย์หลังจากถอย

ห่างกลับต�าแหน่งเดิม ในระหว่างที่ลูคาก�าลังส่งลูกต่อให้ทรอยและเป็น

ฝ่ายบุกคืน

ทรอยดดีตัวอย่างฉบัไวคล่องแคล่ว พร้อมส่งต่อให้สองแฝดอกีครัง้

คราวนีแ้อชเล่ย์กบัพอลเป็นฝ่ายมาดบัเบลิทมีบ้าง แต่สองแฝดกย็งั

คงท็อปฟอร์ม ส่งต่อหลอกล่อไปได้เรื่อยๆ โดยไม่โดนแย่งคืนเสียที

‘ชื่อ : พอล  ต�าแหน่ง : มิดฟิลเดอร์

จัดล�าดับ : แรงก์หมายเลข #9 ทีม : นักกีฬาตัวจริง

ลักษณะภายนอก : ผิวขาวเหลือง ผมสีน�้าตาลอ่อน ตาสีน�้าตาล

เหลือง

ส่วนสูง : 184 เซนติเมตร   น�้าหนัก : 64 กิโลกรัม

ความสามารถโดดเด่น : การปรับสมดุลการเล่นในทุกรูปแบบ

ความส�าคัญ : พอลจะลงแข่งในระดับจักรวาลในต�าแหน่งนักกีฬา

ตัวจริง สหประชาชาติมีข้อมูลของพอลทั้งหมด 89.89% ขาดข้อมูลเกี่ยว

กับสภาพการเล่นที่ไม่ถนัด’

ลอเรนท์สังเกตว่าการเล่นของพอลนั้นมีประโยชน์อย่างมาก พอล 

อยูไ่ด้ทัง้แดนหน้า แดนกลาง และแดนหลงั แม้ไม่มอีะไรโดดเด่นเป็นพเิศษ 

แต่กลับเล่นได้ดีในทุกต�าแหน่ง 

ทัง้สองฝ่ายต่างยือ้แย่งลกูเอชอย่างเอาเป็นเอาตาย คราวนีแ้ฝดส่ง
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ลูกให้เพิร์ลต่อ และเพิร์ลก็ใช้ดวงยิงฝ่าเข้าประตูส�าเร็จทั้งที่ลูกที่ยิงนั้นทั้ง

เบี้ยวและเบา แต่ก็เล็ดลอดการสกัดจากทุกคน เรียกได้ว่าดวงดีมีชัยไป

กว่าครึ่ง

[ 0 : 2 ]

ลอเรนท์มองตาค้าง อันที่จริงทีมของเขาก็เล่นได้ดีนะ แต่ว่า... 

ดเูหมอืนไม่มทีางสูอ้กีทมีได้เลย ยิง่ถ้ามีไลธ์อยูด้่วย ทมีเขาจะสูไ้ด้อย่างไร

กัน

ลอเรนท์คดิอย่างสลด ทว่าเพือ่นร่วมทมีกลบัไม่มท่ีาทสีะทกสะท้าน

ต่อการเสียแต้มเลยแม้แต่น้อย ตรงกันข้าม กลับอารมณ์ดีสุดๆ

เขาเห็นแอชเล่ย์หันไปยิ้มให้ทุกคน จากนั้นทุกคนก็เหลือบมอง 

คอลลิน

“ได้เวลาเอาคืนแล้วสินะ”

เห? ลอเรนท์เอียงคออย่างสงสัย ก่อนจะหันไปมองคอลลินตาม

สายตาทุกคน แล้วก็ต้อง...

“บรื๋ออออ!” ลอเรนท์รู้สึกหนาวยะเยือกขึ้นในบัดดล

คอลลนิก�าลงัยนืนิง่ก้มหน้าก้มตา แผ่รศัมน่ีากลวัออกมา ร่างสัน่ไหว

เลก็น้อยจากการหวัเราะ เสยีงหวัเราะค่อยๆ ดงัขึน้ ดงัขึน้ และดงัขึน้ ชวน

ขนลุกซู่

“ฮึ...ฮึฮึ...ฮึฮึ”

นะ...นั่นมัน...คอลลินจริงๆ เหรอ! ลอเรนท์แทบจะถอยห่างโดย 

ไม่ได้ตั้งใจ

ทีมฝั ่งตรงข้ามต่างมองคอลลินด้วยสีหน้าตึงเครียดไม่แพ้กัน

จนลอเรนท์อดแปลกใจไม่ได้ 

“ฮุ...ฮ่าฮ่า อุวะฮ่าฮ่า!!!!” ฉับพลัน คอลลินก็เงยหน้าขึ้นหัวเราะ

อย่างบ้าคลั่งราวกับปีศาจ ดวงตาลุกโชนด้วยประกายเกรี้ยวกราด

“เหวอ! อะไรกันเนี่ยยย!” ลอเรนท์ตกใจจนแทบทรุด นี่...คอลลิน

คนเดียวกันหรือเปล่าเนี่ย
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“มาแล้วสินะ...เดวิลโหมดของรองเอซ” สองแฝดต่างมองหน้ากัน

ด้วยสีหน้าจริงจัง

อะไรนะ? เดวิลโหมดงั้นเหรอ ลอเรนท์ยังไม่เข้าใจนัก แถมเพื่อน

ร่วมทมีกเ็มินเขา จนเขาไม่มทีางเลอืกนอกจากลองกะพรบิตาสองครัง้เพือ่

ให้คอนแทกต์เลนส์ช่วยประมวลผลข้อมูล

‘ท�าการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้เล่นก�าลังอยู่ในสภาวะตึงเครียดและ

หวาดกลัวความพ่ายแพ้ ส่งผลให้ร่างกายหลั่งสารอะดรีนาลีนมากเกินขีด

จ�ากัด ท�าให้ผู้เล่นอยู่ในสภาวะควบคุมตัวเองไม่ได้’

อะดรีนาลีนงั้นเหรอ...ลอเรนท์ขมวดคิ้วเล็กน้อย เขาเหมือนเคย

ได้ยนิจากที่ไหนสกัแห่ง ใช่ทีเ่กีย่วกบัเวลาไฟไหม้แล้วยกของหนกัหนอีอก

จากบ้านโดยไม่รูส้กึอะไรเพราะความตกใจหรือเปล่านะ เหมอืนกบัคอลลนิ

ในตอนนี้!

ปี๊ด!

พวกเขาก�าลังจะเริ่มเกมบุกต่อแล้ว เจราล์ดพยักหน้าให้แอชเล่ย์ 

คราวนี้แอชเล่ย์เลือกส่งลูกให้คอลลิน

“ฮฮุฮุ่าฮ่าฮ่า!” คอลลนิหวัเราะอย่างบ้าคลัง่ พุง่ตวัด้วยความเรว็สงู 

ใช้ไม้เข้าไปรับลูกอย่างว่องไว

คะ...ความเร็วนี่มัน...!

ลอเรนท์ชอ็กตาค้าง คอนแทกต์เลนส์แสดงผลข้อมลูอตัราเรว็และ

พละก�าลังที่เพิ่มขึ้นเท่าทวี คอลลินเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง!

“บ้าจริง!” แซ็ซกับเซ็ธสบถ คราวนี้ทั้งสองแฝด เพิร์ล ทรอย ต่าง

พุ่งเข้ามาสกัดคอลลินไว้

“ฮ่าฮ่าฮ่าฮุฮ่า!” คอลลินหัวเราะร่าราวกับปีศาจร้าย มุดตัวหลบ

หลีกอย่างฉับไวด้วยความเร็วสูงราวกับไม่ใช่มนุษย์ ชั่วพริบตาเดียวก็เข้า

สู่เขตแดนยิงประตูแล้ว

โครมมม!

คอลลนิตลีกูเข้าประตเูตม็แรง ลคูาพุง่ตวัเข้ามารบัได้อย่างแม่นย�า 
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ทว่าลกูทีย่งิน้ันรุนแรงด้วยพละก�าลงัเหลอืล้นจนลคูาเองกเ็อาไม่อยูเ่ช่นกนั 

มันจึงหลุดมือเข้าประตูไปเต็มๆ ทั้งยังหมุนติ้วควันโขมงอย่างน่าสะพรึง

กลัว

[ 1 : 2 ]

ลอเรนท์ได้แต่มองตาค้าง กะ...เกมเมื่อกี้นี้มันอะไรกันเนี่ยย!

หลงัจากนัน้ลคูากเ็ปิดเกมบกุต่อด้วยการส่งลกูให้แฝด ทว่าคอลลนิ 

กลบัสามารถฉายเดีย่ว พุง่เข้ามาชงิอย่างรวดเรว็ ประกอบกบัการช่วยเหลอื

ของแอชเล่ย์ เคลวิน และพอล เกมการแข่งขันแทบจะพลิกจากช่วงแรก

เลยทีเดียว ฝ่ายตรงข้ามแทบไม่มีโอกาสเข้ามาใกล้ประตูทีมเขาด้วยซ�้า  

ทีมเขายังท�าแต้มได้อย่างต่อเนื่องรวดเร็วด้วยการน�าของคอลลิน 

[ 7 : 2 ]

พรบิตาเดยีวแต้มกท็ิง้ห่างเสยีแล้ว ทมีฝ่ังตรงข้ามได้แต่กดัฟันเล่น

อย่างเจ็บใจ ส่วนลอเรนท์ที่แทบไม่มีบทบาทเท่าไรก็ได้แต่มองคอลลินที่

เปลี่ยนไปเป็นคนละคนไม่กะพริบตา

นะ...นี่เหรอ...ความสามารถของรองเอซ!!! สะ...สุดยอดดด!

หลังจากเสียไปหลายแต้ม อีกฝ่ายก็เหมือนมองหน้ากันเองคล้าย

กับว่าอาจจะต้องเปลี่ยนแผนการเล่นเสียแล้ว 

“ฮุฮุฮุวะฮ่าฮ่าฮ่า!” คอลลินหัวเราะราวกับคนบ้าขณะเลี้ยงลูกด้วย

ความเร็วสูง 

คราวน้ีทั้งทรอย แซ็ซ เซ็ธ และเพิร์ลเข้ามาเพรสซิงด้วยการ 

ห้อมล้อมคอลลินจากทั่วทุกด้าน

คอลลินหยุดชะงัก จ้องมองพวกเขาด้วยสายตาน่ากลัว พยายาม

ขยบัหาทางหนทีีไล่ เพือ่นร่วมทมีพยายามช่วยหาช่องโหว่ แต่การเพรสซงิ

นี้ดุเดือดมากจนคอลลินขยับไม่ได้อยู่พักใหญ่

แซ็ซกับเซ็ธมองตากัน จากนั้นแซ็ซก็แสร้งเปิดช่องโหว่ 

“ฮฮุฮุ่ะฮ่ะ” คอลลนิหวัเราะร่า ดดีลกูส่งให้พอลทีร่อรบัอยูห่ลงัแซซ็

ทันที
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ทว่านั่นกลับเป็นแผนของสองแฝด เซ็ธเองก็เตรียมรอตะครุบจึง

พุ่งเข้ามาทันที

ฉับพลัน แอชเล่ย์ราวกับอ่านแผนออก คราวนี้จึงเข้ามาสกัดเซ็ธ

ตามหลัง 

แต่เนื่องจากจังหวะเข้าตรงกันพอดี ท�าให้ทั้งสองเกือบชนกัน ส่ง

ผลให้ลูกเอชพลิกหลุดลอดออกไป

“หน็อยยย...” เซ็ธกัดฟันอย่างเจ็บใจ ขณะที่ทรอยและคอลลินพุ่ง

ตัวออกไปเตรียมรับลูกเอชที่ลอยไปไกล

ทว่าลูกเอชก็ถูกดีดพลาดจนกระเด็นออกนอกสนามไกลลิบลิ่ว

“เอ๋...” ลอเรนท์หยุดชะงักพลันเบิกตาโต

สายลมโบกสะบดั ลกูเอชทีพุ่ง่ออกนอกสนามถกูใครบางคนพุง่มา

รับไว้ได้อย่างสง่างาม

คนคนน้ันกระโดดสงูก่อนจะร่อนลงอย่างงดงามไร้ทีต่ ิเสือ้แจก็เกต

โบกสะบัด ผมสีทองปลิวไสว ลูกเอชยังคงหมุนติ้วบนนิ้วเรียวสวยของเขา

“นั่นมัน...” ทุกคนต่างก็อึ้งทึ่งไม่แพ้กัน

บุคคลนั้นหันมาด้วยสีหน้านิ่งเรียบ ใบหน้าหล่อเหลาสมบูรณ์แบบ

ที่แสนคุ้นเคยนั้นยิ่งท�าให้ลอเรนท์เบิกตาโตมากขึ้น 

คนนี้คือ...

“ไง...พระเอกมาแล้วสินะ” แอชเล่ย์ขยิบตาส่งยิ้ม

‘พระเอก’ ที่ว่าไม่ตอบอะไร เขาไล่มองทีละคนผ่านดวงตาสีส้มคู่

สวย พลันมาหยุดชะงักที่ลอเรนท์ แล้วขมวดคิ้วเล็กน้อย

“เหวออ...” ลอเรนท์เผลอถอยกรดูอย่างตกใจเมือ่สบสายตากบัคน

คนนี้

ส่วนคอนแทกต์เลนส์ก็ท�างานรายงานข้อมูลโดยทันที

‘ชื่อ : ไลธ์  ต�าแหน่ง : เอซ

จัดล�าดับ : แรงก์หมายเลข #1  ทีม : นักกีฬาตัวจริง

ลักษณะภายนอก : ผิวขาวสว่าง ผมสีทอง ตาสีส้ม
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ส่วนสูง : 186 เซนติเมตร   น�้าหนัก :  62 กิโลกรัม

ความสามารถโดดเด่น : พละก�าลัง, ความเร็ว, ความแม่นย�า

ความส�าคัญ : ไลธ์จะลงแข่งในระดับจักรวาลในต�าแหน่งนักกีฬา

ตัวจรงิ ต�าแหน่งเอซ สหประชาชาตมิข้ีอมลูของไลธ์ 99.99% แต่ขาดข้อมลู

ส�าคัญเกี่ยวกับจุดอ่อนทั้งหมด’

หมายเหตุ : 

- ฮอกกี้ (Hockey) เป็นการแข่งขันระหว่างสองทีม โดยมีผู้เล่น

ฝ่ายละสบิเอด็คน วธิกีารเล่น ผูเ้ล่นจะใช้ไม้ส�าหรบัตลีกูบอลทีเ่รยีกว่า 

ลูกพัค (puck) ให้เข้าประตูตาข่ายของฝั่งตรงข้าม โดยจะให้ลูกบอล

ถูกส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายไม่ได้ ยกเว้นผู้รักษาประตูที่มีสิทธิ์ใช้

เท้าเตะและมือปัดลูกบอลเฉพาะในเขตประตู



บททดสอบที่ 35
เอซแห่งบลูโซลาร์

เอซ (Ace) มีความหมายในทางกีฬา หมายถึง 

เป็นผู้เล่นหมายเลขหนึ่งผู้ยอดเยี่ยมที่สุด

“If I pick ace card, I will win!” - แบงเกอร์ 

(และยังหมายถึง แต้มจ�านวนหนึ่งของไพ่อีกด้วย)

ไลธ์มาแล้วเหรอเนี่ย...

ลอเรนท์มองไลธ์ตาค้าง ส่วนไลธ์เองสบตาเขาอยูเ่นิน่นาน จากนัน้ 

ไลธ์กข็ว้างลกูคนืให้แอชเล่ย์ เดนิถอือปุกรณ์กฬีาลงสนามประจ�าต�าแหน่ง

อีกฝั่งราวกับรู้งานโดยไม่จ�าเป็นต้องให้ใครบอก

“เอซมาแล้ว ฮึๆ  ชกัสนกุแล้วส”ิ ทรอยเหยยีดยิม้ด้วยแววตาลกุโชน 

นับเป็นครั้งแรกที่เขาพูดทุกค�าอย่างถูกต้องบริบูรณ์

“ไลธ์ไลธ์ไลธ์คงุคงุคงุมามามาแล้วแล้วแล้ว!” เพร์ิลถงึกบักระโดด

โลดเต้นอย่างดีใจ มีเพียงลูคาเท่านั้นที่ยังคงเหม่อลอยไม่สนใจโลก

ภายนอก

“ว่าไง...พ่อพระเอกรูปหล่อ” แซ็ซยักคิ้วยกมือทักทาย 

“ไม่คิดสนใจแฟนคลบัผูค้ลัง่ไคล้หน่อยหรือ” เซธ็อดไม่ได้ทีจ่ะพเยดิ

หน้าไปทางลอเรนท์ซึ่งก�าลังจ้องไลธ์ตาแป๋ว

ไลธ์ทีจ่ดัแจงสวมอปุกรณ์ครบครันหนัมามองสองแฝดพลางขมวด

คิ้ว จากนั้นก็หันไปมองลอเรนท์ด้วยสีหน้านิ่งไม่แสดงอารมณ์ใดๆ ไลธ์ไล่
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มองลอเรนท์ตั้งแต่หัวจดเท้า ท่าทีเหมือนก�าลังขบคิดบางอย่าง

ลอเรนท์เองก็มองไลธ์ เขากะพริบตาสองคร้ังเพ่ือให้คอนแทกต์

เลนส์ประมวลผลข้อมูลของไลธ์

‘อุปนิสัย : มุ่งมั่น+, กระตือรือร้น+, ทะเยอทะยาน+, เงียบขรึม-, 

คาดเดายาก- 

รายละเอียด : ลีออน โรเซนธ์เป็นเด็กหนุ่มมัธยมปลายที่มีความ

สามารถโดดเด่นด้านกีฬาเกินเด็กรุ่นเดียวกัน แต่นอกจากนี้เขาก็มีชีวิต

เรียบง่าย พ่อแม่ของลีออนท�างานเป็นพนักงานบริษัทเอกชน ช่วงประถม

ถึงมัธยมต้น ลีออนศึกษาที่โรงเรียนใกล้บ้าน ภายหลังถูกทาบทามโดย

โรงเรียนมัธยมปลายชื่อดังที่มีชื่อเสียงด้านการกีฬา ลีออนจึงย้ายมาอยู่

หอพักคนเดียว ผลการเรียนของลีออนอยู่ในระดับปานกลาง ไม่มีความ

สามารถพิเศษอื่นใดนอกจากกีฬา ไม่เคยมีประวัติว่ามีเพ่ือนสนิทหรือมี

แฟน เขาเป็นนกักฬีามอืวางอนัดบัหนึง่ของโลกในรุน่เยาว์ เป็นทีรู่จ้กักว้าง

ขวางในวงการ เคยถูกสัมภาษณ์และออกรายการบ่อยครั้ง’

เมื่อไลธ์ก้าวลงสู่สนามแล้ว เพื่อนร่วมทีมของลอเรนท์ต่างก็เรียก

รวมตวักนัเพือ่ปรึกษาหารือ เนือ่งจากพวกเขาไม่ได้เรยีกลอเรนท์ท�าให้เขา

ไม่กล้าเข้าไป สุดท้ายจึงได้แต่ยืนเอ๋ออยู่กลางสนามอยู่แบบนั้น

“เฮ้ยยย! มีปาร์ตี้แมตช์กันด้วย” “ไลธ์ลงเล่นหรือ น่าสนุกดี”

“โหย ตอนนี้ทีมแอชเล่ย์น�าอยู่นี่” “คราวนี้จะเป็นไงต่อนะ”

ลอเรนท์ได้ยินเสียงจ้อกแจ้กจอแจจนต้องเงยหน้ามอง พลันตกใจ

สุดขีด นี่มันอะไรกัน!?

พอไลธ์มากพ็าฝงูชนเข้ามาด้วยโดยไม่รู้ตวั บดันีช้ัน้ลอยของโรงยมิ

แน่นขนัดไปด้วยผู้ชม ส่วนใหญ่ก็เป็นนักกีฬาจากทีมส�ารองคนอื่น แม้จะ

อยูร่ะหว่างซ้อม แต่กอ็ดไม่ได้ทีจ่ะมาดทูมีตวัจริงลงแข่ง พวกเขาก�าลงัพดู

คุยวิพากษ์วิจารณ์ถึงการแข่งขันอย่างตื่นเต้น

และแน่นอนว่า...แม้ลอเรนท์จะยืนอยู่กลางสนาม พวกเขาก็เมิน

ลอเรนท์โดยสิ้นเชิง ซึ่งลอเรนท์ก็ชินมาตั้งแต่สมัยอยู่เกมไอดอลอะคา- 
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เดมีแล้ว

ปี ๊ด! เสียงสัญญาณนกหวีดดังขึ้นแล้ว การแข่งด�าเนินต่อไป 

เนื่องจากมีสมาชิกใหม่เข้ามาแต่ไม่ใช่การเปลี่ยนตัว เพ่ือความยุติธรรม

จึงเล่นต่อด้วยการเสี่ยงลูกที่แท่นดีด

รองเอซ คอลลิน VS เอซตัวจริง ไลธ์

ทัง้สองก�าลงัยนืประจันหน้ากนัพลางแผ่ออรารศัมน่ีาเกรงขามออก

มา

“ฮ.ึ..ฮฮึฮึ”ึ คอลลนิจ้องหน้าไลธ์ด้วยสหีน้าชวนสะพรงึกลวั หวัเราะ

ฮึๆ เชิงท้าทาย ส่วนไลธ์เพียงจ้องตอบด้วยสีหน้านิ่งๆ แลดูใจเย็น

เซต! ลูกเอชดีดขึ้นจากแท่นแล้ว!

คอลลินพุ่งขึ้นไปเตรียมหวดด้วยพละก�าลังมหาศาล ทว่า...

เส้นแสงสีแดงหมุนวนรอบร่างของไลธ์ จากนั้นไลธ์ก็ดีดตัว หมุน 

อิเล็กทริกเจ็ตสกีพุ่งขึ้นไปอย่างรุนแรง ชิงตัดลูกเอชได้ก่อนคอลลินใน 

ชั่วพริบตา

“กร๊าซซซซ!” คอลลินกัดฟันกรอด พยายามรุกไล่ตามเอาคืน

ทว่า...ไลธ์กลบัเลอืกอกีโหมดทนัท ีเส้นแสงสเีหลอืงหมนุวนรอบขา 

ไลธ์เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง ผ่านการสกัดของทุกคนอย่างฉับไว ไปถึง

เขตยิงประตูอย่างรวดเร็ว

“เจราล์ด!” แอชเล่ย์ร้องเรียก

เมื่อเส้นแสงสีฟ้าหมุนวนรอบไม้ตีของไลธ์ ในจังหวะที่ก�าลัง

เคลื่อนไหว ไลธ์ตีลูกเข้าใส่ประตูอย่างรวดเร็วแม่นย�า

เจราล์ดพยายามพุ่งมารับแต่ไม่ทันเสียแล้ว

เฮ้! เสียงเชียร์จากทั่วสนาม ลอเรนท์ได้แต่มองตาปริบๆ 

[ 7 : 3 ]

เมื่อกี้นี้...ไลธ์ท�าแต้มด้วยระยะเวลาไม่ถึงสิบวินาที!!

คอนแทกต์เลนส์ของลอเรนท์แสดงข้อมูลของไลธ์ประกอบการ

วิเคราะห์
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ไลธ์ใช้โหมดพละก�าลังดีดตัวเพื่อแย่งลูกจากคอลลิน ใช้โหมด

ความเร็วเพื่อการหลบหลีก และใช้โหมดความแม่นย�าเพ่ือการท�าแต้ม 

ทั้งหมดนี้เป็นโหมดพื้นฐานของไลธ์ทั้งสิ้น

‘ข้อมูลด้านโหมดของลีออน โรเซนธ์ ความสามารถของไลธ์ คือ 

การดงึพลงัเหนอืขดีจ�ากดัด้านกฬีาออกมาในช่วงระยะเวลาหนึง่ แบ่งออก

เป็น 3 โหมดหลัก ได้แก่ P คือ โหมดพละก�าลังไร้ขีดจ�ากัด (สีแดง), A 

คือ โหมดความเร็วดุจสายลม (สีเหลือง), E คือ โหมดความแม่นย�า 100% 

(สีฟ้า)’

เมื่อทีมไลธ์ท�าแต้ม ทีมของลอเรนท์จึงเป็นฝ่ายเปิดลูก คราวนี ้

คอลลนิรกุไล่อย่างดเุดอืด แต่กถ็กูไลธ์ใช้โหมดความเรว็เข้าสกดัแย่งชงิลกู

เมื่อไลธ์ได้ครองลูกในสนามแล้ว เมื่อนั้นการท�าแต้มจึงไม่ใช่เรื่อง

ยากอีกต่อไป

ลอเรนท์ได้แต่ยนืมองตาค้างเมือ่เหน็ไลธ์ใช้สารพดัสกลิโหมดและ

ผสมโหมดในการแข่งขัน แม้ว่าทีมของเขาจะมีคอลลินอยู่ แต่ก็เห็นผลได้

ชัดเจน เส้นแบ่งระหว่างเอซกับรองเอซนั้นแตกต่างกันขนาดไหน

ท่าไม้ตายต่างๆ ของไลธ์ไม่มีใครในทีมเขาท่ีสามารถต้านทานได้

เลย ไลธ์ใช้ฟรอซเบรกทรูท�าแต้มทะลุผ่านแนวสกัดของทุกคนได้ มีเพียง

เคลวินเท่านั้นที่ต้านทานไหว แต่เมื่อเคลวินโดนคู่แข่งคนอื่นสกัดก็จบเห่

ไลธ์ใช้สปินคอมโบและสไลด์เคร์ิฟเพือ่ตดัเปลีย่นทศิทางและเสรมิ

ศักยภาพในการรับส่งลูก ใช้มัลติชิฟต์และรีมูฟชอตเป็นลูกหลอกล่อเพื่อ

สร้างความสับสนระหว่างรับส่งหรือท�าแต้ม หรือแม้ว่าโซอาร์ไกลด์ที่ไม่

ค่อยมผีลกบัลกูเอชซึง่ลอยได้กลางอากาศอยูแ่ล้ว แต่ไลธ์กลบัสามารถใช้

มันเพื่อให้สามารถควบคุมลูกได้ดียิ่งขึ้น

เพยีงแค่สกลิโหมดและการผสมโหมดของไลธ์ ผ่านไปเพยีงสบินาที 

ทีมของไลธ์ก็ตีเสมอได้อย่างน่าตกใจ

[ 8 : 8 ]

เม่ือลอเรนท์ได้สงัเกตการเล่นอย่างจรงิจัง เขาจงึรูว่้าไลธ์คอืสดุยอด
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เอซอย่างแท้จริง แตกต่างจากคอลลินซึ่งมีพละก�าลัง ความเร็ว ความ

แม่นย�าเพิม่ขึน้เท่าทวีในเดวลิโหมด ไลธ์กลบัมทีกุอย่างเพยีบพร้อมเหมอืน

เอาความสามารถโดดเด่นของนักกีฬาทุกคนไปรวมไว้เป็นไลธ์คนเดียว

ด้วยเหตุนี้ไลธ์จึงแทบเล่นอย่างโดดเด่นเพียงคนเดียวอยู่ในสนาม 

ส่วนเพื่อนร่วมทีมเป็นเพียงตัวประกอบที่ช่วยสนับสนุนเท่านั้น ถึงกระนั้น

เพื่อนร่วมทีมก็ดูฮึกเหิมกับการที่มีไลธ์เป็นเอซอยู่ในทีม

ลอเรนท์หนักลบัมามองดทูมีของตวัเองบ้าง ถงึแม้ว่าตอนนีท้มีเขา

จะเป็นฝ่ายเสยีเปรยีบ แต่แอชเล่ย์กจ็ะคอยสร้างขวญัก�าลงัใจให้ทกุคน ไม่

เว้นแม้แต่เขาซึ่งไม่ได้ท�าประโยชน์อะไรให้ทีมเลย

แม้รู้อยู่แก่ใจว่าสู้เอซไม่ได้ ทว่าเพื่อนร่วมทีมกลับไม่แสดงท่าที

ท้อแท้สิ้นหวังเมื่อมีแอชเล่ย์ซึ่งเป็นกัปตันอยู่ในทีม นั่นคือข้อแตกต่าง

ระหว่างแอชเล่ย์กับไลธ์

แอชเล่ย์ คอื ศนูย์รวมขวญัก�าลงัใจ สามารถดงึพลงัของเพือ่นร่วม

ทีมออกมาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นี่คือการเล่นแบบหัวหน้าทีม หาก

เทียบกับการปกครองก็เหมือนการปกครองแบบพระคุณ

ไลธ์ คอื แสงสว่างทีจุ่ดไฟให้ทกุคนลกุโชต ิไลธ์อาจมบีทบาทส�าคญั

เหนือกว่าทุกคน แต่เมื่อมีไลธ์อยู่ เพื่อนร่วมทีมต่างก็เล่นสุดพลังเพราะ

ความมุ่งมั่นว่าต้องชนะแน่นอน นี่คือการเล่นแบบเอซ หากเทียบกับการ

ปกครองก็เหมือนการปกครองแบบพระเดช

“ไม่เป็นไร ตราบใดที่ยังไม่จบ เรายังมีโอกาสชนะ!” แอชเล่ย์

ตะโกนก้องใส่ทุกคน ซึ่งทุกคนก็ขานรับกลับมาดังลั่น ไม่มีทีท่าว่าไฟจะ

มอดลง

พอเห็นแบบนี้แล้ว ลอเรนท์ก็ชักเริ่มละอายใจ เขารู้สึกว่าตัวเอง

ต้องท�าอะไรสักอย่าง อยู่ไปแบบนี้ไม่ได้ช่วยอะไรทีม แถมยังเป็นตัวถ่วง

อีกต่างหาก

ถึงแม้ว่าภารกิจของเขาจะไม่มีอะไรนอกเหนือจากการเก็บข้อมูล 

แต่เมื่อเห็นแอชเล่ย์ส่งยิ้มมา คอยบอกว่า “ไม่เป็นไร” ยามเขาพลาด  
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ลอเรนท์ก็อดละอายใจไม่ได้ทุกที

ลอเรนท์สูดหายใจเข้าลึกๆ เพื่อตั้งสมาธิ หลังจากได้ลองเล่นมา

สักพัก ประกอบกับการดูข้อมูลวิเคราะห์ด้วยคอนแทกต์เลนส์ ตอนนี้เขา

ก็เริ่มเข้าใจ เหมือนจะจับแนวทางได้บ้าง บางทีเขาอาจพอช่วยอะไรได้

ลอเรนท์มองตรงไปยงัไลธ์ซึง่ก�าลงัเล่นอย่างดเุดอืด โดยมแีอชเล่ย์ 

และพอลก�าลังพยายามดับเบิลทีมเพื่อสกัดกั้น

ทันทีทันใด ค�าพูดของเนโรก็ผุดขึ้นมาในหัว

‘ช่วงดีเลย์โหมดห้าวินาที คือ จุดอ่อนของไลธ์’

ลอเรนท์ชะงักงัน ดีเลย์โหมดห้าวินาทีงั้นเหรอ ใช่แล้ว! เขาจ�าได้

แล้วว่าเนโรเคยพูดแบบนี้ และเนโรเคยพูดอะไรอีกนะ

‘เอทีไม่ได้สนใจสกิลที่ไลธ์ก�าลังใช้อยู่ แต่เขาดูว่าไลธ์ใช้อะไรไป

แล้วต่างหาก เพราะไลธ์จะใช้โหมดนั้นไม่ได้อีกเป็นเวลาห้าวินาที’

เอ๋...ใช่แล้ว! จริงด้วย! ลอเรนท์เบิกตาโต ให้ดูโหมดที่ไลธ์ใช้ไป

แล้ว ดีเลย์คือจุดอ่อนของไลธ์ เนโรเคยบอกว่าสังเกตจากเอทีที่นับเลข

ถอยหลังทุกครั้งที่ไลธ์เริ่มใช้สกิล

หือ...เอทีงั้นเหรอ พอคิดแบบนี้ลอเรนท์ก็เอียงคอฉงน เนโรรู้จาก

เอที แต่เอทีในตอนนี้กลับยังไม่รู้ ลอเรนท์คิดไปคิดมาก็เหมือนจะเข้าใจ 

อ้อ แสดงว่านีเ่ป็นส่วนเนือ้เรือ่งซึง่ยงัไม่ถงึช่วงทีเ่อทจีบัจดุอ่อนของไลธ์ได้

สินะ

แล้วเนโรเคยพูดอะไรอีกน้า ลอเรนท์พยายามนึกให้เยอะที่สุดเท่า

ที่จะท�าได้ 

‘กลไกโหมดความสามารถของไลธ์ เป็นการดึงพลังเหนือขีดจ�ากัด

ของร่างกายออกมาชั่วระยะเวลาหนึ่ง ด้วยรูปแบบการวอร์มอัปสลับคูล 

ดาวน์อย่างต่อเนื่อง ช่วงวอร์มอัปคือก่อนใช้สกิลท่ีเห็นเส้นแสงวิ่งไปมา 

ส่วนช่วงคลูดาวน์คอืดเีลย์ห้าวนิาทขีองไลธ์ จึงท�าให้ไม่สามารถใช้ตดิต่อกนั

ได้’

‘จังหวะการใช้สกิลของไลธ์ อาจเพราะความเคยชินของไลธ์ เนื่อง
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ด้วยดีเลย์ห้าวินาทีทุกครั้ง ท�าให้ไม่ว่าจะเคลื่อนไหวเร็วหรือช้า จังหวะ

สุดท้ายจะลงต�าแหน่งห้าวินาทีเสมอ เหมือนกับการก�าหนดท�านองของ

เพลง ท�าให้การเคลื่อนไหวมีช่วงเวลาการตัดสินใจที่ตายตัว’

‘เมือ่ไลธ์ใช้โหมด P ไปแล้ว จดุอ่อนหลงัจากนัน้ย่อมเป็นพละก�าลงั 

ถ้าใช้ A ไปแล้ว จุดอ่อนของไลธ์คือความเร็ว ส่วนหากใช้ E ความแม่นย�า

จะกลายเป็นจุดอ่อน’

อ๋อออ! เข้าใจแล้ว! แบบนี้นี่เอง จุดอ่อนของไลธ์!

ไม่ได้สนใจว่าจะจัดการกับสกิลของไลธ์อย่างไร เพียงแค่ดูว่าไลธ์

ใช้อะไร เพราะไลธ์จะใช้อีกไม่ได้เป็นเวลาห้าวินาที!

พอคิดได้ดังนั้น ลอเรนท์ก็เงยหน้าขึ้นมองไลธ์ด้วยสีหน้ามุ่งมั่น

อย่างไม่เคยเป็นมาก่อน

ในจังหวะนั้นเอง รอบตัวไลธ์มีเส้นแสงสีเหลืองวนรอบสลับด้วย

เส้นแสงสีฟ้า คอนแทกต์เลนส์แสดงข้อมูลว่าไลธ์ก�าลังจะใช้ A.E.X หรือ

สไลด์เคิร์ฟ ลูกที่สามารถเลี้ยวโค้งได้ในองศาไม่จ�ากัด

ลอเรนท์รีบกะพริบตาสองครั้งเพื่อให้คอนแทกต์เลนส์ค�านวณวิถี

โค้งทันที มันแสดงเส้นจ�าลองโฮโลแกรมขึ้นมา จากการคาดคะเน ไลธ์

ก�าลังเตรียมส่งลูกให้สองแฝดที่รอรับอยู่ในแดนบุก

ลอเรนท์ไม่ลังเลอีกต่อไป เมื่อไลธ์ยิงลูกออกมา ในจังหวะนั้น 

ลอเรนท์ก็ถีบอิเล็กทริกเจ็ตสกีพุ่งทะยานเข้าไปทันที

เคร้งงง! ลอเรนท์ตีไม้กระแทกลูกเอชในจังหวะที่เหมาะเจาะ ปัด

ลูกออกจากแนววิถี พุ่งไปทางเคลวินที่รับมาแบบงงๆ

“ช่วยเพรสซงิคณุไลธ์ด้วยครบั!” ลอเรนท์ตะเบง็เสยีงกร้าว “ตอนนี้

คุณไลธ์ใช้โหมดความเร็วไม่ได้อีกห้าวินาที!”

ค�าพดูของลอเรนท์ท�าให้ทกุคนต่างฉงน ทัว่ท้องสนามต่างเงยีบกรบิ

อยูพ่กัใหญ่ จากที่ไม่เคยมีใครใส่ใจว่าลอเรนท์อยู่ในสนาม จู่ๆ  เขากก็ลาย

เป็นจุดสนใจภายในพริบตา

“อ๋อ! โอเค!” แอชเล่ย์ขยิบตาให้ลอเรนท์เป็นการรับค�าสั่ง จากนั้น
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ก็พยักหน้าให้พอล ทั้งสองพุ่งตัวเข้าไปสกัดไลธ์ทันที

เคลวินใช้ไม้เลี้ยงลูกเอชหลบสองแฝดท่ีก�าลังจะมาแย่ง จากนั้น 

เคลวินก็ตีลูกสุดแรงส่งต่อให้คอลลิน

“ฮฮุฮุ่าฮ่าวะฮ่าฮ่า” เมือ่ตวดัรับลกูด้วยไม้อย่างเหมาะเจาะ คอลลนิ

ค�ารามสนั่น พร้อมแล่นอิเล็กทริกเจ็ตสกีประคองลูกด้วยไม้ด้วยความเร็ว

สูง สลัดหนีจากเพิร์ลและแฝดที่ตามมาสกัดได้อย่างสิ้นเชิง

เคร้งงงง!

ทว่าในจังหวะทีค่อลลนิตลีกูยงิใส่ประตดู้วยพละก�าลงัมหาศาลและ

แม่นย�า ทรอยก็ถีบตัวพุ่งมาสกัดไว้ แม้ว่าสกัดไว้ได้ไม่ทั้งหมด แต่ก็ท�าให้

วิถีของลูกเอชเบนออกและก�าลังลดลง

ลูคาพุ่งออกมารับลูกเอชไว้ทันท่วงที ท่ามกลางเสียงโห่ร้องอย่าง

เสียดายจากผู้ชม

ดเีลย์โหมด A ของไลธ์ครบแล้ว คราวนี้ไลธ์จงึพุง่หลบการเพรสซงิ

จากแอชเล่ย์และพอล เคลื่อนที่ด้วยอิเล็กทริกเจ็ตสกีพร้อมเส้นสีเหลือง

เป็นประกาย

ลคูาส่งลกูให้ไลธ์ เมือ่ไลธ์รบัลกูเอชเคลือ่นทีม่ายงัแดนบกุอย่างไม่

รีรอ

แย่แล้วส ิลอเรนท์ชกัเร่ิมหวัน่ เมือ่ใดที่ไลธ์ครองลกู เมือ่นัน้โอกาส

ท�าแต้มก็เป็นของทีมไลธ์!

ลอเรนท์รีบเปิดใช้ฟังก์ชันประมวลผลการเคลื่อนที่ของไลธ์  

จากนั้นลอเรนท์ก็พุ่งเข้าไปสกัด แต่ว่า...

“โอ๊ยยย!”

ลอเรนท์กะจังหวะพลาด ท�าให้เขาชนกับไลธ์เต็มๆ ลอเรนท์จึง

กระเด็นร่วงลงพื้นทันที

ปี๊ด! เสียงสัญญาณนกหวีดดังขึ้น เป็นการบ่งบอกว่ามีการฟาวล์

เกิดขึ้น

“อ๊า” ลอเรนท์เจ็บระบมไปทั้งตัว ต่างจากไลธ์ที่ไม่เป็นอะไรเลย 
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ถงึกระน้ันไลธ์กร่็อนอเิลก็ทรกิเจต็สกลีงมาดวู่าลอเรนท์เป็นอะไรหรอืเปล่า

“เอ่อ...ผมสบายดีครับ” ลอเรนท์รีบชันตัวลุกขึ้นยืน

บอร์ดอัตโนมัติขึ้นแสดงว่าลอเรนท์เป็นฝ่ายท�าฟาวล์ ถึงแม้ว่า 

ลอเรนท์จะเป็นฝ่ายเจ็บตัวก็ตาม ตามกติกา ไลธ์จึงได้ลูกเปิดสนามจาก

จุดที่ท�าฟาวล์ ลอเรนท์ตั้งใจจะหันไปขอโทษทุกคน ทั้งที่เขาพยายามจะ

ช่วยแต่กลับยิ่งท�าให้แย่กว่าเดิม

“ท�าดีแล้ว” แอชเล่ย์ยิ้มพลางตบไหล่เขา 

เอ๋? ท�าดีแล้วเหรอ ลอเรนท์ก้มหน้าลงแบบเศร้าๆ ทั้งที่เขาท�าให้

สถานการณ์แย่กว่าเดิมเนี่ยนะ เขาอดรู้สึกผิดต่อทีมไม่ได้เลย

ไลธ์ได้ยิงลูกเปิดเกมจากกลางสนาม เพื่อนร่วมทีมของลอเรนท์

ต่างมายืนตั้งรับเป็นแนวก�าแพง

ทว่า...แสงสีสว่างเจิดจ้าจนแสบตาก็ปรากฏ ลอเรนท์หรี่ตาลงเล็ก

น้อย จากนั้นก็พลันอึ้งตะลึงเมื่อคอนแทกต์เลนส์ขึ้นแสดงข้อมูลทันที

‘ทริปเปอร์โหมด เมื่อใช้สกิลครบ 10 ครั้งจะถูกปลดล็อก 

‘P.P.P. สภาวะรัศมีดึงดูด, A.A.A. สภาวะความเร็วแสง, E.E.E. 

สภาวะควบคุม’

นี่มัน...เลอสปอร์ตงั้นเหรอ?! พอคิดแบบนี้ลอเรนท์ก็ชักเริ่มเหงื่อ

ตก ไลธ์จะใช้อะไรกันแน่?!

รัศมีดึงดูด? ความเร็วแสง? สถาวะควบคุม?

แสงสว่างหรี่ลงแปรเปลี่ยนเป็นสีฟ้า พร้อมกับลูกเอชที่หมุนติ้วอยู่

บนหัวไม้ตีที่แผ่รัศมีแสงเรืองรอง

นี่มัน...ลอเรนท์จ�าภาพนี้ได้แม่นสุดๆ การหมุนลูกด้วยท่าแบบนี้

E.E.E. โหมดที่ควบคุมลูกได้เหมือนสั่ง!

“แย่แล้วสิ มาใช้ลูกแบบนี้ในเวลานี้” แม้แต่แอชเล่ย์ก็แสดงท่าที

กังวล ผู้ชมทุกคนต่างแทบไม่ต้องลุ้นเลยว่า ไลธ์ต้องท�าแต้มนี้ส�าเร็จ

แน่นอน

ในจงัหวะนัน้เอง ไลธ์โยนลกูขึน้ไป ทะยานเบีย่งตวัขึน้ ตัง้ท่าอย่าง
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งดงาม เล็งยิงเป้าหมายไปยังประตู

คิดสิคิด...ลอเรนท์เค้นสมองอีกครั้ง จนฉุกคิดขึ้นมาได้ว่า เนโรก็

เคยหยุดลูกนี้ของไลธ์นี่นา!

เอ๋...เนโรท�าได้อย่างไรกันนะ

‘มองเหน็จงัหวะแล้ว ไลธ์ไม่ได้ควบคมุลกูสนิะ แต่มนัถกูเซตไว้ล่วง

หน้าแล้วว่าจะไปทางไหน!’

ใช่แล้ว! มันถูกก�าหนดทิศทางไว้แล้ว! ลอเรนท์รีบกะพริบตาสอง

ครั้งทันที

เคร้งงง! ในจังหวะที่ลูกถูกตีออกมา มันพุ่งด้วยรังสีเปล่งประกาย

ไร้ที่ติ เบี่ยงหลบการสกัดของทุกคนราวกับมีชีวิต

ถ้าเขาเป็นไลธ์...เขาจะยิงลูกไปทางไหน...

ถ้าเขาเป็นสมาชิกทีม...พวกเขาจะพุ่งมาสกัดทางไหน...

สองค�าถามนี.้..บงัเกดิเป็นภาพวถิจี�าลองแนวการพุง่ของลกู E.E.E. 

การเดาทางของไลธ์ประกอบกับการคาดการณ์ของสมาชิกทีมปรากฏขึ้น

ในคอนแทกต์เลนส์

ทิศทางการหลบ การกระดอนลูก การเลี้ยว การสลัด การหลบ

หลีก...ช่างเป็นการควบคุมลูกที่สมบูรณ์แบบ

แต่ว่า...ตรงนี้ไงที่ว่าง!

ลอเรนท์มองเหน็แล้ว ในจังหวะเดยีวกบัทีล่กูพุง่มา เตรยีมตดัเลีย้ว

เข้าสู่ประตูในรัศมีบอดของเจราล์ด เขาก็ถีบอิเล็กทริกเจ็ตสกีพุ่งทะยาน

ไปอย่างไม่คิดชวีติ ลอเรนท์กางแขนและไม้ออกไปสดุก�าลงัเพือ่ตดัวถิขีอง

ลูก E.E.E. ได้อย่างพอดิบพอดี

แม้จะไม่สมบูรณ์ แต่วิถีของมันก็เปลี่ยนไปแล้ว ท�าให้เจราล์ด

สามารถรับลูกยิงนี้ได้เหมือนบังเอิญ

“เฮ้ย! หนุ่มน้อยหมายเลข 220 มันท�าได้ไง!?”

“หยุด E.E.E. ของเอซได้ด้วย!”

เสยีงผูช้มดงัฮอืฮาไปทัว่ แม้แต่เพือ่นร่วมทมี เพือ่นฝ่ังตรงข้าม รวม
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ถึงไลธ์ก็แสดงท่าทีตกตะลึงไม่แพ้กัน

“เอ้า! ฝากต่อด้วย!” นบัเป็นครัง้แรกทีเ่จราล์ดรูส้กึว่าลกูนีต้้องมอบ

ให้ลอเรนท์คนนี้

“ขอบคุณมากครับ!” ลอเรนท์ไม่มเีวลามาพะวกัพะวนเรือ่งไร้สาระ

แล้ว สมองของเขาคิดแต่ว่า จะท�าให้ทุกคนผิดหวังไม่ได้อีกต่อไป

ลอเรนท์หยิบกลเม็ดเทคนิคทุกอย่างที่ร�่าเรียนจากติวเตอร์มาใช้ 

การเบี่ยงตัวตีลังกากลางอากาศในทุกสารทิศเพื่อหลบหลีก การถีบ 

อิเล็กทริกเจ็ตสกีสลับขารัวๆ เพื่อเพิ่มอัตราเร็วขึ้น ลอเรนท์หันข้างย่อตัว

ลงเพื่อลดแรงต้านอากาศ เขาประคองลูกด้วยไม้อย่างยากล�าบากขณะ

เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงไปยังแดนบุก

สองแฝดเข้ามาสกัด ลอเรนท์หมุนหลบอย่างหวุดหวิด หลบโค้ง 

ตีลังกาคว�่าหัวอย่างเอ็กซ์ตรีมเหินเวหาโดยไม่ร่วงลงมา ท่ามกลางเสียง

ฮือฮาหวาดเสียวของผู้ชมรอบโรงยิม

มันเป็นแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง! มันเป็นแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง 

มันเป็นแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง ลอเรนท์พยายามท่องในใจ

ในจังหวะเดียวกัน ไลธ์ก็ใช้โหมด A พุ่งเข้ามาด้วยความเร็วสูง ต่อ

ด้วยโหมด P เพื่อดีดตัวมาสกัดหยุดลอเรนท์

ลอเรนท์มองเหน็ไลธ์ทีก่�าลงัพุง่มาทางนีแ้ล้ว แต่ระยะของเขากย็งั

ไกลจากเขตยิงประตูเกินไป

ทว่าเขาไม่มทีางเลอืกแล้ว! ถ้าไม่ยงิตอนนี้ไลธ์กจ็ะมาขวางได้ส�าเรจ็

ลอเรนท์กะพริบตาสองครั้ง คอนแทกต์เลนส์ค�านวณว่าโอกาสยิง

ส�าเร็จคือ 0.01% เมื่อมีลูคาอยู่ ลูคาสามารถรับลูกได้จากทุกทาง หากไม่

ใช้ก�าลังเข้าสู้ก็ไม่มีทางยิงได้เลย

แต่ลอเรนท์จ�าเป็นต้องยิง

เอาไงดีล่ะ...ลอเรนท์ครุ่นคิดในเสี้ยววินาที ในเมื่อลูคารับได้ทุก

ต�าแหน่ง งั้นก็ลองยิงชิดมุมเสาหลอกให้ดูเหมือนยิงออกแล้วกัน

“เหวอออ!” ลอเรนท์ตกใจมากเมื่อเห็นไลธ์พุ่งเข้ามา เขารีบตีไม้
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เดาะลูกขึ้นสูง ถีบตัวหลุดออกจากอิเล็กทริกเจ็ตสกีเพื่อหลบหลีกไลธ์

บัดน้ีลอเรนท์ลอยคว้างกลางอากาศโดยปราศจากสิง่ใดๆ มารองรบั!

คนทั้งสนามต่างมองไปปิดตาไปอย่างหวาดเสียว นี่มันอันตราย 

เกินไปแล้ว!

ลอเรนท์พยายามสะบัดความกลัวทิ้งไป เขาง้างแขนเตรียมเหวี่ยง

สุดก�าลัง คอนแทกต์เลนส์แสดงมุมการตีและการออกแรงโดยอัตโนมัติ

เพื่อให้ลูกไปตรงต�าแหน่งที่เล็งไว้พอดี

เคร้งงง! ลูกเอชถูกตีพุ่งไปยังประตู

ลูคาพุ่งตัวออกมาพยายามจะรับ ทว่ากลับชะงักไป เพราะมันยิง

ใกล้เสามาก ลูคาจึงคาดว่าไม่น่าจะเข้า ทว่า...

ครืดดด...

มันพุ่งเสียดสีกับเสาเสียงดังลั่น กว่าลูคาจะรู้ตัวก็ไม่ทันเสียแล้ว

ลูกเอชพุ่งเข้าไปในประตูอย่างสวยงาม!

เฮ้!!! เสียงเฮดังขึ้นสนั่นหวั่นไหวโดยพลัน

ปี๊ด! สัญญาณนกหวีดดังบอกหมดเวลาทันที

ลอเรนท์ทีล่อยอยูก่ลางอากาศได้แต่มองค้างอย่างแทบไม่อยากเชือ่

[ 9 : 8 ]

เขาชนะด้วยแต้มเก้าต่อแปด ขะ...เขาท�าส�าเร็จแล้วเหรอเนี่ย?! นี่

มันไม่ได้ฝันไปใช่ไหมเนี่ย!

เขา...ดีใจมากที่สุด จน...

“เหวอออ!” ลอเรนท์ลมืไปแล้วว่าตวัเองก�าลงัลอยอยูก่ลางอากาศ

ตัวเปล่า เขาร่วงหล่นลงพื้นดังตุบ 

“โอ๊ย” ลอเรนท์รู้สึกเจ็บเหลือเกิน นี่เขาหล่นมากี่หนแล้ว คราว

หลังไม่ขอเล่นอะไรอันตรายแบบนี้อีกแล้วนะ โชคดีที่ผู้ชมมัวแต่ตื่นเต้น

กบัผลการแข่งจนไม่ได้มาหวัเราะเยาะเย้ยฮโีรตกอเิลก็ทรกิเจต็สกตีอนจบ

แบบลอเรนท์

“ทมีกปัตนัชนะหรือเนีย่!” “นีม่นั...สามารถท�าแต้มจากเอซได้ด้วย”
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“หมายเลขสองร้อยยี่สิบเป็นใครกันแน่”

ลอเรนท์เจบ็ระบมจนแทบไม่ได้ใส่ใจกบัสภาพแวดล้อมรอบตวั เขา

พยายามลุกขึ้นอย่างยากล�าบาก จนกระทั่งเห็นว่า...เพ่ือนร่วมทีมทุกคน

ก�าลังยืนล้อมเขาไว้

“ยินดีต้อนรับ...หมายเลขสิบสอง” แอชเล่ย์ยิ้มให้เขาพลางยื่นมือ

ให้ และช่วยพยุงเขาลุกขึ้น

“หา?” แต่ลอเรนท์กลับงุนงง “หมายเลขสิบสอง? ผมหมายเลข

สองร้อยยี่สิบนะครับ”

“น่ันไงครบั” พอลชี้ไปยงับอร์ดแสดงแรงก์หมายเลขทีอ่ปัเดตตลอด

เวลา

หา? นี่มันอะไรกัน! 

แรงก์หมายเลข #220 ของเขา...ขยับเป็น #12 ตั้งแต่เมื่อไร!

นี่มัน...เกิดอะไรขึ้น!?

“ตอนนี.้..นายไม่ใช่หมายเลขสองร้อยยีส่บิแล้วสนิะ ยนิดด้ีวย นาย

สุดยอดจริงๆ” เจราล์ดเอ่ยปากชมเขา

“ไม่นึกเลยว่าจะเก่งขนาดนี้นะครับ สมค�าร�่าลือจริงๆ ครับ” พอล

ยิ้มให้

“แต่ฉันก็ยังไม่รับยอมนายหรอกนะ” ทรอยพูดพลางสะบัดหน้าไป

ทางอื่น

“อิเล็กทริกเจ็ตสกีแบบนั้น บ้าระห�่าได้ใจสุดๆ” แอชเล่ย์ชูนิ้วให้

“สุดสุดสุดยอดยอดยอด!” เพิร์ลมองลอเรนท์ด้วยแววตาเป็น

ประกาย

“แฟนคลับผู้คลั่งไลธ์...ผู้เอาชนะไลธ์ได้...ไม่ธรรมดา” แซ็ซกับเซ็ธ

ยืนกอดคอมองเขาพลางยกยิ้มมุมปาก

“เอ่อ...ชนะแล้วเหรอ” ส่วนคอลลินกลับสู่สภาพเปิ่นๆ แบบมึนๆ 

ตั้งแต่เมื่อไรก็ไม่รู้

“ลูกมันชนเสา...เสาสั่นสะเทือน...ราวแผ่นดินไหว...” ลูคายังคง
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จดจ่ออยู่กับลูกยิงประชิดเสาไม่วางตา

ลอเรนท์ถึงกับท�าตัวไม่ถูก นี่เขา...ท�าได้อย่างไรกัน เขาก็แทบไม่

อยากจะเชื่อตัวเองเหมือนกันนะ

“คราวนี้คงได้เล่นแข่งระดับจักรวาลด้วยกันแล้วสินะ” แอชเล่ย์ 

บิดตัวไปมาเพื่อคูลดาวน์ร่างกาย

“หา? อะไรนะครับ” ลอเรนท์เบิกตากว้าง

“อ้าว ไม่รู้หรือ” แอชเล่ย์หันไปมองคนอ่ืนท่ียักไหล่ตอบกลับมา 

“ถึงบลูโซลาร์จะมีทีมตัวจริงแค่สิบเอ็ดคน แต่ว่าการแข่งระดับจักรวาล

ต้องมีสมาชิกทั้งหมดสิบสองคน และตอนนี้นายอยู่อันดับสิบสองพอดี”

“เอ๋...” ลอเรนท์กะพริบตาปริบๆ และอุทานออกมาอย่างตกใจ 

“เห!!!”

นี่มัน...เหลือเชื่อไปไหมเนี่ยยย!!!

ระหว่างนั้นเอง ลอเรนท์ก็อดหันไปสบตาไลธ์ไม่ได้ เขาสะดุ้ง 

เล็กน้อย เพราะไลธ์เองก็ก�าลังมองเขานิ่งๆ เหมือนครุ่นคิดบางอย่าง

ไลธ์มองส�ารวจลอเรนท์อย่างถี่ถ้วน จนกระท่ังสายตาหยุดลงท่ี 

ดวงตาของลอเรนท์ ไลธ์ขมวดคิว้พลางจ้องอยูเ่นิน่นาน จากนัน้กห็รีต่าลง
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นับตั้งแต่ที่ลอเรนท์เลื่อนขึ้นแรงก์หมายเลขสิบสอง เขาก็แทบ 

ไม่ได้อยูอ่ย่างสบายใจ เมือ่ทางค่ายบลโูซลาร์ตดัสนิใจเลอืกนกักฬีาทัง้หมด

สิบสองคนจากล�าดับล่าสุด ลอเรนท์จึงต้องฝึกซ้อมแข่งกับเหล่านักกีฬา

ตวัจรงิทีแ่สนจะเก่งกาจ โดยมโีค้ชระดบัมอือาชพีมาอบรมอย่างเคร่งครดั

แน่นอนว่า ลอเรนท์ซึ่งห่วยร้ังท้าย ทั้งโดนดุ โดนเทศน์ โดนด่า 

ชนิดที่ว่าความเครียดกินกบาลโค้ชไปนักต่อนัก เพราะนอกจากความ

สามารถด้านขับขี่อิเล็กทริกเจ็ตสกี (ซึ่งก็เคยท�าติวเตอร์อัจฉริยะของเอที

กุมขมับมาแล้ว) เรื่องความสามารถด้านการกีฬา ลอเรนท์ไม่เอาอ่าวเลย

แม้แต่น้อย

ถึงกระนั้นลอเรนท์ก็อดประทับใจเหล่าเพื่อนร่วมทีมไม่ได้ ท้ังท่ีรู้

ว่าเขาไม่เก่ง เขาไม่ดีพอ แต่ทุกคนโดยเฉพาะแอชเล่ย์ก็พยายามให้ความ

ช่วยเหลือหรือสอนเทคนิคต่างๆ อย่างเต็มที่ จนบัดนี้ผ่านไปเพียงไม่กี่วัน 

จากหนุ่มน้อยชาวไร่ผู้ไร้ความสามารถด้านกีฬา ก็กลายเป็นหนุ่มน้อย

ชาวไร่ที่พอจะเล่นกีฬาได้บ้าง
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ฉะนั้นเหตุผลเดียวที่บลูโซลาร์เลือกเก็บลอเรนท์ไว้ในทีมตัวจริงก็

เพราะความสามารถด้านการขับขี่อิเล็กทริกเจ็ตสกีแบบท่ีไม่มีใครในทีม

สามารถท�าได้ นับว่าสมกับที่เอทีคาดการณ์ไว้จริงๆ 

นอกจากฝึกฝนกีฬาแล้ว ลอเรนท์ยังมีหน้าท่ีช่วยสอนอิเล็กทริก 

เจต็สกีให้เพือ่นร่วมทมีทกุคน นัน่ยิง่ท�าให้ลอเรนท์อดรูส้กึหม่นหมองไม่ได้ 

เขาร�่าเรียนโดยตรงจากติวเตอร์อัจฉริยะแท้ๆ แต่กลับใช้เวลาตั้งนาน 

กว่าจะขี่เป็น แต่คนพวกนี้เก่งไปไหม ขนาดเขาสอนงูๆ ปลาๆ พูดมั่วๆ 

ซั่วๆ แป๊บเดียวก็ขี่กันเก่งคล่องกว่าเขาเสียอีก ฮือ...

เนื่องจากลอเรนท์เป็นนักกีฬาตัวส�ารอง อีกท้ังโค้ชเองก็เลิกหวัง

กับเขาไปนานแล้ว เขาจึงไม่จ�าเป็นต้องฝึกโหดเท่าตัวจริง จึงมีเวลานั่ง

วิเคราะห์ข้อมูลของนักกีฬาแต่ละคน

เขาคาดว่าเอทีคงจะได้ข้อมูลทุกอย่างครบถ้วนตามที่ต้องการแล้ว

ละมั้ง

ผู้รักษาประตู ลูคา มีความสามารถด้านความแม่นย�าในการรับลูก 

99.99% แต่จุดอ่อนอยู่ที่พละก�าลัง หากยิงลูกแรง โอกาสรับได้จะเหลือ

เพียง 60% บวกกับถ้ายิงลูกประชิดมุม ประชิดเสา หรือลูกหลอกล่อแบบ 

ที่ลูคาคาดเดาไม่ได้ โอกาสจะรับได้เหลือเพียง 40%

รองเอซ คอลลนิ ท�าไมคอลลนิถงึได้เป็นมอืวางอนัดบัสอง ทัง้หมด

น้ีเป็นเรื่องของการหลั่งอะดรีนาลีนล้วนๆ นับว่าเหลือเชื่อมากท่ีท�าให้คน

คนหนึ่งมีความสามารถเปลี่ยนไปราวกับพลิกฝ่ามือ

เซนเตอร์ ทรอย มีความสามารถด้านการกระโดดและเคลื่อนไหว 

ทว่าการใช้อิเล็กทริกเจ็ตสกีเป็นตัวจ�ากัดความสามารถของทรอยมากถึง 

64.22% ภายหลังจากที่รู้เทคนิคการใช้อิเล็กทริกเจ็ตสกี ทรอยก็สามารถ

ถบีตวักระโดดแยกกบัแผ่นอเิลก็ทรกิเจ็ตสกีได้ แถมยงัตลีงักากลบัมาเล่น

ต่อได้เหมือนเดิม กลายเป็นเพิ่มขีดความสามารถมากขึ้น 48.99% แต่ก็

ยังไม่จัดว่าเต็ม 100% เหมือนปกติ

สไตรเกอร์ แซ็ซ และ เซ็ธ ความสามารถด้านการเล่นแบบดูโอ



58   How to be Game Idol  คู่มือเกมไอดอล ภาคปฏิบัติ เล่ม 4

ราวกับอ่านใจเหมือนจะไร้ซึ่งจุดอ่อน ลอเรนท์แทบมองไม่เห็นเลยว่าสอง

แฝดนี้มีช่องโหว่อะไร โชคดีที่มีวันหนึ่งเจราล์ดสั่งอาหารมาผิด เนื่องจาก

สองแฝดเป็นลูกคุณหนูคนรวย อาหารที่ทั้งสองกินจึงไม่ธรรมดา เจราล์ด

ถงึขัน้ต้องสัง่สเต๊กเนือ้โคขนุมาให้ทัง้สอง ในขณะทีค่นอืน่กนิแค่ข้าวไก่ทอด

คนละกล่อง แต่เจราล์ดลืมไปว่าต้องสั่งแบบมีเดียมแรร์ส�าหรับแฝดคน

น้อง ซึ่งร้านดันท�ามาให้แบบสุกหรือเวลล์ดันทั้งสองจาน วันนั้นเซ็ธจึง

หงุดหงิดทั้งวัน การซ้อมเล่นของแซ็ซกับเซ็ธจึงไปกันคนละทิศคนละทาง 

จนถูกโค้ชสั่งนั่งข้างสนามเพื่อสงบสติอารมณ์ นั่นท�าให้ลอเรนท์รู้ว่า แฝด

สองคนนี้จะเล่นเข้าขากันได้ดีก็ต่อเมื่ออารมณ์อยู่ในระดับคงท่ีและจูน

เข้าหากันได้เท่านั้น

มิดฟิลเดอร์ พอล ผู้ที่มีคุณสมบัติปรับสภาพการเล่นได้ทุกที่ทุก

เวลาเป็นอย่างดี ลอเรนท์ก็เห็นว่าพอลถนัดการเล่นทุกรูปแบบ ไม่ยักรู้ว่า

มีแบบที่ไม่ถนัดด้วย แต่พอได้สนิทกับพอลมากขึ้น ซึ่งพอลก็เป็นมิตรพอ

สมควร จงึเล่าให้เขาฟังว่าตวัเองเกลยีดการเล่นกฬีาตอนกลางคนื เพราะ

แสงไฟจากสปอตไลต์ที่ส่องสนามท�าให้แสบตากว่าแสงกลางแจ้งปกติ

ดีเฟนเดอร์ เคลวิน มีความสามารถเรื่องพละก�าลังเป็นหลัก จน

บัดนี้ลอเรนท์ก็ยังไม่รู้ว่าขีดจ�ากัดสูงสุดของเคลวินคือแค่ไหน แต่จากท่ี

สงัเกตบ่อยๆ คอนแทกต์เลนส์กไ็ด้แสดงการวเิคราะห์ออกมา ยิง่เคลวนิ 

ลงสนามนานเท่าไร พละก�าลงัเขากจ็ะอ่อนลงเรือ่ยๆ แม้จะเหน็ไม่ชดัมาก 

แต่ก็บ่งบอกได้ว่าความเหนื่อยล้าส่งผลต่อพละก�าลังของเขา

กัปตัน แอชเล่ย์ ผู้น�าทีมที่แสนสมบูรณ์ ทั้งยังมีความสามารถด้าน

การเล่นความเรว็ได้ด ียิง่ได้รบัเทคนคิการใช้อเิลก็ทรกิเจต็สกจีากลอเรนท์ 

แอชเล่ย์กแ็ทบจะขีอ่เิลก็ทริกเจต็สกด้ีวยความเรว็เหลอืเชือ่ราวกบัโหมด A 

ของไลธ์เลยทีเดียว ลอเรนท์ไม่แน่ใจเรื่องจุดอ่อนของแอชเล่ย์ แต่ 

คอนแทกต์เลนส์ได้ท�าการวเิคราะห์ว่า ไม่ใช่แค่แอชเล่ย์สร้างขวญัก�าลงัใจ

ให้ทมีอย่างเดยีว แต่ความเชือ่ใจจากเพือ่นร่วมทมีกส็�าคญัต่อเขามากเช่น

กัน แอชเล่ย์เองก็เคยเล่าให้ฟังว่า ตราบใดที่เพื่อนร่วมทีมยังสู้ต่อ เขาก็
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ไม่มีทางยอมแพ้ 

ส่วนคนสดุท้าย ไลธ์ จดุอ่อนของไลธ์บดันีช้ดัแจ้งประจกัษ์แล้ว คอื 

ดีเลย์ห้าวินาที ลอเรนท์อดนึกสงสัยไม่ได้จริงๆ เมื่อเอทีรู้ข้อมูลนี้แล้วจะ

เป็นอย่างไรนะ

เนื่องจากวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการฝึกซ้อมแล้วจึงเลิกเร็วกว่า

ปกติ ทีมนักกีฬาทุกคนพากันไปอาบน�้าแต่งตัว เห็นว่าทางศูนย์บลูโซลาร์

จะมีจัดงานเลี้ยงส่งท้าย เพราะในวันรุ่งขึ้น ทีมตัวจริงทั้งหมดจะต้อง 

เดนิทางไปยงัสนามแข่งกฬีาอวกาศ โดยทางเอก็ซ์ทรอเทอรธิรสิจะส่งยาน

มารับในตอนเช้า

“เฮ้อ...”

ในขณะที่ทุกคนไปท�าธุระส่วนตัว ลอเรนท์ซึ่งจัดการตัวเองเสร็จ

ก่อนใครเพือ่นกอ็อกมานัง่กอดเข่าอยูข้่างสนามกลางแจ้ง มองดดูวงอาทติย์

ตกดินอย่างเหม่อลอย

เขาได้เห็นความสนุก เห็นแรงใจ เห็นความพยายาม เห็นความรัก

สามัคคขีองเหล่าทมีนกักฬีาจนอดรูส้กึชืน่ชมไม่ได้ อกีทัง้นีย่งัเป็นครัง้แรก

ท่ีเขาเหมือนได้เพือ่นผูช้ายทีพ่อจะสนทิกนับ้าง ทีผ่่านมาในโลกเกมลอเรนท์

กอ็ยูค่นเดยีว ในเกมไอดอลอะคาเดมกีอ็ยูก่บัเนโรซึง่ไม่รูว่้าเป็นหญงิหรอื

ชาย เขาไม่เคยอยู่เป็นกลุ่มใหญ่มาก่อน ไม่เคยมีเพื่อนมากมายขนาดนี้

พอนึกถึงค�าว่า ‘เพื่อน’ ลอเรนท์ก็ถอนหายใจหนัก ซุกใบหน้าลง

กบัเข่าอย่างหดหู ่ทัง้ทีเ่ขาอตุส่าห์ได้ไปแข่งระดบัจกัรวาล และภารกจิของ

เกมก�าลังจะส�าเร็จแท้ๆ แต่กลับไม่สบายใจเลย

ตอนนี้เอทีคงจะเตรียมความพร้อมทุกอย่างครบครัน ส�าหรับ

ภารกิจครั้งนี้ ล�าพังแค่ข้อมูลที่ได้จากเขาคงท�าให้คนอัจฉริยะอย่างเอที

ชนะได้สบายๆ 

“เฮ้อออ” ยิ่งคิดก็ยิ่งแย่ ลอเรนท์พ่นลมหายใจอีกรอบ 

เขาไม่เคยรู้สึกรังเกียจตัวเองมากขนาดนี้มาก่อน ถึงแม้ว่าเอทีจะ
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กึ่งขอกึ่งบังคับให้เขาท�าหน้าที่แบบนี้โดยที่ไม่มีสิทธิ์โต้แย้งก็ตาม

...ความสามารถของไลธ์ที่ทุกคนให้ความเชื่อมั่น รอยยิ้มและขวัญ

ก�าลังใจของแอชเล่ย์ ความไม่อยากแพ้จนกลายเป็นความสุดยอดของ 

คอลลิน ความมุ่งมั่นในการรับลูกของลูคา ความพยายามไม่สิ้นสุดต่อ 

อิเลก็ทรกิเจต็สกขีองทรอย การเล่นดโูออนัน่าทึง่ของแซซ็กบัเซธ็ พละก�าลงั

สุดยอดของเคลวิน การปรับตัวมากประสบการณ์ของพอล อีกท้ังยังมี

เพิร์ล และเจราล์ดที่ทุ่มเทกับการฝึกซ้อมเต็มที่

เขาก�าลังจะท�าลายมัน...ความหวังที่ผู้คนทั้งโลกฝากฝังไว้กับกลุ่ม

คนเหล่านี้

ท�าลายความเชื่อมั่นต่อชัยชนะของพวกเขา

ลอเรนท์หลับตา ก�ามือแน่น เขา...ก�าลังจะท�าร้ายทุกคน

ทัง้ท่ีเพือ่นๆ เหล่านีก้ด็กีบัเขามาก แต่ในขณะเดยีวกนัเอทกีช่็วยเหลอื

เขาไว้หลายอย่าง ลอเรนท์ไม่เคยรูส้กึล�าบากใจแบบนีเ้ลย เขาไม่อยากหกั

หลังใครทั้งสองฝ่าย ท�าไมกันนะ เขากลายเป็นคนกลางระหว่างสองทีมนี้

ตั้งแต่เมื่อไร

ราวกบัว่า...ใครจะแพ้หรือชนะ เขาคอืผูต้ดัสนิชีช้ะตาอย่างไรอย่าง

นั้น

ลอเรนท์ยกมือกุมหน้าพลางถอนหายใจอีกระลอก ไม่ว่าจะเลือก

ทางไหนเขาก็ทุกข์ใจทั้งนั้น

หากปล่อยไว้ ต่อไป...ทีมของไลธ์ก็จะแพ้

หากยอมบอกความจริง...เขาก็ทรยศเอที

“ฮอืออ แย่ทีส่ดุเลย!” ลอเรนท์ตะเบง็เสยีงระบายความอดัอัน้ตนัใจ 

เขาคิดไม่ออกแล้วว่าควรจะท�าอย่างไร ใครกันช่างคิดเนื้อเรื่อง

ภารกิจให้เขาล�าบากใจขนาดนี้

“อ้าว ลอเรนท์! มานัง่ท�าอะไรอยูต่รงนี”้ จู่ๆ แอชเล่ย์กต็ะโกนเรยีก

เขา เพื่อนร่วมทีมทุกคนก็ก�าลังโบกมือให้

“ไปกันได้แล้วละ!” เจราล์ดยิ้มให้ ส่วนมือหอบสัมภาระมากมาย
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“คะ...ครบั” ลอเรนท์ลกุขึน้ เดนิตามพวกเขาไป แต่พลนัหยดุชะงกั

เมื่อเห็นไลธ์จ้องมาทางนี้

“เอ่อ...” ลอเรนท์ถึงกับกลืนไม่เข้าคายไม่ออก ท�าให้เพื่อนร่วมทีม

หลายคนหยุดเดิน หันมามองหน้าเขาสลับกับไลธ์อยู่พักใหญ่ จนกระทั่ง

ไลธ์หันหน้าไปทางอื่นแล้วเดินน�าจากไป

ลอเรนท์ถอนหายใจเฮือกใหญ่ ไม่รู้ว่าท�าไมถึงรู้สึกโล่งใจชอบกล

“เฮ้...พวกนายสองคนมีซัมติงกันเหรอ” แซ็ซกับเซ็ธเจ้าเก่ามา 

กอดคอแซวเขาอีกแล้ว

“เหวอออ!? ซัมติงอะไรกันครับ” ลอเรนท์รีบส่ายหน้าทันที ท�าให้

ทั้งสองยิ่งหัวเราะชอบใจ

“พวกนายหยดุแกล้งลอเรนท์ได้แล้ว” แอชเล่ย์หนัมาต�าหนสิองแฝด 

ท�าให้ทั้งสองยิ้มยียวน

“แหม กัปตัน เพราะยังโสดอยู่เลยอิจฉาเหรอคร้าบบบ” สองแฝด

หยอกล้อพลางผิวปากไปด้วย

“หา?...พูดแบบนี้มันทบกระนะ ไอ้แฝดแสบ” ทรอยหันไปบ่นด้วย

สีหน้าบูดบึ้ง

“กระทบครับทรอย” พอลยิ้มเจื่อนๆ

“นั่นสินะ...ในบรรดาพวกเราก็ยังไม่เคยมีใครมีแฟนเลยนี่นา”  

เจราล์ดว่าพลางแสดงสีหน้าครุ่นคิด ก่อนจะหันไปต�าหนิเพิร์ลต่อ “โธ่...

เพิร์ล หยุดกินได้แล้ว เดี๋ยวก็กินข้าวไม่ลงหรอก”

“เอ้าเอ้าเอ้าอิวอิวอิวอ่าอ่าอ่า” เพิร์ลแย้งทั้งที่ขนมยังเต็มปาก

“หวา!” คอลลินเดินไม่ระวัง สะดุดล้มจนเสื้อเลอะดินโคลน ทั้งที่

เพิ่งอาบน�้ามาแท้ๆ

“พระอาทิตย์ตก...หล่นใส่แม่น�้า...ไหลลงอ่าวทะเล...กระทบหาด

ทราย” ลูคาเหม่อมองดวงอาทิตย์พลางพูดกับตัวเอง

“เพราะแบบนี้ถึงหาแฟนไม่ได้สักคน...” เสียงดังมาจากเคลวินซึ่ง

นานๆ จะพูดที นับเป็นครั้งแรกที่ลอเรนท์ได้ฟังเคลวินพูดยาวขนาดนี้
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ทางค่ายบลโูซลาร์จดังานเลีย้งในห้องโถงของค่าย มผีูร่้วมงานซึง่

เป็นทมีนกักฬีาทัง้หมดสองร้อยยีส่บิคนรวมทัง้โค้ชและเจ้าหน้าทีท่ัง้หลาย 

งานค่อนข้างครึกครื้น แต่ละคนส่งเสียงดัง โวยวาย เล่นกันสนุกสนาน

ตามประสาผู้ชาย

แต่พออยู่ในงานแล้ว พวกทีมตัวจริงก็แยกย้ายไปรวมอยู่กับเพื่อน

โรงเรียนเดียวกันในทีมตัวส�ารอง ท�าให้ลอเรนท์ต้องอยู่คนเดียว เพราะ

นอกจากทีมตัวจริงก็ไม่รู้จักใครในงาน ถึงกระนั้นอาหารก็อร่อยดีแม้จะ

ไม่มีเห็ดก็ตาม

“เฮ้อออ” หลังจากกินจนอิ่มแล้ว ลอเรนท์ก็ลอบออกมายืนด้าน

นอกคนเดียว ตอนนี้ก็มืดค�่าแล้ว บรรยากาศยามราตรีของบลูโซลาร์ไม่

เลวเลย เน่ืองจากค่ายบลโูซลาร์ตัง้อยูบ่ริเวณเชงิเขาใกล้กบัเขตป่า อากาศ

ก็สะอาดสดชื่น ท้องฟ้าก็โปร่งดาวพราวระยับ ลอเรนท์สูดหายใจเข้าลึกๆ 

พยายามลืมเรื่องที่ไม่สบายใจทั้งหมด

ลอเรนท์เงี่ยหูฟังเสียงแมลง มองพวกมันบินว่อนเล่นโคมไฟอย่าง

เพลิดเพลิน ไม่รู้ด้วยซ�้าว่ามีใครบางคนมายืนข้างๆ กว่าจะรู้ตัวก็เล่นเอา

สะดุ้งเฮือก

“เหวอออ!” ลอเรนท์ตกใจจนผงะหงายหลัง แต่คนคนนั้นเอื้อมมือ

มาคว้าแขนเขาไว้ทัน 

“เอ่อ...ขอโทษครบั คณุไลธ์” ลอเรนท์รีบก้มหวัขอโทษขอโพยอย่าง

ลนลาน

ไลธ์ยังคงมองเขาด้วยสีหน้านิ่งๆ แต่ไม่ยอมปล่อยมือจากแขน 

ลอเรนท์สักที ท�าให้เขาได้แต่อึกอัก

“เอ่อ...คือว่า...” ลอเรนท์พยายามจะบอกให้ไลธ์ปล่อยเพราะเขา

ไม่เป็นอะไรแล้ว ทว่าไลธ์กลับหันหลังก้าวเดินพร้อมทั้งลากเขาไปด้วย

“เหวอ!” ลอเรนท์ตื่นตะลึง “เดี๋ยวสิครับ คุณไลธ์!”

ไลธ์ไม่ฟังการทักท้วงของลอเรนท์เลยแม้แต่น้อย กลับพาเขาออก

มาด้านนอกโดมในที่ห่างจากผู้คน ห่างจากเสียงอึกทึกทั้งปวง
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“เหวอ! คุณไลธ์จะพาผมไปไหนครับ?!” ลอเรนท์ถามอย่าง

ตระหนกตกใจ

ไลธ์หยุดชะงัก หันกลับมาจ้องหน้าลอเรนท์ด้วยสีหน้าขึงขัง

“เอ่อ...คุณไลธ์?” ลอเรนท์เอียงคอสงสัย จนกระทั่ง...

“เย้ยยย!” ลอเรนท์ร้องอุทาน

ไลธ์ดันลอเรนท์เข้าชิดผนัง จ้องหน้าเขาด้วยสายตาดุดัน ท�าให้

ลอเรนท์เบิกตาโพลง

“เหวออออ!” ลอเรนท์พยายามมดุตวัหนด้ีวยสญัชาตญาณ ไลธ์จงึ

ใช้มืออีกข้างยันผนังไว้ ท�าให้ลอเรนท์ถูกกักขัง หนีไปไหนไม่ได้

“คะ...คุณไลธ์?!” ลอเรนท์ตกใจจนพดูไม่ออก ดวงตาเบกิโต สัน่ระรกิ

ไลธ์ยังคงจ้องตาเขาเขม็งไม่ละวาง ขมวดคิ้วอย่างคร�่าเคร่ง จาก

นั้นก็ยื่นใบหน้าเข้ามาส�ารวจใกล้ๆ

ลอเรนท์รูส้กึกระอกักระอ่วน จึงหนัหน้าหนีไปอกีทาง ทว่าไลธ์กลบั

จับคางให้เขาหันกลับมา

เมื่อลอเรนท์ช็อกจนท�าอะไรไม่ถูก ตาเบิกค้าง ใบหน้าของไลธ์อยู่

ห่างจากเขาไม่ถึงคืบ สายตาหยุดอยู่ที่ดวงตาของเขา

“เอ่อ...คะ...คุณไลธ์ครับ”

ก่อนที่ลอเรนท์จะได้พูดอะไรออกไป...

เคร้งงง! มีเสียงของหล่นดังขัดจังหวะ ท�าให้ลอเรนท์สะดุ้งตกใจ 

ทั้งเขาและไลธ์หันไปมองต้นเสียงทันควัน

บัดนี้เหล่าเพื่อนร่วมทีมตัวจริงมาที่นี่ตั้งแต่ตอนไหนไม่รู้ พวกเขา

ทัง้หลายก�าลงัยนือ้าปากค้างตาไม่กะพรบิ เจราล์ดทีอ่ตุส่าห์ถอืจานอาหาร

มาเผื่อก็เผลอท�าหล่นแตก ส่วนคอลลิน พอล ลูคา เพิร์ล เคลวิน ก�าลัง

จ้องมองลอเรนท์และไลธ์ด้วยท่าทตีกตะลงึ ถงึกบัพดูไม่ออกไปเลยทเีดยีว

“เอ่อ...คือ...พะ...พวกนาย!” แอชเล่ย์ยืนตาโต พูดติดๆ ขัดๆ แต่

นั่นยังไม่เท่าทรอยที่ช็อกแข็งเป็นหินจนขยับไม่ได้ไปแล้ว

แต่ผูท้ีเ่หน็ว่าไม่ใช่เร่ืองแปลกใหม่อะไรคงเป็นแซซ็กบัเซธ็ สองแฝด
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ผิวปากเดาะลิ้นอย่างถูกใจ ก่อนจะหันไปกอดคอคนอื่นๆ

“บางที พวกเราอาจจะรบกวนเวลาส่วนตัวของคู่รักข้าวใหม่ปลา

มัน” เซ็ธมองลอเรนท์สลับกับมองไลธ์อย่างยียวน

“โทษทีนะ เห็นพวกนายหายจากงานเลยเป็นห่วง เชิญต่อกันตาม

สบาย ไม่กวนแล้ว” แซ็ซยิ้มมุมปากอย่างมีนัยแอบแฝง

“หา?! หา?!” ลอเรนท์ชะงักงัน ไม่เข้าใจว่าสองคนนี้พูดอะไร แต่

สองแฝดเพียงขยิบตาให้เขา พลางลากทรอยกับแอชเล่ย์ที่สติหลุดจากไป 

ส่วนคนอื่นๆ ก็เดินตามไปอย่างเลื่อนลอย

บดัน้ีทกุคนจากไปแล้ว เหลอืเพยีงเขากบัไลธ์ซึง่ยงัอยู่ในสภาพเดมิ

ลอเรนท์ได้ยนิเสยีงไลธ์ถอนหายใจก่อนเจ้าตวัจะผละออกจากเขา 

มองเขาด้วยสายตาประหลาด จากนั้นก็ท�าท่าจะเดินตามเพื่อนร่วมทีมคน

อื่นๆ ไป

แต่เมื่อเห็นลอเรนท์ยังคงช็อกค้าง ไลธ์ก็หยุดฝีเท้า หันกลับมายืน

รอ ท�าให้ลอเรนท์ได้สติ รีบก้าวเดินตามไลธ์ไปทันที

“ครับๆ ขอโทษครับ”

จากนั้นไลธ์ก็ไม่มีท่าทีประหลาดใดๆ อีก แต่นั่นท�าให้ลอเรนท์ชัก

เริ่มสังหรณ์ใจไม่ดี แต่ก็คิดอะไรไม่ออกจริงๆ

ในที่สุดวันแข่งขันจริงก็มาถึง ตลอดทั้งคืนลอเรนท์ทั้งตื่นเต้นทั้ง

กระวนกระวายจนแทบนอนไม่หลับ กว่าจะหลับก็ไม่รู้ยามไหน รู้สึกตัว 

อีกทีก็ถูกเจ้าหน้าที่ปลุกให้เตรียมตัวแต่รุ่งสาง เมื่อเสร็จสิ้นก็มีรถมารับ

ลอเรนท์นัง่ไปหลบัไปอย่างไม่ค่อยรู้เรือ่งรูร้าวเท่าไร จนกระทัง่ถงึ

สถานอีวกาศเขากส็ะดุง้ตืน่ เพราะสถานอีวกาศนีเ้ตม็ไปด้วยผูค้นมากมาย

ซึง่มายนืรอส่งพวกเขาไปแข่งระดบัจักรวาล อกีทัง้ยงัมสีือ่มวลชนมากมาย

มาท�าข่าวอีกต่างหาก 

“โห!!!” ลอเรนท์มองไปรอบๆ อย่างอึ้งๆ ไม่นึกฝันว่าพวกเขาจะ

เป็นคนดังระดับโลกถึงเพียงนี้
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ลอเรนท์เดนิตดิสอยห้อยติง่เหล่านกักฬีาทกุคนเข้าไปยงัโถงสะพาน

เชื่อมอาคารสถานีอวกาศ หลายคนก็เดินเฉยๆ บางคนก็โบกมือให้เหล่า

แฟนๆ เป็นระยะ จนกระทั่งเข้ามายังตัวอาคาร เมื่อประตูปิด ทุกอย่างก็

เงียบลง

ลอเรนท์มองไปรอบๆ อย่างสนอกสนใจ ความจริงเขาอาจจะรู้สึก

ตืน่เต้นกว่าน้ีเพราะทีน่ีด่อูลงัการไม่น้อย แต่จากการอยูด่าวของเอทมีาสกั

ระยะ เขาจึงรู้สึกว่าที่นี่ดูธรรมดาไปเลย

“ยินดีต้อนรับ ทีมนักกีฬาจากดาวเคราะห์โลก ทุกท่านเชิญทางนี้” 

ทกุคนพร้อมใจกนัหลกีทางให้มนษุย์ต่างดาว...เอ่อ...เจ้าหน้าทีข่อง

ฝั่งสหประชาชาติจักรวาลซึ่งมากันราวสิบคน สวมเคร่ืองแบบพนักงาน

สหประชาชาตเิตม็ยศ เอกลกัษณ์ทีเ่หมอืนกนัคอืแว่นสชีา เจ้าหน้าทีม่าถงึ

ก่อนเวลาเพือ่รอรบัพวกเขาไปยงัสนามกฬีาอวกาศจกัรวาลทีอ่ยูห่่างไปอกี

หลายปีแสง

“ส่วนทมีนกักฬีาส�ารอง ครฝึูกสอน ผูอ้�านวยการบลโูซลาร์ ตวัแทน

สื่อมวลชน และบุคลากรที่ได้รับอนุญาตจากทางเรา เชิญทางนี้”

ส�าหรับคณะเดินทางกลุ่มอื่นที่ไม่ใช่ทีมนักกีฬาตัวจริงถูกแยกไป 

อีกทาง เอ็กซ์ทรอเทอริธริสให้สิทธิพิเศษแก่ประชาชนชาวโลกจ�านวน 

หนึ่งพันที่นั่งส�าหรับเข้ารับชมการแข่งจริงฟรีในสนาม ทางโลกจึงส่ง 

รายชือ่เฉพาะบคุคลส�าคญัและนกักฬีาที่ได้รับคดัเลอืกทัง้หมดไปเข้าร่วม

ส่วนทีมตัวจริงทั้งสิบสองคนรวมทั้งลอเรนท์ถูกพาขึ้นยานอวกาศ

คนละล�า รูปทรงของยานล�านี้คล้ายกับที่เอทีเรียกว่าสปีดแอร์ แต่มีขนาด

ใหญ่กว่ามาก

พวกเขาขึ้นไปยังห้องโดยสาร มีที่นั่งรายล้อมเสร็จสรรพ อีกทั้งมี

สิ่งอ�านวยความสะดวกและความบันเทิงให้บริการเพียบพร้อม

ทแีรกลอเรนท์คดิว่าเพือ่นร่วมทมีคงต้องเครยีดกบัการแข่งมากจน

ไม่เป็นอันท�าอะไร แต่เปล่าเลย ทันทีที่ขึ้นมาบนยานล�านี้ เหล่าหนุ่ม

นักกีฬาทั้งหลายต่างมีท่าทีดีใจลัลล้าราวกับบ้านนอกขึ้นอวกาศจริงๆ
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“นี่มันทีวีโฮโลแกรมสามมิติ!” แอชเล่ย์ตื่นเต้นสุดๆ ขณะกดรีโมต

ลูกบอลฉายเปลี่ยนช่องอย่างสนุกสนาน ซึ่งเคลวินกับคอลลินก็แวะมานั่ง

ดูอย่างสนอกสนใจ

“เค้าหวิหิวหวิ ไม่เหน็มอีะไรให้กนิกนิกนิ นีม่นักนิไม่ได้ได้ได้” เพร์ิล 

งอแงเมื่อเห็นแผ่นแก้วดิจิทัลรูปอาหาร ท�าให้ลอเรนท์ผู้มีประสบการณ์

จากการใช้งานต้องไปสาธิตวิธีปรุงด้วยไมโครอัปให้มันเด้งออกมาเป็น 

อาหารจริงๆ

“โห!” ทุกคนต่างตาโตตะลึง ทดลองใช้ไมโครอัปกันยกใหญ่ โดย

เฉพาะสองแฝดที่ท�าเอามันจนแผ่นดิจิทัลหมดเกลี้ยง มีแต่อาหารเกลื่อน

เต็มโต๊ะจนวางไม่พอ 

“ท�าออกมาเยอะขนาดนี้ จะกินกันหมดมั้ยล่ะเนี่ย” เจราล์ดพูด

พลางถอนหายใจอย่างเหนื่อยหน่าย

“ไหงน�้ามันจม?” ทรอยขมวดคิ้วมุ่น ขณะจิ้มหยดน�้าเปล่าท่ีลอย

กลางอากาศ

“ลอยต่างหากครับทรอย” พอลได้แต่ยิม้แห้งๆ ขณะลองกดน�า้เปล่า

ออกมาลอยเพิ่มอีกหยด

“สวัสดี...สบายดี...มีความสุข” ลูคานั่งจ้องสัตว์เลี้ยงดิจิทัล พูดคุย

กับมันด้วยน�้าเสียงเนิบนาบ แต่สัตว์เลี้ยงดิจิทัลไม่สามารถประมวลผล 

ค�าพูดของลูคาได้ มันจึงตอบกลับมาว่า

“ขออภัย สวัสดี...สบายดี...มีความสุข รูปประโยคขัดแย้ง กรุณา

ลองใหม่อีกครั้ง”

ลอเรนท์มองเพื่อนร่วมทีมพลางยิ้มน้อยๆ ทุกคนดูมีความสุขดีกัน

จังเลย เขาคิดเพลินๆ พลางนั่งโยกตัวไปมา สักพักก็ดันไปสบสายตากับ

ไลธ์ที่นั่งนิ่งมองเขาตลอดเวลาจนลอเรนท์รู้สึกกระอักกระอ่วน รีบหันหนี

ไปทางอื่น

‘บัดนี้ ยานล�าเลียงพิเศษหมายเลข 5-3481-8905 ได้ถึงที่หมาย 

สนามกีฬาอวกาศสหประชาชาติจักรวาลแล้ว’
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ลอเรนท์สะดุ้งเล็กน้อย เอ๋? ถึงแล้วเหรอ รู้สึกว่ายังนั่งพักไม่ถึง 

สิบนาทีเลย

“โหยยย! ถึงแล้วเหรอ ยังไม่ทันสนุกเลย” หลายคนส่งเสียงบ่น

อุบอิบ

จากน้ันเจ้าหน้าที่ของทางสหประชาชาติจักรวาลก็เชิญพวกเขาลง

จากยานอวกาศล�านี้ เหล่าทีมตัวจริงทั้งหลายเดินเรียงคิวออกไปตาม

หมายเลข ไลธ์คนแรก ต่อด้วยคอลลิน แอชเล่ย์ ทรอย ลูคา แซ็ซ เซ็ธ 

เคลวิน พอล เพิร์ล เจราล์ด และลอเรนท์เป็นคนสุดท้าย

เฮ้! เฮ้! เฮ้!

ยังไม่ทันไปถึงสนาม ลอเรนท์ก็ได้ยินเสียงเฮดังสนั่น พวกเขาถูก

พามายงัแท่นใต้สนามเตรยีมเปิดตวั มเีจ้าหน้าทีส่วมแว่นสชีายนืล้อม และ

ติดไมโครโฟนหูฟังรอฟังจังหวะคิว

“บัดนี้ ทีมเยือนคู่แข่งก็ได้มาถึงสนามกีฬาอวกาศท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

จักรวาลแห่งนี้แล้ว...”

ลอเรนท์ได้ยินเสียงพิธีกรสนามพากย์ดังกึกก้อง

“ขอต้อนรับ ทีมจากดาวเคราะห์โลก!”

สิ้นเสียงพิธีกร แท่นที่พวกเขายืนอยู่ก็เลื่อนขึ้น ลอเรนท์ไม่ทัน 

ตั้งตัวจึงเกือบเสียการทรงตัวเล็กน้อย 

ทันทีทันใด ภาพฉากสนามกีฬาสุดมโหฬารก็ปรากฏอยู่เบื้องหน้า

“หะ...โห!!!” ลอเรนท์อุทานอย่างตื่นตะลึง ซึ่งตอนนี้ไม่ใช่แค่เขา

เท่านั้นที่อุทานแบบนี้ รอบข้างล้วนเต็มไปด้วยเหล่านักกีฬาบ้านนอกกว่า

เขาทั้งนั้น

สนามกีฬาขนาดใหญ่โต ทั้งพื้นสนามและกลางอากาศ แบ่งเขต

การแข่งด้วยเส้นแสงเรืองรอง ประตูทรงกลมซึ่งมีแสงไฟกะพริบไปมา

ลอยอยูส่องฟาก เพดานโอบล้อมด้วยแผ่นโลหะรปูร่างโฉบเฉีย่ว ตดิตัง้ไฟ

ส่องสนามเจดิจ้า โดมกระจกรอบนอกรายล้อม ท�าให้มองเหน็ภาพอวกาศ

ชัดเจน ทั้งดาวเคราะห์ ดาวฤกษ์ กาแล็กซี และเนบิวลา
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อัฒจันทร์รอบสนามเป็นรูปทรงเรขาคณิตเหลี่ยมมุมซ้อนเป็นชั้นๆ 

สูงสุดลูกหูลูกตา ผู้คนไม่รู้กี่ล้านคนแห่กันมาชมการแข่งขันครั้งนี้ เสียง

เชียร์อึกทึกรอบบริเวณ บนอัฒจันทร์ละลานด้วยป้ายไฟโฮโลแกรม พลุ

แสงสีดิจิทัล แท่งไฟเลเซอร์ หรือมาสคอตโพรเจกเตอร์ 

ลอเรนท์เห็นป้ายไฟเต็มไปด้วยอักษรท�านองว่า

‘ยนิดต้ีอนรับมวลมนษุย์’ ‘ขอให้โชคดีในการแข่งขนั’ ‘กรีด๊ดดดด!’

‘ทุกคนหล่อมากขนาดเน้’ ‘เห็นตัวจริงแล้วขอสมัครเป็น FC’

ลอเรนท์พยายามมองหากองเชยีร์ฝ่ังดาวโลก จ�านวนแค่พนัคนนัน้

ถูกกลืนกินหายไปอยู่แถวไหนแล้วมิทราบ

“นี่คือโฉมหน้าทีมจากดาวเคราะห์โลก และต่อจากนี้ ทีมเหย้า 

เจ้าบ้านของเรากส็แตนด์บายเรยีบร้อยแล้ว ขอเชญิทกุท่านพบกบั ทมีจาก

ดาวเอ็กซ์ทรอเทอริธริส (Extroterithriz)!”

เฮ้! เสียงเชียร์ดังสนั่นหวั่นไหวยิ่งกว่าคราวเปิดตัวทีมโลกเสียอีก

แท่นยกสนามอกีฝ่ังขยบัตวัเปิดออก เผยให้เหน็เหล่านกักฬีาต่างดาว

ในชดุแข่งขนัสดุแสนจะไฮเทค เสือ้นกักฬีามเีส้นสายเรอืงแสงประดบัด้วย

หมายเลขไฟช่างดูล�้าอนาคตจริงๆ

ลอเรนท์มองแล้วกะพริบตาปริบๆ เมื่อเห็นชายหนุ่มหน้านิ่งผมสั้น

สีเงิน ชายหนุ่มหน้าบึ้งผมสีน�้าเงิน และชายหนุ่มหน้าเจ้าเล่ห์ผมสีเงินยาว 

บีที ซีที เอที...ก็ลงสนามจริงด้วยแฮะ

จากน้ันบนบอร์ดดจิิทลัทีล่อยหมนุกลางสนามกฉ็ายรายชือ่สมาชกิ

ของแต่ละทีมพร้อมทั้งหมายเลขและต�าแหน่ง

[ ทีมบลูพลาเน็ต ]

#1B : ไลธ์ (เอซ)  #2B : คอลลิน  #3B : แอชเล่ย์ (กัปตัน)  #4B 

: ทรอย 

#5B : ลคูา (ผูร้กัษาประต)ู  #6B : แซซ็  #7B : เซธ็  #8B : เคลวนิ  

#9B : พอล  

#10B : เพิร์ล (ส�ารอง)  #11B : เจราล์ด (ส�ารอง)  #12B : ลอ-
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เรนท์ (ส�ารอง)

[ ทีมเอ็กซ์ทรอเทอริธริส ]

#1X : AT-112-8514 (กัปตัน)  #2X : BT-121-5032 (ผู้รักษา

ประตู)  

#3X : CT-011-7943 (เอซ)  #4X : DT-221-052  #5X : DT-

222-9682  #6X : DT-225-4445   

#7X : DT-235-8842   #8X : DT-246-3114  #9X : DT-229-

7777

เห? ลอเรนท์เหน็รายชือ่แล้วประหลาดใจ ทมีของเอทมีนีกักฬีาแค่

เก้าคนเหรอ หมายความว่าไม่มีตัวส�ารอง นี่กะเล่นแต่ตัวจริงทั้งนั้นไม่คิด

เปลี่ยนเลย!

ลอเรนท์อดมองไปยังอีกฝั่งไม่ได้ เอทีเป็นกัปตัน บีทีเป็นผู้รักษา

ประตู ส่วนซีทีเป็นเอซเหรอ?!

ทางเอทกีห็นัมาทางเขาเช่นกนั พร้อมยกยิม้มมุปากน้อยๆ เป็นการ

บ่งบอกว่าเขาท�าภารกจิส�าเรจ็ลลุ่วงไปได้ด้วยด ีบทีแีละซทีกีห็นัมามองเขา 

แต่ท�าเป็นกวาดตามองผ่านไปเสมือนไม่ใส่ใจ

ลอเรนท์รู้สึกหายใจไม่ทั่วท้อง ถ้าเอทีพึงพอใจ แสดงว่าแม้ไม่ต้อง

แข่งก็รู้ผลอยู่แล้วสินะ

เขาอดหนัไปมองเหล่าเพือ่นร่วมทีมด้วยความรู้สกึผดิไมไ่ด้ ตอนนี้

จะแก้ไขอะไรคงจะไม่ทันแล้ว 

พลนั...ลอเรนท์กส็ะดุง้ เมือ่พบว่าไลธ์จับจ้องเขาไม่วางตัง้แต่เมือ่ไร

ไม่รู้

“เอ่อ...” ลอเรนท์อ�้าอึ้ง ยิ่งนึกถึงคราวไลธ์ผิดปกติเมื่อคืน...

ตอนนัน้ไลธ์...มองดวงตาของเขา เอ๋?...หรอืว่า...ลอเรนท์เบกิตาโต 

คะ...คอนแทกต์เลนส์! อย่าบอกนะว่า...

ลอเรนท์ถงึขัน้ใจหายวาบร่วงลงตาตุม่ เขามองไลธ์อย่างหวาดหวัน่ 

และไลธ์เองก็ยังไม่ละสายตาจากเขา


