
บทที่ 1
หลอกถาม

เมอืงจงหนาน สองชั่วโมงต่อมา

ฉางฟงออกจากที่พักไปเดินเตร็ดเตร่เที่ยวภายในเมือง ดูภายนอกเหมือนเขามา

เดนิซื้อของกนิ แต่จรงิๆ แล้วฉางฟงแอบมาตรวจสอบผู้เล่นกลิด์อวตารมากกว่า

‘ไม่มคีนของกลิด์อวตารสกัคน’ ฉางฟงคดิในใจ ซึ่งมนัแตกต่างจากเมื่อหลายวนั

ก่อนที่ยังพอเห็นคนจากกิลด์อวตารอยู่บ้าง...เวลาเขาใช้สกิลลับตรวจสอบ ขณะฉางฟง 

ก�าลงัยนืมองคนของกลิด์ศาสตราวุธ เขากร็ู้สกึว่าด้านหลงัมรี่างเงาของใครบางคนเคลื่อน

เข้ามาใกล้ๆ

ชั่วพรบิตาเดยีว ฉางฟงกร็ู้สกึถงึคมดาบที่พาดอยู่บนคอของเขา ฉางฟงเอานิ้วคบี

ปลายดาบ แล้วยกคมดาบออกห่างจากล�าคอของตน ก่อนกล่าวว่า

“เธออย่าเล่นของมคีมส”ิ

“นายกลวัหรอืไง” ทรพัย์นารถีามพร้อมกบัเกบ็ดาบเข้าไว้ในกระเป๋ามติิ

ฉางฟงกลอกตาไปมาแล้วกล่าวว่า “ไม่กลวักบ้็าแล้ว ตอนนี้ฉนักลวัที่สดุกค็อื มเีรื่อง 

กบัผู้เล่นขาโหด เพราะระดบัฉนัมนัต�่า เกดิตายสกัครั้งสองครั้ง ฉนัคงต้องใช้ชวีติเลเวล 1 

ในทวปีใหญ่”

“โถ! น่าสงสารจรงิๆ” ทรพัย์นารแีกล้งพูด

“กลิด์เธอเกดิเรื่องไม่ใช่หรอื ยงัมเีวลามาหยอกล้อฉนัอกีนะ” ฉางฟงเปลี่ยนประเดน็

คุยทนัที

“นายรู้ด้วย?” ทรพัย์นารถีาม
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“ถงึฉนัจะระดบัต�่า แต่ไม่ได้หูหนวกนะ” ฉางฟงตอบ

ทรพัย์นารยีกัไหล่แล้วกล่าวว่า “ว่างปะ”

“ไม่ว่าง” ฉางฟงตอบปฏเิสธทนัที

ทรัพย์นารีขมวดคิ้ว สักพักก็ลากแขนฉางฟงเดินเข้าร้านน�้าชาฝั่งตรงข้ามหน้าตา

เฉย ด้านฉางฟงกค็ดัค้านไม่ได้ด้วย เพราะขนืใช้ฝีมอื ทรพัย์นารจีะรูไ้ด้ทนัท ีดงันั้นนอกจาก

โวยวายกท็�าอะไรอย่างอื่นไม่ได้อกี

พอนั่งลงบนเก้าอี้ ฉางฟงกก็ล่าวขึ้นว่า “เธอคดิอะไรอยู่เนี่ย”

“ไม่ได้คดิอะไร ฉนัแค่หาเพื่อนคุย” ทรพัย์นารตีอบ

“คุยกบัฉนั เธอจะได้อะไร” ฉางฟงถามต่อ

“ได้ความสบายใจ...มั้ง” ทรพัย์นารตีอบ

ฉางฟงส่ายหน้าพลางกล่าวว่า “เธอเป็นยยัโรคจติ”

“แต่ฉนัว่านายโรคจติกว่าฉนัอกีนะ” ทรพัย์นารตีอบ

ฉางฟงแสร้งเบกิตาโตแล้วกล่าวว่า “เธอก�าลงัใส่ร้ายฉนันะ”

“หึๆ การจ้องมองคนโน้นคนนี้นานๆ บางครั้งก็ยิ้ม บางครั้งก็หัวเราะคนเดียว  

มันไม่โรคจิตกว่าฉันหรือไง” ทรัพย์นารีกล่าวยิ้มๆ ท�าให้ฉางฟงสะดุ้งโหยง นึกไม่ถึงว่า

ทรพัย์นารจีะแอบดูเขาตลอด

“ถามจรงิๆ นายก�าลงัท�าอะไร” ทรพัย์นารถีามขึ้น

“มองดูสาวๆ ไง” ฉางฟงตอบ

“งั้นนายกเ็ป็นเกย์แล้ว เพราะฉนัเหน็นายมองผู้ชาย” ทรพัย์นารกีล่าวยิ้มๆ คล้าย

ต้องการก่อกวน ท�าให้ฉางฟงยกัไหล่ก่อนกล่าวว่า

“ฉนัมองผู้หญงิ ไม่ได้มองผู้ชาย เธอไม่ได้เป็นฉนัจะรู้ได้ยงัไงว่าฉนัมองใคร”

“เฮ้อ! ช่างเถอะ มาคุยเรื่องของพวกเราดกีว่า นายคดิว่าฉนัสวยปะ” ทรพัย์นารี

ถามเรื่องตวัเองดื้อๆ พร้อมใช้สายตาเจ้าชู้มองดูฉางฟง เล่นเอาเขาอึ้งไปเหมอืนกนั

ฉางฟงเพ่งมองผู้หญงิตรงหน้าเลก็น้อย ก่อนกล่าวขึ้นว่า “ไม่อะ ขี้เหร่โคตร”

ทรพัย์นารเีบ้ปากแล้วกล่าวว่า “หยาบคายมาก”

“ล้อเล่นนะ ฉนัวจิารณ์เธอใหม่เอาไหม” ฉางฟงถาม ดวงตาเป็นประกาย

“ได้ แต่กรุณาวิจารณ์จริงจังด้วย ฉันคาดหวังความจริงจากปากนายอยู่นะ”  

ทรพัย์นารตีอบ
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ฉางฟงพยักหน้ายกน�้าชาขึ้นจิบเล็กน้อยแล้วกล่าวขึ้น “ใบหน้าเธอเป็นวงร ี 

นรลกัษณ์ชดัเจน ก๊อบปี้พมิพ์นางในวรรณคดมีา จดัได้ว่าเป็นพมิพ์นยิม”

ทรพัย์นารพียกัหน้าอย่างพงึพอใจ แต่กอ็ดกล่าวขึ้นไม่ได้ว่า “นายพูดเหมอืนฉนั

เป็นบลอ็กพระผงเลย”

“อย่าพดูแทรกได้ไหม เสยีอารมณ์จรงิๆ เล้ย!” ฉางฟงด ุท�าให้ทรพัย์นารต้ีองเงยีบ

เสยีงไป เพื่อรอฉางฟงวจิารณ์ต่อ “คิ้วเธอโค้งเหมอืนคนัศร ขนคิ้วด�าขลบัเรยีงระดบัเป็น

แนวสวย ดงันั้นแม้เธอจะแสดงอารมณ์โกรธ มนักย็งัท�าให้ใบหน้าเธอดูน่ารกั ไม่น่ากลวั”

“อมื...” ทรพัย์นารตีอบรบัค�าชม

ฉางฟงแกล้งพจิารณาใบหน้าทรพัย์นารต่ีอ ก่อนจะกล่าวต่อไป “ดวงตาเธอเหมอืน

กวาง ตาด�าทอประกายแวววาวดุจนลิ ลกึล�้าปานห้วงมหาสมุทร”

“ขนาดนั้นเลยหรอื” ทรพัย์นารถีาม

“ใช่ ปากเธอกเ็ป็นกระจบั ได้รปูพอดบิพอด ีเมื่อรวมองค์ประกอบทั้งหมดแล้ว เธอ

นี่นางฟ้าชดัๆ เลย” ฉางฟงยกยอฝ่ายตรงข้ามเตม็ที่

ทรพัย์นารหีวัเราะข�าก่อนกล่าวว่า “ปากนายนี่พดูความจรงิกี่ค�ากนันะ แต่ฉนักช็อบ

ฟังที่นายพูดยกยอ คิๆ ๆ” 

ทรพัย์นารจีบิน�้าชาอกีครั้ง ฉางฟงเหน็ฝ่ายตรงข้ามก�าลงัใช้ความคดิจงึนั่งเงยีบๆ 

ไม่ได้พูดอะไรต่อ จนกระทั่งทรพัย์นารรีู้สกึตวัขึ้นมาเอง เธอจงึกล่าวขึ้นว่า

“ขอโทษด้วย ฉนัมวัคดิอะไรเพลนิๆ ไปหน่อย”

“เธอคดิอะไรหรอื บอกฉนัได้ไหม” ฉางฟงแกล้งถาม

ทรพัย์นารลีงัเลเลก็น้อยก่อนกล่าวขึ้นว่า “บอกนายกไ็ม่เสยีหายอะไร” กล่าวจบก็

นิ่งคดิเลก็น้อย ก่อนจะกล่าวต่อไปว่า “ฉนัก�าลงัรู้สกึว่า กลิด์ฉนัก�าลงัถูกดงึเข้าไปวุ่นวาย

กบัเรื่องบางอย่างที่มองไม่เหน็ ฉนัพยายามค้นหาความจรงิเหล่านั้น แต่ไม่พบเหน็เบาะแส

แม้แต่น้อย การเกดิเรื่องระหว่างกลิด์เจด็ต�าลงึกบักลิด์ศาสตราวธุ ไม่ธรรมดาสามญัอย่าง

ที่นายได้ยนิได้ฟังมาหรอก”

“หมายความว่ายงัไง” ฉางฟงยงัคงถามพาซื่อ

“หมายความว่า ผู้ที่วางแผนเบื้องหลังเป็นคนที่น่ากลัวยังไงล่ะ แค่พวกเขาเจาะ

เข้าไปขโมยของในกลิด์ฉนัได้ ทั้งๆ ที่มเีวรยามเฝ้ารกัษาอยูต่ั้งมากมายกเ็ก่งมากแล้ว นี่เขา

กลบัรู้อกีว่าหบีสมบตักิลิด์ศาสตราวุธซ่อนอยู่ที่ไหน” ทรพัย์นารกีล่าว
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“ไม่เหน็แปลก พวกเขาเข้าไปในหบีสมบตักิลิด์เธอได้ ท�าไมพวกเขาจะเข้าหบีสมบตัิ

กลิด์อื่นไม่ได้” ฉางฟงตอบด้วยน�้าเสยีงเรยีบๆ ไม่ให้เกดิข้อพริุธใดๆ

ทรพัย์นารถีอนหายใจแล้วกล่าวว่า “นายรูเ้พยีงหนึ่งไม่รูส้องเหมอืนฉนั หบีสมบตัิ

ของกิลด์ศาสตราวุธเปลี่ยนที่เก็บทุกวัน คนที่รู้ความลับนี้นอกจากหัวหน้ากิลด์ก็มีเพียง 

รองหัวหน้ากิลด์เท่านั้น วันที่ฉันได้คุยกับฟ้าคราม ฉันก็รู้แล้ว กิลด์เจ็ดต�าลึงก�าลัง 

เผชญิหน้ากบัเงามดืที่มองไม่เหน็กลุ่มหนึ่ง”

“กลิด์ศาสตราวุธกร็ู้เหมอืนกนัละส”ิ ฉางฟงแกล้งถามต่อ

“ฉนักไ็ม่แน่ใจ แต่เขาคงคดิว่ามไีส้ศกึในกลิด์เขามากกว่า เหตุผลที่เขาคดิแบบนั้น 

เพราะว่าเขาไม่ได้ถูกปั่นหัวเหมือนกิลด์ฉัน คนผู้นี้เป็นใครกันแน่ ฉันอยากจะรู้จริงๆ” 

ทรพัย์นารกีล่าวเหมอืนคนจติใจไม่อยู่กบัเนื้อกบัตวั

“งั้นเธอคิดว่าเขาจะเล่นงานกิลด์เจ็ดต�าลึงของเธอหรือเปล่า” ฉางฟงถามต่อเนื่อง

แบบเนยีนๆ

“ไม่รู้สิ เมื่อวานสถานการณ์ดูเหมือนจะเลวร้ายต่อกิลด์ฉันมากๆ แต่วันนี้กลับ 

ไม่แย่อย่างที่คิด การกระท�าของชายชุดด�าคล้ายต้องการให้กิลด์ฉันเป็นศัตรูกับกิลด์

ศาสตราวุธ” ทรพัย์นารตีอบ

“ในความคดิเธอ กลิด์ศาสตราวุธเป็นยงัไง” ฉางฟงถาม

“พวกเขาเตบิโตเรว็ผดิปกต ิอาจคล้ายๆ ตวันายที่ใช้เงนิจรงิๆ ปูทางเดนิ เพยีงแต่

เป้าหมายของเขากับนายแตกต่างกันออกไป นายใช้เงินเพราะต้องการความสะดวกสบาย

และต้องการท่องเที่ยวไปทั่ว แต่พวกเขาใช้เงนิเพื่อสร้างอ�านาจ” ทรพัย์นารตีอบ

“เธอมคีวามคดิเหน็ต่อผู้เล่นในเงามดืไปในทิศทางไหน” ฉางฟงถามยิ้มๆ

“ตอบยาก นายไม่รู้ ไม่มใีครยอมเชื่อฉนัสกัคน ฉนัได้คุยกบัหวัหน้ากลิด์ตวัเอง

แล้ว เขาบอกถ้าไม่มหีลกัฐานอะไร เรื่องที่ฉนับอกเขา มนักแ็ค่นยิายที่ฉนัจนิตนาการไป

เองเท่านั้น” ทรพัย์นารตีอบด้วยน�้าเสยีงเซง็ๆ

“แต่ฉนัเชื่อเธอนะ” ฉางฟงกล่าวยิ้มๆ ท�าให้ทรพัย์นารอีดหวัเราะออกมาไม่ได้

“นายเชื่อฉนักไ็ม่มปีระโยชน์อะไรหรอก แต่กข็อบใจ คุยกบันายท�าให้ฉนัสบายใจ

ขึ้นมาก อย่างน้อยกไ็ด้ปลดปล่อยความกลดักลุ้มออกมาบ้าง” ทรพัย์นารตีอบ

“ฉันชอบเรื่องที่เธอวิเคราะห์ วันหลังพูดให้ฉันฟังเรื่อยๆ ได้หรือเปล่า” ฉางฟง 

กล่าวด้วยน�้าเสยีงกระตอืรอืร้นมาก เพราะการได้ข่าวจากทรพัย์นารนีั้นสะดวกสบายยิ่งกว่า
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ไปหาข่าวเองอกี

“นายเหน็ฉนัเป็นนกัเล่านทิานประจ�าตวันายหรอืไง” ทรพัย์นารปีระท้วง

‘หึๆ  ฉนัเหน็เธอเป็นหลุมข่าวต่างหาก’ ฉางฟงคดิในใจ แต่ปากกลบักล่าวว่า “เธอ

กค็ดิมากไปได้ อย่างน้อยฉนักเ็ป็นผู้ฟังที่ดนีะ”

ทรพัย์นารยีกมอืปิดปากหวัเราะเบาๆ สกัพกักม็องฉางฟงด้วยดวงตาวาวโรจน์ ก่อน

กล่าวว่า “นายเป็นใคร”

“เป็นผู้เล่นหน้าใหม่ ชอบละลายทรพัย์เพื่อการท่องเที่ยวไง” ฉางฟงตอบยิ้มๆ

“ให้ตายเถอะ! ท�าไมฉนัไม่คดิจะเชื่อนาย” ทรพัย์นารกีล่าว

“เธอเป็นคนละเอียดอ่อน ย่อมไม่เชื่อค�าพูดของใครง่ายๆ อยู่แล้ว แต่ฉันไม่ถือ

หรอก เธอจะเชื่อฉนักด็ ีไม่เชื่อกด็”ี ฉางฟงตอบ

ทรพัย์นารโีคลงศรีษะแล้วกล่าวว่า “นายเข้าใจพูดนี่”

“สมมุตฉินัหลอกเธอจรงิ เธอจะโกรธฉนัไหม” ฉางฟงถามต่อยิ้มๆ

ทรพัย์นารเีบ้ปากก่อนกล่าวว่า “หางจิ้งจอกโผล่ออกมาแล้วส ิเชอะ!”

“เธอตอบไม่ตรงค�าถามนะ” ฉางฟงกล่าวจบกย็กชาขึ้นจบิเลก็น้อย

ทรัพย์นารีถอนหายใจแล้วกล่าวว่า “ฉันยังผูกประเด็นเรื่องที่นายหลอกฉันไม่ได้ 

ดงันั้นจงึยงัไม่มคี�าตอบให้นาย”

ฉางฟงไม่ต้องการแหวกหญ้าให้งูตื่นมากนกั จงึเลอืกที่จะไม่พูดแทน

ทรพัย์นารมีองฉางฟงแล้วกล่าวว่า “หลงัจากดื่มชาเสรจ็ นายจะไปไหน”

“กลบัห้อง” ฉางฟงตอบสั้นๆ

“ฉนัไปเที่ยวห้องนายได้หรอืเปล่า” ทรพัย์นารถีาม

ฉางฟงเหงื่อตก รบีกล่าวว่า “ไม่ได้หรอก แม่ฉนัสอนไม่ให้พาผู้หญงิเข้าห้อง เหน็

ฉนัแบบนี้ ฉนักเ็ป็นกุลบุตรนะ”

“หา!” ทรพัย์นารรี้องอุทาน

“เหอะๆ พ่อคนมชีาตติระกูล นี่มนัเกมนะคะ” ทรพัย์นารกีล่าวประชด

ฉางฟงโบกมอืพลางกล่าวว่า “ไม่ว่าจะโลกภายนอกหรอืภายในเกม กต็้องปฏบิตัิ

ตวัเหมอืนกนั”

ทรัพย์นารีหรี่ตามองฉางฟง เธอส่ายหน้าก่อนจะกล่าวขึ้นว่า “ในห้องนายต้องมี

ความลบัอะไรแน่ๆ เลย”
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“นั่นมนัเธอคดิไปเอง” ฉางฟงตอบ

“เฮ้อ! วันนี้ฉันหมดเรื่องคุยกับนายแล้ว นายกลับไปพักผ่อนเถอะ” ทรัพย์นารี

กล่าวด้วยน�้าเสยีงเซง็ๆ

ฉางฟงคลี่ยิ้มแล้วกล่าวว่า “งั้นฉนักลบัก่อนนะ”

“ออื” ทรพัย์นารตีอบสั้น

ฉางฟงลุกออกจากเก้าอี้แล้วเดนิออกจากร้านน�้าชา ทรพัย์นารยีงัคงจบิน�้าชาไม่ได้

ลุกไปไหน แต่สายตาเธอจบัจ้องฉางฟงที่เดนิจากไปตาไม่กะพรบิ

‘หึๆ  ฉนัจะตามไปดู ว่านายโกหกอะไรฉนัไหม’ ทรพัย์นารคีดิในใจ

ด้านฉางฟงมั่นใจว่าทรัพย์นารีต้องตามมาอย่างแน่นอน ดังนั้นเขาจึงโทร. ไปยืม

ห้องของเทพกระบี่เวรตะไล ซึ่งทุกอย่างไม่ผิดจากการค�านวณของฉางฟง ทรัพย์นารีมา

เคาะห้องเขาจรงิๆ

ฉางฟงแสดงท่าทางตกใจ ทรพัย์นารฉีวยโอกาสที่ฝ่ายตรงข้ามตกตะลงึ พลกิตัว

หลบเข้าไปในห้อง ฉางฟงแกล้งโวยวายเสยีงดงั แต่ทรพัย์นารไีม่สนใจ เธอเดนิชมไปทั่ว

ห้องราวกบัก�าลงัหาใคร ฉางฟงแอบหวัเราะในใจ เมื่อทรพัย์นารเีดนิมาตดิกบัดกัของเขา

เตม็ๆ

“นี่เธอคดิว่าฉนัโกหกเธอหรอืไง” ฉางฟงแกล้งถาม

“ไม่หรอก ฉนัแค่อยากมาเที่ยวห้องนาย” ทรพัย์นารกีล่าวแก้ตวัน�้าขุ่นๆ

“งั้นพอใจหรอืยงั” ฉางฟงถามต่อ

ทรพัย์นารหีวัเราะข�า ก่อนกล่าวว่า “กโ็อเค”

ฉางฟงแกล้งหาวนอนแล้วกล่าวว่า “ไหนๆ เธอกเ็ข้ามาแล้ว จะอยู่ชมห้องฉนัจนถึง

เยน็กไ็ด้ ส่วนฉนัง่วงนอน ขอตวัไปนอนก่อนละ”

ทรพัย์นารเีจอมุกขบัไล่แขกกถ็งึกบัอึ้งไปเลย

หลังจากทรัพย์นารีออกจากห้อง ฉางฟงก็นอนเล่นในห้องเทพกระบี่เวรตะไลจน

มั่นใจว่าทรพัย์นารคีงไม่ทนยนืเฝ้าหน้าห้องแล้ว เขาจงึกลบัห้องพกัของตวัเองบ้าง

ตกึบญัชาการกลิด์ศาสตราวธุ ในห้องประชมุประจ�ากลิด์

เฟยหลงแจ้งให้ฟ้าครามทราบถึงปฏิบัติการโจมตีสายฟ้าแลบของพวกเขา ซึ่งเกิด

ขึ้นเมื่อวานตอนกลางคนื
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“ไหนนายบอกว่าจะให้พวกเราโจมต”ี ฟ้าครามถามด้วยน�้าเสยีงไม่พอใจ เพราะถ้า

กลิด์อวตารโจมตเีองแบบนี้ ข้อตกลงที่ท�าไว้จะมบีทสรุปอย่างไร

“พวกนายเคยพลาดมาครั้งหนึ่งแล้ว เราจะไม่ให้เกิดเป็นครั้งที่สอง ส่วนเรื่องที่

ตกลงกนัไว้ยงัคงเหมอืนเดมิ แต่เราจะให้พวกนายไปท�าเรื่องอื่นแทน” เฟยหลงตอบ

“เรื่องอะไร” ฟ้าครามถาม

“ตอนนี้พวกนายกท็�าตามแผนเดมิ รบีรวบรวมคนให้ได้มากที่สุด และถ้ามคี�าสั่ง

ใหม่มาจากหวัหน้ากลิด์ ฉนัจะบอกนายอกีท”ี เฟยหลงตอบเสยีงเรยีบ

“พวกนายโจมตสี�าเรจ็ไหม” ฟ้าครามอดถามไม่ได้

เฟยหลงยิ้มแล้วกล่าวว่า “ระดับพวกฉัน ท�างานไม่เคยพลาดหรอก หัวหน้าฉัน

ตัดสินใจถูกแล้วที่สั่งลูกกิลด์โจมตีพวกมันเอง เพราะถ้าให้พวกนายไปโจมตี โอกาสท�า

ส�าเรจ็มตี�่ามาก”

ฟ้าครามหางคิ้วกระตุกขณะกล่าวว่า “ดูถูกกนัเกนิไปแล้วนะ”

เฟยหลงโบกมอืพลางกล่าวว่า “นายอย่าเข้าใจผดิ ผู้คุมขบวนคาราวานส่งเนื้อครั้งนี้ 

มียอดฝีมือจ�านวนมาก ถ้าไม่ใช่ผู้เล่นระดับสูงของกิลด์ฉันลงมือ คงเอาชนะไม่ได้ง่ายๆ 

หรอก”

“พวกมนัเก่งขนาดนั้นเชยีวร”ึ ฟ้าครามถาม

“อืม...ดีที่พวกมันหยิ่งทะนง ขอสู ้ตาย ถ้าพวกมันคิดหนีก็คงไม่ง ่ายที่จะ

จดัการ” เฟยหลงตอบ

“ปฏกิริยิาของกลิด์ FOX เป็นยงัไง” ฟ้าครามถามต่อ

เฟยหลงหวัเราะก่อนกล่าวว่า “สายภายในรายงานมาว่า หอกสายฟ้าจวิอี้แม้ไม่แสดง

อาการใดๆ ออกมา แต่ลกึๆ แล้วเขาโกรธมาก”

“แบบนี้การส่งของครั้งต่อไปของเขาต้องเป็นความลบัสดุยอดแน่ๆ” ฟ้าครามกล่าว

คาดการณ์

แต่เฟยหลงกลบัโบกมอืพลางกล่าวว่า

“ต่อให้ลบัสุดยอด ขอเพยีงจบัตาดูดีๆ  ยงัไงกต็้องรู้อยู่ด ีอกีทั้งเมื่อเช้ามขี่าววงใน

ออกมา เนื้อสตัว์อสรูทะเลแดงก�าลงัจะขาดตลาดแล้ว ดงันั้นเขาจะต้องเร่งส่งเนื้อสตัว์อสรู

ออกมาให้เรว็ที่สดุ ไม่งั้นตลาดเนื้อสตัว์อสรูของกลิด์ DEVIL จะถูกพวกฉนัช่วงชงิไปทนัท”ี

“นายคดิว่ากลิด์ FOX จะขนส่งเนื้อสตัว์อสูรอกีครั้งเมื่อไหร่” ฟ้าครามถามต่อ



12  ยุทธภพออนไลน์ ภาค ราชันมารสะท้านยุทธภพ ตอน นักฆ่าหัวหน้ากิลด์อวตาร

“จากที่สายของฉันสืบมาได้ ตอนนี้พวกมันเร่งเตรียมเนื้อสัตว์อสูรแล้ว คาดว่า 

ไม่เกินห้าวัน พวกมันต้องขนส่งเนื้ออีกครั้ง ส่วนผู้คุ้มกันได้ยินว่าเพิ่มจ�านวนขึ้นมากกว่า

เดมิสองเท่า” เฟยหลงตอบ

“สองเท่า! พวกเขาเพิ่มปรมิาณเนื้อสตัว์อสูรที่ขนส่งหรอืเปล่า” ฟ้าครามถาม

“อมื...นายเดาถูก เนื่องจากเนื้อสตัว์อสูรแถบทะเลแดงก�าลงัจะขาดตลาด ดงันั้น

พวกมันต้องทุ่มก�าลังคนออกมา เพื่อส่งของให้ทันก่อนวิกฤตเนื้อสัตว์อสูรแถบทะเลแดง

จะเกดิจรงิๆ” เฟยหลงตอบ

“งั้นครั้งนี้พวกนายจะลงมอืเองอกีหรอืเปล่า” ฟ้าครามถามเพื่อหยั่งเชงิฝ่ายตรงข้าม

“ไม่รู้เหมอืนกนั คงต้องรอหวัหน้ากลิด์ฉนัออกค�าสั่งมาก่อน” เฟยหลงตอบ

ฟ้าครามเหน็วา่ ศกึครั้งนี้พวกเขาไม่ควรเสี่ยง เพราะได้ไม่คุม้เสยีแน่ๆ การที่กลิด์

อวตารจะรบัไปท�าเอง จงึเป็นการดมีากกว่า แต่ปัญหากค็อื ถ้ากลิด์อวตารมาใช้พวกเขาไป

โจมต ีเขาจะท�ายงัไง

‘คงต้องหาเรื่องให้ตวัเองยุ่งๆ เพื่อปฏเิสธกลิด์อวตาร’ ฟ้าครามคดิในใจ

เฟยหลงเหน็ฝ่ายตรงข้ามนิ่งเงยีบไม่พูดคุยอะไรอกี จงึขอตวักลบัห้องพกั ปล่อย

ให้ฟ้าครามตกอยู่ในภวงัค์คนเดยีว

เกือบครึ่งชั่วโมงผ่านไป ฟ้าครามจึงทุบมือลงบนโต๊ะดังโครม เขาเบิกตาโตขณะ

กล่าวว่า “มหีนทาง! มหีนทางแล้ว”

ตกึบญัชาการกลิด์เหมนัต์

การผลิตอาหารสัตว์เป็นไปได้ด้วยดี เช่นเดียวกับการโปรโมตสินค้า แม้งานยัง 

ไม่ได้เริ่ม แต่ลูกค้ากต็อบรบักนัแล้ว ยอดผลติจงึต้องสูงขึ้นเป็นเงาตามตวั

กลิด์เหมนัต์กบักลิด์พยคัฆ์หลบัได้ท�าสญัญาตกลงให้กลิด์เจด็ต�าลงึส่งผกัและเหด็

มาขาย ผู้เล่นที่เคยออกไปหาเหด็และผกัของกลิด์ทั้งสองจงึกลบัมาช่วยผลติแทน ท�าให้มี

แรงงานมากขึ้น ดงันั้นการผลติจงึยงัไม่เกดิปัญหาใดๆ การลดศตัรเูช่นกลิด์เจด็ต�าลงึเป็น

ความคดิที่ถูกต้อง นอกจากได้มติรมาเพิ่ม กท็�าให้ศตัรูที่เคยจ้องอยู่รอบๆ ตวัเกดิลงัเล 

ไม่กล้าบุ่มบ่ามมาโจมตอีกี

เมื่อสู้ด้วยก�าลงัไม่ได้ กลิด์ศตัรูต่างๆ กเ็ริ่มใช้ไม้อ่อน พวกเขาแอบตดิต่อขอซื้อ

ตัวผู้เล่นของกิลด์เหมันต์กับกิลด์พยัคฆ์หลับที่ตัวเองรู้จักลับๆ โดยเสนอทั้งต�าแหน่งและ
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เงินทองให้เต็มที่ แต่กลับไม่มีใครสนใจจะย้ายออกจากกิลด์ เพราะจอมพลกับเสือด�าได้

ประกาศดกัทางไว้ว่า ต่อให้รูส้ตูรกผ็ลติอาหารสตัว์ไม่ได้ และอกีไม่นานทกุคนจะรูว่้าท�าไม

จงึเป็นเช่นนั้น

จอมปราชญ์อาวุธเหมือนตัวแทนของวังราชันเต็มตัว เขาจึงเข้านอกออกในกิลด์

เหมันต์อยู่ตลอด ส่วนฉางฟงกับเทพกระบี่เวรตะไลไม่ได้มาแสดงตัวที่กิลด์เหมันต์แบบ

เปิดเผยนานแล้ว

การเตรยีมงานอเีวนต์เสรจ็สิ้นไปแล้วแปดสบิเปอร์เซน็ต์ โดยฉางฟงไม่ต้องเข้าไป

ยุ่งมากมายนัก หน้าที่หลักของเขาเวลานี้คือ นักลงทุน ขอเพียงวางแผนจัดการดีๆ ก ็

ไม่จ�าเป็นต้องลงไปท�างานเอง

ห้องพกัของฉางฟง

วันนี้ซินเวียใช้ร่างแยกของเธอไปขายอัญมณีที่ตลาดแทน ส่วนตัวจริงนั่งเฝ้าขวด

ดอกไม้ที่เพิ่งเอาเมล็ดมาปลูกเพิ่มได้ไม่นาน ซินเวียร่าเริงอยู่สักพักก็มานั่งท�าหน้าเศร้าที่

โซฟา ฉางฟงแกล้งท�าเป็นมองไม่เห็น นอนหนุนตักซีเรียหน้าตาเฉย ภูตสาวถอนหายใจ

แล้วขยบัมานั่งเบยีดฉางฟงที่นอนอยู่

“ฉางฟง ฉนัมปีัญหาที่แก้ไม่ตก” ซนิเวยีเอ่ยขึ้น

“ปัญหาอะไรล่ะ” ฉางฟงถามทั้งๆ ที่หลบัตาอยู่

“พนัธุ์ดอกไม้ที่จดลขิสทิธิ์น่ะส ิฉนัต้องการได้พนัธุ์ทั้งหมดมาไว้ในก�ามอืก่อน ถงึ

จะจดัจ�าหน่าย แต่ปัญหาคอืฉนัไม่รูจ้ะใช้ใครไปซื้อพนัธ์ุดอกไม้จากต่างเมอืงมาให้อะ” ซนิเวยี 

อธบิาย

“ท�าไมเธอไม่จดเฉพาะที่หาได้ก่อนล่ะ” ฉางฟงถาม

“ไม่ได้หรอก พอเรื่องนี้แพร่ออกไป จะต้องมคีู่แข่งแน่ๆ ดงันั้นฉนัจงึตดัสนิใจว่า

ต้องหาพันธุ์ดอกไม้ที่ใช้ได้ทั้งหมดก่อน นายช่วยหาคนที่ไว้ใจได้ไปซื้อพันธุ์ดอกไม้ที่เมือง

อื่นให้หน่อยส”ิ ซนิเวยีพูดพร้อมกบัเขย่าขาฉางฟงเบาๆ

“เธอไม่จ�าเป็นต้องหาคนไปซื้อหรอก” ฉางฟงกล่าวขึ้น

ซนิเวยีท�าหน้างงขณะถามว่า “หมายความว่ายงัไงอะ”

“พันธุ์ดอกไม้ประดับ มันมีตายตัวอยู่แล้ว ไม่เหมือนสูตรอาหารสัตว์ ดังนั้นขอ

เพียงเธอจ่ายเงินสูงหน่อย ก็สามารถสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ดอกไม้เมืองอื่นผ่านทาง NPC 
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ได้แล้ว” ฉางฟงอธบิาย

ซินเวียตาโต รีบลุกขึ้นจากโซฟาทันที “กรี๊ดๆๆ!!! ท�าไมฉันคิดวิธีนี้ไม่ออกนะ” 

กล่าวจบกว็ิ่งถลาออกจากห้องไปอย่างรวดเรว็ ฉางฟงจะเรยีกเธอไว้กไ็ม่ทนัเสยีแล้ว

“เฮ้อ! ยยัเงอืกจอมงก น่าจะฟังให้จบก่อน ดอกไม้เมอืงหนาว ถ้าเอามาปลูกเมอืง

ร้อน ปลูกให้ตายมนักไ็ม่ขึ้นหรอก”

เวลาผ่านไปเพียงครึ่งวันก็เกิดเรื่องใหญ่โตขึ้นอีกครั้ง เมื่อผู้เล่นกิลด์ศาสตราวุธ

โจมตผีูเ้ลน่กลิดเ์จด็ต�าลงึ ท�าให้เกดิความวุ่นวายไปทั้งเมอืง ผู้เล่นระดบัสงูของทั้งสองฝ่าย

ต่างออกมาห้ามทัพกันใหญ่ จอมปราชญ์อาวุธกับเทพกระบี่เวรตะไลก็รีบมาที่ห้องของ 

ฉางฟงเช่นกนั

“ฉางฟง กิลด์ศาสตราวุธปะทะกับกิลด์เจ็ดต�าลึงอีกแล้ว นายเป็นคนท�าหรือ

เปล่า” เทพกระบี่เวรตะไลถามขึ้นก่อน

ฉางฟงซึ่งนอนหนนุตกัซเีรยีอยู ่โบกมอืพลางกล่าวว่า “ฉนันอนอยูท่ี่นี่หลายชั่วโมง

แล้ว”

จอมปราชญ์อาวธุขมวดคิ้ว หนัไปมองเทพกระบี่เวรตะไลก่อนกล่าวว่า “แปลก มนั

แปลกมากจรงิๆ”

“แปลกตรงไหน เมื่อวานพวกเขามีเรื่องกัน วันนี้จะมีเรื่องต่อก็ไม่ใช่เรื่องพิสดาร

อะไร”

“ฉันเห็นคนของกิลด์ศาสตราวุธวิ่งเข้าหาผู้เล่นกิลด์เจ็ดต�าลึงก่อนน่ะสิ พวกมันมี

ความอดทนอดกลั้นมาทั้งวนัแล้ว ท�าไมต้องมาสตแิตกเอาตอนนี้ด้วย” จอมปราชญ์อาวุธ

ถาม

ฉางฟงนอนนิ่งคดิอยูเ่ลก็น้อย แล้วกล่าวขึ้นว่า “เหตกุารณ์เกดิที่จดุเดยีวหรอืเปล่า”

“ได้ยนิผู้เล่นคนอื่นคุยกนั น่าจะเกดิสองสามจุด” เทพกระบี่เวรตะไลตอบ

“จุดเกดิเหตุแต่ละจุดอยู่ห่างกนัไหม” ฉางฟงถามต่อ

เมื่อเทพกระบี่เวรตะไลบอกจุดที่เกิดเรื่องออกมา ฉางฟงก็ขมวดคิ้วใช้ความคิด 

เลก็น้อย ก่อนกล่าวขึ้นว่า

“ต�าแหนง่เกดิเหตหุ่างไกลกนัไม่น้อย เป็นไปไม่ได้ที่จะเปน็เหตลุกุลามจากจดุเดยีว 

แต่ถ้าเป็นการสั่งการจากผู้เล่นระดับสูงของกิลด์ศาสตราวุธก็มีความเป็นไปได้สูง แต่... 
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พวกเขามจีุดประสงค์อะไรกนันะ”

ค�าวเิคราะห์ของฉางฟงท�าให้ทุกคนต้องหนัมามองหน้ากนั ต่างคนกเ็ดาทางไม่ออก 

กิลด์ศาสตราวุธมีจุดประสงค์อะไรแอบแฝง เพราะการโจมตีกิลด์เจ็ดต�าลึงไม่ใช่เรื่องดี

ส�าหรบัพวกเขาสกันดิ

“เป็นค�าสั่งของกลิด์อวตารหรอืเปล่า” เทพกระบี่เวรตะไลตั้งประเดน็ใหม่

“เพื่ออะไรล่ะ เป้าหมายของกิลด์อวตารคือกิลด์ FOX การโจมตีกิลด์เจ็ดต�าลึง 

มแีต่จะท�าให้ต้องรบัศกึหลายด้านมากขึ้น ไม่มปีระโยชน์ส�าหรบัพวกเขาเลย” จอมปราชญ์

อาวุธเอ่ยแย้ง

“อย่าเดากนัไปเลย พวกเราคอยดสูถานการณ์ห่างๆ ดกีว่า การขดัแย้งของพวกเขา

ล้วนเป็นผลดตี่อพวกเรา” ฉางฟงกล่าวขึ้น

“กลิด์เจด็ต�าลงึจะโต้ตอบไหมนะ” เทพกระบี่เวรตะไลถาม

“ตามหลกักน็่าจะโต้ตอบบ้าง เพื่อรกัษาศกัดิ์ศรขีองกลิด์” ฉางฟงตอบยิ้มๆ

ทันใดนั้นเอง ภายในเมืองก็เกิดเสียงระเบิดติดต่อกัน เทพกระบี่เวรตะไลกับ 

จอมปราชญ์อาวุธรีบเคลื่อนร่างไปติดหน้าต่าง กลุ่มควันที่เกิดขึ้นท�าให้ทั้งสองรู้ได้ไม่ยาก

ว่าต�าแหน่งไหนเกดิเรื่องขึ้นแล้ว

“ดูเหมอืนกลิด์เจด็ต�าลงึก�าลงัตอบโต้กลบั” จอมปราชญ์อาวุธกล่าว

ตกึบญัชาการกลิด์เจด็ต�าลงึ

การโจมตขีองกลิด์ศาสตราวุธท�าให้เทพเงนิทองตอ้งเปิดประชมุฉกุเฉนิทนัททีี่กลบั

มาถงึเมอืง เรื่องราวที่เกดิเมื่อวาน ทรพัย์นารไีด้รายงานให้เขาทราบอย่างละเอยีด

เทพเงินทองไม่อยากให้เกิดปัญหาต่อสู้บานปลายจนเกินไป จึงสั่งให้สี่ตาและ 

ใต้หล้าไปควบคุมนีโมและคีแมนมาที่กิลด์ก่อน ส่วนผู้เล่นที่เหลือเพียงตั้งประจันหน้าไว้ 

รอค�าสั่งเบื้องบนอกีที

“หวัหน้าคดิว่ามนัตั้งใจโจมตพีวกเราไหม” ทรพัย์อนนัต์ถาม

“ดูจากแผนที่เมอืงจงหนาน ฉนัมคีวามเหน็เช่นเดยีวกบัทรพัย์นาร ี พวกเขาตั้งใจ

โจมตีพวกเราแน่ๆ เพียงแต่โจมตีและรีบถอนก�าลัง หลังจากนั้นก็ปล่อยให้ฝ่ายเราโจมตี

ตอบโต้กลบัอย่างหนกัหน่วง” เทพเงนิทองตอบ

“พวกมนัคดิจะท�าอะไร” ทรพัย์อนนัต์ถามต่อ
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“หลุมพราง” บัณฑิตหน้าเงินกล่าวขึ้น ท�าให้ทุกคนพากันนิ่งเงียบและหันไปมอง

รองหวัหน้ากลิด์ที่นั่งหลบัตาใช้ความคดิราวกบัขงเบ้ง

ทรพัย์อนนัต์คนัปากจงึกล่าวต่อไปว่า “หลมุพราง? รองหวัหน้าตั้งใจพดูหรอืเปล่า 

อธบิายให้ฟังหน่อย”

“ไม่มคี�าอธบิาย ชื่อเพลงใหม่ฉนั เท่ปะล่ะ เพิ่งคดิออกเมื่อกี้นี้เอง” บณัฑติหน้าเงนิ

ตอบ เล่นเอาทั้งห้องประชุมอึ้งกนัหมด

ทรพัย์นารเีลกิสนใจบณัฑติหน้าเงนิ หนัไปกล่าวกบัเทพเงนิทองว่า

“มันเป็นหลุมพรางที่จะให้ทางเราโจมตีแน่นอน เพียงแต่เราไม่รู้จุดประสงค์ของ

พวกมนั”

“มนัจะเกดิขึ้นอกีหรอืเปล่า” เทพเงนิทองถาม

“มีความเป็นไปได้สูง มันจะเกิดขึ้นอีก ควรสั่งให้พวกเราระวังตัวไว้ให้มากๆ” 

ทรพัย์นารแีนะน�า

“ถ้าเราเปิดศกึกบัพวกเขาล่ะ” เทพเงนิทองถามต่อ

ทรพัย์นารส่ีายหน้าพลางกล่าวว่า “การเปิดศกึกบักลิด์ศาสตราวุธในเวลาที่พวกเขา

แขง็แกร่งและมกี�าลงัหนุนที่ยงัไม่เปิดเผย ไม่สมควรอย่างยิ่ง แม้เราจะมโีอกาสชนะ แต่ก็

จะสูญเสยีหนกัเช่นกนั”

“เธอก�าลงัจะบอกให้พวกเราอยู่เฉย?” เทพเงนิทองถาม

ทรพัย์นารพียกัหน้าแล้วกล่าวว่า “ไม่ใช่! หวัหน้าต้องเข้าใจก่อน ประเทศไม่ได้อยู่

รอดด้วยการท�าสงคราม แต่อยูร่อดได้ด้วยวธิกีาร กลิด์เรากเ็ช่นกนั แม้กลิด์เราจะแขง็แกร่ง 

แต่กใ็ช้อ�านาจจดัการถล่มกลิด์ศตัรทูี่แขง็ข้อเลยไม่ได้ เพราะเราต้องค�านงึผลลพัธ์ที่ตามมา

ด้วย วธิทีี่ดทีี่สดุเวลานี้กค็อื ต้องหยั่งดทู่าทฝ่ีายตรงข้าม พวกเราต้องหาข้อมลูให้ได้ว่าพวก

เขาก�าลงัคดิจะท�าอะไร”

ทรพัย์นารหียุดเลก็น้อย ก่อนกล่าวต่อไปว่า

“ถ้าพวกเขาคิดก�าจัดพวกเราจริง พวกเราจะถล่มพวกเขาให้ยับ แต่ถ้าพวกเขามี

แผนอยูเ่บื้องหลงั และไม่ได้ตั้งใจจดัการกบัพวกเรา อย่างนั้นพวกเราจะตอบโต้ตามสมควร 

แต่ในขณะเดยีวกนั เราจะหาช่องโหว่และจุดอ่อนของพวกเขาด้วย เมื่อเวลาที่เหมาะสมมา

ถงึ เราจะเป็นฝ่ายบุกตะลุยช�าระแค้น โดยเราไม่จ�าเป็นต้องสูญเสยีมากมาย”

เทพเงินทองพยักหน้าช้าๆ ก่อนจะกล่าวขึ้นว่า “ฉันเห็นด้วยกับเธอ ทรัพย์นาร ี 
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การบุ่มบ่ามบุกโจมตเีป็นแผนการชั้นเลว ทรพัย์อนนัต์ นายไปบญัชาการกองทพัฝ่ายเราให้

โจมตตีอบโต้พอเป็นพธิเีท่านั้น ถ้าฝ่ายตรงข้ามไม่ได้ฆ่าใคร ไม่จ�าเป็นต้องฆา่ฝ่ายตรงข้าม”

“ครบัหวัหน้า” ทรพัย์อนนัต์กล่าวรบัค�าจบ กร็บีออกจากห้องประชุมไป สวนทาง

กบัสี่ตา ใต้หล้า นโีม และคแีมน ซึ่งก�าลงัเดนิเข้ามา

พอนโีมเข้ามาในห้องประชมุกโ็วยวายทนัท ี“หวัหน้าเรยีกพวกเรากลบัมาท�าไม มนั

หยามกนัแบบนี้ต้องฆ่าให้หมด”

“นายใจเยน็ๆ หน่อย” เทพเงนิทองกล่าวขึ้น

“เยน็!? หวัหน้าพูดอะไร ตอนนี้สมควรจะต้องเดอืดปุดๆๆ ถงึจะถูก” นโีมกล่าว 

กระแทกเสยีง

“นีโม ฟังเพลงฉันดับร้อนในใจหน่อยไหม ถ้าได้ฟัง นายจะเยือกเย็นปาน

น�้าแขง็” บณัฑติหน้าเงนิกล่าวแทรกขึ้น

นโีมตาเหลอืก เพลงิร้อนดบัวูบทนัท ี “ไม่ดกีว่ารองหวัหน้า ตอนนี้ฉนัเยน็ลงมาก

เลย”

ค�าพูดของนีโมท�าให้เพื่อนคนอื่นในห้องกลั้นหัวเราะแทบตาย ยกเว้นบัณฑิต 

หน้าเงนิที่ไม่ค่อยจะรบัมุกเท่าไหร่

“นายนี่แปลกคนจรงิๆ นโีม เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาว” บณัฑติหน้าเงนิบ่นอุบ

เมื่อทุกคนนั่งเรียบร้อยแล้ว เทพเงินทองก็อธิบายให้ทั้งสี่หนุ่มฟังเช่นเดียวกับที่

ทรพัย์นารบีอกเขา

“ท�าไมต้องพะวงเรื่องเล็กน้อยแค่นี้ด้วย ถล่มมันให้ยับก็สิ้นเรื่อง” นีโมกล่าวหลัง

ฟังจบ

“เราไม่ได้มศีตัรูแค่กลิด์ศาสตราวุธนะนโีม ยงัมศีตัรูที่จ้องรอคอยเวลาที่พวกเรา

อ่อนแออยู่อกีหลายกลิด์” เทพเงนิทองอธบิายต่อ

“งั้นฉนัขอตามต่อนดิหนึ่ง ฉนัสามารถตอบโต้กลบัทกุครั้งเวลามนัหาเรื่องพวกเรา

ใช่ไหม” นโีมถาม

“ใช่ แต่ห้ามหนักมือเกินไป จนกว่าเราจะรู้ว่าฝ่ายตรงข้ามคิดจะท�าอะไร” เทพ 

เงนิทองตอบ

“กไ็ด้ ฉนัจะท�าตามค�าสั่ง” นโีมกล่าวด้วยน�้าเสยีงเซง็ๆ

ทั้งหมดประชุมกันต่ออีกพักใหญ่ แต่ละคนได้รับมอบหมายให้ไปท�างานตามจุด
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ต่างๆ ที่วางแผนไว้

การปะทะกันภายในเมืองของกิลด์ศาสตราวุธกับกิลด์เจ็ดต�าลึงเกิดขึ้นได้ไม่นาน 

ทุกอย่างกก็ลบัเข้าสู่ความสงบ แต่ทุกคนรู้ว่าทั้งสองฝ่ายเผชญิหน้ากนัอยู่แบบลบัๆ ผู้เล่น

กลิด์อื่นหลายกลิด์ต่างเชยีร์ให้ทั้งสองฝ่ายรบกนั เพราะมนัเป็นผลดสี�าหรบัพวกเขา โดยเฉพาะ 

กิลด์ศาสตราวุธที่ขึ้นชื่อในการกลืนกินกิลด์อื่นๆ การที่ก�าลังของกิลด์ศาสตราวุธด้อยลง

จากการรบ จะท�าให้พวกเขามเีวลาหายใจมากยิ่งขึ้น

การปะทะกันของสองกิลด์เป็นหัวข้อถกเถียงกันในร้านน�้าชาจนถึงเย็น ปัญหาที่ 

ผู้เล่นส่วนใหญ่สรุปได้คือ การทะเลาะกันของทั้งสองกิลด์ มีปัญหาสืบเนื่องมาจากการ 

ลกัขโมย แต่ไม่มใีครบอกได้เตม็ปากว่าใครเป็นคนขโมยของใครก่อน

ที่ตึกบัญชาการกิลด์ศาสตราวุธ ดูเหมือนว่าแผนการของฟ้าครามจะเป็นไปได ้

ด้วยด ีเฟยหลงกบัเวตาลไม่สงสยัอะไรเมื่อพวกเขามเีรื่องกบักลิด์เจด็ต�าลงึ ในห้องประชุม

เวลานี้ มผีู้เล่นที่มาปรกึษากนัสามคนเท่านั้น ได้แก่ ฟ้าคราม เงาอคัค ีและสมิงด�า

“แผนของเราจะได้ผลหรอื” เงาอคัคถีาม

“คงต้องดูต่อไปอกีหน่อย” ฟ้าครามตอบ

“ถ้ามันบุกมาถล่มกิลด์เรา จะเป็นเรื่องยุ่งยากมากนะ” สมิงด�ากล่าวด้วยน�้าเสียง

เป็นกงัวลนดิหน่อย เพราะก�าลงัคนของกลิด์เขาออฟไลน์ไปเยอะพอสมควร

“เทพเงนิทองกบัทรพัย์นารคีงไม่ผลผีลามท�าอะไรห่ามๆ หรอก เพราะพวกเราไม่ได้ 

โจมตพีวกมนัโดยหวงัผล” ฟ้าครามให้ความเหน็

“แปลว่ามนัจะไม่โจมตเีรากลบั?” เงาอคัคถีามด้วยสหีน้าสงสยั

“พวกมนัโจมตกีลบัแน่ๆ แต่จะไม่เล่นงานพวกเราหนกัเช่นกนั” ฟ้าครามตอบ

“ท�าไมนายถงึคดิแบบนั้นล่ะ” เงาอคัคถีามต่อ

“ฝ่ายตรงข้ามเป็นคนฉลาด ถ้าไม่รู้จุดประสงค์ที่แท้จริงของพวกเรา พวกเขา 

ไม่เคลื่อนก�าลงัพลง่ายๆ หรอก” ฟ้าครามตอบ

“พวกมนัมโีอกาสรู้ไหม เราใช้พวกเขาเพื่อแก้ไขสถานการณ์ของพวกเรา” สมงิด�า

ถามบ้าง

“ไม่น่าจะรู้หรอก ต่อให้สบืยงัไงกย็ากจะรู้” ฟ้าครามตอบ

“เรื่องกลิด์อวตารล่ะ” เงาอคัควีกเข้าสู่ประเดน็ส�าคญั
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“ดูจากวนันี้เฟยหลงไม่ได้มาหาพวกเรา แสดงว่าเขาไม่สงสยัอะไร และพวกเขาคง

คาดว่า น่าจะมสีาเหตุมาจากการต่อสู้ต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้” ฟ้าครามตอบ

“ค�านวณออกไหม กลิด์อวตารจะมคี�าสั่งมาถงึพวกเราเมื่อไหร่” สมงิด�าถามต่อ

“ถ้ากลิด์ FOX รบีส่งของ ไม่เกนิหนึ่งสปัดาห์ ค�าสั่งจากกลิด์อวตารต้องมาถงึเรา

แน่” ฟ้าครามตอบ

เงาอัคคีไม่ค่อยไว้วางใจกิลด์ที่คอยสั่งการพวกเขาเท่าไรนัก จึงกล่าวขึ้นว่า “เกิด

มนับงัคบัให้พวกเราออกศกึจะท�ายงัไงกนัด”ี

“เราจะส่งพวกที่รบัเข้ากลิด์มาใหม่ไปร่วมรบแทน ส่วนก�าลงัหลกั เราจะตั้งประจนั

หน้ากับกิลด์เจ็ดต�าลึงต่อไป กิลด์อวตารไม่น่าจะบีบบังคับพวกเราจนเกินไป เพราะงาน

ส�าคญัของพวกเขาที่ต้องใช้พวกเรายงัมอียูอ่กีเยอะ” ฟ้าครามตอบตามแผนการที่วางเอาไว้

ในใจ

“อู่จงกับประหารเทพหายหัวไปเลย ไม่รู้พวกเขาไปอยู่ที่ไหน” เงาอัคคีกล่าวขึ้น

ลอยๆ

“พวกเขาสองคนน่าจะไปเข้าร่วมโจมตีกองคาราวานเนื้อสัตว์อสูรของกิลด์ FOX 

สองคนนี้ฉลาดกว่าเฟยหลงมาก ถ้าพวกเขากลับมาอย่าท�าพิรุธเช่นปลุกระดมคนในกิลด์

ไปปะทะกบักลิด์เจด็ต�าลงึให้ทั้งสองคนเหน็เดด็ขาด” ฟ้าครามสั่งการ

“เงินบ�ารุงกองทัพที่พวกเราขอไป พวกเขาส่งมาให้หรือยัง” เงาอัคคีถามประเด็น

อื่นต่อ

ฟ้าครามพยกัหน้าก่อนกล่าวว่า “กลิด์อวตารส่งมาตามจ�านวนที่เราขอไปแล้ว”

“เหอะๆ กลิด์บ้านี่ มนัรวยจรงิๆ แฮะ ขอเท่าไหร่กใ็ห้ ไม่ต่อรองสกัค�า” สมงิด�า

กล่าวขึ้นลอยๆ

ฟ้าครามมองดูนาฬิกาบนผนัง เมื่อเห็นว่ามันเป็นเวลาเหมาะที่จะโจมตีผู้เล่น 

กลิด์เจด็ต�าลงึอกีครั้งแล้ว เขาจงึรบีสั่งงาน พร้อมกบัชี้ต�าแหน่งเป้าหมายในแผนที่เพื่อให้

สองหนุ่มไปปฏบิตัิ

ห้องพกัของฉางฟง

เวลานี้ซนิเวยีก�าลงันั่งท�าหน้าเซง็ๆ อยู่บนโซฟา เนื่องจากเธอได้ใช้เงนิจ�านวนมาก

พอสมควรในการสั่งซื้อเมลด็พนัธุด์อกไม้จากเมอืงหนาว แต่พอกลบัมาที่ห้อง ฉางฟงกลบั
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บอกเธอว่า เมลด็พนัธุ์ดอกไม้เมอืงหนาวคงปลูกไม่ได้ เพราะที่นี่อากาศร้อนชื้น

ปัญหาคือ เธอจะจดลิขสิทธิ์ยังไง เพราะต่อให้เพาะปลูกดอกไม้ในขวดที่เมือง 

โซหยง เวลาจดลขิสทิธิ์ในชื่อฉางฟง ถงึอย่างไรกต็้องส่งมาท�าที่เมอืงจงหนาน ซึ่งเป็นเมอืง

ร้อนชื้น ดอกไม้เมอืงหนาวเจอสภาพอากาศแบบนี้กต็ายเรยีบ ขณะเดยีวกนั...ต่อให้ฉางฟง

ไปเมืองโซหยงเพื่อจดลิขสิทธิ์ดอกไม้เมืองหนาว แต่ดอกไม้เมืองร้อนที่เอาไปด้วยก็คง 

ตายเรยีบเช่นกนั มนัเป็นไปไม่ได้เดด็ขาดที่จะจดลขิสทิธิ์พร้อมกนั

“ฉางฟง ท�ายงัไงด”ี ซนิเวยีถามฉางฟงที่ก�าลงันั่งให้ซเีรยีป้อนผลไม้

“เรื่องอะไรอะ” ฉางฟงถาม

“ลขิสทิธิ์ดอกไม้เมอืงหนาวไง” ซนิเวยีตอบ

“เธอให้เสี่ยวหลงเปาจดลขิสทิธิ์กส็ิ้นเรื่อง ยงัไงเป๋าเป่ากไ็ม่โกงเธอหรอกน่า” ฉางฟง 

ตอบ

ซินเวียถอนหายใจ ก่อนจะกล่าวขึ้นว่า “ฉันอยากได้พันธุ์ดอกไม้เป็นลิขสิทธิ์ของ

พวกเราทั้งหมดนี่”

“เธอกเ็ข้าใจเหตุผลที่ฉนัอธบิายไปแล้ว เป็นไปไม่ได้เลยที่จะจดลขิสทิธิ์พร้อมกนั” 

ฉางฟงยงัคงใช้เหตุผลกบัซนิเวยีอกีครั้ง เผื่อเธอจะยอมเข้าใจบ้าง

“มนัต้องมหีนทางส”ิ ซนิเวยีกล่าวขึ้น

“มนัเป็นไปไม่ได้หรอกซนิเวยี ตัดใจเสยีเถอะ” ฉางฟงพยายามเกลี้ยกล่อมต่อไป

“ฉางฟงจะเอาผลไม้อกีไหม เดี๋ยวซามนีไปหยบิในตู้เยน็มาเพิ่มให้ค่ะ” ซามนีกล่าว

แทรกขึ้น

ฉางฟงยงัอยากกนิของหวานเยน็ๆ อยู่จงึกล่าวขึ้นว่า “ขอแตงโมกบัแอปเปิลกแ็ล้ว

กนั”

“ค่ะ” ซามนีกล่าวจบกว็ิ่งจู๊ดไปยงัตู้เยน็ในห้องครวั

ซนิเวยีซึ่งนั่งคดิอะไรเพลนิๆ อยู่ จู่ๆ กต็าเบกิโต หนัมามองฉางฟง ก่อนจะลุกขึ้น

กระโดดโลดเต้นภายในห้อง “ฉนัคดิออกแล้ว! ฉนัคดิออกแล้ว!”

“เธอคดิอะไรออก” ฉางฟงถามด้วยสหีน้าสงสยั

“ฉนัจะเอาดอกไม้เมอืงหนาวมาปลูกในตู้เยน็” ซนิเวยีพูดด้วยน�้าเสยีงยนิดี

ฉางฟงตกตะลงึไปเช่นกนั เขาไม่ได้นกึถงึตู้เยน็ ในเมื่อดอกไม้สามารถปลกูในขวด

ได้ กเ็ป็นไปได้ที่จะปลูกในตู้เยน็โดยไม่เหี่ยวตาย
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“มนัจะเกดิเป็นดอกไม้ไหม ฉางฟง” ซนิเวยีถาม สหีน้าเธอเปี่ยมความหวงัสุดๆ

“มคีวามเป็นไปได้เก้าสบิเปอร์เซน็ต์”

“เยี่ยม เหอะๆๆ ปลูกในตู้เยน็ ความคดิฉนัคนเดยีวนะเนี่ย” ซนิเวยีพูดกบัตวัเอง 

สกัพกักว็ิ่งไปที่ตู้เยน็ ก่อนจะย้อนกลบัมาหาฉางฟงอกีครั้ง

“ฉางฟง ท�าไมของกนิในตู้เยน็เราเยอะแบบนี้อะ แล้วฉนัจะมพีื้นที่วางขวดได้ไง”

ฉางฟงหวัเราะก่อนกล่าวว่า “ไม่เหน็ยาก เธอกไ็ปขอยมืใช้ตู้เยน็ที่ห้องของอาจงักบั

ไลจงัส ิในตูเ้ยน็ของสองคนนั้น นอกจากขวดน�้าแล้ว ฉนักไ็ม่เหน็สองหนุม่นั่นใส่อะไรเข้าไป

เลย”

“เยี่ยม! ฉันไปยึดตู้เย็นเพื่อเคลียร์พื้นที่ก่อนดีกว่า” ซินเวียกล่าวจบก็เผ่นออกไป

จากห้องอกีครั้ง

ฉางฟงปล่อยให้ซเีรยีปอกเปลอืกแอปเปิลกบัซามนี ส่วนตวัเองเดนิไปยงัรมิหน้าต่าง

ที่อยู่ไม่ไกลนกั ฉางฟงมองออกไปนอกหน้าต่าง แล้วกอ็ดยิ้มบางๆ ออกมาไม่ได้

“เวลาสนุกใกล้เริ่มแล้วสนิะ”

ในค�า่คนืนี้ กลิด์ศาสตราวธุปะทะกบักลิด์เจด็ต�าลงึสามครั้ง มผีูไ้ปจตุใิหม่ไม่กี่คน 

การปะทะส่วนใหญ่เป็นผู้เล่นระดบัต�่าๆ ของทั้งสองกลิด์ ความเสยีหายจงึไม่มากมายนกั 

ผู้เล่นระดบัสูงของกลิด์ทั้งสองที่ปะทะกนัมเีพยีงเงาอคัคกีบันโีม แต่ไม่มใีครบาดเจบ็หนกั

เช้าวนัใหม ่ฉางฟงยงัคงฉายเดี่ยวไปนั่งดื่มกาแฟที่ร้านเดมิ จดุประสงค์ของเขาคอื

มาพบทรพัย์นารนีั่นเอง แต่เขาไม่คาดหวงัอะไรมากนกั เพราะไม่ได้นดัล่วงหน้า และไม่คดิ

จะนดัด้วย งานนี้จงึอาศยัโชคอยู่บ้าง

ฉางฟงนั่งกินปาท่องโก๋กับไข่ลวกได้ไม่นาน ที่นั่งฝั่งตรงข้ามก็มีร่างของหญิงสาว

คนหนึ่งเดนิมานั่งลง เธอไม่ใช่ใครที่ไหน ทรพัย์นารนีั่นเอง วนันี้สหีน้าเธอดเูครยีดๆ ฉางฟง 

จงึหยบิถ้วยและรนิน�้าชาหอมกรุ่นส่งให้เธอ

“สีหน้าเธอเหมือนก�าลังอมเมืองจงหนานไว้ทั้งเมือง มีความทุกข์อะไรนักหนา” 

ฉางฟงถาม

ทรพัย์นารไีม่เกรงใจ หยบิถ้วยน�้าชาขึ้นมาจบิพร้อมกบัพ่นลมหายใจออกมา “ฉนั

เครยีด เพราะฉนัหยั่งรู้ความต้องการของฝ่ายตรงข้ามไม่ได้”

“เธอหมายถงึฉนัหรอื” ฉางฟงถามยิ้มๆ
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“ไม่ใช่นายหรอก ช่วงนี้ฉันงดสืบเรื่องนายชั่วคราว” ทรัพย์นารีตอบ แล้วหยิบ

ปาท่องโก๋ของฉางฟงไปกนิบ้าง ฉางฟงสั่งไข่ลวกมาสองแก้ว จงึส่งให้เธอไปหนึ่งแก้ว

“งั้นเธอกค็งหมายถงึกลิด์ที่ก�าลงัเล่นละครกนัอยู่ตอนนี้สนิะ” ฉางฟงกล่าวยิ้มๆ

ทรพัย์นารตีาโต เธอหรี่ตามองฉางฟงที่นั่งจบิกาแฟร้อนๆ พลางกล่าวว่า “นายรู้

ด้วยหรอื พวกนั้นแกล้งโจมต”ี

ฉางฟงใช้นิ้วชี้ถูกบัปลายจมูก ก่อนกล่าวว่า “จากบทวเิคราะห์ที่เธอเล่าให้ฟังครั้ง

ก่อน บวกกบัตาที่ยงัไม่บอด หูที่ยงัไม่หนวก ฉนัจงึพอจะอ่านออกอยู่บ้าง การโจมตปีาหี่

แบบนั้นมนัเป็นละคร”

“นายรู้อะไรอกี” ทรพัย์นารถีามต่อ

ฉางฟงส่ายหน้าแล้วกล่าวว่า “การจะวเิคราะห์ต้องมขี้อมูลเป็นส�าคญั ฉนัไม่ได้มี

ข้อมูลลกึๆ อย่างเธอ จงึท�าได้เพยีงวเิคราะห์ในวงจ�ากดั นอกจากเธอจะเล่าในส่วนที่เธอ

สบืทราบมาให้ฉนัฟังเพิ่ม”

ทรัพย์นารียกมือทั้งสองประสานที่คาง ยิ้มให้ฉางฟง แล้วกล่าวว่า “นายเหมือน

ก�าลงัล้วงข้อมูลจากฉนัเลย”

ฉางฟงแบมอืพลางกล่าวว่า “ฉนัแค่ตอบค�าถามเธอ”

ทรพัย์นารดีวงตาเป็นประกายขณะกล่าวว่า “นายรู้จกัใช้ค�าพูดนะ แต่ถงึฉนับอก

ข้อมลูนายไป กไ็ม่เสยีหายอะไรหรอก ฝ่ายฉนัสบืรูม้าว่า กลิด์ที่หนุนอยูเ่บื้องหลงัของศตัรู

คอืกลิด์อวตาร กลิด์นี้ไม่รูว่้าร�่ารวยมาจากไหน มนัสนบัสนนุทั้งก�าลงัทรพัย์และก�าลงัอาวุธ

ให้แก่กลิด์ศาสตราวุธเตม็ที่ ข่าวครกึโครมในช่องสื่อสารที่มกีารปล้นกองคาราวานขนเนื้อ

ของกิลด์ FOX ในวันที่กิลด์ศาสตราวุธกับกิลด์ของฉันปะทะกัน จากข้อมูลข่าวเชิงลึกที่

พวกเราสบืได้มา เป็นฝีมอืกลิด์อวตาร”

ฉางฟงยอมรบัว่าข่าวของฝ่ายตรงข้ามแม่นย�ามาก แต่เขากย็งัแกล้งไม่รู้เรื่องรูร้าว

ขณะกล่าวว่า “กลิด์อวตารมาเกี่ยวอะไรด้วย”

ทรพัย์นารถีอนหายใจแล้วกล่าวว่า “ไม่เกี่ยวได้ไง การโจมตกีลิด์ฉนัอาจเป็นค�าสั่ง

ของกลิด์อวตารกไ็ด้ เพราะช่วงนี้กลิด์ศาสตราวธุมนัฮบุเอากลิด์อื่นๆ เข้าไปเป็นพวกหลาย 

กลิด์แล้ว เป้าหมายต่อไปอาจเป็นกลิด์ฉนักไ็ด้”

“พวกเขาโจมตกีลิด์ FOX ท�าไม” ฉางฟงยงัเนยีนถามต่อ ทั้งๆ ที่รู้อยู่แล้ว แต่เขา

จะแสดงว่ารู้มากไม่ได้
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“จากสายสบืที่ทราบข่าวมา พวกเขาบอกว่า กลิด์อวตารแยกออกจากกลิด์ FOX 

เหตุผล...ก็เนื่องจากพวกเขาต้องการผลิตเนื้อสัตว์อสูรขายส่งในตลาดเอง แต่ตลาด 

ส่วนใหญ่ยังคงเป็นของกิลด์ DEVIL และเพื่อจะได้ออร์เดอร์การผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วย 

กิลด์อวตารจึงต้องตัดแข้งตัดขาผู้ป้อนเนื้อสัตว์อสูรให้กิลด์ DEVIL อย่างกิลด์ FOX” 

ทรพัย์นารอีธบิายต่อ แต่ไม่ได้คาดหวงัอะไรจากฉางฟงนกั

“ขอถามเรื่องเดมิ สายสบืของเธอเหน็มากบัตาหรอื ว่ากลิด์ FOX ถูกกลิด์อวตาร

โจมต”ี ฉางฟงถามอกี

“ฉนัไม่ได้ถามเขาลกึๆ แต่ท�าไมต้องเหน็ด้วยล่ะ เรื่องง่ายๆ แบบนี้มข้ีอมูลนดิหน่อย

กเ็ดาได้แล้ว กลิด์ FOX กบักลิด์อวตารงดัข้อกนัอยู่ เมื่อกลิด์ FOX ถูกปล้นเนื้อ ยงัไงก็

เป็นฝีมือของกิลด์อวตารอยู่แล้ว และพวกที่ตายไปจุติใหม่ของกิลด์ FOX ก็มีผู้เล่น

ระดบั 65 ด้วย ซึ่งคนเหล่านี้ไม่ใช่กลิด์ไหนจะฆ่าพวกเขาได้ง่ายๆ” ทรพัย์นารตีอบและให้

ข้อมูลฉางฟงเพิ่มเตมิ โดยเธอไม่รู้ว่าฉางฟงรู้เยอะกว่าเธออกี

ฉางฟงยิ้มเลก็น้อยก่อนกล่าวขึ้นว่า “งั้นเธอกน็่าจะแยกได้แล้ว เป็นไปไม่ได้ที่กลิด์

อวตารจะมีค�าสั่งให้กิลด์ศาสตราวุธโจมตีกิลด์เจ็ดต�าลึงในวันเดียวกับที่พวกเขาปล้น ถ้า

คดิในแง่นี้จะพบว่ากลิด์ศาสตราวุธคงจะด�าเนนิการเอง”

“ไม่! ข้อสนันษิฐานนี้ยงัอ่อนข้อมูลไป” ทรพัย์นารกีล่าวขึ้น

“ฮ่าๆๆ การคดิลกึไปกไ็ม่ดนีกัหรอกทรพัย์นาร ีเธอเคยได้ยนิค�ากล่าวที่ว่า ‘อยูแ่ดน

ไกล ใจออกห่าง ปากว่าอย่าง ท�าอกีอย่าง’ หรอืเปล่า” ฉางฟงตอบแล้วหวัเราะ

ทรพัย์นารนีิ่งคดิทบทวนค�าพูดของฉางฟง ก่อนจะกล่าวขึ้นว่า “นายก�าลงัจะบอก

ว่า กลิด์ศาสตราวุธอาจท�าตามใจตวัเอง”

“ใช่ แต่กไ็ม่รู้อยู่ดวี่าพวกเขามจีุดประสงค์อะไรถงึเล่นละครบทนี้” ฉางฟงตอบ

“นายคดิว่าพวกเขาคดิจะโจมตกีลิด์ฉนัจรงิๆ จงัๆ ไหม” ทรพัย์นารถีามต่อ แม้

เธอจะมคี�าตอบอยู่ในใจแล้วกต็าม

“เธอให้ข้อมูลฉันมาแล้ว กิลด์ศาสตราวุธกลืนกินกิลด์อื่นๆ มาหลายกิลด์แล้ว  

ดังนั้นในอนาคต กิลด์ของเธอมีความเป็นไปได้ที่จะถูกกิลด์ศาสตราวุธกลืนกินไปเช่นกัน 

เธอเป็นคนฉลาดน่าจะอ่านเกมไว้เรยีบร้อยแล้ว ควรจะท�าอย่างไร คงไม่ต้องให้ฉนัที่ระดบั

ต�่ากว่า 10 มาสอนเธอว่ายน�้าหรอกมั้ง” ฉางฟงตอบด้วยน�้าเสยีงสบายๆ

ทรพัย์นารมีองฉางฟงอยู่นาน ก่อนกล่าวขึ้นว่า “นายฉลาดจนน่ากลวั”
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“ฮ่าๆๆ เธอคดิไปเองมากกว่า ฉนัแค่พูดตามที่เธอให้ข้อมูลมา” ฉางฟงตอบยิ้มๆ

“นายไม่คดิจะเข้ากลิด์ดูบ้างจรงิๆ หรอื” ทรพัย์นารถีาม

“หมายถึงกิลด์ของเธอน่ะหรือ” ฉางฟงถามตรงๆ เมื่อทรัพย์นารีพยักหน้าหงึกๆ  

ฉางฟงกห็วัเราะแล้วกล่าวว่า “ไม่เอาหรอก ฉนัอยู่ของฉนัแบบนี้ดแีล้วละ”

ทรัพย์นารีเห็นพลุสัญญาณประชุมถูกจุดขึ้นไปบนท้องฟ้าพอดี จึงหันมามอง 

ฉางฟงพลางกล่าวว่า “ฉนัไปประชุมก่อนนะ”

“ตามสบาย” ฉางฟงตอบ

ทรพัย์นารกีล่าวขอบคณุเรื่องไข่ลวก ก่อนจะเหนิร่างลงจากชั้นสอง ฉางฟงปรายตา 

มองเงาหลงัของเธอที่พลิ้วกายจากไป ก่อนสองตาจะเปล่งประกายวาวโรจน์

“เธอมีหนทางเลือกไม่มากนักหรอกทรัพย์นารี ไว้ฉันจะขีดเส้นทางให้เธอเดินดีๆ 

กแ็ล้วกนั หึๆ ๆ”

หลังจากเสียเวลาเตรียมงานอีเวนต์อยู่พักใหญ่ ในที่สุดวันงานก็มาถึงจนได้  

โชคดีที่จุดปะทะกันของกิลด์ศาสตราวุธกับกิลด์เจ็ดต�าลึงอยู่คนละด้านกัน งานอีเวนต์จึง

ไม่เจอโรคเลื่อนไปเรื่อยๆ

เนื่องจากมผีู้เล่นหนอีอกจากเขตที่มกีารปะทะกนั งานอเีวนต์โปรโมตสนิค้าอาหาร

สัตว์อสูรของฉางฟงจึงฟลุก มีผู้เล่นมาดูเพียบ นอกจากนี้ยังมีผู้เล่นมาขอตั้งบู๊ทขายของ

กันเต็มไปหมด พ่อค้าหัวใสบางคนเปลี่ยนมาขายสินค้าที่ใช้ตกแต่งสัตว์อสูรเพื่อให้เข้ากับ

สถานการณ์ ซึ่งกข็ายดบิขายดี

พรติตี้พร้อมกบัสตัว์อสรูคูใ่จของพวกเธอถกูจดัไว้ตามต�าแหน่งต่างๆ ได้รบัความ

สนใจจากหนุ่มๆ มาก ดงันั้นผู้มาเที่ยวงานจงึมผีู้เล่นหนุ่มๆ มากกว่าหญงิสาว

อาหารสตัว์อสรูถกูขนมาเตมิส่วนที่ขายออกไปอย่างต่อเนื่อง ผูเ้ล่นกลิด์เหมนัต์และ

กลิด์พยคัฆ์หลบัต้องท�างานหามรุ่งหามค�่า เพราะดูจากจ�านวนที่ลดลงฮวบฮาบของสต๊อก

อาหารสตัว์ มคีวามเป็นไปได้ว่าอกีไม่นานอาจขาดตลาด ดงันั้นทั้งสองกลิด์จงึทุ่มก�าลงัคน

ผลติตลอดยี่สบิสี่ชั่วโมง และมกีารสบัเปลี่ยนคนเข้างานตลอด

ฉางฟงเดนิชมงานอยู่ชั่วโมงกว่าๆ กก็ลบัห้องพกั วนันี้ซนิเวยีอารมณ์ดเีป็นพเิศษ 

เนื่องจากเงนิที่ลงทนุไปมากมายมนัเริ่มถอนทุนกลบัมาอยูใ่นกระเป๋าเธออกีครั้งแล้ว ช่วงนี้

เป็นช่วงขาขึ้น มเีงนิไหลเข้ามาในบตัรของฉางฟง ท�าให้การสร้างวงัของเธอมคีวามคบืหน้า
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ไปอกีก้าวใหญ่

ฉางฟงไม่เคยเห็นวังที่ซินเวียสร้าง มีแต่เหล่าภูตที่รู้ต�าแหน่งสร้างวังของซินเวีย 

พวกเธอจงึขอยมืการ์ดดวงตาแห่งจอมมารไปส่องดูกนัทุกวนั 

ซนิเวยีซื้ออาหารขึ้นมากนิข้างบนด้วย ท�าให้ทุกคนไม่ต้องไปหาอาหารกลางวนักนิ

ในตลาด

ระหว่างกนิอาหารฉางฟงกก็ล่าวขึ้นว่า “ซนิเวยี เรื่องให้ไปสบืข่าวเป็นยงัไงบ้าง”

“คนของกิลด์อวตารยังไม่มีความเคลื่อนไหว และในเมืองก็มีคนของกิลด์อวตาร

อยู่น้อยนิด พวกยอดยุทธ์ของกิลด์ยิ่งไม่มีการเคลื่อนไหวในเมืองจงหนานเลย” ซินเวีย

ตอบ

“อมื...งั้นกม็ั่นใจร้อยเปอร์เซน็ต์แล้ว การโจมตกีลิด์เจด็ต�าลงึไม่น่าจะเกี่ยวกบักลิด์

อวตาร” ฉางฟงกล่าวขึ้น หลังจากนิ่งคิดเล็กน้อยก็กล่าวต่อไปว่า “ทางด้านปิงปิง มีข่าว 

หรอืยงั”

“สอบถามมาแล้ว กิลด์ศาสตราวุธไม่มีความเคลื่อนไหวในจุดที่พวกเขาเคยคิด 

ซุ่มโจมตผีู้เล่นกลิด์ FOX” ซนิเวยีตอบ

“แปลกจรงิๆ แฮะ จากข่าวที่ได้จากปิงปิง เธอได้บอกว่า อกีสองวนักลิด์ FOX จะ

เริ่มขนส่งเนื้อสัตว์อสูรล็อตใหม่ แต่ท�าไมกิลด์ศาสตราวุธจึงไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆ” 

ฉางฟงตั้งข้อสงัเกต

“เธอเหน็กบัตาไหมซนิเวยี พวกระดบัสูงของกลิด์ศาสตราวุธ เช่น ฟ้าคราม เงา

อคัค ีกบัสมงิด�า อยู่ที่เมอืงจงหนานครบทุกคน” ฉางฟงถามต่อ

“เหน็กบัตาส”ิ ซนิเวยียนืยนั

“แสดงว่า...การโจมตคีรั้งต่อไปอาจไม่มกีลิด์ศาสตราวธุร่วมด้วยเหมอืนครั้งที่แล้ว 

แบบนี้เราจะรู้ได้ยงัไงว่ามนัจะโจมตจีุดไหน”

ฉางฟงกล่าวด้วยน�้าเสียงเซ็งๆ อยู่บ้าง เพราะเขาอุตส่าห์ตั้งความหวังว่าจะแอบ

สะกดรอยคนของกิลด์ศาสตราวุธ เพื่อวางแผนเตรียมตอบโต้กิลด์อวตารกลับ แต่เมื่อ 

กลิด์ศาสตราวุธไม่เคลื่อนไหว เขาจงึได้แต่รอตั้งรบัอย่างเดยีว

“เหลอืแค่สองวนั นายจะเอายงัไงต่อ” ซนิเวยีถาม

“เธอจับตาดูคนของกิลด์ศาสตราวุธและหาข่าวต่อไป ส่วนคืนนี้ฉันจะลองส่ง 

ฟิงเกอร์ไปหาข่าวในกลิด์ศาสตราวธุดอูกีรอบ เผื่อจะฟลกุได้ข่าวมาบ้าง” ฉางฟงออกค�าสั่ง
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“ฉนัว่าเสยีเวลาเปล่านะฉางฟง เพราะกลิด์ศาสตราวธุก�าลงัปะทะกบักลิด์เจด็ต�าลงึ

อยู่ พวกมนัคงไม่มเีวลาไปท�าอย่างอื่นหรอก” ซนิเวยีกล่าวยิ้มๆ

“ฉันไม่ตัดใจหรอกซินเวีย จนกว่าการขนส่งเนื้อสัตว์อสูรจะเริ่มขึ้น” ฉางฟงตอบ

ด้วยน�้าเสยีงจรงิจงั

“ตามใจ” ซนิเวยีกล่าว จากนั้นกล็ุกเดนิไปที่ตู้เยน็ หยบิเอาขวดดอกไม้เมอืงหนาว

ออกมาอวดฉางฟง พอเขารบัไปดูกพ็บว่ามนัเกดิเป็นพุ่มแล้ว เพยีงแต่ยงัไม่มดีอก

“การเตบิโตของมนัเป็นอย่างไร” ฉางฟงถาม

“จากที่บันทึกก็เหมือนกับดอกไม้สายพันธุ์อื่นๆ เพียงแต่มันต้องการความเย็น

เท่านั้น” ซนิเวยีตอบ

“ในหนงัสอืบอกไว้หรอืเปล่าว่ามนัจะออกดอกเมื่อไหร่”

“พรุ่งนี้น่าจะเหน็ดอกเลก็ๆ แล้วละ” ซนิเวยีตอบ

“คดิไว้หรอืยงัว่า ถ้าจดลขิสทิธิ์แล้ว เธอจะวางแผนการผลติและการขายอย่างไร” 

ฉางฟงถามอย่างเป็นงานเป็นการ

ซนิเวยีส่ายหน้าพลางกล่าวว่า “ฉนัยงัไม่ได้คดิ ก�าลงัจะปรกึษานายพอด”ี

“แผนการผลติและการขาย ไว้หลงัพวกเราเดนิทางไปชายแดนดกีว่า ส่วนการจด

ลิขสิทธิ์ พรุ่งนี้พวกเราไปตกลงกับ NPC ตามร้านต่างๆ ดู ถ้าเงื่อนไขไหนเข้าเกณฑ์ที่ดี

ที่สุด เราจะเลอืกที่นั่นเป็นจุดจดัจ�าหน่าย” ฉางฟงตอบ

“ก็ดีเหมือนกัน ถ้าผลิตในช่วงเวลาที่ฉันไม่อยู่ ฉันคงไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่” 

ซนิเวยีตอบ ก่อนจะหยบิขวดในมอืของฉางฟงเอากลบัไปเกบ็ไว้ในตู้เยน็เหมอืนเดมิ

เกือบสี่ทุ่ม ฉางฟงในชุดนินจาสีด�าเริ่มใช้สกิลพรางตัวแล้วทะยานร่างออกจาก 

ห้องพกั หายไปกบัความมดื ไม่นานกม็าปรากฏตวับนตกึสงูห่างจากกลิด์ศาสตราวธุไม่ไกล

นกั 

ฟิงเกอร์ที่เกาะบนไหล่ฉางฟงกล่าวว่า “นายก�าลงัมองอะไร”

“คนที่เดนิบนถนน เขาคอืสมงิด�า” ฉางฟงตอบ

“อ้าว! มนัไม่ได้อยู่ในห้องประชุม พวกเรากม็าเสยีเที่ยวน่ะส”ิ ฟิงเกอร์ตอบอย่าง

ผิดหวัง เพราะมันได้รับค�าสั่งจากฉางฟงให้มาฟังค�าสนทนาของสมิงด�า ฟ้าคราม และ 

เงาอคัคี
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ฉางฟงนิ่งคดิเลก็น้อยก่อนกล่าวว่า “เรายงัท�าตามแผนเดมิ ขอแค่ได้ยนิฟ้าคราม

คุยกบัเงาอคัค ีกย็งัเป็นเบาะแสได้ รบีไปเถอะฟิงเกอร์ ก่อนที่การปะทะกบักลิด์เจด็ต�าลงึ

จะเกดิขึ้นอกีครั้ง”

ฟิงเกอร์พยกัหน้าหงกึๆ ชั่วพรบิตามนักบ็นิจากไหล่ฉางฟงหายไปในความมดื

ห้องประชมุของกลิด์ศาสตราวธุ

เวลานี้ฟ้าครามกบัเงาอคัคกี�าลงัวางแผนสูร้บกบักลิด์เจด็ต�าลงึ เมื่อมคีนเดนิเข้ามา

ในห้องเพิ่ม พวกเขาจงึเงยหน้ามอง

“มคี�าสั่งมาแล้ว” เฟยหลงกล่าวขึ้น

“ค�าสั่งอะไร” เงาอคัคถีามด้วยน�้าเสยีงไม่พอใจ

“ค�าสั่งให้พวกนายไปซุ่มโจมตีกองคาราวานขนเนื้อสัตว์อสูรที่ชายแดน” เฟยหลง

ตอบ

ฟ้าครามแกล้งท�าสหีน้าเคร่งเครยีด ก่อนจะกล่าวขึ้นว่า “นายกเ็หน็อยู่ว่าพวกเรา

ก�าลังสู้กับกิลด์เจ็ดต�าลึง จะให้ทิ้งไปได้ยังไงกัน เอาแบบนี้ดีไหม ฉันจะส่งยอดฝีมือตาม

จ�านวนที่พวกนายต้องการไปร่วมงานแทนพวกฉนั”

เฟยหลงแสดงสหีน้าไม่พอใจขณะกล่าวว่า “นี่เป็นค�าสั่งของหวัหน้าใหญ่นะ”

“แล้วยงัไง ถ้ากลิด์ฉนัพงัไประหว่างไปช่วยพวกนาย ใครจะรบัผดิชอบ” ฟ้าคราม

ย้อนถาม ท�าให้เฟยหลงหางคิ้วกระตุกขณะแค่นเสยีงลอดไรฟันออกมาว่า

“กลิด์ศาสตราวุธเตบิโตขนาดนี้ได้เพราะใคร นายคงไม่ลมืหรอกมั้ง”

“ฉนัรู้ แต่นายกม็เีหตุผลบ้างส”ิ ฟ้าครามตอบด้วยน�้าเสยีงเยน็ชาเช่นกนั

เฟยหลงจ้องตากบัฟ้าครามนิ่ง ส่วนเงาอคัควีนันี้สงบปากสงบค�า นั่งฟังอย่างใจเยน็

“กไ็ด้ ฉนัจะคุยกบัหวัหน้ากลิด์ดู” เฟยหลงกล่าวจบกส็ะบดัหน้าจากไปทนัที

เงาอคัคกีวาดตามองดูฟ้าครามที่นั่งนิ่งอยู่หวัโต๊ะ ก่อนจะกล่าวขึ้นว่า “แผนเราจะ

ส�าเรจ็ไหม”

“ไม่รู้เหมอืนกนั แต่ถ้าพวกเรายอมไป กเ็ท่ากบัเป็นหน่วยทะลวงฟัน โอกาสตาย

และระดบัลดมสีูงมาก โดยเฉพาะเจอกบัสายแขง็ของกลิด์ FOX” ฟ้าครามกล่าวขึ้น

“ถ้าเราหลีกเลี่ยงงานที่กิลด์อวตารสั่ง เรื่องที่พวกเขาบอกว่าจะให้สกิลแปลกๆ  

หรอืไม่กช็ุดเกราะดีๆ  พวกเขาจะยอมให้พวกเราอกีหรอื” เงาอคัคถีาม



28  ยุทธภพออนไลน์ ภาค ราชันมารสะท้านยุทธภพ ตอน นักฆ่าหัวหน้ากิลด์อวตาร

“ไม่ต้องห่วง พวกเขาขาดพวกเราไม่ได้หรอก และครั้งนี้เราก็มีเหตุผลเพียงพอ” 

ฟ้าครามตอบ

“ครั้งที่แล้วพวกเขาก็โจมตีเอง ครั้งนี้ท�าไมเลือกใช้พวกเรา” เงาอัคคีถามด้วย 

น�้าเสยีงสงสยั

“เพราะการขนส่งเนื้อสัตว์อสูรของกิลด์ FOX รอบนี้จะต้องเต็มไปด้วยยอดฝีมือ 

กิลด์อวตารคงต้องการส่งกลุ่มยอดฝีมือไปทดสอบก่อน หลังจากนั้นค่อยลงมือเอง” 

ฟ้าครามกล่าวจบกส็่งสญัญาณมอืให้เงาอคัคเีงยีบเสยีง เพราะหน้าห้องประชุมมคีนก�าลงั

เดนิเข้ามา

“หวัหน้ากลิด์เราตกลง” เฟยหลงกล่าว

“ขอบคุณ เราจะคดัเลอืกส่งยอดฝีมอืระดบัสูงไปร่วมโจมตอีย่างเตม็ที่” ฟ้าคราม

ตอบ

เฟยหลงพยกัหน้าแล้วกล่าวว่า “หวัหน้ากลิด์ฉนัมงีานให้พวกนายท�าเพิ่มด้วย เป็น

งานที่นายไม่จ�าเป็นต้องออกจากเมอืงจงหนานไปไกลๆ”

“งานอะไร” ฟ้าครามถาม

“จับตากิลด์ DEVIL ในเมืองจงหนานไว้ ถ้าพวกมันเคลื่อนไหวเมื่อไหร่ ให้ดัก

โจมตีพวกมันระหว่างทาง หัวหน้าไม่ต้องการให้คนของกิลด์ DEVIL ไปสมทบกับกิลด์ 

FOX ที่ชายแดน” เฟยหลงตอบ

“มนัอาจปลอมตวั เราจะรู้ได้ยงัไง” ฟ้าครามถาม

“ท�าเท่าที่พวกนายท�าได้ เน้นจับตาคนเข้าออกกิลด์ DEVIL ถ้าพบกลุ่มผู้เล่นที่ 

ตดิต่อกบักลิด์นี้มุ่งหน้าไปหยางชุน พวกนายกจ็ดัการมนัได้เลย” เฟยหลงตอบ

ฟ้าครามนิ่งคดิเลก็น้อยก่อนกล่าวขึ้นว่า “เราจะท�างานเตม็ที่”

“หึๆ  อย่าพูดแต่ปากกแ็ล้วกนั พรุง่นี้นายส่งกองก�าลงัออกเดนิทางได้ เป้าหมายอยู่

ที่นี่” เฟยหลงกล่าวเสยีงเรยีบ จากนั้นใช้นิ้วสะบดักระดาษที่พบัเป็นจดหมายให้ลอยมาอยู่

บนโต๊ะหน้าฟ้าคราม ก่อนจะเดนิออกจากห้องไป

“จะงดัข้อกบักลิด์ DEVIL ที่เมอืงจงหนานจรงิๆ หรอืฟ้าคราม” เงาอคัคถีาม

“พวกเขาก�าลงัทดสอบความภกัด ีการปะทะกบักลิด์ DEVIL ของพวกเรา ไม่ได้

มผีลต่อการปล้นเนื้อสตัว์อสรูจากกลิด์ FOX ของพวกเขามากนกั พวกเราจะท�าตามค�าสั่ง

เขา อย่างน้อยยอดฝีมือของกิลด์ DEVIL ที่เมืองจงหนานก็ยังไม่เก่งเท่ายอดฝีมือจาก 
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กลิด์ FOX ซึ่งส่งมากบัขบวนรถขนเนื้อในครั้งนี้” ฟ้าครามตอบ

เงาอคัคโีคลงศรีษะไปมา ก่อนจะถอนหายใจยาว

บนตกึสงู

ฉางฟงนอนรอคู่หูอยู่เกือบชั่วโมง ฟิงเกอร์ก็บินกลับมารายงานเรื่องที่ได้ยินมา

ทั้งหมดให้ฟัง ชายหนุ่มนั่งฟังอย่างตั้งใจ ในที่สุดเขาก็ล่วงรู้ว่าฝ่ายตรงข้ามก�าลังท�าอะไร 

เรื่องน่าแปลกใจที่สดุกค็อื กลิด์ศาสตราวธุไม่ได้แยกออกจากกลิด์อวตารดงัที่เขาปักใจเชื่อ 

แต่เป็นกลิด์ที่เตบิโตมาจากสมบตัขิองกลิด์อวตารเท่านั้น

“เรื่องที่ฉนัสบืได้มา มปีระโยชน์ไหม” ฟิงเกอร์ถาม

“มสีฟิิงเกอร์ มนัท�าให้ฉนักระจ่างขึ้นเยอะ” ฉางฟงตอบ

“จากบทสนทนา ดูเหมอืนพวกเขาคดิจะโจมตกีลิด์ DEVIL ด้วย นายจะท�ายงัไง

ต่อ” ฟิงเกอร์เอ่ย

“พรุ่งนี้คงเรียกปิงปิงมาคุย อย่างน้อยถ้าได้เตือน พวกเขาคงไม่เกิดเรื่องร้าย” 

ฉางฟงตอบ

ฟิงเกอร์ซึ่งเกาะอยู่บนไหล่ฉางฟงใช้เท้าท�าความสะอาดศีรษะ แล้วกล่าวว่า “งั้น 

วนันี้มอีะไรท�าต่อไหม”

“เราได้ข้อมูลส�าคญัมาแล้ว กลบักนัเถอะ” ฉางฟงกล่าวจบกเ็หนิร่างลงจากตกึสูง 

เมื่อเท้าสมัผสัหลงัคาโรงเตี๊ยม ร่างของเขากห็ายไปอย่างไร้ร่องรอย



บทที่ 2
ถล่มค่ายกิลด์ศาสตราวุธ

แปดโมงเช้า ทกุคนถกูเรยีกมารวมตวักนัที่ห้องพกัของฉางฟง เพราะปิงปิงจะแจ้ง

ข่าวร้ายของกลิด์ DEVIL ให้ทุกคนฟังพร้อมกนั

หลงัจากฟังเรื่องที่ปิงปิงเล่า เทพกระบี่เวรตะไลกย็กมอืเกาศรีษะพลางกล่าวว่า “ใคร

โจมตกีลุ่มผู้เล่นกลิด์ DEVIL ที่จะเดนิทางไปเมอืงหยางชุนกนันะ”

“กลิด์ศาสตราวุธ” ฉางฟงตอบ ท�าให้ทุกคนหนัมามองเขากนัหมด

“นายรู้ได้ยงัไง” จอมปราชญ์อาวุธถาม

“เมื่อคนื ฉนักบัฟิงเกอร์ไปสบืข่าวที่กลิด์ศาสตราวุธ พวกฉนัรูล่้วงหน้าแล้วว่าจะมี

การโจมตีกิลด์ DEVIL แต่นึกไม่ถึงว่ากิลด์ศาสตราวุธจะลงมือเร็วแบบนี้” ฉางฟงตอบ  

จากนั้นจงึเล่าเรื่องที่สบืมาได้ให้ทุกคนฟังด้วย

“กิลด์ DEVIL เมื่อเช้าใครไปจุติใหม่บ้าง” จอมปราชญ์อาวุธหันไปถามปิงปิง 

หลงัจากฉางฟงเล่าจบ

“ผู้เล่นฝ่ายบญัช ีผู้เล่นฝ่ายกองคลงั รวมสบิสองคน และยอดฝีมอืคุ้มครองส่งไป

ยงัเมอืงหยางชุนอกีสบิคน” ปิงปิงตอบ

เทพกระบี่เวรตะไลถอนหายใจแล้วกล่าวว่า “ด้วยเวลาที่ฉุกละหกุ ฝ่ายตรงข้ามต้อง

ส่งยอดฝีมอืไปท�างาน ไม่งั้นคงฆ่าได้ไม่หมด”

“ฉนัจะแจ้งเรื่องที่ฉางฟงสบืมาได้ให้เสี่ยวหลงเปารู ้ส่วนจะด�าเนนิการยงัไง คงต้อง

รอค�าสั่งอกีครั้ง” ปิงปิงกล่าวจบกข็อตวัไปโทรศพัท์ทนัที

“ฉางฟง พวกเราพอจะช่วยเหลือกิลด์ DEVIL ได้บ้างไหม” เทพกระบี่เวรตะไล
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ถาม

“ได้ส ิง่ายๆ เลย” ฉางฟงตอบยิ้มๆ

“ท�ายงัไง” เทพกระบี่เวรตะไลถาม

“สถานที่ฝึกซ้อมของผูเ้ล่นกลิด์ศาสตราวธุคงหาได้ไม่ยาก ขอเพยีงใส่ชดุด�าตดิตรา

สัญลักษณ์กิลด์ DEVIL และบุกถล่มให้ยับ พวกเขาจะไม่บุกโจมตีกิลด์ DEVIL อีก 

ฮ่าๆ” ฉางฟงตอบแล้วหวัเราะ ท�าเอาเทพกระบี่เวรตะไลอ้าปากค้าง ทุกคนสนทนากนัต่อ

อยู่สกัพกักเ็หน็ปิงปิงท�าหน้างงๆ เดนิกลบัมา

“มอีะไรหรอื ปิงปิง” ซนิเวยีถาม

“เสี่ยวหลงเปาบอกให้ฉนัรบีรวบรวมยอดฝีมอืกลิด์ DEVIL ประจ�าเมอืงจงหนาน 

บุกโจมตีรังลับของกิลด์ศาสตราวุธคืนนี้ โดยให้ทั้งหมดใส่ชุดนินจาติดตราสัญลักษณ์ 

กลิด์ DEVIL ด้วย”

ปิงปิงพูดจบ ฉางฟงกห็วัเราะเสยีงดงัอกีรอบ

“เป็นไง เสี่ยวหลงเปากค็ดิเหมอืนฉนั บางครั้งเราจ�าเป็นต้องแสดงบทโหด ประกาศ

ให้ศตัรูรู้ว่า ฉนัรู้นะ พวกนายคดิอะไรกนัอยู่ ฮ่าๆๆ”

“รังลับกิลด์ศาสตราวุธ เสี่ยวหลงเปารู้ต�าแหน่งแล้วหรือ” จอมปราชญ์อาวุธถาม

บ้าง

“ใช่...กว่าจะสบืรู้กใ็ช้เวลานานเหมอืนกนั” ปิงปิงตอบ

“ต้องการความช่วยเหลอืไหม” เทพกระบี่เวรตะไลเสนอตวั

ปิงปิงนิ่งคดิเลก็น้อยแล้วกล่าวขึ้นว่า “ถ้าได้กด็ ีเพราะกลุ่มศตัรูที่บุกถล่มคนของ 

กลิด์ DEVIL เมื่อเช้าไม่ธรรมดาเลย และฉนักไ็ม่มั่นใจสกันดิว่าจะจดัการพวกเขาได้หมด”

“งั้นคนืนี้เจอกนั พวกเราจะรอฟังค�าสั่งจากเธอ” ฉางฟงกล่าวยิ้มๆ

ตลอดทั้งวัน ปิงปิงใช้ค�าสั่งของเสี่ยวหลงเปาระดมพลอย่างลับๆ และเพื่อไม่ให้

เกิดการสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์ เธอคัดเลือกเฉพาะยอดฝีมือที่ท�างานได้จริงเท่านั้น  

ผู้เล่นที่ผ่านการคดัเลอืกจงึมเีพยีง 92 คน

หลังจากรับทราบเวลาโจมตีรังลับของกิลด์ศาสตราวุธแล้ว ทุกคนก็แยกย้ายกัน

ออกจากเมอืง เพื่อไม่ให้สายสบืที่แอบแฝงเข้ามาจบัตาดูเกดิความสงสยั

ตหีนึ่ง ภายในหุบเขาห่างจากเมอืงจงหนานสี่สบิห้ากโิลเมตร ร่างเงาหลายสายพุ่ง
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ผ่านป่าด้วยความเรว็สูง ไม่นานร่างเงาเหล่านั้นกม็าสมทบกนักลายเป็นกลุ่มใหญ่ขึ้น

เมื่อใกล้ถงึรงัลบัของกลิด์ศาสตราวธุ ปิงปิงกส่็งสญัญาณให้ทกุคนเคลื่อนไหวช้าลง 

แผนการรบถูกก�าหนดขึ้นล่วงหน้าแล้ว แต่ละกลุ่มจึงแยกย้ายกันท�างาน เพื่อโอบล้อม 

ผู้เล่นกลิด์ศาสตราวุธไว้ทุกด้าน

ฉางฟง เทพกระบี่เวรตะไล จอมปราชญ์อาวุธ และเหล่าภูต มากนัครบทมี ทุกคน

เดินอยู่ด้านหลังปิงปิง ปล่อยให้เธอเป็นผู้บัญชาการรบในวันนี้ เพราะเป็นเรื่องของกิลด์ 

DEVIL พวกเขาเป็นเพยีงผู้รบัค�าสั่ง

“มศีตัรูไม่น้อยเลย” ฉางฟงกล่าวเบาๆ กบัปิงปิง เมื่อเหน็จ�านวนเตน็ท์ที่พกั

“ตามจรงิศตัรมูมีากกว่านี้ แต่สายสบืที่แอบจบัตาพวกมนัรายงานมาว่า ก่อนเที่ยง

พวกมนัได้จดัทพัเดนิทางไปเมอืงหยางชุนสองร้อยคน” ปิงปิงตอบ

“งั้นพวกที่เหลอือยู่มเีท่าไหร่” ฉางฟงถามต่อ

“สองร้อยห้าสบิถงึสามร้อยคน” ปิงปิงกล่าวจบกไ็ด้ยนิเสยีงนกร้อง ซึ่งเป็นสญัญาณ

บอกว่าพร้อมโจมตแีล้ว เธอจงึชกัดาบออกจากฝักพร้อมกู่ร้องเสยีงดงั

“บุก!!!”

สิ้นเสยีงร้องของปิงปิง ผู้เล่นชุดนนิจาที่โอบล้อมค่ายฝึกยุทธ์ของกลิด์ศาสตราวุธ

กท็ะยานร่างลงสูส่นามรบในทนัท ีผู้เล่นของกลิด์ศาสตราวุธที่เฝ้ายามพากนัแตกตื่นตกใจ 

แหกปากร้องเตอืนเพื่อนๆ กนัใหญ่

ผู้บุกก่อนย่อมได้เปรยีบ ผู้เล่นกลิด์ศาสตราวุธยงัไม่ได้ออกจากเตน็ท์ กถ็ูกผู้เล่น

ชุดนนิจากลิด์ DEVIL เข่นฆ่าเสยีแล้ว เมื่อไม่มคีนสั่งการ ผู้เล่นกลิด์ศาสตราวุธกร็บัมอื

อย่างยากล�าบาก คอนเซป็ต์การโจมตขีองในวนันี้คอื ฆ่าล้างบางทั้งหมด ดงันั้นจงึไม่มกีาร

ออมมอืไว้ชวีติผู้เล่นเดด็ขาด

ฉางฟง เทพกระบี่เวรตะไล จอมปราชญ์อาวุธ เนฟ และอนิดี้ เคลื่อนร่างไปที่ใด 

ทุกแห่งล้วนเตม็ไปด้วยเลอืดเจิ่งนองบนพื้น ไม่มผีู้รอดชวีติแม้แต่คนเดยีว

ซินเวียในวันนี้ยังเป็นภูตที่มือสะอาดเช่นเคย เธอไม่สนใจจะฆ่าใคร เพียงสนใจ

อาวธุที่ศตัรถูอื ใครมอีาวธุดีๆ  ซนิเวยีจะตามไปราวกบัภูตร้ายหลอกหลอน ใครไม่ยอมส่ง

อาวุธให้ดีๆ  เธอจะเล่นบทผีอ�าด้วยบาทาเหยยีบหน้าอก เมื่อได้อาวุธมาแล้ว เธอก็จะพูด

ว่า ‘ของข้า’ จากนั้นเธอจะปล่อยศตัรูไปอย่างใจบุญ

เนฟกับอินดี้จับมือกันฆ่าอย่างบ้าคลั่ง ผู้เล่นฝ่ายศัตรูไม่ได้แข็งแกร่งมากอย่างที่
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คิด จึงไม่มีใครสู้ทั้งสองได้สักคน ฉางฟง จอมปราชญ์อาวุธ และเทพกระบี่เวรตะไล 

ออกแรงไปไม่นาน ทั้งสามกถ็อนตวัจากสนามรบ เนื่องจากผู้เล่นกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ฝีมอือยู่

ในระดบักลางๆ ผู้เล่นกลิด์ DEVIL สามารถจดัการเองได้

เกอืบหนึ่งชั่วโมง ทุกอย่างกป็ิดฉากลง ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามตายไม่ต�่ากว่าสองร้อย

คน หนรีอดไปได้ไม่เกนิสามสบิคน กลิด์ DEVIL ตายเก้าคน บาดเจ็บเลก็น้อยเกอืบทุก

คน เมื่อปฏบิตักิารโจมตสีายฟ้าแลบส�าเรจ็แล้ว ปิงปิงกส็ั่งสลายตวั บนสนามรบที่เตม็ไป

ด้วยเลอืด จงึเหลอืเพยีงซนิเวยีถอืคบไฟ เดนิฮมัเพลงเกบ็สิ่งของที่พอจะขายได้ในค่าย

ฉางฟงเหน็ว่า อกีไม่นานกลุ่มของฟ้าครามต้องเดนิทางมาที่นี่แน่ เขายงัไม่อยากจะ

เจอกลุ่มของฟ้าครามเท่าไร จงึบอกให้ซนิเวยีเลกิเกบ็ของและเดนิทางกลบัห้องพัก

เพื่อไม่ให้เป็นที่สนใจของผู้เล่น ฉางฟงบอกให้ทุกคนแยกย้ายกนักลบัห้องเช่นกนั 

พอมาถงึห้องพกั ซนิเวยีกข็นเอาอาวธุออกมานั่งนบั ส่วนใหญ่อาวธุที่ซนิเวยีได้มาเป็นหอก

มากกว่าอย่างอื่น ฉางฟงจงึอดเอ่ยปากเตอืนไม่ได้

“ซนิเวยี หอกพวกนี้อย่าเพิ่งขายออกไปนะ”

“ท�าไมล่ะ” ซนิเวยีหนัมาถาม

“เธอขายออกไป กลิด์ศาสตราวุธกร็ู้หมดส ิว่าใครเป็นคนไปโจมตรีงัลบัของพวก

เขา ไว้ฉนัจะหาวธิขีายอาวุธให้เองกแ็ล้วกนั” ฉางฟงกล่าวตดับท

ซนิเวยีไม่ขดั เพยีงพยกัหน้าหงกึๆ แล้วถามต่อ “งั้นอาวุธพวกดาบและกระบี่ขาย

ได้ไหม”

“ถ้าเป็นดาบกับกระบี่คงไม่มีปัญหา” ฉางฟงตอบ สักพักเขาก็ขอตัวแยกไปนอน 

เพราะเข้าตสีามแล้ว ถ้าไม่ได้นอนพกั พรุ่งนี้คงไม่สดชื่น

รงัลบัของกลิด์ศาสตราวธุ

ฟ้าคราม เงาอคัค ีและสมงิด�า น�าก�าลงัเกอืบหนึ่งร้อยห้าสบิคนมาสมทบ แต่กส็าย

เกนิไปแล้ว ค่ายฝึกผู้เล่นแทบไม่เหลอืซาก มเีพยีงผู้รอดชวีติที่มารายงานตวัยี่สบิกว่าคน

เท่านั้น เหตุการณ์ร้ายที่เกดิขึ้นถูกผู้เล่นที่รอดชวีติเล่าให้ฟังเป็นฉากๆ ฟ้าครามยนืฟังอย่าง

สงบ

“กลิด์ DEVIL โจมตพีวกเราจรงิๆ หรอื” เงาอคัคถีามขึ้น

“คนของเราเหน็ตราสญัลกัษณ์หลายคน ไม่ผดิพลาดแน่” ฟ้าครามตอบ
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“เป็นไปไม่ได้ ถ้าจะแสดงตัวเป็นกิลด์ DEVIL มันจะแต่งชุดนินจามาท�าไม” 

สมงิด�าตั้งข้อสงัเกต

ฟ้าครามถอนหายใจแล้วกล่าวว่า “นี่เป็นความสูงส่งของกิลด์ DEVIL เขาได้

ประกาศตอ่พวกเราวา่ ไม่คดิจะเป็นศตัรกูบัพวกเราโดยตรง แต่ถ้าพวกเราคดิยุง่เกี่ยวกบั

พวกเขา พวกเขากจ็ะเล่นงานพวกเรากลบัเช่นกนั สมแล้วที่เป็นกลิด์ DEVIL สามารถสบื

รู้ได้อย่างรวดเรว็ การโจมตกีลิด์พวกเขาก่อนฟ้าสาง เป็นปฏบิตักิารของกลิด์เรา”

“พวกมนัรู้ได้ยงัไง” เงาอคัคถีามด้วยสหีน้าสงสยั

ฟ้าครามส่ายหน้าก่อนตอบว่า “ฉนัเองกไ็ม่รู้”

“หรอืฝ่ายพวกเรามไีส้ศกึแฝงอยู่” เงาอคัคกีล่าวขึ้น

ฟ้าครามส่ายหน้าแล้วกล่าวว่า “เป็นไปไม่ได้หรอก ทุกคนที่ปฏบิตักิารก่อนฟ้าสาง

ล้วนเป็นคนที่ไว้ใจได้ร้อยเปอร์เซน็ต์ เป็นไปไม่ได้เดด็ขาดที่พวกเขาจะมคีนเป็นไส้ศกึ”

“นอกจากพวกเขา ฉันก็มองไม่เห็นใครเลยที่รู้ว่าพวกเราจะโจมตีกิลด์ DEVIL” 

สมงิด�ากล่าวขึ้นลอยๆ

เงาอคัคเีพิ่งจะนกึอะไรขึ้นมาได้ จงึแค่นเสยีงกล่าวว่า “มสี ิกลิด์อวตารไง!!!”

“เป็นไปไม่ได้หรอก” ฟ้าครามกล่าวแทรกขึ้น ท�าให้เงาอคัคแีละสมงิด�าหนัหน้าไป

มอง

“ท�าไมล่ะ” เงาอคัคถีาม

“พวกมันต้องการใช้งานพวกเราอยู่ ไม่มีเหตุผลที่พวกมันจะท�าลายพวกเรา” 

ฟ้าครามตอบ

หลังจากผ่านการไตร่ตรองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว สมิงด�านิ่งคิดอีกเล็กน้อยก็

กล่าวขึ้นว่า “นายพูดถูก ฟ้าคราม เราส่งคนของเราออกเดนิทางก่อนเที่ยง แต่ตกกลางคนื

ค่ายลบักลบัถกูโจมต ีถ้าเป็นฝีมอืของกลิด์อวตาร พวกเขาจะท�าไปท�าไม มนัไม่มปีระโยชน์

สกันดิ”

“ถ้าไม่ใช่ฝีมอืกลิด์อวตาร แล้วจะเป็นฝีมอืใคร” เงาอคัคถีาม

“น่าจะเป็นกลิด์ DEVIL เองนั่นแหละ  แต่เรากย็งัเดาไม่ออกว่าพวกเขาสบืรูเ้รื่องนี้

ได้ยงัไง” ฟ้าครามตอบ

เงาอคัคถีอนหายใจก่อนจะกล่าวว่า “เป็นไปได้ไหม ระหว่างที่พวกเราส่งยอดฝีมอื

ออกเดนิทางจากกลิด์ จะมคีนเหน็และสะกดรอยตามไป”
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“อมื...มคีวามเป็นไปได้มากกว่าครึ่ง” ฟ้าครามตอบ

“บ้าจรงิ! พวกเราพลาดเองที่ไม่ระวงัมากพอ” สมงิด�ากล่าวด้วยน�้าเสยีงเซง็ๆ เพราะ

ตั้งแต่ท�างานให้กลิด์มา ครั้งนี้เป็นความผดิพลาดที่ใหญ่หลวงที่สุด

“มันก็แค่การสันนิษฐานนะสมิงด�า แต่แท้จริงแล้วพวกเขารู้ได้ยังไง ยังคงเป็น

ปรศินาอยู่” ฟ้าครามตอบ

เงาอัคคีโคลงศีรษะก่อนกล่าวขึ้นว่า “งั้นพวกเราจะท�ายังไงต่อ การเป็นศัตรูกับ 

กลิด์ DEVIL ไม่ใช่เรื่องดสี�าหรบัพวกเราแม้แต่น้อย”

ฟ้าครามกวาดตามองความเสยีหายในค่าย แล้วกล่าวว่า “ไม่ต้องห่วงหรอกเงาอคัค ี

การที่พวกเขาใส่ชุดนินจาบุกโจมตีพวกเรา เพราะพวกเขาไม่ต้องการปะทะกับพวกเรา

โดยตรง มนัเป็นแค่การเตอืนเท่านั้น ขอเพยีงเราไม่แตะต้องพวกเขาอกี เราจะปลอดภยั”

“ท�าไมพวกเขาถงึต้องท�าเช่นนี้” สมงิด�าถาม

“ฉนักเ็ดาไม่ออกเช่นกนั” ฟ้าครามตอบ

หลังจากทั้งสามให้ลูกน้องเก็บสิ่งของที่พอจะใช้ได้เสร็จ ก็ยกก�าลังกลับกิลด์ทันท ี

โดยฟ้าครามได้รายงานเรื่องที่เกดิขึ้นไปยงักลิด์อวตารอย่างเร่งด่วนด้วย

เช้าวันต่อมา ข่าวการโจมตีค่ายฝึกกิลด์ศาสตราวุธของกิลด์ DEVIL ไม่ได้แพร่

กระจายในเมอืงจงหนาน และการปะทะระหว่างกลิด์เจด็ต�าลงึกบักลิด์ศาสตราวธุกย็งัเป็น

เช่นเดมิ ฉางฟงเหน็ฝ่ายตรงข้ามไม่ออกมาโวยวายหรอืเอาคนื กท็ราบแล้วว่าฝ่ายตรงข้าม

เข้าใจความหมายของปฏบิตักิารหลงัเที่ยงคนื

“เรื่องเมื่อคนื นอกจากเป็นการปล่อยละเว้นกลิด์ศาสตราวุธแล้ว ขณะเดยีวกันก็

เป็นการช่วยพวกเขาด้วย” เทพกระบี่เวรตะไลกล่าว

“มนัช่วยไม่ได้ แต่อนาคตพวกเขากต็้องถูกท�าลายอยู่ด”ี ฉางฟงตอบ

“ไม่รูก้ลิด์อวตารจะใช้คนจ�านวนมากเท่าไหร่ในการลอบโจมตกีองคาราวานขนเนื้อ

สตัว์อสรูของกลิด์ FOX แต่ที่แน่ๆ มคีนของกลิด์ศาสตราวธุสองร้อยคนด้วย” จอมปราชญ์

อาวุธพูดขึ้น

“ปิงปิงส่งข้อมลูไปให้เสี่ยวหลงเปาแล้ว เพื่อให้กลิด์ FOX เตรยีมตวัรบัสถานการณ์ 

ด้านกลิด์อวตารกค็งได้รบัรายงานการถูกโจมตจีากกลิด์ศาสตราวธุเช่นกนั ดงันั้นไม่รูก้ลิด์

อวตารจะปรบัแผนการโจมตกีลิด์ FOX ในรูปแบบใด” เทพกระบี่เวรตะไลวเิคราะห์
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“มคีวามเป็นไปได้ พวกเขาจะใช้แผนซุ่มโจมต ี โดยใช้กองก�าลงักลิด์ร่วมรบก่อน 

เมื่อสบโอกาสจงึจะเผยกองก�าลงัที่แท้จรงิออกมาจดัการทหีลงั” จอมปราชญ์อาวุธกล่าว

“ถ้าเป็นอย่างที่จอมปราชญ์อาวธุพดู พวกเราควรท�ายงัไง” เทพกระบี่เวรตะไลถาม

ต่อ

“เราแอบติดตามขบวนรถขนเนื้อสัตว์อสูรโดยไม่ให้กิลด์ FOX รู้ตัวดีไหม เวลา

เกดิปัญหา พวกเราค่อยออกมาช่วยเหลอื” จอมปราชญ์อาวุธเสนอ

ฉางฟงโบกมอืพลางกล่าวว่า “แผนนี้ใช้ไม่ได้หรอกอาจงั เพราะฝ่ายตรงข้ามย่อม

ต้องวางก�าลงัคนไว้ล่วงหน้า ถ้าเหน็พวกเราแอบซุม่อยู ่พวกเขาย่อมไม่ยอมเปิดเผยตวัออก

มาง่ายๆ”

“งั้นเราควรจะท�ายงัไง” จอมปราชญ์อาวุธถาม

“เราต้องอยู่ในขบวนคาราวานขนส่งเนื้อสตัว์อสูร เพยีงแต่เราไม่อาจแสดงวรยุทธ์

ให้เก่งเกนิหน้าเกนิตาคนอื่นๆ จงึพอจะหลอกล่อพวกเขาออกมาได้” ฉางฟงตอบ

“เป็นความคิดที่ดี แต่ถ้าออมมือ ผู้เล่นกิลด์ FOX จะไม่มีผลกระทบหรือ” 

เทพกระบี่เวรตะไลถาม

“ผู้ควบคุมขบวนคาราวานขนส่งเนื้อครั้งนี้ กิลด์ FOX คงคัดเลือกผู้เล่นระดับ 

ยอดฝีมือของกิลด์ติดตามมาหลายคน ดังนั้นคงไม่พลาดท่าเสียทีให้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม

ง่ายๆ” จอมปราชญ์อาวุธตอบ ซึ่งฉางฟงกเ็หน็ด้วยกบัความคดินี้

“ถ้าท�าตามแผนของฉางฟง พวกเราควรเข้าร่วมเดนิทางกบักลิด์ FOX ยงัไง โดย

ไม่ให้ฝ่ายศตัรูสงสยัความเป็นมาของพวกเราในภายหลงั” เทพกระบี่เวรตะไลถามต่อ

“ย่อมต้องใช้กลิด์ DEVIL เป็นสะพาน” ฉางฟงตอบ

“นายจะเดนิทางพร้อมกบัคนของกลิด์ DEVIL หรอื” เทพกระบี่เวรตะไลถามต่อ

ฉางฟงยิ้มพลางส่ายหน้า ก่อนกล่าวว่า “ไม่จ�าเป็นหรอก ขอเพยีงให้คนของกลิด์ 

DEVIL แต่งชุดนนิจากพ็อ และนดัเวลาไปสมทบกบักลิด์ FOX ที่ชายแดน”

จอมปราชญ์อาวุธนิ่งคิดเล็กน้อยก่อนถามขึ้นว่า “ถ้าพวกเขาเลือกโจมตีภายใน

เขตแดนเมอืงหยางชุนล่ะ”

“มเีปอร์เซน็ต์น้อยนดิ จุดประสงค์ของพวกเขาคอืต้องการจะให้เนื้อสตัว์อสูรที่มา

จากทะเลแดงขาดตลาด ดงันั้นพวกเขาต้องถ่วงเวลาให้ได้มากที่สุด ฉนัสามารถฟันธงได้

เลยว่าพวกเขาจะโจมตเีมื่อเข้าเขตแดนจงหนานเท่านั้น” ฉางฟงตอบ
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“ตอนนี้มเีวลาหนึ่งวนั ฉนัจะไปหาข้ออ้างหลบหน้าจากกลิด์เหมนัต์ก่อน เพราะถ้า

คนของวังราชันหายไปโดยไม่บอก กิลด์เหมันต์คงไม่สบายใจเท่าไหร่” จอมปราชญ์อาวุธ

กล่าว

ฉางฟงเห็นดีด้วย ส�าหรับเขา...ก่อนจะออกเดินทาง จ�าเป็นต้องหาวิธีปกป้อง 

ผลประโยชน์ของเขาด้วยเช่นกนั

หลงัจากเทพกระบี่เวรตะไลกบัจอมปราชญ์อาวุธออกจากห้องพกั ฉางฟงกต็ดิต่อ

ไปหาเสี่ยวหลงเปา เพื่อให้เธอช่วยจดัหายอดฝีมอืมาลอบช่วยเหลอืกลิด์เหมนัต์จ�านวนหนึ่ง 

ระหว่างที่เขาไม่อยู่ในเมอืงจงหนาน

ฉางฟงคุยกบัเสี่ยวหลงเปาเสรจ็ไม่นาน ซนิเวยีกเ็ข้ามาในห้องพร้อมดอกไม้ในขวด

ซึ่งออกดอกแล้ว

ซนิเวยีหยบิอกีหลายขวดออกมาให้เขาดู แล้วกล่าวว่า “วนันี้พร้อมจดลขิสทิธิ์”

ฉางฟงหยบิดอกไม้หลายขวดขึ้นมาพจิารณาดู ก่อนจะถามว่า “สายพนัธุ์อื่นๆ เธอ

เตรยีมไว้หรอืยงั”

“ไม่ต้องห่วง ฉนันบัมาสบิรอบแล้ว ไม่มขีาดแม้แต่สายพนัธุ์เดยีว” ซนิเวยีตอบ

เมื่อทุกอย่างพร้อม ฉางฟงก็พาซินเวียไปจดลิขสิทธิ์ดอกไม้โดยใช้ชื่อเขา ส่วน

ผลติภณัฑ์ตั้งชื่อว่า ซนิเวยี FLOWER

การจดลิขสิทธิ์ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอะไรนัก เพราะยังไม่ได้ผูกสัญญาขายกับ NPC 

ฉางฟงเพียงจดลิขสิทธิ์สินค้าไว้ เพื่อไม่ให้ใครเลียนแบบเท่านั้น จึงใช้เวลาตรวจสอบแค่

สองชั่วโมงกเ็สรจ็สิ้น

การค้นพบใหม่ของฉางฟงสร้างความแตกตื่นตกใจให้แก่เหล่า NPC อยู่เหมือน

กนั เพราะพวกเขาคาดไม่ถงึว่าเกมนี้จะสามารถเอาดอกไม้มาปลกูในขวดได้ ขณะเดยีวกนั

เหลา่ NPC กส็มกบัเป็นพ่อค้า ฉางฟงยงัไม่ได้ก้าวเท้าออกจากอาคารหลกัเลย เขากไ็ด้พบ

เหล่าเถ้าแก่ร้านที่หวงัในผลผลติชิ้นนี้ มายืนรอกนัหลายคน

ฉางฟงคาดเดาว่า NPC ในอาคารหลักคงใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวรีบส่งข่าวนี้ไป

ให้ NPC เพื่อนสนิท เพื่อช่วงชิงโอกาสทอง กลุ่ม NPC เองก็มีหน้าที่ต้องท�ายอดขาย

แข่งขนักนั เมื่อมชี่องทางหาเงนิเพิ่ม พวกเขาย่อมไม่พลาด

แต่ฉางฟงยงัไม่คดิจะท�าธุรกจิในวนันี้จงึปฏเิสธไปก่อน โดยให้เหตุผลว่าเขาก�าลงั

จะออฟไลน์เกม เถ้าแก่ร้านต่างกุลกีุจอฝากนามบตัรกนัใหญ่ ซนิเวยีกระซบิข้างหูฉางฟง 
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บางอย่าง เขาประกาศให้เถ้าแก่ร้านที่มาในวันนี้ไปคิดดูว่าควรจะขายดอกไม้ในขวดราคา

เท่าไร ถ้าใครให้ผลประโยชน์แก่เขามากที่สุดจะเป็นผู้ได้รบัสมัปทาน

เถ้าแก่ร้านต่างๆ พากันรับค�า และถามฉางฟงว่าเขาจะออนไลน์อีกครั้งเมื่อไร  

ฉางฟงไม่อาจระบุแน่ชัดได้ จึงบอกเหล่าพ่อค้าว่า ทันทีที่ออนไลน์ เขาจะนัดทุกคนที่ให้

นามบตัรเขาไว้เข้ามาคุย

ระหว่างเดนิทางกลบัห้องพกั ซนิเวยีแยกไปขายอาวุธที่เธอเกบ็มาได้ ฉางฟงจงึต้อง

เดนิทางกลบัห้องพกัคนเดยีว ระหว่างทางกซ็ื้อขนมและของกนิไปฝากซเีรยีกับซามนีด้วย 

ขณะยนืซื้อกล้วยปิ้งกบัมนัปิ้ง อยู่ๆ ด้านข้างของเขากป็รากฏร่างของทรพัย์นารขีึ้น

“วนันี้ไม่ไปบญัชาการรบหรอื” ฉางฟงถาม

“ช่วงบ่ายว่าง” ทรพัย์นารตีอบ

ฉางฟงหรี่ตามองหญงิสาวแล้วกล่าวว่า “ดูเธออารมณ์ดขีึ้นกว่าเดมินะ”

“แน่นอน นายรู้ไหมว่าเมื่อคืนวานค่ายลับกิลด์ศาสตราวุธถูกท�าลาย” ทรัพย์นารี

ถามเบาๆ

ฉางฟงท�าหน้าฉงนพลางกล่าวว่า “เธอรู้ได้ยงัไง”

“ผูเ้ล่นที่ตายบางส่วนหลุดปากออกมา อกีทั้งพวกฉนักร็ูต้�าแหน่งค่ายลบัของพวกเขา 

จงึส่งคนไปดู นายเชื่อไหมว่าผู้เล่นที่เคยมอียู่มากมายไม่เหลอืสกัคน” ทรพัย์นารพีูดยิ้มๆ

“เธอรู้หรอืเปล่าว่าใครเป็นคนโจมต”ี ฉางฟงถามเบาๆ พลางแกล้งท�าหน้างง

ทรพัย์นารหีนัซ้ายหนัขวา ก่อนจะตอบว่า “ไม่รบัประกนัความถกูต้องของข้อมูลนะ 

ดูเหมอืนจะเป็นกลิด์ DEVIL”

“กิลด์ DEVIL ท�าไมไปโจมตีกิลด์ศาสตราวุธล่ะ พวกเขาไม่ได้มีปัญหากันนี่” 

ฉางฟงแกล้งถามต่อ

“นายไม่รู้อะไร ตอนเช้าของเมื่อวาน มีคนลือกันว่าคนของกิลด์ DEVIL ที่จะ 

เดินทางไปหยางชุนถูกซุ่มโจมตีตายหมด ส่วนข่าวที่ได้จากผู้เล่นกิลด์ศาสตราวุธที่ตายไป

จุติใหม่ก็บอกว่า คนที่ไปโจมตีพวกเขาแม้จะใส่ชุดนินจา แต่ก็ติดตราสัญลักษณ์กิลด ์

DEVIL ทุกคน เมื่อประเมินข้อมูลแล้ว จึงรู้เป็นการกระท�าของกิลด์ DEVIL แน่นอน” 

ทรพัย์นารอีธบิายให้ฉางฟงฟัง

“งั้นฉันก็ดีใจแทนกิลด์เธอด้วย อย่างน้อยศัตรูก็มีก�าลังอ่อนด้อยลง” ฉางฟง 

กล่าวยิ้มๆ
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“ฉันไม่ดีใจที่ก�าลังของกิลด์ศาสตราวุธอ่อนด้อยลงหรอก แต่ฉันดีใจตรงที่กิลด์

ศาสตราวุธดันโง่ แส่หาเรื่องซ�้าซ้อนจนตัวเองเกิดเรื่อง ฉันจึงมั่นใจว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้า  

กลิด์ศาสตราวุธจะต้องเกบ็เนื้อเกบ็ตวัไม่มาวุ่นวายกบักลิด์ฉนัอกี” ทรพัย์นารคีาดการณ์

ฉางฟงจ่ายเงนิค่ากล้วยปิ้งและมนัปิ้งเสรจ็ กห็ยบิกล้วยปิ้งส่งให้เธอไปหนึ่งชิ้น

ทรพัย์นารหียบิไปมองดูพลางกล่าวว่า “ฉนัไม่เคยกนิเลยนะเนี่ย”

“ลองดูส ิมนัอร่อยมาก กนิแล้วจะตดิใจ” ฉางฟงแนะน�า

ทรพัย์นารไีม่เกรงใจ ทดลองกนิด ูสกัพกัเธอกซ็ื้อกล้วยป้ิงกบัมนัป้ิงกลบัไปกนิบ้าง

เช่นกนั การสนทนาของทั้งสองเกดิขึ้นภายในเวลาไม่กี่นาท ีจากนั้นทรพัย์นารกีข็อตวักลบั

กลิด์

ฉางฟงยืนมองตามหลังทรัพย์นารี ก่อนจะพูดกับตัวเองว่า “สงสัยกลับมาเมือง 

จงหนานอกีครั้ง คงถงึเวลาที่กลิด์เจด็ต�าลงึจะต้องล้มล้างกลิด์ศาสตราวุธแล้ว”

เช้าวนัใหม่ เมื่อทกุคนสะสางงานเสรจ็สิ้น ฉางฟง เหล่าภตู เทพกระบี่เวรตะไล 

และจอมปราชญ์อาวุธ ก็เดินทางออกจากเมืองจงหนาน ส่วนปิงปิงไม่สามารถไปด้วยได้ 

เพราะเธอมีหน้าที่ต้องสืบข่าวกิลด์ศาสตราวุธส่งไปให้เสี่ยวหลงเปา เพื่อจะได้ประเมิน

สถานการณ์

การเดินทางของกลุ่มฉางฟงเลือกใช้เส้นทางในป่าลึก เพื่อหลีกเลี่ยงหูตาของกิลด์

ศาสตราวุธกบักลิด์อวตาร ซึ่งไม่รู้จะส่งสายสบืไปประจ�าที่จุดใดบ้าง

กลุม่ฉางฟงเดนิทางเพยีงครึ่งวนั อนิดี้กข็อไปล่าสตัว์อสูร ฉางฟงเหน็ว่าไม่เสยีหาย

อะไร จงึปล่อยให้อนิดี้ไปยดืเส้นยดืสายเกอืบชั่วโมง มารน้อย เทพน้อย และฟิงเกอร์ ก็

ออกมาเล่นข้างนอกเช่นกนั ยกเว้นเจ้าเรดกบัเจ้าเลฟิที่ออกมาไม่ได้ เพราะเป็นการชี้เป้าให้

สายสบืฝ่ายตรงข้ามทางอ้อม

สามวนัผ่านไป ขณะทกุคนเร่งเดนิทาง ฉางฟงกเ็หน็สตัว์อสรูเหยี่ยวลายเสอืจ�านวน

สี่ตวั ก�าลงับนิอยู่บนท้องฟ้า ท่าทางของพวกมนัคล้ายกบัสตัว์อสูรเลี้ยง ชายหนุ่มจงึสั่งให้

ทุกคนหยุดเดนิทางชั่วคราว แล้วส่งสญัญาณให้ทุกคนมองขึ้นไปบนท้องฟ้า

เทพกระบี่เวรตะไลมองแวบเดยีวกเ็ข้าใจ จงึกล่าวขึ้นว่า “สตัว์อสูรเหยี่ยวลายเสอื

มคีวามสามารถด้านการสอดแนมมาก ดูเหมอืนบรเิวณนี้จะมคีนเฝ้าจบัตาดูอยู่”

“ถัดจากต�าแหน่งนี้ไปเป็นป่าโปร่ง พวกเราคงหลบซ่อนจากสายตามันไม่ได้แน่ๆ” 
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ฉางฟงกล่าว

“คงต้องเปลี่ยนเป็นเดนิทางตอนกลางคนื” จอมปราชญ์อาวุธเสนอความคดิเหน็

ฉางฟงเห็นดีด้วย จึงสั่งให้ทุกคนตั้งเต็นท์นอนพักเอาแรงกันที่นี่ ไว้ดึกๆ ค่อย 

เดนิทางกนัอกีครั้ง

“เพื่อไม่ให้เกดิความผดิพลาด ฉนั ฟิงเกอร์ และเทพกระบี่เวรตะไล จะแอบไปดู

พวกมนัหน่อย”

ฉางฟงกล่าวจบ ทั้งสามกร็บีแยกไป ไม่นานกพ็บต�าแหน่งสายสบืที่มาแฝงตวัที่นี่ 

กลุ่มนี้มีประมาณสิบคน พวกเขาตั้งเต็นท์ติดกับถนนสัญจร เพื่อให้สะดวกต่อการจับตา 

ผู้เล่นที่เดนิทางผ่านไปมา

“พวกเขาเป็นคนของกลิด์ไหน ดูไม่ออกเลย” ฉางฟงถามเบาๆ

“ฉางฟง! มีคนมาสมทบเพิ่ม” เทพกระบี่เวรตะไลกล่าว แล้วปรายตาบอกใบ ้

ฉางฟงไปทางป่าฝั่งตรงข้าม 

ฉางฟงกบัเทพกระบี่เวรตะไลแอบดูสกัพกั กเ็หน็คนออกจากป่ามาหลายคน

“แสดงว่าจุดนี้เป็นจุดรบัข่าวสารของพวกเขา” ฉางฟงกล่าวเบาๆ

เทพกระบี่เวรตะไลมองเหน็สตัว์อสรูนกฮูกตวัหนึ่งยนืหลบัอยูไ่ม่ไกล จงึกล่าวขึ้นว่า 

“พวกมันมีสัตว์อสูรนกฮูกด้วย งานนี้กลางวันก็โดนจับตา กลางคืนก็โดนจับตา พวกเรา 

จะหลบมนัยงัไงล่ะเนี่ย”

“เหอะๆ เราคงต้องใช้ไม้ตาย” ฉางฟงกล่าวยิ้มๆ

เทพกระบี่เวรตะไลหรี่ตามองเพื่อนแล้วถามว่า “ไม้ตายอะไร”

“สนมฟงไง” ฉางฟงตอบ

เทพกระบี่เวรตะไลตากระจ่างวูบ เข้าใจแผนการนี้ได้ไม่ยาก ถ้าฉางฟงปลอมตัว

เป็นสัตว์อสูรนกฮูก และหลอกล่อให้นกฮูกฝ่ายตรงข้ามไปที่อื่นได้ พวกเขาก็จะมีโอกาส

หลุดรอดจากการตรวจสอบของฝ่ายตรงข้ามแบบชลิล์ๆ

ฉางฟงกวาดตามองผู้เล่นอกีหลายคนที่เดนิออกจากป่ามาสมทบ ก่อนจะกล่าวขึ้น

ว่า “ดทีี่พวกเราใช้ป่าลกึเป็นจุดพกัผ่อน ไม่งั้นพวกมนัคงพบเหน็พวกเราแน่”

เทพกระบี่เวรตะไลมองไปยังต�าแหน่งที่มีผู้เล่นฝึกซ้อมต่อสู้กันอยู่ ก่อนจะกล่าว

ขึ้นว่า “ฝีมอืการต่อสู้ของคนกลุ่มนี้ไม่สูงเท่าไหร่ กลิด์ DEVIL คงไม่มอีนัตราย” 

“พวกเราเป็นแค่หน่วยข่าว เน้นการซ่อนและพรางตัวเป็นหลัก ไม่เน้นต่อสู้  
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พวกเราไปกนัเถอะ”

เมื่อฉางฟงกล่าวจบ สองคนหนึ่งสตัว์กห็ายไปจากบรเิวณนั้น

พอถงึเวลาสี่ทุ่ม กลุ่มฉางฟงกอ็อกเดนิทางอกีครั้ง

ฉางฟงใช้ร่างสนมฟงหลอกล่อให้สตัว์อสูรนกฮูกบนิตาม ท�าให้ผู้เล่นฝ่ายศตัรูเกดิ

ความเข้าใจผดิคดิว่าสตัว์อสรูของตนพบเหน็การเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้เล่นยามวกิาล กลุ่ม

สายสบืจงึพุ่งเป้าไปตรวจสอบเฉพาะพื้นที่ฝั่งตรงข้ามกบัจุดที่กลุ่มฉางฟงออกเดนิทาง

กวา่กลุม่สายสบืจะรูต้วัว่าสตัว์อสรูของตนตดิสาว พวกเขากถ็กูฉางฟงในร่างสนม

นกฮูกซึ่งแกล้งหนนีกฮูกตวัผู้ โจมตจีนแตกกระเจงิไปคนละทาง

เมื่อก่อกวนส�าเรจ็ ฉางฟงกเ็ปลี่ยนร่างกลบั แล้วหนไีปสมทบกบัเพื่อนๆ ที่อยู่ห่าง

ออกไปสิบกว่ากิโลเมตร กลุ่มฉางฟงใช้เวลาเดินทางต่ออีกหกชั่วโมง จนมั่นใจว่าฝ่าย 

ตรงข้ามไม่น่าจะตามมาไกลถึงที่นี่ พวกเขาจึงหยุดตั้งเต็นท์พักผ่อน เพื่อจะได้เดินทาง 

ตอนกลางวนัตามปกติ

สามวันต่อมา ระหว่างเดินทางใกล้จะถึงชายแดน กลุ่มฉางฟงก็ได้เห็นกองก�าลัง 

ผู้เล่นจ�านวนหลายร้อยคนก�าลงัฝึกรบในป่า กลุ่มฉางฟงใช้วธิจีบัตามองจากที่ไกลๆ เพื่อ

ไม่ให้พวกเขารู้ตวั

“ผู้เล่นส่วนใหญ่ใช้หอกเป็นอาวุธ สงสัยจะเป็นคนจากกิลด์ศาสตราวุธ หรือไม่ก็ 

กลิด์อวตาร” เทพกระบี่เวรตะไลตั้งข้อสงัเกต

จอมปราชญ์อาวุธกวาดตามองหายอดยุทธ์ที่ใช้สกิลโกง แต่ยังไม่เห็นใครเข้าตา 

สกัคน เขาจงึกล่าวขึ้นว่า “กลุ่มคนเหล่านี้ยงัไม่ใช่ยอดฝีมอืกลิด์อวตาร”

“ฉันเห็นด้วย แม้จะมีคนเก่งผสมอยู่บ้าง แต่ก็ไม่น่าจะเป็นคนใช้สกิลโกง” เทพ

กระบี่เวรตะไลกล่าวสนบัสนุน 

ฉางฟงเงยหน้ามองส�ารวจบนท้องฟ้า ก่อนจะกล่าวขึ้นว่า “บรเิวณนี้ไม่มสีตัว์อสูร

สงัเกตการณ์ หรอืที่นี่จะเป็นจุดโจมตขีบวนขนส่งเนื้อสตัว์อสูร”

“ก็มีความเป็นไปได้ เพราะโดยปกติการเคลื่อนย้ายก�าลังพลไกลๆ ล้วนไม่เป็น 

ผลดตี่อแผนซุ่มโจมต”ี จอมปราชญ์อาวุธกล่าวขึ้น

เทพกระบี่เวรตะไลยิ้มก่อนพูดว่า “ถ้าพวกเราอยากรู้ต�าแหน่งโจมต ีกต็้องหาข่าว

หน่อยแล้ว”
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“ให้ฉนัจบัพวกมนัมาซ้อมสกัคนสองคนไหม” เนฟเสนอความเหน็

จอมปราชญ์อาวุธยิ้มแห้งๆ แล้วกล่าวว่า “ใช้วิธีนั้นไม่ได้หรอกเนฟ เดี๋ยวฝ่าย 

ตรงข้ามจะรู้ตวั”

“งั้นพวกนายจะใช้วธิไีหน” เนฟถามต่อ

“ปลอมตวัเข้าไป” จอมปราชญ์อาวุธกบัเทพกระบี่เวรตะไลพูดขึ้นพร้อมกนั

อนิดี้หรี่ตามองสองหนุ่มก่อนกล่าวว่า “ไม่เสี่ยงเกนิไปหรอื”

“ไม่หรอก พวกมนัมกีนัหลายร้อยคน และดูเหมอืนจะมาจากหลายๆ กลิด์ การ

โผล่เข้าไปผสมโรงของพวกเราไม่น่าจะเกดิความสงสยัขึ้น” เทพกระบี่เวรตะไลตอบ

“ส่งฟิงเกอร์หรอืเทพน้อยไปสบืข่าวไม่ดกีว่าหรอื” ซนิเวยีกล่าวแทรกขึ้น

จอมปราชญ์อาวุธคลี่ยิ้มแล้วกล่าวว่า “ด้านความปลอดภยัมนัดมีาก แต่ด้านข้อมูล 

ถ้าเราสามารถพูดโต้ตอบกบัฝ่ายตรงข้ามได้ ย่อมท�าให้ได้ข้อมูลตรงตามเป้าหมายกว่า”

“ฉันเห็นด้วยกบัอาจังและไลจัง แต่การปลอมตวัเข้าไปสืบข่าวคงใช้คนมากไม่ได้” 

ฉางฟงกล่าว

“งั้นฉนักบัไลจงัอาสาเอง” จอมปราชญ์อาวุธเสนอ

เมื่อตกลงกนัเสรจ็แล้ว ฉางฟงกพ็าเหล่าภตูย้อนกลบัไปหาจดุตั้งเตน็ท์ของพวกเขา

ในป่าลกึ เพื่อไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามมโีอกาสพบเหน็

หลังจากฉางฟงไปแล้ว สองหนุ่มก็ท�าเนียนอาศัยช่วงที่ผู้เล่นเข้าป่าฝึกซ้อมเข้าไป

ผสมโรงด้วย เนื่องจากการฝึกจัดขึ้นในหลายสถานที่ ซึ่งแต่ละจุดต่างก็มีเอกลักษณ์การ

ฝึกฝีมอืเฉพาะทาง ใครผ่านด่านไหนได้กไ็ปอกีด่านได้เลย ไม่นานสองหนุ่มกส็ามารถตสีนทิ

กบัผู้เล่นบางส่วนได้ส�าเรจ็

เพื่อไม่ให้เทพกระบี่เวรตะไลกบัจอมปราชญ์อาวุธต้องเสยีเวลาตามหาที่พกัพวกเขา 

ฉางฟงจึงส่งฟิงเกอร์ไปเฝ้าดูด้วย เมื่อสองหนุ่มปฏิบัติภารกิจเสร็จ ฟิงเกอร์ก็น�าทาง 

สองหนุ่มกลบัมาหาฉางฟงที่เตน็ท์

รอบๆ กองไฟ สองหนุ่มต้องออกก�าลงักายมาหลายชั่วโมงในวนันี้ พวกเขาจงึหวิ

มากกว่าปกต ิภายหลงันั่งกนิอาหารค�่าจนอิ่มแล้ว เทพกระบี่เวรตะไลกก็ล่าวขึ้นว่า

“จุดที่พวกเขาจะโจมตหี่างจากต�าแหน่งนี้สบิกโิลเมตร แต่จะเป็นจุดไหน ไม่มใีคร

ล่วงรู้ เพราะกลุ่มผู้น�าโจมต ียงัมาไม่ถงึค่ายฝึกยุทธ์”

“พวกเขาบอกหรอืเปล่าว่ากลุ่มผู้น�ามกีี่คน” ฉางฟงถามต่อ
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“จากที่ฉนักบัไลจงัแยกกนัสอบถามพวกเขา ได้ข้อมลูเพยีงคร่าวๆ ว่า กลิด์อวตาร

จะน�ายอดฝีมือมาร่วมรบราวหนึ่งร้อยคน ยอดยุทธ์ระดับสูงเป็นหัวหน้ากองธงสองคน 

ระดบัรองหวัหน้ากองธงช�านาญยุทธ์ฝ่ายต่างๆ อกีแปดคน” จอมปราชญ์อาวุธตอบ

“หัวหน้ากองธง ฟังดูยิ่งใหญ่ดี แต่มันจะเป็นกลุ่มโกงสกิลหรือเปล่านะ” ฉางฟง 

กล่าว

“ผูเ้ล่นจากกลิด์อวตารส่วนหนึ่งที่ฉนัได้สนทนาบอกว่า แค่ระดบัรองหวัหน้ากองธง

กเ็ก่งสุดๆ แล้ว ถ้าระดบัหวัหน้ากองธงไม่ต้องไปพูดถงึ” เทพกระบี่เวรตะไลตอบ

“อมื...ถ้าพวกมนัเป็นกลุม่โกงสกลิ เราจะได้เหยื่อสบิคนพอด”ี ฉางฟงกล่าว ดวงตา

วาวโรจน์

“ปัญหาก็คือ กลุ่มโกงสกิลจะปรากฏตัวให้เห็นหรือเปล่านี่สิ” เทพกระบี่เวรตะไล

เอ่ย

“ตอนนี้ต้องรอดูความสามารถของกิลด์ FOX แล้ว พวกเขาสามารถบีบจนกลุ่ม 

ผู้น�ากลิด์อวตารยอมออกมาเปิดเผยตวัหรอืเปล่า” จอมปราชญ์อาวุธกล่าวขึ้น

“ไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอก มพีวกเราเป็นตวัเร่งปฏกิริยิาอยู่ด้วย มหีรอืพวกมนัจะ

ไม่ออกมา หึๆ ” ฉางฟงกล่าวด้วยน�้าเสยีงมั่นใจมาก

เทพกระบี่เวรตะไลปรายตามองฉางฟงพลางกล่าวว่า “ปิงปิงส่งข่าวมาหรอืยงั”

“ส่งมาแล้ว กลิด์ FOX เนื่องจากเป็นขบวนคาราวานขนส่งเนื้อสตัว์อสูรจงึเดนิทาง

เรว็นกัไม่ได้ ดงันั้นตามตารางเวลา อกีห้าวนัจงึจะถงึชายแดนเมอืงจงหนาน” ฉางฟงตอบ

“ใช้เวลาเดนิทางยาวนานกว่าที่คดิไว้ถงึสามวนั” เทพกระบี่เวรตะไลกล่าว

“มันแน่นอนอยู่แล้ว ขบวนคาราวานขนเนื้อครั้งนี้มากเป็นพิเศษ จึงจ�าเป็นต้อง 

เดนิทางอย่างระมดัระวงัที่สดุ ซึ่งกส็มเหตุสมผล เพราะถ้าเดนิทางเรว็เกนิไป ฝ่ายตรงข้าม

อาจสงสยัว่ามแีผนการซ่อนอยู่” ฉางฟงตอบ

“กลุ่มศตัรูที่ตั้งค่ายอยู่ พวกเราจะตดัก�าลงัพวกมนัไหม” เนฟถามขึ้นบ้าง เพราะ

เขากระสนัอยากจะต่อสู้เตม็ทแีล้ว

ฉางฟงส่ายหน้าก่อนกล่าวว่า “เราจะแหย่รงัแตนตอนนี้ไม่ได้ ไม่งั้นแผนการจะเกดิ

ความผดิพลาดขึ้น”

“ผูเ้ล่นกลิด์ DEVIL ปัจจบุนัอยูห่่างจากพวกเรามากไหม” เทพกระบี่เวรตะไลถาม

“ตามข่าวที่ปิงปิงให้มา อยู่ล้าหลงัพวกเราหนึ่งวนั” ฉางฟงตอบ
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“กลุ่มที่ดักสืบข่าวของฝ่ายตรงข้ามมีปฏิกิริยายังไงบ้าง และมีการซุ่มโจมตีหรือ

เปล่า” จอมปราชญ์อาวุธถามต่อ

ฉางฟงยกัไหล่ก่อนตอบว่า “พวกมนัยงัอยูต่�าแหน่งเดมิ ตามที่พวกเราแจ้งล่วงหน้า

ให้กลิด์ DEVIL รู้ และพวกมนักไ็ม่ได้โจมตพีวกเขาตามที่ได้คาดไว้เช่นกนั”

“แสดงวา่ข่าวที่กลิด์ DEVIL ส่งคนไปสมทบกลิด์ FOX ที่ชายแดนคงล่วงรูไ้ปถงึ

หูกลิด์อวตารแล้วสนิะ” เทพกระบี่เวรตะไลกล่าวขึ้น

“ใช่! และขอเพียงพวกเราไปรวมกลุ่มกับกิลด์ DEVIL ก่อนเจอกิลด์ FOX 

เมื่อไหร่ ต่อให้มีสายสืบกิลด์อวตารในกิลด์ FOX พวกเราก็จะไม่ถูกสงสัยในภายหลัง” 

ฉางฟงกล่าวจบ ทั้งสามหนุ่มกห็วัเราะออกมาพร้อมกนั

กลุม่ฉางฟงอยูค่ยุเรื่องทั่วไปเกอืบครึ่งชั่วโมง จากนั้นทั้งหมดกแ็ยกย้ายกนัไปนอน

เช้าวนัใหม่ กลุ่มฉางฟงออกเดนิทางต่อ แต่ไม่เร่งรบีมากนกั เพราะพวกเขายงัมี

ปัญหาที่ต้องระวงัอยู่อกีข้อหนึ่ง นั่นคอือาจซวยเจอกบัผู้เล่นกลิด์อวตารระหว่างทาง

การเดนิทางในป่าท�าให้ต้องเผชญิหน้ากบัสตัว์อสูรระดบัราชาบ่อยครั้ง แม้ไม่คดิ

จะฆ่ามนั แต่พวกมนักอ็าฆาตผู้เล่นที่บงัอาจเมนิเฉยต่อมนั ดงันั้นจงึแผลงฤทธิ์ส่งบอลพลงั

โจมตกีลุม่ฉางฟง บางตวักว็ิ่งไล่ล่าพวกเขาเป็นระยะทางหลายกโิลเมตร เล่นเอาป่าทั้งแถบ

เละไม่มชีิ้นดี

กลุ่มฉางฟงไม่กังวลที่สัตว์อสูรโจมตีมากนัก เพราะปกติพวกมันก็โจมตีกันเอง 

อยู่แล้ว ส่วนผู้เล่นคนอื่นที่ใช้เส้นทางสญัจรระหว่างเมอืง กม็นี้อยคนที่จะใส่ใจเสยีงที่เกดิ

จากป่าลกึ

ฉางฟงมาถงึเป้าหมายซึ่งเป็นจดุนดัพบกบัผูเ้ล่นของกลิด์ DEVIL ก่อนเกอืบหนึ่งวนั 

การเข้าร่วมขบวนเดินทางนั้น ฉางฟงเพียงส่งสัญญาณมือเล็กน้อย ทั้งหมดก็เคลื่อนร่าง

ตามหลงักลุ่มอย่างแนบเนยีน โดยไม่ต้องพูดอะไรให้มากความ

การเดนิทางเกดิขึ้นไม่ถงึสามชั่วโมง กลิด์ DEVIL กม็าถงึชายแดนต�าแหน่งนดัพบ

กับกิลด์ FOX ฉางฟงปล่อยให้เทพกระบี่เวรตะไลกับจอมปราชญ์อาวุธเป็นผู้สนทนากับ

หวัหน้ากลุ่มที่น�าก�าลงัมาในครั้งนี้ ส่วนตวัเขาเอง เนฟ อนิดี้ และซนิเวยี เพยีงอยู่ในกลุ่ม

และท�าตวักลมกลนืเท่านั้น

ฉางฟงไม่ต้องการให้เกดิเหตไุม่คาดฝันกบัซเีรยีและซามนี เขาจงึเกบ็พวกเธอเข้าไป

ไว้ในแหวนก่อน ฉางฟงเหน็บนท้องฟ้ามสีตัว์อสรูเลี้ยงเหยี่ยวลายเสอืสามตวับนิวนอยูไ่กลๆ 
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กร็ู้ได้ทนัทวี่าจุดรวมพลแห่งนี้ ฝ่ายตรงข้ามได้ส่งสายสบืมาเฝ้ามองเช่นกนั และที่แน่ๆ ก็

คอื อกีไม่นานพวกเขาต้องส่งสายสบืมาสอดแนมที่นี่

แม้ฉางฟงไม่ได้เอ่ยปากพูด ผู้น�ากลุ่มจากกิลด์ DEVIL ก็คงวิเคราะห์ได้ เพราะ

ฉางฟงเห็นเขาชี้นิ้วบอกลูกน้องคนสนิท หลังจากนั้นความระมัดระวังของผู้เล่นที่มาด้วย 

กต็ื่นตวัขึ้น

ผูเ้ล่นกลิด์ DEVIL ที่มาในวนันี้ล้วนไม่รูว่้ากลุม่ฉางฟงเป็นใครบ้าง พวกเขารูเ้พยีง

ว่าหวัหน้ากลิด์เสี่ยวหลงเปาได้ส่งยอดฝีมอืระดบัสูงมาสมทบเพิ่ม

การรอคอยขบวนคาราวานรถขนเนื้อสตัว์อสรูเป็นเรื่องน่าเบื่อมาก กว่ากลิด์ FOX 

จะโผล่มายงัจุดนดัพบ กลุ่มฉางฟงกห็ลบัไปสามรอบแล้ว แถมพระอาทิตย์กต็กดนิพอด ี

เมื่อฉางฟงเห็นขบวนรถขนเนื้อสัตว์อสูรมากกว่าห้าสิบคัน เขาก็ไม่แปลกใจเท่าไรนักที่ 

กลิด์ FOX เคลื่อนที่ช้ากว่าปกตมิาก

ยอดฝีมือที่มากับขบวนขนเนื้อสัตว์อสูรมีถึง 250 คน เกือบ 100 คนมีระดับ 

พื้นฐานมากกว่า 55 ถ้าฉางฟงเดาไม่ผดิ มผีู้เล่นยี่สบิกว่าคน ระดบั 60 ขึ้นไปแล้ว ขณะ

เดยีวกนัทกัษะยทุธ์ของพวกเขากไ็ม่ธรรมดาเลย ฉางฟงวเิคราะห์จากที่พวกเขาเคลื่อนร่าง

อารกัษ์ขาขบวนรถคาราวาน

“ไม่แปลกใจสักนิดว่าท�าไมกิลด์อวตารจึงยังไม่ถล่มกิลด์ FOX ที่เมืองหยางชุน” 

ฉางฟงพูดขึ้น

จอมปราชญ์อาวธุพยกัหน้าเหน็ด้วย ก่อนกล่าวว่า “ดเูหมอืนหอกสายฟ้าจวิอี้จะทุม่

ยอดฝีมอืมากบัขบวนคาราวานไม่น้อยจรงิๆ”

เทพกระบี่เวรตะไลถอนหายใจแล้วเอ่ยว่า “ถ้าในสภาวะปกต ิกลิด์อวตารไม่มทีาง

ท�าลายกลิด์ FOX ที่เมอืงหยางชุนได้แน่นอน แต่ถ้าพวกเขาใช้สกลิโกงกเ็ป็นอกีเรื่อง ฉนั

มั่นใจว่ากลิด์ FOX ไม่น่าจะรบัมอืพวกเขาได้ ฉางฟงพอจะไขข้อข้องใจให้ฉนัได้ไหม ท�าไม

กลิด์อวตารจงึต้องรวบรวมผูเ้ล่นปกตโิจมตกีลิด์ FOX ล่ะ ทั้งๆ ที่พวกเขาสามารถท�าลาย 

กลิด์ FOX ได้นานแล้ว”

“หึๆ  ฉนัตอบแทนฉางฟงให้เอาไหม” จอมปราชญ์อาวุธพูดแทรกขึ้น

“ได้ส”ิ เทพกระบี่เวรตะไลตอบ

“นี่เรียกว่าความสูงส่งของการวางกลยุทธ์ของกลุ่มผู้ใช้สกิลโกง การใช้สกิลโกง

พร้อมกนัหลายๆ คน อาจเป็นช่องโหว่ให้เกดิการร้องเรยีนให้ตรวจสอบ สมมุตว่ิานายเป็น
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หวัหน้ากลิด์แห่งหนึ่ง นายมกีองก�าลงัป้องกนักลิด์ที่เข้มแขง็ นอกจากนี้ยงัมสีมาชกิในกลิด์

เกือบพันคน แต่ต่อมาถูกผู้เล่นกิลด์อวตารไม่กี่ร้อยคนโจมตีจนกิลด์แตกพ่าย นายจะ 

ร้องเรยีนไหม” จอมปราชญ์อาวุธถาม

เทพกระบี่เวรตะไลพยักหน้าหงึกๆ พลางกล่าวว่า “ย่อมต้องร้องเรียนตามปกต ิ 

เหมอืนที่กลิด์อื่นๆ ท�า”

“นั่นก็ใช่แล้ว เมื่อ NPC ตรวจพบสกิลประหลาดหรือระดับที่ผิดปกติของผู้เล่น  

กิลด์อวตารย่อมไม่มีข้อแก้ตัว ดังนั้นพวกเขาจ�าเป็นต้องหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทุกรูปแบบ 

จงึต้องใช้วธินีี้” จอมปราชญ์อาวุธตอบ

“ถามจรงิๆ กรณขีองฉางฟงไปแสดงอทิธฤิทธิ์ตามที่ต่างๆ มกีารตรวจสอบหรอื

เปล่า” เทพกระบี่เวรตะไลถามต่อ ฉางฟงเหน็ว่ามนัเกี่ยวกบัตวัเองจงึสนใจเป็นพเิศษ

“กรณีของฉางฟง เคยถูกตรวจสอบมาแล้วไม่ต�่ากว่าสามครั้ง แต่เขาไม่ได้โกง 

NPC จงึไม่สามารถท�าอะไรเขาได้” จอมปราชญ์อาวุธตอบ

เทพกระบี่เวรตะไลนึกสนุกจึงกล่าวต่อไปว่า “นายเคยได้ยิน NPC นินทาฉางฟง

ไหม”

“ฮ่าๆๆ นายไม่น่าถามค�าถามนี้กบัฉนัเลย ตามจรงิฉนักไ็ม่เคยอ่านหรอก แต่เรื่อง

ของฉางฟงถูกพดูถงึมากที่สดุ ส่วนข้อความกม็ทีั้งค�าด่าและค�าชม” จอมปราชญ์อาวุธตอบ

ฉางฟงนิ่งฟังอยู่ ครุ่นคดิเลก็น้อยก่อนกล่าวขึ้นว่า “มใีครแอบตดิตามพฤตกิรรม

ฉนัหรอืเปล่า”

จอมปราชญ์อาวุธหวัเราะแล้วกล่าวว่า “ไม่มหีรอก มนัเป็นกฎของบรษิทั ทุกคนที่

ท�างานจะมโีปรแกรมตรวจสอบการท�างานตดิตวั พวกเขาจะท�างานตามที่ได้รบัมอบหมาย

เท่านั้น ไม่อาจใช้ระบบตดิตามผู้เล่นคนใดคนหนึ่งตลอดได้ แม้การเข้าไปตรวจสอบผู้เล่น 

ถ้าไม่ได้รบัค�าสั่งพเิศษกเ็ข้าไปตรวจสอบไม่ได้เช่นกนั”

‘อิๆ  ค่อยโล่งใจหน่อยแฮะ นกึว่าม ีNPC มอนเิตอร์เราเรื่อยๆ เกดิเผลอใช้สกลิ

เทพๆ ที่สร้างขึ้นมา มหีวงัถูกแบนก่อนแก้ตวั’ ฉางฟงคดิในใจ

การพกัค้างแรมที่ชายแดน ตลอดทั้งคนืไม่มกีารโจมตอีย่างที่หลายคนคาดการณ์

ไว้ นอกจากนี้กไ็ม่มใีครพบเหน็สายสบืของฝ่ายตรงข้ามเข้ามาสบืข่าวแม้แต่คนเดยีว พอ

ตื่นขึ้นมาตอนเช้า เทพกระบี่เวรตะไลกับจอมปราชญ์อาวุธก็เข้ามาหาฉางฟงเพื่อสอบถาม

สถานการณ์
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“ไม่มกีารสอดแนม?” เทพกระบี่เวรตะไลกล่าวขึ้น

ฉางฟงพยกัหน้าแล้วกล่าวว่า “ฉนัให้ฟิงเกอร์ไปดูแล้ว ไม่มกีารเคลื่อนไหวภายใน

ป่ารอบๆ นี้ตั้งแต่เมื่อคนื”

จอมปราชญ์อาวธุคล้ายคดิได้ จงึกล่าวขึ้นว่า “จรงิส ิพวกเขารูจ้�านวนคนตอนออก

เดนิทางแล้ว และรู้จ�านวนคนที่มาสมทบ ต่อให้ไม่ต้องมาสอดแนม พวกเขากพ็อจะคาด

เดาได้”

“อาจังพูดถูกต้อง ตอนนี้เหลือเพียงระวังว่าพวกเขาอาจเปลี่ยนแผนการโจมตีเป็น

นอกเส้นทางที่พวกเขาเคยก�าหนดไว้” ฉางฟงกล่าวด้วยน�้าเสยีงจรงิจงั

“นายหมายถงึ...พวกเขาจะใช้กองก�าลงัที่มาจากหยางชุนหรอื” เทพกระบี่เวรตะไล

ถามต่อ

“นายตอบถูกเพยีงครึ่ง แต่พวกเขาอาจไม่ใช้ก�าลงัเข้าปะทะตรงๆ” ฉางฟงตอบ

“หมายความว่ายงัไง” จอมปราชญ์อาวุธถาม

“ฉันหมายถึง พวกเขาอาจใช้เล่ห์กลจัดการกับขบวนคาราวานขนเนื้อสัตว์เพื่อ

บั่นทอนก�าลงัผู้เล่น ซึ่งสามารถใช้ได้หลากหลายรูปแบบ” ฉางฟงตอบ

“นายเอาอะไรมาคาดเดา” เทพกระบี่เวรตะไลถามบ้าง

“ฉนัวเิคราะห์จากค�าตอบที่ได้มาจากกลุ่มผู้เล่นกลิด์ FOX เมื่อวาน” ฉางฟงตอบ

สองหนุ่มท�าหน้างง ก่อนเทพกระบี่เวรตะไลจะกล่าวขึ้นว่า

“ใครบอกนาย เมื่อวานฉนัถามทกุคนแล้ว พวกเขาบอกเป็นเสยีงเดยีวกนัว่าทุกคน

เดนิทางสะดวกราบรื่น ไม่มคีนของฝ่ายตรงข้ามโผล่มาให้เหน็สกัคน”

“ฮ่าๆๆ พวกนายคดิดใูห้ด ีพวกเขาคยุถงึการเจอสตัว์อสรูตลอดเส้นทาง แถมเป็น

ระดบัราชาเกอืบทุกครั้งที่เจอหรอืเปล่า” ฉางฟงตอบ

เทพกระบี่เวรตะไลเอยีงคอพลางกล่าวว่า “นายก�าลังจะบอกว่าพวกเขาใช้วิธตี้อน

สตัว์อสูรมาโจมตขีบวนรถคาราวานหรอื”

“ใช่! เพียงแต่พวกเขายังหาสัตว์อสูรกลุ่มใหญ่ๆ ไม่ได้ ผู้เล่นกิลด์ FOX จึงยัง

ปลอดภัย แต่ก็ต้องขอชมผู้ควบคุมขบวนรถ ซึ่งสามารถสั่งรุกสั่งถอยได้ โดยไม่ท�าให้ 

เนื้อสตัว์อสูรเสยีหาย” ฉางฟงอธบิาย

สามหนุ่มคยุกนัได้แค่นั้น หวัหน้าที่คมุขบวนรถขนเนื้อกส็ั่งให้ทกุคนเกบ็เตน็ท์และ

กนิอาหารเช้า โดยมกี�าหนดออกเดนิทางในช่วงเก้านาฬิกา
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ทันทีที่ขบวนรถเคลื่อน กลุ่มผู้เล่นยอดฝีมือของกิลด์ FOX จ�านวนสามสิบคนก็

กระจายก�าลงักนัเข้าไปในป่า เพื่อลาดตระเวนเป็นวงกลมรอบๆ ขบวนรถคาราวานขนเนื้อ

สตัว์อสูร ตั้งแต่ด้านหน้าสุดจนถงึด้านหลงัขบวน กลุ่มฉางฟงเลอืกเดนิอยู่ท้ายขบวน เพื่อ

หลกีเลี่ยงการปะทะกบัศตัรูก่อน

นอกจากจะมผีูเ้ล่นลาดตระเวนบนพื้น บนต้นไม้กม็ยีอดฝีมอืคอยสอดส่องอยูข้่าง

ทางถึงสิบคน พวกเขาเหล่านี้มีวิชาตัวเบาขั้นสูง สามารถลาดตระเวนในพื้นที่ไกลออกไป

จากขบวนรถได้ เพื่อมองหาศตัรูที่อาจแอบแฝงในป่าทบึ

การเดนิทางตลอดทั้งวนัมสีตัว์อสรูระดบัราชามากวนใจไม่กี่ตวั ซึ่งกเ็ป็นเรื่องปกติ

ของการเดนิทางไกล ฉางฟงพอได้ยนิผู้เล่นกลิด์ FOX คยุกนัวา่ สตัว์อสรูระดบัราชาแถว

เมอืงจงหนานน้อยกวา่ระหว่างทางที่เดนิออกจากเขตแดนหยางชนุมาก เขากพ็อจะคาดเดา

ได้ กลิด์อวตารคงเปลี่ยนแผนโจมตแีล้ว

เมื่อตะวนัใกล้จะตกดนิ ผู้น�าขบวนรถกส็ั่งตั้งเตน็ท์พกัค้างแรม ผู้เล่นหลายคนตั้ง

เต็นท์เสร็จก็ขออนุญาตไปยืดเส้นยืนสายในป่าบ้าง แต่ไม่นานนักหัวหน้าผู้ควบคุมก็เกิด

อาการแตกตื่น เมื่อผู้เล่นที่ขออนุญาตเข้าไปในป่าโทรศพัท์มาบอกว่าเขาถูกผู้เล่นไม่ทราบ

ฝ่ายโจมต ีและผู้เล่นที่ตามเขาไปตายสองคน ตอนนี้เหลอืเพยีงเขาที่ก�าลงัหนตีาย 

ด้วยความเป็นห่วงเพื่อนๆ หัวหน้ากองคาราวานจึงคัดเลือกผู้เล่นยอดฝีมือ 

หลายสิบคน แบ่งออกเป็นกลุ่มๆ เพื่อติดตามเพื่อน ฉางฟงปรึกษาคนในกลุ่มเช่นกัน  

สุดท้ายตกลงกันว่า ฉางฟงกับจอมปราชญ์อาวุธจะเป็นคนไปช่วยหาผู้เล่น ส่วนที่เหลือ 

คอยเฝ้าขบวนรถไว้ เผื่อจะมกีารโจมตเีกดิขึ้น

ระหว่างเคลื่อนร่างในป่า จอมปราชญ์อาวุธกล่าวขึ้นว่า “ตอนนี้ท�าไมพวกมนัใช้แผน

โจมตอีย่างเปิดเผยล่ะ”

“อาจเป็นเพราะศตัรขูองพวกเขาได้ข้ามฝ่ังหยางชนุมาแล้ว จงึมั่นใจกลิด์ FOX จะ

ไม่มวีนัหวนกลบัทางเดมิจนกว่าจะไปถงึเป้าหมาย” ฉางฟงตอบยิ้มๆ

“งั้นแสดงว่าพวกเขาอาจโจมตีกลุ่มผู้เล่นกิลด์ FOX นอกแผนการที่เตรียมไว้” 

จอมปราชญ์อาวุธกล่าวต่อ

ฉางฟงส่ายหน้าแล้วกล่าวว่า “ไม่หรอก พวกเขาน่าจะก�าหนดจุดโจมตทีี่เดมิ เพยีง

แต่ใช้วธิตีดัก�าลงัไปเรื่อยๆ โดยไม่ทุ่มก�าลงัโจมตกีลิด์ FOX ในตอนนี้”

จอมปราชญ์อาวุธเหมือนจะค้นพบต�าแหน่งปะทะกันแล้ว จึงชี้นิ้วให้ฉางฟงดู ไม่
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นานสองหนุ่มกเ็หนิร่างลงจากต้นไม้ พร้อมกบักางสกลิระวงัภยัเตม็พกิดั

“ไม่มใีครอยู่แถวนี้” จอมปราชญ์อาวุธกล่าวขึ้นก่อน

ฉางฟงมองดูความเสียหายของต้นไม้ขนาดใหญ่แล้วว่า “มีพลังการท�าลายล้างสูง

ผดิปกต ิเป็นพวกโกงสกลิแน่”

“ฉนัเหน็ด้วย ต้นไม้ขนาดนี้อย่างน้อยต้องโจมตสีองหมดั แต่ผูเ้ล่นคนนี้โจมตเีพยีง

หมดัเดยีวกส็ามารถท�าลายต้นไม้ได้ง่ายๆ เลย” จอมปราชญ์อาวุธกล่าวเสรมิ

ฉางฟงเดนิและมองไปตามพื้น ก่อนจะนั่งลงใกล้ๆ รอยเท้า “ดูจากรอยเท้าศตัรูมี

สี่คน สามคนไม่เคลื่อนไหว”

“มองออกหรอืเปล่าว่าพวกมนัระดบัเท่าไหร่” จอมปราชญ์อาวธุถามขณะเดนิดรูอบ

ต้นไม้อกีต้น ซึ่งยงัมคีราบเลอืดเปื้อนอยู่เตม็ไปหมด และเขากพ็อจะคาดเดาได้ว่ามผีู้เล่น

คนหนึ่งจบชวีติที่นี่

“ดเูหมอืนพวกเขาจะไม่ได้ใช้สกลิโกงตลอด ทั้งสี่คนระดบัไม่น่าจะเกนิ 66” ฉางฟง 

ตอบพลางกวาดตามองหาข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม แล้วค่อยกล่าวต่อ “สองในสี่ใช้หอกเป็น

อาวุธ”

จอมปราชญ์อาวุธเลกิสนใจต้นไม้ เดนิกลบัมาหาฉางฟงพลางถามขึ้นว่า “นายรู้ได้

ยงัไง”

“รอยด้ามหอกข้างเท้าพวกเขาน่ะส ิ หมอนี่คงอารมณ์ร้อนไม่น้อย ถงึกระทุ้งด้าม

หอกใส่ดนิจนเป็นหลุมเลย” ฉางฟงตอบ

จอมปราชญ์อาวธุปรายตามองฉางฟงแล้วกล่าวว่า “แค่รอยบนพื้นดนิ นายวเิคราะห์

ได้ถงึนสิยัผู้เล่นเลยหรอื”

“ใช่ นายดูอกีรอยส ิ หมอนี่เป็นคนใจเยน็ เขาเพยีงตั้งหอกเบาๆ และไม่ขยบัอกี

เลย” ฉางฟงกล่าวยิ้มๆ

จอมปราชญ์อาวุธหวัเราะเบาๆ แล้วพดูว่า “งั้นไอ้คนโจมตผีูเ้ล่นมนัใช้อะไรเป็นอาวธุ”

“ใช้ดาบ” ฉางฟงตอบทนัที

“นายวเิคราะห์จากอะไร” จอมปราชญ์อาวุธถามต่อ

“ไม่เห็นยาก จากร่องรอยที่เห็นมีการฟันมากกว่าแทง แถมรอยฟันบนต้นไม้ก็

ชดัเจน บ่งบอกว่าเขาได้ทิ้งน�้าหนกัลงไปที่ดาบเตม็ก�าลงั จุดที่เกดิรอยจงึมกีารแตกระเบดิ 

เลยเป็นไปไม่ได้ที่อาวุธที่เขาใช้จะเป็นกระบี่” ฉางฟงตอบ



50  ยุทธภพออนไลน์ ภาค ราชันมารสะท้านยุทธภพ ตอน นักฆ่าหัวหน้ากิลด์อวตาร

จอมปราชญ์อาวธุชี้นิ้วไปยงัรอยเท้าบนพื้นพลางกล่าวว่า “หนึ่งในสี่ใช้สกลิโกงแน่ๆ 

แล้วอกีสามได้ใช้สกลิโกงไหม”

“ตอบยากนะ แต่ดูจากรอยเท้าแล้ว คนถอืหอกใจเยน็ที่สุด น่าจะเป็นหวัหน้า และ

มีโอกาสใช้สกิลโกงเช่นกัน” พอฉางฟงพูดจบ สองหนุ่มก็ได้ยินเสียงปะทะแทบจะพร้อม

เพรยีงกนั

“เกดิการปะทะกนัแล้ว แถมมาจากสามทศิทาง!” จอมปราชญ์อาวุธร้องอุทาน

“เราต้องเลอืกหนึ่งทาง ตามมา!!!”

ฉางฟงไม่รอช้า ทะยานออกไปอย่างรวดเร็ว ไม่นานก็มาถึงจุดปะทะ ฉางฟงกับ

จอมปราชญ์อาวุธมองดูผู้เล่นคนหนึ่งก�าลังปะทะกับผู้เล่นยอดฝีมือกิลด์ FOX ถึงหกคน 

แต่ดเูหมอืนทั้งหมดจะมคีนบาดเจบ็ไปแล้วสามคน พอทั้งสองมาถงึกด็งึอาวุธออกมาโจมตี

ฝ่ายตรงข้าม เสรมิก�าลงัให้แก่กลิด์ FOX

“ฮ่าๆๆ มเีพื่อนมาเสรมิก�าลงัด้วยหรอื ดีๆ  ฉนัจะฆ่าพวกแกให้หมด” ผู้เล่นคนนั้น

กล่าว

ฉางฟงเห็นการเคลื่อนไหวก็พอจะเดาออกว่าหมอนี่ระดับไม่แตกต่างจากอู่จงและ

ประหารฟ้าเลย

ขณะจอมปราชญ์อาวุธต่อสู้กบัผู้เล่นคนนั้นอยู่นั้น เขากย็ิ้มฝืนๆ พลางหนัไปมอง

ฉางฟงที่เคลื่อนร่างในกลุ่มผู้เล่นกลิด์ FOX ไปด้วย จากนั้นเพยีงชั่วครู่ ทั้งแปดคนกร็ุม

โจมตผีู้เล่นกลิด์อวตารพร้อมกนั

ผูเ้ล่นกลิดอ์วตารไม่รูว่้าเมื่อปะทะกบัจอมปราชญ์อาวุธ สกลิโกงจะหายไปชั่วขณะ

หนึ่ง แต่เขาก็จับสังเกตไม่ได้ เขาเพียงแต่รู้สึกว่าศัตรูเก่งขึ้น เพราะมีพวกมาเพิ่มเท่านั้น 

ฉางฟงกบัจอมปราชญ์อาวุธถูกแรงปะทะของดาบจนกระเดน็ไปหลายครั้ง แต่สองหนุ่มก็

ยงัลุกขึ้นมารุมโจมตผีู้เล่นกลิด์อวตารได้ต่อเนื่อง

“บัดซบ! ฝากไว้ก่อนเถอะ” ผู้เล่นกิลด์อวตารสบถ ก่อนจะฉวยโอกาสที่ตัวเอง

กระแทกจอมปราชญ์อาวธุออกห่าง เคลื่อนร่างใช้วชิาตวัเบาหนไีปอย่างรวดเรว็ ผู้เล่นกลิด์ 

FOX หกคนต่างกล่าวขอบคุณสองหนุ่มกนัใหญ่ เพราะถ้าพวกเขาไม่มาเสรมิทพั ในกลุ่ม

พวกเขาคงมคีนได้ไปจุตใิหม่

ระหวา่งที่แยกย้ายกนัไปช่วยเหลอืกลุม่อื่นๆ จอมปราชญ์อาวธุกห็นัไปมองฉางฟง

ที่ใช้สกลิเสยีงทพิย์บอกเขาระหว่างต่อสู้ ก่อนจะกล่าวว่า “ต้องแกล้งท�าเป็นกระเดน็นี่ มนั
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เหนื่อยกว่าต่อสู้อกีนะ”

“เราต้องเล่นละคร เพราะพวกเราจ�าเป็นต้องกลบเกลื่อนฝีมือ จนกว่าจะได้เห็น 

ผู้เล่นที่ใช้สกลิโกงมารวมตวักนั” ฉางฟงตอบยิ้มๆ

จอมปราชญ์อาวุธถอนหายใจ ชี้นิ้วไปยงัหน้าอกฉางฟงแล้วกล่าวว่า “หน้าอกนาย

มรีอยเท้ามนัฝากไว้ด้วย ลงทุนเยอะไปไหม”

“ฮ่าๆๆ มนัเป็นการลงทนุที่คุม้ค่านะ ในสายตาคนอื่น ฉนัจะกลายเป็นจอมยทุธ์ที่ม ี

ฝีมือไม่มากนัก หรือเป็นม้านอกสายตา ดังนั้นฉันจะมีโอกาสได้ตรวจสอบศัตรูมากกว่า 

คนอื่นๆ” ฉางฟงตอบ

“งั้นครั้งต่อไป ฉนัจะลุยคนเดยีว ส่วนนายตรวจสอบระยะไกลเพื่อค้นหาพวกเขา

ดู จะได้รู้ว่ามาปฏบิตักิารครั้งนี้กี่คนกนัแน่” จอมปราชญ์อาวุธกล่าว ฉางฟงพยกัหน้ารบั 

ในขณะเดยีวกบัที่ผู้เล่นกลิด์ FOX ซึ่งเคลื่อนไหวอยู่ด้านหน้า ทะยานลงไปช่วยเพื่อนๆ ที่

ก�าลงัต่อสู้กบัศตัรูอยู่บนพื้นแล้ว

ฉางฟงไม่ได้ลงไปกับคนอื่น เขายืนอยู่บนต้นไม้พร้อมกบัใช้สกลิตรวจสอบผู้เล่น

กลิด์อวตารที่โกงสกลิ ใช้เวลาไม่นานนกั ฉางฟงกเ็หน็ผู้เล่นกลิด์อวตารทั้งหมดสบิห้าคน 

เนื่องจากสกลิที่ฉางฟงสร้างขึ้น เวลาใช้งานจะเหมอืนเขาได้ไปยืนอยู่ต่อหน้าผู้เล่นเหล่านั้น 

จงึมโีอกาสวเิคราะห์ผู้เล่นเหล่านั้นว่าใช่ผู้เล่นที่โกงสกลิหรอืไม่

‘ไม่คุ้นหน้าพวกมนัแฮะ อมื...ดูเหมอืนจะไม่มเีฟยหลง เวตาล อู่จง และประหาร

ฟ้า’ ฉางฟงคดิในใจ จากนั้นกป็ิดสกลิมองดูผู้เล่นกลิด์อวตารสามคนที่ชิ่งหนไีปได้อกีครั้ง

ผูเ้ล่นกลิด์ FOX ไม่รอช้า พอศตัรหูน ีพวกเขากร็วมกลุ่มมุ่งหน้าไปช่วยผู้เล่นกลุ่ม

ที่สาม แต่ไปไม่ทนั พวกเขาถูกฆ่าทั้งหมดหกคน การต่อสู้ครั้งนี้ฝ่ายกลิด์ FOX สูญเสยี

ผู้เล่นไปเก้าคน ฝ่ายศัตรูไม่มีใครบาดเจ็บเลย ฉางฟงปรายตามองผู้รอดชีวิต ซึ่งได้

โทรศพัท์มาขอความช่วยเหลอืจากเพื่อนๆ

“หมอนั่นโผล่มาตอนไหน” ฉางฟงกระซบิถามจอมปราชญ์อาวุธ

“เมื่อกี้นี้” จอมปราชญ์อาวุธตอบ

“บอกคนของกลิด์ DEVIL ให้จบัตาดูหมอนี่ไว้เป็นพเิศษ ฉนับงัเอญิเหน็มนัอยู่ใน

กลุ่มผู้เล่นกลิด์อวตาร” ฉางฟงกล่าวด้วยน�้าเสยีงเอื่อยๆ

“ปล่อยไส้ศกึไว้ในขบวน มนัจะดหีรอื” จอมปราชญ์อาวุธถาม เพราะตอนแรกเขา

ก�าลงัจะเข้าไปบอกหวัหน้ากลุ่มให้จบัตาดูผู้เล่นคนนี้ไว้อยู่แล้ว
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“ดูๆ เขาไปก่อน บางทอีาจมปีระโยชน์ ส่วนผู้น�าขบวนรถ เดี๋ยวฉนัจะให้หวัหน้า

กลุ่มกลิด์ DEVIL ไปคุยคร่าวๆ ไว้ เพื่อไม่ให้เกดิความเข้าใจผดิกนัทหีลงั” ฉางฟงตอบ

“สกิลนายนี่โหดว่ะ ยืนอยู่กับที่ก็เห็นหน้าศัตรูได้ แต่ตกลงมีใครไม่ใส่ชุดนินจา

ไหม” จอมปราชญ์อาวุธถามต่อ 

ฉางฟงส่ายหน้าแล้วกล่าวว่า “ไม่เห็น แต่ผู้เล่นที่โกงสกิลเจอแล้วห้า ที่เหลือ 

ไม่แน่ใจ”

“ห้าคน งั้นนายกใ็ช้สกลิลบล้างได้แล้วส”ิ จอมปราชญ์อาวธุกล่าวด้วยน�้าเสยีงยนิดี

“ยังไม่ได้ อาจัง ความสามารถของพวกเขาดีกว่าอู่จงและประหารเทพไม่มากนัก 

ไม่น่าจะเป็นระดบัหวัหน้า เราต้องรอพวกระดบัสูงกว่านี้ก่อน”

พอฉางฟงพูดจบ กลุ่มผู้เล่นกลิด์ FOX กด็ูเหมอืนจะตดัสนิใจกลบักนัแล้ว สอง

หนุ่มจงึต้องเลกิสนทนา และเคลื่อนร่างตามผู้เล่นกลิด์ FOX ออกจากป่า

กลุ่มคาราวานเนื้อสตัว์อสูรจ�าเป็นต้องหยุดพกัรอผู้เล่นที่ต้องจุตใิหม่ แต่ทุกคนก็

เตรยีมตวัปะทะกบัศตัรูเตม็ที่ เพราะไม่มั่นใจว่าศตัรูจะโผล่มาโจมตตีอนไหน

ผู้น�าขบวนคาราวานของกลิด์ FOX ค่อนข้างเป็นคนใจเยน็ แม้จะรู้แล้วว่าภายใน

ขบวนของเขามไีส้ศกึ แต่เพื่อจะสบืให้รูต้�าแหน่งโจมตทีี่แน่ชดั เขาจงึจ�าเป็นต้องปล่อยไส้ศกึ

ไว้ภายในขบวนต่อไป

เมื่อเกิดการซุ่มโจมตีขึ้นแล้ว ผู้น�าขบวนรถคาราวานขนส่งเนื้อจึงออกค�าสั่งห้าม 

ทุกคนในขบวนออกไปเที่ยวในป่าเมื่อมกีารหยุดพกั เพื่อป้องกนัปัญหาถูกซุ่มโจมตี

สามวนัต่อมา ไม่มเีหตุการณ์ร้ายๆ เกดิขึ้นกบัขบวนคาราวานขนเนื้อสตัว์อสูรของ 

กลิด์ FOX อกีเลย การเดนิทางช่วงนี้นอกจากพบเจอสตัว์อสรูแล้ว กไ็ม่พบเหน็ผูเ้ล่นกลิด์

อวตารแม้แต่คนเดยีว

เช้าวันที่สี่ สายสืบที่ถูกผู้น�าขบวนคาราวานกิลด์ FOX ใช้สะกดรอยไส้ศึกถูกฆ่า

ตาย สร้างความหงดุหงดิให้แก่หวัหน้ากองคาราวานกลิด์ FOX มาก ไส้ศกึเมื่อถกูเปิดเผย

ตวั เขากไ็ม่ได้กลบัมาอกีเลย

เมื่อหาเบาะแสจากไส้ศกึไม่ได้ ทกุคนกไ็ด้แต่คาดเดาต�าแหน่งที่จะถกูโจมตใีนระยะ

สบิกโิลเมตร ตามข้อมูลที่ได้รบัมาจากฉางฟงเท่านั้น แน่นอนว่าจากแผนเชิงรุกกต็้องปรบั

เปลี่ยนมาเป็นแผนตั้งรบัอย่างช่วยไม่ได้

“อกีไม่กี่ชั่วโมงจะเข้าเขตอนัตรายแล้ว” เทพกระบี่เวรตะไลพูดขึ้น



ปากกาแดงดำา  53

“ไม่รู้มนัจะใช้แผนไหน แต่โอกาสพวกระดบัสูงจะปรากฏตวัออกมาตั้งแต่ต้นมตี�่า

มากๆ”

จอมปราชญ์อาวุธกล่าวคาดการณ์ เทพกระบี่เวรตะไลเห็นฉางฟงยังใจเย็นเดิน 

ชมนกชมไม้พร้อมกับเนฟ ก็ส่ายหน้าพลางกล่าวเบาๆ ว่า “ดูเหมือนนายจะไม่เป็นเดือด

เป็นร้อนเลยนะ”

ฉางฟงละสายตาจากข้างทางแล้วกล่าวว่า “ท�าไมต้องกงัวลด้วย ยงัไงยอดฝีมอืฝ่าย

ตรงข้ามกต็้องปรากฏตวัออกมาแน่นอน”

“อะไรท�าให้นายมั่นใจขนาดนั้น” ซินเวียซึ่งเดินอยู่ข้างหลังถามแทรกขึ้น เพราะ 

เป้าหมายของเธอคือเก็บอาวุธ และอาวุธของยอดฝีมือระดับสูงก็ไม่ธรรมดา เธอจึง 

คาดหวงัว่าจะได้มนัมาสกัสองสามเล่ม

“นายคงเปรยีบเทยีบวรยุทธ์ระหว่างพวกที่อยูใ่นค่ายฝึกฝ่ายศตัร ูกบัพวกที่มากบั

กองคาราวานกลิด์ FOX ใช่ไหม” จอมปราชญ์อาวุธถาม

“ถูกต้อง ฝีมือยังห่างชั้นกันอยู่ พวกเขาต้องออกมาแน่ๆ เพียงแต่จะเร็วหรือช้า

เท่านั้นเอง” ฉางฟงตอบ

“นายวางแผนจะจดัการพวกเขายงัไง” เทพกระบี่เวรตะไลถามต่อ

“แผนฉนัไม่ยุง่ยากเท่าไหร่ ขอเพยีงเจอผู้เล่นอวตารสกัคน ฉนักจ็ะรูต้�าแหน่งที่อยู่

ของหัวหน้าระดับสูงของฝ่ายศัตรูได้ง่ายๆ และเมื่อถึงเวลานั้น ฉันจะไปหาพวกเขาอย่าง

ลบัๆ” ฉางฟงตอบ

จอมปราชญ์อาวุธหนัไปมองหน้าเทพกระบี่เวรตะไล ก่อนกล่าวว่า “ต่อจากนั้นล่ะ 

พวกเราต้องแกล้งสู้อกีหรอืเปล่า”

“แน่นอน พวกที่บุกโจมตเีข้ามาช่วงแรกๆ ให้นายแกล้งสู้แบบอ่อนๆ ไปก่อน พอ

พวกระดบัหวัหน้ามนัมาปรากฏตวัขึ้นเมื่อไหร่ นายค่อยจดัการส่งพวกมนัไปลงนรกได้เลย 

เป็นไง...แผนฉนัง่ายดไีหม” ฉางฟงถามยิ้มๆ

“เหอะๆ ตอนนายใช้สกลิ พวกเขาจะไม่รู้ตวัหรอื” จอมปราชญ์อาวุธถามต่อ

“สกิลที่ฉันจะปล่อยเข้าไป ก็เหมือนกับสกิลที่ฉันปล่อยเข้าไปในตัวนายนั่นแหละ 

อาจสะดุ้งนิดหน่อย แต่พวกเขาไม่รู้หรอก เพราะฉันจะท�าให้เงียบและแนบเนียนที่สุด 

หึๆ ” ฉางฟงตอบ

“ฉนัจะรูไ้ด้ไงอะ ว่าไอ้คนไหนมนัระดบัสงูและเป็นหวัหน้า” ซนิเวยีถามด้วยน�้าเสยีง
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กระตอืรอืร้น

ฉางฟงยกมอืลบูคาง สกัพกักก็ล่าวขึ้นว่า “ง่ายๆ ตวัโกงเทพๆ มกัจะออกมาช้ากว่า

เพื่อน นอกจากนี้มนัต้องมาพร้อมกบัอาวธุดีๆ  ถ้าเธอเหน็มนัเมื่อไหร่กจ็ดัการได้เลย รบัรอง

ว่าเธอจะได้รบัผลประโยชน์เตม็ที่ แต่มขี้อแม้ว่าเธอต้องฆ่าพวกมนั”

“ไม่มีปัญหา! ฉันจะฆ่าให้เรียบ คิๆๆ” ซินเวียตอบจริงจัง แต่ดวงตากลับเป็น

ประกายวาวโรจน์

‘นายโง่หรอืเปล่าเนี่ย ฉางฟง ขนืฆ่ามนัง่ายๆ กไ็ด้อาวุธชิ้นเดยีวส ิสู้ให้มนัเอาอาวุธ

ชิ้นที่สองออกมาแล้วค่อยฆ่ากย็งัไม่สาย คิๆ ๆ ฆ่าสกัสามคนกไ็ด้อาวธุระดบัสงูหกเล่ม รวย

อกีแล้วเรา คิๆ ๆ’ ซนิเวยีคดิในใจ สหีน้ากระหยิ่มยนิด ี

ฉางฟงเหน็สหีน้าของซนิเวยีกอ็่านออกทนัท ี ยยัเงอืกจอมงกต้องท�านอกแผนการ

แน่ๆ

เพื่อไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามจบัได้ หวัหน้ากองคาราวานขนเนื้อสตัว์อสูรกลิด์ FOX จงึ

สั่งให้ทุกคนเดนิทางช้าลง ก่อนถงึต�าแหน่งที่ฝ่ายตรงข้ามก�าหนดไว้หลายชั่วโมง

ระหว่างเดนิทาง เทพกระบี่เวรตะไลกบัจอมปราชญ์อาวุธกไ็ม่ได้อยูเ่ฉยๆ สองหนุ่ม

ต่างพากนัคาดการณ์ ต�าแหน่งที่ฝ่ายตรงข้ามจะโจมตจีากแผนที่คร่าวๆ เช่นกนั อนิดี้ใน 

วนันี้ถูกฉางฟงสั่งห้ามโชว์ออฟ เพราะถ้าเกดิสุดวสิยั จนเขาต้องใช้แผนสองมนัจะมปีัญหา 

เมื่ออนิดี้ถูกห้ามกไ็ม่ยอมท่าเดยีว สุดท้ายซนิเวยีจงึเข้ามาไกล่เกลี่ย โดยแลกกบัชุดสวยๆ 

สบิชุด เธอจงึยอมตกลงด้วยดี = =

พอใกล้ถงึต�าแหน่งที่ศตัรกู�าหนดเป้าหมายไว้ ร่างของฉางฟงกห็ายไปจากกลุ่ม กว่า

เทพกระบี่เวรตะไลกบัจอมปราชญ์อาวุธจะรู้ตวักผ็่านไปหลายนาทแีล้ว

“ฉางฟงไปแล้วหรอื” เทพกระบี่เวรตะไลหนัมาถามเนฟ

“ออื” เนฟตอบสั้นๆ

“เขาไปตอนไหนเนี่ย” เทพกระบี่เวรตะไลถามต่อ

เนฟชี้นิ้วมอืกลบัไปด้านหลงัพลางกล่าวว่า “ช่วงหวัโค้งที่ผ่านมา”

เทพกระบี่เวรตะไลยกมอืเกาศรีษะ ปกตเิขากางสกลิตลอด ถ้าฉางฟงแอบไป เขา

น่าจะรู้ตวั แต่นี่...เขาไม่รู้สกึตวัเลยสกันดิ!



บทที่ 3
ล้างสกิลโกง

ห่างออกไปหลายร้อยเมตร ภายในป่า

ฉางฟงยนือยู่บนกิ่งไม้สูงจากพื้นหลายเมตร ในปากของเขาเวลานี้คาบใบไม้เลก็ๆ 

ไว้หนึ่งใบ ชายหนุ่มยงัคงไม่เคลื่อนไหวไปไหน ยงัยนืพงิต้นไม้คล้ายกบัรอคอยบางอย่าง

“ด้านหน้าปลอดภยั” เสยีงฟิงเกอร์ดงัขึ้นจากบนศรีษะเขา ท�าให้ฉางฟงคลี่ยิ้มออก

มา

“ถ้าไม่มนีาย ฉนัคงล�าบากกว่านี้เยอะ” ฉางฟงกล่าวจบกเ็คลื่อนร่างไปตามต�าแหน่ง 

ที่ฟิงเกอร์แนะน�า และทกุระยะหลายร้อยเมตรฟิงเกอร์จะบนิออกไปสบืข่าวด้านหน้าเสมอ 

ท�าให้การเคลื่อนไหวของฉางฟงแม้จะช้า แต่ก็ต่อเนื่องและปลอดภัยจากหน่วยสอดแนม

ของฝ่ายตรงข้าม

“ห่างออกไปร้อยเมตรมหีน่วยสอดแนมหลายคน” ฟิงเกอร์กล่าวรายงาน ฉางฟง

จงึเปลี่ยนเส้นทางเคลื่อนไหว เป็นอ้อมลกึเข้าไปในป่าทนัท ีดงันั้นฝ่ายศัตรูจงึไม่มใีครเหน็

ฉางฟงแม้แต่คนเดยีว

“ดูเหมือนขบวนรถคาราวานจะล้าหลังพวกเราแล้วนะ นายจะไปต่อหรือเปล่า” 

ฟิงเกอร์ถาม

“ล้าหลงัไกลไหม” ฉางฟงถามต่อ

“หนึ่งกโิลเมตร” ฟิงเกอร์ตอบ

ฉางฟงนิ่งคิดเล็กน้อยก่อนกล่าวขึ้นว่า “ตอนนี้เราเดินทางได้สองในห้าของพื้นที่

อันตรายแล้ว ถ้าเดินทางล่วงหน้าอาจเจอกลุ่มสายสืบจ�านวนมาก และอาจเกิดความ 
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ผิดพลาดจนมีบางคนเห็นพวกเรา ดังนั้นควรรอขบวนคาราวานขนส่งเนื้อดีกว่า เพราะ 

อย่างน้อยเมื่อมนัได้เหน็ขบวนคาราวาน พวกมนัจะต้องถอนก�าลงับางส่วนกลบัไปแน่นอน”

“งั้นฉนัจะไปจบัตาดเูส้นทางเบื้องหน้าให้ต่อกแ็ล้วกนั” ฟิงเกอร์กล่าวจบกบ็นิทะยาน

ออกไปอย่างรวดเรว็ 

ฉางฟงยงัคงยนืนิ่งๆ อย่างใจเยน็ในพุ่มไม้ จนกระทั่งฟิงเกอร์บนิกลบัมา

“เป็นไปตามที่นายบอก มันวางก�าลังสายสืบด้านหน้าไว้เยอะมาก แต่พอพวกมัน

เหน็ขบวนคาราวาน กพ็ากนัถอนตวัไปหมด ไม่เหลอืสกัคน” ฟิงเกอร์ตอบ

“ขบวนคาราวานอยู่ห่างจากฉนัเท่าไหร่” ฉางฟงถามต่อ

“สามร้อยเมตร” ฟิงเกอร์ตอบ

ฉางฟงรอจนขบวนกิลด์ FOX เดินทางใกล้เข้ามาจนถึงระดับสองร้อยเมตร จึง

เคลื่อนร่างน�าหน้าไปอีกครั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้สายสืบกิลด์ FOX ที่ลาดตระเวนอยู่มา

พบเหน็แล้วเข้าใจผดิ

ห่างจากต�าแหน่งขบวนคาราวานสองกโิลเมตร

ผู้เล่นกิลด์อวตารระดับยอดฝีมือสองคนก�าลังนั่งพักผ่อนกินขนม โดยรอบตัวมี

ลูกน้องอกีห้าคนคอยรบัค�าสั่ง และทุกๆ สบินาทจีะมสีายสบืวิ่งเข้ามารายงานสถานการณ์

ตลอด ท�าให้พวกเขาล่วงรู้ต�าแหน่งขบวนขนเนื้อสตัว์อสูร ราวกบัไปเหน็ด้วยตาตวัเอง

“จากความเรว็ในการเดนิทาง พวกมนัจะมาถงึต�าแหน่งที่พวกเราจะซุ่มโจมตตีอน

ไหน” ชายหนุ่มผู้มธีงสแีดงตดิที่เอวถาม หลงัจากฟังสายสบืรายงานข้อมูลจบ

“ไม่เกนิยี่สบินาทคีรบั” สายสบืตอบ

“ด ีสั่งให้ทุกคนโจมตพีร้อมกนั เน้นไปที่รถขนส่ง” ชายหนุ่มผู้มธีงตดิที่เอวกล่าว 

สายสบืรบัค�า ไม่นานกพ็ากนัเคลื่อนร่างหายไป

“จะไปดใูกล้ๆ หน่อยไหม เผื่อจะได้ออกแรงบ้าง” ชายหนุม่ผูม้ธีงน�้าเงนิอกีคนถาม

“แค่ไปขยี้มดปลวกกลิด์ FOX ส่งรองหวัหน้าแปดคนไปกถ็อืว่าให้เกยีรตพิวกมนั

อย่างสูงสุดแล้ว” ชายหนุ่มผู้มธีงสแีดงตอบหน้าตาย

“เกิดรองหัวหน้าแปดคนที่ส่งไปสู้ไม่ได้จะท�ายังไง” ชายหนุ่มผู้มีธงสีน�้าเงินถาม

ตดิตลก

“นายคิดว่ามันจะมีโอกาสเกิดขึ้นหรือ แต่นายไม่ต้องห่วงหรอก ถ้าพวกนั้นเกิด
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เรื่อง เดี๋ยวก็ได้เห็นพลุยิงขึ้นฟ้าเอง ตอนนี้นอนพักผ่อนดื่มด�่าทุ่งดอกไม้ในป่ากันดีกว่า” 

ชายหนุ่มผู้มธีงสแีดงกล่าวจบกน็อนหงายลงบนพื้น ไม่สนใจเพื่อนอกี

บนถนนสญัจร ในที่สดุขบวนคาราวานกลิด์ FOX กห็ยดุเคลื่อนไหว เมื่อพวกเขา

พบว่าศตัรูได้โอบล้อมขบวนรถคาราวานไว้ทั้งขบวนแล้ว และชั่วพรบิตาที่ฝ่ายกลิด์ FOX 

ชกัอาวธุออกมา ศตัรกูท็ะยานร่างออกจากป่าข้างทางเตม็ไปหมด ผู้เล่นกลิด์ FOX ถกูฝึก

ให้คุ้มกนัขบวนรถมาอย่างด ีพวกเขาจงึแยกกนัท�างานของตนโดยไม่ต้องรอค�าสั่ง

การปะทะเกิดขึ้นไม่กี่นาทีก็เริ่มมีคนไปจุติใหม่ ทุกอย่างเป็นไปตามที่ฉางฟง 

คาดการณ์ ลูกสมุนกลิด์อวตารฝีมอืโดยรวมยงัไม่ถงึขั้น จงึถกูเกบ็กวาดไปเป็นจ�านวนมาก 

แต่ฝ่ายกิลด์ FOX ก็มีคนตายและบาดเจ็บเช่นกัน เนื่องจากมีก�าลังน้อยกว่า เทพกระบี่ 

เวรตะไล จอมปราชญ์อาวุธ เนฟ ซนิเวยี และอนิดี้ ยงัคงเล่นละครในบทที่จะไม่ฆ่าใคร

สกัคน ทั้งหมดเข้าร่วมกลุ่มกบัผู้คุ้มกนัขบวนรถตามแผนที่วางไว้ ทั้งห้าจะต่อสู้กต็่อเมื่อ 

มคีนจะท�าลายขบวนรถเท่านั้น

ภายในป่า ฉางฟงได้ลอ็กเป้าไปสามคน แต่นบัเป็นคราวซวยเพราะทั้งสามเป็นคน

ของกลิด์ศาสตราวุธกบักลิด์ไหนกไ็ม่รู้ ฉางฟงนั่งลอ็กเป้าอยู่นานหลายนาทจีนเริ่มรู้สกึงง 

เพราะไม่มใีครเป็นคนของกลิด์อวตารจรงิๆ สกัคน

“เกดิอะไรขึ้นวะเนี่ย!” ฉางฟงกล่าวจบกเ็หน็ผู้เล่นฝ่ายศตัรูโผล่ออกจากป่ามาเพิ่ม

อกีกลุ่มใหญ่ ฉางฟงทุบมอืตวัเองทนัที

“ออกมาซะท”ี ฉางฟงไม่รอช้า รบีเลอืกผู้เล่นที่โผล่ออกมาใหม่มาสแกน หลงัจาก

นั้นกใ็ช้สกลิเชื่อมต่อไปหาคนอื่นๆ แต่คนของกลิด์อวตารมเีป็นร้อย ฉางฟงจงึต้องเสยีเวลา

นั่งดูภาพอยู่หลายนาที

“ไม่ใช่! คนนี้กไ็ม่ใช่ กลุ่มนี้กไ็ม่ใช่ โอย! มนัอยู่ไหนกนัวะ” ฉางฟงเริ่มอารมณ์เสยี

“บ้าจริง! ลืมนึกไปได้ไงว่าฝ่ายตรงข้ามมีจ�านวนมาก อ๊ากกก!!! ปวดตาแล้ว 

อะ” ฉางฟงบ่นอุบ ท�าให้ฟิงเกอร์ที่อยู่บนศรีษะเขาหวัเราะจนท้องแขง็

“เอ๋! กลุ่มนั้นน่าสนใจว่ะ ระดบักส็ูง ท่าทางพวกเขากด็ูหยิ่งๆ ที่ส�าคญัอยู่ห่างจาก

สนามรบ ไม่รบีเข้ามามั่วต่อสู้เหมอืนกลุ่มอื่นๆ” ฉางฟงกล่าวด้วยน�้าเสยีงตื่นเต้น

“ให้ฉนัไปสงัเกตการณ์ก่อนไหม” ฟิงเกอร์ถาม

“เยี่ยมเลยเพื่อน รบีไปเถอะ ฉนัจะอ้อมไปอกีทาง” พอฉางฟงกล่าวจบ หนึ่งคน
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หนึ่งสตัว์กห็ายไปจากบรเิวณนั้น

ฉางฟงใช้เวลาอ้อมไปหลายนาท ีเมื่อพบฟิงเกอร์ ชายหนุม่กเ็ปลี่ยนเป็นนอนหมอบ

กบัพื้นหญ้าแทน เพราะท�าให้เคลื่อนไหวได้แนบเนยีนกว่าบนต้นไม้เยอะ

“นั่นไงพวกมนั” ฟิงเกอร์บอก

ฉางฟงยื่นมือออกไปข้างหน้า เมื่อล็อกเป้าหมายหนึ่งในแปดคนได้ เขาก็กล่าว 

เสยีงเบาว่า “สกลิลบัดูดเลอืดสลายวญิญาณ” ฟิงเกอร์ซึ่งนั่งอยู่บนหวัฉางฟง มองดูผู้เล่น

ที่ชายหนุ่มเล่นงานอย่างงงๆ เพราะไม่เหน็ว่าฝ่ายตรงข้ามจะเป็นอะไรเลย

“ดูดเลอืดสลายวญิญาณบ้าบออะไร! ฉนัเหน็นายจบัได้แต่ขี้ฝุ่น” ฟิงเกอร์ถามขึ้น

“เหอะๆ ถูกหวยแล้วพวกเรา นายไม่เข้าใจหรอก สกลิเมื่อกี้ใช้ทดสอบ ถ้ามนัไม่มี

ผลกระทบ แสดงว่าพวกนี้แหละเป้าหมายของฉนั ฮ่าๆๆ” ฉางฟงตอบ ดวงตาเป็นประกาย

“นายจะท�าอะไรพวกมนัต่อ” ฟิงเกอร์ถาม

“ฮ่าๆๆ ฉันจะลบความหยิ่งของพวกมันให้หายไปน่ะสิ เปิดสกิลลบล้างท�าลาย

ไวรสั” พอฉางฟงกล่าวจบ รอบตวัเขากม็ดืลง เหลอืเพยีงจอที่เหน็เพยีงด้านหน้า ฉางฟง

ใช้นิ้วจิ้มไปทีละคน ผู้เล่นที่ถูกจิ้มในจอก็ปรากฏจุดแดงขึ้น ไม่ว่าพวกเขาจะขยับไปไหน 

จุดสแีดงล้วนวิ่งตามเป็นเงาตามตวั

“เฮ้ๆ! ฉางฟง พวกมนัเคลื่อนไหวหนไีปหมดแล้ว” ฟิงเกอร์กล่าวขึ้นเสยีงดงั เมื่อ

เหน็ผู้เล่นยอดฝีมอืทั้งแปดก�าลงัใช้ท่าร่างสุดแสนจะรวดเรว็เคลื่อนเข้าสู่สนามรบ

ด้านฉางฟงใช้สกิลลบล้างท�าลายไวรัสอยู่จึงไม่ได้ยิน แต่เขาก็เห็นภาพทั้งแปดบุก

เข้าไปโจมตผีู้เล่นกลิด์ FOX อย่างชดัเจน

“เข้าไปได้เหมาะมาก ลาขาดพวกกระจอกทั้งหลาย ฮ่าๆๆ” ฉางฟงกล่าวจบก็กด

รนัปุม่ลบล้างสกลิ ผูเ้ลน่ทั้งแปดคนสะท้านวูบหนึ่ง แต่ไม่มอีาการอะไรมากนกั พวกเขายงั

บุกเข้าต่อสู้เหมอืนไม่มอีะไรเกดิขึ้น

รอบตวัฉางฟงกลบัสู่ปกตอิกีครั้ง ฟิงเกอร์ส่ายหวัพลางกล่าวว่า

“ตามมาดูพวกมนัท�าไมตั้งนาน ไม่เหน็นายจะท�าอะไรพวกมนัเลย”

“ฉันท�าไปแล้ว ตอนนี้ระดับของพวกเขาลดลงฮวบฮาบ อีกไม่นานจะถูกฆ่าตาย

ทั้งหมด” ฉางฟงกล่าวยิ้มๆ

ฟิงเกอร์ยกเท้าลูบศรีษะแล้วกล่าวว่า “นายล้อฉนัเล่นใช่ไหม”

“ไม่ได้ล้อ เดี๋ยวไปแอบดูผลงานกนั” ฉางฟงกล่าวจบกท็ะยานขึ้นบนต้นไม้ เคลื่อน
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ร่างไปหาที่หลบใหม่ ไม่นานเขากม็องเหน็สหีน้าตื่นตกใจของผู้เล่นทั้งแปดคน เมื่อทุกคน

พบว่าระดบัความเทพของตวัเองลดลงโดยไม่มปีี่มขีลุ่ย 

ฉางฟงกลัวแปดหนุ่มจะหนีไปได้ จึงใช้สกิลเสียงทิพย์บอกต�าแหน่งศัตรูให้แก ่

จอมปราชญ์อาวธุ เทพกระบี่เวรตะไล เนฟ และซนิเวยี ส่วนอนิดี้ให้อยูเ่ฉยๆ เฝ้าขบวนรถ

ต่อไป

“ถงึเวลาปิดเกมพวกมนัแล้ว ไป๊!!!” จอมปราชญ์อาวุธค�าราม

“ซนิเวยีขอสามนะ” ซนิเวยีพูดจบ ทั้งสี่กท็ะยานร่างพุง่เข้าหาเป้าหมายอย่างรวดเรว็

ฉางฟงยนืมองการต่อสู้อยู่ในป่า ไม่ได้เข้ามาร่วมวงด้วย เพราะเหน็ว่าพรรคพวก

ตวัเองสามารถรบัมอืได้

ฟิงเกอร์ที่อยูบ่นหวัฉางฟง นั่งดสูกัพกักก็ล่าวขึ้นว่า “ท่าโจมตจีบัฝุ่นของนายเมื่อกี้ 

ได้ผลจรงิๆ ด้วย ดูเหมอืนความเรว็พวกมนัลดลง ไม่เทพเหมอืนตอนที่ใช้วชิาตวัเบาพุ่ง

ออกมา”

“จับตาดูแปดคนนี้ไว้นะฟิงเกอร์ ถ้าพวกเขาหนหีรอืส่งสัญญาณแปลกๆ ให้บอก

ฉนัทนัท”ี ฉางฟงสั่ง

“นายคดิว่ามนัจะหนหีรอื” ฟิงเกอร์ถาม

“ไม่รูเ้หมอืนกนั แต่ฉนัรูส้กึว่าหวัหน้าระดบัสงูยงัไม่ออกมา” ฉางฟงตอบตามความ

รู้สกึ

“อะไรท�าให้นายคดิแบบนั้น” ฟิงเกอร์ถามต่อ

“นายดูแถบเสื้อของพวกแปดคนนี้สิ แม้มันจะต่างกัน แต่มันเหมือนอยู่ระดับ

เดยีวกนั ถ้าเอาไปเทยีบกบัข้อมูลที่ไลจงักบัอาจงัหามา แสดงว่ายงัมหีวัหน้าอกีสองคน ซึ่ง

ยงัไม่ปรากฏตวัออกมา” ฉางฟงตอบ

“จะให้ฉนัไปหาดูไหม” ฟิงเกอร์ถาม

“เสยีเวลาเปล่าฟิงเกอร์ พวกเขาสองคนที่เหลอืไม่ได้อยู่แถวนี้หรอก ไม่งั้นสกลิฉนั

ตรวจพบแล้ว” ฉางฟงตอบยิ้มๆ

บนถนนสัญจรที่วุ่นวายด้วยผู้เล่นที่ต่อสู้กัน รองหัวหน้ากลุ่มกองธงทั้งแปดคน 

ล้วนมีสีหน้าแตกต่างกันออกไป พวกเขาไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับสกิลเสริม

พลงั ท�าไมจงึไม่สามารถใช้ได้ สี่ในแปดคนที่รบัมอืกบักลุ่มฉางฟงไม่เหลอืเค้ายอดฝีมอืที่
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หยิ่งผยองก่อนหน้านี้อกีเลย ทุกคนถูกอดัจนได้แผลเตม็ตวั

ส่วนรองหัวหน้าอีกสี่คนก็ถูกผู้เล่นกิลด์ FOX ช่วยกันโจมตีจนไม่สามารถหนีไป

ไหนได้ ซนิเวยีท�างานได้รวดเรว็ เนื่องจากจบัจองคูม่อืไว้สามคน เธอจงึไม่สามารถออมมอื

ให้ฝ่ายตรงข้ามได้ สิ่งแรกที่ซนิเวยีท�าเมื่อเจอคู่ต่อสู้กค็อื ยดึอาวุธฝ่ายตรงข้ามมาเป็นของ

ตวัเองก่อน ตามด้วยกระทบืให้ปางตาย ซึ่งด้วยสญัชาตญาณคนรกัตวักลวัตาย ย่อมต้อง

หยบิอาวุธดีๆ  ออกมาปกป้องตวัเอง แล้วมนักเ็ป็นโอกาสดทีี่ซนิเวยีจะยดึอาวุธชิ้นที่สองมา

เป็นของเธอ

แม้จะเป็นถึงรองหัวหน้ากองธง แต่ระดับที่แท้จริงยังอ่อนกว่าซินเวียช่วงหนึ่ง  

ดงันั้นซนิเวยีจงึสูแ้บบสบายๆ เมื่อได้อาวุธชิ้นที่สองสมใจ เธอกล็งมอืฟนัใส่ร่างศตัรจูนยบั 

เมื่อสงัหารเสรจ็ เธอกม็องหาศตัรคูนที่สอง แน่นอนว่าเธอมองอาวธุในมอืฝ่ายตรงข้ามก่อน

ว่าน่าสนใจหรอืไม่ เมื่อพบรองหวัหน้ากองธงที่ถกูกลิด์ FOX รมุอยูม่อีาวุธระดบัสูงในมอื 

เธอกไ็ม่พลาดที่จะพุ่งร่างเข้าไปร่วมวงโจมตดี้วย

ผูเ้ล่นกลิด์ FOX เมื่อเหน็ฝีมอืซนิเวยีรกุไล่ศตัร ูต่างพากนัยนืงงหยดุชะงกัการรมุ 

แต่ละคนล้วนนึกไม่ถึงเลยว่าผู้เล่นกิลด์ DEVIL ที่เป็นผู้หญิงจะเก่งแบบนี้ ชั่วเวลาไม่ถึง

สองนาท ี ซนิเวยีกย็ึดอาวุธฝ่ายตรงข้ามมาเกบ็ไว้เรยีบร้อย รองหวัหน้าที่เป็นคู่มอืซนิเวยี 

ร้องด่าทอซนิเวยีดงัลั่น แต่เธอไม่สนใจ ลงมอือดัศตัรูจนฝ่ายตรงข้ามด่าไม่ออก

ตูม!!! เสียงพลุระเบิดกลางอากาศ ท�าให้ฉางฟงที่ก�าลังมองดูเทพกระบี่เวรตะไล

จดัการศตัรูต้องเงยหน้าขึ้นมอง

ฟิงเกอร์ซึ่งอยู่บนหวัฉางฟงรบีกล่าวขึ้นว่า “หมอนั่นเป็นคนยงิพลุ”

“คนที่ถูกกลิด์ FOX รุมน่ะหรอื” ฉางฟงถาม

“ใช่” ฟิงเกอร์ตอบ

ฉางฟงนิ่งคดิเลก็น้อย แล้วกล่าวว่า “มคีวามเป็นไปได้สองทาง ถ้าไม่ใช่เรยีกก�าลงั

เสรมิกเ็รยีกหวัหน้าพวกเขาอกีสองคนออกมา”

“นายจะท�ายงัไงต่อ” ฟิงเกอร์ถาม

“รอน่ะส ิไม่ว่าพลุลกูนี้จะเป็นสญัญาณเรยีกก�าลงัเสรมิหรอืเรยีกหวัหน้าพวกเขามา

ช่วย เรากแ็ค่รอเท่านั้น” ฉางฟงตอบแล้วฉกียิ้มออกมา



ปากกาแดงดำา  61

ภายในป่า ห่างออกไปพอสมควร

เสยีงพลุระเบดิกลางท้องฟ้า ท�าให้หวัหน้ากองธงสแีดงและหวัหน้ากองธงสนี�้าเงนิ

พากนัตกใจจนลุกขึ้นจากพื้น

“เป็นไปได้ยงัไง รองหวัหน้าแปดคนสู้ไม่ได้หรอื” หวัหน้ากองธงสแีดงกล่าว

“พลุสนีี้ ถ้าไม่เกดิเหตุฉุกเฉนิจรงิๆ จะไม่มกีารใช้” หวัหน้ากองธงน�้าเงนิพูดเสยีง

เครยีด

หวัหน้ากองธงสแีดงหนัไปมองลูกน้องสองคนที่ยนือยู่ไม่ไกล แล้วกล่าวว่า “พวก

นายรบีไปดูที่เกดิเหตุ ไม่ส.ิ..พวกเรารบีไปกนัเถอะ ถ้ารองหวัหน้ากองธงทั้งแปดเกดิเรื่อง

ขึ้นจรงิๆ พวกเราจ�าเป็นต้องไปช่วยเหลอือย่างเร่งด่วน”

เมื่อหวัหน้ากองธงสนี�้าเงนิไม่คดัค้าน ทั้งหมดกร็บีเดนิทางไปยงัสนามรบทนัที

ชั่วเวลาไม่นานนกั ทั้งสองกม็าถงึจดุปะทะ หลงัจากเหน็ฝ่ายตวัเองเป็นรอง ทั้งสอง

ก็ใช้สกิลเสริมพลังเข้าสู้เต็มที่ ท�าให้ผู้เล่นกิลด์ FOX ที่รับมือกระเด็นกันไปคนละทาง  

รถขนเนื้อแปดคนัถูกท�าลายในเวลาไม่ถงึนาที

แม้ฉางฟงจะเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชัดเจน แต่เขาก็ล็อกเป้าใช้สกิลลบล้างไม่ได้ 

ท�าให้เขาหงุดหงดิอยู่เหมอืนกนั ฉางฟงรู้ว่า ถ้าปล่อยให้สถานการณ์เป็นแบบนี้ต่อไป ฝ่าย 

กลิด์ FOX คงถกูสงัหารอกีมาก เพื่อจะลอ็กเป้าใช้สกลิลบล้างให้ได้ เขาจงึจ�าเป็นต้องเรยีก

ผู้ช่วยมาอย่างเร่งด่วน

เมื่อคดิได้ดงันั้น ฉางฟงกส็่งสกลิเสยีงทพิย์ไปยงัเทพกระบี่เวรตะไล จอมปราชญ์

อาวธุ และเนฟ ซึ่งทั้งสามกเ็ลกิปะทะกบัคูต่่อสูข้องตวัเอง รบีทะยานร่างเข้ารบัมอืกบัหวัหน้า

กองธงทั้งสองอย่างรวดเรว็

เทพกระบี่เวรตะไลกับเนฟล็อกเป้าหมายหัวหน้ากองธงสีแดง ส่วนจอมปราชญ์

อาวธุทะยานเข้าหาหวัหน้ากองธงสนี�้าเงนิ ทั้งสองใช้หอกรบัมอือย่างช�านาญ หลงัการปะทะ 

หวัหน้ากองธงทั้งสองท�าหน้างงๆ ไม่เข้าใจเกดิอะไรขึ้น พอฉางฟงเหน็หวัหน้ากองธงทั้งสอง

คนเคลื่อนไหวช้าแล้ว เขากล็อ็กเป้าหมายทนัที

หัวหน้ากองธงสีแดง เมื่อเจอสกิลลบล้างถาวรเข้าไป การฟื้นฟูสกิลก็ไม่เกิดขึ้น 

อกี เทพกระบี่เวรตะไลกบัเนฟจงึรุมเข่นฆ่าอย่างบ้าคลั่ง จนเกดิแผลที่ขาและแขน หวัหน้า

กองธงสแีดงตกใจมาก เขารูต้วัทนัทว่ีาสกลิเสรมิพลงัของตวัเองมปัีญหา แต่ถงึกระนั้นเขา

กย็งัตกใจกบัคู่ต่อสู้ตรงหน้าสองคนด้วย
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‘บ้าจรงิ! ระดบัจรงิเรา 65 ไอ้บ้าสองคนนี้มนัระดบัเท่าไหร่กนั’ หวัหน้ากองธงสแีดง

คดิในใจ พร้อมกบัเคลื่อนร่างหลบหน ีแต่กไ็ม่ทนั เนฟกบัเทพกระบี่เวรตะไลสามารถเคลื่อน

ร่างดกัทางถอยได้หมด

ด้านหวัหน้ากองธงสนี�้าเงนิกไ็ม่ดกีว่ากนัเท่าไร ผูท้ี่ปะทะกบัเขาคอืจอมปราชญ์อาวธุ

และหวัหน้าผูค้วบคุมขบวนรถของกลิด์ FOX ซึ่งมรีะดบัและฝีมอืไม่ด้อยกว่าหวัหน้ากอง

ธงสนี�้าเงนิเลย

เมื่อฉางฟงท�างานส�าเร็จก็นั่งกระดิกเท้าอยู่บนกิ่งไม้รอคอยฉากจบของสงคราม 

ส่วนฟิงเกอร์ก�าลังจับตาดูผู้เล่นรองหัวหน้าที่ยังรอดชีวิต เมื่อเห็นผู้เล่นหนึ่งในแปดก�าลัง

หลบหนไีป มนักร็บีกล่าวขึ้นว่า “ฉางฟง หมอนั่นก�าลงัหนแีล้ว”

ฉางฟงปรายตามอง เมื่อเห็นเป็นผู้เล่นที่เคยแสดงท่าทางหยิ่งๆ ซึ่งเขาเคยเจอใน

ป่า กค็ลี่ยิ้มแล้วกล่าวว่า “ปล่อยมนัหลบหนไีป เดี๋ยวพวกเราอ้อมไปเล่นกบัมนัดกีว่า”

“อ้าว! ไหนนายบอกจะไม่ไปยุ่งไง” ฟิงเกอร์ถาม

“ฮ่าๆๆ พอดหีมอนั่นท�าให้ฉนัคนัเท้าขึ้นมาน่ะส”ิ ฉางฟงตอบก่อนจะลุกขึ้นยนื เมื่อ

เหน็ศตัรูใช้วชิาตวัเบาหลบหนเีข้าไปในป่า เขากเ็คลื่อนร่างไล่ตามอย่างรวดเร็ว

ฉางฟงปล่อยให้ศตัรูหนไีปสกัพกั จงึปรากฏตวัออกมาขวางหน้า ฝ่ายตรงข้ามที่มี

บาดแผลเต็มตัวจ้องหน้าเขาราวกับจะกินเลือดกินเนื้อ ฉางฟงคลี่ยิ้มกล่าวว่า “จ�าได้ไหม 

พวกเราเคยเจอกนัมาก่อน”

“จ�าไม่ได้ หลีกทางไปซะ! ถ้าอยากมีชีวิตรอด” ชายหนุ่มที่สวมชุดนินจาเหมือน 

ฉางฟงค�าราม

“สภาพนี้ยงัขู่คนอื่นอกีหรอื” ฉางฟงถามต่อ

“บดัซบ! งั้นตาย” ชายหนุ่มชุดนนิจาควงหอกพุ่งโจมตฉีางฟงทนัท ีเขาดดีตวัออก

ห่าง พอชายหนุ่มชุดนินจาแทงพลาดก็หมุนตัวจ้วงแทงหอกใส่ฉางฟงต่อเนื่อง ฉางฟงที่

ก�าลงัลอยกลางอากาศจงึใช้เท้าเตะปลายหอก ก่อนจะหมุนตวัลงบนพื้น

‘บดัซบ! ระดบัมนัสูงกว่าเรา’ ชายหนุ่มชุดนนิจาคดิในใจ

พอฉางฟงเท้าสมัผสัพื้นกพ็ุ่งเข้าหาฝ่ายตรงข้ามบ้าง ชายหนุ่มชุดนนิจาสะบดัด้าม

หอกมากระแทก ฉางฟงเอยีงตวัหลบพร้อมกบัฟาดสนัมอืออกไปยงัหน้าอกฝ่ายตรงข้าม

ปึก!!! แรงกระแทกให้ผู้เล่นกระเดน็ ร่างเซถลาไปด้านหลงัแต่ไม่ล้ม ฉางฟงเคลื่อน

ร่างพลางคิดจะใช้หมัดชกซ�้า แต่ชายหนุ่มชุดนินจาหมุนหอกในมือสร้างเป็นก�าแพงอาวุธ
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ขวางไว้

“เข้ามาส ิต่อให้แกระดบัสูง กท็�าลายเกราะหอกที่ฉนัสร้างไม่ได้ง่ายๆ หรอก ฉนั

เคยให้คนหลายคนโจมตพีร้อมกนัมาแล้ว” ชายหนุ่มชุดนนิจาคุยเขื่อง

ฉางฟงฉกียิ้มแล้วกล่าวว่า “แน่ใจหรอืที่พูดแบบนี้”

“ไม่เชื่อกล็องโจมตเีข้ามาดู!” ชายหนุ่มชุดนนิจาค�าราม

ฉางฟงหยิบลูกระเบิดสามลูกออกมาอย่างรวดเร็ว เขาไขว้มือไปถอดสลักระเบิด

ด้านหลัง ก่อนจะโยนให้มันกลิ้งเรียดพื้นหญ้าเข้าไป โดยไม่ให้ถูกเกราะหอกที่ชายหนุ่ม 

ชุดนนิจาสร้างขึ้นรอบตวั

ชายหนุม่ชดุนนิจาไม่รูว่้าฉางฟงโยนอะไรเข้ามา ท�าให้เขาต้องกลอกตามองตาม เมื่อ

เหน็วตัถุนั้นกลิ้งมาหยุดที่เท้าของตวัเอง เขาจงึพบว่ามนัคอื ‘ระเบดิ’

“เฮ้ย!!!”

บึ้ม! บึ้ม! บึ้ม! เสยีงระเบดิเพลงิสามลูกดงัสนั่นหวั่นไหว ฉางฟงเหน็ร่างผู้เล่นชุด

นนิจาลอยขึ้นไปบนอากาศ หอกที่หมุนควงกระเดน็ไปอกีทาง โครม! ร่างของชายหนุ่มชุด

นนิจาฟาดลงบนพื้น

“ไม่เหน็ร้ายกาจอย่างที่คุยเลยอะ” ฉางฟงกล่าว

“บดัซบ! แกใช้ระเบดิท�าไม” ชายหนุ่มชุดนนิจาที่พยุงร่างขึ้นมาโวยวาย

“อ้าว! สู้กนัมนัจ�ากดัอาวุธด้วยหรอื” ฉางฟงย้อนถาม

“ใช้ระเบดิมนัเหมอืนคนขี้ขลาด” ชายหนุ่มชุดนนิจาค�าราม

“แต่ส�าหรบัฉนั ใช้ระเบดิเป็นคนฉลาด ไม่เหน็หรอืว่าฉนัใช้ระเบดิแค่สามลูก เกราะ

หอกที่นายคุยไว้ยังรับมือไม่ได้แม้แต่กระบวนท่าเดียว ฮ่าๆๆ” ฉางฟงหัวเราะเสียงดังลั่น

ในตอนท้าย

“แกเป็นใคร” ชายหนุ่มชุดนนิจาถามเสยีงเครยีด

ฉางฟงยดือกขึ้นแล้วกล่าวว่า “นายไม่เหน็ตราสญัลกัษณ์ฉนัหรอื ฉนัเป็นคนของ 

กลิด์ DEVIL”

“กิลด์ DEVIL สักวันฉันจะถล่มพวกนายให้เละ!” ชายหนุ่มชุดนินจากล่าวค�า

อาฆาต

ฉางฟงแบมอืพลางกล่าวว่า “แต่วนันี้นายคงเละก่อน”

“ท�าได้กล็องดู” ชายหนุ่มชุดนนิจาท้า
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ฉางฟงใช้มอืทั้งสองข้างนวดมอืตวัเองกล่าวว่า “ฉนัจะโจมตนีายห้านาท ีถ้านายยัง

มชีวีติอยู่ ฉนัจะปล่อยนายไป”

ชายหนุ่มชุดนินจาไม่ตอบ แต่เลือกขยับไปด้านข้าง สักพักเขาก็พุ่งร่างม้วนตัวไป

กบัพื้นหลายตลบ ก่อนจะคว้าหอกคู่มอืขึ้นมาถอือกีครั้ง ฉางฟงส่ายหน้าทนัที

“นายจะล�าบากตีลังกาไปกับพื้นท�าไม ขอดีๆ ฉันก็ให้นายเดินเท่ๆ มาหยิบหอก

แล้ว” ฉางฟงกล่าวยิ้มๆ

ชายหนุ่มชุดนินจาหน้าแดง ชี้หอกมาทางฉางฟงพลางกล่าวว่า “เลิกเห่าได้แล้ว  

แน่จรงิกบ็ุกเข้ามาเล้ย!”

“งั้นฉันไม่เกรงใจละนะ” ฉางฟงกล่าวจบก็ทะยานร่างพุ่งเข้าหาฝ่ายตรงข้ามอย่าง

รวดเรว็

พลั่ก!!! หมดัของฉางฟงกระแทกเข้าท้องของชายหนุ่มชุดนนิจาเตม็แรง

“อ๊ากกก!!!” ชายหนุม่ชุดนนิจาร้องลั่น ร่างเขาลอยกระเดน็ไปเกอืบสบิเมตร ก่อน

จะฟาดโครมลงบนพื้นดนิ ส่วนหอกยาวในมอืชายหนุ่มกระเดน็ขึ้นไปบนท้องฟ้า มนัหมุน

ตโีค้งลงมาปักลงบนพื้นดนิห่างจากตวัฉางฟงเกอืบสี่เมตร ฉางฟงเดนิไปหาหอก ใช้มอืดงึ

ขึ้นจากพื้น แล้วโยนกลบัไปหาชายหนุ่มชุดนนิจาที่ก�าลงัพยุงตวัลุกขึ้น

ชายหนุม่ชดุนนิจากระอกัเลอืดออกมาค�าหนึ่ง เมื่อเหน็ฝ่ายตรงข้ามโยนหอกมาให้ 

เขากร็บีใช้มอืรบัเอาไว้ และชั่วพรบิตานั้น เขากเ็หน็ศตัรูเหนิร่างขึ้นไปในอากาศพร้อมกบั

หวดส้นเท้าลงมาอย่างรวดเรว็

ชายหนุ่มชุดนนิจาใจหายวาบ เขารบียกหอกในมอืขึ้นต้านรบัไว้

ตูม!!! ส้นเท้าของฉางฟงฟาดลงบนด้ามหอกอย่างรุนแรง

โครม!!! เข่าของชายหนุ่มชุดนินจากระแทกพื้นเสียงดังสนั่น เพราะรับพลังการ

โจมตใีนท่ายนืไม่ไหว

“ชิงหอก” ฉางฟงกล่าวจบก็พลิกส้นเท้าออกจากด้ามหอก และเปลี่ยนเป็นสะบัด

เท้าเตะใส่ต้นแขนทั้งซ้ายและขวาอย่างรวดเร็ว เมื่อแรงก�าหอกลดลง ฉางฟงก็เตะเท้าขึ้น

สูงใส่ด้ามหอก 

ชั่วพรบิตา หอกยาวกระเดน็ขึ้นไปบนท้องฟ้าอกีครั้ง ฉางฟงรบีพบัขาช่วงหวัเข่าลง 

ก่อนจะดดีกระแทกฝ่าเท้าเข้าใส่หน้าอกชายหนุ่มชุดนนิจาที่คุกเข่าอยู่ตรงหน้าเตม็แรง

ผวัะ!!!
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“อ๊ากกก!!!” ชายหนุม่ชดุนนิจาร้องลั่นอกีรอบ ร่างเขากระเดน็กลิ้งไปกบัพื้นหลาย

ตลบ

ฉางฟงยกมือขึ้นเหนือศีรษะ หอกยาวที่ลอยอยู่ในอากาศตกลงบนมือเขาพอด ี

ชายหนุ่มชุดนินจากลิ้งบนพื้นกระอักเลือดออกมาอีกครั้ง เขาพยุงตัวลุกขึ้นมองฉางฟง 

อย่างตกตะลงึ เพราะนกึไม่ถงึว่าระดบัตวัเขากไ็ม่สามารถท�าอะไรฝ่ายตรงข้ามได้เลย

“รบัหอก!” ฉางฟงกล่าวเสยีงเหี้ยมพร้อมกบัพุง่หอกออกจากมอื หอกทะยานเข้าหา

ร่างชายหนุ่มชุดนินจาอย่างรวดเร็ว ชายหนุ่มชุดนินจาใจหายวาบ เอียงตัวหลบทันท ี

ฉบั!!! คมหอกจงึพุ่งถากหน้าอกไป ท�าให้เกดิแผลเลอืดพุ่งกระฉูด แรงหอกยงัไม่ตก มนั

จึงพุ่งทะยานเข้าไปปักต้นไม้เสียงดัง คมหอกจมเข้าไปในเนื้อต้นไม้ทั้งหมด ด้ามหอก 

สั่นไหวไปมา

ชายหนุ่มชุดนนิจายงัไม่ทนัได้ตั้งตวั ศอกฝ่ายตรงข้ามกฟ็ันมาที่ใบหน้าแล้ว

ผวัะ!!! “อ๊ากกก!!!” โครม!!!

ร่างชายหนุ่มชดุนนิจาฟาดลงกบัพื้นทนัท ีฉางฟงยกเท้าเตะซ�้า ผวัะ!!! ร่างชายหนุ่ม

คล้ายว่าวสายป่านขาด กระเดน็กลิ้งไปกระแทกต้นไม้เสยีงดงัสนั่น เลอืดสดๆ พุง่ออกจาก

ปากเป็นฝอย

ฉางฟงเดนิไปถอนหอกออกจากต้นไม้ เขาควงมนัเล่นในมอื เมื่อเหน็ศตัรูพยุงร่าง

ลุกขึ้น ฉางฟงกพ็ุ่งหอกเข้าหา

ฟ้าวๆๆ!!! ฉกึ! “อ๊ากกก!!!” ชายหนุม่ชดุนนิจาร้องลั่น คมหอกพุง่เข้าเสยีบหน้าอก

ทะลุด้านหลงั แรงขว้างของหอกยงัไม่หมด มนัจงึลากร่างชายหนุม่ชดุนนิจาไปปักบนต้นไม้ 

ห่างออกไปอกีครึ่งเมตร

“เฮ้อ! ครบห้านาทพีอด ีถ้านายยงัรอด ฉนักย็อมรบั นายเจ๋งว่ะ!” ฉางฟงกล่าว

ชายหนุ่มชุดนนิจากระอกัเลอืดออกมาอกีครั้ง แล้วร่างเขากก็ลายเป็นแสงหายไป

“อ้าว! นายไม่เจ๋งนี่หว่า” ฉางฟงกล่าวต่อยิ้มๆ

ฉางฟงเดนิเข้าไปดงึหอกระดบัสงูออกจากต้นไม้ เพราะทิ้งไว้แถวนี้กไ็ม่มปีระโยชน์ 

สู้เอากลบัไปให้ซนิเวยีดกีว่า เมื่อเกบ็อาวุธเข้ากระเป๋ามติแิล้ว ฉางฟงกเ็หนิร่างย้อนกลบัไป

ทางเดมิ

การต่อสู้บนถนนสญัจรยงัไม่จบ ดูเหมอืนอาณาเขตที่ท�าสงครามกนัจะขยายออก

ไปทุกทศิทาง โดยเฉพาะในป่า ฉางฟงจงึไม่สามารถตดิตามได้ว่า ผู้เล่นที่ถูกลบสกลิตาย
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ไปหมดหรอืยงั

ฉางฟงเหน็จอมปราชญ์อาวธุ เนฟ และเทพกระบี่เวรตะไล แยกย้ายกนัไปฆ่าผูเ้ล่น

ฝ่ายกิลด์อวตารที่เหลือ เขาก็พอจะเดาได้ว่าหัวหน้ากลุ่มที่พกธงสีแดงและธงสีน�้าเงินคง 

ไม่รอดแล้ว

การต่อสู้เกดิขึ้นอกีนบัชั่วโมงจงึยตุลิง ชยัชนะตกเป็นของผูเ้ล่นกลิด์ FOX แต่การ

สูญเสียด้านจ�านวนผู้เล่นก็ไม่ใช่น้อยๆ เลย เมื่อสงครามได้สิ้นสุดลง หัวหน้าที่น�าขบวน

คาราวานกส็ั่งเกบ็กวาดสนามรบ เพราะไม่อยากปล่อยอาวุธต่างๆ ทิ้งเปล่า อย่างน้อยเอา

ไปชดเชยให้คนที่ไปจุตใิหม่กย็งัดี

ดเูหมอืนการสญูเสยีด้านวตัถดุบิจะไม่มผีลกระทบมากนกั หลงัจากผ่านการตรวจ

นบั ขบวนรถขนเนื้อเสยีหายไปยี่สบิห้าคนั ยงัเหลอืห้าสบิแปดคนัรถ แต่กม็เีก้าคนัที่ล้อรถ

เสยีหาย ต้องเอาเกวยีนที่พงัถอดล้อมาใส่แทน

ฉางฟงเห็นทุกคนในกลุ่มตัวเอง ทยอยออกจากป่ามาแล้ว เขาก็กระโดดลงจาก

ต้นไม้ เดนิเข้าไปหาเช่นกนั ซนิเวยีหาที่นั่งเหมาะๆ ได้ กห็ยบิอาวุธออกมานั่งขดัท�าความ

สะอาดเตรียมจ�าหน่าย ฉางฟงมองตาเธอก็รู้แล้วว่าในมือซินเวียเป็นอาวุธระดับ 8 แน่ๆ 

ฉางฟงหยบิอาวุธในกระเป๋ามติสิ่งให้เธอไปอกีเล่ม เทพกระบี่เวรตะไล จอมปราชญ์อาวุธ 

และเนฟ กห็ยบิอาวุธที่พวกเขาเกบ็ตดิมอืมาให้ซนิเวยีด้วยเช่นกนั

“พวกนายเป็นเบ๊เกบ็อาวุธให้ซนิเวยีตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย” ฉางฟงถามตดิตลก

“มนับงัเอญิตดิมอืฉนัมา ฉนัแย่งมาจากผู้เล่นที่มธีงสแีดง” จอมปราชญ์อาวุธตอบ

“ส่วนฉนัเอามาจากผู้เล่นที่มธีงสนี�้าเงนิ” เทพกระบี่เวรตะไลตอบ

ฉางฟงหนัไปมองเนฟแล้วถามว่า “เนฟ นายเอาอาวุธมาจากใคร”

“ไม่รู้ เหน็มนัปักอยู่ในป่ากเ็ลยดงึออกมา” เนฟตอบ

“ตกลงพวกมันตายหมดหรือเปล่า” ฉางฟงถาม ซินเวียจึงบอกว่าเธอฆ่าไปสาม  

เทพกระบี่เวรตะไลบอกว่าฆ่าไปหนึ่ง จอมปราชญ์อาวธุบอกว่าฆ่าไปสอง เนฟบอกว่าฆ่าไป

สองเช่นกนั

“อมื...ฉนัฆ่าไปหนึ่งคน แต่กไ็ม่ครบสบิอยูด่ ีคนที่สบิใครฆ่าหว่า” ฉางฟงถามลอยๆ

“หรอืมนัหนไีปไหน” เทพกระบี่เวรตะไลตั้งข้อสนันษิฐาน

“มันหนีไปตอนที่พวกเราถูกฉางฟงเรียกให้ไปจัดการหัวหน้าพวกมันหรือเปล่า” 

จอมปราชญ์อาวุธกล่าว 
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ฉางฟงส่ายหน้าแล้วกล่าวว่า “ไม่ใช่หรอก ตอนนั้นมผีู้เล่นกลิด์ FOX เข้ารุมล้อม

พวกมนัหลายคน แต่มคีนหนึ่งหนรีอดไปได้ ฉนัจงึตามไปฆ่ามนัในป่า”

จอมปราชญ์อาวุธนิ่งคิดเล็กน้อยก่อนกล่าวขึ้นว่า “นายคงฆ่าไอ้คนที่เราเจอในป่า

ใช่ไหม”

“นายเดาแม่นจรงิๆ” ฉางฟงตอบ

จอมปราชญ์อาวธุหวัเราะแล้วกล่าวว่า “นกึถงึตอนที่มนัคยุฟุง้ ฉนัยงัคนัเท้าอยูเ่ลย 

น่าเสยีดายที่ฉนัไม่ได้ฆ่ามนัเอง”

“นายไม่ต้องเสยีดายหรอก ฉนัสั่งสอนมนัเผื่อนายด้วยแล้ว” ฉางฟงกล่าวยิ้มๆ

“มนัตายยงัไง” จอมปราชญ์อาวุธถามต่อ

“ฉนัซ้อมมนัจนอ่วม ก่อนจะใช้หอกขว้างไปปักอกมนัตาย” ฉางฟงตอบ

จอมปราชญ์อาวุธเงยหน้าหวัเราะอย่างสะใจ อนิดี้ไม่ได้ออกโรงวนันี้ จงึไม่มอีะไร

คุยกบัคนอื่น เธอเลยเอาแต่ถอนหายใจเฮอืกๆ

เมื่องานส�าเร็จ ฉางฟงก็เอ่ยปากบอกลาหัวหน้ากิลด์ DEVIL ที่น�ายอดฝีมือมา 

ช่วยเหลอืกลิด์ FOX

หลงัจากแยกกลุ่มออกมาเดนิทางต่างหาก ฉางฟงกบัจอมปราชญ์อาวุธกอ็อฟไลน์

ออกจากเกมทนัท ีส่วนเทพกระบี่เวรตะไลเดนิทางกลบัไปยงัเมอืงจงหนานก่อน

ฉางฟงออฟไลน์ปุ๊บ กโ็ทรศพัท์ไปหาพี่จนิดาทนัท ี เพราะเดี๋ยวจะรบัมุกกนัไม่ถูก 

จนปูผ่อมสบืเสาะมาถงึตวัเขาได้ พี่จนิดาบ่นอบุมาทางโทรศพัท์เสยียกใหญ่ โทษฐานปกปิด

เธอ เมื่อเตรยีมการค�าพูดเรยีบร้อย กุมภากไ็ปเชก็ฐานข้อมูลในเครื่อง แต่ยงัไม่พบอะไร

ผดิปกติ

กุมภาปรายตามองดนูาฬิกาแขวนบนผนงั ตอนแรกเขาคดิจะเข้าไปเล่นเกมต่อ แต่

สุดท้ายกเ็ปลี่ยนใจ เพราะมนัเกอืบจะสบิหกนาฬิกาแล้ว จงึตดัสนิใจออกไปข้างนอกแทน 

กุมภานกึถงึตุ๊กตาที่เขาสั่งท�าเลยรบีเข้าไปเอาในห้อง เมื่อเช้าเขาลมืเอาให้เจนจริากบัสายพนิ 

กุมภาจงึคดิจะเอาไปให้ตอนนี้เลย

กมุภาขบัรถไม่กี่นาทกีม็าถงึคอนโดมเินยีมของสี่สาว ชายหนุม่ท�าตามกฎโดยมอบ

บตัรประชาชนและเซน็ชื่อระบุห้องที่ต้องไปพบ เขาจงึขึ้นไปบนคอนโดฯ ได้ คนที่มาเปิด

ประตูห้องคอืสายพนิ

“ลมอะไรหอบนายมาเนี่ย” สายพนิถาม
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“ลมบ้าหมูมั้ง! ขอเข้าไปหน่อยส”ิ กุมภากล่าวยิ้มๆ สายพนิจึงเปิดประตูกว้างขึ้น

และหลกีทางให้เขา กลิ่นหอมของอาหารที่โชยออกจากในครวั ท�าให้กุมภารบีจ�้าเท้าเข้าไป

“นายรบีไปไหนเนี่ย” สายพนิถาม

“ห้องครัว วันนี้ฉันจะกินข้าวที่นี่” กุมภาตอบเสียงดังขณะเดินทะลุเข้ามาในห้อง

ครวัแล้ว ธารทพิย์ เจนจริา และหยกนภาที่อยู่ในครวั หนัหน้ามามองกุมภากนัหมด

“ท�าสุกี้ใช่ไหมอะ” กุมภาถาม

“ใช่ จมูกดจีรงิๆ เลยนะ นายมธีุระอะไรหรอืจงึมาหาพวกฉนัที่นี่” ธารทพิย์ตอบ

และถามกลบั

“ฉันเอาของมาฝากพวกเธอ” กุมภาตอบ ท�าให้สามสาวในห้องครัวสนใจขึ้นมา  

พวกเธอจงึจ้องมองถุงกระดาษที่กุมภาถอือยู่ตาไม่กะพรบิ

“ของฝากอะไรอะ” เจนจริาถามเพราะทนสงสยัไม่ไหว

“ปลาหมกึตากแห้ง” กุมภาตอบ เล่นเอาสามสาวเบ้ปากกนัหมด กุมภาหวัเราะข�า

บอกว่าไม่ใช่หรอก เป็นตุ๊กตาสี่ตวัที่ปักรูปใบหน้าพวกเธอ สามสาวรบีไปล้างมอืทนัที

สายพนิแบมอืมาตรงหน้ากุมภาก่อนคนอื่น เขาจงึหยบิตุ๊กตาผ้าที่มหีน้าตาเหมอืน

เธอส่งให้ไป สายพนิถงึกบักรี๊ดลั่น เพราะหน้าตาเหมอืนเธอมาก

สี่สาวต่างพากนัสนใจตุ๊กตาของพวกเธอ ส่วนกุมภาสนใจหม้อซุปมากกว่า เพราะ

ตอนเที่ยงกุมภาไม่ได้กนิข้าว เยน็นี้จงึหวิเป็นพเิศษ กุมภามองดูปลาหมกึ เนื้อหมู เนื้อไก่ 

ลูกชิ้น เหด็ เต้าหู้กุ้งหั่นเต๋า และอกีหลายอย่างเตม็โต๊ะท�าครวั พอหยกนภาเดนิเข้ามาใน

ครวั กุมภากถ็ามขึ้นทนัทวี่า

“ท�าเยอะขนาดนี้ พวกเธอกนิหมดหรอื”

“วตัถุดบิทุกอย่าง แม่ส้มจนีให้คนขบัรถเอามาส่ง แม่ส้มจนีฝากบอกให้ท�าไปเผื่อ

นายด้วย” หยกนภาตอบ กุมภาหวัเราะแล้วกล่าวว่า “แม่บุญธรรมของฉนัใจดจีัง ฉนัจะ

กนิที่นี่แหละ ไม่ต้องเอาไปส่งให้ยุ่งยาก”

“แม่นายกใ็จดนีะ” หยกนภาพูดขึ้น

“เธอรู้ได้ยงัไง” กุมภาย้อนถาม

“นายคงไม่รู ้ยยัส้มจนีกบัยยัฟางฟางโทรศพัท์ไปอ้อนแม่นายทกุวนั จนสมบตันิาย

จะถูกยกให้พวกเธอหมดแล้ว คิๆ ” หยกนภาพูดตดิตลก

“แม่ฉนัอยากได้ลูกสาวอกีสกัคน แต่พ่อฉนัไม่ได้เรื่อง ได้ฟางฟางกบัส้มจนีไปเป็น
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ลูกบุญธรรม แม่คงดใีจมาก” กุมภาตอบยิ้มๆ

“แม่นายส่งช็อกโกแลตกล่องใหญ่กับชีสต์เนเธอร์แลนด์มาให้พวกฉันด้วยนะ” 

หยกนภาพูดขึ้น

“พวกเธอชอบชอ็กโกแลตหรอื” กุมภาถามต่อ

หยกนภาพยกัหน้าหงกึๆ 

“หลายปีก่อน แม่เคยส่งชอ็กโกแลตมาให้ฉนัเหมอืนกนั ฉนักนิได้แท่งเดยีว ที่เหลอื

ค้างไว้ในตู้เยน็ เพิ่งเอาออกมาเมื่อปีที่แล้วเอง” กุมภาตอบ

หยกนภาหัวเราะก่อนกล่าวว่า “เรื่องตู้เย็นนาย ส้มจีนกับฟางฟางพูดให้ฟังแล้ว  

วนัหลงักร็ู้จกัเคลยีร์ของหมดอายุออกมาบ้าง เดี๋ยวเผลอกนิเข้าไปมหีวงัชกัตาตั้ง”

“คุยอะไรกนัอยู่เอ่ย” ธารทพิย์ถามแทรกขึ้นขณะเดนิเข้ามาพร้อมเจนจริา

“คุยเรื่องสุกี้” หยกนภาตอบ

“นายจะกนิสุกี้กบัพวกเราที่นี่เลยใช่ไหม กุมภา” ธารทพิย์ถาม

“ใช่” กุมภาตอบยิ้มๆ

ธารทพิย์ชี้นิ้วไปบนหลงัตู้พลางกล่าวว่า “หม้อสุกี้อยู่บนโน้น ช่วยไปเอามาล้างให้

สะอาดเลยนะ”

กมุภารบีตอบรบั แล้วกลุกีจุอใช้เก้าอี้ปีนขึ้นไปหยบิหม้อสุกี้มาท�าความสะอาดโดย

ไม่บ่นสกัค�า

เวลาสบิเก้านาฬิกา ทุกคนเริ่มกนิสุกี้ คนที่ท�าน�้าจิ้มคอืเจนจริา กุมภานกึไม่ถงึว่า

เธอจะท�าน�้าจิ้มแบบคนจีนเป็นด้วย วัตถุดิบหลักของน�้าจิ้มสุกี้สูตรคนจีนก็คือ เต้าหู้ยี้  

ดงันั้นน�้าจิ้มจงึออกสแีดงโดยไม่จ�าเป็นต้องใส่ซอสพรกิ

เจนจิรากับสายพินคงคิดจะไปท�างานที่เมืองกาญจน์จริงๆ สองสาวจึงคุยเรื่อง 

โปรเจก็ต์สารพดัที่คดิจะท�าให้เพื่อนๆ ฟัง ยิ่งเรื่องซื้อที่ดนิเพิ่ม สองสาวท่าทางจรงิจงัมาก 

ถงึขนาดตดิต่อนายหน้าไปแล้ว กุมภาไม่รู้ว่าสองสาวไปคุยกบัแม่ลนิดายงัไง แม่กบัพ่อเขา

จงึได้ออกปากจะซื้อที่ดนิเพิ่มให้พวกเธอเป็นของขวญั

เนื่องจากช่วงนี้เจนจริากบัสายพนิโทรศพัท์ไปคุยกบัแม่เขาถี่มาก ตามค�าบอกของ

หยกนภา พวกเธอจงึเรยีกคุณแม่ลนิดาจนตดิปาก เล่นเอากุมภาส่ายหน้า และแอบอจิฉา

สองสาวอยูเ่หมอืนกนั กมุภามองเหน็แล้วว่าสามคนที่นั่งอยูต่รงหน้าเขาเริ่มวาดสิ่งที่ตวัเอง

ต้องการจะท�าในอนาคตแล้ว แต่ยงัไม่รู้ว่าหยกนภาคดิจะท�าอะไรในอนาคต จงึถามขึ้นว่า



70  ยุทธภพออนไลน์ ภาค ราชันมารสะท้านยุทธภพ ตอน นักฆ่าหัวหน้ากิลด์อวตาร

“อ้อมคดิหรอืยงัว่าจะท�าอะไรในอนาคต”

“ฉนัคงบรหิารโรงแรมต่อจากพ่อ” หยกนภาตอบยิ้มๆ

“นายถามแต่คนอื่น นายแหละคดิจะเป็นนกัธุรกจิตามที่หนงัสอืเขยีนจรงิๆ หรอื” 

ธารทพิย์ถามบ้าง

กุมภายกมอืเกาศรีษะก่อนจะกล่าวว่า “ฉนัชอบท่องเที่ยวไปเรื่อยๆ บางทกีารเป็น

นกัธุรกจิกไ็ม่เลวเหมอืนกนั”

“พ่อบอกว่านายหวัด ีฉลาด ชอบความท้าทาย กล้าได้กล้าเสยี แถมมเีล่ห์เหลี่ยม 

วงการธุรกจิจงึเหมาะสมกบันายที่สุดแล้ว” เจนจริาพูดสนบัสนุน

“อมื...พ่อฉนักพ็ูดเหมอืนกนั” ธารทพิย์กล่าว

กุมภาในขณะนั่งกนิสุกี้ เขากแ็อบคดิในใจว่า บางทถี้าเรยีนจบ เขาคงต้องวางมอื

จากเรื่องที่ท�าให้อาชาติชายแล้ว เพราะคงไม่ดีแน่ถ้ารูปเขาติดอยู่หน้าหนังสือตลอด จน 

วนัหนึ่งอาจน�าภยัมาสู่คนที่เขารกั

กุมภาอยู่กนิสุกี้จนถงึสามทุ่มกว่าๆ กก็ลบัห้องพกั โดยได้สุกี้ใส่ถุงมากนิตอนเช้า

อกีมื้อ

พอมาถึงห้องพัก กุมภาก็เข้าห้องคอมพิวเตอร์อีกครั้ง ดวงตากุมภากระจ่างวาบ 

เมื่อเขาได้พบข้อมูลที่ถูกส่งมาจากเป้าหมาย เขาไม่รอช้า รบีส่งข้อมูลทั้งหมดไปให้พี่จนิดา

ทนัที

กุมภานอนเล่นในห้องเกือบชั่วโมง เขาจึงโทรศัพท์ไปหาวุธเพื่อสอบถามความ

เคลื่อนไหว

“วุธ เป็นไงบ้าง” กุมภาถามขึ้นก่อน

“รู้ตวัคนร้ายแล้ว แต่หมอนั่นหนไีปได้อย่างฉวิเฉยีด หลกัฐานที่ได้จากพี่จนิดาคง

ท�าให้เขาดิ้นไม่หลุด ต�ารวจบอกว่าจะจบัให้ได้ในคนืนี้” วุธตอบ

“ปู่ผอมเป็นไงบ้าง” กุมภาถามต่อ

“โกรธจนควนัออกห ูเพราะปูน่กึไม่ถงึว่าคนที่เล่นงานบรษิทัเป็นคนภายในเอง” วธุ

ตอบ

“นอกจากต้องตามตวัเขาให้เจอ นายค้นเจอหลกัฐานที่สามารถเชื่อมโยงไปหาผูเ้ล่น

กลิด์อวตารได้หรอืเปล่า” กุมภาถามต่อด้วยน�้าเสยีงนิ่งเรยีบ

“ไม่มีเลย หมอนี่เก็บกวาดหลักฐานที่ตัวเองท�าชั่วไว้ดีมาก เราตรวจค้นทุกซอก 
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ทกุมมุในห้องพกัเขาแล้ว แต่ไม่พบอะไร มทีางเดยีวคอื คงต้องตามตวัเขาให้เจอเท่านั้น” วุธ

ตอบ

“ถ้าพรุ่งนี้ยงัตามจบัเขาไม่ได้ นายมแีผนส�ารองแล้วหรอืยงั” กุมภาถามต่อ

“พวกเราล่วงรู้แล้ว ผู้เล่นระดับสูงของกิลด์อวตารทั้งหมดสิบห้าคน มีความ

เกี่ยวข้องกบัการโกงสกลิ ถ้ายงัจบัตวัการไม่ได้ พรุง่นี้ปู่ฉนัเปิดไฟเขยีวให้แบนพวกเขาถาวร

ทนัท ีและถ้ามกีารร้องเรยีนขึ้นมา ปู่จะรบัผดิชอบเอง” วุธตอบ

“ปู่นายนี่ใจร้อนจรงิๆ” กุมภากล่าว

“ฉนับอกปู่แล้ว ถ้ายงัจบัไม่ได้จรงิๆ ให้รออกีสกัวนั แต่ปู่ยงัโกรธอยู่ ไม่ฟังฉนั

เลย” วุธตอบ

กมุภานิ่งคดิทบทวนข้อมลูที่เขาได้รบัมาทั้งหมด ก่อนจะกล่าวขึ้นว่า “ดูจากความเรว็

ที่คนร้ายเข้าไปเชก็ข้อมูลผู้เล่นที่ถูกฉนัลบล้างสกลิ โอกาสที่จะมแีค่กลิด์อวตารที่โกงสกลิ

กม็คีวามเป็นไปได้ถงึแปดสบิเปอร์เซน็ต์ งั้นปล่อยให้ปู่ผอมท�าตามใจไปเถอะ”

“อมื...นายจะเข้าไปเล่นเกมคนืนี้เลยไหม” วุธตอบรบัและเปลี่ยนเรื่องคุย

“ไม่ละ พรุ่งนี้เช้าค่อยเล่นดกีว่า” กุมภาตอบ

“งั้นพวกเราคงเจอกนัที่เมอืงจงหนานแล้ว” วธุกล่าวยิ้มๆ ส�าหรบัเขา...พรุ่งนี้กไ็ม่รู้

จะได้เข้าไปเล่นเกมหรอืเปล่า

“โอเค คืนนี้ขอให้นายได้รับข่าวดีจากต�ารวจก็แล้วกันนะเพื่อน ฉันวางสายก่อน

ละ” กุมภาพูดจบกก็ดปุ่มวางสายทนัที

กมุภาสนทนากบัวธุจบกไ็ปนั่งหน้าเครื่องคอมพวิเตอร์ ดงึข้อมลูที่ได้ส่งให้พี่จนิดา

มานั่งตรวจสอบดู เมื่อเหน็อเีมลที่ใช้ตดิต่องาน กมุภากเ็ริ่มถอดหาพาสเวร์ิดที่ดงึมาได้จาก

เครื่องเป้าหมาย ซึ่งจ�าเป็นต้องใช้โชคเหมือนกัน เพราะถ้าเครื่องเป้าหมายไม่ได้ส่งอีเมล

ติดต่อกับใครในวันนี้ โปรแกรมขโมยข้อมูลที่เขาทิ้งไว้ขณะลบล้างสกิลผู้เล่นก็จะดูด

พาสเวริ์ดมาไม่ได้

“แจก็พอต!” กมุภาร้องอทุานเมื่อพบพาสเวร์ิดเข้าเมลแล้ว เขาไม่รูว่้าฝ่ายถอดรหสั

ของต�ารวจจะเจอเส้นทางเข้าอเีมลนี้หรอืยงั แต่เขากต้็องรบีเข้าไปก่อนจะถกูหน่วยไซเบอร์

ของต�ารวจเปลี่ยนพาสเวิร์ดใหม่ กุมภาใช้เวลาไม่ถึงนาทีก็สามารถเข้าไปดูในอีเมลของ

พนกังานอกีคนหนึ่งที่หนไีปแล้ว

“ไหนดูหน่อยซ ิมใีครน่าสนใจ”
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“เขามีการติดต่อกับผู้หญิงสองสามคน ส่วนผู้ชายมีอยู่ไม่น้อยเลย เราจะหา 

เป้าหมายเจอได้ยงัไงนะ” กุมภาพูดกบัตวัเองเบาๆ ขณะใช้สมองครุ่นคดิ

“ชายคนนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญการเขียนโปรแกรมคนหนึ่ง ถ้าเพื่อนอายุเท่ากันหรือ

มากกว่าคงไม่มเีวลาเล่นเกมมากนกั เราควรสกรนีวยัรุ่นหรอืคนวยัท�างานอายุน้อย และ

ตดิต่อกบัเขาในช่วงหลงัๆ” 

เมื่อกุมภาได้เป้าหมาย กเ็ริ่มใช้ชื่อและอเีมลตรวจสอบหาหน้าตาที่แท้จรงิของคนที่

ตดิต่อกบัโปรแกรมเมอร์รายนี้ แน่นอนว่าคนที่ช่วยให้เขาท�างานง่ายขึ้นคอืลลิลี่

กุมภานั่งรออยู่เกือบชั่วโมง ในที่สุดใบหน้าของทุกคนที่มีการติดต่อกับพนักงาน 

ผู้เขยีนโปรแกรมคนนี้กป็รากฏออกมาที่หน้าจอคอมพวิเตอร์

“มมีากถงึสามสบิสองคน การแยกแยะคงไม่ใช่เรื่องง่ายแล้ว” กุมภากล่าว

“คงต้องใช้แผนการหน่อย” กุมภาตัดสินใจส่งข้อความไปหาทุกคนที่เขามีรายชื่อ

ทนัท ีโดยข้อความเหล่านั้นพมิพ์เหมอืนกนัว่า

สวสัดเีพื่อนรกั

	 ตอนนี้เราเดอืดร้อน	ต้องการความช่วยเหลอืด่วน

	 และเราจะตอบแทนนายในภายหลงั

	 ถ้านายสามารถให้ความช่วยเหลอืได้

	 โปรดตดิต่อกลบัเราด่วน

กมุภาพมิพ์จดหมายสั้นๆ และก�ากวม ไม่ระบุชื่อเพื่อนในจดหมายว่าเป็นใคร เพราะ

เขาไม่รู้จกัสกัคน แต่เขาต้องการให้ฝ่ายตรงข้ามตอบกลบัมาเพื่อประเมนิความสมัพนัธ์

กุมภาต้องรอค�าตอบของคนที่เขาส่งอีเมลไปหาแข่งกับเวลา เหตุผลที่ต้องแข่งกับ

เวลาเพราะถ้าหน่วยไซเบอร์ของต�ารวจแฮก็เข้ามาเจอเขาก�าลงัสื่อสารในเวลานี้ กจ็�าเป็นต้อง

ชิ่งหน ี

กุมภานั่งรออยู่ครึ่งชั่วโมงกม็อีเีมลตอบเข้ามาแปดฉบบั แต่พอกุมภาอ่านจนหมด

แล้ว ตามการวเิคราะห์ของเขา คนทั้งแปดยงัไม่ใช่คนว่าจ้างสร้างสกลิโกงอย่างแน่นอน

“เกือบชั่วโมงแล้ว สงสัยวิธีนี้จะใช้ไม่ได้ผล เพราะเวลาน้อยไปหน่อย” พอกุมภา

บ่นจบกม็อีเีมลเข้ามาอกีหนึ่ง เขาไม่รอช้า รบีเปิดอ่านทนัท ีแล้วเขากต็้องตกตะลงึเมื่อได้
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อ่านข้อความนั้น

‘สวสัดลีูกค้าเพื่อนรกั

	 เราอ่านจดหมายนายกง็งๆ	อยู่บ้าง

	 แต่เมื่อนายตดิต่อมาหาเรา	เราจงึได้แต่วเิคราะห์ว่า

	 นายคงมคีวามต้องการกะทนัหนั

	 เรายนิดจีดัให้นายได้เรว็ที่สุดวนัพรุ่งนี้

	 โปรดระบุว่านายต้องการหนงัโป๊แนวไหน	ไทย	จนี	ฝรั่งหรอืญี่ปุ่น

	 เรารบัประกนัว่าทุกแผ่นเป็นหนงัใหม่!’

ป.ล.	ถ้าอยากได้เดี๋ยวนี้	ค่าหนงัแผ่นละร้อย

ส่วนค่ารถไปส่ง	สองพนัเอาปะ

“อ๊ากกก!!! นี่ฉนัอเีมลไปหาไอ้คนขายหนงัโป๊” กมุภาร้องอทุาน แต่สกัพกักห็วัเราะ

ดงัลั่นห้อง

ขณะกุมภาก�าลงัตดัใจจะปิดอเีมล เขากเ็หน็จดหมายฉบบัใหม่ดดีเข้ามาพอด ีโดย

ชื่ออเีมลเขยีนเพยีงอกัษร ก.ไก่ สองตวัเท่านั้น

“เฮ้อ! คงไม่ใช่อเีมลบ้าๆ อกีนะ” กุมภาพูดจบกเ็ปิดอ่าน

‘มอีะไร’

ในจดหมายมีข้อความสั้นๆ เท่านั้น ท�าให้กุมภาต้องนิ่งคิด เขาจ้องมองข้อความ

สั้นๆ นี้อยู่เกอืบนาท ีแล้วกค็ลี่ยิ้มออกมาก่อนกล่าวว่า “ลองเล่นดูหน่อยกไ็ม่เสยีหายอะไร

นี่” พูดจบกส็่งข้อความกลบัไปยงัอกีฝ่ายว่า

‘ผมขาดเงนิ	เพื่อนอย่างคุณสามารถให้ความช่วยเหลอืผมได้ไหม’

กุมภารอไม่นาน อกีฝ่ายกต็อบกลบัมาว่า

‘คุณต้องการเงนิ	ผมมเีงนิ



74  ยุทธภพออนไลน์ ภาค ราชันมารสะท้านยุทธภพ ตอน นักฆ่าหัวหน้ากิลด์อวตาร

ผมยงัถอืคุณเป็นเพื่อนร่วมผลประโยชน์

คุณลองเสนอไอเดยีมา	เผื่อผมสนใจ

คุณจะได้เงนิตามที่ต้องการ’

กุมภาอ่านข้อความจบกร็บีพมิพ์ตอบกลบัไปว่า

‘ผลประโยชน์ทางเกมเป็นอย่างไร

ผมยงัมไีอเดยีเจ๋งๆ	อกีมาก’

กุมภานั่งรอเกอืบห้านาท ีฝ่ายตรงข้ามกส็่งข้อความมาหาเขาอกีครั้ง

‘งั้นกส็่งรายละเอยีดมา’

เมื่อฝ่ายตรงข้ามตอบมาแบบนี้ กมุภากค็ลี่ยิ้มทนัท ีเขาจดัการส่งไฟล์ PDF เปล่าๆ 

ไม่มขี้อมูลอะไร พร้อมกบัแนบไฟล์สปายแวร์ตดิไปด้วยกนั ไม่นานกม็ขี้อความตอบกลบั

มา กุมภาจงึคลกิอ่านอกีครั้ง

‘คุณส่งสปายแวร์มาที่เครื่องผมท�าไม	ดูเหมอืนมนัไม่มเีหตุผล

และไม่ว่าคุณคดิจะท�าอะไร	มนักไ็ม่มปีระโยชน์

ต่อให้คุณรู้จกัผม	คุณกท็�าอะไรผมไม่ได้หรอก

ไม่งั้นผมกค็งไม่กล้าท้าคุณว่า

ถ้างานที่เราได้ท�าร่วมกนัเกดิปัญหาอะไรขึ้น

คุณสามารถโยนมาที่ผมได้เตม็ที่’

ค�าตอบทางอีเมลของคนฝั่งตรงข้ามท�าให้กุมภาอึ้งไปเลย เขาไม่รู้ว่าอีกฝ่ายท�าไม

ถงึมคีวามมั่นใจในตวัเองนกั แต่จากค�าพูดที่ส่งกลบัมา ฝ่ายนั้นต้องไม่ธรรมดาแน่ๆ

กุมภาไม่ได้ตอบกลับ แต่เขาเลือกเก็บเกี่ยวข้อมูลที่ถูกส่งกลับมาบางส่วนก่อน 

สปายแวร์ของเขาจะถูกฆ่าตาย กุมภาได้เพียงต�าแหน่งไอพีแอ็ดเดรสของฝ่ายตรงข้าม
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เท่านั้น เมื่อตรวจสอบดู เขากพ็บว่ามนัเป็นไอพมีาจากประเทศพม่า กุมภาสั่งพรนิต์ภาพ

ชายหนุ่มคนนั้นมานั่งดู

“ใช่หน้าตาจรงิๆ ของเขาหรอืเปล่าเนี่ย”

กุมภาพดูกบัตวัเองเบาๆ จากนั้นกส็บืหาประวตัขิองชายหนุม่คนนี้จากโลกไซเบอร์ 

ไม่นานต่อมากุมภากต็้องอ้าปากค้าง

“บ้าหรอืเปล่าวะเนี่ย” กุมภากะพรบิตาปรบิๆ

“ลูกเมียน้อยท่านนายพลที่เป็นชาวพม่า!” กุมภาร้องอุทาน เขารีบติดต่อไปหาอา 

ชาตชิายอย่างรวดเรว็ พออกีฝ่ายรบัสาย กุมภากถ็ามขึ้นว่า “อาครบั ตอนนี้ได้ข้อมูลท่าน

นายพลเยอะไหม”

“มอีะไรหรอื” อาชาตชิายตอบมาตามสาย

“ผมมเีรื่องต้องการจะถามบางอย่างครบั” กุมภาตอบ

“อาได้ศึกษาประวัติท่านนายพลมาบ้างแล้ว ถามมาสิ ถ้าตอบได้ก็จะตอบให้

ทนัท”ี อาชาตชิายกล่าว

กุมภาไม่รอช้า สูดหายใจลกึๆ แล้วรบีกล่าวว่า “ผมอยากได้ข้อมูลลูกชายนายพล

ที่มาจากพม่า”

“หมายถงึ หน่ายวนิ หรอื” อาชาตชิายถาม

“ผมไม่รู้ แต่เขามชีื่อไทยว่า ไทยวทิย์” กุมภาตอบ

อาชาติชายหัวเราะแล้วกล่าวว่า “เขาเป็นคนเดียวกัน หมอนี่ตัวร้ายเลยนะ อายุ

แค่ 25 ปี แต่มทีั้งกองก�าลงัลบั และเป็นมอืพระกาฬฆ่าคนของท่านนายพล เขาท�าหน้าที่

ควบคุมลูกน้องที่ดูแลบ้านพกั ไม่ให้ใครเข้าไปรบกวนท่านนายพลได้ง่ายๆ”

กุมภานกึโยงไปถงึทหารรบัจ้างที่เผารถ เขากข็นลุกซู่ทนัที

“กองก�าลงัลบัเขามาจากไหนครบั” กุมภาถาม

“ตามที่สายสบืได้ข่าวมา กองก�าลงัลบัส่วนใหญ่เป็นคนกะเหรี่ยงเชื้อสายพม่า แต่

พูดไทยได้ พวกนี้เดนตายทั้งนั้น มขี่าวว่าลูกชายของท่านนายพลคนนี้เคยอยู่กบักองก�าลงั

กะเหรี่ยงอสิระที่ตะเขบ็ชายแดนหลายปี” อาชาตชิายตอบ ท�าให้กมุภาถงึกบัต้องปาดเหงื่อ

“มปีัญหาอะไรหรอืเปล่ากุมภา” อาชาตชิายถามตรงๆ

กุมภาไม่มทีางเลอืกจงึเล่าเรื่องที่เกดิขึ้นทั้งหมดให้อาชาตชิายฟัง

“บอกปู่ผอมอยู่ห่างๆ หมอนี่ไว้จะดีที่สุด ตามประวัติของมันที่ได้รับมา หมอนี่ 


