
“เข้าใจแล้ว ถ้าอย่างนั้นก็ฝากทางนั้นด้วยล่ะเจ้ากานต์”

ไม่บ่อยครั้งนักที่กันต์จะใช้น�้ำเสียงจริงจังเวลำพูดคุยกับน้องชำย 

ดวงตำสสีนมิเหลก็ส่องประกำยวำววบัแสดงว่ำในสมองนั้นมข้ีอมลูหลำยอย่ำง

ตกีนัสบัสนวุ่นวำย แต่อย่ำงน้อยๆ ตอนนี้กม็รีอยยิ้มพรำวระยบัปรำกฏขึ้นมำ

บนใบหน้ำของเทพอสูรสำยฟ้ำได้

“อื้อ ระวงัตวัล่ะ ทำงฉนัเองกก็�ำลงัจะเริ่มเคลื่อนไหวเหมอืนกนั แค่นี้นะ”

ไม่ช้ำกนัต์กปิ็ดหน้ำต่ำงสื่อสำร ปลำยสำยที่มชีื่อ “กำนต์” นั้นดบัวบูไป

“เจ้ำกำนต์ตดิต่อมำงั้นเหรอ เป็นยงัไงบ้ำงล่ะเจ้ำนั่นน่ะ”

อกีเสยีงหนึ่งดงัขึ้น กนัต์ช�ำเลอืงกลบัไปมองและได้เหน็เพื่อนๆ ทกุคน

นั่งล้อมวงกนัอย่ำงพร้อมหน้ำพร้อมตำภำยในร้ำนสวตีเนส ที่ดูเหมอืนไม่ค่อย

มลีูกค้ำเท่ำไรนกั แต่กแ็น่ละ เพรำะตอนนี้เกอืบๆ จะเที่ยงคนือยู่รอมร่อแล้ว

“กไ็ม่เป็นไรหรอก แค่รำยงำนควำมคบืหน้ำอะไรนดิหน่อยน่ะ”

กนัต์ตอบด้วยรอยยิ้ม สปรงิที่เป็นคนถำมจงึพยกัหน้ำเข้ำใจ

1
กระจายตัวอีกครั้ง
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“แต่ไหนๆ เจ้ำกำนต์ก็อุตส่ำห์ติดต่อมำทั้งที น่ำจะโอนสำยให้เขำคุย

กบัคณุนนี่ำสกัหน่อยนะครบั”

เรนนี่ซึ่งนั่งอยูไ่ม่ห่ำงกนันกัเอ่ยขึ้น ท�ำเอำทกุคนช�ำเลอืงไปมองทำงสำว

มำดนิ่งอย่ำงนีน่ำ ที่พอได้ยินค�ำพูดนี้แล้วก็ดูเหมือนจะมีสีหน้ำเศร้ำๆ อย่ำง

ชดัเจน ซึ่งมนัท�ำให้เรนนี่ต้องเลกิคิ้วขึ้น

“พูดอะไรไม่เข้ำเรื่องแล้วไง เจ้ำคนไม่ละเอยีดอ่อน...”

ปั้ก!

ร้อนถงึสปรงิที่นั่งอยูข้่ำงๆ กนันั้นต้องใช้ศอกกระแทกสข้ีำงของนำยแว่น

เตม็แรง ท�ำเอำพ่อคณุชำยที่เคยมำดนิ่งเสมอถงึกบัร้อง “อุก้!” และจกุจนตวังอ

“ทะ...ท�ำอะไรกนัครบัคณุสปรงิ”

“กน็ำยซี้ซั้วพดูออกไปแบบนั้นได้ยงัไง” สปรงิแหวใส่ “ถ้ำเจ้ำกำนต์มนั

อยำกจะคยุกบัน้องนจีรงิๆ ละก ็ป่ำนนี้คงตดิต่อไปหำน้องนโีดยตรงแล้ว นำย

นี่มนัไม่มคีวำมละเอยีดอ่อนในเรื่องแบบนี้เอำซะเลยนะอตีำบ้ำ”

“ทะ...ทะ...ทหีลงักบ็อกผมดีๆ  สคิรบัผมไม่ดื้อหรอก ถงึผมจะไม่ละเอยีด

อ่อน แต่ถ้ำอดัผมแบบนี้ไปเรื่อยๆ ซี่โครงคงไดล้ะเอยีดยบิแน่ เรี่ยวแรงของคณุ

มนัสูสกีบักอรลิลำเลยนะครบั”

“เรยีกใครว่ำกอรลิลำยะ ไอ้แว่นขี้เก๊ก!”

แล้วเจ้ำสองเทพอสูรก็หันมำทะเลำะกันเองโดยที่ฝ่ำยหญิงนั้นแทบจะ

คว้ำคอเสื้อของฝ่ำยชำยเขย่ำจนหวัเกอืบหลดุออกมำจำกบ่ำ ร้อนถงึเซรำสต้อง

คอยไปช่วยปรำมไม่ให้ภรรยำระเบิดพลังจนอำจจะพลั้งเผลอฆ่ำพวกเดียวกัน

ไปโดยไม่รู้ตวั

“แล้วน้องกำนต์เขำว่ำยงัไงบ้ำงล่ะคะกนัต์”

แป้งที่นั่งอยู่ข้ำงๆ นำยกนัต์เอ่ยถำมขึ้นมำบ้ำง

“ตอนนี้เดินทำงขึ้นไปทำงตะวันตกแล้วละ เห็นว่ำอยู่ในเมืองเบลลิน

ตรงชำยแดนตะวนัตก ใกล้ๆ กบัแผนที่ใหม่ของเกมครบั ท่ำทำงตอนนี้น้องของ

เรำกย็งัคงเข้ำกนัได้ดอียู่น่ะนะ”

พูดแล้วก็อมยิ้มเล็กๆ แต่ดูเหมือนแป้งจะไม่ได้สนใจและเพ่งมองแฟน



MaSaLaN  11

หนุ่มแบบจบัพริธุ

“แน่ใจนะคะว่ำมีแค่นั้นจริงๆ ท่ำทำงเหมือนคุณรู้เรื่องอะไรแล้วบอก 

ไม่หมดเลยนะ”

“จะไปมีได้ยังไงกันล่ะครับ ผมเนี่ยมันไม่น่ำวำงใจขนำดนั้นเลยเหรอ 

อกีอย่ำงเจ้ำกำนต์มนักแ็ค่ตดิต่อมำรำยงำนสถำนกำรณ์เท่ำนั้นจรงิๆ ครบั”

แป้งจับผิดอะไรจำกแววตำของอีตำแฟนหนุ่มจอมเจ้ำเล่ห์ไม่ได้เลย

แม้แต่น้อย แม้จะมอีะไรหลำยๆ อย่ำงที่เธอตดิใจอยู่กต็ำม เพรำะตอนที่กำนต์

ติดต่อเข้ำมำนั้นกันต์ดูมีสีหน้ำตกใจและตื่นเต้นกว่ำปกติ แม้ตอนนี้จะนิ่งเฉย

ได้รำวกบัเป็นคนละคนกต็ำม สดุท้ำยเธอจงึจ�ำใจต้องพยกัหน้ำ

“ทำงเจ้ำกำนต์กค็งไม่มอีะไรต้องเป็นห่วงแล้ว ที่เหลอืตอนนี้กค็งจะเป็น

ทำงเรำนี่ละ” กนัต์เอ่ยขึ้นเพื่อพูดเข้ำประเดน็ และมองเพื่อนๆ ทกุคน “วนันี้ที่

ฉนัเรยีกทกุคนให้มำรวมตวักนั กเ็พื่ออธบิำยแผนกำรขั้นต่อไปของพวกเรำโดย

เรว็ที่สดุ เพรำะว่ำทำงเจ้ำพวกนั้นเองกเ็ริ่มเคลื่อนไหวกนัแล้ว”

ค�ำกล่ำวนี้ท�ำให้เพื่อนๆ ทุกคนที่วันนี้มำรวมตัวกันเกือบครบองค์ต้อง

หนัมำมองเป็นทำงเดยีว

“มอีะไรเคลื่อนไหวงั้นเหรอครบัคณุไลต์” เรนนี่ถำม

“นี่ไง เพิ่งมขี่ำวนี้โผล่ขึ้นมำเมื่อไม่กี่ชั่วโมงนี้เอง”

กนัต์พดูขึ้นพลำงเปิดหน้ำต่ำงข้อมลูข่ำวสำร และผลกับำนหน้ำต่ำงนั้น

ไปหยุดอยู่ตรงหน้ำเรนนี่ ท�ำให้ทุกๆ คนนั้นพร้อมใจกันชะโงกมำมอง บ้ำงก็

ก๊อบปี้เพจไปเปิดตรงหน้ำตวัเอง

สิ่งที่พวกเขำเห็นก็คือภำพของผู้เล่นชั้นแนวหน้ำของ EO ที่ทุกคน 

คุ้นตำด ีบรุษุผู้มเีรอืนผมสขีำวและคำดผ้ำปิดตำไว้ข้ำงหนึ่ง ชำยผู้เป็นหวัหน้ำ

ของสมำคมนกัล่ำหรอืกค็อื ควิ นั่นเอง ในภำพนั้น นำยคนนี้อยู่กบัเหล่ำผู้เล่น

ชั้นน�ำและเป็นแกนหลักของโลกหลำยคน และมีหัวข้อข่ำวพำดตัวโตๆ ว่ำ  

“แกนน�ำ EO ประกำศกร้ำว ค้นพบหนทำงขึ้นไปสู่เกำะลอยฟ้ำ พร้อมใจระดม

ทนุสร้ำงเรอืเหำะ!”

หวัข้อข่ำวที่ชดัเจนนี้ท�ำให้ทกุคนมสีหีน้ำตงึเครยีดไปถนดัตำ โดยเฉพำะ
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เคยีร่ำที่ต้องยกมอืขึ้นมำแตะใต้รมิฝีปำกเลยทเีดยีว

“เป็นอย่ำงที่ฉนักงัวลเลย” เธอเอ่ยขึ้น “ทำงนั้นน่ะมพีร้อมไปหมด ทั้ง

ก�ำลงัคนและก�ำลงัทรพัย์ มหิน�ำซ�้ำคนหวัไวอย่ำงนำยควิคงรู้อยู่ตั้งแต่แรกแล้ว

เหมอืนกนัว่ำกำรจะขึ้นไปบนเกำะลอยฟ้ำได้ ต้องพึ่งเรอืเหำะเท่ำนั้น”

“แบบนี้ทำงนั้นกอ็ำจตดัหน้ำพวกเรำได้เลยน่ะส”ิ เซรำสพดู “จรงิอย่ำง

ที่คณุเคยีร่ำบอกนะ ถ้ำหำกทำงนั้นเอำจรงิละก ็กำรสร้ำงเรอืเหำะกไ็ม่ใช่เรื่อง

ยำกอะไรเลย มิหน�ำซ�้ำกำรระดมผู้เล่นสำยผลิตชั้นยอดของเกมให้มำช่วยกัน

สร้ำงเรอืเหำะ คนอย่ำงแจนนำคงท�ำได้ง่ำยพอๆ กบักำรดดีนิ้วเลยกระมงั”

ทุกคนถอนใจ และยิ่งกว่ำเข้ำใจเสียอีกว่ำ แจนนำคนนั้นที่เป็นถึง

หวัหน้ำสมำคมพ่อค้ำน่ะมอี�ำนำจในตลำดของโลก EO มำกขนำดไหน

“ก็ไม่เป็นแบบนั้นเสมอไปหรอก” กันต์แย้งขึ้น “จริงอยู่ว่ำทำงนั้นม ี

กองก�ำลงัและเงนิมหำศำลกว่ำพวกเรำมำก แต่อย่ำงที่ฉนับอกไว้ตั้งแต่แรก กำร

จะสร้ำงเรอืเหำะได้ต้องใช้ไอเทมระดบัสูงเป็นจ�ำนวนมำก และไอเทมเหล่ำนั้น

จะต้องหำจำกบอสที่โหดๆ ทั้งนั้น แน่นอนถ้ำหำกเป็นเรื่องล่ำบอสแล้วละก ็

ทำงเรำน่ะเชี่ยวชำญกว่ำพวกนั้นหลำยขุม ซึ่งเรำจะอำศัยจุดนั้นเป็นข้อได้

เปรยีบ”

ทกุคนฟังแลว้กเ็หลอืบมำมองหนำ้กนัเองคลำ้ยกบัพอจะเข้ำใจว่ำกนัต์

หมำยตำสิ่งใดอยู่

“ตอนนี้ยังมีบอสอีกเป็นจ�ำนวนมำกที่มีไอเทมพวกนั้นดรอปแล้วยังไม่

เคยถูกล่ำมำก่อน เพรำะฉะนั้นงำนนี้ใครเร็วกว่ำน่ำจะเป็นฝ่ำยได้เปรียบ ถ้ำ

พวกเรำทุกคนแยกย้ำยไปล่ำบอสพวกนั้นให้ได้ก่อน โอกำสที่เรำจะสร้ำง 

เรอืเหำะเสรจ็ก่อนมนักม็มีำกกว่ำจรงิมั้ยล่ะ”

“เพรำะว่ำบอสที่ยังไม่เคยถูกล่ำมำก่อนจะดรอปไอเทมทุกชิ้น 100 

เปอร์เซน็ต์ สนิะคะ”

แป้งขยำยข้อมูลให้ ซึ่งกนัต์กพ็ยกัหน้ำยนืยนัในส่วนนั้น

“ส่วนเรื่องก�ำลังในกำรสร้ำงน่ะ เจ้ำรำฟเองตอนนี้ก็อำสำไปหำผู้เล่น

สำยกำรผลติที่ไว้ใจได้เกอืบๆ สบิคนมำช่วยกนัสร้ำงเรอืเหำะให้อยู ่โดยเฉพำะ
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อย่ำงยิ่งกำรมีคุณสโนว์อยู่ทำงฝั่งเรำด้วย ฉันว่ำมันท�ำให้เรำสร้ำงเรือเหำะได้

เรว็กว่ำทำงนั้นที่ยงัไม่มแีม้กระทั่งพมิพ์เขยีว จรงิมั้ยล่ะ”

“ก็จริงนะครับ” เรนนี่พยักหน้ำเห็นด้วย “ยังไงเสียกระบวนกำรสร้ำง 

ไอเทมน่ะ ส่วนที่ยำกที่สุดก็คือกำรท�ำพิมพ์เขียวนี่แหละ...ตอนนี้คุณหำคน 

มำช่วยได้กี่คนแล้วล่ะครบั คณุรำฟ”

นำยแว่นหนัไปหำเพื่อนที่เป็นช่ำงท�ำอำวธุมอืฉมงัในทมี ซึ่งยนืกอดอก

อยู่ตรงมมุห้อง เจ้ำหนุ่มมำดรอ็กเกอร์ยกนิ้วโป้งขึ้นมำพร้อมกบัยิ้มเผล่

“เรื่องนั้นไม่ต้องห่วง ตอนนี้รวมพลคนเก่งๆ ได้เกือบสำมสิบคนแล้ว 

ส่วนสถำนที่ผลิตน่ะ ยัยไซเรนก็หำท�ำเลเหมำะๆ ในห้องใต้ดินของกองทัพ 

เผ่ำน�้ำที่ตั้งอยูต่รงชำนเมอืงไกลๆ ไดแ้ลว้ละ ก�ำลงัพลของเรำเองกไ็มน้่อยหน้ำ

ไปกว่ำเจ้ำพวกนั้นหรอก ถ้ำพวกมันเน้นปริมำณ ทำงเรำก็จะเน้นที่คุณภำพ 

นี่แหละ”

“ชวัร์นะว่ำไว้ใจได้” จู่ๆ สปรงิกแ็ย้งขึ้นมำด้วยน�้ำเสยีงเคลอืบแคลง 

“อ้ำว! ท�ำไมพูดแบบนั้นล่ะยัยสปริง ฉันเคยท�ำให้ผิดหวังด้วยเหรอ” 

รำฟแบะปำก

“อยำกจะบอกว่ำประจ�ำเลยละ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งไอ้พวกก๊วนพลพรรค

พ่อค้ำกลุ่มเดียวกับนำยน่ะ มันไม่น่ำเชื่อถือเลยสักคนเดียว ครั้งก่อนไม่ใช ่

พวกนำยหรอืไงที่มำเล่นตกุตกิอะไรกบัอตีำไลต์นิ่ง จนถกูระเบดิร้ำนเละเทะไป

ตำมๆ กนัน่ะ”

“อุ๊! ชะ...ช่ำงขุดคุ้ยนักนะ” รำฟเถียงไม่ออก “เรื่องในอดีตน่ะลืมๆ  

ไปบ้ำงก็ได้นะยัยบ้ำ เชื่อเถอะน่ำรอบนี้ไว้ใจได้จริงๆ ถ้ำขึ้นชื่อว่ำเป็นผู้เล่น 

สำยผลติ ไม่มใีครไม่อยำกเข้ำมำมเีอี่ยวกบัเรื่องนี้หรอก อย่ำลมืสว่ิำถ้ำพวกเรำ

สร้ำงเรือเหำะขึ้นมำได้จริงๆ จะมีกำรปลดล็อกเหรียญควำมส�ำเร็จให้ผู้สร้ำง

อย่ำงเรำด้วย ซึ่งไอ้ของแบบนี้น่ะ เอำไปอวดเพิ่มคณุค่ำให้ช่ำงผลติไอเทมอย่ำง

เรำได้ดนีกัละ!”

“อ๋อ...จะได้เอำไว้ใช้ตุ๋นชำวบ้ำนเขำได้ง่ำยๆ ว่ำงั้น”  สปรงิหวัเรำะหึ

“ว้ำเว้ย มนัไม่ใช่แบบนั้น!”
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เจ้ำคนกวนยกมอืขึ้นขยี้หวัแรงๆ คล้ำยกบัหำค�ำพูดมำโต้แย้งยยัสปรงิ

คนนี้ไม่ได้เลยสกันดิ ท�ำให้พวกเพื่อนๆ ที่เหลอืนั้นหวัเรำะออกมำตำมๆ กนั จน

กระทั่งเป็นนำยกนัต์ที่ยกมอืขึ้นปรำมและเริ่มอธบิำยแผนกำรต่อ

“รำฟพูดถูกแล้วละ ถ้ำเป็นเรื่องกำรสร้ำงน่ะฉันว่ำเรำน่ำจะใช้เวลำได้

พอๆ กนั หรอือำจจะช้ำกว่ำนดิหน่อยเท่ำนั้น ประเดน็ตอนนี้อยู่ที่ว่ำเรำจะหำ

ไอเทมมำใช้สร้ำงเรอืเหำะได้เรว็กว่ำรเึปล่ำเท่ำนั้นเอง”

ทุกคนค่อนข้ำงเห็นด้วย เพรำะถ้ำเทียบก�ำลังในกำรค้นหำไอเทมแล้ว 

ทำงฝั่งนั้นที่มีกิลด์บำวำเรียนและวำกำบอนด์นั้นจัดได้ว่ำมีก�ำลังในกำรค้นหำ

มำกกว่ำพวกเขำหลำยเท่ำ ถ้ำพวกไอเทมระดบั S ที่ดรอปจำกบอสระดบัสูง 

พวกเขำกค็งค้นหำได้ไวกว่ำ แต่ถ้ำเป็นไอเทมระดบัทั่วไปที่บำงอย่ำงหำได้จำก 

มอนสเตอร์ตำมแผนที่ และจ�ำเป็นจะต้องใช้เป็นจ�ำนวนมำกๆ ทำงนั้นคงหำได้

ไวอย่ำงน่ำเหลอืเชื่อเลยทเีดยีว

“ถ้ำเป็นไอเทมจปิำถะละก ็ทำงฉนัเองกต็ดิต่อเส้นสำยพวกพ่อค้ำที่รูจ้กั

กนัในตลำดเอำไว้บ้ำงแล้วละ” เซรำสเอ่ยขึ้นบ้ำง “ฉนัหำไอเทมพวกเหลก็หรอื

แร่ชนดิต่ำงๆ มำให้ได้พอประมำณในรำคำที่ไม่โหดร้ำยมำกนกันะ ส่วนไอเทม 

ระดบัสงูขึ้นไปอกีขั้นสองขั้นนะ่กพ็อจะหำใหไ้ดห้รอก แต่รำคำค่อนข้ำงจะแพง 

อย่ำงพวกมธิรลิเนี่ย คณุสโนว์คนนั้นกล็สิตม์ำใหว่้ำนำ่จะใชร้ำวๆ สำมถงึสี่พนั

ก้อนได้”

“สี่พนัก้อน?!”

ทกุคนประสำนเสยีงกนั เพรำะเป็นที่รู้กนัอยู่แล้วว่ำมธิรลินั้นจดัว่ำเป็น

แร่ระดับสูงที่มักจะถูกใช้ในกำรสร้ำงไอเทมระดับ A ขึ้นไปทั้งนั้น รำคำตำม 

ท้องตลำดอยู่ที่ก้อนละสำมหมื่นเหรียญเห็นจะได้ แล้วยิ่งต้องเอำมำใช้เป็น

จ�ำนวนมำกขนำดนั้น แค่คดิถงึตวัเลขหลกัร้อยล้ำนทกุคนกแ็ทบจะหน้ำมดืไป

ตำมๆ กนั

“...เงนิขนำดนั้นน่ะ มนัจะไหวเหรอคะ”

แป้งชักจะเริ่มเป็นห่วงกระเป๋ำสตำงค์ของแฟนหนุ่มขึ้นมำตงิดๆ ทว่ำ

ส�ำหรบักนัต์ผูเ้ชี่ยวชำญในกำรหำเงนิแล้ว จ�ำนวนเงนิขนำดนั้นดูจะไม่ใช่ปัญหำ
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ของเขำนกั

“ไม่ต้องห่วง ฉนัหำทำงหนทีไีล่เรื่องนี้เอำไว้แล้ว ขอแค่หำของมำให้ได้

กพ็อ เรื่องเงนิไม่ใช่ปัญหำเลย”

ทุกคนนิ่งเงียบ เพรำะคิดกันเล่นๆ แล้ว แร่มิธริลที่ต้องใช้เงินรำวๆ  

ร้อยยี่สบิล้ำนนั้น มนัไม่ใช่ข้ำวผดักะเพรำไก่ไข่ดำวตำมร้ำนอำหำรที่เดนิมำสั่ง

ใส่กล่องกลบับ้ำนแล้วเดนิมำรบัเมื่อไรกไ็ด้หรอกนะ!

“แน่ใจนะว่ำหำเงนิให้ได้ทนัจรงิๆ” เซรำสหรี่ตำลงแบบไม่มั่นใจนกั “ถงึ

ฉนัจะสนทิกบัพวกพ่อค้ำที่มเีส้นสำยใหญ่โตในตลำด แต่พวกนี้น่ะเขี้ยวมำกนะ 

ถ้ำไปสั่งซื้อแล้วมำเปลี่ยนใจทหีลงัเรื่องคงไม่จบง่ำยๆ แค่กำรขอโทษแน่”

“ไม่ต้องห่วงเพื่อน ไปสั่งของไว้ได้เลย คณุสโนว์บอกว่ำต้องใช้อะไรบ้ำง

กจ็ดัไปตำมนั้นซะ”

แม้ฟังแล้วยำกจะเชื่อ แต่สปรงิกห็นัมำพยกัหน้ำยนืยนัให้สำมวีำงใจได้ 

ถงึตรงนี้เซรำสกถ็อนใจยำวๆ และคดิว่ำหำกเป็นเทพอสรูสำยฟ้ำแล้วละก.็..มนั

คงเป็นไปได้จรงิๆ นั่นละ

“ถ้ำงั้นกต็ดัปัญหำเรื่องไอเทมจปิำถะที่ต้องใช้จ�ำนวนมำกๆ ในกำรผลติ

ไปได้เลย” กันต์ถอนใจ “ทีนี้ก็คงเหลือแค่ไอเทมระดับ S ที่ต้องใช้งำนจริงๆ 

เท่ำนั้น”

“แล้วคุณสโนว์คนนั้นเขำบอกนำยมำรึยังล่ะว่ำ ในกำรสร้ำงเรือเหำะ

มนัต้องใช้อะไรบ้ำง”

เป็นเคยีร่ำที่ถำมขึ้นมำบ้ำง ซึ่งกนัต์กพ็ยกัหน้ำอกีครั้ง

“บอกมำแลว้ละ” กนัต์พดูพลำงเปิดหน้ำต่ำงข้อมลูอกีบำนขึ้นมำ และ

ผลักมันไปให้ทุกคนเห็น “นี่ก็คือไอเทมทั้งหมดที่เรำต้องไปช่วยกันค้นหำ 

จ�ำนวนที่แน่ชัดก็สิบสี่ชิ้น...ซึ่งก่อนจะดูพวกนำยทุกคนก็ท�ำใจกันเอำไว้บ้ำงล่ะ 

เพรำะฉนับอกเอำไว้ก่อนเลยว่ำ งำนนี้เหนื่อยหนกัแน่ๆ”

ค�ำเตือนที่ฟังแล้วไม่ค่อยรื่นหูนักท�ำเอำทุกคนมองหน้ำกันตำปริบๆ 

กระทั่งได้รับหน้ำต่ำงข้อมูลที่มีรำยกำรไอเทมที่ต้องตำมล่ำ รวมไปถึงชื่อของ

บอสเจ้ำของไอเทมเหล่ำนั้นด้วยแล้ว มันก็เพียงพอที่จะท�ำให้ทุกคนต้องเบิก
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ตำโตเท่ำไข่ห่ำนกนัเลยทเีดยีว!

“จะบ้ำเหรอ!”

ทั้งรำฟและเคียร่ำประสำนเสียงกันดังลั่น ขนำดเทพอสูรอีกสองคน 

พอได้เห็นรำยชื่อของบอสเหล่ำนั้นแล้วยังถึงกับอึ้งจนต้องหันมำมองหน้ำกัน

เลยทเีดยีว

“ทั้งมงักรเลเวนเทยีร์ ทั้งดรูำฮนั ไหนจะแบลก็โจ๊กเกอร์อกี ไอ้พวกนี้มนั

บอสสดุโหดทั้งนั้นเลยนะ” เคยีร่ำร้องเสยีงหลง “ถงึบำงตวัจะเป็นบอสตวัเก่ำๆ 

ที่เคยโผล่มำแล้วในช่วงเบต้ำเทสต์กเ็ถอะ แต่พอมำถงึแพตช์ที่สำมเนี่ย เขำก็

อปัเกรดให้เลเวลของมนัพุ่งทะล ุ80...ไม่ส ิตอนนี้ดไีม่ดทีะล ุ100 ไปไกลโขแล้ว

ด้วยซ�้ำไป”

“จะ...จรงิด้วย” รำฟเบะปำก “ถงึฉนัจะไม่เคยไปล่ำไอ้พวกนี้น่ะนะ แต่

กพ็อจะได้ยนิจำกปำกลกูค้ำเลเวลสงูๆ ที่ออกไปล่ำบอสพวกนี้มำบ้ำง ฉนับอก

เลยนะเพื่อน ว่ำบอสที่พูดมำเนี่ยโหดจนถงึขนำดยงัไม่มใีครเคยเอำชนะมนัได้

มำก่อน แล้วนี่นำยลสิต์ไว้ตั้งกี่ชื่อกนัฟะ...สี่ ห้ำ หก เจด็ แปดชื่อ นี่เรำต้องล่ำ

บอสกนัแปดตวัเชยีวนะเว้ยเฮ้ย จะบ้ำไปแล้วหรอืไงวะ!”

กันต์คำดไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่ำจะมีเสียงโวยวำยคัดค้ำนมำจำกเพื่อนๆ 

เพรำะตอนที่ได้รับรำยชื่อไอเทมที่ต้องล่ำพวกนี้มำจำกสโนว์ เขำเองก็แทบจะ

ตำถลนออกมำจำกเบ้ำเลยเชยีวละ 

“ไอเทมบำงชิ้นก็พอจะหำได้จำกบอสตัวอื่นที่ไม่ได้โหดขนำดนี้นะครับ

คุณไลต์” เป็นเรนนี่ที่เอ่ยขึ้น “ผมเองก็พอจะเข้ำใจว่ำบอสบำงตัวมันดรอป 

ไอเทมที่ตรงกบัในลสิต์ของพวกเรำทเีดยีวสองสำมชิ้นเลย แต่ว่ำถ้ำเรำยอมเสยี

เวลำสกัหน่อย ลองแยกไปล่ำบอสที่อ่อนแอกว่ำนี้ อำจจะง่ำยกว่ำกไ็ด้นะครบั”

“ใช่ มันคงจะง่ำยกว่ำจริงๆ แต่นำยกำรันตีได้มั้ยว่ำจะท�ำให้เรำสร้ำง

เรอืเหำะได้เรว็กว่ำเจ้ำพวกนั้นจรงิๆ”

ค�ำย้อนของกนัต์นี่เองที่ท�ำให้นำยแว่นต้องชะงกัไป

“ฉันเองก็ค�ำนวณทุกอย่ำงออกมำอย่ำงถี่ถ้วน หำควำมเป็นไปได้

ทั้งหมดแล้วละ ซึ่งไอ้แบบนี้น่ะเรว็และทรงประสทิธภิำพที่สดุ พวกนำยต้องไม่
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ลืมนะว่ำทำงนั้นเองก็มีคีย์ไอเทมที่จะขึ้นไปหำเกำะลอยฟ้ำด้ำนบนได้เหมือน

กนั...มนัเป็นกำรแข่งกบัเวลำแล้วละตอนนี้ ถ้ำพลำดเพยีงนดิเดยีวกค็งตำมหลงั

พวกนั้นไปหลำยก้ำว ซึ่งฉนัจะไม่ยอมให้ใครหน้ำไหนชงิตดัหน้ำขึ้นไปยดึพื้นที่

บนเกำะนั้นได้ก่อนพวกเรำโดยเดด็ขำด”

ทกุคนรู้ดวี่ำนั่นเป็นเป้ำหมำยหลกัของพวกเขำในตอนนี้ หำกคดิจะจบ

เกมนี้ให้ได้เป็นกลุ่มแรกจริงๆ กำรยึดต�ำแหน่งเกำะลอยฟ้ำและชิงส�ำรวจหำ

เควสต์เนื้อเรื่องให้ได้ก่อน ย่อมกุมควำมได้เปรียบเอำไว้เป็นอย่ำงมำก และ 

ทุกคนเองก็ยอมรับว่ำกองก�ำลังใหญ่ที่มีผู้น�ำชั้นยอดอย่ำงคิวควบคุมอยู่นั้น 

ทรงประสทิธภิำพแค่ไหน

“แต่จะให้สูห้มดนี่กไ็ม่ไหวหรอกนะไลต์นิ่ง” สปรงิถอนใจ “นำยค�ำนวณ

เวลำเอำไว้แค่ไหนล่ะส�ำหรบักำรสร้ำงเรอืเหำะในครั้งนี้น่ะ ฉนับอกตรงๆ นะว่ำ

กว่ำจะเดินทำงไปล่ำบอสได้ครบหมดทั้งแปดตัว อย่ำงเร็วก็รำวๆ สองหรือ 

สำมเดือนเลยเชียวนะ...จำกควำมคิดของฉันแล้วช่วงเวลำสำมเดือนเนี่ย มัน

พอส�ำหรบั...”

“ส�ำหรบักลุม่นั้นที่จะสร้ำงเรอืเหำะและบนิตดัหน้ำขึ้นไปก่อนเรำได้แล้ว

ใช่มั้ยล่ะ”

กนัต์ต่อประโยคให้ รำวกบัจะสื่อว่ำเขำเองกค็�ำนวณไว้แล้วเช่นเดยีวกนั

“ฉนัคดิเอำไว้แล้วละว่ำ เรำจะใช้เวลำรำวๆ สองเดอืน”

“ในกำรล่ำบอสเหรอคะ” แป้งถำม

“เปล่ำครบั ส�ำหรบักำรสร้ำงเรอืเหำะ สองเดอืนนี่คอือย่ำงช้ำที่สดุแล้ว”

“จะบ้ำเหรอ!”

เป็นอกีครั้งที่รำฟและเคยีร่ำต้องตะโกนออกมำดงัลั่น

“ถ้ำจะสร้ำงเรอืเหำะขึ้นมำจรงิๆ อย่ำงต�่ำๆ กต็้องใช้เวลำกนัเดอืนนงึ

เลยนะเว้ยไอ้บ้ำ นั่นหมำยควำมว่ำเรำมีเวลำล่ำบอสกันแค่เดือนเดียวเท่ำนั้น 

ต่อให้เป็นพวกเทพอสูรก็ไม่ไหวหรอก บอสแต่ละตัวมันต้องผ่ำนทั้งดันเจี้ยน 

ปรศินำ บ้ำงต้องท�ำเควสต์เพื่อปลดลอ็กเนื้อเรื่องอกี”

“ใช่ๆ ฉนัเหน็ด้วยกบัรำฟนะ” เคยีร่ำเสรมิ “บอสตั้งแปดตวัน่ะ ฉนัว่ำ



18  Element Online มหาเวทออนไลน์อลเวง Phase 4.2

สองเดอืนนี่จะล่ำได้ครบรเึปล่ำกย็งัไม่รู้เลยด้วยซ�้ำ”

กนัต์เลอืกที่จะยิ้มกบักำรโต้แย้งพวกนั้น ก่อนชูนิ้วขึ้นมำ

“ถึงได้บอกไงว่ำถ้ำเป็นคนอื่นน่ะคงเป็นไปไม่ได้หรอก แต่ถ้ำเป็นพวก

เรำละกส็บำยมำก” 

“หมำยควำมว่ำไง” รำฟหรี่ตำลง

“เรำจะแยกย้ำยกนัออกไปล่ำบอส โดยที่พวกเทพอสูรอย่ำงฉนัจะเป็น

แกนหลัก แยกออกไปเป็นสำมทำง แบ่งทีมช่วยกันล่ำบอสคนละแรง แค่นี้ก ็

ทุ่นเวลำในกำรล่ำบอสไปได้เยอะเลยใช่มั้ยล่ะ”

รอบนี้ทุกคนนิ่งเงียบไปตำมๆ กัน จะมีก็เพียงเทพอสูรอีกสองคนที่

ยกมอืขึ้นกมุขมบัรำวกบันกึรูต้ั้งแต่แรกแล้วว่ำเพื่อนจอมวำงแผนจะต้องมำไม้นี้

อย่ำงไม่ต้องสงสยักนัเลยทเีดยีว ซึ่งทั้งรำฟและเคยีร่ำกก็�ำลงัจะอ้ำปำกค้ำง แต่

กนัต์กไ็วพอ ยกมอืปรำมเอำไว้ได้ทนั

“พวกนำยสองคนเองกช่็วยเลกิแหกปำกประสำนเสยีงใส่ฉนัทเีถอะ” ว่ำ

แล้วกถ็อนใจ “นี่เป็นวธิเีดยีวที่พวกเรำจะล่ำไอเทมได้เรว็พอๆ กบัเจ้ำพวกนั้น 

เชื่อส ิอกีอย่ำงบอสหลำยๆ ตวัที่มชีื่ออยูใ่นลสิต์นั้นกล้็วนเป็นบอสที่พวกฉนัเคย

ล่ำมำก่อนในช่วงเบต้ำเทสต์ทั้งนั้น เพรำะฉะนั้นพวกเรำรู้วิธีรับมือบอสพวกนี้

เป็นอย่ำงดอียู่แล้ว”

ฟังแล้วกอ็ึ้ง เพรำะไอ้สิ่งที่หมอนี่พูดออกมำมนัช่ำงเหมอืนกบักำรบอก

ให้มดไปสู้กบัช้ำงไม่มผีดิ

“นำยคงจะรู้ใช่มั้ยว่ำล�ำพงัแค่พวกเรำทกุคนในห้องนี้รวมตวักนั กส็ูก้บั

บอสพวกนี้ได้ยำกมำกแล้ว แต่นำยจะบอกให้พวกเรำทอนก�ำลังให้น้อยลง

แล้วไปเผชญิหน้ำกบัเจ้ำบอสระดบัร้อยกว่ำๆ เนี่ยนะ”

เคียร่ำถำมย�้ำ ซึ่งมันก็เรียกรอยยิ้มกวนๆ จำกเทพอสูรสำยฟ้ำได้เป็น

อย่ำงดี

“ใช่ ฉนัจะท�ำแบบนั้น”

“โอเค...”

มนัไม่ใช่กำรรบัค�ำ แต่มนัคอืกำรประชดจำกท่ำนผู้น�ำแห่งวนิด์เซ่ เธอ
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กพ็อจะรู้ดวี่ำอตีำไลต์นิ่งนั้นค่อนข้ำงบ้ำบิ่นแล้วกช็อบวำงแผนอะไรหลดุโลก...

แต่ไอ้รอบนี้มนักอ็อกจะทะลจุกัรวำลเกนิไปหน่อย

“ไม่ต้องห่วงหรอกน่ำเคียร่ำ ไม่ใช่มีแค่เจ้ำบอสพวกนั้นหรอกนะที่อัป-

เกรดฝีมอืขึ้นไปได้น่ะ” กนัต์เอ่ยขึ้น รอยยิ้มของเขำนั้นแฝงควำมเจ้ำเล่ห์เอำไว้ 

“แต่พวกเรำเทพอสูรเองก็อัปเกรดตัวเองขึ้นมำจำกช่วงเบต้ำเทสต์มำกเหมือน

กนั ถ้ำคดิว่ำก่อนหน้ำนี้พวกเรำปล่อยฝีมอืมำเตม็ที่แล้วละก ็ผดิถนดั พวกเรำ

ยงักกัพลงัเอำไว้ในตวัอกีมำก...จรงิมั้ย”

สิ้นประโยคสุดท้ำยนั้น กันต์หันไปมองเพื่อนเทพอสูรทั้งสองคนเพื่อ

เป็นกำรขอค�ำยืนยัน ซึ่งทั้งคู่ก็ต่ำงไม่ได้พูดอะไร แต่กลับแย้มรอยยิ้มที่มำก 

ด้วยเล่ห์กลไม่ต่ำงกนั เป็นค�ำตอบที่แสนชดัเจนจนท�ำให้ทกุคนต้องเผลอกลนื

น�้ำลำยอย่ำงยำกล�ำบำก

แค่นี้พวกพี่ท่ำนกเ็ก่งกนัจะแย่แล้ว

ยงัมพีลงัที่กกัเอำไว้อกีเหรอเนี่ย!

“เพรำะฉะนั้นเรำจะแบ่งกนัออกเป็นสำมทมีอย่ำงที่ฉนัว่ำเอำไว้ คงไม่มี

ใครมปีัญหำอะไรสนิะ”

ไม่มใีครโต้แย้ง หรอืจะบอกว่ำถูกท�ำให้โต้แย้งไม่ได้กไ็ม่ผดินกั

“โดยที่ทีมแรกจะเป็นฉัน คุณแป้ง เคียร่ำ แล้วก็คุณนีน่ำ มุ่งหน้ำไป

ทำงตะวันตกกัน” กันต์อธิบำยต่อ “ทำงฉันอำจต้องใช้จ�ำนวนคนที่ถือกำร์ด

มหำเวทเยอะหน่อย เพรำะว่ำเรำต้องล่ำกนัอย่ำงน้อยๆ สี่ตวั อกีอย่ำงคณุนน่ีำ

เองกอ็ำจโดนเจ้ำพวกผู้ถอืครองกำร์ดมหำเวทคนอื่นๆ เล่นงำนอกีกไ็ด้ เพรำะ

ฉะนั้นอยูก่บัฉนักบัคณุแป้งไว้ก่อนน่ำจะดกีว่ำ...คงไม่มปัีญหำนะครบัคณุนน่ีำ”

กันต์หันไปถำมสำวน้อยร่ำงบำงที่นิ่งเงียบมำโดยตลอด ซึ่งเธอก็เพียง

พยกัหน้ำรบัอย่ำงว่ำง่ำย ไม่มทีั้งปำกเสยีงและค�ำถำมใดๆ ทั้งสิ้น

“แหม...ทมีนำยมแีต่สำวๆ ทั้งนั้นเลยนะไลต์นิ่ง ร้ำยนะแก”

เจ้ำรำฟแซวเสยีงใส ซึ่งมนักท็�ำให้กนัต์ต้องเลกิคิ้วขึ้น

“ฉันจัดทีมตำมควำมเหมำะสมของแผนกำรต่ำงหำก หรือถ้ำนำยมี

ปัญหำนกั อยำกจะมำอยูท่มีเดยีวกบัฉนัมั้ยล่ะ เผื่อจะได้มสีำวๆ ล้อมวงแบบนี้
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บ้ำง”

“เกรงใจว่ะ!” รำฟแย้งทนัควนั “ฉนัมนัพวกผู้เล่นสำยผลตินะโว้ย แก

จะเอำฉนัไปให้พวกบอสมนัเชอืดทิ้งหรอืไง”

กนัต์หวัเรำะห ึแม้วูบหนึ่งจะแอบเหน็แป้งหนัมำหรี่ตำมองคล้ำยกบัจะ

เคลอืบแคลงใจเรื่องที่เขำจงใจจดัให้ทมีของตวัเองมแีต่สำวๆ ทั้งนั้น (โดยเฉพำะ

อย่ำงยิ่งกำรมีเคียร่ำที่ถูกตรำหน้ำว่ำเป็นกิ๊กของเขำอยู่ด้วย) ซึ่งเจ้ำคนกวนก็

หนัมำยิ้มหน้ำเป็นให้ จนท�ำให้แฟนสำวเมนิหน้ำหนไีป

“แล้วทมีของผมล่ะครบัคณุไลต์” เรนนี่ถำมขึ้นมำบ้ำง

“ทีมของนำยจะต้องลงใต้ไปนะเรนนี่ ถึงจะต้องรับมือบอสแค่สองตัว

เท่ำนั้น แต่ที่นั่นมปีรศินำมำกมำยในดนัเจี้ยนให้ไข นำยอำจต้องไปจุ้มปุ๊กอยู่

ในนั้นนำนเลยเชยีวละ แถมดนัเจี้ยนที่เรำเคยไปกนัก่อนหน้ำนี้กเ็ปลี่ยนหน้ำตำ

ไปมำกแล้วด้วย นำยคงไม่มปีัญหำอะไรสนิะ”

“เคลยีร์ปรศินำในดนัเจี้ยนนี่ของถนดัผมอยู่แล้วละครบั” เรนนี่ยิ้มรบั

“อื้อ ฟ้ำเองก็อยู่ทีมของนำยด้วย ควำมสำมำรถสแกนของเธอคงจะ

ช่วยนำยได้เยอะเลยละ”

กนัต์พูดพลำงมองไปยงัร่ำงของสำวน้อยน่ำรกัที่นั่งอยู่ข้ำงๆ เรนนี่ ฟ้ำ

จดัแจงฉกียิ้มกว้ำงให้พี่ชำยเหน็ทนัท ีท�ำให้เขำอดเอน็ดูจนยกมอืขึ้นโยกศรีษะ

เธอไม่ได้

“แล้วกน็ำยคงสบำยอยูห่รอกเรนนี่ นอกจำกฟ้ำแล้ว ทมีนำยยงัมสีำกบั

ไซเรนไปช่วยอกีแรงด้วยนะ”

จู่ๆ ร่ำงของนำยแว่นกเ็ป็นอนัชะงกักกึ ดวงตำคู่สวยนั้นค่อยๆ เคลื่อน

มำมองเพื่อนรกัทนัที

“เดี๋ยวนะครบั เมื่อกี้เหมอืนหูผมจะฝำด...คณุไลต์บอกว่ำ นอกจำกฟ้ำ 

กบัน้องสำ ยงัมคีณุไซเรนอยู่ในทมีของผมด้วยงั้นเหรอครบั”

“อื้อ ได้ยนิไม่ผดิหรอก ผู้น�ำของเผ่ำออนดนี ไซเรน หนึ่งเดยีวคนนั้น

แหละ...หรอืถ้ำจะยงัไม่ชดัพอ ฉนักห็มำยถงึคณุหมอคยี์คนนั้นนั่นแหละ”

เหมอืนกบัถกูกดปุม่หยดุด้วยรโีมตไม่มผีดิ เรนนี่นิ่งค้ำง ดวงตำจ้องมอง
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นำยกันต์เขม็ง รู้สึกเหมือนตัวเองถูกแกล้งไม่มีผิด โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเมื่อ 

ตอนนี้มรีอยยิ้มเจ้ำเล่ห์ปรำกฏขึ้นบนใบหน้ำของเจ้ำตวัแสบ

“นี่คณุจงใจให้มนัเป็นแบบนี้ตั้งแต่แรกใช่มั้ยครบัคณุไลต์” 

“พูดเรื่องอะไรฉันไม่เห็นจะเข้ำใจเลย ฉันแค่จัดทีมให้ตำมควำม 

เหมำะสมของแผนกำรเท่ำนั้นเอง ฉนัท�ำอะไรผดิงั้นเหรอเพื่อน”

ค�ำถำมจงใจยวนนั้นท�ำให้เรนนี่ต้องเบะปำก 

“กน็่ำสนกุดนีะคะพี่ ไม่เหน็จะเป็นไรเลย พี่คยี์กเ็ก่งออก ต้องมำช่วย

พวกเรำได้มำกเลยละค่ะ”

ฟ้ำเขย่ำแขนของพี่ชำยไปมำ ท�ำเอำเรนนี่ไม่รูจ้ะโต้แย้งอะไรได้ แน่นอน

เขำรูส้กึว่ำมบีำงอย่ำงแอบแฝงอยูใ่นกำรจดัทมีครั้งนี้ ซึ่งสปรงิที่นั่งอยูข้่ำงๆ ต้อง

กลั้นเสยีงหวัเรำะอย่ำงเอำเป็นเอำตำยเลยทเีดยีว ท�ำเอำนำยแว่นหนัไปจ้องดุ

ใส่

“ส่วนทมีสดุท้ำยกใ็ห้สปรงิน�ำไปทำงตะวนัออกนะ” กนัต์พดูต่อแบบไม่

ใส่ใจ “ทมีนั้นจะมเีธอ เซรำส คุณมนิต์ คณุคติตี้ แล้วกค็ณุว่ำนไปช่วยด้วย 

อกีแรง บอสทำงนั้นถงึจะมแีค่สองตวั แต่กค็่อนข้ำงอนัตรำย ฉนัถงึให้ทมีเธอ

มผีู้เล่นธำตทุี่หลำกหลำยหน่อย คงจะไหวสนิะ”

“อื้อ สบำยมำก ถ้ำมีฉันกับวินอยู่ละก็ไม่ต้องห่วง เรำจะแทงก์ให้อยู่

หมดัเลย”

สปรงิดูจะไม่มปีัญหำอะไร ในเมื่อเธอจะได้เดนิทำงไปด้วยกนักบัสำม ี

ขณะที่เพื่อนร่วมทมีคนอื่นๆ ถงึแม้จะไม่ได้สนทิสนมกนัเท่ำไรนกั แต่ด้วยควำม

ที่เธอเป็นพวกเข้ำกบัคนอื่นได้ง่ำย เรื่องนั้นเลยไม่ใช่ปัญหำอะไร

“เยี่ยมมำก” กนัต์ยิ้มรบั “ตอนนี้คณุว่ำน คณุมนิต์ แล้วกค็ณุคติตี้น่ะ

ไปรออยู่ที่บลสูกำย เมอืงหลวงของวนิด์เซ่แล้ว พรุ่งนี้พวกเธอรบีตำมไปสมทบ

ในตอนเช้ำเลยกแ็ล้วกนั แล้วนำยด้วยนะเรนนี่...แฟนของนำย เอ๊ย! ขอโทษท ี

ฉันหมำยถึงคุณหมอคีย์น่ะ ปลีกตัวไปรออยู่ที่วำซ เมืองชำยแดนทำงใต้แล้ว 

พรุ่งนี้เช้ำกร็บีไปหำซะล่ะ อย่ำปล่อยให้เธอรอนำนนกั”

เรนนี่หนัไปถลงึตำใส่เพื่อนรกัทนัท ีแน่นอนว่ำไม่ท�ำให้เจ้ำคนกวนส�ำนกึ
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แต่อย่ำงใด ทั้งยงัเรยีกรอยยิ้มกวนๆ ให้ฉกีกว้ำงขึ้นมำได้อกีด้วยซ�้ำไป

“เอำละ ส่วนเรื่องรำยละเอยีดของบอสที่พวกนำยจะต้องไปล่ำ แล้วก็

ข้อมูลจ�ำเป็นต่ำงๆ ฉนัจะส่งแยกให้แต่ละคนไป พรุ่งนี้พวกนำยรบีเดนิทำงไป

ยงัจดุนดัหมำยของแต่ละทมี แล้ววำงแผนกนัเองว่ำจะเอำยงัไงต่อไป โอเคมั้ย”

ค�ำถำมวงกว้ำงนั้นท�ำให้พวกเพื่อนๆ พยักหน้ำรับด้วยรอยยิ้มที่ดูจะ

เจื่อนๆ ไปสกันดิ อำจเป็นเพรำะว่ำภำรกจินบัจำกนี้เป็นต้นไปค่อนข้ำงสำหสั 

ทเีดยีว แถมจะเป็นอกีครั้งที่เหล่ำเทพอสูรนั้นต้องแยกกนัไปคนละทำง

“จำกนี้ไปพวกเรำเองก็คงไม่ได้เจอหน้ำกันใน EO ไปพักใหญ่เลยละ 

แต่เรำจะติดต่อกันตลอดเวลำ ถ้ำหำกมีอะไรไม่ชอบมำพำกล ให้รีบกลับมำ

เจอกนัที่นี่ก่อนเป็นอนัดบัแรก แล้วกส็ปรงิ เรนนี่...” พูดแล้วเขำกห็นัจ้องมอง

เพื่อนทั้งสองด้วยสหีน้ำจรงิจงั “...ระวงัไอ้พวกผู้ถอืครองกำร์ดคนอื่นๆ ไว้ให้ดี

ล่ะ มโีอกำสสูงมำกที่พวกเรำจะโดนดกัโจมต ีถ้ำเจอกนัรอบนี้จรงิๆ ละก ็ ไม่

ต้องเกรงใจพวกมนัแล้วนะ”

ได้ยนิแบบนั้นแล้วเทพอสูรทั้งสองคนกพ็ยกัหน้ำรบัทนัท ี

เหน็ดงันั้นแล้วกนัต์จงึยิ้มและผำยมอืทั้งสองข้ำงออกมำ

“เอำละ ถ้ำอย่ำงนั้นวนันี้กพ็กัผ่อนกนัให้มำกๆ นะ ใครมอีะไรจะปรกึษำ

กันหรือติดค้ำงอยู่ ก็รีบๆ คุยให้เคลียร์ก่อนแยกย้ำยเดินทำงไปก็แล้วกัน นับ

จำกนี้อีกหนึ่งเดือนพวกเรำจะกลับมำรวมตัวกัน พร้อมกับไอเทมทุกชิ้นที่จะ 

เอำมำสร้ำงเรอืเหำะ ตกลงนะ”

“รบัทรำบ!”

ทุกคนประสำนเสียงอย่ำงกระตือรือร้น หลำยๆ คนเองก็คล้ำยกับจะ

ตื่นเต้นกับภำรกิจนี้อยู่ไม่หยอก แม้มันจะอันตรำยและต้องแข่งกับเวลำเป็น

อย่ำงมำก แต่ปฏเิสธไม่ได้อกีเช่นกนัว่ำ ควำมท้ำทำยนี้มนักน็่ำสนกุไม่เลว!

“ถ้ำงั้นทกุคนก.็..เลกิแถวได้”

“เฮ้!”

เจ้ำพวกตัวกวนทั้งหลำยจงใจปรบมือกันสำมทีและตะโกนดังๆ จน

ท�ำให้นำยกันต์อดหัวเรำะออกมำเบำๆ ไม่ได้ แน่นอนว่ำพอได้รับข้อมูลและ 
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เป้ำหมำยของภำรกิจมำแล้ว ทุกคนก็หันมำคุยกันอย่ำงออกรสออกชำติเลย 

ทเีดยีว หลงัจำกต้องนั่งอดุอู้อยู่ในเมอืงมำเสยีตั้งนำน กำรผจญภยัครั้งใหม่ก็

มำเคำะประตูหน้ำบ้ำนของพวกเขำเสยีที

ไม่มใีครคดิจะแยกย้ำยกนัขึ้นไปนอนเพื่อพกัผ่อนเกบ็แรง

พวกเขำตำ่งหนัไปสั่งขนมและเครื่องดื่ม เพื่อวำงแผนและลงควำมเหน็

กนัว่ำจะท�ำอย่ำงไรต่อไปด ีเหน็แล้วกนัต์กต็้องยิ้มข�ำ

“ต้องแยกกนัไปเป็นกลุ่มๆ แบบนี้ทมีพวกเรำเองกค็งเหงำๆ กนัไปบ้ำง

นะคะ”

เป็นแป้งที่ทกัขึ้นมำ ท�ำให้กนัต์ต้องหวัเรำะหึ

“ก็นั่นสินะครับ หนึ่งเดือนที่จะถึงนี้ผมคงคิดถึงภำพแบบนี้ไม่น้อย

เหมอืนกนั”

กันต์พูดแล้วก็จ้องมองพวกเพื่อนๆ ที่ต่ำงพร้อมใจกันนั่งอยู่ในร้ำน 

สวตีเนสตำมมมุโปรดของตวัเอง จนแทบจะกลำยเป็นภำพที่คุน้เคยส�ำหรบัเขำ

ไปตั้งแต่เมื่อไรกไ็ม่รู้ 

“แล้วพวกเรำล่ะคะกนัต์ จะออกเดนิทำงกนัตอนไหน” แป้งถำมขึ้น

“ก็...สักหกโมงเช้ำเรำออกจำกเมืองกันได้เลยละครับ ใช้วำร์ปเกต 

เดินทำงไปที่ มัวร์ เมืองชำยแดนตะวันตก คงต้องไปใช้บริกำรวำร์ปเกตของ 

บลสูกำย เผื่อเวลำไปซื้อไอเทมจ�ำเป็นที่เมอืงหลวงหน่อยกไ็ม่เสยีหำยนกั...เธอ

โอเคที่จะเข้ำเมอืงหลวงใช่มั้ย เคยีร่ำ”

ว่ำแล้วก็หันไปถำมอีกควำมเห็นจำกท่ำนผู้น�ำแห่งวินด์เซ่ ซึ่งตอนนี้ใช้

โควตำโดดงำนจำกกองทัพลมมำท�ำภำรกิจที่นี่ด้วย แน่นอนว่ำเธอยื่นใบลำ 

ไปแบบนั้นแล้ว กำรโผล่หน้ำไปเมอืงหลวงอกีย่อมไม่ค่อยเหมำะนกั

“อยำกท�ำอะไรกท็�ำไปเถอะ เดี๋ยวฉนัสวมเสื้อผ้ำปลอมตวัเข้ำไปได้”

ค�ำตอบจำกท่ำนผู้น�ำแห่งลมเรยีกรอยยิ้มเลก็ๆ จำกกนัต์ได้

“ส่วนรำฟ นำยเองกร็บีตำมไปประสำนงำนกบัคณุสโนว์เข้ำล่ะ ตอนนี้

เธอเดินทำงไปรอที่เซฟเฮำส์ในวำซแล้ว อย่ำไปสำยแล้วท�ำให้คุณเธอเขำ

อำรมณ์เสยีล่ะ” กนัต์หนัไปพูดกบัรำฟ
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“เหอะ! ฉนัน่ะไม่เคยท�ำอยู่แล้ว แต่ยยันั่นสไิม่แน่!”

กันต์เพียงหัวเรำะข�ำ นึกรู้อยู่แล้วละว่ำรำฟคงต้องหัวหมุนกับควำม

เอำแต่ใจของสโนว์อย่ำงไม่ต้องสงสยัเลย

“ถ้ำงั้นกต็ำมนั้นละ” ว่ำแล้วเขำกห็นัมำสบตำกบัแป้ง “ยงัไงคณุแป้ง

กไ็ปพกัผ่อนก่อนเถอะครบั จะได้เกบ็แรงไว้ส�ำหรบัลยุพรุ่งนี้ด้วย งำนนี้จะมไีอ

กบัยยัลำมี่ไปด้วย เพรำะฉะนั้นคงเหนื่อยกว่ำเดมิแน่”

“กน็ั่นสนิะคะ” แป้งหวัเรำะคกิคกั

“แล้วคณุแป้งน่ะ...”

ตรู๊ดดดดดด!

ทว่ำระหว่ำงที่คยุกนัอยู่นั่นเอง จู่ๆ กม็เีสยีงเตอืนเหมอืนกบัเสยีงเรยีก

เข้ำของโทรศพัท์รุน่โบรำณดงัขึ้นมำจนกนัต์ต้องเลกิคิ้วขึ้น เขำนกึประหลำดใจ

ที่ในช่วงเวลำดึกดื่นแบบนี้ยังมีใครติดต่อมำหำอีก กันต์จึงยกมือขึ้นเป็นเชิง

ขอโทษกบัแฟนสำวเพื่อขอแยกตวัออกมำรบัสำย

กนัต์เดนิแยกออกมำเพรำะเสยีงของพวกเพื่อนๆ นั้นคยุกนัเซง็แซ่เกนิไป 

“เจ้ำกำนต์ตดิต่อมำอกีหรอืไง”

เขำเองกค็ดิว่ำน่ำจะเป็นน้องชำยเท่ำนั้นที่กล้ำพอจะโทร. มำหำในเวลำ

แบบนี้ 

แต่มนัไม่ใช่เลย ทนัททีี่เปิดหน้ำต่ำงสื่อสำรขึ้นเพื่อตรวจสอบว่ำใครคอื

คนที่ตดิต่อมำ เพยีงได้เหน็ชื่อ ดวงตำสสีนมิเหลก็กเ็ปิดกว้ำงขึ้น 

นอกจำกจะไม่ใช่น้องชำยแล้ว ยังเป็นคนที่เขำไม่คำดคิดว่ำกล้ำโทร. 

มำหำอกีด้วย

“ไอ้เจ้ำหมอนี่...”

กันต์ถึงกับพึมพ�ำขึ้นมำ ทว่ำยังไม่ทันจะได้กดรับสำย จู่ๆ สัญญำณ

เรยีกเข้ำนั้นกต็ดัหำยไป กลำยเป็นเพยีงตวัหนงัสอืข้อควำมถูกส่งมำแทน ซึ่ง

มนักย็ิ่งท�ำให้กนัต์ต้องเลกิคิ้วขึ้นอย่ำงประหลำดใจ

“กนัต์คะมอีะไรรเึปล่ำ ใครตดิต่อมำเหรอคะ”

แป้งที่เหน็ว่ำแฟนหนุ่มดูจะนิ่งงนัไปเอ่ยทกัขึ้น กนัต์ชะงกัเลก็น้อยและ
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รบีหนัไปยิ้มให้

“ไม่มอีะไรหรอกครบั พอดวี่ำมเีพื่อนตดิต่อมำน่ะ” 

พูดแล้วกโ็บกมอืหยอ็ยๆ ซึ่งพอเหน็ดงันั้นแล้ว แป้งจงึไม่ได้ใส่ใจเท่ำไร

นัก ขณะที่นำยกันต์หันกลับมำจ้องมองข้อควำมที่ได้รับใหม่ มีรอยยิ้มเล็กๆ 

ปรำกฏขึ้นมำบนใบหน้ำคมคำยในที่สดุ

“เพื่อนที่ไม่คดิว่ำจะกล้ำโทร. มำในเวลำนี้เสยีด้วย”

ห่างออกไปจากเมืองวินด์มิลล์ไม่มาก ท่ามกลางแสงจันทร์ยาม

ค�่ำคืนที่พอจะสำดส่องให้เห็นทิวทัศน์ภำยในป่ำ บริเวณน�้ำตกติดกบัถ�้ำที่เป็น

รังของหมูป่ำ สำยลมเย็นสบำยพัดกระทบร่ำงสูงของชำยหนุ่มที่ยืนอยู่บน

ยอดน�้ำตกเพียงล�ำพัง ดวงตำของเขำนั้นเงยขึ้นจ้องมองท้องฟ้ำที่เปิดจนเห็น

หมู่ดำวแสนงดงำมได้อย่ำงชดัเจน

ร่ำงสูงนั้นสวมเสื้อคลุมฮูดปกปิดใบหน้ำเอำไว้ แม้กระนั้นก็ยังคงเฝ้ำ

มองหน้ำปัดนำฬิกำดิจิตอลด้วยหำงตำอยู่ตลอดเวลำ เป็นท่ำทำงของคนที่ 

เฝ้ำรออะไรบำงอย่ำงอยู่

และท่ำมกลำงเสยีงน�้ำตกที่ไหลลงมำชวนให้ฟังเสนำะหู จู่ๆ กม็เีสยีง

ฝีเท้ำดังขึ้นมำจำกด้ำนหลัง ดวงตำสีม่วงคู่สวยภำยใต้ฮูดที่คลุมศีรษะอยู่นั้น

เหลือบกลับมำมอง กระทั่งได้เห็นใครบำงคนเดินเข้ำมำหำจำกเงำมืด เพียง

เท่ำนั้นเองเขำกเ็ผยรอยยิ้มอย่ำงพอใจ

“นกึว่ำนำยจะปล่อยให้ฉนัรอนำนกว่ำนี้เสยีอกีนะ”

ร่ำงสูงที่ยืนอยู่หน้ำผำน�้ำตกเอ่ยกลั้วหัวเรำะ ท�ำให้ผู้มำใหม่ที่เดินเข้ำ

มำด้วยฝีเท้ำคงที่จงใจหยุดเว้นระยะห่ำงจนเกิดช่องว่ำงที่แสดงออกถึงควำม 

ไม่ไว้ใจชดัเจน

“ฉนัต่ำงหำกที่ต้องพดูค�ำนั้น ไม่คำดคดิเลยด้วยซ�้ำว่ำนำยจะกล้ำตดิต่อ

มำหำฉนัในเวลำแบบนี้ได้...ควิ”

สิ้นเสยีงทกัทำยนั้น ร่ำงในชดุคลมุกห็วัเรำะห ึ ก่อนค่อยๆ ดงึฮูดออก

มำจำกศีรษะ เผยให้เห็นเรือนผมสีขำวยำวระต้นคอสะท้อนกับแสงจันทร์ 
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ดวงตำสมี่วงนั้นสบจ้อง เขำแย้มรอยยิ้มกว้ำง

“ส่วนฉันเองก็คงต้องประหลำดใจยิ่งกว่ำที่นำยยอมเข้ำมำพบตำม 

ค�ำเชญิแบบนี้ กนัต์...ไม่ส ิตอนนี้คงต้องเรยีกนำยว่ำ ไลต์นิ่ง สนิะถงึจะถูก”

ค�ำย้อนที่บ่งบอกถงึชั้นเชงิในระดบัไม่ต่ำงกนันั้นท�ำให้ผูม้ำใหม่ต้องขยบั

ยิ้มตรงมมุปำก ดวงตำสสีนมิเหลก็ส่องประกำยจรงิจงัให้เหน็ แม้จะยนืนิ่งใน

ท่ำสบำยๆ แต่กร็ู้สกึได้เลยว่ำ เทพอสูรสำยฟ้ำในตอนนี้ไร้ซึ่งจดุบอด จะเรยีก

ว่ำเตรยีมพร้อมส�ำหรบักำรต่อสู้ทกุเวลำกว็่ำได้

“ใจเยน็ๆ ก่อนไลต์นิ่ง วนันี้ฉนัไม่ได้ตดิต่อนำยเพื่อจะชวนทะเลำะหรอก

นะ ยงัไงกช็่วยลดแรงกดดนัลงจะขอบใจมำกๆ เลยละ”

ควิ ชำยผูเ้ป็นหวัหน้ำของสมำคมนกัล่ำยงัคงควำมสงบเยอืกเยน็ที่เป็น

เอกลักษณ์เอำไว้ เขำเพียงยกมือขึ้นปรำม แสดงท่ำทีเป็นมิตรออกมำให้เห็น 

แต่นั่นกไ็ม่ใช่เหตผุลที่จะท�ำให้เทพอสูรสำยฟ้ำลดกำรระวงัตวัลง

“ฉนัเองกพ็อรูว่้ำนำยคงไม่บ้ำบิ่นถงึขนำดมำท้ำสู้ในเวลำแบบนี้หรอก” 

กนัต์พดูยิ้มๆ “แล้วกค็งไม่โง่ขนำดเอำคนมำดกัล้อมฉนัเอำไว้รอบๆ ด้วย เพรำะ

นำยคงจะรู้ดีอยู่แล้วสินะว่ำมันเปล่ำประโยชน์ที่จะท�ำแบบนั้น อีกอย่ำงฉันไม่

คดิว่ำเรำจะอยำกเปิดสงครำมนอกรอบกนัเท่ำไร จรงิมั้ย”

กนัต์แย้งกลบั เขำยิ้ม แต่แฝงไปด้วยอนัตรำย

ซึ่งควิเองกร็ะมดัระวงัในส่วนนี้เป็นอย่ำงดี

“ฉันไม่โง่พอจะไปท้ำทำยพวกนำยในเวลำแบบนี้หรอก” คิวพูด “อีก

อย่ำง ถ้ำท�ำแบบนั้นมนัย่อมไม่ดกีบัพวกเรำทั้งสองฝ่ำย และอำจรวมไปถงึกำร

ท�ำเควสต์เนื้อเรื่องเพื่อจบเกมนี้ด้วย อย่ำลืมสิว่ำพวกเรำแบกควำมหวังของ 

ผู้เล่นทั้งหมดเอำไว้ เพื่อไปถงึเนื้อเรื่องสดุท้ำยของ EO ให้ได้”

กนัต์เพยีงเลกิคิ้วขึ้นเลก็ๆ แต่กไ็ม่ได้โต้แย้งอะไร แม้จะมบีำงอย่ำงขดัหู

เขำอยู่บ้ำง

“ถ้ำอย่ำงนั้นนำยเรยีกฉนัออกมำท�ำไมควิ คงไมใ่ชเ่พรำะว่ำจะเรยีกให้

มำชมจนัทร์ด้วยกนัหรอกนะ เพรำะถ้ำใช่นี่ฉนัคงข�ำไม่ออก อกีอย่ำงฉนัมแีฟน

แล้ว แถมเป็นผู้หญงิด้วยนะ”
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ค�ำหยอกเจบ็ๆ นั้นเรยีกรอยยิ้มจำกฝ่ังตรงข้ำมได้ ควิเพยีงยกมอืขึ้นล้วง

กระเป๋ำ เพรำะสำยลมในตอนกลำงคืนของทวีปตะวันออกมันก็เย็นไม่ใช่เล่น

เหมอืนกนั

“นำยเองก็คงรู้อยู่แล้วว่ำฉันไม่มีเวลำมำท�ำอะไรเล่นไร้สำระแบบนั้น

หรอกไลต์นิ่ง” คิวยักไหล่นิดๆ “ทั้งฉันทั้งนำยเอง...ตอนนี้เรำทั้งคู่ก็ต่ำงม ี

เป้ำหมำยเหมอืนกนั ช่วงเวลำที่ต้องแข่งขนักนัแบบนี้ ใครไวกว่ำกเ็ป็นคนชนะ

ไป จรงิมั้ย”

“กร็ู้ดอียู่แล้วนี่”

กนัต์ย้อน เขำเองกค็ำดเอำไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่ำคนไหวพรบิดีๆ  อย่ำงควิ

นั้นจะต้องเข้ำใจสถำนกำรณ์ในตอนนี้ทะลุปรุโปร่ง แถมต�ำแหน่งจุดนัดพบที่

อยู่ใกล้กบัเมอืงวนิด์มลิล์เป็นอย่ำงมำก กแ็สดงให้เหน็ว่ำหมอนี่รู้ที่ตั้งฐำนของ

เขำเป็นอย่ำงดี

“แล้วในช่วงเวลำที่เรำไม่ควรเจอหน้ำกนัมำกที่สดุแบบนี้ นำยคดิจะท�ำ

อะไรกนัแน่ ถ้ำเป็นผูเ้ลน่ในสมยัเบตำ้เทสต ์คงจะยิ่งกว่ำรูอ้ยูแ่ล้วไมใ่ชเ่หรอว่ำ 

อย่ำมำยุง่กบัพวกเทพอสรู...โดยเฉพำะเทพอสรูสำยฟ้ำ เพรำะว่ำไอ้เรื่องท�ำลำย

กองทพัชำวบ้ำนน่ะ มนัของถนดัฉนัเลยนะจะบอกให้”

คิวเพียงยิ้มไม่ยี่หระ ก่อนเปิดหน้ำต่ำงไอเทมและหยิบของบำงอย่ำง

ออกมำ

กันต์หรี่ตำจ้องมองม้วนกระดำษสีขำวที่เหมือนจะมีประกำยแสงส่อง

สว่ำงออกมำจำกตวัซึ่งอยู่ในมอืของควิ ท�ำให้เขำรู้ได้ทนัทวี่ำของสิ่งนั้นกค็อื...

“นั่นมนั คยี์ไอเทม...”

เทพอสูรสำยฟ้ำเอ่ยขึ้น ขณะที่คิวนั้นแย้มรอยยิ้มกว้ำง ก่อนชูม้วน

กระดำษนั้นขึ้นมำ

“ถูกต้องแล้วไลต์นิ่ง วันนี้น่ะฉันมำเพื่อท�ำข้อตกลงบำงอย่ำงกับนำย 

และมันเกี่ยวข้องกับคีย์ไอเทมทั้งสองชิ้นที่นำยกับฉันต่ำงครอบครองอยู่ยังไง

ล่ะ”



2
ทีมที่น่าหวั่นใจ

“หมายความว่าไง เรื่องข้อตกลงนั่น”

ค�ำถำมที่มำพร้อมแววตำสุขุมนั้นแน่นอนว่ำเป็นของเทพอสูรสำยฟ้ำ 

หำกแต่ในกระแสเสยีงนั้นกลบัแฝงไว้ด้วยควำมไม่พอใจอะไรบำงอย่ำง และควิ

กด็ูจะสมัผสัได้

“นำยเองก็น่ำจะรู้ดีว่ำฉันหมำยถึงข้อตกลงอะไร” ชำยหนุ่มผู้ปิดตำ 

ข้ำงซ้ำยเอ่ยขึ้น “ทั้งนำยและฉัน เรำต่ำงครอบครองไอเทมที่จะเป็นกุญแจ

ส�ำคญัเพื่อมุง่สูเ่กำะลอยฟำ้ได ้แตว่่ำกำรจะขึ้นไปบนนั้นได้ส�ำเรจ็จรงิๆ ไอเทม

เพยีงชิ้นใดชิ้นหนึ่งไม่อำจท�ำให้เรำมุ่งไปสู่จดุหมำยได้หรอกนะ ไลต์นิ่ง”

กนัต์นิ่งไปในอดึใจ บรุษุทั้งสองสบจ้องกนัแน่นิ่ง กระทั่งเป็นฝ่ำยเทพอสรู

ที่หวัเรำะหขึึ้นมำ

“นำยก�ำลังจะบอกว่ำ กำรจะขึ้นไปบนนั้นได้ต้องอำศัยไอเทมทั้งสอง

ชิ้นเท่ำนั้นงั้นเหรอ”

“ไม่ต้องแกล้งโง่หรอกไลต์นิ่ง ฉนัรูว่้ำนำยเข้ำใจในส่วนนี้ดตีั้งแต่แรกอยู่
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แล้ว” คิวหรี่ตำลง “คีย์ไอเทมที่ฉันได้รับมำจำกเควสต์ก็คือ แผนที่ของเกำะ

ลอยฟ้ำ ส่วนชิ้นที่นำยได้รบัไป หำกฉนัคำดเดำเอำไว้ไม่ผดิ มนัคงเป็นกญุแจ

ที่ใช้ส�ำหรับไขเพื่อเปิดเส้นทำงมุ่งหน้ำสู่เกำะลอยฟ้ำอย่ำงไม่ต้องสงสัยเลย  

จรงิมั้ย”

ควำมเงียบจำกกันต์จัดว่ำเป็นค�ำตอบชั้นยอดเลยทีเดียว คิวยิ้มและชู

คย์ีไอเทมในมอื ที่ตอนนี้ได้รบักำรยนืยนัแล้วว่ำคอืแผนที่ของเกำะลอยฟ้ำ พื้นที่

ใหม่ของโลก EO ที่ยงัไม่เคยมใีครบกุเบกิเข้ำไปได้มำก่อน

“ถ้ำนำยไม่มแีผนที่นี้ ต่อให้มกีญุแจ แต่นำยกห็ำเกำะลอยฟ้ำนั่นไม่เจอ

หรอกไลต์นิ่ง”

ฟังแล้วกนัต์กห็วัเรำะหอึกีครั้งทนัท ีเขำเปิดหน้ำต่ำงไอเทมขึ้น เพื่อหยบิ

ผลกึทรงกลมสเีหลอืงทอง ที่ยำมนี้ส่องแสงสว่ำงเจดิจ้ำจนควิต้องหรี่ตำลง

“ในขณะเดียวกัน หำกนำยไม่มีสิ่งนี้ ต่อให้ค้นพบประตูทำงเข้ำของ

เกำะลอยฟ้ำนั่นได้ แต่นำยก็ไม่อำจเปิดบำนประตูนั้นเข้ำไปสู่ดินแดนใหม่

เหมอืนกนังั้นสนิะ”

ค�ำถำมแบบหยั่งเชิงนั้นท�ำให้คิวต้องเป็นฝ่ำยนิ่งและหัวเรำะ ดวงตำ 

สีม่วงเพียงข้ำงเดียวนั้นเพ่งจ้องมองคีย์ไอเทมที่ส�ำคัญในมือกันต์เขม็ง ทว่ำ

เพยีงวูบเดยีวเท่ำนั้นที่เทพอสูรอวดไอเทมส�ำคญัของเขำ วนิำทถีดัมำเจ้ำตวัก็

โยนมนัเกบ็เข้ำไปในหน้ำต่ำงไอเทม ท�ำให้พื้นที่รอบตวักลบัมำมดืสนทิอกีครั้ง

หนึ่ง

รอยยิ้มพรำวระยบัประดบัขึ้นบนใบหน้ำของเทพอสูร

ขณะที่ทำงด้ำนของควิดูจะสมัผสัได้ถงึอะไรบำงอย่ำง

“ฟังดูแล้วเหมือนเรำจะต่อรองผลประโยชน์แบบเท่ำเทียมกันได้ก็จริง

นะ แต่ถ้ำมองในมมุกลบัแล้ว ฉนัว่ำทำงฉนัออกจะเสยีเปรยีบอยูน่ดิหน่อย นำย

ว่ำอย่ำงนั้นมั้ย”

ควิไม่ได้ตอบอะไร นกึรู้ดวี่ำทำงนั้นหมำยถงึอะไรอยู่

“นำยอำจจะขึ้นไปบนนั้น และหำทำงไปสู่เกำะลอยฟ้ำได้ แต่ถ้ำขำด

กญุแจของฉนั นำยกเ็ข้ำไปด้ำนในไม่ได้ ไม่ต่ำงอะไรจำกหมำมองปลำกระป๋อง 
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เลยจรงิมั้ย” พูดแล้วกเ็ผยรอยยิ้มกว้ำง “แต่ในทำงกลบักนั ถงึแม้ฉนัจะไม่มี

แผนที่ และอำจต้องหลงทำงเป็นเวลำนำน แต่กไ็ม่ได้หมำยควำมว่ำฉนัจะหำ

มนัไม่เจอ...อกีอย่ำง มวีธิอีกีร้อยแปดที่ฉันจะค้นหำต�ำแหน่งของเกำะลอยฟ้ำ

ได้โดยไม่ต้องพึ่งไอ้แผ่นกระดำษโง่ๆ นั่น”

ค�ำย้อนที่เจบ็แสบท�ำให้ “แผ่นกระดำษโง่ๆ” ในมอืของควิเป็นอนัต้อง

ยับไปตำมแรงบีบจำกมือของเขำ ดวงตำของชำยหนุ่มผู้มำกไปด้วยแผนกำร

นั้นสบจ้องกนัแน่นิ่ง จนเป็นฝ่ำยควิที่หวัเรำะขึ้น

“นั่นกอ็ำจจะจรงิของนำยนะไลต์นิ่ง หำกว่ำกนัตำมจรงิแล้ว นำยถอืไพ่

เหนอืกว่ำพวกเรำในตอนนี้มำก”

“แล้วให้ฉันเดำนะ นำยเองก็ไม่ได้บอกพวกเพื่อนๆ เรื่องนี้ด้วยสินะ” 

กันต์แทรกขึ้นอีกครั้ง “เพรำะถ้ำเกิดว่ำมีใครหน้ำไหนรู้ควำมจริงว่ำ กุญแจที่

เปิดประตสููเ่กำะลอยฟ้ำได้อยูใ่นมอืเทพอสรูแล้วละก ็คงไม่มไีอ้บ้ำที่ไหนอยำก

ลงทนุไปกบันำยหรอก...นำยถงึได้เลอืกปกปิดเรื่องพวกนี้จำกสหำยอยู่”

ควำมเงียบคือสิ่งที่ชี้ชัดว่ำค�ำสันนิษฐำนของกันต์นั้นถูกต้อง เพียง

เท่ำนั้นเองเขำจงึส่ำยหน้ำ พร้อมหวัเรำะแสดงควำมดูแคลนอย่ำงเปิดเผย

“น่ำสงสำรพวกที่จับมือกับนำยอยู่ชอบกลนะ ถ้ำมำรู้ว่ำผู้น�ำนั้นไม่มี

ควำมจรงิใจเลยแม้แต่น้อยอย่ำงนี้”

“ฉนัเลอืกที่จะไม่พดูในสิ่งที่ไม่จ�ำเป็น กเ็ท่ำนั้นเอง” ควิแย้งด้วยรอยยิ้ม 

“ในฐำนะคนวำงแผนเหมอืนกนัแล้ว นำยเองน่ำจะเข้ำใจในส่วนนี้ดไีม่ใช่หรอื

ไง นำยเองกค็งไม่ได้บอกทกุๆ เรื่องให้เพื่อนร่วมทมีรู้เหมอืนกนัใช่มั้ยล่ะ”

“ถ้ำแบบนั้นนิยำมควำมหมำยของค�ำว่ำเพื่อนร่วมทีมระหว่ำงนำยกับ

ฉนักต็่ำงกนัไกลลบิเลยละ” กนัต์ย้อน “อย่ำงน้อยๆ ฉนักไ็ม่เคยเหน็พวกเขำ

เป็นเครื่องมอืสู่ควำมส�ำเรจ็หรอก”

เกิดควำมเงียบขึ้นในชั่วอึดใจ กำรโต้เถียงแบบนุ่มนวลแต่แฝงกำร

เสยีดสทีี่เจบ็แสบนั้นท�ำให้ดวงตำของทั้งคูส่บจ้องกนัเขมง็ ต่ำงฝ่ำยล้วนต้องกำร

อ่ำนควำมคดิของอกีฝ่ำยให้ทะลปุรโุปร่ง ทว่ำเซนส์ที่ทนักนันั้นท�ำให้ทั้งคู่ไม่อำจ

เข้ำใจควำมคดิของอกีฝั่งได้เลยแม้แต่น้อย
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“วันนี้ฉันไม่ได้มำเถียงกับนำยเรื่องปรัชญำในกำรใช้ชีวิตอะไรหรอก 

นะไลต์นิ่ง เพรำะถ้ำจะพูดถงึเรื่องนี้แล้ว ต่ำงฝ่ำยเองกล็้วนมคี�ำตอบในใจที่ไม่

เหมอืนกนัอยู่แล้ว” ควิพูด

“เหน็ด้วยอย่ำงยิ่ง” กนัต์ยกัไหล่ “เพรำะฉะนั้นนำยเองกน่็ำจะรูค้�ำตอบ

ของฉันอยู่แล้วไม่ใช่หรือไง เพรำะว่ำทั้งเจตนำรมณ์และควำมคิดของเรำมัน

ล้วนสวนทำงกนัหมดน่ะ”

“แต่อย่ำงน้อยเป้ำหมำยของเรำกเ็หมอืนกนัไม่ใช่หรอืไง”

สหีน้ำของควิดจูรงิจงัต่ำงไปจำกเคย รอยยิ้มหยั่งเชงิทั้งหมดมลำยหำย

ไป เปลี่ยนเป็นควำมตงึเครยีดของกำรเจรจำครั้งส�ำคญัที่อำจพลกิโฉมหน้ำของ

โลก EO ไปได้ตลอดกำล ซึ่งกนัต์เองกเ็ข้ำใจในจดุนี้ดี

“ทั้งนำยและฉนั เรำสองคนเองกล้็วนอยำกไปถงึจดุหมำยเดยีวกนั ฉนั

เองก็มีสำเหตุที่ต้องจบเกมนี้ให้ได้เป็นคนแรกของโลก และฉันเองก็รู้สึกได้ว่ำ

นำยเองก็คงมีเป้ำหมำยแบบเดียวกัน ถ้ำอย่ำงนั้น ท�ำไมเรำสองคนถึงไม่ 

ร่วมมอืกนัล่ะ” ว่ำแล้วกผ็ำยมอืทั้งสองข้ำงออก “มำช่วยกนัเถอะไลต์นิ่ง หำก

เรำสองคนยนือยู่ฝั่งเดยีวกนั จะไม่มอีะไรมำหยดุยั้งได้ โลก EO จะเป็นเพยีง

สนำมเดก็เล่นของพวกเรำเท่ำนั้น และควำมส�ำเรจ็ทั้งหลำยทั้งปวงกจ็ะเข้ำมำ

อยู่ในก�ำมอืของพวกเรำ”

กนัต์นิ่งเงยีบ

ค�ำเชื้อเชญิที่แสนหอมหวำนนั้นท�ำให้เขำรูส้กึแปลกๆ อยูใ่นใจ แน่นอน

หำกเขำตดัสนิใจร่วมมอืกบัควิ ควำมส�ำเรจ็ต่ำงๆ ย่อมไม่ใช่เรื่องยำกเยน็แม้แต่

น้อย เหมอืนกบัตอนที่พวกเขำได้บกุตะลยุเข้ำไปในเกำะหวักะโหลกเพื่อเคลยีร์

เควสต์เนื้อเรื่องบทที่สอง ทุกๆ อย่ำงดูง่ำยดำยและคว้ำควำมส�ำเร็จเอำไว้ได้

ก่อนจะทนัรู้ตวัเสยีอกี

ทว่ำ...

ส�ำหรบักนัต์แล้ว สิ่งนั้นช่ำงน่ำเบื่อสิ้นดี

“นำยพูดถูกอยู่อย่ำงหนึ่งนะคิว” กันต์เอ่ยขึ้น รอยยิ้มของเขำหำยไป

เช่นกัน “เป้ำหมำยของพวกเรำสองคนนั้นเหมือนกัน ใช่...ฉันเองก็เล็งจะจบ
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เกมนี้ให้ได้เป็นคนแรกเช่นเดยีวกนั”

“ถ้ำอย่ำงนั้น...” ควิยิ้มขึ้นอย่ำงมคีวำมหวงั

“แต่ว่ำ...” ทว่ำกนัต์กลบัยกมอืขึ้นปรำม “เส้นทำงที่เรำเลอืกเดนิไปถงึ

จดุหมำยนั้นมนัต่ำงกนัมำก นำยพูดถูก หำกเรำสองคนร่วมมอืกนั ทกุๆ อย่ำง

จะจบลงอย่ำงง่ำยดำยรวดเรว็ ก่อนนำยจะพูดค�ำว่ำ เอนด์เกม จบเสยีอกี แต่

ว่ำไอ้หนทำงแบบนั้นน่ะ นำยไม่คดิบ้ำงเหรอว่ำ...มนัน่ำเบื่อเกนิไปหน่อย”

ควิชะงกัไปทนัท ีทั้งสหีน้ำและแววตำของเทพอสูรสำยฟ้ำนั้นแตกต่ำง

ไปจำกเดมิ แววตำที่ส่องประกำยวำวโรจน์และอำจรวมไปถงึรอยยิ้มพรำวระยบั

นั้น มนักลบัท�ำให้เขำรู้สกึ...กลวั

“แรกเริ่มเดมิทพีวกฉนัเองกไ็ม่ใช่คนที่ชอบไปรวมหวักนัเป็นกลุม่ใหญ่ๆ 

อยู่แล้ว นำยน่ำจะรู้ดีไม่ใช่เหรอ ถ้ำหำกว่ำนำยเป็นผู้เล่นเมื่อสมัยเบต้ำเทสต์

มำก่อนน่ะ” กนัต์ถำมหยั่งเชงิ

“ใช่ ยิ่งกว่ำรู้ดีเสียอีก” คิวหัวเรำะหึ “แล้วก็ยิ่งกว่ำรู้ดีถึงวิธีกำรของ 

พวกนำยที่ท�ำเพื่อให้ตวัเองเป็นคนกลุ่มแรกที่จบเกมได้เสยีด้วย เพรำะหำยนะ

ย่อมๆ ที่พวกนำยก่อขึ้นในตอนนั้น มนัยงัฝังรำกลกึลงไปอยู่ในโลก EO แห่งนี้

อยู่ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกองทพัของไกเซอร์และซำบเิน่น่ะเป็นหลกัฐำนชั้นดี

เลยเชยีวละ”

“ถ้ำรู้แบบนั้นแล้ว ยงัคดิจะชวนฉนัไปอยู่ในทมีของนำยอกีงั้นเหรอ”

ได้ยนิค�ำถำมนั้นแล้วควิกน็ิ่งเงยีบ ชำยหนุม่ผูปิ้ดตำไว้ข้ำงหนึ่งเลอืกจะ

โยนคีย์ไอเทมของเขำเก็บไปในหน้ำต่ำงไอเทม มือทั้งสองข้ำงล้วงกลับเข้ำไป

ในกระเป๋ำเสื้อคลมุ และใช้ดวงตำวำวโรจน์มองกลบัมำหำ

“โลกของเรำมีกฎเกณฑ์ที่ต้องบังคับใช้ร่วมกันอยู่นะไลต์นิ่ง ถึงแม้ว่ำ

นำยจะมีพลังมำกกว่ำคนอื่น แต่นั่นก็ไม่ได้หมำยควำมว่ำนำยจะฝ่ำฝืนกฎ

เกณฑ์เหล่ำนั้นแล้วท�ำอะไรตำมใจตวัเองได้หรอก เข้ำใจมั้ย”

“กฎเกณฑ์?” กนัต์เลกิคิ้วขึ้น “นำยก�ำลงัจะบอกว่ำวธิกีำรของพวกฉนั

มนัเป็นสิ่งที่ผดิงั้นเหรอ”

“แล้วกำรท�ำลำยกองทัพของคนอื่นหรือท�ำลำยเมืองต่ำงๆ เพียงเพื่อ 
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ผลประโยชน์ของตนเอง มนัเรยีกว่ำเป็นสิ่งที่ถูกได้งั้นเหรอ”

กนัต์ถงึกบัหวัเรำะออกมำเสยีงดงัลั่นกบัค�ำพดูนี้ เขำใชเ้วลำอยูน่ำนโข

รวบรวมทั้งสตแิละลมหำยใจที่ขำดช่วงไป ก่อนฉกียิ้มกว้ำง

“แทบไม่อยำกเชื่อว่ำฉันจะได้ยินค�ำพูดนี้จำกปำกของคนอย่ำงนำย 

เลยนะควิ” กนัต์พูดเสยีงใส “แล้วยงัไงกนัล่ะ นำยคดิที่จะเรยีกร้องสทิธใิห้ผู้

เสยีหำยที่โดนพวกเรำเล่นงำนไปอย่ำงนั้นหรอืไง”

“ฉนัแค่จะพูดว่ำ โลกของเรำมนัมกีฎของมนัอยู ่และนำยเองกไ็ม่มสีทิธิ์

ฝ่ำฝืนมนัตำมอ�ำเภอใจได้”

“ถ้ำอย่ำงนั้นฉันขอถำมกลับหน่อยนะ” กันต์ผำยมือทั้งสองข้ำงออก

บ้ำง “กฎเกณฑ์ที่นำยพดูถงึนั่นน่ะ ใครเป็นคนสร้ำงขึ้นมำ แล้วพวกฉนัไปฝ่ำฝืน

มันตอนไหนกันงั้นเหรอ นึกให้ดีๆ นะเพื่อนว่ำ ฉันเป็นคนเดินเข้ำไปท�ำลำย 

กฎเกณฑ์เหล่ำนั้น หรือว่ำพวกมันเป็นคนพยำยำมเอำกฎเกณฑ์เหล่ำนั้นมำ

ครอบหวัพวกเรำอยู่กนัแน่”

ควิเงยีบไม่ได้ตอบอะไรกลบัไป ขณะที่กนัต์นั้นเลอืกที่จะยิ้ม แววตำของ

เขำแสดงทั้งกำรหยั่งเชงิและท้ำทำย

“หำกนำยบอกว่ำฉันใช้พลังที่มีมำกกว่ำชำวบ้ำนไปในทำงที่ผิดเพื่อ 

ผลประโยชน์ของตวัเอง ถ้ำอย่ำงนั้นไอ้พวกคนที่สร้ำงกองทพัขึ้นมำในโลก EO 

น่ะไม่ได้ใช้อ�ำนำจที่พวกมันมีพยำยำมสร้ำงกฎเกณฑ์ขึ้นมำควบคุมพวกฉัน 

เอำไว้ เพื่อผลประโยชน์ของพวกมันหรอกหรือ...คิดดีๆ เพื่อน มันไม่ใช่เพียง

เพรำะว่ำพวกเรำไม่ยอมรับฟังกฎเหล่ำนั้น แต่มันอยู่ในระดับที่พวกเรำรับฟัง

ไม่ได้ต่ำงหำก เพรำะถ้ำฉันต้องมำนั่งงอมืองอเท้ำมองไอ้พวกกระจอกกีดกัน

จนชำวบ้ำนไม่สำมำรถก้ำวเดินไปท�ำในสิ่งที่ตัวเองท�ำได้ และท�ำได้ดีกว่ำ 

แบบนั้นน่ะ โลก EO คงไม่ต่ำงอะไรจำกคกุสงัคมเน่ำเฟะบนโลกภำยนอกหรอก

จรงิมั้ย”

สิ้นค�ำกล่ำวนี้แล้วเทพอสรูสำยฟ้ำกข็ยบัเท้ำก้ำวเดนิออกไปเป็นครั้งแรก 

ระยะห่ำงที่ต่ำงจงใจเว้นกนัเอำไว้เพื่อควำมปลอดภยัค่อยๆ ลดลง กนัต์มั่นใจ

แล้วว่ำคนตรงหน้ำนั้นมรีะดบัควำมอนัตรำยอยูใ่นขั้นไหนกนัแน่ ซึ่งส�ำหรบัเขำ
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ในตอนนี้แล้ว มนัช่ำงน่ำข�ำเสยีจนอยำกร้องไห้ออกมำเลยละ

“เพรำะฉะนั้น อย่ำสะเออะเอำไอ้กรงนกโง่ๆ ที่พวกนำยเรียกกันว่ำ  

กฎเกณฑ์ มำครอบหัวพวกเรำเอำไว้ เพรำะไม่ว่ำพวกนำยจะพยำยำมกี่ครั้ง 

ต่อกี่ครั้ง...พวกฉนักจ็ะแหวกมนัออกมำ โดยไม่สนใจอะไรทั้งสิ้น”

ระยะห่ำงระหว่ำงบรุษุทั้งสองเหลอืเพยีงคบืเดยีวเท่ำนั้น ดวงตำที่จ้อง

กนัในระยะประชดิสบกนัเนิ่นนำน และแสดงถงึจดุยนืที่แตกต่ำงกนัคนละขั้ว 

“คิดให้ดีๆ ก่อนนะไลต์นิ่ง” คิวเอ่ยขึ้น “ค�ำพูดของนำยมันคือกำร

ประกำศสงครำม ซึ่งฉนัพยำยำมประนปีระนอมไม่ให้เกดิขึ้นมำโดยตลอด”

“ก็ให้มันมีไปซี่” กันต์แย้มรอยยิ้ม “ส�ำหรับพวกนำยมันอำจจะเป็น

สงครำม แต่ส�ำหรับพวกเรำแล้ว มันก็เป็นแค่ก�ำแพงเล็กๆ ที่เข้ำมำกีดขวำง

พวกเรำเอำไว้เท่ำนั้นเอง...อยำกจะเริ่มเมื่อไรกไ็ด้นะ พวกเรำพร้อมเสมอ”

ว่ำแล้วก็เอียงคอนิดๆ แสดงควำมท้ำทำย ทว่ำสีหน้ำของคิวนั้นไม่

เปลี่ยนไปเลยแม้แต่น้อย

“ถ้ำคิดว่ำกองก�ำลังของฉันจะอ่อนแอเหมือนกับพวกไกเซอร์เมื่อตอน

เบต้ำเทสต์ละกผ็ดิถนดั รูไ้ว้ซะด้วยนะ ตอนนี้ผูเ้ล่นเกนิกว่ำ 30 เปอร์เซน็ต์ ของ

โลก EO ก�ำลงัจะเข้ำมำอยู่ในสงักดัของฉนั และถ้ำหำกจะท�ำให้มนักลำยเป็น 

100 เปอร์เซน็ต์ ละก ็นำยคดิว่ำคนอย่ำงฉนัจะท�ำไม่ได้เชยีวหรอื”

“ฉนัเชื่อว่ำนำยท�ำได้” กนัต์พยกัหน้ำรบั “แล้วมนัยงัไงเหรอ ไอ้ผู้เล่น

ทั้งโลกของ EO นั่นน่ะ”

รอยยิ้มไม่ยี่หระนั้นไม่ได้แสดงถงึควำมเย่อหยิ่งจองหอง แต่มนัคอืควำม

มั่นใจที่กนัต์แสดงออกมำในแววตำอย่ำงชดัเจน ซึ่งลกึๆ แล้วมนักลบัท�ำให้ควิ

รู้สกึไม่สบอำรมณ์เป็นอย่ำงยิ่ง

“นำยก�ำลังจะเป็นศัตรูของคนทั้งโลกนะไลต์นิ่ง ด้วยผู้เล่นแค่หยิบมือ

ของนำยน่ะ ไม่มทีำงต้ำนทำนกระแสของโลกใบนี้ได้หรอกรู้ไว้เสยีด้วย”

กนัต์ไม่ได้ตอบอะไร เขำเพยีงยกมอืขึ้นตไีหล่ควิเบำๆ ก่อนจะหมนุตวั

เดินกลับไป เป็นสัญญำณที่แสนชัดเจนว่ำกำรเจรจำของสองแกนน�ำของโลก 

EO ได้จบลงเป็นที่เรยีบร้อยแล้ว 
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และมนัล้มเหลวอย่ำงไม่เป็นท่ำ

มอืของควิที่อยู่ในกระเป๋ำกำงเกงนั้นบบีแน่น 

“โอกำสสดุท้ำยแล้วนะไลต์นิ่ง หำกนำยก้ำวเท้ำเดนิออกไปอกีก้ำวเดยีว 

ฉนัจะท�ำให้ค�ำว่ำ เทพอสูร เป็นเพยีงแค่อดตีไปตลอดกำล”

ร่ำงสูงของกันต์เป็นอันต้องชะงัก ดวงตำสีสนิมเหล็กนั้นจ้องมองกลับ

มำ แต่ครั้งนี้มนัส่องประกำยแวววำวในควำมมดื...มนัคอืดวงตำของเทพอสูร!

กนัต์จ้องมองฝั่งตรงข้ำมอกีเพยีงนดิ ก่อนถอนใจและเผยรอยยิ้มให้

“ฉนัขอถำมอะไรนำยอกีสกัข้อจะได้มั้ยควิ”

“อะไรล่ะ”

“นำยน่ะ...สนกุกบัโลก EO บ้ำงรเึปล่ำ”

คิวชะงักนิ่ง เขำหรี่ตำลง ไม่คำดคิดด้วยซ�้ำว่ำจะได้ยินค�ำถำมนี้จำก

ปำกของฝั่งตรงข้ำม ไม่มีค�ำตอบใดๆ จำกเขำแม้แต่น้อย ซึ่งมันก็ท�ำให้กันต์

ถอนใจและพยกัหน้ำรบั

“งั้นเหรอ ฉันก็พอจะเข้ำใจค�ำตอบของนำยแล้วละ” วำ่แล้วก็ยักไหล่ 

“น่ำเสยีดำยนะ ครั้งหนึ่งฉนัเคยเกอืบเชื่อว่ำนำยจะเข้ำใจควำมคดิของพวกเรำ

มำกกว่ำนี้เสยีอกี แต่แล้วนำยมนักไ็ม่ต่ำงอะไรจำกไอ้พวกกองทพังี่เง่ำนั่นเลย”

“ว่ำไงนะ...”

ฝ่ังตรงข้ำมเป็นอนัต้องหรี่ตำลงกบัค�ำปรำมำสนั้น แต่กนัต์กลบัยกนิ้วชี้

ขึ้นมำชูให้เหน็

“ฉนัเองกข็อเตอืนอะไรให้นำยฟังอกีสกัข้อนะควิ ฉนัไม่ว่ำหรอกถ้ำหำก

นำยอยำกท�ำสงครำมบ้ำๆ อะไรของนำยกบัพวกฉนัน่ะ แต่ขอให้รูไ้ว้อย่ำงหนึ่ง” 

เอ่ยประโยคนี้แล้วกย็ิ้มเผล่ทนัท ี“...อย่ำคดิเล่นกบัไฟ”

เปรี้ยง!

สิ้นค�ำพูดนั้นก็เกิดแรงระเบิดและประกำยแสงที่สว่ำงวำบขึ้นมำจนคิว

ยกมือขึ้นป้องดวงตำแทบไม่ทัน เพียงอึดใจ ควำมเงียบก็ค่อยๆ ก่อตัวขึ้น 

สำยลมเย็นเฉียบยำมรำตรีพัดผ่ำนไป ดวงตำสีม่วงเหลือบขึ้นพยำยำมค้นหำ

ร่ำงของเทพอสูรสำยฟ้ำโดยเรว็
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แต่สิ่งที่หลงเหลือไว้บนพื้นก็คือเปลวไฟที่ลุกไหม้อยู่บนพื้นหญ้ำเป็น

วงกลมตรำสัญลักษณ์ของเทพอสูรสำยฟ้ำเท่ำนั้น ร่ำงของไลต์นิ่งนั้นได้หำย 

ไปแล้วรำวกบัไม่เคยมตีวัตนอยู่ตรงนั้นมำก่อน

ริมฝีปำกของคิวนั้นเหยียดเป็นเส้นตรงบำงเฉียบ ไม่มีทั้งรอยยิ้มและ

อำกำรบึ้งตงึ มเีพยีงดวงตำสมี่วงที่ส่องประกำยวำวโรจน์ขึ้นมำ

“นำยเลือกที่จะเดินทำงนี้เองนะ ไลต์นิ่ง” เขำพูดด้วยน�้ำเสียงทุ้มต�่ำ  

“...แล้วบงัเอญิ ฉนัมนัพวกควบคมุไฟได้เสยีด้วย”



3
ก้าวสู่เขตแดนยอดมนุษย์

“เอาละ ถ้าอย่างนั้นพวกเราก็เดินทางกันเลย!”

เสยีงของสำวนอ้ยที่ไดห้ลบัเตม็อิ่มและก�ำลงัจะเริ่มต้นไปออกผจญภยั

ครั้งใหม่ฟังดูตื่นเต้นและสดใสมำกกว่ำทกุท ียำมนี้พลอยที่ชูมอืทั้งสองข้ำงอยู่

ตรงด้ำนหน้ำเมืองเบลลินด้วยท่ำทำงกระตือรือร้นนั้นคล้ำยกับเป็นสัญญำณ

เรยีกให้เพื่อนๆ ทั้งสองคนตรงด้ำนหลงัตื่นตวัและยิ้มแย้มสดใสไปด้วย

ตดิที่ดูเหมอืนว่ำรอยยิ้มของเธอจะไม่ได้ช่วยอะไรนกั

“เลกิแหกปำกโวยวำยน่ำร�ำคำญสกัทเีถอะยยัเบ๊อะ เรำก�ำลงัจะออกไป

ท�ำเควสต์นะ ไม่ใช่เข้ำค่ำยลูกเสอื”

“ฉนัเองกน็อนไม่ค่อยพอเท่ำไร เป็นไปได้อย่ำส่งเสยีงแหลมๆ มำกจะ

ขอบคณุอย่ำงสูงเลยละยยัพลอย”

เพรำะสองหนุม่ที่เดนิตำมหลงัมำนั้นดจูะมสีหีน้ำหงดุหงดิอย่ำงชดัเจน 

รวมไปมถีงึรงัสแีปลกๆ แผ่ออกมำรอบๆ ตวัของพวกเขำ ท�ำเอำพลอยที่มอง

อยู่เป็นอนัต้องท�ำปำกเบ้
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“พวกนำยนี่ไม่ได้มอีำรมณ์ร่วมเอำซะเลยนะพวกบ้ำ” เธอถอนใจ “ขอที

เถอะ ไหนๆ กจ็ะต้องท�ำงำนด้วยกนัเป็นทมีแล้ว ช่วยท�ำให้มนัสดใสร่ำเรงิหน่อย

จะได้มั้ย”

“ก็ฉันไม่ได้อยำกท�ำงำนเป็นทีมกับพวกเธออยู่แล้วนี่...เลิกพูดมำก 

ได้แล้ว รบีๆ เดนิทำงกนัสกัท”ี

เดก็หนุ่มผูม้เีรอืนผมสแีดงเอ่ยขึ้นคลำ้ยจะตดับท ก่อนเดนิฉวิผ่ำนหน้ำ

พลอย ตรงออกไปจำกเมืองทันควัน ปล่อยให้เด็กสำวที่พยำยำมช่วยท�ำให้

บรรยำกำศในกลุ่มดีขึ้นแต่ก็ล้มเหลวต้องอ้ำปำกค้ำง ขณะที่เด็กหนุ่มอีกคน

หนึ่งอย่ำงนำยกำนต์นั้นก็เดินหำวหวอดๆ ตำมไปติดๆ ไม่ได้พูดอะไรอีกเลย 

แต่ดูสหีน้ำกม็องออกได้ไม่ยำกว่ำอยู่ในสภำวะอำรมณ์ไม่ค่อยดเีท่ำไรนกั

เหน็ท่ำทำงของสองหนุ่มผู้ไร้อำรมณ์ร่วมแล้ว พลอยกไ็ด้แต่ท�ำหน้ำมุ่ย 

นกึร�ำคำญขึ้นมำชอบกล

มนักเ็ป็นเรื่องที่ดทีี่ตอนนี้สมำชกิทมี “เดก็มปีัญหำ” (ชื่อที่พลอยแอบ

ตั้งขึ้นในใจโดยไม่กล้ำบอกนำยกำนต์) นั้นมเีพิ่มขึ้นมำอกีหนึ่งคน ซึ่งพลอยนบั

ว่ำสมำชิกใหม่คนนี้ดูจะผ่ำนเกณฑ์ของกลุ่มได้สบำยๆ ในแง่ของควำม “มี

ปัญหำ” และคนคนนั้นก็คือเจ้ำหนุ่มปำกเสียที่เดินอำดๆ น�ำหน้ำพวกเธออยู่

ในตอนนี้

ตะวันดูมีท่ำทีไม่สบอำรมณ์เท่ำไรนักที่ต้องมำรวมหัวกับพวกเธอ แต่

ด้วยควำมที่นำยกำนต์เสนอข้อตกลงไปว่ำจะช่วยค้นหำต�ำแหน่งบอสที่ตะวัน

หมำยตำอยู่ แลกกับกำรที่นำยตะวันคนนี้จะต้องเข้ำมำอยู่ในปำร์ตี้ของพวก

เธอด้วย เพื่อช่วยเหลอืในกำรท�ำเควสต์ และแทบไม่น่ำเชื่อที่เจ้ำคนมำกปัญหำ

อย่ำงตะวนัตอบรบัข้อตกลงนั้นเสยีดื้อๆ ทั้งๆ ที่พลอยคดิว่ำยงัไงซะ คนที่ทั้งเก่ง

และอโีก้สูงอย่ำงหมอนี่ต้องปฏเิสธแน่นอนอยู่แล้วแท้ๆ เชยีว

“นี่ๆ  นำยกำนต์”

พลอยรบีเดนิเข้ำไปเกำะแขนเสื้อกำนต์เอำไว้ และลดเสยีงลงในระดบั

ที่ได้ยินกันแค่สองคน รำวกับไม่อยำกให้เจ้ำคนจุดเดือดต�่ำที่เดินน�ำหน้ำห่ำง

ออกไปนั้นได้ยนิไปด้วย
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“หอื?” กำนต์ขำนรบัด้วยน�้ำเสยีงเนอืยๆ

“ท�ำไมนำยถงึได้ตดัสนิใจชวนให้ตะวนัเขำมำอยูใ่นปำร์ตี้ของเรำด้วยล่ะ”

“ถำมท�ำไม” กำนต์เลกิคิ้วขึ้นเลก็ๆ

“ก.็..ดูเหมอืนท่ำทำงนำยไม่ค่อยชอบหน้ำนำยนั่นเท่ำไรไม่ใช่เหรอ”

“ออื ใช่ เหมน็ขี้หน้ำสดุๆ เลยละ”

ค�ำตอบตรงไปตรงมำนั้นท�ำให้พลอยเป็นอันต้องชะงักไป แน่นอนเธอ

เองก็รู้สึกได้ว่ำกำนต์ดูจะไม่ชอบนิสัยพูดจำขวำนผ่ำซำก และควำมเอำแต่ใจ 

นึกอยำกท�ำอะไรก็ท�ำของตะวันเท่ำไรนัก แต่สุดท้ำยเขำกลับเป็นคนเอ่ยปำก

ชวนให้ตำนั่นมำอยู่ด้วยกนัในปำร์ตี้เสยีอย่ำงนั้น

“ฉันมีเหตุผลก็แล้วกัน ถึงจะไม่ค่อยเต็มใจนัก แต่ยังไงซะมันก็คงดี

ส�ำหรบัพวกเรำจรงิๆ นั่นแหละ”

“พูดอะไรฉันไม่ค่อยเข้ำใจ” พลอยหรี่ตำลง กระทั่งฝั่งตรงข้ำมนั้น

หวัเรำะหึ

“ฉนัว่ำคงจะเป็นเธอมำกกว่ำละมั้งที่ดูจะสบัสนในตวัเองน่ะ”

“หมำยควำมว่ำไงยะ”

น�้ำเสยีงของสำวพลอยแขง็ขึ้นนดิๆ อำจเป็นเพรำะท่ำทำงของกำนต์นั้น

มนัแฝงควำมกวนบำงอย่ำงไว้

“กจ็ะอะไรซะอกีล่ะ ตั้งแต่ไอ้หมอนี่มนัตอบตกลงจะเข้ำมำร่วมทมีกบั

พวกเรำด้วย ดูท่ำทำงเธอจะกระดี๊กระด๊ำมำกเป็นพิเศษเลยไม่ใช่หรือไง” ว่ำ

แล้วกจ็งใจขยบัหน้ำเข้ำไปใกล้ๆ “...สเป๊กผู้ชำยเธอนี่ แปลกดนีะ”

“หะ...หำ!?”

พลอยถงึกบัสะดุง้โหยง หน้ำขึ้นส ีแต่กร็บีเกบ็เสยีงนั้นเอำไว้แทบไม่ทนั 

เพรำะเจ้ำคนที่ถูกตั้งข้อสันนิษฐำนว่ำเป็นสเป๊กของเธอนั้นเริ่มช�ำเลืองกลับมำ

มองบ้ำงแล้ว 

“นะ...นำยพูดเพ้อเจ้ออะไรของนำยหำ นำยกำนต์ อย่ำงฉนัเนี่ยนะจะ

ไปชอบอตีำนั่น”

แม้เสียงจะเบำลง แต่ท่ำทีนั้นดูเหมือนจะไม่อ่อนข้อให้เลยแม้แต่น้อย 
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ท�ำให้กำนต์ต้องหวัเรำะร่วนเลยทเีดยีว

“กไ็ม่ได้ว่ำอะไร แต่ดูเธอจะร้อนตวัเป็นพเิศษเลยนะ”

“ไม่ได้ร้อนย่ะ” พลอยแย้งทนัท ี

“นี่จะคุยกระซิบกระซำบกันอีกนำนมั้ย รีบๆ เดินทำงกันสักทีเถอะ  

แค่นี้กเ็สยีเวลำจะแย่แล้ว!”

พอเหน็ว่ำทั้งกำนต์และพลอยดจูะอ้อยอิ่งมำกเกนิควร ตะวนักต็ดัสนิใจ 

ตะโกนเร่งเสียงแข็ง กำนต์หันไปเห็นเจ้ำคนอำรมณ์เสียดูจะมีสีหน้ำไม่พอใจ 

เขำจงึยิ้มและยกัไหล่

“ไอ้หมอนี่กท็่ำทำงจะหงึเอำเรื่องเลยแฮะ”

“นำยกำนต์!”

ทิ้งระเบิดไว้ลูกใหญ่แล้ว สุดท้ำยกำนต์ก็ตัดสินใจเดินอำดๆ เร่งฝีเท้ำ

ตรงเข้ำไปหำนำยตะวนัที่ชกัสหีน้ำหงดุหงดิบ่อยจนแทบจะเป็นใบหน้ำปกตขิอง

เจ้ำตวัไปแล้ว 

“ให้ตำยส ิพวกแกเป็นคนลำกฉนัให้มำอยูต่รงนี้ด้วยแท้ๆ แล้วยงัจะท�ำ

เป็นเล่นเสยีเวลำแบบนี้อกีเหรอ ไม่รูห้รอืไงว่ำฉนัไม่มเีวลำมำนั่งเล่นกบัพวกแก

นำนนกัหรอกนะเว้ย” 

ตะวนัเอ่ยขึ้นด้วยน�้ำเสยีงหงดุหงดิ เรยีกดวงตำสสีนมิเหลก็ของคนข้ำงๆ 

ให้ช�ำเลืองมองได้วูบหนึ่ง ก่อนกำนต์จะถอนใจยำวเหยียด สีหน้ำของเขำไม่

แสดงอำรมณ์ใดๆ ด้วยซ�้ำ จะเรยีกไดว่้ำเป็นควำมตำยด้ำนหรอืก�ำลงัพยำยำม

ท�ำตวัให้คุ้นกบัไอ้โรคปำกเสยีโดยไม่มเีหตผุลของเจ้ำคนข้ำงๆ กไ็ม่ผดินกั

“อ๋อเหรอ ถ้ำงั้นกข็อโทษด้วยละกนั” กำนต์พูดลอยๆ “แต่ถงึจะรบีให้

ตำย ยงัไงซะนำยกค็งไม่ได้ออกไปล่ำบอสภำยในวนันี้หรอกนะไอ้คณุตะวนั”

“หำ?” คนกวนหรี่ตำลง “หมำยควำมว่ำไง”

“กห็มำยควำมว่ำ ต่อให้รบีให้ตำยยงัไง วนันี้นำยกจ็ะไม่ได้ไปล่ำบอส

อย่ำงที่หวงัไว้หรอก”

“อ้ำวๆ นี่แกคดิจะผดิสญัญำหรอืไงฟะ!”

ตะวันหยุดฝีเท้ำหันมำจ้องหน้ำของนำยกำนต์เขม็ง พลอยที่เดินตำม
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หลงัอยู่รบีวิ่งทั่กๆ ตรงเข้ำมำหำเพรำะจบัสงัเกตได้ว่ำท่ำทำงจะเกดิเรื่องตั้งแต่

ยงัไม่ทนัได้ก้ำวเท้ำห่ำงจำกเมอืงเกนิร้อยเมตรเลยเสยีด้วยซ�้ำ

ซึ่งกำนต์กต้็องถอนใจอกีค�ำรบ ก่อนหนัไปสบตำกบัเจ้ำคนอำรมณ์ร้อน

“ฉนัไม่ได้พูดสกัค�ำว่ำจะผดิสญัญำ” กำนต์ยกมอืขึ้นเกำศรีษะแกรกๆ 

“เพยีงแต่ว่ำวนันี้เป็นวนัสดุท้ำยก่อนออฟไลน์ออกไป พวกทมีล่ำบอสกลุ่มนั้น

ก็ไม่โง่พอจะไปสู้บอสเลเวลสูงๆ ในระยะเวลำก่อนออฟไลน์แบบนี้หรอก  

พวกเขำกค็งแค่หำพื้นที่ปักหลกักนัก่อน แล้วแบบนี้นำยจะให้ฉนัหำเบำะแสให้

ได้ยงัไง”

ควำมเป็นจริงที่ชัดเจนนั้นท�ำให้คนขี้โมโหเป็นอันต้องนิ่งงันไป ตะวัน

ถอนใจ เมินหน้ำไปอีกทำงคล้ำยเป็นกำรยอมรับค�ำพูดนั้นในรูปแบบของเขำ

เอง ซึ่งมนักท็�ำให้พลอยโล่งใจไปด้วยที่ไม่เกดิเรื่องขึ้น

“แล้วกอ็กีเรื่องนะไอ้คณุตะวนั” กำนต์พูดขึ้น “ถ้ำลมืฉนักอ็ยำกเตอืน

สติอีกอย่ำงหนึ่ง ไม่ใช่แค่ฉันที่รับปำกว่ำจะค้นหำต�ำแหน่งบอสตัวนั้นให้นำย 

เข้ำใจมั้ย นำยเองก็สัญญำเอำไว้แล้วว่ำจะพำพวกเรำเดินทำงไปในพื้นที่ 

ด้ำนในสดุของแผนที่ฉำกใหม่ด้วยเช่นเดยีวกนั นั่นหมำยควำมว่ำ ต่อให้ไปเจอ

บอสตวันั้นแล้วไม่ว่ำนำยจะเอำชนะมนัได้หรอืตำยเหมอืนหมำ นำยกย็งัไม่หมด

ธรุะกบัเรำ เข้ำใจมั้ย”

ค�ำพูดระคำยหูนี้เรียกดวงตำสีทับทิมให้หันมำสบจ้องอย่ำงเอำเรื่อง 

ทนัควนั

แน่นอนว่ำสองหนุม่ผูไ้ม่ยอมกนัเลยแม้แต่น้อยนั้นจ้องกนัเขมง็ เล่นเอำ

คนกลำงอย่ำงพลอยเป็นอนัต้องยกมอืขึ้นโบกไปมำพร้อมกบัพดูเสยีงอ่อยๆ ว่ำ 

“อย่ำทะเลำะกนัเลย” เป็นระยะๆ อยู่อย่ำงนั้นเอง

“นอกเสียจำกว่ำ ไอ้คุณตะวันคนนี้ มันจะเป็นพวกประเภทไม่รักษำ 

ค�ำพูดน่ะนะ” กำนต์พูดด้วยรอยยิ้มเชงิเยำะ

ตะวนัท�ำได้เพยีงส่งเสยีง “จิ๊” ออกมำอย่ำงขดัใจ

“เออ! คนแบบฉนัน่ะพดูค�ำไหนค�ำนั้นอยู่แล้วละน่ำ บอกว่ำจะพำไปส่ง

ให้ถงึที่หมำยกจ็ะท�ำยงัไงเล่ำ!”
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“ดมีำก”

กำนต์ยิ้มรบัอย่ำงพอใจ แต่ท่ำทำงนั้นชวนให้ตะวนัหงดุหงดิอยูไ่ม่น้อย

“ไอ้กระจอกแบบแกเถอะ จะค้นหำต�ำแหน่งบอสให้ฉนัได้จรงิๆ ไหม”

“ไม่ต้องห่วง ฉนัมวีธิขีองฉนักแ็ล้วกนั ท�ำได้ง่ำยๆ โดยที่ไม่ต้องไประรำน

ใครด้วย”

กำนต์ยักไหล่ ดวงตำของสองหนุ่มยังจ้องกันเขม็งแบบไม่มียอมกัน 

ท�ำเอำพลอยที่อยู่ตรงกลำงต้องใช้มอืดนัอกของทั้งคู่ให้ออกห่ำงจำกกนั

“อะ...เอำน่ำพวกนำย เลิกทะเลำะกันเป็นหมำแย่งอำณำเขตสักทีจะ

ได้มั้ย”

“ฉนัไม่ใช่หมำ!”

กำรประสำนเสียงคัดค้ำนอย่ำงพร้อมเพรียงกันนั้นท�ำให้เจ้ำสองหนุ่ม

ต้องชะงักหันมำสบตำกันวูบหนึ่ง ก่อนเบือนหน้ำหนีไปอีกทำงและเดินน�ำไป

แบบไม่มียอมกัน ปล่อยให้คนกลำงที่ปวดหัวห้ำมทัพระหว่ำงเจ้ำสองคนนี้มำ

ตลอดตั้งแต่เมื่อวำนได้แต่ทอดถอนใจแล้ววิ่งตำมไป

แน่นอนว่ำพลอยต้องรีบไปยืนคั่นระหว่ำงเจ้ำหนุ่มอำรมณ์ร้อนทั้งสอง 

และฉกียิ้มให้บรรยำกำศดขีึ้น

“นี่ๆ  แล้ววนันี้พวกเรำจะท�ำอะไรกนับ้ำงเหรอกำนต์” เดก็สำวพูดเพื่อ

เปลี่ยนบรรยำกำศ

“กเ็ดนิทำงเข้ำไปให้ลกึที่สดุนั่นแหละ” กำนต์ตอบด้วยน�้ำเสยีงเนอืยๆ 

“แล้วฉันรับเควสต์รำยวันแบบที่ไม่ต้องกลับมำส่งที่เมืองเอำไว้เพียบเลยด้วย 

ระหว่ำงทำงพวกเรำก็ท�ำเควสต์พวกนี้ไปเรื่อยๆ อำจจะได้ค้นพบเควสต์ใหม่ๆ 

กับ NPC ระหว่ำงทำงด้วยอะนะ โดยรวมวันนี้ก็คงต้องผจญภัยไปรำยทำง 

นั่นแหละ เมื่อคนืฉนักแ็วบไปซื้อของใช้ที่จ�ำเป็นเอำไว้พอสมควรแล้วละ”

“อะ...เออ จรงิด้วย ฉนัยงัไม่ได้ซื้อของใช้พวกนั้นเลย”

พลอยคิดขึ้นมำได้ว่ำเธอเองก็ยังไม่มีไอเทมที่ใช้ส�ำหรับกำรเดินทำง

ระยะไกลเลยแม้แต่ชิ้นเดยีว เพรำะอนัที่จรงิพอกนิอำหำรเยน็เสรจ็ เมื่อวำนเธอ

กห็ลบัปุ๋ยอยู่ในโรงแรมของเมอืงไปเลย
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“ฉันซื้อเผื่อเอำไว้ให้แล้วละยัยคุณหนู รู้อยู่แล้วว่ำอย่ำงเธอคงไม่มี

กำรเตรยีมพร้อมอะไรเอำไว้แน่ๆ”

“โธ่!”

พลอยท�ำแก้มป่องใส่ แต่กย็ิ้มให้เป็นกำรขอบคณุจนกำนต์ได้แต่ถอนใจ 

“นี่” จู่ๆ  ตะวนักเ็อ่ยปำกขดัจงัหวะขึ้น “ฉนับอกซะก่อนนะว่ำฉนัไม่ช่วย

พวกแกท�ำเควสต์นะเฟ้ย หน้ำที่ของฉันก็แค่พำพวกแกไปให้ถึงที่หมำยให้ได้

เท่ำนั้นเอง ไอ้เรื่องกำรละเล่นปัญญำนิ่มของพวกแกนั่นน่ะ อยำกท�ำอะไรก ็

ท�ำกนัไปเองเข้ำใจมั้ย”

ทั้งกำนต์และพลอยต่ำงหันมำมองหน้ำกันวูบหนึ่ง ก่อนที่ฝ่ำยชำยจะ

แย้มรอยยิ้มขึ้นทนัที

“ได้แบบนั้นจะขอบคุณมำกเลยเชียวละ ฉันเองก็ไม่อยำกจะร่วมงำน

กบัไอ้พวกตวัปัญหำอยู่แล้ว”

“ว่ำไงนะ...”

เป็นอีกครั้งที่ตะวันตั้งท่ำจะเข้ำมำเอำเรื่องเจ้ำคนกวน ร้อนถึงพลอย

ต้องรบีเข้ำมำห้ำมทพัอกีครั้ง

“น่ำๆ รบีๆ เดนิทำงกนัเถอะ ถ้ำพวกนำยเอำแต่กดักนัตลอดทำงแบบนี้ 

ชำตหิน้ำพวกเรำกไ็ม่ถงึที่หมำยหรอกนะ”

ว่ำแล้วกต็้องดนุหลงัทั้งสองหนุ่มให้เดนิหน้ำต่อไป ก่อนพวกพี่แกจะใช้

เวลำทกุๆ หนึ่งนำทหีนัมำแว้งกดักนั ซึ่งลกึๆ แล้วพลอยกช็�ำเลอืงกลบัไปมอง

เมอืงเบลลนิที่เพิ่งเดนิออกมำได้ไม่นำน และหนักลบัมำมองพื้นที่ในหบุเขำลกึ

เบื้องหน้ำ โดยค�ำนวณระยะทำงแล้ว กำรเดินทำงนี้คงจะอีกยำวนำนจนน่ำ

อ่อนใจเลยทเีดยีว

“จะไปท�ำเควสต์หรือไปเล่นหม้อข้ำวหม้อแกงอะไรของพวกแกก็ตำม

สบำยเถอะนะ” ตะวนัเอ่ยขึ้นพลำงก้ำวเท้ำเดนิออกไป “แต่ฉนับอกซะก่อนว่ำ

พื้นที่ที่พวกเรำจะเดินทำงเข้ำไปนั่นน่ะเป็นพื้นที่สีแดง นั่นหมำยควำมว่ำม ี

มอนสเตอร์ระดับ 80 ขึ้นไปอำศัยอยู่จ�ำนวนมำก เพรำะฉะนั้นไม่มีเวลำให้ 

พวกแกมำนั่งอ้อยอิ่งเดนิทอดน่องแบบนี้ได้หรอกรู้ไว้ซะด้วย มวัแต่ท�ำเป็นเล่น
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ไปเถอะ ระวงัจะเกมโอเวอร์กนัไม่รู้ตวั”

“เหอะ!” กำนต์ส่งเสียงขึ้น “มีเลเวลเยอะเข้ำหน่อยก็เลยคิดจะขู่ 

ชำวบ้ำนเขำหรอืไง อย่ำงฉนัน่ะไม่มปัีญหำกบัไอ้พวกมอนสเตอร์แบบนั้นหรอก 

ฉนัเคยรบัมอืกบัพวกมนัมำเยอะแล้ว ถ้ำแค่เอำตวัรอดได้น่ะสบำยมำก ยงัไง

ซะเป้ำหมำยของฉนักไ็ม่ใช่กำรไปล่ำพวกมนัอยู่แล้วด้วย”

“ปำกเก่งจรงินะ” ตะวนัยิ้มเลก็ๆ “เอำไว้เดี๋ยวเจอของจรงิ ฉนัละอยำก

จะรู้นกัว่ำแกจะเรยีกร้องขอควำมช่วยเหลอืจำกฉนัรเึปล่ำ”

ค�ำถำกถำงเลก็ๆ นั้นท�ำให้กำนต์ช�ำเลอืงสำยตำไปมอง

“จะให้ฉนัเนี่ยนะร้องขอควำมช่วยเหลอืจำกนำย หลบัสกัตื่นก่อนมั้ย...

ไปห่วงยยันั่นเถอะ”

ว่ำแล้วก็สะบัดหน้ำไปทำงพลอยที่เลิกคิ้วอยู่ตรงกลำง โดยไม่ทรำบ

สำเหต ุดเูหมอืนสำยตำของเดก็หนุม่ทั้งสองนั้นจะจ้องมองตรงมำที่เธอเป็นทำง

เดยีว แน่นอน...มนัคอืกำรดูถูกอย่ำงรนุแรง!

“น้อยๆ หน่อยเถอะย่ะ!” พลอยขึ้นเสยีงสูง “คนอย่ำงฉนัไม่ใช่ตวัถ่วง

ของใครหรอกนะบอกซะก่อน ฉนัเองกไ็ม่มทีำงร้องขอควำมช่วยเหลอืจำกนำย

ตะวนัหรอก คอยดูส!ิ”

“ชะ...ช่วยฉันด้วย!”

มนักเ็ป็นไปตำมที่ทกุคนคำดกนัเอำไว้นั่นแหละ

หลังจำกเดินเข้ำมำในป่ำตรงตีนเขำ พอเข้ำเขตที่พวกมังกรอำศัยกัน

อยูเ่ยอะๆ ได้เท่ำนั้นเอง ภยัพบิตัทิี่แสนโหดร้ำยกม็ุง่ตรงเข้ำเล่นงำนเหล่ำวยัรุน่

ทั้งสำมโดยไม่ทนัได้ตั้งตวั

“ทะ...ท�ำไมถงึต้องเป็นฉนัตลอดเลยอ้ำ!”

พลอยได้แต่แหกปำกร้องโวยวำย ขณะสบัขำวิ่งหนเีป็นพลัวนั เพรำะ

ว่ำยำมนี้เบื้องหลงัของเธอนั้นมมีงักรธำตดุนิตวัสูงรำวสำมเมตร ที่ตะกยุฝีเท้ำ

หนักๆ ไล่หลังมำติดๆ ลักษณะของมอนสเตอร์ตัวนี้คล้ำยแรด เขำแหลมคม

สองข้ำงบนหวัมนัสำมำรถขวดิท�ำลำยสิ่งกดีขวำงทกุอย่ำงที่ขวำงหน้ำทิ้ง
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รปูลกัษณ์ชดัเจนที่พลอยจ�ำได้ไม่เคยลมืว่ำ ก่อนหน้ำนี้มนักเ็คยมุง่ร้ำย

ใส่เธอในเควสต์ “ตำมหำเจนนี่” มำก่อน

ถูกแล้ว...ไรโน ดรำกอน นั่นเอง!

โครม!!!

เจ้ำมงักรแรดพนัธุเ์ดมิใช้เขำของมนักระแทกต้นไม้ที่ขวำงทำงให้หกัโค่น 

ลอยสูงขึ้นกลำงอำกำศรำวกับเป็นดรัมเมเยอร์ที่โยนคทำขึ้นฟ้ำไม่มีผิด ติดที่ 

ไอ้คทำนี้มันดันพุ่งลงดิ่งปักลงพื้นเฉียดร่ำงของพลอย จนแม่เจ้ำประคุณเบรก

และล้มลงไปนั่งแทบไม่ทนั

“อะ...อะไรเนี่ย แบบนี้กไ็ด้เหรอ!”

พลอยพูดแทบไม่เป็นภำษำ เส้นทำงหนถีูกปิดไว้หมดสิ้น ทั้งเบื้องหน้ำ

และด้ำนหลังที่เจ้ำมังกรแรดมำขวำงทำงไว้พร้อมกับตะกุยเท้ำเตรียมตัว

ประจญับำน!

“ดะ...เดี๋ยวสคิะคณุพี่ขำ มอีะไรค่อยๆ พูดค่อยๆ จำกนันะคะ หนูเป็น

ผู้หญงินะคะพี่ ท�ำไมพี่ถงึไม่ไปไล่กวดไอ้พวกผู้ชำยที่เหลอืกนัล่ะคะ”

เดก็สำวพยำยำมยกมอืประนปีระนอม แต่มนักด็เูหมอืนว่ำค�ำขอนั้นจะ

ไร้ผล เมื่อเจ้ำมงักรแรดไม่ฟังอรี้ำค่ำอรีม วิ่งดิ่งเข้ำขวดิเป้ำหมำยทนัที

“กรี๊ดดด!”

โครม!!!

ไม้ด้ำนหลงัของพลอยนั้นแตกกระจยุเป็นชิ้นเลก็ชิ้นน้อยอย่ำงงำ่ยดำย

แต่ร่ำงบำงของสำวน้อยนั้นกลบัไม่แหลกละเอยีดไปด้วย จะเรยีกว่ำถกู

ช่วยเอำไว้ได้แบบเส้นยำแดงผ่ำแปดก็ไม่ผิดนัก เพรำะยำมนี้นำยกำนต์พุ่ง 

เข้ำมำรวบตวัพลอยเอำไว้และหลบออกมำได้อย่ำงฉวิเฉยีด

“เอำแต่ร้องเสียงหลงมันไม่ได้ช่วยให้เธอรอดตำยหรอกนะยัยบ้ำ 

แล้วไปร้องขอชวีติมอนสเตอร์แบบนั้นอย่ำงกบัมนัจะเหน็ใจเธองั้นแหละ”

กำนต์พูดอย่ำงอ่อนใจพลำงฉดุร่ำงบำงของสำวน้อยให้รบีลกุขึ้นยนื

“กะ...กท็�ำไมนำยถงึเพิ่งจะมำช่วยกนัเล่ำ!”

“บ๊ะ! กฉ็นัตดิสู้กบัไอ้บ้ำนี่อกีตวัทำงนั้นนี่หว่ำ เธอเองกเ็ลเวลน้อยกว่ำ
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ฉนัไม่มำก ท�ำไมถงึได้ไม่เอำตวัรอดไปก่อนเล่ำ”

“ฉนัเป็นนกัเวทนะ จะไปรบัมอืกบัไอ้ตวัแบบนี้คนเดยีวได้ยงัไงกนั”

แค่ฟังกต็้องถอนใจเลยทเีดยีว ในควำมเป็นจรงินั้นพลอยมกัจะเล่นอยู่

ในต�ำแหน่งด้ำนหลังสุดของปำร์ตี้เสมอ หน้ำที่เธอก็คงไม่พ้นกำรลงเวทมนตร์

ใหญ่ๆ เพื่อปิดบญัชพีวกศตัรูในทเีดยีว ดูจำกนสิยัของแม่เจ้ำประคณุแล้วคง

สะใจอยู่หรอกที่โจมตีทีเดียวมอนสเตอร์ตำยคำที่ แต่ติดที่พอต้องมำยืนชน 

มอนสเตอร์ตวัต่อตวัแล้ว คณุเธอดนัท�ำอะไรไม่เป็นเลยเนี่ยสิ

“ว้ำยๆ มนัลกุขึ้นมำแล้วอะ!”

พลอยเกำะแขนกำนต์เอำไว้แน่น เมื่อเหน็ว่ำเจ้ำไรโน ดรำกอนที่โจมตี

พลำดเมื่อครู่สลัดหน้ำแรงๆ ไล่ควำมมึน ก่อนใช้ดวงตำที่น่ำกลัวนั้นจ้อง 

เป้ำหมำยของมนัอกีครำ

“เธอถอยออกไปก่อนยยัพลอย”

“อะ...เอ๊ะ? นำยจะไหวเหรอ”

เด็กสำวถำมเมื่อฝั่งตรงข้ำมใช้มือผลักให้ตนถอยห่ำงออกไป แน่นอน

ว่ำกำนต์ตอบเป็นรอยยิ้ม

“ไหวไม่ไหว ฉนักเ็พิ่งจะฆ่ำมนัไปเมื่อกี้ตั้งหลำยตวั รู้ไว้ด้วย”

สิ้นเสยีงนั้น เจ้ำไรโน ดรำกอนกพ็ุง่ตรงเข้ำมำอย่ำงรวดเรว็ เขำแหลมคม

ทั้งสองเล็งร่ำงของนำยกำนต์รำวกับรู้ดีว่ำเจ้ำหมอนี่อันตรำยกว่ำแม่สำวน้อย

คนเมื่อกี้หลำยขุมนัก ซึ่งมันก็คิดถูก เพรำะเด็กหนุ่มหัวเรำะหึออกมำอย่ำง

ใจเย็น มือหยิบเอำไอเทมชิ้นหนึ่งขึ้นมำโยนสวนเข้ำใส่ใบหน้ำของเจ้ำไรโน 

ดรำกอนทนัที

ขวดแก้วใสทรงหลอดทดลองควงสว่ำนอยู่กลำงอำกำศเพียงชั่วครู่ 

ภำยในนั้นมขีองเหลวสมี่วงไม่น่ำพสิมยับรรจเุอำไว้ พลนัปะทะเข้ำกบัใบหน้ำ

ของเจ้ำมงักร ขวดแก้วดงักล่ำวกแ็ตกกระจำย กลุ่มควนัสมี่วงฟุ้งขึ้นมำอย่ำง

รวดเรว็

โฮกกกกกก!!!

ไรโน ดรำกอนแผดเสียงร้องอย่ำงบ้ำคลั่ง ร่ำงสูงเกือบสำมเมตรนั้น 
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ถึงกับเซถลำ เสียหลักล้มลงไปกับพื้นโดยพุ่งผ่ำนร่ำงของกำนต์ไปอย่ำงน่ำ 

เหลอืเชื่อ

“โอ้โห!” พลอยร้องเสียงสูงพลำงถอยหลังหนีเพรำะเจ้ำมังกรตัวแสบ

นั้นมนัมำนอนหมดสภำพอยู่ไม่ห่ำงจำกเธอเท่ำไรนกั “นำยท�ำอะไรกบัมนัเนี่ย 

ท�ำไมถงึได้ล้มตงึลงไปเฉยๆ แบบนี้ล่ะ”

“ง่ำยมำก” กำนต์ยิ้มแฉ่ง “พษิยงัไงล่ะ ต่อให้มงักรพวกนี้แขง็แกร่ง มี

เกรำะป้องกนัที่ร้ำยกำจมำกขนำดไหน แต่ถ้ำไม่มสีกลิตดิตวัพวกป้องกนัอำกำร

ผดิปกตแิล้วละก ็พษิพวกนี้ยงัใช้เลน่งำนมนัไดอ้ย่ำงเดด็ขำดเสมอ โดยเฉพำะ

อย่ำงยิ่ง ไอ้พษิร้ำยแรงระดบัสูงอย่ำงพษิแมงมมุแม่หม้ำยนี่แหละ”

ค�ำอธบิำยที่ท�ำให้พลอยต้องมองอย่ำงทึ่งๆ เพรำะยำมนี้เจ้ำมงักรที่ว่ำ

แข็งแกร่งนักหนำเมื่อครู่ก็ถึงกับออกอำกำรเมำจนลุกไม่ขึ้น ท่ำทำงปวดแสบ

ปวดร้อนแต่ไม่อำจขยบัเขยื้อนร่ำงกำยได้นั้น เหน็ได้ชดัว่ำมนัโดนพษิเล่นงำน

จนกลำยเป็นอมัพำตอยู่ชั่วครู่

แน่นอนว่ำส�ำหรบันำยกำนต์แล้ว ประสบกำรณ์ที่เขำเคยปะทะกบับอส

โหดๆ อย่ำงนำงพญำแมงมุมเซซิลล่ำมำก่อนหน้ำนี้ ช่วยท�ำให้เข้ำใจวิธีกำร 

ใช้งำนไอเทมประเภทพษิขึ้นมำมำกเลยทเีดยีว

“เอำละ ที่เหลอืกไ็ม่ยำกแล้ว เดี๋ยวฉนัจะ...”

กำนต์พูดขึ้นพลำงชักมีดคู่ใจทั้งสองเล่มขึ้นมำ แต่เด็กหนุ่มกลับชะงัก

นิ่งไปก่อน สัญชำตญำณร้องเตือนจนท�ำให้ดวงตำสีสนิมเหล็กต้องหรี่ลง จู่ๆ 

เหงื่อกแ็ตกพลั่ก อำจเป็นเพรำะเขำสมัผสัได้ถงึ...

“อนัตรำย!”

ขำดค�ำ เด็กหนุ่มเก็บอำวุธเข้ำตัว กระโจนเข้ำไปรวบร่ำงพลอยเอำไว้

อีกครั้งก่อนกระโดดหนีห่ำงจำกจุดนั้นให้ไกลที่สุดเท่ำที่จะท�ำได้ พลอยไม่มี

โอกำสได้ตะโกนถำมเสยีดว้ยซ�้ำว่ำเพื่อนหนุม่คนนี้คดิจะท�ำอะไรกนัแน่ เพรำะ

ในตอนนั้นเอง ค�ำตอบกป็รำกฏขึ้นมำ!

ตูม!!!

ดวงตำสอี�ำพนัของเดก็สำวได้แต่เปิดกว้ำง เป็นเพรำะว่ำเธอเพิ่งถกูช่วย
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ให้รอดตำยมำได้อย่ำงฉิวเฉียดอีกครั้ง แน่นอนว่ำไม่ใช่จำกฝีมือของเจ้ำไรโน 

ดรำกอนแต่อย่ำงใด แต่เป็นระเบดิเปลวไฟขนำดใหญ่ยกัษ์ที่เพิ่งพุง่ใส่ร่ำงใหญ่

โตของเจ้ำมอนสเตอร์มงักรตวันั้น จนมอดไหม้เป็นจณุชนดิที่ไม่ได้ส่งเสยีงร้อง

แม้แต่น้อย

พลอยต้องประหลำดใจ ไม่ใช่เรื่องที่จู่ๆ  กม็เีปลวไฟลงมำระเบดิสงัหำร

มงักรตวันั้น แต่เป็นสญัชำตญำณของกำนต์มำกกว่ำ เพรำะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่

นำยคนนี้ช่วยชวีติเธอเอำไว้ได้แบบนี้ รำวกบักำรเคลื่อนไหวของกำนต์นั้นเป็น

ไปตำมเซนส์กำรเอำตวัรอดในระดบัที่ฉบัไวมำกๆ

“ไอ้บ้ำเอ๊ย...”

พลอยยงัคงไม่ได้ถำม เพรำะกำนต์สบถออกมำอย่ำงหวัเสยี ไม่ช้ำร่ำง

สงูกต็ดัสนิใจปล่อยมอืจำกเดก็สำว ก่อนดนัตวัลกุขึ้นยนืและจอ้งมองไปยงัศพ

ของไรโน ดรำกอน ที่วอดไปด้วยเปลวไฟ

“มวัแต่เล่นอะไรชกัช้ำกนัอยู่นั่นแหละ มนัเสยีเวลำไปมำกแล้วนะเฟ้ย

ไอ้พวกบ้ำ”

เสียงตะโกนแบบหงุดหงิดดังขึ้น ตำมด้วยร่ำงสูงของนำยตะวันที่โดด

ลงมำยนือยูเ่บื้องหน้ำศพของเจ้ำมงักรแรด เหน็ได้ชดัว่ำกำรโจมตกีวำดล้ำงนั้น

เป็นฝีมอืของนำยคนนี้อย่ำงไม่ต้องสงสยักนัเลยทเีดยีว

“เอำแต่วิ่งพล่ำนไปมำแบบนี้ แล้วเมื่อไรเรำจะรดุหน้ำเข้ำไปด้ำนในได้

สกัท”ี ตะวนัโวยอกีชดุ

“น้อยๆ หน่อยไอ้บ้ำ!” กำนต์ตวำดกลบั “โจมตแีบบเมื่อกี้คดิอะไรอยู่

กนัแน่ฟะ แกคดิจะฆ่ำพวกเรำไปด้วยหรอืไง”

ได้ยนิแล้วตะวนักเ็ลกิคิ้วขึ้นก่อนจะส่งเสยีงดงั “เหอะ!”

“ถ้ำโดนแค่นั้นแล้วตำยแกกก็ระจอกเกนิเยยีวยำแล้ว” ว่ำแล้วกส่็ำยหน้ำ

อ่อนใจ “อีกอย่ำงแกเองก็หลบมันได้อยู่แล้วนี่ จะมำบ่นอะไรอีกไม่ทรำบวะ 

ผู้ชำยเขำไม่คดิเลก็คดิน้อยหรอกนะโว้ย”

“ดูซะก่อนว่ำใครพูด ไอ้สนัขวำนเอ๊ย...”

กำนต์ได้แต่บ่นอย่ำงหวัเสยี ขณะฉดุให้พลอยลกุขึ้นมำยนืได้อย่ำงยำก
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ล�ำบำก แน่นอนว่ำเดก็สำวรบีเอื้อมมอืไปลบูแขนของกำนต์เบำๆ เป็นกำรท�ำให้

เขำใจเยน็ๆ ลงหน่อย 

“แล้วก่อนที่จะเอำแต่เถยีงกนันะ ดูรอบๆ สกัหน่อยก่อนกด็มีั้ง”

ตะวันเอ่ยขึ้นพลำงช�ำเลืองมองไปรอบๆ ตัวด้วยหำงตำ จนกระทั่งได้

เหน็เจ้ำไรโน ดรำกอนอกีนบัสบิๆ ตวัค่อยๆ เดนิย่องเข้ำมำล้อมวงปิดทำงหนี

ของพวกเขำเอำไว้จนหมด แน่นอนว่ำกำนต์เองกด็เูหมอืนจะรูต้วัแล้วเช่นกนัว่ำ

พวกเขำได้ย่ำงกรำยเข้ำมำในจุดที่ไม่ควรเข้ำให้อย่ำงจัง หำกเดำไม่ผิดแล้ว 

แถวๆ นี้จะต้องเป็นรงัของเจ้ำมงักรแรดพวกนี้อย่ำงไม่ต้องสงสยัเลย

“ชิ! เสียงดังกับแรงสะเทือนไปเรียกให้พวกมันโผล่ออกมำอีกงั้นเหรอ

เนี่ย”

กำนต์เอ่ยขึ้นอย่ำงหวัเสยี ล�ำพงัถ้ำแค่รบัมอืตวัเดยีว เขำเองกจ็ดักำร

มนัได้สบำยๆ อยู่หรอก แต่ถ้ำมนัโผล่ออกมำเตม็พื้นที่ไปหมดแบบนี้เหน็ทจีะ

ตงึมอือยู่ไม่น้อย

“อะ...อะไรเนี่ย มนัมำจำกไหนกนัเยอะแยะไปหมดเลยอะ”

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเมื่อมยียัคนที่ดจูะไม่ได้ช่วยอะไรมำกนกัและเป็นตวั

ถ่วงอยู่นดิๆ อย่ำงยยัพลอยที่ได้แต่มองมงักรรอบๆ ตวัด้วยสหีน้ำซดีเผอืด

“ว่ำไงไอจ้ดื แบบนี้แกยงัคดิจะใหฉ้นัออมแรงเอำไว้เพื่อพวกแกอกีมั้ย”

ตะวนัถำมด้วยรอยยิ้มเชงิเยำะ ซึ่งกำนต์กไ็ด้แต่เดำะลิ้นขดัใจ แต่ต้อง

ยอมรบัว่ำเจ้ำหมอนี่ตดัสนิใจได้ถูกต้อง ทั้งสองหนุม่นั้นหนัมำสบตำกนัวูบหนึ่ง 

พอจะรูไ้ด้เลยว่ำสถำนกำรณ์แบบนี้เหน็ทคีงมแีต่ต้องรบัมอืกบัศตัรใูห้ได้เท่ำนั้น 

แต่อนัดบัแรกยงัไงกค็งต้องจดักำรกบัแม่สำวที่ก�ำลงัตวัสั่นอยูข้่ำงๆ เขำเสยีก่อน

กำนต์มองไปรอบๆ เพื่อค้นหำทำงออก ขณะที่เหล่ำมงักรแรดทั้งฝูงก็

ค่อยๆ คบืคลำนใกล้เข้ำมำ และล้อมวงดกัทำงหนขีองศตัรเูอำไว้ แสดงออกให้

เหน็ได้ชดัว่ำพวกมนัดจูะถนดักำรออกล่ำแบบเป็นฝงูมำกกว่ำกำรสูเ้พยีงล�ำพงั

“นะ...นำยกำนต์ มนัเข้ำมำแล้วนะ มนัมำแล้ว!”

พลอยเอื้อมมือตีแขนของเพื่อนรัวๆ อำจจะเป็นเพรำะว่ำตอนนี้เขำ

เอำแต่นิ่ง ในขณะที่ศัตรูนั้นก�ำลังคืบคลำนเข้ำมำ ซ�้ำบำงตัวเริ่มจะตะกุยเท้ำ
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เตรยีมวิ่งเข้ำมำหำด้วยซ�้ำไป

และแล้วสำยตำของกำนต์ก็มองไปเห็นบำงอย่ำงเข้ำในชั่วพริบตำนั้น 

เขำรวบตัวพลอยขึ้นมำอุ้มจนเธอร้อง “ว้ำย!” ก่อนกระโดดพรวดเดียวพุ่ง 

ออกไปจำกจุดนั้นอย่ำงรวดเร็ว เจ้ำมังกรแรดสองตัวที่วิ่งพุ่งเข้ำใส่จึงเข้ำขวิด

กนัเองเตม็แรงจนกระเดน็ไปคนละทำง

พรบิตำเดยีวกำนตก์ใ็ช้ทกัษะกำรเคลื่อนไหวของผู้เล่นธำตลุมหอบเอำ

พลอยขึ้นมำยนืบนกิ่งไม้ใหญ่ๆ ของต้นไม้ที่สูงเกอืบหกเมตรได้ส�ำเรจ็ กิ่งไม้นี้

มขีนำดใหญ่และแขง็แรงพอให้พลอยเกำะได้สบำยๆ ซึ่งควำมสูงของมนักท็�ำให้

เธอต้องเกำะล�ำต้นด้ำนหลงัเอำไว้แทบไม่ทนั

“ดะ...เดี๋ยวซี่ นำยพำฉนัขึ้นมำบนนี้ท�ำไมเนี่ย”

กำนต์ไม่ได้ตอบค�ำถำมอะไรทั้งนั้น เขำหยิบขวดน�้ำยำบำงอย่ำงออก

มำและยัดมันเข้ำปำก บังคับให้พลอยดื่มเข้ำไปโดยไม่ทันตั้งตัว ดวงตำของ

เดก็สำวเปิดกว้ำงขึ้นเลก็น้อย เธอส�ำลกัเบำๆ ก่อนเงยหน้ำขึ้นมองค้อน

“นะ...นำยเอำอะไรให้ฉนัดื่มเนี่ยอตีำบ้ำ”

“อยู่บนนี้อย่ำไปไหนนะ เดี๋ยวเจ้ำพวกนั้นน่ะฉนัจดักำรเอง”

กำนต์พดูทิ้งไว้เพยีงเท่ำนั้นแล้วกระโดดทิ้งตวัลงไปด้ำนล่ำงทนัท ีท�ำเอำ

พลอยสะดุ้งโหยงที่ถูกปล่อยทิ้งไว้บนนี้เพยีงล�ำพงั

“ดะ...เดี๋ยวซี่ แล้วฉันจะไปที่ไหนได้เล่ำ แล้วไอ้จะจัดกำรนั่นมันอะไร

อะ!”

เธอท�ำได้เพียงตะโกนไล่หลังไปเท่ำนั้นเอง แต่ดูเหมือนว่ำกำนต์จะไม่

สนใจอะไรแล้ว เช่นเดียวกับตะวันที่อยู่อีกด้ำนหนึ่ง ซึ่งช�ำเลืองขึ้นไปเห็นว่ำ 

แม่สำวน้อยตัวปัญหำได้ถูกพำขึ้นไปเกำะบนจุดปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อย แม้

จะข�ำกบัท่ำทำงของแม่เจ้ำประคณุอยูบ้่ำง แต่ตอนนี้กไ็ม่ใช่เวลำมำหวัเรำะกบั

จ�ำนวนของมงักรเลเวล 75 ที่มถีงึแปดตวัพวกนี้

“เอำวะ ถอืซะว่ำอุ่นเครื่องก่อนไปเจอของจรงิกแ็ล้วกนั”

ตะวนัพดูเซง็ๆ ขณะขยบัมอืทั้งสองข้ำงออกมำ มเีปลวไฟปะทขุึ้นอย่ำง

รนุแรงทนัที
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ดวงตำสทีบัทมินั้นตวดัไปมองอกีด้ำนหนึ่งตรงจดุที่กำนต์ปักหลกัยนือยู่

พอดิบพอดี รอยยิ้มแบบกวนๆ ที่หำได้ไม่บ่อยนักจำกเจ้ำหนุ่มอำรมณ์ร้อน 

คนนี้ปรำกฏขึ้น มปีระกำยควำมสนใจบำงอย่ำงในแววตำของเขำ

“แล้วกข็อดหูน่อยเถอะว่ำ แกจะเก่งเหมอืนที่ปำกพดูหรอืเปล่ำ ไอ้จดื”

ควบั!

สิ้นค�ำกล่ำวนั้น ตะวนักเ็อี้ยวตวัหลบ มงักรแรดตวัหนึ่งที่พุ่งเข้ำมำจำก

ทำงด้ำนหลังนั้นโจมตีพลำดเป้ำไปได้อย่ำงไม่น่ำเชื่อ เจ้ำอสูรร้ำยต้องเบิกตำ 

กว้ำงตกใจ ทั้งๆ ที่มนัโจมตจีำกจดุบอดแท้ๆ แต่เจ้ำผู้เล่นใช้ไฟคนนี้กห็ลบได้

รำวกบัมตีำหลงัไม่มผีดิ

“เป็นแค่มอนสเตอร์ธำตดุนิแท้ๆ อย่ำซ่ำให้มนัมำกนกั!”

ตูม!!!

869,885

แค่ใช้ก�ำปั้นที่หุ้มไว้ด้วยเปลวไฟนั้นกระแทกเข้ำใส่กลำงล�ำตัวของศัตรู 

ผวิหนงัที่แขง็แกร่งรำวกบัหนิของมนักร็ะเบดิกระจยุ ค่ำควำมเสยีหำยพุง่ขึ้นสูง

เมื่อร่ำงสูงเกอืบสำมเมตรกระเดน็ไปรำวกบัถูกชนด้วยรถบรรทกุไม่มผีดิ

ตะวันไม่รอช้ำ กระโดดขึ้นกลำงอำกำศ เปลี่ยนเปลวไฟในมือซ้ำยให้

กลำยเป็นลูกบอลเพลิงที่บีบอัดพลังท�ำลำยล้ำงขั้นสูงเอำไว้ ดวงตำสีทับทิม

จดจ้องเป้ำหมำยอย่ำงมำดมั่น ก่อนขว้ำงลูกไฟนั้นออกไป!

“แมก็นสับอมบ์!”

ระเบิดพลังท�ำลำยล้ำงสูงพุ่งตรงเข้ำหำร่ำงมังกรตัวใหญ่ที่นอนนิ่งอยู่

กบัพื้น

ตูม!!!

3,878,200

ค่ำควำมเสยีหำยมหำศำลกบัเปลวไฟที่ลกุโหมเผำผลำญทกุอย่ำงรอบ

ด้ำนให้หำยวบัไปนบัว่ำน่ำกลวัแล้ว แต่ดูเหมอืนสภำพร่ำงของเจ้ำมงักรเลเวล 

75 ที่หำยไปทนัควนันั้นคอืสิ่งที่น่ำตกตะลงึยิ่งกว่ำ

“ช!ิ ไอ้พวกบ้ำพลงัเอ๊ย”
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กำนต์ที่อยู่อกีด้ำนต้องเอ่ยขึ้นอย่ำงอดไม่ได้ ลมร้อนระอทุี่พดัผ่ำนร่ำง

ของเขำไปนั้นมันชวนให้หงุดหงิดอยู่เล็กๆ แต่สมำธิของเขำกลับอยู่ที่ร่ำงของ

เจ้ำไรโน ดรำกอนอกีตวัที่พุ่งตรงเข้ำมำอย่ำงไม่หวั่นเกรง

“เข้ำมำเลย ไอ้พวกเกรำะหนำๆ แบบแกน่ะไม่คณำมอืฉนัหรอกน่ำ”

กำนต์เอ่ยด้วยรอยยิ้ม เขำหยบิเอำขวดระเบดิพษิแมงมมุแม่หม้ำยขึ้น

มำโยนเข้ำใส่หน้ำของเจ้ำไรโน ดรำกอนทันควัน พิษร้ำยแรงกัดกินประสำท

สมัผสัต่ำงๆ ของร่ำงกำยมนัอย่ำงรวดเรว็ ร่ำงใหญ่โตนั้นทรดุลงไปกระแทกพื้น 

สบโอกำสให้กำนต์วิ่งไต่ร่ำงของศตัรขูึ้นไปเพื่อค้นหำจดุตำย มดีสั้นทั้งสองเล่ม

ถูกชกัออกมำตวดัฟำดฟันเข้ำใส่อย่ำงหนกัหน่วง

“ครมิสนัวนิด์!”

2,896,550 (ครติคิลั)

กำรโจมตเีพยีงครั้งเดยีวแบบเข้ำจดุตำยของกำนต์นั้นเพยีงพอจะท�ำให้

เจ้ำไรโน ดรำกอนตวันั้นตำยได้ทนัท ีเหน็ดงันั้นแล้วกำนต์จงึเผยรอยยิ้มอย่ำง

พอใจ แต่ดเูหมอืนศตัรทูี่มมีำกเกนิไปนั้นจะไม่ยอมเว้นจงัหวะให้เขำพกัหำยใจ

เท่ำไรนกั

“นำยกำนต์ ด้ำนหลงั มนัมำอกีสองตวัแล้วนะ!”

พลอยตะโกนเตอืนจำกทำงด้ำนบน ดวงตำสสีนมิเหลก็หนักลบัไปมอง

และได้เหน็มงักรแรดอกีสองตวัวิ่งตรงเข้ำมำหำเขำอย่ำงเดอืดดำลเพรำะว่ำเหน็

เพื่อนของมันตำย กำนต์เพียงแย้มรอยยิ้มไม่ยี่หระ หยิบไอเทมบำงอย่ำง 

ออกมำถอืไว้ในมอืทนัควนั

เจ้ำตวัเพยีงหย่อนไอเทมนั้นทิ้งลงไปบนพื้น และปักหลกัยนืรอศตัรอูย่ำง

ใจเยน็เป็นที่สดุ

“ดะ...เดี๋ยวซี่ ท�ำไมไปยนืประจนัหน้ำศตัรูแบบนั้น หลบสยิะอยำกจะ

ตำยหรอืไง!”

พลอยตะโกนขึ้นอย่ำงตกใจ เพรำะดูเหมือนนำยกำนต์นั้นจะยืนรอให้

เจ้ำมงักรแรดขนำดสำมเมตรทั้งสองตวัวิ่งตรงเอำเขำของมนัขวดิเข้ำใส่เสยีดื้อๆ 

ส่วนอกีด้ำนหนึ่ง ตะวนัที่เพิ่งใช้เปลวไฟเผำผลำญศตัรสู�ำเรจ็กไ็ด้แต่หรี่ตำมอง 



MaSaLaN  53

ไม่เข้ำใจเหมอืนกนัว่ำนำยกำนต์นั้นคดิจะท�ำอะไรกนัแน่

“อย่ำโวยวำยไป ไอ้เคลื่อนที่ช้ำเป็นเต่ำแบบนี้น่ะ...ฉันรับมือได้สบำย

มำก!”

กำนต์ตะโกนเสียงดัง ดวงตำทั้งสองข้ำงของเขำนั้นเปิดกว้ำง และ

รำวกับรูม่ำนตำหดเล็กลงเพื่อโฟกัสภำพตรงหน้ำให้ชัดขึ้น โสตประสำทของ

เด็กหนุ่มคล้ำยจะได้ยินเสียงดังเปรี้ยง! ก้องกังวำนจนแสบแก้วหูไปหมด แต่

นั่นมันก็ท�ำให้สัญชำตญำณในกำรเอำตัวรอดของเขำท�ำงำนเต็มรูปแบบ 

เช่นเดยีวกนั

วูบ!

เพยีงกำนต์บดิตวันดิเดยีวเท่ำนั้น เจ้ำไรโน ดรำกอนกโ็จมตพีลำดเป้ำ

ไปได้อย่ำงไม่น่ำเชื่อ เขำหมนุตวัหลบพ้นกำรโจมตจีำกมงักรตวัแรกมำได้ ขณะ

ที่ตัวที่สองเองก็วิ่งตำมหลังมำติดๆ มันก้มหัวลงเล็กน้อยหมำยจะใช้เขำเสียบ

เข้ำกลำงพงุกะทขิองเจ้ำหมอนี่ให้ดบัดิ้นในครำเดยีว แต่กำนต์เหนอืกว่ำนั้น

“โอ๊ะ! ใจเยน็ลูกพี่!”

เจ้ำหนุ่มเจ้ำของดวงตำสีสนิมเหล็กอุทำนเบำๆ แต่กำรเคลื่อนไหวที่ 

น่ำเหลือเชื่อท�ำให้ทั้งพลอยและตะวันต้องเบิกตำกว้ำงขึ้น กำนต์ยกเท้ำขึ้น 

เพียงนิด เหยียบไปบนใบหน้ำของเจ้ำไรโน ดรำกอน และถีบตัวเองขึ้นไป 

ด้ำนบน หลบเลี่ยงเขำที่พุง่มำเสยีบได้อย่ำงฉวิเฉยีด ก่อนกลิ้งตวัไปบนร่ำงของ

มงักรแรด และหมนุตวัลงมำยนืบนพื้นได้หน้ำตำเฉย

กำรเคลื่อนไหวฉับไวที่รวมผลจำกสัญชำตญำณระดับสูงประกอบกับ

ควำมยืดหยุ่นของร่ำงกำยในระดับเหนือมนุษย์นั้นท�ำให้พลอยถึงกับอ้ำปำก

ค้ำง ขณะที่ตะวนันั้นต้องหรี่ตำลง ท�ำได้เพยีงแค่อทุำนออกมำว่ำ...

“กำรเคลื่อนไหวแบบนี้ เหมือนกับหมอนั่นเลย” พูดแล้วก็ก�ำมือแน่น 

“หมอนี่มอีมิพลัส์งั้นสนิะ”

ท่ำมกลำงควำมตกตะลงึของทกุฝ่ำย กำนต์เองกไ็ม่ปล่อยโอกำสที่เขำ

สร้ำงขึ้นมำนั้นให้เสยีไป

เด็กหนุ่มเพียงแย้มรอยยิ้มและจ้องมองศัตรูสองตัว แน่นอนว่ำเขำเอง
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กม็เีป้ำหมำยจะล่อให้พวกมนัวิ่งไปตรงนั้น บรเิวณที่มศีพของเจ้ำมงักรตวัแรก

ที่ถูกเขำฆ่ำไปเมื่อครู่นี้ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง บรเิวณที่เขำได้หย่อนไอเทมอะไร

บำงอย่ำงเอำไว้ก่อนหน้ำนี้

โฮกกกกกก!!!

ไม่ทนัไร มงักรทั้งสองกส็่งเสยีงร้องแหลมบำดหู อำจเป็นเพรำะว่ำจู่ๆ 

พื้นดนิที่พวกมนัยนือยู่นั้นกก็ลำยเป็นของเหลวสขีำวเหนยีวๆ ดูดตดิเท้ำเอำไว้

จนแทบจะขยบัตวัไม่ได้เลย 

“นั่นมนัอะไรอะ” 

พลอยหรี่ตำลง นกึประหลำดใจว่ำไอ้ของเหลวขำวๆ ที่มลีกัษณะคล้ำย

กำวนั้นคอือะไรกนัแน่

“ระเบดิกำวดูดงั้นเหรอ ไอ้หมอนั่นมนัหย่อนไว้ตอนไหนกนั”

ขณะที่ตะวนัซึ่งมองอยู่กร็บัรู้ได้ทนัทวี่ำของเหลวนั้นคอือะไร 

ระเบดิกำวดูด (Glue Bomb) คอืไอเทมพเิศษที่จะระเบดิของเหลวสขีำว

เอำไว้ยดึตดิศตัรไูว้กบัพื้นหรอืก�ำแพงได้ แม้จะไม่ได้มปีระสทิธภิำพเทยีบเท่ำกบั

โซ่ตรวนจำกนรก ระเบิดอำคมระดับสูงที่เทพอสูรสำยฟ้ำชอบใช้ แต่มันก็ถูก

ทดแทนด้วยรำคำที่ถกูและสร้ำงขึ้นมำไดง่้ำยกว่ำมำก จดัว่ำใชง้ำนได้ดทีเีดยีว

ตูม!!!

ยังไม่หมดเพียงเท่ำนั้น จู่ๆ ศพของเจ้ำไรโน ดรำกอนที่นอนอยู่ใกล้ๆ 

กนักร็ะเบดิอย่ำงรนุแรง ชิ้นส่วนร่ำงกำยของมนัที่กระจยุออกนบัว่ำน่ำขยะแขยง

แล้ว แต่ไอ้ควันสีม่วงที่ฟุ้งออกมำรอบๆ จัดว่ำน่ำสะอิดสะเอียนกว่ำมำกเลย 

ทเีดยีว

“อี๋...อะไรอะ ท�ำไมจู่ๆ ศพของมงักรตวันั้นถงึระเบดิ แล้วควนัแบบนั้น

มนั...พษิเหรอ”

พลอยยกมือขึ้นปิดจมูกแทบไม่ทัน ขนำดอยู่ตรงที่สูงแบบนี้แล้ว แต่

กลิ่นเหมน็จำกควนัซำกศพนั้นกโ็ชยขึ้นมำถงึตรงที่เธอนั่งอยู่เลยทเีดยีว

“พษิของแมงมมุแม่หม้ำยน่ะถ้ำเกดิกดักนิศตัรูจนตำยแล้วละก ็มนัจะ

กอ่ปฏกิริยิำกดักนิซำกศพจนระเบดิกระจำยตวัออกมำได้แบบนี้ด้วยยงัไงล่ะ...
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แล้วกำรที่พวกแกไปยนือยู่ตรงนั้น มนักย็ิ่งง่ำยเข้ำไปใหญ่”

กำนต์พูดขึ้นด้วยน�้ำเสยีงสดใส พลำงควงมดีในมอืให้มั่น ก่อนวิ่งตรง

ดิ่งไปยังร่ำงของเจ้ำไรโน ดรำกอนอีกสองตัวที่ตอนนี้โดนควันพิษสีม่วงรมจน

ทรดุเข่ำอ่อนไปหมดแล้ว

“ไอ้บ้ำนั่น วิ่งเข้ำไปในควันพิษแบบนี้ คิดจะฆ่ำตัวตำยไปด้วยหรือ

ไงฟะ!”

ตะวนัที่เพิ่งเผำมงักรตำยไปอกีตวัเอ่ยขึ้นด้วยสหีน้ำตกตะลงึ กว่ำจะได้

ทนัทกัท้วงอะไร กำนตก์ว็ิ่งหำยเข้ำไปในควนัพษิเป็นที่เรยีบรอ้ยแล้ว กลุ่มควนั

ขมกุขมวัจนมองอะไรไม่เหน็ สมัผสัได้เพยีงเสยีงร้องโหยหวนของเจ้ำมงักรทั้ง

สองตวัที่ดงัขึ้น และเงยีบหำยไปในฉบัพลนั

กว่ำจะรู้ตวัอกีครั้ง นำยกำนต์กว็ิ่งออกมำจำกหมอกพษินั่น พร้อมกบั

ที่ควนัสมี่วงค่อยๆ จำงหำยไป เผยให้เหน็ศพของมงักรอกีสองตวัที่นอนแน่นิ่ง 

เป็นหลกัฐำนยนืยนัว่ำตำยคำที่อย่ำงแน่นอน

“หึ! ถ้ำคนใช้พิษต้องมำตำยด้วยพิษของตัวเอง มันก็คงทุเรศน่ำดู 

จรงิมั้ยล่ะ”

เดก็หนุม่พดูขึ้นด้วยใบหน้ำเป้ือนรอยยิ้ม สภำพร่ำงกำยของเขำดูสดใส

ชนดิที่ไม่มพีษิใดๆ เข้ำมำกดักนิพลงัชวีติได้เลยแม้แต่หน่วยเดยีว

“เฮ้ย ไอ้คณุตะวนั! เอำแต่มองแบบนี้แล้วเมื่อไรจะฆ่ำพวกมนัหมดเล่ำ 

เร่งมอืเข้ำเซ่!”

สบโอกำสเมื่อเหน็ว่ำคูอ่รดิจูะมองนิ่งค้ำงมำทำงนี้ กำนต์จงึย้อนค�ำพดู

กลับไปจนตะวันต้องแบะปำก เป็นจังหวะที่มีไรโน ดรำกอนอีกตัวหนึ่งวิ่งมำ

จำกด้ำนหลงัพอดบิพอด ีตะวนัจงึหนัไปขว้ำงลูกไฟอดัหน้ำเจ้ำมงักรตวันั้นจน

มนัไถลลงไปบนพื้น โดนไฟเผำมอดไหม้ตำยไปอกีตวัทนัที

“คดิว่ำพูดอยู่กบัใครวะไอ้จดื!”

คนอำรมณร้์อนตะคอกกลบั ก่อนเร่งมอืเข้ำปะทะกบัมงักรอกีสองตวัที่

พุง่เข้ำมำ ด้วยกำรกระโดดตลีงักำข้ำมหวัศตัรูและขว้ำงระเบดิไฟสองลูกใส่ศตัรู

พร้อมๆ กนั!
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“ค�ำกจ็ดืสองค�ำกจ็ดื...รสจดืมนัไม่ดตีรงไหนวะ!”

กำนต์พูดขึ้นพลำงขว้ำงระเบดิพษิใส่มงักรอกีตวัหนึ่งที่พุง่ตรงเข้ำมำหำ

พอดบิพอด ีฤทธิ์ของพษิแมงมมุแม่หม้ำยยงัคงร้ำยแรงและได้ผล เสี้ยววนิำที

ที่เจ้ำไรโน ดรำกอนตัวนี้ก�ำลังจะทรุดลง กำนต์ก็กระโดดสวนขึ้นไปใช้คมมีด

แทงเข้ำจดุตำยของศตัรูได้แม่นย�ำเหมอืนเคย

3,699,145

ค่ำควำมเสียหำยมหำศำลและร่ำงของเจ้ำมังกรที่ตำยคำที่นั้นเป็น 

หลักฐำนชั้นดีถึงควำมสำมำรถของกำนต์ที่พัฒนำขึ้นอย่ำงก้ำวกระโดด มิ

หน�ำซ�้ำศพของมังกรอีกสองตัวที่ถูกฆ่ำไปก่อนหน้ำนี้ก็ระเบิดออก ควันพิษสี

ม่วงกระจำยฟุง้เป็นวงกว้ำง ลำมไปตำมร่ำงของมงักรอกีหลำยตวัให้กลำยเป็น

อมัพำตได้ทนัที

ซึ่งนั่นก็ไม่ใช่เรื่องยำกแล้วส�ำหรับกำรที่นำยกำนต์จะพุ่งเข้ำไปฆ่ำศัตรู

ซึ่งก�ำลงัอ่อนแอเหล่ำนั้นแบบเรยีงตวั!

“เพรำะแบบนี้สนิะ หมอนี่ถงึได้พำฉนัขึ้นมำหลบด้ำนบน...”

พลอยที่เฝ้ำมองอยูโ่ดยตลอดเอ่ยขึ้นอย่ำงตกตะลงึ ทแีรกกค็ดิว่ำกำนต์

พำเธอมำหลบตรงนี้เพื่อให้พ้นจำกกำรโดนไรโน ดรำกอนฝูงนี้ท�ำร้ำยเอำ แต่

กลับกัน เพรำะว่ำอยู่สูงขนำดนี้ต่ำงหำกถึงท�ำให้เธอรอดพ้นจำกควันพิษที่ 

หมอนั่นใช้

“ถ้ำงั้นไอ้ยำที่หมอนั่นให้ดื่มเมื่อกี้กค็งเป็นยำต้ำนพษิสนิะ”

แน่นอนว่ำควนัมกัลอยขึ้นที่สงูเสมอ ไม่เว้นแม้แต่ควนัพษิพวกนี้ แม้จะ

สลำยไปจนขึ้นมำถึงเพียงบำงเบำ แต่น�้ำยำที่กำนต์บังคับให้เธอดื่มเมื่อครู่นี้

เป็นยำต้ำนพษิอย่ำงไม่ต้องสงสยัเลยทเีดยีว และหมอนั่นกค็งดื่มมนัเข้ำไปด้วย

แล้วแน่ๆ ถงึได้สำมำรถวิ่งวนอยู่ในหมอกพษินั้นตวัลอยขนำดนี้

“เก่ง...”

นั่นคอืค�ำที่พลอยสำมำรถเอ่ยขึ้นมำไดใ้นตอนนี้เท่ำนั้นจรงิๆ แมว่้ำเธอ

เองจะไม่ได้รูจ้กักบันำยกำนต์มำกมำยนกั เรื่องฝีมอืในฐำนะผูเ้ล่นของเขำกพ็อ

จะได้ยนิมำบ้ำงตอนที่กำนต์ท�ำงำนให้กองทพัทวปีสำยลม แต่มนัแตกต่ำงจำก
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ตอนนี้มำก เขำดูเชี่ยวชำญแพรวพรำวไปด้วยเทคนคิหลำกหลำย

และอำจรวมไปถงึสญัชำตญำณเหนอืมนษุย์ของเขำด้วยกไ็ด้...

แม้จะไม่ได้เก่งกำจถงึระดบัเทพอสรู แต่นำยกำนต์คนนี้กเ็รยีกได้ว่ำก้ำว

ข้ำมเส้นแบ่งระหว่ำงผู้เล่นปกต ิไปอยู่ในฝั่งของพวก “ยอดมนษุย์” แล้วอย่ำง

ไม่ต้องสงสยัเลยทเีดยีว

เช่นเดียวกับตะวันที่จ้องมองกำรวำดลวดลำยของกำนต์จำกระยะไกล

แล้ว กอ็ดไม่ได้ที่จะท�ำเสยีง “จิ๊!” ออกมำอย่ำงนกึขดัใจชอบกล

“ไอ้บ้ำนี่” ตะวันเอ่ยขึ้น “เป็นผู้เล่นที่มีฝีมือขนำดนี้แท้ๆ แต่แกมัวไป

มดุหวัอยู่ที่ไหนมำวะไอ้จดืเอ๊ย”



4
ก่อนจะออฟไลน์

“เอาละ ถ้างัน้กเ็รยีบร้อย ขอฉนัเข้าไปส�ารวจดดู้านในหน่อยนะ”

น�้ำเสียงสดใสชนิดที่ไม่เหมือนคนเพิ่งไปผจญกับภัยอันตรำยมำแม้แต่

น้อยของพลอยดังขึ้น ร่ำงบำงนั้นวิ่งฉิวหำยเข้ำไปในเต็นท์ที่พักหลังใหม่ที่เธอ

เพิ่งซื้อมำเมื่อไม่นำนนี้ และมีโอกำสได้ใช้งำนจริงๆ จังๆ เป็นครั้งแรกเสียท ี 

หลงัจำกเกดิเหตใุห้ต้องดองไว้ในหน้ำต่ำงไอเทมเสยีตั้งนำน

เมื่อเหน็ว่ำยยัตวัป่วนหำยไปแล้ว กำนต์ที่นั่งอยูบ่นพื้นหญ้ำด้ำนนอกก็

ต้องถอนใจเบำๆ

“เกอืบจะตำยแท้ๆ ยงัร่ำเรงิได้อกีนะยยันี่”

กำนต์เอ่ยขึ้นอย่ำงอ่อนใจ ขณะช�ำเลืองมองไปรอบๆ ตัวเอง ได้เห็น

พื้นที่ทุ่งหญ้ำโล่งๆ หลังหลุดพ้นออกมำจำกป่ำมังกรทำงตอนเหนือได้ส�ำเร็จ

เสยีท ีข้ำงๆ ตวัเขำนั้นมลี�ำธำรเลก็ๆ ที่ไหลเอื่อย น�้ำใสแจ๋วจนมองเหน็ตวัปลำ

ได้สบำยๆ ขณะที่เบื้องหน้ำมหีบุเขำมงักรซึ่งเป็นเป้ำหมำยหลกัในกำรเดนิทำง

ครั้งนี้ตั้งเด่นเป็นสง่ำอยู่
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เหน็ได้ชดัว่ำเขำเดนิทำงกนัมำได้ไกลพอสมควรแล้ว แม้จะต้องเจอกบั

กำรผจญภยัย่อมๆ กบัเหล่ำมงักรหลำกหลำยพนัธุท์ี่บกุเข้ำมำโจมตทีนัททีี่เหน็

ผู้เล่นแปลกหน้ำข้ำมถิ่นมำก็ตำม ซึ่งพื้นที่ที่เขำนั่งพักกันอยู่ตอนนี้คือทุ่งหญ้ำ

มงักร เป็นทุ่งโล่งๆ ที่คั่นอยู่ระหว่ำงป่ำมงักรกบัหบุเขำมงักรนั่นเอง ซึ่งกำนต์ก็

รู้สกึว่ำคนตั้งชื่อพื้นที่แถวนี้มนัค่อนข้ำงจะมกัง่ำยเกนิไปหน่อย

“เอำละ ถ้ำอย่ำงนั้นกถ็อืว่ำเสรจ็สิ้นวนันี้ไปได้สกัทสีนิะ”

เสียงห้ำวๆ ดังขึ้นจำกเต็นท์อีกหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่ไม่ห่ำงจำกกันมำกนัก 

นำยตะวนัเดนิอำดๆ ออกมำจำกในนั้น พร้อมกบัใบหน้ำบึ้งตงึที่เกอืบจะเป็น

เอกลกัษณ์ของเจ้ำหมอนี่ไปเสยีแล้ว

“ถ้ำมำอยูต่รงทุง่หญ้ำมงักรได้กน่็ำจะโอเคแล้วละ หมดภำระที่ฉนัต้อง

ดูแลพวกแกในวนัแรกเสยีท”ี

ทั้งสีหน้ำและค�ำพูดของตะวันแสดงออกชัดเจนว่ำร�ำคำญแค่ไหนกับ

กำรต้องมำคอยดแูลพวกนำยกำนต์จนเดนิทำงมำถงึจดุนี้ได้ กำนต์เองกพ็อจะ

รู้ว่ำหมอนี่มทีั้งเลเวลและฝีมอืมำกแค่ไหน เพรำะฉะนั้นไอ้เรื่องแบบนี้กค็งเป็น

เรื่องที่น่ำร�ำคำญส�ำหรบัพี่แกจรงิๆ นั่นแหละ

แต่ถงึอย่ำงนั้น ท่ำทขีองเขำกช็วนให้หมั่นไส้เสยีจนต้องส่ำยหน้ำยงัไง

ชอบกล

“ส�ำหรับฉันแล้ว มันก็โล่งใจพอๆ กันนั่นแหละ ที่ไม่ต้องทนอยู่กับ 

ไอ้พวกปำกเสยีแบบนำย”

ค�ำโต้ตอบนั้นเรยีกเสยีง “เหอะ!” จำกปำกตะวนัได้ทนัควนั

“ปำกเก่งจรงินะแก” ว่ำแล้วกเ็บะปำก “ยงัไงกอ็ย่ำลมืข้อตกลงระหว่ำง

เรำกแ็ล้วกนั ถ้ำออนไลน์เข้ำมำครั้งหน้ำแล้วแกยงัค้นหำต�ำแหน่งบอสตวันั้นให้

ฉนัไม่ได้จรงิๆ ละก ็แกกบัฉนัมเีรื่องแน่รู้มั้ยไอ้จดื”

“ย�้ำจริงวะ ท�ำยังกะเด็กตื๊อขอให้แม่ซื้อของเล่นให้งั้นแหละ” กำนต์

แขวะเข้ำให้ “ฉันบอกว่ำท�ำก็คือจะท�ำให้ไงล่ะ ไม่ต้องห่วงหรอก ถ้ำพวกทีม 

ล่ำบอสนั้นเคลื่อนไหวเมื่อไร ฉนัจะบอกต�ำแหน่งนั้นให้นำยรู้ทนัท”ี

“ให้มนัจรงิเถอะ”
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ตะวนักระชำกเสยีง ขณะเดนิอำดๆ มำทิ้งตวัข้ำงกองไฟไล่มอนสเตอร์

ระดบัสงูที่ผูเ้ล่นมกัใช้เพื่อเซฟจดุเกดิและเตน็ท์ที่พกัที่ต้องกำงทิ้งเอำไว้ระหว่ำง

ออฟไลน์ไป 

พอตะวันหย่อนก้นลงนั่ง เด็กหนุ่มทั้งสองก็แทบไม่สบตำมองกันเลย

แม้แต่น้อย สิ่งหนึ่งที่เด่นชัดเลยก็คือพวกเขำดูจะยังขัดใจกับท่ำทำงและกำร 

กระท�ำของอกีฝ่ำยเปน็อย่ำงมำก แม้จะมบีำงอย่ำงเปลี่ยนไปนดิๆ จำกแววตำ

ของตะวนัที่เคยใช้มองนำยกำนต์มำก่อนหน้ำนี้

“เฮ้ย! ไอ้จดื”

จู่ๆ เจ้ำหนุ่มผู้มีเรือนผมสีแดงเพลิงก็เอ่ยขึ้นขณะนั่งเหยียดขำทั้งสอง

ข้ำงอยูบ่นพื้นหญ้ำ เสยีงเรยีกนั้นไม่ได้รบักำรตอบรบัใดๆ จำกกำนต์แม้แต่น้อย 

สหีน้ำของเขำรำวกบัปล่อยเสยีงเหล่ำนั้นให้ลอยผ่ำนไปเสยีด้วยซ�้ำ

“ฉนัเรยีกแก ไม่ได้ยนิหรอืไงวะไอ้จดื!”

เสยีงที่เปลี่ยนไปเลก็น้อยท�ำให้ดวงตำสสีนมิเหลก็ช�ำเลอืงกลบัมำ ก่อน

เจ้ำตวัจะถอนใจเบำๆ

“ใครชื่อจดืไม่ทรำบวะ”  

กำนต์ถำมด้วยใบหน้ำเซง็ๆ ซึ่งท่ำทขีดัใจนั้นกด็ูจะท�ำให้ตะวนัยิ้มออก

มำได้

“เลเวลของแกอยู่ในระดบัไหนกนัแน่วะ”

“ถำมท�ำไม” กำนตต์อบกลบัดว้ยค�ำถำม ขณะเปดิหน้ำต่ำงข้อมลูเพื่อ

ตรวจสอบอะไรบำงอย่ำง

“ฉันถำมก็ตอบมำสิวะ ไหนๆ ก็ยัดเยียดให้ฉันเป็นพี่เลี้ยงเด็กให้พวก

แกไปจนถงึที่หมำยแล้ว ถ้ำฉนัไม่รู้จกัระดบัของพวกแกเอำไว้ละก ็ เกดิไปเน่ำ

คำเท้ำมอนสเตอร์อย่ำมำโทษกนันะโว้ย เพรำะว่ำฉนัเองกไ็ม่ได้พศิวำสพวกแก

ถงึขนำดจะยอมช่วยได้ทกุอย่ำงหรอกนะ ถ้ำเหน็เป็นตวัถ่วงมำกๆ ฉนักถ็บีหวั

ส่งเอำง่ำยๆ เหมอืนกนั”

กำนต์ยิ่งกว่ำรู้ดใีนส่วนนั้น เจ้ำตวัจงึส่งเสยีง “เหอะ!” ออกมำคล้ำยๆ 

ขดัใจ
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“89”

ตะวนัพยกัหน้ำรบัค�ำตอบสั้นๆ ห้วนๆ นั้น แลเหน็ควำมพอใจบำงอย่ำง

จำกแววตำได้

“เลเวลแค่นั้นแต่กเ็อำตวัรอดมำถงึตรงนี้ได้ ไม่เลวเลยนี่”

ค�ำชมเล็กๆ แต่แฝงค�ำด่ำเอำไว้ด้วยไม่ได้ช่วยให้กำนต์รู้สึกดีใจขึ้นสัก

นดิ แถมพอออกจำกปำกของหมอนี่แล้ว มนัเหมอืนกบักำรประชดประชนัเสยี

มำกกว่ำอกี

“แล้วนำยล่ะเลเวลเท่ำไรไอ้คณุตะวนั” กำนต์ถำมกลบัแบบไม่ได้ใส่ใจ

อะไรนกั

“129”

ค�ำตอบนั้นเองที่ท�ำให้เด็กหนุ่มถึงกับชะงักและหันไปมองใบหน้ำของ

เจ้ำคนกวนด้วยท่ำทำงตกตะลงึ ตวัเลขที่ไม่คำดคดิว่ำจะออกมำจำกปำกของ

ผู้เล่นคนไหนได้ท�ำเอำกำนต์ถงึกบัพูดอะไรไม่ออก เพรำะเลเวลของผู้เล่นปกติ

ทั่วไปนั้นเพิ่งถูกเพิ่มขีดจ�ำกัดให้ไปสุดที่ 150 เมื่อตอนเปลี่ยนเป็นแพตช์ 3.0 

เมื่อไม่นำนมำนี้เอง นั่นเท่ำกับว่ำนำยตะวันคนนี้ใช้เวลำแค่ช่วงสั้นๆ นั้นอัป

เลเวลขึ้นมำได้ถงึยี่สบิเก้ำเลเวล

กำนต์นั้นรู ้ดีว่ำยิ่งเลเวลสูงเท่ำไรก็ยิ่งอัปเลเวลยำกมำกขึ้นเท่ำนั้น 

ส�ำหรบัเขำแล้ว ช่วงเลเวลตั้งแต่ 80 ขึ้นมำนี้กว่ำจะข้ำมขึ้นมำได้แต่ละขั้นมนั

ช่ำงยำกเยน็จนแทบจะท้อ แต่เจ้ำหมอนี่ที่คำดว่ำเป็นผูเ้ล่นสำยโซโล่กลบัท�ำได้

ง่ำยๆ โดยไม่ต้องพึ่งใครเลย 

“เลเวลเยอะกว่ำพวกพี่กนัต์อกี...”

กำนต์พมึพ�ำอย่ำงทึ่งๆ ขณะเมนิหนำ้ไปอกีด้ำนหนึ่ง ท�ำให้คนนั่งใกล้ๆ 

ต้องหรี่ตำลง

“พูดอะไรนะ” ตะวนัถำม

“เปล่ำนี่!” กำนต์รบีแย้ง “กแ็ค่คดิว่ำไอ้พวกหวัเดยีวกระเทยีมลบีแบบ 

นำยเนี่ย เกบ็เลเวลได้ไวขนำดนี้ได้ยงัไงกเ็ท่ำนั้นเอง”

“เหอะ!” ตะวนักระชำกเสยีงใส “กเ็พรำะว่ำฉนัเล่นคนเดยีวมำตลอด
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นี่แหละ ถึงได้ท�ำให้เลเวลขึ้นเร็วขนำดนี้ กำรที่ไม่ต้องมีตัวถ่วงคือสิ่งที่ดีที่สุด

ส�ำหรบัฉนัแล้ว เอำตรงๆ นะ ถ้ำวนันี้ฉนัไม่ต้องมำดูแลเดก็อ่อนแบบพวกแก 

น่ะ เลเวลฉนัคงทะลไุปถงึ 130 แล้วด้วยซ�้ำไป”

ค�ำถำกถำงนั้นท�ำให้กำนต์ไม่รู้จะเถียงอะไร กำรที่ตัวเขำเองอยำกจะ

เก่งขึ้นมันก็เป็นสำเหตุให้ตัดสินใจออกมำเดินทำงเพียงคนเดียวเหมือนกัน  

(แม้จะผดิแผนที่ต้องหิ้วยยัพลอยมำด้วยกเ็ถอะ) แต่ประเดน็ที่เขำอยำกรู้จรงิๆ 

กค็อื หมอนี่ใช้วธิไีหนกนัแน่ถงึได้เกบ็เลเวลได้บ้ำเลอืดขนำดนี้

ถ้ำเป็นไปได้จริง กำนต์คิดว่ำหมอนี่น่ำจะเป็นผู้เล่นที่มีระดับสูงที่สุด 

ในเกมตอนนี้เลย

“เห็นเลเวลแบบนี้แล้ว ท่ำทำงนำยจะตะบี้ตะบันล่ำบอสทุกวันเลย 

ใช่มั้ยเนี่ย...บ้ำเลอืดชะมดั”

“เรื่องของฉนั” ตะวนัแย้งกลบั “กย็งัดกีว่ำลอยชำยไปวนัๆ ไม่ท�ำอะไร

เลยแบบพวกแก”

ค�ำตอบห้วนๆ ท�ำให้กำนต์ต้องเบะปำก อยำกตอกหน้ำกลับไปเหลือ

เกนิว่ำ ‘ลอยชำยอะไรวะ’ 

“แค่เลเวลเยอะกว่ำชำวบ้ำนเขำหน่อยก็ปำกเก่งเหลือเกินนะไอ้คุณ

ตะวนั เก่งกว่ำเขำนดิๆ หน่อยๆ กท็�ำเป็นกร่ำงไปเสยีหมด เพรำะแบบนี้แหละ

ถงึได้เป็นผู้เล่นแบบโซโล่ไม่มใีครเขำคบ”

ตะวนัส่งเสยีงคล้ำยๆ “ช!ิ” ออกมำ เขำนิ่งไปพกัใหญ่ๆ และหรี่ตำมอง

นำยกำนต์

“ฟังจำกค�ำพูดของแกแล้วเนี่ย ดูเหมือนจะใส่ใจกับเรื่องของเลเวลจัง

เลยนะไอ้จดื”

“ใส่ใจอะไรฟะ นำยเป็นคนเริ่มถำมฉันก่อนไม่ใช่หรือไง” กำนต์ย้อน

กลบั “อกีอย่ำงผู้เล่นทกุคนกต็้องใส่ใจเรื่องเลเวลอยู่แล้วไม่ใช่หรอืไงฟะ ไม่งั้น

มนัจะเรยีกว่ำเกม MMO ได้ยงัไงกนัเล่ำ”

“เข้ำใจผดิไปอย่ำงนะ ไกลลบิเลยด้วย” ตะวนัแย้งกลบัมำ น�้ำเสยีงเบำ

ลงเล็กน้อย “ถ้ำแกคิดว่ำเลเวลเป็นตัววัดถึงควำมเก่งของผู้เล่นแต่ละคนแล้ว
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ละก็ ฉันน่ะเห็นมำนักต่อนักแล้วไอ้พวกผู้เล่นที่มีทั้งอ�ำนำจแล้วก็เงินนิดๆ 

หน่อยๆ พอจะท�ำให้เลเวลของตวัเองมนัสงูกว่ำชำวบ้ำนเขำ แต่พอถงึเวลำต้อง

ต่อสู้จริงๆ แล้วฝีมือไม่ได้เรื่องเลยสักนิด ถ้ำให้ยกตัวอย่ำงง่ำยๆ ก็ไอ้กร๊วก 

ไกเซอร์กับไอ้แต๋วซำบิเน่ สองผู้น�ำกองทัพปัญญำอ่อนนั่นน่ะ...ห่วยแตกบรม

เลย”

ก็ยังดีที่ไม่ได้พำดพิงถึงเคียร่ำ อดีตหัวหน้ำของกำนต์ที่เขำดูจะนับถือ

อยู่ไม่น้อย

“แล้วนำยอยำกจะสื่ออะไรฟะ” กำนต์ถำม

“ก็แค่จะบอกว่ำไม่ต้องไปใส่ใจไอ้เรื่องเลเวลให้มันมำกนักหรอก เห็น

ไอ้พวกแบบแกแล้วฉนัร�ำคำญว่ะ ฉนัน่ะนะรู้จกัผู้เล่นหลำยคนที่มทีั้งฝีมอืและ

ไหวพริบเหนือกว่ำชำวบ้ำนเขำโดยที่ไม่ต้องอำศัยค�ำว่ำ เลเวล เลยแม้แต่นิด

เดยีว พอมองไอ้พวกที่มเีลเวลเยอะๆ แล้วคดิว่ำตวัเองแน่มนัหงดุหงดิชอบกล”

“เหอะ...ไอ้คนที่แกพูดถงึน่ะฉนัยิ่งกว่ำรู้จกัอกีโว้ย”

“พูดอะไรวะ”

กำนต์พมึพ�ำเบำๆ จนตะวนัต้องกระชำกเสยีงใส่ ซึ่งเดก็หนุม่ผูม้ดีวงตำ

สีสนิมเหล็กก็ยักไหล่ท�ำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ ทั้งๆ ที่มีอะไรมำกมำยอยำกพูดโต้ตอบ

กลบัไปเสยีเหลอืเกนิ โดยเฉพำะประโยคว่ำ ‘กเ็พรำะว่ำพวกแกมกีำร์ดมหำเวท

ยงัไงล่ะโว้ย’ ที่อยำกจะพูดใจจะขำดนั่นกด็้วย!

“แล้วไอ้วธิตี่อสู้พวกนั้นน่ะ แกไปเลยีนแบบมำจำกใครกนัฟะ”

ค�ำถำมนี้ของตะวนัท�ำให้กำนต์ต้องชะงกัไป เขำรู้ดวี่ำท�ำไมจู่ๆ หมอนี่

ถงึได้สนใจรปูแบบวธิกีำรต่อสูข้องเขำเมื่อครูน่ี้นกั เพรำะอนัที่จรงิเขำเองกไ็ม่ได้

คดิรปูแบบนั้นขึ้นมำด้วยตนเองทั้งหมด แต่ได้ศกึษำเรยีนรูม้ำจำกพี่ชำย แม้จะ

ยงัไม่สมบูรณ์เท่ำ แต่กม็กีลิ่นอำยที่ชดัเจนแฝงไว้ และกำนต์รู้ดวี่ำท�ำไมตะวนั

ถงึสนใจมนันกั

“ถำมท�ำไมวะ” กำนต์ใช้วธิเีลี่ยงประเดน็ด้วยกำรยงิค�ำถำมกลบัไป

“กเ็พรำะว่ำแกเป็นผูเ้ล่นธำตลุม ไอ้วธิกีำรใช้พษิผสมผสำนในกำรต่อสู้

เนี่ยดูไม่ค่อยเข้ำเท่ำไรน่ะสฟิะ ถ้ำเป็นผู้เล่นธำตดุนิกว็่ำไปอย่ำง เพรำะว่ำพษิ
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เนี่ยมันมีควำมเสี่ยงในกำรใช้งำนอยู่ ไอ้พวกผู้เล่นสำยที่เลือดน้อยๆ อย่ำง 

ธำตลุมน่ะพลำดพลั้งสกัทกีอ็ำจตำยไดเ้ลยยงัไงเลำ่ เป็นไปได้ยำกที่พวกผูเ้ล่น

เปรำะๆ แบบแกจะคดิสูตรนี้ขึ้นมำเอง”

กจ็รงิของหมอนี่!

พี่กันต์นั้นมักใช้วิธีกำรสำดพิษใส่ศัตรูออกไปแบบนี้ก็ต่อเมื่อมีพี่เหมย 

อยู่ด้วยเท่ำนั้น เพรำะนอกจำกเธอจะมสีกลิตดิตวัอย่ำงแอนตี้บอด ีซึ่งป้องกนั

อำกำรผิดปกติทุกชนิดด้วยแล้ว เธอยังเชี่ยวชำญในกำรประชิดตัวและเจำะ

เกรำะศตัรูในช่วงที่ตดิพษิยิ่งกว่ำใครอกีด้วย

“แล้วท�ำไมฉนัจะต้องไปยดึตดิไอ้สูตรพวกนั้นด้วยฟะ แค่มนัใช้งำนได้

ผลก็พอแล้วไม่ใช่หรือไงเล่ำ ฉันไม่ได้ก๊อบปี้ใครมำทั้งนั้นแหละ คิดขึ้นมำเอง

เว้ย”

โกหกไปค�ำโตแล้วกท็�ำลอยหน้ำลอยตำเหมอืนไม่ใส่ใจ แน่นอนว่ำตะวนั

หรี่ตำจ้องมองเขม็งคล้ำยไม่ค่อยจะเชื่อลมปำกของเขำเท่ำไรนัก...ดูเหมือนถึง

หมอนี่จะอำรมณ์ร้อน แต่เซนส์ดไีม่ใช่ย่อยเลยทเีดยีว

“เอำเถอะ ถ้ำแกว่ำแบบนั้นน่ะนะ” ตะวนัพูดแบบตดัร�ำคำญ “แค่จะ

บอกว่ำไอ้วิธีกำรสู้แบบเมื่อกี้นี้มันใช่ว่ำจะใช้งำนได้ตลอดไปหรอกนะโว้ย ถ้ำ

เป็นไอ้พวกตวัระดบักลำงๆ แบบนี้มนัยงัไม่มสีกลิป้องกนัอำกำรผดิปกตเิทำ่ไร 

แต่ถ้ำเป็นมอนสเตอร์ระดับสูงๆ น่ะเกือบ 80 เปอร์เซ็นต์ ทุกตัวกันพิษแทบ 

ทั้งนั้น เพรำะว่ำพิษน่ะเป็นอำกำรผิดปกติที่ส่งผลได้ร้ำยแรงที่สุด แม้แต่พวก 

ผู้เล่นเก่งๆ เขำยงัหำทำงมำป้องกนัพษิกนัถ้วนหน้ำ เพรำะฉะนั้นถ้ำเอำแต่พึ่ง

ไอ้ของแบบนี้ พอไปเจอของจรงิเข้ำ รบัประกนัว่ำแกตำยหยงัเขยีดแน่”

กำนต์ถึงกับเบะปำก เขำเองก็รู้ดีอยู่แล้ว แต่พอได้ยินจำกปำกของ 

หมอนี่แล้วมนัชวนให้หงดุหงดิยงัไงกไ็ม่รู้

“ขอบคณุมำกที่ช่วยสอนให้นะท่ำนปรมำจำรย์!” 

กำนต์กระชำกเสียงใส่ ซึ่งมันก็ท�ำให้คนกวนยิ้มมุมปำกออกมำคล้ำย

จะชอบใจอยู่ได้ไม่น้อย

“แล้วนี่ฉนัยงัไม่ได้ถำมแกเลยไอ้จดื”
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“เรื่องอะไรอกีวะ” 

กำนต์ย้อนถำมด้วยน�้ำเสียงร�ำคำญ ตอนนี้ชักจะเริ่มแปลกใจแล้วว่ำ

ท�ำไมจู่ๆ ไอ้หมอนี่ถงึได้มำเป็นฝ่ำยชวนเขำคยุจ้อแบบนี้ ทั้งๆ ที่ตอนแรกพี่แก

ดูจะเหมน็ขี้หน้ำเขำอยู่แท้ๆ

“แกกบัยยัเบ๊อะจะเข้ำไปท�ำอะไรในแผนที่ใหม่ของเกมกนัแน่ฟะ”

“แล้วนำยจะสนใจท�ำไม” กำนต์ย้อนด้วยค�ำถำมอกีครั้ง

“กแ็หงละ ในนั้นล้วนเป็นที่ตั้งของมอนสเตอร์เลเวล 100 ขึ้นไปทั้งนั้น 

ถ้ำแกคนเดยีวกอ็ำจจะพอเอำตวัรอดได้สกัชั่วโมงสองชั่วโมงหรอก แต่ถ้ำหนบี

ยยัเบ๊อะนั่นไปด้วยน่ะ แค่สบินำทพีวกแกกเ็ละเทะแล้วจะบอกให้ ฉนัถงึได้สงสยั

ว่ำจะเสี่ยงตำยเข้ำไปในนั้นท�ำไม คงไม่ได้บอกว่ำจะเข้ำไปเก็บเลเวลหรอก 

ใช่มั้ย”

ได้ยนิแบบนั้นแล้วกำนต์กช็ั่งใจอยู่ว่ำควรจะเล่ำควำมจรงิให้เจ้ำหมอนี่

ฟังดหีรอืไม่ แต่คดิไปคดิมำแล้ว มนักค็งไม่มเีหตผุลที่ต้องไปโกหกพี่แก

“ฉนัก�ำลงัตำมหำ NPC ลบัของเกมอยู่”

“NPC ลบั?” ตะวนัเลกิคิ้วขึ้น “ท�ำเควสต์งั้นเหรอ”

“เปลี่ยนอำชพีคลำสที่สำม”

ค�ำตอบห้วนๆ นั้นท�ำให้ตะวันนิ่งงันไป และส่งเสียง “หำ?” ออกมำ

เบำๆ ผ่ำนล�ำคอ

“เดี๋ยวนะ แกบอกว่ำแกจะไปหำ NPC เพื่อที่จะเปลี่ยนอำชพีเปน็คลำส

ที่สำม ทั้งๆ ที่มเีลเวลแค่ 89 เนี่ยนะ”

“ใช่ มปีัญหำหรอืไงฟะ”

“มีสิโว้ย แกไม่รู้หรือไงว่ำคลำสสำมน่ะเขำก�ำหนดให้ว่ำผู้เล่นจะต้อง 

มเีลเวล 100 ขึ้นไปเทำ่นั้นถงึจะเปลี่ยนอำชพีได ้แล้วไอเ้ลเวลต๊อกต๋อยแบบแก 

ถงึหำเจอไปมนักไ็ปเปลี่ยนอำชพีไม่ได้หรอกโว้ย แบบนี้ไปเสยีเที่ยวชดัๆ”

กำนต์นกึอยูแ่ลว้ว่ำฝั่งตรงขำ้มจะตอ้งพดูอยำ่งนี้ เขำถงึได้ไมอ่ยำกเล่ำ

ให้หมอนี่ฟังเท่ำไรนกั กำนต์เองกไ็ม่ได้โต้ตอบอะไร เขำเพยีงเงยีบและจ้องมอง

ลึกเข้ำไปยังหุบเขำมังกรซึ่งเป็นเป้ำหมำยต่อไปในกำรเดินทำง แม้จะรู้ดีว่ำ 
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ต่อไปจะเป็นของจรงิที่แสนยำกล�ำบำก แต่เขำกไ็ม่คดิจะท้อหรอืเปลี่ยนใจเลย

แม้แต่น้อย

“ขอให้เรำหำมนัเจอจรงิๆ เถอะ ไอ้ NPC ที่ว่ำนั่นน่ะ” กำนต์เอ่ยขึ้นด้วย

น�้ำเสยีงจรงิจงั “ไอ้เรื่องเลเวลนั่นไม่ใช่ปัญหำอะไรหรอก เพรำะถงึตรงนี้ฉนัก็

ไม่มอีะไรจะเสยีอกีต่อไปแล้ว...มแีต่ต้องก้ำวไปข้ำงหน้ำเท่ำนั้น”

ทั้งน�้ำเสยีงและแววตำที่มำดมั่นนั้นท�ำให้ตะวนัสมัผสัได้ถงึควำมจรงิจงั 

และนึกรู้ว่ำมีอะไรแอบแฝงอยู่ในภำรกิจครั้งนี้ของกำนต์อย่ำงแน่นอน เห็น 

ดงันั้นเขำกไ็ม่คดิจะถำมอะไรอกี ควำมเงยีบจงึกลบัเข้ำมำครอบง�ำรอบๆ ตวั

สองหนุ่มทั้งคู่ด้วยอำรมณ์ที่ดูขุ่นมวักนัยงัไงชอบกล

“นีๆ่  เตน็ท์ของฉนัมนัแจ่มมำกเลยละนำยกำนต์ คดิถกูมำกเลยนะเนี่ย

ที่ซื้อมำใช้งำนน่ะ”

และแล้วเสียงสดใสของหญิงสำวเพียงหนึ่งเดียวของกลุ ่มก็ดังขึ้น 

ท�ำลำยบรรยำกำศตงึเครยีดให้สลำยหำยไปในพรบิตำ ดวงตำของทั้งคูต่่ำงจ้อง

มองไปจนเห็นพลอยเดินออกมำจำกเต็นท์สีขำวของเธอด้วยรอยยิ้มสดใส 

คล้ำยกบัพอใจไอเทมชิ้นใหม่ของตวัเองอยู่ไม่หยอก

แต่ดูเหมอืนสญัญำณตอบรบัจำกนำยกำนต์จะไม่ค่อยดเีท่ำไรนกั ควำม

เงยีบและสำยตำนิ่งๆ ที่จ้องตอบกลบัมำนั้นดูตงึเครยีดจนรู้สกึได้

“ปะ...เป็นอะไรไปเหรอ ท่ำทำงเครยีดกนัเชยีว” พลอยถำมเสยีงอ่อย

“ไม่มอีะไรหรอก” กำนต์พูดและลกุขึ้นยนืทนัท ี“นี่กจ็วนจะหกโมงเช้ำ

อยู่แล้ว วนันี้เรำออฟไลน์กนัตรงนี้เลยละกนั”

“ตรงนี้เลยเหรอ” พลอยเลกิคิ้วขึ้นเลก็ๆ “แล้วจะไม่มมีอนสเตอร์บกุเข้ำ

มำท�ำลำยเต็นท์ของพวกเรำตอนไม่อยู่เหรอ โดยเฉพำะพวกผู้เล่นแปลกหน้ำ

น่ะ ถ้ำเกดิเข้ำมำป่วนตอนที่พวกเรำออฟไลน์อยู่จะท�ำยงัไง เตน็ท์ของฉนัเพิ่ง

ถอยออกมำด้วยนะ”

“ไม่ต้องห่วงหรอกน่ำ เต็นท์พวกนี้มีระบบนิรภัยที่ป้องกันไม่ให้คนอื่น

นอกจำกเจ้ำของเข้ำมำวุ่นวำยอยู่แล้วละ เธอนี่ไม่รู้เรื่องอะไรเอำซะเลยนะยัย

พลอย” กำนต์หวัเรำะหึ
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“โธ่! กป็กตฉินัไม่ใช่คนที่ต้องคอยมำดแูลเรื่องพวกนี้นี่ อกีอย่ำงทมีของ

ฉนักม็กัจะเลอืกพกัที่เมอืงแล้วค่อยออฟไลน์ มำกกว่ำมำพกักนักลำงทำงแล้ว

ค่อยออฟไลน์แบบนี้นี่นำ”

“...ยยัลูกคณุหนูเอ๊ย”

เกดิเสยีงพมึพ�ำเบำๆ ขึ้นจำกอกีด้ำนหนึ่ง ท�ำให้พลอยต้องหนัไปถลงึตำ

มองเจ้ำคนเสริมอย่ำงตะวัน ที่ตอนนี้เบือนหน้ำไปอีกทำงได้อย่ำงแนบเนียน

รำวกบัเสยีงพูดเมื่อครู่นี้ไม่ใช่ของเขำ

“เอำเป็นว่ำมนัปลอดภยักแ็ล้วกนั” กำนต์ตดับท “พวกผูเ้ล่นคนอื่นเข้ำ

มำวุ่นวำยกับเต็นท์ของเรำไม่ได้หรอก อีกอย่ำงฉันเองก็จุดไฟไล่มอนสเตอร์

ระดบัสูงเอำไว้แล้ว เพรำะฉะนั้นออฟไลน์ได้อย่ำงหำยห่วง”

“ก.็..ตำมนั้นละกนั”

พลอยเองก็ไม่มีอะไรต้องกังวล หำกนำยกำนต์ที่ช�ำนำญเรื่องพวกนี้

มำกกว่ำกำรนัต ีสดุท้ำยแล้วทกุคนจงึหนัมำส่งสญัญำณกนัด้วยสำยตำว่ำถงึ

เวลำอนัเหมำะสมแล้วที่จะแยกย้ำยกนัเสยีที

“เออ ก่อนจะออกนะยยัพลอย ฉนัขอไลน์เธอหน่อยส”ิ

“หอื?”

กำนต์นึกขึ้นได้ว่ำตอนนี้เขำยังไม่มีช่องทำงอื่นๆ ที่จะใช้ติดต่อกับแม่ 

คุณหนูคนนี้นอกเกมได้เลย ซึ่งไอ้กำรขอไลน์แบบโต้งๆ อย่ำงนี้ของเขำมันก็

ท�ำให้ฝั่งสำวชะงกัไปเลก็ๆ เหมอืนกนั

“กบ็อกว่ำขอไลน์ไง ท�ำไมต้องท�ำท่ำอึ้งแบบนั้นด้วย”

“นำยจะเอำไลน์ฉนัไปท�ำไมนำยกำนต์”

ท่ำทขีองพลอยดูเขนิๆ แล้วกไ็ม่ค่อยวำงใจเท่ำไรนกั ท�ำให้ฝ่ำยชำยนั้น

รบัรู้ได้ทนัทวี่ำแม่เจ้ำประคณุคดิอะไรอยู่ เขำจงึได้แต่ถอนใจยำวๆ

“นี่...ผูช้ำยขอไลน์ผูห้ญงิมนักไ็ม่ใช่ว่ำเขำจะจบีเสมอไปหรอกนะ ฉนัขอ

เพรำะว่ำฉนัไม่มช่ีองทำงตดิต่อเธอข้ำงนอกเลยต่ำงหำกเล่ำ เผื่อว่ำมเีรื่องอะไร

ต้องคุยแล้วก็ตกลงกันนอกเกมบ้ำงน่ะ ฉันขี้เกียจติดต่อเธอผ่ำนพี่แป้งเขำ  

อกีอย่ำงตอนนี้เธอกง็อนๆ พี่แป้งอยู่ไม่ใช่หรอืไง”
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“โธ่! รู้อยู่แล้วละน่ำว่ำเอำไว้คยุเรื่องงำนน่ะ!”

พลอยแอบมอีำกำรหน้ำขึ้นสนีดิๆ แต่กใ็ช้วธิโีมโหกลบเกลื่อนไป

และเด็กสำวก็ตัดสินใจส่งไลน์ของเธอให้เจ้ำคนกวนตรงหน้ำก่อนจะ

โดนแซวมำกไปกว่ำนี้ เมื่อได้รบัมำแล้ว เจ้ำกำนต์กย็ิ้มแฉ่งทนัท ีก่อนจะขยบั

เข้ำไปใกล้ๆ แม่สำวน้อยตรงหน้ำ

“นี่ๆ  ลองใช้มกุเดยีวกนัไปขอไลน์จำกไอ้เจ้ำบ้ำนั่นดูส ิเผื่อจะเนยีนมั่ง

นะครบัคณุพลอย”

“พะ...พูดอะไรของนำยน่ะไอ้บ้ำ!”

พลอยแหวออกมำเสยีงสูง นำยกำนต์หวัเรำะชอบใจเป็นกำรใหญ่ เขำ

ออฟไลน์หนไีปทนัก่อนเธอจะได้ส่งเสยีงแว้ดๆ ใส่เสยีด้วยซ�้ำ ท�ำให้คนโดนแกล้ง

ต้องท�ำแก้มป่องคลำ้ยกับไม่อำจหำทำงอะไรตอบโต้กำนต์ได้เลยนับตั้งแต่เริ่ม

เดนิทำงมำด้วยกนั

เธอมีสีหน้ำครุ่นคิดอยู่ไม่น้อย ค�ำพูดของกำนต์ดูเหมือนจะไปกระตุ้น

อะไรบำงอย่ำงให้เธอเกดิควำมลงัเล และเลอืกที่จะหนัไปหำเดก็หนุม่อกีคนหนึ่ง

“นี่ตะวนั แล้วนำยน่ะ...”

พอจะพูดอะไร นำยตะวนักลบัหำยวบัไปเป็นที่เรยีบร้อยแล้ว ให้คำด-

กำรณ์กค็งออฟไลน์ไปก่อนเจ้ำกำนต์เสยีด้วยซ�้ำไป เหน็แล้วพลอยกเ็ลยได้แต่

ยิ้มเจื่อนๆ รู้สกึไปเองชั่วครู่ว่ำตวัเองดูโง่ๆ ยงัไงชอบกล

“โธ่! พวกผู้ชำยมแีต่คนนสิยักวนๆ แบบนี้ทั้งนั้นเลยหรอืไงเนี่ย!”

ขณะเดียวกัน อีกด้านหนึ่งของป่ามังกรนั่นเอง

บริเวณที่เคยเกิดกำรตะลุมบอนระหว่ำงพวกนำยกำนต์กับฝูงมังกร 

ไรโน ดรำกอนนั้น ได้ทิ้งร่องรอยแห่งควำมพนิำศจำกกำรต่อสู้ รวมไปถงึซำกศพ

ของเหล่ำมงักรที่ตอนนี้เหลอืเพยีงชิ้นส่วนเลก็ๆ น้อยๆ อย่ำงเขำหรอืกระดูกที่

เป็นหลกัฐำนควำมพนิำศจำกกำรต่อสู้อนัแสนดเุดอืดเอำไว้

มหิน�ำซ�้ำจ�ำนวนซำกศพของมอนสเตอร์พวกนี้กไ็ม่ใช่น้อยๆ เลยทเีดยีว

“ใครวะ! คนเขำอุตส่ำห์ฟำร์มมอนฯ ไว้เป็นฝูงเอำไว้ฆ่ำทีเดียวแท้ๆ  
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แม่งมำตอดเอำของตูไปหมดเลย!”

มีเสียงโวยวำยที่ดังขึ้นจำกร่ำงสูงของบุรุษคนหนึ่งที่ยืนเท้ำสะเอวจ้อง

มองซำกกองกระดกูไรโน ดรำกอนที่กระจดักระจำยไปรอบๆ และใกล้จะสลำย

หำยไปในอกีไม่ช้ำ

“ไอ้พวกมือบอนที่ไหนวะเนี่ย อย่ำให้พ่อรู้ตัวนะจะอัดแม่งให้จมกอง

เลอืดทกุตวัเลยคอยดูเซ่!”

พดูแล้วกเ็อำก�ำป้ันกระแทกเข้ำหำกนัเตม็แรง ควำมหงดุหงดิท�ำให้ร่ำง

ที่สงูรำวๆ หนึ่งร้อยเก้ำสบิเซนตเิมตร ตอ้งออกอำกำรกระสบักระส่ำยอยำกหำ

ที่ระบำยอย่ำงบอกไม่ถูก 

“ไอ้บ้ำเอ๊ย แล้วกฟ็ำร์มไว้ตั้งสี่สบิกว่ำตวั แม่งฟำดซะไม่เหลอืสกัตวั...

ใครวะ ข้องใจชบิเป๋ง”

ว่ำแล้วกย็กมอืขึ้นเกำศรีษะแกรกๆ เขำเป็นชำยวยักลำงคนรปูร่ำงก�ำย�ำ

สมส่วนกบัควำมสงู ผมนั้นไถตรงดำ้นขำ้งใหเ้ป็นรอยบำก ส่วนด้ำนบนที่เหลอื

ถกัเป็นทรงเดรดลอ็ก ดเูข้ำกบัเขำได้อย่ำงไม่น่ำเชื่อ ใบหน้ำกร้ำนโลกถกูเพิ่มเตมิ

ด้วยหนวดเครำที่ขึ้นดกด�ำ มองรวมๆ แล้วชวนให้นกึถงึนกัร้องสไตล์รอ็กรุน่เก๋ำ

ขึ้นมำชอบกล

“ก็เค้ำบอกแล้วว่ำให้รีบๆ ฆ่ำไปให้หมดก็ม่ำยเชื่อเค้ำเองนำคะ

มำสเตอร์”

อีกเสียงหนึ่งเอ่ยขึ้นมำจำกด้ำนหลัง พร้อมกับร่ำงของหญิงสำวที่เดิน

เข้ำมำสมทบด้วยท่ำทำงล่องลอย เธอมีผิวสีขำวซีด และเรือนผมสีด�ำปล่อย

ยำวดกูระเซอะกระเซงิ ดวงตำที่ถกูแต่งแต้มด้วยมำสคำร่ำที่มำกเกนิควรท�ำให้

เจ้ำหล่อนดูหลอนอย่ำงบอกไม่ถูก

“อกีอย่ำงมำสเตอร์เองกเ็ป็นถงึ NPC พเิศษของเกมแล้วแท้ๆ แต่ดนัมำ

ใช้วธิกีำรลำกมอนสเตอร์ให้มำกระจกุๆ กนัเพื่อฟำร์มแบบนี้มนักน็่ำเกลยีดไป

นำคะ ถ้ำเกดิว่ำคณุวศินะรู้เรื่องเข้ำเดี๋ยวกจ็ำโดนเอด็เอำอกีหรอก”

แม่สำวผวิซดีคนนี้ยงัเอ่ยขึ้นอกี น�้ำเสยีงของเธอดยูำนคำงจนผสมผสำน

กบัองค์ประกอบอื่นๆ แล้ว ท�ำให้เธอละม้ำยคล้ำยผไีปโดยปรยิำย
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ซึ่งทั้งท่ำทำงและค�ำพูดของแม่เจ้ำประคุณนั้นก็ท�ำให้ชำยหนุ่มร่ำงสูง

ก�ำย�ำตรงหน้ำต้องพ่นลมหำยใจออกมำแรงๆ ทำงจมูก คล้ำยกับจะขัดใจ 

บำงอย่ำง

“เงยีบไปเลยลำล่ำ กเ็พรำะฉนัเป็นผู้เล่นกึ่ง NPC แบบอภสิิทธิ์สฟิะ ถงึ

มีสิทธิ์ท�ำแบบนี้ได้ ให้ตำยเถอะ กะจะรอให้เลเวลอัปก่อนแท้ๆ แล้วค่อยมำ

ฟำร์มไอ้มงักรฝงูนี้ให้มนัจบๆ ไป จะได้ค่ำประสบกำรณ์คุม้ที่สดุ...ผดิแผนหมด

เลย”

ว่ำแล้วก็ยกมือขึ้นเท้ำสะเอวจ้องมองซำกโครงกระดูกของพวกไรโน 

ดรำกอน มำกมำยที่กองอยู่บนพื้น แล้วเจ้ำตวัจงึถอนใจเบำๆ อกีครั้ง

“แต่ว่ำสำมำรถจดักำรฝงูมงักรที่มำสเตอร์ลำกมำทิ้งไว้แถวนี้ทั้งสี่สบิตวั

ได้หมดเนี่ย คงเป็นผู้เล่นปำร์ตี้ใหญ่น่ำดูเลยนำคะ อำจเป็นทมีล่ำบอสที่ก�ำลงั

มุ่งหน้ำขึ้นไปล่ำ ซโีทเรยีน บนหบุเขำมงักรกเ็ป็นได้นำคะเนี่ย”

แม่สำวมำดผีเอ่ยขึ้นพลำงมองไปรอบๆ แต่บุรุษร่ำงสูงกลับส่ำยหน้ำ 

ไม่เหน็ด้วย พลำงเดนิไปยงัเศษซำกโครงกระดูกของมงักรเหล่ำนั้น และก้มลง

ใช้นิ้วสมัผสัพื้นดนิขึ้นมำขยี้เพื่อตรวจสอบ

“ไม่ใช่หรอก ควำมเสยีหำยรอบๆ ด้ำนนี้มแีค่สองแบบเท่ำนั้นเอง เธอ

ไม่เหน็หรอืไงลำล่ำ”

“เอ๊ะ? งั้นเหรอค้ำมำสเตอร์”

หญิงสำวถำมแบบไม่มั่นใจนัก กระทั่งพินิจมองสภำพพื้นที่โดยรอบที่

มร่ีองรอยควำมเสยีหำยจำกกำรต่อสู ้ที่ชดัเจนมำกๆ กเ็ป็นรอยไหม้ของเปลวไฟ

ที่ดูจะเป็นสำเหตหุลกัที่จดักำรมงักรฝูงนี้ได้ ขณะที่อกีแบบหนึ่งกม็รีอยพื้นดนิ

หลอมละลำยกดักนิใบหญ้ำจนเปลี่ยนสหีรอืตำยไป

“ไฟกบัพษิ อย่ำงนั้นเหรอค้ำ”

หญงิสำวพูดขึ้นตำมสิ่งที่เหน็ ซึ่งมนักท็�ำให้ฝั่งตรงข้ำมพยกัหน้ำรบั

“น่ำจะใช่ ดูดีๆ  แล้วกำรโจมตใีนรูปแบบสงัหำรที่เหมอืนๆ กนั น่ำจะ

มำจำกผู้เล่นคนเดยีวกนัทั้งนั้น เท่ำกบัว่ำผู้เล่นคนหนึ่งใช้ไฟ ส่วนอกีคนหนึ่งก็

ใช้พษิ...แค่สองคนเท่ำนั้นแหละ”
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ค�ำสันนิษฐำนที่รวดเร็วและแม่นย�ำนั้นสื่อให้เห็นถึงควำมช�ำนำญและ

ประสบกำรณ์ในกำรต่อสู้ของชำยผู้นี้เป็นอย่ำงมำก ซึ่งมนักท็�ำให้แม่หญงิสำว

มำดผดีูจะมปีระกำยควำมทึ่งออกมำจำกแววตำ

“ว้ำว...มกีนัแค่สองคนแต่จดักำรมงักรแรดได้ถงึสี่สบิตวัเชยีวนำคะเนี่ย 

ท่ำทำงจะเป็นผู้เล่นที่เก่งกำจเอำเรื่องเลยนำคะ”

“แล้วก็ไม่น่ำใช่กลุ่มเดียวกับไอ้พวกที่คิดจะขึ้นไปล่ำซีโทเรียนข้ำงบน

นั่นหรอก” ชำยร่ำงสงูสรปุให้ “ไอ้พวกทมีล่ำบอสนั่นป่ำนนี้คงรบีเดนิทำงขึ้นไป

ให้ลกึที่สดุเท่ำที่จะท�ำได้ เพื่อปักหลกัตั้งแคมป์เซฟโซนก่อนออฟไลน์กนัไปแล้ว

ละ ร่องรอยพวกนี้ยงัสดใหม่อยู่ ไอ้พวกบ้ำนี่คงอยู่ไม่ห่ำงจำกตรงนี้เท่ำไรนกั”

ว่ำแล้วเจ้ำของร่ำงสงูกด็นัตวัลกุขึ้นยนืทนัท ีดวงตำของเขำจ้องมองตรง

ไปยังเส้นทำงที่จะผ่ำนไปยังหุบเขำมังกรแทบทันที เขำปัดมือที่เปื้อนเศษดิน

ออกไป แววตำดูจะส่องประกำยแวววำวขึ้นมำในฉับพลัน ที่แน่ๆ ร่องรอย 

เหล่ำนี้มนัท�ำให้เขำรูส้กึสนใจเจ้ำผูเ้ล่นสองคนที่ช่วยกนักวำดล้ำงฝงูมงักรไปได้

ง่ำยดำยขนำดนี้อกีด้วย เพรำะดูจำกร่องรอยของกำรต่อสู้แล้ว มนัไม่ได้ขยำย

ออกไปเป็นวงกว้ำงนกั เท่ำกบัว่ำพวกเขำปักหลกัต่อสู้และเกบ็กวำดมอนสเตอร์

ทกุตวัได้อย่ำงรวดเรว็และทรงประสทิธภิำพมำก

ไม่ใช่แค่เลเวลสูงเท่ำนั้น แต่ต้องเป็นคนที่มีฝีมือในกำรต่อสู้สูงมำกๆ 

ด้วย...

“ท่ำทำงไอ้ผูเ้ล่นสองคนนี้มนัฝีมอืไม่เลวเลยนี่หว่ำ” พดูแล้วกน็ิ่งไป ก่อน

จะฉกียิ้มกว้ำงขึ้น “น่ำสนกุดนีี่ บงัอำจมำแย่งเหยื่อของฉนัแบบนี้ สงสยัต้อง

ไปทกัทำยไอ้พวกนี้สกัหน่อยแล้วมั้ง...ไปเดนิทำงกนัต่อเถอะลำล่ำ!”

“ขำ...จำไปไหนต่อเหรอค้ำมำสเตอร์”

แม่สำวผดีูจะชะงกัไปนดิๆ ก่อนหนัไปถำม ‘มำสเตอร์’ ของเธอที่ตอน

นี้หนัมำยิ้มให้ด้วยรอยยิ้มที่มเีลศนยัแปลกๆ ชวนให้เธอรูส้กึสงัหรณ์ถงึลำงร้ำย

ชอบกล

“ก็แหงอยู่แล้วสิ ไปสั่งสอนไอ้พวกตูดหมึกที่มันบังอำจแย่งเหยื่อของ

ฉนัไปน่ะส!ิ”
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“เอ๋?! พะ...พดูแบบนี้นำยท่ำนจะไปเล่นงำนผูเ้ล่นคนอื่นอกีแล้วเหรอค้ำ”

“ไม่ได้เล่นงำนเฟ้ย แค่สั่งสอนในฐำนะรุน่พี่ผูม้ปีระสบกำรณ์เท่ำนั้นเอง” 

คนตวัโตกว่ำแย้งเสยีงใส

“สั่งสอนกบัรงัแกมนัต่ำงกนัมำกนำคะมำสเตอร์ อกีอย่ำงมำสเตอร์เอง

กเ็ป็น NPC พเิศษนำคะ คณุวศินะเองกย็�้ำนกัหนำแล้วไม่ใช่เหรอว่ำอย่ำไปป่วน

ผู้เล่นคนอื่นให้มนัมำกนกัน่ะค่ำ ไม่อย่ำงนั้นเดี๋ยวมนัจะส่งผลต่อเนื้อเรื่องของ

เกมเอำ อย่ำลมืสว่ิำมำสเตอร์เองกเ็ป็นหนึ่งในผูส้ร้ำงโลก EO เหมอืนกนันำคะ!”

เหตุผลร้อยแปดมำกมำยที่เธอพยำยำมยกขึ้นมำขัดขวำงดูจะไม่เข้ำหู

ของผู้เป็นนำยเลยแม้แต่น้อย นำยทรงผมเดรดลอ็กกท็�ำเป็นหูทวนลม สะบดั

หน้ำยิ้มแฉ่งปิดกั้นควำมสนกุในแววตำเอำไว้ไม่มดิเลยทเีดยีว

“เฮ้อ...สำยตำแบบนี้ ห้ำมยงัไงกไ็ม่ฟังแล้วแน่ๆ อแีบบนี้เค้ำเองกค็งจะ

โดนคณุวศินะดดุ้วยอกีคนแหงๆ”

แม่สำวมำดผถีอนใจจนหลงังอ ยิ่งชวนให้เธอดูน่ำขนลกุเข้ำไปใหญ่

ส่วนนำยกล้ำมโตคนนี้ก็สะบัดมือหย็อยๆ เรียกลูกน้องคนสนิท แล้ว

ก้ำวเท้ำเดนิออกไปทนัที

“บำงทไีอ้พวกนี้มนัอำจเดนิทำงขึ้นไปบนหบุเขำมงักรด้วยกไ็ด้ ยงัไงซะ

เรำกไ็ปเดนิเล่นที่นั่นกนัก่อนเถอะ ไม่แน่อำจโชคดไีด้เจอพวกมนักไ็ด้”

ไม่รอช้ำพอก�ำหนดพิกัดใหม่ในกำรเดินทำงได้แล้ว ร่ำงสูงนั้นก็เดิน

อำดๆ ไปด้วยท่ำทำงมำดมั่นชนิดที่ไม่สนใจค�ำโต้แย้งใดๆ ของหญิงสำวคน

สนทิเลยแม้แต่น้อย ปล่อยให้แม่เจ้ำประคณุได้แต่มองแผ่นหลงัของเจ้ำนำยที่

เดนิห่ำงออกไป ก่อนส่ำยหน้ำออกมำอย่ำงอ่อนใจอกีค�ำรบ

“เป็นแบบนี้ทกุทนี่ำ เจอผู้เล่นเก่งๆ น่ำสนใจทไีร เป็นอนัต้องมุ่งตรงไป

ท้ำตีท้ำต่อยเขำอยู่เรื่อย เวลำไม่ได้ท�ำให้นิสัยของพี่ท่ำนเปลี่ยนไปเลยจริงๆ  

สมแล้วที่ได้ฉำยำว่ำ อสรุกำยโลหติเหลก็”


