
บทที่ 1
สัตว์อสูรบุก

คืนนี้เป็นคืนเดือนมืด บวกกับลมพัดแรงเป็นพิเศษ ท�ำให้ทุกคนรู้สึกขนลุก  

ดูเหมือนกลุ่มเพื่อนใหม่จะเคยเจอสัตว์อสูรหมาป่าอยู่บ้าง ทุกคนจึงยังนิ่งเฉย เพียงแต่ 

เอยีงหฟัูงเสยีงหอนของมนัเท่านั้น ฉางฟงกบัเทพกระบี่เวรตะไลเดนิมานั่งตรงข้ามกบักลุ่ม

เพื่อนใหม่ ฟ้าสั่งมองดูทั้งสองก่อนจะกล่าวขึ้นว่า

“พวกนายสองคนต้องหลบให้ดีล่ะ เพราะอีกไม่นานสัตว์อสูรหมาป่าจะบุกมาที่นี่

แล้ว”

ฉางฟงพยกัหน้ารบั เขารู้จกัประมาณตนพอสมควร ถ้าให้สู้กบัผู้เล่นที่มรี่างกาย

เหมือนมนุษย์ เขายังพออาศัยความสามารถตัวเองเอาตัวรอดได้ แต่ถ้าให้สู้กับสัตว์อสูร 

มนัไม่เหมอืนกนั แค่ขยบัหลบหลกีให้ได้กเ็ตม็กลนืแล้ว

“ดูเหมือนพวกนายไม่ตื่นเต้นเลย แสดงว่าเจอพวกมันบ่อยๆ สินะ” เทพกระบี่ 

เวรตะไลเอ่ยปากถาม เนตรงามยิ้ม เธอเกบ็กระบี่เข้าฝักพร้อมกบักล่าวว่า

“ใช่ พวกเราเคยปะทะกบัพวกมนัหลายครั้ง”

“แล้วผลลพัธ์เป็นยงัไง” ฉางฟงถามขึ้น จอมพลโยนเศษไม้เข้ากองไฟแล้วตอบว่า

“การปะทะครั้งล่าสุด ฝ่ายเราบาดเจ็บทุกคน ฝ่ายสัตว์อสูรหมาป่าตายไปแปด  

อกีหกตวัพากนัหลบหนไีป” 

เทพกระบี่เวรตะไลกเ็จอสตัว์อสูรหมาป่าบ่อยๆ จงึกล่าวขึ้นว่า

“ปกติถ้าเจอสัตว์อสูรหมาป่าเป็นกลุ่ม ต่อให้หลบหนีพวกมันก็ตามไปถูก นาย 

คดิแผนรบัมอืมนัแล้วหรอืยงั”
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ดาบเดยีวมองเทพกระบี่เวรตะไลกล่าวว่า

“พวกเราไม่เคยหน ีแต่เลอืกปะทะตรงๆ” 

ฉางฟงใช้มอืเกาศรีษะกล่าวว่า

“เกดิพวกมนัมาบุกที่นี่มากกว่าสามสบิตวัจะท�ายงัไง” 

ค�าถามของฉางฟง ท�าให้เพื่อนใหม่พูดอะไรไม่ออก สกัพกัรุ้งบนิกก็ล่าวขึ้นว่า

“พวกมนัไม่น่าจะรวมกลุ่มกนัได้เยอะขนาดนั้น ครั้งนี้กค็งไม่เกนิยี่สบิตวั” 

ฉางฟงนิ่งคดิไปชั่วครู่กก็ล่าวขึ้นว่า

“ขอถามอกีนดิ พวกเธอปะทะกบัพวกมนัที่ไหน”

“ที่นี่แหละ มันเป็นจุดหยุดพักของพวกเราประจ�าเวลาเดินทาง แต่ก็ไม่ทุกครั้งที่ 

เราจะต้องปะทะกบัสตัว์อสูรหมาป่า” รุ้งบนิตอบ ฉางฟงไม่อาจประมาทจงึถามขึ้นว่า

“ในกลุ่มพวกนายมใีครรู้เส้นทางที่มนัใช้บุกเข้ามาไหม” 

ดาบเดยีวมองฉางฟงและกล่าวว่า

“ฉนัรู้ มนัแบ่งออกเป็นสามกลุ่ม บุกมาจากสามทศิทาง” 

ดาบเดียวไม่พูดเปล่า แต่ชี้นิ้วไปยังทิศทางที่สัตว์อสูรหมาป่าใช้บุกเข้ามาฆ่าศัตรู

ของมนัด้วย

“จากเสยีงหอน อกีนานไหมพวกมนัจะบุกมาที่นี่” ฉางฟงถามต่อ

“หลงัเที่ยงคนื จะเป็นเวลาที่พวกมนัโจมตพีวกเรา” จอมพลตอบ ฉางฟงพยกัหน้า

และกล่าวว่า

“พวกฉันสองคนคงต่อสู้กับพวกมันไม่ได้ แต่พวกฉันจะลดจ�านวนพวกมันให ้

ก็แล้วกัน” ฉางฟงหันไปสะกิดเทพกระบี่เวรตะไล ทั้งสองก็ลุกขึ้นยืน เพื่อนใหม่มอง 

พวกเขาอย่างงงๆ

“นายคดิจะท�าอะไร” เนตรงามเอ่ยปากถาม

“เราจะวางกบัดกั” ฉางฟงตอบ ท�าให้เพื่อนใหม่ดูกระตอืรอืร้นขึ้นมา

“นายซื้อกบัดกัมาไว้เหรอ” ดาบเดยีวถามขึ้น

“ใช่ แต่กม็ไีม่มากหรอก ฉนัจะสร้างกบัดกัเองด้วย” ฉางฟงตอบ เพื่อนใหม่รู้สกึ

สนใจขึ้นมาจงึขอตามไปดู ฉางฟงกไ็ม่ขดัข้อง 

ชั่วครู่ต่อมาทุกคนก็เดินเข้าไปในป่าพร้อมคบไฟ ฉางฟงกับเทพกระบี่เวรตะไล 

พาทุกคนออกห่างจากค่ายพักถึงสามร้อยเมตร เมื่อพบรอยเท้าของสัตว์อสูรหมาป่าแล้ว 
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เขาก็เริ่มวางกับดักจับสัตว์อสูรขนาดใหญ่ที่ซื้อติดไว้ในกระเป๋าห้าอัน เนตรงามมองดู 

ฉางฟงวางกบัดกัแค่สองอนั เธอกถ็อนหายใจส่ายหน้ากล่าวขึ้นว่า

“นายวางแค่สองอนั ไม่มทีางที่มนัจะตดิกบัดกัหรอก ถ้าไม่ฟลุก”

“กับดักสองอันนี้ ฉันวางไว้เพื่อดักทางถอยของมันเฉยๆ หลังจากนี้คือการวาง 

กบัดกัที่แท้จรงิ” ฉางฟงกล่าวยิ้มๆ 

เพื่อนใหม่ท�าหน้างงไม่เข้าใจค�าพูดของเขา ฉางฟงหันไปซุบซิบกับเทพกระบี่ 

เวรตะไลและชี้นิ้วไปยงัจุดต่างๆ เมื่อท�าความเข้าใจจุดตดิตั้งทั้งหมดแล้ว ฉางฟงกห็ยบิเอา

ระเบดิเพลงิเกอืบห้าสบิลูกออกมา เพื่อนใหม่มสีหีน้าตื่นเต้นอยู่บ้าง

ฉางฟงติดตั้งระเบิดเพลิงกับต้นไม้หลายต้น โดยเชื่อมโยงระเบิดด้วยเส้นเอ็น 

ตกปลา ดงันั้นขอเพยีงฝูงสตัว์อสูรหมาป่ามาเตะถูก ระเบดิทุกลูกจะท�างานทนัท ี ฉางฟง

ไม่เพียงติดตั้งระเบิดตามต้นไม้ แต่เขายังฝังระเบิดไว้ด้วย กลุ่มเพื่อนใหม่เห็นว่าวิธีนี้ 

น่าสนใจจงึช่วยงานด้วย

เกอืบเที่ยงคนื ระเบดิหนึ่งร้อยห้าสบิลูกกถ็ูกตดิตั้งเสรจ็ทั้งหมด ที่เหลอืกค็อยรอ

ดูผลงานเท่านั้น ดูเหมือนเสียงเห่าหอนของสัตว์อสูรหมาป่าจะใกล้เข้ามาแล้ว ทุกคน 

ต่างลุ้นระทกึ

“จอมพล ถ้าระเบดิพวกนั้นท�างาน สตัว์อสรูหมาป่าจะเป็นยงัไง” เนตรงามเอ่ยปาก

ถาม

“ระเบดิเยอะขนาดนั้น อย่างน้อยกต็้องบาดเจบ็หลายสบิตวั” จอมพลตอบ

“แสดงว่ามนัยงับุกมาที่นี่ได้อยู่สนิะ” เนตรงามถามต่อ 

จอมพลหนัไปมองฉางฟงกบัเทพกระบี่เวรตะไลซึ่งสนทนากนัเบาๆ อยูฝ่ั่งตรงข้าม

ก่อน แล้วจงึกล่าวว่า

“โอกาสน้อยมาก เพราะพวกเขาได้ติดตั้งระเบิดควันไว้รอบๆ ที่พักของพวกเรา

ด้วย” เนตรงามนึกไปถึงขวดประหลาดหลายขวดที่ฉางฟงกับเทพกระบี่เวรตะไลไปติด

เสรมิไว้จงึกล่าวต่อไปว่า

“แล้วขวดประหลาดที่พวกเขาไปตดิตั้งเพิ่มคอือะไร”

“ขวดพรกิไทยไง” จอมพลตอบ

“ไม่เข้าใจ เขาตดิขวดพรกิไทยกบัระเบดิท�าไม” เนตรงามถามต่อ

“คงเพื่อจัดการกับจมูกของพวกมัน เพื่อนใหม่สองคนนี้วางแผนได้รัดกุมมาก 
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แม้แต่การตดิตั้งระเบดิควนั พวกเขากด็ูทศิทางลมก่อน เพื่อไม่ให้ควนัมาโจมตเีตน็ท์ที่พกั

ตวัเอง” จอมพลอธบิาย

“ร้ายกาจจรงิๆ ไม่เคยเหน็ใครวางกบัดกัแบบนี้ในเกมมาก่อนเลย” 

เนตรงามกล่าวจบก็ได้ยินเสียงหอนดังขึ้นอีกครั้ง ทุกคนต่างเอียงหูฟังตามเสียง

ทนัที

“เยี่ยม! เราวางกบัดกัได้ถูกทศิทางแล้ว” ฉางฟงร้องอุทานออกมา 

ทุกคนนั่งรอคอยอยู่เกือบครึ่งชั่วโมง เสียงระเบิดก็ดังสนั่นหวั่นไหวไปทั่วทั้งป่า 

เสยีงต้นไม้หกัโค่น พร้อมกบัเสยีงร้องโหยหวนของสตัว์อสรูหมาป่าดงัมาจากทั้งสามทศิทาง

อย่างต่อเนื่อง ทกุคนที่อยูบ่รเิวณเตน็ท์ที่พกัพากนัดงึอาวธุออกมาเตรยีมตวัรบัสถานการณ์

ฉุกเฉนิ

เกอืบครึ่งชั่วโมง ไม่มสีตัว์อสูรหมาป่าตวัใดโผล่ออกมาท�าร้ายทุกคนเลย ดงันั้น 

พอควันจางหาย ทั้งหมดก็พากันไปดูตามจุดต่างๆ ที่ได้วางระเบิดไว้ ทุกคนพบเพียง 

คราบเลอืดตามจดุต่างๆ แต่ไม่มซีากศพของพวกมนัสกัตวั ฉางฟงได้ยนิเสยีงหอนของมนั

เบาๆ จงึหวัเราะกล่าวว่า

“ดูเหมอืนมบีางตวัตดิกบัดกัที่ฉนัวางไว้ด้วย” 

ค�าพดูของฉางฟงท�าให้ทกุคนรบีกรกูนัเข้าไปดกูบัดกั ภาพที่เหน็คอืหมาป่าตวัหนึ่ง

ถูกกบัดกัยดึตรงึที่ขาจรงิๆ 

ดาบเดียวกับฟ้าสั่งรีบดึงอาวุธประจ�าตัวออกมาและโถมเข้าไปฆ่าสัตว์อสูรหมาป่า

ทนัท ีฉางฟงท�าการกู้กบัดกักลบัคนืทุกอนั ก่อนจะกลบัมายงัเตน็ท์ที่พกั

ดูเหมือนทุกคนจะเพลียกันแล้ว พอกลับมาถึงเต็นท์ต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันไป

นอน จนเช้าวันใหม่ หลังจากกินอาหารกระป๋องเสร็จสิ้น ทุกคนก็เริ่มออกเดินทางต่อ  

เพื่อนใหม่มองดูฉางฟงกับเทพกระบี่เวรตะไลอย่างทึ่งๆ เพราะพวกเขาสองคนพากันวิ่ง 

ไล่ฆ่าสตัว์อสูรระดบัต�่าๆ เกอืบตลอดเวลา

สัตว์อสูรระดับต�่าพวกนี้แทบไม่เป็นที่สนใจของผู้เล่นในเกมยุทธภพออนไลน์เลย

กว็่าได้ พวกเขาคดิว่ามนัเปลอืงมอืเกนิไปที่จะฆ่าสตัว์อสูรระดบัต�่าเช่นนี้ สตัว์อสูรระดบั

ห้า เทพกระบี่เวรตะไลต้องฟันถงึสบิกว่าครั้งกว่ามนัจะตาย ส่วนฉางฟงรบัภาระหนกักว่า

เทพกระบี่เวรตะไลเยอะ อย่างเช่นตอนนี้ ฉางฟงต้องวิ่งหนีการตามล่าของสัตว์อสูร 

ลูกหมูป่าระดบัห้าขึ้นต้นไม้ = =
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เนตรงามไม่รู้จะเวทนาหรือสงสารฉางฟงดี แต่เธอก็เข้ามาฟันสัตว์อสูรหมูป่าจน

เกอืบตาย ก่อนจะเรยีกให้ฉางฟงไปลงดาบฆ่ามนัเพื่อเกบ็ระดบั ฉางฟงกไ็ม่ปฏเิสธอยู่แล้ว 

รบีท�าตามเจตนารมณ์ของเธอ

เกอืบเที่ยง ทุกคนกห็ยุดพกักนิข้าว ฉางฟงกบัเทพกระบี่เวรตะไลใช้แรงไปเยอะ

จึงกินมากเป็นพิเศษ เพื่อนใหม่เห็นสภาพยับเยินของสองหนุ่มแล้วก็ไม่รู้จะหัวเราะหรือ

ร้องไห้ดี

“ยู ระดบัของนายเพิ่มไหม” ฟ้าสั่งเอ่ยปากถาม

“ฆ่าไปสิบกว่าตัวเพิ่มมาหนึ่งระดับ” เทพกระบี่เวรตะไลตอบ ฟ้าสั่งหันไปถาม 

ฉางฟงบ้าง

“ฉันเหรอ...ฆ่าพวกระดับสามได้แปดตัว ระดับห้าได้หนึ่งตัว สัตว์อสูรระดับห้า

เนตรงามช่วยซ้อมมนัก่อน ฉนัถงึฆ่ามนัได้ ส่วนระดบัยงัอยูท่ี่เดมิไม่เปลี่ยนแปลงไปไหน”  

ฉางฟงตอบ

“สตัว์อสูรระดบัสาม นายลงดาบฟันมนักี่ครั้งถงึตาย” รุ้งบนิเอ่ยปากถาม ฉางฟง

นิ่งคดิสกัพกักบ็อกว่า

“ประมาณยี่สบิครั้ง” รุ้งบนิพอฟังค�าตอบถงึกบัเบ้ปาก 

จอมพลมองฉางฟงและกล่าวขึ้นว่า

“ถามจรงิๆ ระดบันายก่อนโดนไวรสัอยู่ที่เท่าไหร่” ฉางฟงยิ้มกล่าวขึ้นว่า

“ถ้าฉนับอกสูงกว่าเจด็สบิ นายจะเชื่อไหม”

“สูงกว่าเจด็สบิ! นายพูดจรงิเหรอ” เนตรงามร้องอุทาน เพราะพวกเขาเพิ่งจะถาม

ถงึระดบัเพื่อนใหม่ก่อนถูกไวรสัเป็นครั้งแรก จอมพลดูตกใจเหมอืนกนั เพราะภายนอก 

ดูไม่ออกสกันดิว่าพวกเขาสองคนเป็นยอดยุทธระดบัสูง

“ฉนัพูดความจรงิ แต่กไ็ม่ได้บงัคบัให้พวกเธอเชื่อหรอก” ฉางฟงตอบเนตรงาม 

จอมพลสอบถามถงึไวรสั ฉางฟงกต็อบตามความจรงิทุกอย่าง

“แสดงว่ามคีนซวยเหมอืนพวกนายด้วยสนิะ” ฟ้าสั่งกล่าวขึ้น

“ใช่ และไม่น่าจะต�่ากว่าหนึ่งร้อยคน เพียงแต่ฉันไม่รู้พวกเขาไปอยู่ที่ไหนกัน

บ้าง” ฉางฟงตอบ เนตรงามนิ่งคดิไปครู่หนึ่งจงึกล่าวขึ้นว่า

“ถ้าเรื่องที่นายพูดเป็นจริง เดี๋ยวไปร้องเรียนกับ NPC ระดับของพวกนายก ็

คนืสภาพแล้ว แต่ท�าไมพวกนายต้องฆ่าสตัว์อสูรปรบัระดบัใหม่ด้วย”
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“เพื่อมีชีวิตรอดไง ตอนนี้ยังไงก็ต้องปรับระดับให้พอจะต่อสู้ได้ก่อน เราสองคน 

ไม่อยากจะเป็นตวัถ่วงของพวกเธอมากนกัเวลาเจอสตัว์อสรูระดบัราชา” เทพกระบี่เวรตะไล

ตอบ เพื่อนใหม่พอนึกถึงภาพที่เนตรงามต้องไปช่วยฉางฟงแล้ว ทุกคนก็ไม่มีอะไรจะ 

พูดอกี

หลงัพกัเที่ยง ฉางฟงยงัตะลุยฆ่าสตัว์อสูรระดบัสามเช่นเคย ส่วนเพื่อนใหม่นานๆ 

ก็จะหัวเราะครั้งหนึ่ง เมื่อเห็นฉางฟงวิ่งหนีสัตว์อสูรระดับแปดหรือเก้า เดือดร้อนให้ 

เนตรงามต้องเข้าไปช่วยคลี่คลาย เกือบสี่โมงเย็นระดับของไลจังขึ้นไปจนถึงเก้าแล้ว แต่

ระดบัของฉางฟงยงัห่วยแตกอยู่ที่สี่ สร้างความสงสยัให้กบัเพื่อนใหม่มาก

“ฟง ท�าไมระดบันายมนัถงึไม่ขึ้นเหมอืนเพื่อนล่ะ” ดาบเดยีวเอ่ยปากถาม ฉางฟง

รู้ว่าตวัเองต้องแบกระดบัของภูตและสตัว์เลี้ยงด้วย แต่เขาไม่อาจพูดความจรงิทั้งหมดได้ 

จงึกล่าวว่า

“ฉนัเลี้ยงสตัว์อสูรไว้น่ะ”

“ฉนักเ็ลี้ยง ระดบัขึ้นยากโคตรๆ เลยละ” รุ้งบนิกล่าวขึ้น

“ฟง นายเลี้ยงไว้กี่ตัว” ฟ้าสั่งเอ่ยปากถามบ้าง ฉางฟงยิ้มชูสองนิ้วขึ้น เพื่อนใหม่

พากนัยิ้มแหง้ๆ กนัหมด เนื่องจากเข้าใจสภาพของฉางฟงแล้ว งานนี้กว่าระดบัเขาจะขึ้นได้

ต้องเหนื่อยนานแน่ๆ และต่อให้ถึงเมืองจงหนาน ระดับของเขาจะถึงหกหรือเปล่าก็ 

ยงัไม่รู้

พอตะวันเริ่มตกดิน จอมพลก็สั่งให้ตั้งเต็นท์ ฉางฟงพอกางเต็นท์ตัวเองเสร็จก ็

ไปนอนแผ่หลาบนพื้นหญ้าห่างจากเต็นท์ตัวเองไม่ไกลนัก เทพกระบี่เวรตะไลดื่มน�้ายา 

เพิ่มพลงัเสรจ็กเ็ดนิเข้ามานั่งข้างๆ เขา

“นายระดบัเท่าไหร่แล้ว” ฉางฟงเอ่ยปากถามเพื่อนเลฟิ

“ระดบัสบิ นายยงัระดบัสี่อยูเ่หรอ” เทพกระบี่เวรตะไลตอบและถามกลบั ฉางฟง

พยกัหน้ารบัสหีน้าเหนื่อยๆ เทพกระบี่เวรตะไลตบแขนเพื่อนเลฟิเบาๆ และกล่าวต่อไปว่า

“ท�าใจเถอะว่ะ ต่อให้สู้ทั้งวนัทั้งคนื ระดบันายกไ็ม่มทีางเกนิระดบัเจด็หรอืแปด”

“ฉนักว่็างั้นแหละ พรุง่นี้เลยจะเลกิฆ่าแล้ว นกึถงึวนันี้ฉนัต้องวิ่งหนสีตัว์อสรูระดบั

เจด็ อนาถสุดๆ อะ” ฉางฟงกล่าวน�้าเสยีงปลงๆ เทพกระบี่เวรตะไลหวัเราะข�ากล่าวว่า

“ฝีมอืการต่อสูข้องนายเจ๋งจะตาย ท�าไมถงึสูก้บัสตัว์อสรูไม่ได้” ฉางฟงเหล่ตามอง

เพื่อนเลฟิกล่าวว่า
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“การต่อสูก้บัสตัว์อสรูไม่เหมอืนต่อสูก้บัผูเ้ล่นนะ ฉนัเรยีนรูเ้พยีงโครงสร้างร่างกาย

ของมนุษย์ ไม่ได้เรียนรู้โครงสร้างของสัตว์ อีกอย่างสัตว์อสูรแต่ละตัวมันเคลื่อนที่ไม ่

เหมอืนกนั การคาดการณ์ล่วงหน้าท�าได้ยากมาก”

“หอื...ที่นายพูด แสดงว่าต่อให้ผู้เล่นระดบัสูงกว่า นายกส็ามารถต่อสู้เอาชนะได้ 

เหรอ” เทพกระบี่เวรตะไลเอ่ยถาม ฉางฟงยิ้มพยกัหน้าเลก็น้อย ท�าให้เทพกระบี่เวรตะไล

อยากจะลองดขีึ้นมา

“งั้นลองสู้กบัฉนัหน่อยส”ิ

“ไม่เอา เหนื่อย!” ฉางฟงตอบสั้นๆ ท�าให้เทพกระบี่เวรตะไลหัวเราะออกมา  

ฉางฟงลอบประเมนิตวัเอง ถ้าจะให้เขาต่อสู้กบัผู้เล่นระดบัสามสบิ กย็งัพอจะมเีปอร์เซน็ต์

ชนะอยู่นิดหน่อย แต่ถ้าจะให้ฝืนสู้ระดับเกินจากนี้ เกรงว่าเขาเตะเท่าไหร่ฝ่ายตรงข้ามก ็

ไม่สะเทอืน

ฉางฟงหลงัจากกนิข้าวเสรจ็กเ็ผ่นเข้าเตน็ท์ไปนอนพกัผ่อนเลย กว่าจะตื่นมาอกีที

ก็ตอนดาบเดียวมายืนร้องเรียกปลุกเขาอยู่หน้าเต็นท์ ฉางฟงออกไปนั่งกินอาหารเช้ากับ 

ทุกคน เนตรงามเหน็สภาพฉางฟงแล้วกก็ล่าวขึ้นว่า

“วนันี้ให้ฉนัช่วยนายปรบัระดบัไหม” ฉางฟงยิ้มแห้งๆ กล่าวว่า

“ขอบคุณนะ แต่ฉนัหมดไฟแล้วจรงิๆ วนันี้คงจะเดนิเล่นเป็นก�าลงัใจให้กบัเพื่อน

ฉนัดกีว่า” 

ค�าตอบของฉางฟงท�าให้เธออดข�าเขาไม่ได้ ฉางฟงแบมอืกล่าวว่า

“ชวีติกแ็บบนี้แหละ บางครั้งความคดิกบัการกระท�ามนักไ็ปด้วยกนัไม่ได้ หลายวนั 

ต่อจากนี้ ฉนัคงต้องพึ่งพาพวกเธอแล้วละ ไม่งั้นตายอย่างเขยีด”

หลังจำกออกเดินทำงกันอีกครั้ง ฉำงฟงก็ท�ำตัวเป็นกำฝำกกลุ่มเพื่อนใหม่ชนิด

ถาวร ฉางฟงคดิว่านี่คอืช่วงชวีติในเกมที่ตกต�่าสุดๆ แล้ว เมื่อคนืทดลองเรยีกอาวุธเทพ

มงักรตั้งหลายครั้งกไ็ม่มผีล เรยีกภูตกไ็ม่มผีล ทุกอย่างหายไปเหมอืนไม่เคยมอีะไรเกดิ

ขึ้นเลย ฉางฟงลอบแช่งชักหักกระดูก NPC นี่ถ้าไม่ไปแจ้ง พวก NPC คงจะต้องเนียน 

ไม่ยอมคนืสภาพเดมิให้เขาแน่

เทพกระบี่เวรตะไลยังคงหมั่นเก็บระดับตั้งแต่เช้า ส่วนฉางฟงไม่สนใจแล้ว เดิน 

กินขนมอย่างเดียว พร้อมกับร้องเชียร์เพื่อนเลิฟไปด้วย เนตรงามเห็นฉางฟงเชียร์เพื่อน
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อย่างเอาจรงิเอาจงัมากกห็วัเราะกล่าวขึ้นว่า

“นายนี่ปรบัอารมณ์เรว็จรงิๆ เมื่อเช้ายงัเศร้าอยู่เลย”

“ท�าไงได้ล่ะ เศร้าไปนานๆ มันก็ท�าให้สุขภาพจิตฉันเสียไปเฉยๆ” ฉางฟงตอบ  

เนตรงามมองดูเทพกระบี่เวรตะไลเคลื่อนร่างโจมตสีตัว์อสูรอย่างเป็นระบบกก็ล่าวขึ้นว่า

“ดูเหมอืนเพื่อนนายจะเคยเป็นผู้เล่นระดบัสูงจรงิๆ” 

ฉางฟงมองดูเพื่อนสาวคนใหม่ยิ้มกล่าวว่า

“เธอวเิคราะห์จากอะไร”

“เขาโจมตเีป็นระบบ เหมอืนกบัช�านาญการฆ่าสตัว์อสูรมาก” เนตรงามตอบ

“แล้วฉันล่ะ” ฉางฟงถามต่อ พร้อมกับใช้นิ้วชี้ใส่หน้าตัวเอง เนตรงามขมวดคิ้ว 

เลก็น้อยกก็ล่าวขึ้นว่า

“ต้องการให้พูดความจรงิหรอืเปล่าล่ะ”

“ตามสบาย” ฉางฟงตอบ

“จากที่ดูนายฆ่าสัตว์อสูรเมื่อวานนี้ มันไม่เป็นระบบเลย นายท�าตามใจตัวเองไป

เรื่อยๆ เหมอืนกบันายไม่ค่อยได้ฆ่าสตัว์อสูรสกัเท่าไหร่” เนตรงามวเิคราะห์ 

ฉางฟงนึกพิจารณาตัวเองและเขาก็ต้องยอมรับ เขาไม่ค่อยได้ฆ่าสัตว์อสูรจริงๆ  

นั่นละ ที่ระดบัขึ้นเอาๆ ส่วนใหญ่กไ็ด้มาจากเหล่าภูต โดยเฉพาะซามนี

“เธอพูดถูก แล้วไงต่อ” ฉางฟงถาม เนตรงามส่งยิ้มให้เขาก่อนจะกล่าวขึ้นว่า

“นายไม่เหมือนยอดยุทธ นายเคยบอกพวกเราว่านายระดับสูงกว่าเจ็ดสิบ ฉัน 

คดิว่านายน่าจะพดูความจรงิ แต่วธิเีกบ็ระดบัของนายอาจใช้วธิตีั้งปาร์ตี้” ฉางฟงนกึไปถงึ

กลุ่มภูตกห็วัเราะออกมา เพราะเนตรงามวเิคราะห์ถูกต้อง แม้ไม่ใช่การตั้งปาร์ตี้กบัผู้เล่น

กเ็ถอะ แต่การให้เหล่าภูตช่วยกไ็ม่ต่างจากตั้งปาร์ตี้อยู่ดี

“เธอวเิคราะห์เก่งจรงิๆ เลย” ฉางฟงเอ่ยปากชม เนตรงามมองฉางฟงคลี่ยิ้มและ

กล่าวว่า

“นายไม่ได้โกรธที่ฉนัพูดใช่ไหม”

“ฉนัจะโกรธเธอท�าไม ในเมื่อเธอพูดความจรงิ” ฉางฟงตอบ

“ฉันดูนายออกอีกเรื่องหนึ่ง สนใจจะฟังต่อหรือเปล่า” เนตรงามถามต่อ ฉางฟง

พยกัหน้ายิ้มๆ เนตรงามจงึกล่าวต่อไปว่า

“นายเองกไ็ม่ธรรมดาทเีดยีว”



ปากกาแดงดำา  13

“หมายความว่ายังไง เมื่อกี้เธอยังบอกฉันไม่เหมือนยอดยุทธอยู่เลย” ฉางฟง 

ถามต่อ

“ในสายตาฉัน การพูดจาของนายสามารถบ่งบอกได้ว่า นายเป็นคนฉลาดมาก 

คนหนึ่ง และอาจจะแฝงไว้ด้วยเล่ห์เหลี่ยมแพรวพราวอีกด้วย ในขณะที่เพื่อนของนาย 

กลับเป็นคนไม่ค่อยมีเล่ห์เหลี่ยมเท่าไหร่” เนตรงามวิจารณ์ฉางฟงกับเทพกระบี่เวรตะไล

อย่างตรงไปตรงมา

“ฮ่า ฮ่า เธอน่าจะไปเป็นหมอดูนะ แม่นมากเลยละ ที่เธอพูดออกมาอย่างน้อย 

กถ็ูกต้องถงึแปดสบิเปอร์เซน็ต์” ฉางฟงยิ้มกล่าวตดิตลก 

รุ้งบนิที่เดนิอยู่ด้านหน้าของฉางฟงและเนตรงามหนักลบัมากล่าวว่า

“เนตรงามเป็นสมองของกลุ่มเราน่ะ เธอเก่งในด้านวเิคราะห์คน”

“โห...แสดงว่าตั้งแต่พบกันครั้งแรก ถ้าพวกฉันไม่ผ่านด่านเนตรงามก็ไม่ได้มา 

กบัพวกเธอสนิะ” ฉางฟงถามขึ้น 

รุ้งบนิพยกัหน้ากล่าวว่า

“ถูกต้องแล้ว”

“ฉนัรู้สกึผดิจงัที่โกหกพวกเธออยู่บ้าง” ฉางฟงสารภาพ

“งั้นก็บอกความจริงมาเดี๋ยวนี้เลยสิ” รุ้งบินกล่าวขึ้น แต่สีหน้าเธอก็ไม่ได้จริงจัง

เท่าไรนกั ฉางฟงใช้มอืเกาคางเลก็น้อยกก็ล่าวขึ้นว่า

“ไว้ถงึจงหนานก่อนได้ไหม”

“ตามใจ ยงัไงซะ ความจรงิเหล่านั้นกไ็ม่ใช่ปัญหาโลกแตกสกัหน่อย ถ้านายพร้อม

เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น” รุ้งบินตอบ ฉางฟงคลี่ยิ้มที่มุมปากเล็กน้อย ตอนนี้เขารู้สึกชอบกลุ่ม

เพื่อนใหม่มากขึ้นจรงิๆ

“ด้านหน้ามกีารปะทะกนั ทุกคนระวงัไว้ด้วย” เสยีงร้องเตอืนของจอมพล ท�าให้ 

ทุกคนในกลุ่มหยุดการสนทนา และมองไปที่กลุ่มฝุ่นควันซึ่งห่างออกไปไม่ต�่ากว่าหนึ่ง

กโิลเมตร

“คงจะเป็นการปะทะกนัระหว่างผูเ้ล่นกบัสตัว์อสรูระดบัราชา” ดาบเดยีวคาดคะเน 

จอมพลพยกัหน้าเหน็ด้วย 

แต่เทพกระบี่เวรตะไลที่เดนิเข้ามากลบัแย้งขึ้นว่า

“ถ้าเป็นผูเ้ล่นสูก้บัสตัว์อสรูระดบัราชา พวกเราน่าจะได้ยนิเสยีงขูค่�าราม นอกจาก
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นี้ฝุ่นควันต้องกระจายตัวมากกว่านี้เยอะ ดังนั้นฟังธงไปได้เลยว่า ต้องเป็นการปะทะกัน

ระหว่างผู้เล่นแน่นอน”

“ฉันเห็นด้วย” ฉางฟงกล่าวสนับสนุน ท�าให้เพื่อนใหม่ทุกคนหันมามองพวกเขา 

สองคนเป็นตาเดยีว

“ฟง นายใช้อะไรวิเคราะห์” รุ้งบินเอ่ยปากถาม ฉางฟงชี้นิ้วไปยังร่างเทพกระบี่ 

เวรตะไลกล่าวว่า

“ฉันไม่ได้วิเคราะห์เองหรอก แต่ฉันเชื่อเพื่อนฉัน เพราะเขาเล่นเกมมาก่อนฉัน 

หลายร้อยปี ในขณะเดยีวกนั เขากผ็่านสมรภูมมิากกว่าฉนัหลายเท่า หึๆ ” 

ค�าตอบของฉางฟงท�าให้รุ้งบนิหวัเราะออกมา ก่อนจะกล่าวว่า

“แล้วถ้าเพื่อนนายวเิคราะห์พลาดล่ะ”

“ไม่พลาดหรอก เธอดูบนท้องฟ้าหรือยัง” ฉางฟงกล่าวจบ ทุกคนก็เริ่มมองเห็น

สตัว์อสูรทางอากาศหลายตวัก�าลงัต่อสู้กนัอย่างดุเดอืด

“สายตานายใช้ได้ ฟง” ดาบเดยีวเอ่ยปากชม

“ดูเหมือนพวกเราต้องระวังตัวกันหน่อยแล้วละ” จอมพลพูดจบ ทุกคนก็ออก 

เดนิทางต่อ แต่เป็นการเดนิทางที่ระมดัระวงัมากยิ่งขึ้น ฉางฟงกบัเทพกระบี่เวรตะไลได้รบั

การคุ้มครองเป็นพเิศษ พวกเขาจงึได้ประจ�าต�าแหน่งตรงกลางขบวน

ยิ่งเข้าใกล้สถานที่ปะทะเสยีงระเบดิกย็ิ่งดงัมากขึ้น ในขณะเดยีวกนัเสยีงแหกปาก

ร้องด่าทอกันของกลุ่มผู้เล่นก็เริ่มได้ยินบ้างแล้ว จอมพลยกมือเป็นสัญญาณให้ทุกคน 

ระวงัตวัเตม็ที่ เมื่อเข้าเขตระยะหนึ่งร้อยเมตร ทกุคนกเ็หน็ผูเ้ล่นสองกลุ่มก�าลงัตะลุมบอน

กนั

“จะฝ่าเข้าไปหรอืจะอ้อมไป” ฟ้าสั่งเอ่ยปากถาม

“เฮ้! นั่นมันเสือด�าเพื่อนเราไม่ใช่เหรอ” ดาบเดียวพูดขึ้น ท�าให้จอมพลต้องมอง 

ให้ชดัๆ เมื่อพบว่าเป็นกลิด์พนัธมติรของตวัเองจรงิๆ กร็บีถามขึ้นว่า

“พวกนั้นก�าลงัปะทะกบักลิด์ไหนเนี่ย”

“ไม่คุ้นเลย แต่ดูเหมือนคู่ต่อสู้จะใช้หอกเป็นอาวุธทั้งหมด” ฟ้าสั่งพูดขึ้น ฉางฟง

หนัไปมองเทพกระบี่เวรตะไลแวบหนึ่งราวกบันดักนั

“พวกนายสองคนรอที่นี่นะ เดี๋ยวพวกฉนัต้องไปช่วยเพื่อนๆ ก่อน” จอมพลกล่าว

กบัฉางฟงและเทพกระบี่เวรตะไล รุ้งบนิใช้มอืตบไหล่ฉางฟงกล่าวว่า
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“คอยดูฝีมอืพวกเรา” 

ทั้งห้าดึงอาวุธคู่มือออกมา พริบตาก็ใช้วิชาตัวเบาทะยานร่างเข้าช่วยเพื่อนของ 

พวกเขา ฉางฟงยงัคงยนืมองอยู่ที่เดมิ ไม่ต่างจากเทพกระบี่เวรตะไลนกั

“มันจะเป็นกิลด์ที่เป็นศัตรูกับกิลด์ FOX หรือเปล่า” เทพกระบี่เวรตะไลถาม 

ขึ้นก่อน

“มคีวามเป็นไปได้สูง จะไปดูใกล้ๆ หน่อยดไีหม” ฉางฟงตอบและเสนอความคดิ 

เทพกระบี่เวรตะไลเหล่ตามองเพื่อนเลฟิก่อนจะกล่าวว่า

“นายจะไหวเหรอ ระดบัสี่”

“เราแค่ไปดู ไม่ได้ไปต่อสู้นะ ระดบัสบิ” ฉางฟงตอบยิ้มๆ

“งั้นไปกันเถอะ ถ้ามีเรื่องก็ถือโอกาสแสดงให้เพื่อนใหม่เห็นหน่อยว่า ระดับสี่กับ

ระดบัสบิกไ็ม่ได้ขี้เหร่อะไรเลย” เทพกระบี่เวรตะไลกล่าวเสนอ ฉางฟงยิ้มที่มุมปากกล่าว

ต่อไปว่า

“รวมกนัเราอยู่ แยกหมู่เราตาย ถ้ามเีรื่อง ฉนัตดัก�าลงั นายเป็นคนลงมอื โอเค?”

“ไป!” 

เทพกระบี่เวรตะไลกล่าวจบ สองหนุ่มก็เดินเข้าสู่สนามรบ ฉางฟงกับเทพกระบี่ 

เวรตะไลมาหยุดยืนห่างจากสนามรบไม่ถึงสิบเมตร รุ้งบินเห็นสองหนุ่มมายืนดูใกล้ๆ 

สนามรบกต็กใจ เธอรบีร้องตะโกนบอกให้สองหนุ่มออกไปยนืดูไกลๆ 

ผูเ้ลน่ฝ่ายถอืหอกมมีากกว่า พอเหน็เหยื่อรายใหม่ หลายคนกก็รกูนัเข้ามาหาทนัที

“แย่ละส!ิ รุ้งบนิเรยีกแขกให้เราแล้วว่ะ” ฉางฟงกล่าวขึ้น

“ห้าคนไหวไหม” เทพกระบี่เวรตะไลถาม ฉางฟงยิ้มแล้วก้าวเดนิออกไปข้างหน้า

“นายตามให้ทนักแ็ล้วกนัเพื่อน” 

กล่าวจบฉางฟงกพ็ุ่งร่างเข้าไปหากลุ่มผู้เล่นทั้งห้า เทพกระบี่เวรตะไลตะลงึอยู่บ้าง 

เพราะความเร็วในการเคลื่อนตัวของเพื่อนเลิฟเหมือนกับใช้วิชาตัวเบา แต่มันไม่ใช่ เขา 

เคยเห็นมาแล้ว มันเป็นท่วงท่าการเคลื่อนตัวเข้าจัดการกับมือปืนในโลกแห่งความจริง 

ของกุมภานั่นเอง!

ฉางฟงเอยีงคอหลบคมหอกจากศตัรูคนแรก พรบิตาเขากใ็ช้มอืลอ็กแขนหมุนตวั

และออกแรงเหวี่ยงร่างของศตัรูอ้อมผ่านท�ามุม 270 องศา ย้อนกลบัไปฟาดใส่พวกศตัร ู

ที่วิ่งตามหลงัมาอกีสี่คนทนัที
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“เฮ้ย! อะไรวะ” 

ผู้เล่นศัตรูที่ตามหลังมาร้องลั่น ก่อนร่างพวกเขาสามคนจะถูกกระแทกล้มลง  

ส่วนอกีคนหลบทนั ฉางฟงอมยิ้มปล่อยระเบดิเพลงิลงพื้นพร้อมกนัสามลกู และรบีดดีตวั

ตลีงักาถอยหลงัอย่างรวดเรว็

บึ้ม! บึ้ม! บึ้ม! 

เสยีงระเบดิเพลงิดงัสนั่น ร่างผูเ้ล่นห้าคนกระเดน็ไปคนละทาง ฉางฟงหยบิระเบดิ

เพลงิออกมาจากกระเป๋ามติ ิเขาถอดสลกัแล้วโยนใส่ผู้เล่นที่นอนบนพื้นอกีรอบ แต่ละคน

ตาเหลอืกคดิจะกระโดดหลบกไ็ม่ทนัเสยีแล้ว 

บึ้ม! บึ้ม! บึ้ม! 

ร่างของผู้เล่นสามในห้าที่จู่โจมฉางฟงกระเด็นไปคนละทางอีกครั้ง เทพกระบี่ 

เวรตะไลพุ่งร่างเข้าหาคนที่นอนอยู่บนพื้นพร้อมกับกระบี่ในมือ เนื่องจากเขารู้ตัวเองว่า

ระดบัพลงัโจมตตี�่า พอเข้าประชดิตวัศตัรู เทพกระบี่เวรตะไลกฟ็ันไม่ยั้ง ฉางฟงไม่ปล่อย

ให้โอกาสดีๆ  ผ่านไปง่ายๆ เขาใช้เท้าเกี่ยวหอกบนพื้นดดีขึ้นมาและซดัใส่ศตัรูที่เพิ่งจะลุก

ขึ้นมาคนหนึ่ง ฉึก! หอกแทงเข้าไปที่ตัวพอดี ผู้เล่นถึงกับตกใจ รีบส�ารวจมองดูแผล 

ตวัเอง แต่เนื่องจากระดบัฉางฟงต�่ามากๆ ฝ่ายตรงข้ามจงึมแีผลเลก็น้อยเท่านั้น

ฉางฟงรูอ้ยูแ่ล้ว การโจมตขีองเขาคงท�าอะไรศตัรไูม่ได้มาก ดงันั้นพอซดัหอกออก

ไป ฉางฟงกด็งึสลกัระเบดิเพลงิอกีสามลูกโยนตามหลงัเข้าไปด้วย กว่าผู้เล่นคนนั้นจะรู้ตวั

กส็ายไปเสยีแล้ว ตูม! ระเบดิดงัสนั่น ผู้เล่นคนนั้นปลวิกระเดน็ไปหลายเมตร แรงระเบดิ

เพลงิสามลูกท�าให้เขากระอกัเลอืดออกมาทนัที

เทพกระบี่เวรตะไลฟันผู้เล่นคนนั้นไปหลายท ีพอพวกของศตัรูจะเข้ามาช่วย เขา

กร็บีถอนตวัออกมา ฉางฟงที่ถอดสลกัระเบดิเพลงิรออยู่แล้วกร็บีขว้างสวนเข้าไป ผู้เล่น 

ที่วิ่งเข้ามาช่วยเพื่อนถงึกบัเบกิตาค้าง

“มนัเล่นระเบดิ!” ผู้เล่นศตัรูร้องลั่น 

บึ้ม! บึ้ม! บึ้ม! เสยีงระเบดิเพลงิดงัสนั่นหวั่นไหวอกีสามครั้งซ้อน ร่างของผู้เล่น

ศตัรซูึ่งถกูเทพกระบี่เวรตะไลฟันกลายเป็นแสงหายไปทนัท ีส่วนคนที่มาช่วยกก็ระเดน็กลิ้ง

ไปกบัพื้น

เทพกระบี่เวรตะไลรอจงัหวะงามๆ ที่เพื่อนเลฟิชงให้อยู่แล้ว เขาจงึไม่พลาดรบีพุ่ง

ร่างตามเข้าไปฟันซ�้า เพื่อนศัตรูอีกสองคนเพิ่งจะตั้งหลักได้ พอเห็นเพื่อนถูกเทพกระบี่ 
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เวรตะไลใช้กระบี่ฟันไม่ยั้ง พวกเขาก็รีบเคลื่อนตัวเข้าไปช่วยเหลือ แต่ก็ช้าไปก้าวหนึ่ง  

เพราะฉางฟงได้ค�านวณเวลาโยนระเบดิเพลงิมาดกัรอด้านหน้าไว้แล้ว ทั้งสองตาเบกิโพลง

กระโดดหนอีอกด้านข้างอย่างรวดเรว็ บึ้ม! บึ้ม! บึ้ม! ระเบดิเพลงิดงัตดิๆ กนัสามลูกซ้อน

คนที่นอนกระอกัเลอืดถูกแรงระเบดิกระแทกไปอกีครั้ง ท�าให้เขากระเดน็กลิ้งไป

กบัพื้นหลายตลบ ฉางฟงหวัเราะดดีระเบดิไล่ตามหลงัคนที่กระโดดหนแีละคนที่ถกูระเบดิ

กลิ้งไปกบัพื้นอกีเที่ยว

บึ้ม! บึ้ม! บึ้ม! สองในสามหลบไม่ทนั ร่างจงึกระเดน็ตามแรงระเบดิ เทพกระบี่

เวรตะไลสงัหารศตัรูเสรจ็พอด ีจงึวิ่งเข้าไปสงัหารคนที่บาดเจบ็หนกับนพื้นก่อน หลงัจาก

นั้นกห็นัไปเล่นงานอกีคนที่ก�าลงัพยุงตวัลุกขึ้น เทพกระบี่เวรตะไลไม่ยอมให้ฝ่ายตรงข้าม

มโีอกาสตั้งหลกั เขาใช้เท้าเหยยีบเข้าที่กลางหลงัก่อนจะจ้วงแทงกระบี่ถี่ยบิ ศตัรทูี่เหลอือยู่

อีกคนมองเห็นฉางฟงโยนลูกระเบิดเพลิงในมือเล่นสามลูกจึงไม่กล้าเข้ามาช่วยเพื่อน 

สุดท้ายได้แต่มองดูเพื่อนตายจากไป

รุง้บนิหลงัจากเข่นฆ่าศตัรขูองเธอเสรจ็กร็บีเหนิร่างเข้ามาช่วยเหลอื ศตัรทูี่รอดจาก

การปะทะกับฉางฟงและเทพกระบี่เวรตะไลจึงถูกเธอสังหารในเวลาไม่นานนัก การต่อสู้

เหมือนจะจบลงแล้ว เมื่ออยู่ๆ ฝ่ายผู้ใช้หอกก็ถอนก�าลังกลับไปอย่างไม่มีสาเหตุ รุ้งบิน 

มองดูฉางฟงกบัเทพกระบี่เวรตะไล เธอส่ายหน้ากล่าวว่า

“ฉนัเพิ่งจะเคยเหน็การต่อสู้ที่พสิดารพนัลกึกค็รั้งนี้แหละ”

“เจ๋งเปล่าล่ะ” ฉางฟงถาม

“อืม...ฉันตั้งฉายานายเป็นไอ้ระเบิดได้เลย” รุ้งบินตอบติดตลก ดาบเดียวเดิน

หวัเราะเข้ามาหาฉางฟงกล่าวว่า

“นึกไม่ถึงผู ้เล่นระดับสี่ก็ฆ่าผู้เล่นระดับกลางได้ด้วย” ฉางฟงชี้นิ้วไปยังร่าง 

เทพกระบี่เวรตะไลกล่าวว่า

“ฉนัไม่ได้เป็นคนฆ่า เพื่อนฉนัต่างหากที่ฆ่า”

“ฮ่า ฮ่า ฉันไม่รู้พวกนายท�าได้ยังไงนะ แต่ยอมรับมันเจ๋งสุดๆ” ดาบเดียวเอ่ย

ปากชม เทพกระบี่เวรตะไลเก็บกระบี่และเดินเข้ามาตบมือกับฉางฟงเป็นเชิงบอกว่า  

พวกเราประสานงานกนัได้ดมีาก เนตรงามเพิ่งจะเดนิเข้ามาสมทบกก็ล่าวชมว่า

“ฟง นายไม่ธรรมดาจริงๆ ด้วย คนอื่นเขาใช้อาวุธสู้ แต่นายกลับใช้ระเบิดสู้  

ท่าทางนายจะเงนิเยอะนะเนี่ย” 
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ฉางฟงยิ้มกล่าวตดิตลกว่า

“มันช่วยไม่ได้นี่นา ระหว่างเงินกับชีวิต ขอเลือกชีวิตไว้ก่อนละกัน” รุ้งบินเห็น

เหตุการณ์ช่วงต้นๆ ทั้งหมดกอ็ดแปลกใจไม่ได้ ดงันั้นเธอจงึเอ่ยปากถาม

“ฟง ฉนัสงสยัจรงิๆ ช่วงที่นายพุ่งเข้าหาศตัรูห้าคน นายคดิว่าสามารถล้มพวกเขา

ได้จรงิๆ เหรอ”

“ถ้าฉันอยู่คนเดียวก็หวั่นๆ อยู่ แต่ถ้ามาแพ็กคู่ก็พอจะมีหวัง” ฉางฟงตอบยิ้มๆ  

ไม่ได้ซีเรียสอะไร ท�าให้รุ้งบินกับเนตรงามต้องลอบประเมินเพื่อนชายทั้งสองคนใหม่  

เพราะมันเป็นไปได้ยากมากๆ ที่ผู้เล่นระดับสี่และสิบ จะเอาชนะผู้เล่นระดับกลางได้ถึง 

สี่คนในเวลาไม่กี่นาที

ฉางฟงมองผ่านร่างเนตรงามไปด้านหลงั เมื่อพบว่าจอมพลได้พาผู้เล่นอกีสามคน

เดินเข้ามาสมทบ ท่าทางที่คุยกันสนิทสนมสามารถบ่งบอกได้ว่า พวกเขาเป็นเพื่อนกัน 

มานานมากแล้ว

“ขอแนะน�าให้รู้จัก นี่เพื่อนฉัน เสือด�า มารบูรพา และเหนือยุทธ พวกเขาเป็น 

เพื่อนสนทิฉนั และเป็นกลิด์พนัธมติรซึ่งเกื้อกลูช่วยเหลอืกนัมาตั้งแต่เริ่มเล่นเกม” จอมพล

เอ่ยปากแนะน�า

“ฉันฟง เพื่อนฉันยู เอ่อ...จะเรียกไลจังก็ได้นะ เพราะชื่อ ยู ตามจริงเป็นชื่อ 

แฟนเขา แต่เขาเอามาตั้งเป็นชื่อส�ารองไว้ให้คนเรียก ส่วนพวกนายจะเรียกเขาอย่างไร 

กต็ามสบาย” ฉางฟงกล่าวจบกห็นัไปมองรุ้งบนิกล่าวว่า

“ฉนัเปิดเผยความจรงิเรื่องหนึ่งแล้วนะ” รุ้งบนิหวัเราะข�ากล่าวว่า

“คิๆ  งั้นฉนัจะเรยีกเพื่อนนายว่าไลจงัดกีว่า ดูมนัคขิุด”ี 

เทพกระบี่เวรตะไลรู้สึกอายเหมือนกัน ที่ฉางฟงบอกว่าชื่อยูเป็นชื่อของแฟนเขา  

แต่เมื่อฉางฟงพูดไปแล้ว เขากท็�าอะไรไม่ได้จงึได้แต่ยอมรบัเท่านั้น เสอืด�าเมื่อรู้ว่าฉางฟง 

มรีะดบัสี่และเทพกระบี่เวรตะไลระดบัสบิ เขาถงึกบัอึ้งไปเลย

เสอืด�าเป็นหวัหน้ากลิด์พยคัฆ์หลบั กลิด์ที่ชื่อน�าหน้าว่าพยคัฆ์ในยทุธภพมมีากมาย

จริงๆ แค่ฉางฟงได้ยินผ่านหูและได้เจอก็หลายกิลด์แล้ว การต่อสู้ที่เกิดขึ้นดูเหมือน 

จะสร้างความเสียหายให้กับกิลด์พยัคฆ์หลับไม่น้อย ท�าให้เสือด�าไม่มีอารมณ์จะคุยกับ 

ฉางฟงและเทพกระบี่เวรตะไลเท่าไร มเีพยีงมารบูรพาที่ดูเหมอืนจะเป็นคนสบายๆ ไม่ได้

จรงิจงักบัชวีติการเล่นเกมมากนกั
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ในขณะรอค�าสั่งออกเดินทางจากจอมพล ฉางฟงก็มานั่งเช็กระเบิดเพลิงที่เหลือ 

ในกระเป๋ามิติ ดูเหมือนเขาจะขนเอาระเบิดเพลิงของซินเวียที่สะสมเก็บไว้ขายมาเล่น 

จนเกือบจะหมดแล้ว เหลืออีกเพียงไม่ถึงร้อยลูก เทพกระบี่เวรตะไลเห็นฉางฟงก�าลัง 

ห้อยระเบดิชนดิต่างๆ ตามตวักอ็ดหวัเราะเขาไม่ได้

“นายจะเปลี่ยนชื่อเป็น ‘ฟงระเบดิขวด’ ไหม”

“มนัช่วยไม่ได้นี่นา ระดบัต�่าอย่างฉนัยงัไงกต้็องใช้เครื่องทุ่นแรง” ฉางฟงตอบยิ้มๆ 

เนตรงามกบัรุ้งบนิไม่มอีะไรท�า จงึเดนิเข้ามายนืมองดูฉางฟงด้วย

“นายพกระเบดิตดิตวัเยอะขนาดนี้เลยเหรอ” เนตรงามถามขึ้น

“ปกตมิไีว้ขายน่ะ แต่ตอนนี้มไีว้ใช้” ฉางฟงตอบ

“ถ้าระเบดิหมด นายจะท�ายงัไง” รุ้งบนิถามบ้าง ฉางฟงคลี่ยิ้มกล่าวว่า

“ฉันจะท�าอะไรได้ นอกจากจะเป็นกาฝากติดพวกเธอจนถึงเมืองจงหนาน หรือ 

ถ้าเหตุการณ์ฉุกละหุกจรงิๆ ฉนักย็งัมขีาไว้ส�าหรบัวิ่งหน”ี

“เหอะๆ นายคดิอะไรง่ายดนีะ” รุ้งบนิกล่าวขึ้น

“แน่นอน แต่ฉันก็หวังจะเดินทางเข้าจงหนานโดยที่ไม่จ�าเป็นต้องใช้ระเบิดหรือ 

ต่อสู้อกี” ฉางฟงกล่าวยิ้มๆ 

เนตรงามดงึกระบี่ออกจากฝักมากวดัแกว่งเล่น ก่อนจะกล่าวว่า

“ตอนนี้ฉนัก�าลงัว่าง พวกนายสองคน ใครกไ็ด้มาช่วยเล่นกบัฉนัหน่อยส”ิ

“ฉนัใช้กระบี่ไม่เก่ง” ฉางฟงรบีปฏเิสธ

“ส่วนฉนัใช้กระบี่เป็น แต่ระดบัต�่า สู้เธอไม่ได้หรอก ดงันั้นเพื่อไม่ให้ตวัเองต้อง

เจบ็ตวั ขอยกมอืยอมแพ้” 

เทพกระบี่เวรตะไลขอยอมแพ้ตรงๆ เนตรงามเบ้ปาก เธอมองสองหนุ่มที่ปฏเิสธ

เธอโดยไม่เสยีเวลาคดิอย่างเซง็ๆ

หลงัจากหยุดพกัผ่อนเกอืบชั่วโมง จอมพลกส็ั่งออกเดนิทาง เทพกระบี่เวรตะไล 

ดูเหมือนจะเลิกไล่ฆ่าสัตว์อสูรแล้ว เพราะตอนนี้เป็นการเดินทางร่วมกับกิลด์พยัคฆ์หลับ

ซึ่งมคีนมากกว่ายี่สบิคน ดงันั้นต่อให้มเีรื่องมรีาว สองหนุม่กไ็ม่น่าจะต้องออกแรงให้เหนื่อย

ระหว่างเดนิทาง ฉางฟงและเทพกระบี่เวรตะไลไม่ค่อยเคร่งเครยีดนกั เนื่องจาก

ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น พวกเขาสองคนก็แค่ตัวแถม ต่อให้วิ่งหนีศัตรู ทุกคนก็ไม่ได้สนใจ

พวกเขาเพราะต่างก็รู้กันหมดแล้วว่า คนหนึ่งมีระดับสี่ อีกคนระดับสิบ ขนาดผู้เล่นใน 
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กลิด์พยคัฆ์หลบัระดบัต�่าสุดที่รบัเข้ามายงัระดบัสามสบิห้าเลย

ในกลุ่มพยัคฆ์หลับ เสือด�าระดับสูงที่สุดคือ 64 ส่วนมารบูรพากับเหนือยุทธ

ระดับ 59 เท่ากัน เรื่องนี้มารบูรพาเป็นคนบอกเขาเอง ส่วนกลุ่มของจอมพล ฉางฟง 

ยงัไม่รู้ระดบัเท่าไรกนับ้าง ระหว่างทางมสีตัว์อสูรระดบัราชามารบกวนอยู่สองตวั ฉางฟง 

กับเทพกระบี่เวรตะไลต่างเป็นผู้ชมที่ดี ปล่อยให้พวกระดับสูงท�าหน้าที่จัดการเคลียร ์

เส้นทาง

เนตรงามกับรุ้งบินก็ไปร่วมสู้ด้วย มีเพียงฟ้าสั่งที่ขี้เกียจต่อสู้กับสัตว์อสูรจึงมา 

นั่งดูเป็นเพื่อนสองหนุ่ม ฉางฟงดูไปด้วยอ้าปากหาวนอนไปด้วย

“ดูนายเบื่อๆ นะฟง” ฟ้าสั่งกล่าวขึ้น

“กไ็ม่เชงิเบื่อหรอก เพยีงแต่ฉนัไม่ค่อยจะคุน้เคยกบัสภาพปัจจบุนั นายเองกด็เูบื่อๆ 

นะ” ฉางฟงตอบและถามกลบั ฟ้าสั่งยกัไหล่กล่าวว่า

“ฉันขี้เกียจสู้กับสัตว์อสูรมาตั้งแต่ต้นแล้ว ไม่งั้นระดับฉันคงไม่ล้าหลังเพื่อนๆ 

หรอก”

“พูดแบบนี้แสดงว่านายชอบต่อสู้กบัผู้เล่นสนิะ” ฉางฟงถามต่อ

“ถูกต้อง สู้กบัผู้เล่นมนัสนุกกว่ากนัเยอะ แถมเรายงัก�าหนดได้อกีด้วยว่าจะสู้แบบ

ไหน ใช้ทกัษะพเิศษหรอืเปล่า ถ้านายคนืระดบัเดมิแล้ว มาประลองกบัฉนัหน่อยส”ิ ฟ้าสั่ง

กล่าวยิ้มๆ ฉางฟงหวัเราะกล่าวตดิตลกว่า

“อมื...จะประลองกบัฉนักไ็ด้นะ แต่ฉนัยงัมธีุระต้องท�าอกีหลายอย่าง นายคงต้อง

ไปต่อท้ายแถวก่อน” ฟ้าสั่งมองฉางฟงอึ้งๆ สกัพกักส็่ายหน้ากล่าวว่า

“นายมธีุระอะไรต้องท�านกัหนา” 

ฉางฟงยิ้มอย่างมเีลศนยักล่าวว่า

“ฉนัอยากจะลองเป็นพ่อค้าดู ฉนัเคยได้ยนิข่าวจากเพื่อนว่า เมอืงจงหนานมผีู้เล่น

พ่อค้าทรงอ�านาจหลายคน นายอยู่ที่เมืองจงหนานน่าจะพอรู้อะไรดีๆ บ้าง เล่าให้ฟัง 

หน่อยส”ิ 

ฟ้าสั่งดวงตาวาวโรจน์ก่อนจะกล่าวว่า

“นายได้ข่าวมาไม่ผิดหรอก จงหนานมีผู้เล่นพ่อค้าที่ทรงอ�านาจจริง ช่วงที่กิลด์  

GODSEVEN มอี�านาจมากที่สุด พวกเขากย็งัสามารถเคลื่อนไหวได้อสิระ เวลานี้ภายใต้

ชื่อเสยีงกลุ่มพ่อค้าอนัดบัหนึ่งในยุทธภพ พวกเขาไม่ใช่มแีค่สมอง แต่ความสามารถด้าน
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การต่อสู้กไ็ม่ใช่เล่นๆ ด้วย”

“พูดแบบนี้ แสดงว่าได้เห็นอะไรดีๆ มาแล้วสิ” ฉางฟงถามสีหน้ากระตือรือร้น  

ฟ้าสั่งยิ้มกล่าวว่า

“ฉันเคยเห็นพวกเขาถล่มกิลด์ศัตรู แค่สองเดือนก็สามารถลบกิลด์ที่จัดได้ว่า

แขง็แกร่งระดบัต้นๆ ของเมอืงจงหนานได้ โดยไม่ต้องขอความช่วยเหลอืจากกลิด์พนัธมติร

ไหนเลย”

“แสดงว่าในกลิด์ต้องเตม็ไปด้วยยอดฝีมอืสนิะ” ฉางฟงถาม ฟ้าสั่งพยกัหน้ากล่าวว่า

“แม้คนในกิลด์ส่วนใหญ่จะเป็นพ่อค้า แต่ก็มียอดฝีมือเยอะจริงๆ กิลด์อื่นจึง 

ไม่กล้าไปหาเรื่อง ฉันเคยประลองกับผู้เล่นคนหนึ่งในกิลด์นั้นด้วยนะ” ฉางฟงเห็นฟ้าสั่ง

ท�าท่าครุ่นคดิจงึถามว่า

“ผลเป็นไง”

“ฉนัแพ้” ฟ้าสั่งตอบ

“อมื แล้วไงต่อ” ฉางฟงถาม ฟ้าสั่งใช้มอืเกาศรีษะกล่าวว่า

“ฉนัแพ้ให้กบัชนชั้นรองหวัหน้าหน่วยเท่านั้น หลงัจากพ่ายแพ้เขาบอกฉนัว่า หวัหน้า

หน่วยเก่งกว่าเขาหลายเท่า ส่วนระดบัผู้บรหิารกลิด์ยิ่งเก่งขึ้นไปอกี” 

ฉางฟงยังไม่เคยเห็นฟ้าสั่งสู้กับผู้เล่นจริงจังสักครั้ง ดังนั้นเขาจึงไม่อาจวิเคราะห ์

ฝีมอืกลิด์พ่อค้าเหล่านั้นได้เช่นกนั เทพกระบี่เวรตะไลที่ฟังอยู่ด้วยจงึกล่าวขึ้นว่า

“ถ้าเปรยีบเทยีบกบัยอดยุทธชื่อดงัในยุทธภพล่ะ”

“เหอะๆ ฉนัไม่เคยสู้กบัพวกเขา จะไปรู้ได้ไงเล่า แต่ฉนัเคยคดิเข้าข้างตวัเองนะว่า 

ฉนันี่แหละเก่งระดบัยอดยุทธที่มชีื่อเสยีงเลยละ ฮ่า ฮ่า ฮ่า” ฟ้าสั่งหวัเราะเสยีงดงั 

เทพกระบี่เวรตะไลหนัไปมองฉางฟง สกัพกัสองหนุ่มกห็วัเราะขึ้นมาบ้าง

“โอ๊ย! พวกนายนี่มคีวามสุขจรงินะ” รุ้งบนิที่เลกิสู้กบัสตัว์อสูรแล้วทกัขึ้น ฟ้าสั่ง

มองดูเพื่อนสาวกล่าวว่า

“ยงัล้มสตัว์อสูรไม่ได้เลย ท�าไมเลกิสู้แล้วล่ะ”

“คนมนัเยอะ ขวางมอืขวางเท้ายงัไงกไ็ม่รู้” รุ้งบนิตอบ ฟ้าสั่งตบที่พื้นหญ้าข้างตวั

กล่าวว่า

“งั้นมานั่งดูด้วยกนั” 

รุง้บนิใช้มอืปัดฝุ่นตามตวั ก่อนจะนั่งลงตามค�าเชญิของเพื่อนชาย เธอกวาดตามอง
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พวกเขาแล้วถามว่า

“พวกนายคุยอะไรกนั”

“เรื่องกลิด์พ่อค้าที่แขง็แกร่งที่สดุในจงหนาน พอดฟีงเขาก�าลงัหาข้อมลู” ฟ้าสั่งตอบ 

รุ้งบนิกะพรบิตาปรบิๆ กล่าวว่า

“ความจรงินายเป็นพ่อค้าหรอื”

“ไม่ใช่หรอก ฉนัเป็นนกัดาบ แค่สนใจอาชพีพ่อค้าเท่านั้น” ฉางฟงตอบยิ้มๆ ฟ้าสั่ง

นกึสนุกจงึกล่าวต่อว่า

“ฟงเขามีความคิดจะลองดีกับกิลด์พ่อค้าที่แข็งแกร่งที่สุดในจงหนานน่ะ เธอพอ 

จะมขี้อมูลอะไรไหม” 

รุ้งบนิท�าตาโตมองฉางฟงกล่าวว่า

“นายเอาจรงิเหรอ” ฉางฟงยิ้มกล่าวว่า

“ฟ้าสั่งพูดเล่น ฉนักแ็ค่สนใจการค้าขายในจงหนานเท่านั้น”

“ขอเตอืน นายอย่าไปมเีรื่องกบัพวกนั้นดกีว่า ฉนัเคยเหน็พวกเขาปราบผู้เล่นระดบั

สูงหลายคนแล้ว พวกเขาแม้จะเป็นพ่อค้าแต่ฝีมอืดมีาก วรยุทธของพวกเขาบางทอีาจจะ

เทยีบเท่ากบัยอดยุทธที่มชีื่อเสยีงในยทุธภพเลย” รุง้บนิวเิคราะห์ ท�าให้ฉางฟงกบัเทพกระบี่

เวรตะไลรู้สกึสนใจขึ้นมาทนัที

“ขอบคุณที่เตอืน แล้วเธอมขี้อมูลพวกเขาไหม” ฉางฟงถาม

“ไม่มหีรอก ฉนัรู้แค่ว่าพวกเขาเก่งมาก” 

รุ้งบินพูดจบ เธอกับฟ้าสั่งก็ได้ยินเสียงจอมพลตะโกนเรียก ทั้งสองจึงต้องรีบ 

เดนิไปหา เทพกระบี่เวรตะไลมองดูฉางฟงกล่าวว่า

“เมอืงจงหนานจะมคีนจ�านายได้ไหมนะ” 

ฉางฟงเอนร่างลงนอนบนพื้นหญ้ากล่าวว่า

“อาจจะมบีางคนจ�าได้ แต่น่าจะเป็นส่วนน้อย นายสงัเกตเมอืงหนานถงัส ิขนาดฉนั

สู ้กับกิลด์ GODSEVEN จนได้ชัยชนะที่นั่น พวกกิลด์แซ่หงส์ สิบกิลด์พันธมิตร  

แม้แต่กิลด์แซ่มังกร กลับไม่เคยเห็นหน้าฉันสักครั้ง ทั้งๆ ที่ฉันก็เดินในเมืองหนานถัง 

จนขาแทบจะหลุดอยู่แล้ว”

เทพกระบี่เวรตะไลหวัเราะข�ากล่าวว่า

“ตอนนั้นสงครามระหว่างกลิด์มนัจบเรว็มาก ไม่ถงึหนึ่งวนัโลกจรงิด้วยซ�้า แถม 
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ผู้เล่นที่ได้ดูการประลองยุทธ ฉันประเมินว่าส่วนใหญ่ก็เป็นคนของกิลด์พันธมิตร  

GODSEVEN หรือไม่ก็พันธมิตรของกิลด์ DEVIL มันจึงไม่แปลกที่กิลด์แซ่หงส์ หรือ 

กลิด์แซ่มงักรไม่เคยเจอนาย”

“เรื่องกิลด์แซ่หงส์ไม่เคยเจอฉันก็พอจะเข้าใจอยู่หรอก แต่กิลด์แซ่มังกรนี่ส ิ 

พวกเขาเคยเป็นพนัธมติรกบักลิด์ GODSEVEN ไม่น่าจะไม่เคยเจอฉนั จรงิไหม” ฉางฟง

ตั้งข้อสงัเกต

“ช่วงที่พวกเราท�าสงครามกับกิลด์ GODSEVEN ซางอี้ไม่ต้องการให้เกิดความ 

ผดิพลาด เขาจะเรยีกใช้เฉพาะกลิด์ที่ไว้ใจได้จรงิๆ เท่านั้น ในขณะเดยีวกนั กลิด์ใหญ่ๆ ก็

ไม่อยากได้รบัผลกระทบ พวกเขาจงึถอืโอกาสหยดุพกัเล่นเกมชั่วคราว เพื่อลดความเสี่ยง

ถ้าถอืหางผดิฝ่าย” เทพกระบี่เวรตะไลอธบิาย 

ฉางฟงอ้าปากหาวนอนอกีครั้ง ก่อนจะกล่าวขึ้นว่า

“เฮ้อ...เอาเป็นว่า ฉันชอบให้คนรู้จักน้อยมากกว่าคนรู้จักเยอะ และหวังเป็น 

อย่างยิ่ง เมืองจงหนานจะไม่มีคนรู้จักฉันเลย เพราะมันจะได้สนุกสนานขึ้นมาหน่อย”  

เทพกระบี่เวรตะไลเหล่ตามองฉางฟงกล่าวว่า

“นายคดิจะท�าอะไรอกีล่ะเนี่ย” ฉางฟงดวงตาวาวโรจน์

“ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฉนับอกไปแล้วไง ฉนัสนใจจะเป็นพ่อค้าดูสกัครั้ง พอเข้าเมอืงจงหนาน

เมื่อไหร่ พวกเราสองคนจะปลอมตวัเป็นพ่อค้ากนั”

“หา! สองคนเหรอ ท�าไมฉันต้องไปเป็นพ่อค้าเหมือนนายด้วยล่ะ” เทพกระบี่ 

เวรตะไลถาม ฉางฟงส่งเสยีงจุ๊ๆ ที่ปาก ก่อนจะกล่าวขึ้นว่า

“ระดบัสี่กบัระดบัสบิ มนัมทีางให้เลอืกมากนกัหรอืไง”

“เรื่องระดบั เดี๋ยวเข้าเมอืง NPC กค็นืค่าให้เองแหละ” เทพกระบี่เวรตะไลพูดขึ้น 

ฉางฟงหวัเราะกล่าวว่า

“นายคิดว่า การดึงข้อมูลคืนพวกเรามันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอ โดยปกติแล้ว  

NPC น่าจะต้องเกบ็ข้อมลูของผู้เล่นทุกคนที่เจอไวรสัก่อน เขาจงึจะแก้ไขครั้งเดยีวให้เสรจ็”

“ฉนัไม่เข้าใจที่นายพดูอะ” เทพกระบี่เวรตะไลสงสยั ฉางฟงท�าหน้าครุน่คดิเลก็น้อย 

กก็ล่าวว่า

“ฉนัจะอธบิายยงัไงดลี่ะ อมื...ประมาณว่า การรเีซตระบบหลายๆ ครั้ง มนัไม่เป็น 

ผลดีต่อธุรกิจเกม ดังนั้น NPC จ�าเป็นจะต้องได้ข้อมูลคนถูกไวรัสจ�านวนหนึ่งมาก่อน  
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เขาจงึจะรเีซตระบบคนืค่าเดมิให้ ดงันั้นนายไม่ต้องคาดหวงั NPC จะคนืค่าให้เลยหลงัจาก

ไปแจ้ง”

“หมายความว่า ฉนัต้องอยู่ระดบัสบิอกีสกัพกัน่ะส!ิ” เทพกระบี่เวรตะไลพูดโพล่ง

ขึ้น

“ถูกต้อง ช่วงที่รอระดบัให้กลบัคนืค่าเดมิ พวกเรามาคดิกนัดกีว่าว่าจะขายอะไร 

มนัจงึจะสนุกสนานแก้เซง็ได้บ้าง” ฉางฟงกล่าวยิ้มๆ เทพกระบี่เวรตะไลนกึไปถงึการปลูก

ต้นไม้ในขวดจงึกล่าวขึ้นว่า

“ปลูกดอกไม้ในขวดขายไง” ฉางฟงโบกมอืกล่าวว่า

“อนันั้นพวกเราขายชวัร์อยู่แล้ว แต่เราต้องหาสนิค้าอย่างอื่นมาขายด้วย”

“ก็ขายอาวุธ ไม่ก็อัญมณีสิ ไม่เห็นต้องคิดมากเลย” เทพกระบี่เวรตะไลแนะน�า  

ฉางฟงส่ายหน้ากล่าวว่า

“ไม่ไหวหรอก มีคนขายเยอะเกินไป” เทพกระบี่เวรตะไลนั่งช่วยฉางฟงคิดอยู ่

หลายนาท ีสุดท้ายกย็งัคดิไม่ออก ไม่ต่างจากฉางฟงที่ตอนนี้เผลอหลบัไปแล้ว

ครึ่งชั่วโมงต่อมา เทพกระบี่เวรตะไลก็ปลุกฉางฟง เพราะทุกคนก�าลังจะออก 

เดนิทางอกีครั้ง รอบนี้สองหนุ่มเลอืกเดนิท้ายแถว โดยมฟีา้สั่งมาเดนิเป็นเพื่อน จนกระทั่ง

พระอาทติย์ตกดนิ จอมพลจงึสั่งให้ตั้งเตน็ท์ที่พกัได้ วนันี้ดูเหมอืนจะมภีารกจิพเิศษไปตี

สตัว์อสูรยามค�่าคนื ฉางฟงจงึเหน็ทุกคนจดัเตรยีมอาวุธเตม็พกิดั

เกอืบสี่ทุ่ม ทุกคนกเ็ริ่มทยอยออกเดนิทางไปตสีตัว์อสูรโดยแบ่งออกเป็นสามกลุ่ม 

บรเิวณเตน็ท์ที่พกัจงึเหลอืเพยีง ฉางฟง เทพกระบี่เวรตะไล ฟ้าสั่ง และมารบรูพาที่รบัหน้าที่

เฝ้าเต็นท์ ฉางฟงนั่งดีดเศษไม้ลงกองไฟอย่างเซ็งๆ การไม่มีภูตมาคุยด้วย ท�าให้ฉางฟง

เบื่อหน่ายสุดๆ

เมื่อไม่มภีตูคยุด้วย ฉางฟงจงึต้องคยุกบัเทพกระบี่เวรตะไล ฟ้าสั่ง และมารบูรพา

แทน ในขณะคุยกัน เสียงระเบิดผสมเสียงร้องของสัตว์อสูรก็ดังต่อเนื่อง แม้จะผ่านไป

เกอืบสองชั่วโมงแล้ว การต่อสู้กไ็ม่มทีที่าจะหยุด ฟ้าสั่งมองขึ้นไปยงัภูเขาที่เพื่อนๆ ใช้เป็น

สนามตสีตัว์อสูรก่อนจะกล่าวว่า

“สงสยัจะเจอฝูงใหญ่”

“พวกนายมาพกัหยดุตสีตัว์อสรูที่นี่บ่อยๆ เหรอ” เทพกระบี่เวรตะไลเอ่ยปากถาม

“ใช่ ที่นี่เป็นสนามรบประจ�า ไว้ปรบัระดบัพวกเราที่ซวยตาย สตัว์อสูรบรเิวณนี้ 
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เป็นสตัว์อสรูระดบักลางๆ ไม่เก่งมากนกั พวกมนัชอบอยู่กนัเป็นฝูง เวลาไปต่อสู้จงึไม่ต้อง

แย่งกนั” ฟ้าสั่งตอบ

“สตัว์อสูรที่นี่มหีลายชนดิหรอืเปล่า” ฉางฟงถามบ้าง

“หลายชนิดเหมือนกันนะ แต่ที่ร้ายกาจที่สุดแถวนี้คงเป็นสัตว์อสูรนกฮูกตัวพ่อ

ระดบัราชาฮาเรม็ จดัการยากสุดๆ พวกมนัครอบครองภูเขาส่วนตวัแห่งหนึ่งด้วย พวก

ฉันเคยรวบรวมก�าลังคนไปโจมตีรังของพวกมันอยู่ครั้งหนึ่ง แต่ไม่ได้อะไร ส่วนใหญ ่

เก็บได้แต่ลูกสมุนของมัน พอเจาะเข้าไปถึงด่านนกฮูกสนมฮาเร็ม พวกฉันปะทะกับเหล่า

บรรดาสนมอยู่เกอืบชั่วโมงกต็้องเผ่นแน่บ เมื่อราชาฮาเรม็ออกโรง ฮ่า ฮ่า”

ฟ้าสั่งเล่าไปหวัเราะไป ฉางฟงท�าหน้างงๆ กล่าวว่า

“นกฮูกสนมฮาเรม็ มนัมดี้วยหรอื”

“มีสิ ฉันก็ได้ยินคนเขาเล่าเรื่องนี้บ่อยๆ” เทพกระบี่เวรตะไลตอบแทน ฉางฟง 

เหน็เป็นเรื่องแปลกจงึถามต่อว่า

“ท�าไมพอเจอสตัว์อสูรนกฮูกราชาฮาเรม็ต้องเผ่นด้วยล่ะ” ฟ้าสั่งยกัไหล่กล่าวว่า

“ก็มันเก่งเว่อร์นี่นา มันโบกปีกทีพวกเราเหมือนถูกพายุพัดร่างกระเด็นกันไป 

คนละทาง ที่ส�าคัญมันสร้างบอลพลังเพลิงยิงเป็นชุดได้ด้วย ใครโดนจังๆ มีสิทธิ์ไป 

จุตใิหม่”

“โห ถ้ามนัร้ายกาจแบบนี้ ของที่ตไีด้ต้องเทพสุดๆ สนิะ” ฉางฟงกล่าวขึ้น 

เทพกระบี่เวรตะไล ฟ้าสั่ง และมารบูรพาหนัไปมองหน้ากนัสกัพกักห็วัเราะดงัลั่น 

ฉางฟงท�าหน้างงอกีครั้ง

“ฉนัพูดอะไรผดิหรอืเปล่า”

“ผดิส ิ เพราะของที่ตไีด้มนัโคตรจะกระจอกเลย ยกตวัอย่างเช่น ลูกสมุนให้ของ

แค่เงนิ 10,000 หยวน กบัอาวุธดทีี่สุดไม่เกนิระดบัสาม แต่คนต่อสู้ต้องลงทุนหลายหมื่น

ต่อการต่อสู้หนึ่งครั้ง” มารบูรพาตอบ

“แต่พวกนายใช้วธิปีาร์ตี้นี่ ยงัไงกล็งทุนไม่มากหรอกมั้ง” ฉางฟงแย้ง

“ปาร์ตี้แล้วยงัไงล่ะ พวกเรารุมมนั พวกมนักร็ุมเรา ต่างฝ่ายต่างรุม มนักเ็หมอืน

หนึ่งต่อหนึ่งอยู่ด ียิ่งถ้าใครดวงซวยต้องสู้สามต่อหนึ่งด้วย” มารบูรพาตอบ 

ฉางฟงจึงเข้าใจ ฝ่ายสัตว์อสูรอยู่กันเป็นฝูงขนาดใหญ่นี่เอง ถ้าตัวไหนถูกโจมต ี

พวกที่เหลอืกร็ุมโจมตศีตัรูเช่นกนั
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ฮูกๆ! ฮูกๆ! ฮูกๆ! 

เสยีงร้องบนท้องฟ้าดงัเข้ามาถงึหูของสี่หนุ่ม ท�าให้พวกเขาต้องหนัไปมองหน้ากนั

และกนั ฟ้าสั่งรบีลุกขึ้น เขาใช้วชิาตวัเบากระโดดขึ้นไปส�ารวจบนต้นไม้ เมื่อเหน็ฝูงนกฮูก

ก�าลงัมุ่งหน้ามาทางนี้หลายสบิตวั ฟ้าสั่งกต็กใจรบีกระโดดลงมาบนพื้น แต่ยงัไม่ได้บอก

อะไรเพื่อนๆ ในหวัของทุกคนกไ็ด้ยนิเสยีงคอมพวิเตอร์ดงัขึ้นถี่ยบิ

‘สตัว์อสูรนกฮูกยกัษ์ ธาตุดนิ C ระดบั 45 เตรยีมจู่โจม’

‘สตัว์อสูรนกฮูกยกัษ์ ธาตุดนิ C ระดบั 46 เตรยีมจู่โจม’

‘สตัว์อสูร...’ 

เสียงคอมพิวเตอร์ดังต่อเนื่องยาวเหยียด ในขณะต้นไม้ยักษ์หลายต้นโน้มเอน

เพราะพวกมนัใช้เป็นที่พกัขา ฟ้าสั่งกบัมารบรูพาถงึกบัเหงื่อตก เมื่อได้ยนิเสยีงเตอืนสดุท้าย

ว่า

‘สัตว์อสูรสามเวทนกฮูกหน้าผากขาวสนมเอกระดับราชา ธาตุดิน B ธาตุลม B  

ธาตุไฟ B ระดบั 65 เตรยีมจู่โจม’

“ฉบิหายละ! สนมเอกออกโรง ฟงนายรบีหลบไปเลย ไม่งั้นนายตายแน่ๆ” 

ฟ้าสั่งหันมาบอกฉางฟงน�้าเสียงเร่งรีบสุดๆ แต่เมื่อไม่เห็นใครยืนอยู่ข้างๆ เทพ

กระบี่เวรตะไล เขากอ็อกอาการงง

“ฟงไปไหน” ฟ้าสั่งถาม เทพกระบี่เวรตะไลกับมารบูรพาเพิ่งจะรู้สึกตัวจึงพากัน 

มองหาฉางฟงเช่นกนั

“หรือฟงเสร็จพวกมันไปแล้ว” มารบูรพากล่าวขึ้น เทพกระบี่เวรตะไลเห็นเงา 

ตะคุ่มๆ คล้ายแขนของผู้เล่นโผล่ขึ้นมากวักมือเรียกเขา เทพกระบี่เวรตะไลยังไม่ทันได้

บอกเพื่อนๆ ทั้งสามคนกถ็ูกโจมตซีะแล้ว

การโจมตีของสัตว์อสูรเน้นโจมตีเป็นกลุ่ม แค่พ่นลูกบอลเพลิงครั้งเดียว พื้นที่

บริเวณเต็นท์พักก็ราบเป็นหน้ากลอง ร่างของฟ้าสั่ง มารบูรพา และเทพกระบี่เวรตะไล

กระเดน็ไปคนละทาง

เทพกระบี่เวรตะไลระดับอ่อนที่สุดในสามคน เขาถูกแรงอัดกระแทกของบอล 

พลงัเพลงิจ�านวนมากระเบดิใส่ แม้ไม่โดนจงัๆ แต่เขากต็้องกระอกัเลอืดสดๆ ออกมาถงึ

สองครั้ง

สภาพร่างที่สะบกัสะบอมแถมกลิ้งไปตามพื้น ดูอเนจอนาถหมดลายของจอมยุทธ
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ล�าดับต้นๆ ในยุทธภพไปเลย และด้วยระดับเพียงสิบ ตัวเทพกระบี่เวรตะไลจึงแดง 

เร็วมาก ขณะตกอยู่ในสภาพใกล้เดี้ยง กลับมีมือปริศนาข้างหนึ่งโผล่ออกมาจากพุ่มไม้  

ฉุดดงึเขาหายเข้าไปราวกบัเล่นกล

“ย้ากกก!” เสียงร้องของฟ้าสั่ง ท�าให้เหล่าสัตว์อสูรนกฮูกหันไปสนใจเขาจนหมด 

การหายตวัไปของเทพกระบี่เวรตะไลในพุม่ไม้จงึไม่มสีตัว์อสูรนกฮกูตวัไหนเหน็ มารบรูพา

กบัฟ้าสั่งไม่อาจจะใช้อาวธุต่อสู ้พวกเขาจงึใช้การ์ดพลงัเวทโจมต ีแต่เมื่อถกูบอลเวทจ�านวน

มหาศาลตอบโต้กลบั สองหนุ่มกดัฟันตั้งรบัได้ไม่นานกก็ระเดน็ไปคนละทาง

เมื่อสตัว์อสูรนกฮกูหลายตวักระโดดลงมาเหยยีบบนพื้น สองหนุ่มกต็ดัสนิใจสู้ตาย 

พวกเขาหยบิอาวุธที่ตวัเองถนดัออกมาฟาดฟันเตม็ก�าลงัแบบไม่ยอมตายคนเดยีว

ในพุม่ไม ้ตั้งแต่ดงึร่างเพื่อนเลฟิเข้ามา ฉางฟงกก็รอกน�้ายาเลอืดใส่ปากเทพกระบี่

เวรตะไลชนดิขวดต่อขวด ร่างกายที่แดงก�่าจงึมสีภาพดูดขีึ้นกว่าเดมิบ้าง

“พวกนั้นล่ะ” เทพกระบี่เวรตะไลถามเบาๆ

“ก�าลงัต่อสูอ้ยู ่และท่าทางจะรอดยากว่ะ” ฉางฟงตอบ เทพกระบี่เวรตะไลยิ้มแห้งๆ 

กล่าวว่า

“นายหนมีาตอนไหนเนี่ย”

“ได้ยินเสียงร้องของพวกมัน ฉันก็เผ่นแน่บแล้ว จะอยู่ให้มันฆ่าหรือไง เฮ้อ... 

ฉนัมนัแค่ระดบัสี่ ไม่มคีวามคดิจะเผชญิหน้ากบัพวกมนัหรอกนะ” ฉางฟงตอบ

“จะหนที�าไมไม่บอกกนับ้าง” เทพกระบี่เวรตะไลกล่าวน�้าเสยีงเซง็ๆ

“เหอะๆ ฉันเห็นพวกนายยืนเท่ๆ เลยไม่อยากรบกวน” ฉางฟงตอบติดตลก  

เทพกระบี่เวรตะไลมือหนึ่งกรอกน�้ายาเลือดเข้าปาก อีกมือก็แหวกพุ่มไม้ดูฟ้าสั่งกับมาร

บูรพาก�าลงัถูกรุมกนิโต๊ะ

“นายจะไม่ช่วยพวกนั้นเหรอ” เทพกระบี่เวรตะไลถามขึ้น

“จะให้ช่วยยงัไง ฉนัระดบัสี่นะ ถกูซดัเปรี้ยงเดยีวกไ็ปเกดิใหม่แล้วอะ” ฉางฟงตอบ 

เทพกระบี่เวรตะไลเห็นฟ้าสั่งถูกโจมตีจนตัวเริ่มจะแดงบ้างแล้ว จึงหันมามองฉางฟง 

กล่าวว่า

“ไม่มหีนทางจรงิเหรอ” ฉางฟงใช้มอืเกาศรีษะกล่าวว่า

“กพ็อจะมอียู่ แต่ไม่รู้จะได้ผลไหม”

“ท�าไง” เทพกระบี่เวรตะไลถาม
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“นายต้องล่อพวกมนัไปอกีทาง ส่วนฉนัจะไปช่วยสองคนนั้น” 

ฉางฟงตอบพร้อมกับหยิบลูกระเบิดเพลิงและระเบิดควันหลายลูกยัดใส่มือ 

เทพกระบี่เวรตะไล เพราะเขารู้อยู่แล้วว่าหมอนี่มนัคุณธรรมเรยีกพี่ ไม่ว่ายงัไงกต็้องช่วย

เพื่อนให้ได้ เทพกระบี่เวรตะไลเห็นฉางฟงถือระเบิดควันก็พอจะเข้าใจแผนการของเพื่อน

เลฟิอยู่บ้าง เขาจงึรบีมุดพุ่มไม้ออกไปอกีฝั่งอย่างรวดเรว็

ฉางฟงก็ไม่ได้อยู่เฉย พอเทพกระบี่เวรตะไลหายไป เขาก็รีบหาชัยภูมิที่ดีที่สุด  

เพื่อจะใช้ระเบดิควนัช่วยเหลอืสองหนุ่มที่มสีภาพดูไม่จดืแล้ว 

การพูดว่าจะหาชัยภูมิที่ดีมันพูดง่าย แต่เวลาท�ามันยากสุดๆ เพราะต้องหา 

ทศิทางลม รวมถงึจุดเข้าช่วยเหลอื ถ้าพลาดระดบัสี่กไ็ม่เหลอืซากเหมอืนกนั ดไีม่ดอีาจ 

จะไปก่อนฟ้าสั่งกบัมารบูรพาด้วยซ�้า

บึ้ม! บึ้ม! บึ้ม! เสยีงระเบดิเพลงิในป่า ท�าให้สตัว์อสรูนกฮกูตื่นตวัหนัไปสนใจเสยีง 

หลายตัวรีบกระพือปีกบินไปตามเสียงทันที ส่วนสัตว์อสูรนกฮูกที่ฟ้าสั่งเรียกว่าสนมเอก

เพียงแต่มอง ไม่ได้มีปฏิกิริยาใดๆ สมกับเป็นชนชั้นผู้น�ากลุ่ม แม้แต่โจมตีฟ้าสั่งกับมาร

บูรพา มนักไ็ม่ได้ร่วมโจมตดี้วย ราวกบัว่าระดบันี้ไม่จ�าเป็นต้องถงึมอืมนั

‘เหลือห้าตัว ท�าไงดีวะ’ ฉางฟงคิดในใจ เขามีเวลาจ�ากัด จึงผูกระเบิดเพลิงกับ 

ระเบดิควนัไว้ด้วยกนั และใช้เอน็ตกปลาดงึระเบดิอ้อมผ่านต้นไม้ มุ่งไปยงัชยัภูมเิหนอืลม 

ฟ้าสั่งกับมารบูรพาเข้าใจว่าเพื่อนๆ ก�าลังมาช่วยเหลือจึงร้องตะโกนให้ก�าลังใจ 

กนัและกนั

“โอ๊ย! แหกปากท�าไมวะ เดี๋ยวกเ็รยีกแขกกลบัมาหรอก” 

ฉางฟงบ่นอุบและรีบคลานต�่าไปยังเป้าหมายอย่างรวดเร็วเท่าที่จะท�าได้ พอถึง 

เป้าหมายก็รีบดึงเส้นเอ็นให้ลูกระเบิดท�างาน จุดประสงค์เพื่อเบี่ยงความสนใจพวกมัน 

เลก็น้อย ก่อนจะถอืโอกาสขว้างระเบดิควนัออกไปทนัท ี เมื่อกลุ่มควนัพุ่งออกจากระเบดิ

ทั้งห้าลูก พรบิตากส็ร้างหมอกหนาขึ้นเตม็ไปหมด

“ฟ้าสั่ง มารบูรพา ห้ามเคลื่อนที่ไปไหนนะโว้ย ไม่งั้นพวกนายตาย” 

ฉางฟงร้องตะโกนเสยีงดงัลั่น พร้อมกบัพุง่ร่างออกจากพุม่ไม้ เขาค�านวณต�าแหน่ง

สุดท้ายของสองหนุ่มไว้แล้ว ถ้าสองหนุ่มโง่ขยับตัวหนีไปทางอื่น เขาจะตัดสินใจปล่อย 

ให้ทั้งคู่หาทางรอดเอาเอง

ฟ้าสั่งกับมารบูรพาพอได้ยินเสียงฉางฟงร้องตะโกนบอกและเห็นกลุ่มควันสีขาว
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ปกคลุมตวั สองหนุ่มกเ็ข้าใจแผนการหลบหนไีม่ยาก พวกเขาจงึยนืเฉยๆ ฉางฟงไปถงึตวั

ฟ้าสั่งก่อน เขารีบกระชากแขนเพื่อนวิ่งหนีเข้าไปในพุ่มไม้ แต่พอเขาจะไปช่วยอีกคน  

มารบูรพากลบัไม่อยู่ในต�าแหน่งเดมิแล้ว

เสียงต่อสู้ที่อยู่ไม่ไกลท�าให้ฉางฟงรู้ มารบูรพาคงซวยเจอสัตว์อสูรนกฮูกพบเห็น

เข้าให้แล้ว ในขณะฉางฟงจะตัดใจปล่อยให้มารบูรพาตาย สัตว์อสูรนกฮูกกลับปล่อย 

บอลเพลิงออกมา ท�าให้แสงสว่างที่เกิดขึ้นบอกต�าแหน่งของมารบูรพาอย่างไม่คาดฝัน  

ฉางฟงท�าหน้าเหนื่อยๆ รบีพุ่งตวัไปยงัต�าแหน่งที่มารบูรพาอยู่

มารบูรพามีสภาพร่างกายแดงก�่าจนไม่อาจจะแดงได้มากกว่านี้แล้ว ถ้าถูกบอล 

พลงัเวทเพลงิอกีครั้งเขาคงจอดไม่ต้องแจว ฉางฟงพอฉดุดงึแขนมารบูรพาได้กว็ิ่งเตม็ฝีเท้า

เป็นระยะทางเกอืบห้าสบิเมตร

แต่เหมือนความซวยจะมาเยือน อีกแค่นิดเดียวก็จะถึงที่หมาย ด้านหน้ากลับ 

มสีตัว์อสูรนกฮูกตวัหนึ่งเดนิมาขวางหน้าไว้ ฉางฟงไม่อาจปล่อยให้มารบูรพาถูกสตัว์อสูร

โจมต ีเขาจงึร้องตะโกนด่าทอสตัว์อสูรนกฮูกเสยีงดงัลั่นเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจ ในขณะ

เดยีวกนักเ็หวี่ยงร่างของมารบรูพาพุง่ผ่านกลุม่ควนัเข้าไปในพุม่ไม้ซึ่งฟ้าสั่งหลบซ่อนตวัอยู่

เสียงเป็นสิ่งน�าทางที่ดีจริงๆ ฉางฟงยังไม่ทันขยับ รอบตัวเขาก็มีสัตว์อสูรนกฮูก

ยกัษ์เพิ่มขึ้นมาอกีสามตวั เรยีกได้ว่าปิดเส้นทางหลบหนขีองเขาทุกเส้นทางแล้ว

“ซวย...แล้ว” ฉางฟงพดูขึ้นสหีน้าเซง็สดุๆ ในขณะก�าลงัจะถกูสตัว์อสรูนกฮกูยกัษ์

สี่ตวัรุมโจมต ีฉางฟงกลบัคดิถงึสิ่งหนึ่งขึ้นมาอย่างไม่ได้ตั้งใจ

ภำยในป่ำ เทพกระบี่เวรตะไลกอ็ยูใ่นสถำนกำรณ์วกิฤตสิดุๆ สตัว์อสรูนกฮกูยกัษ์

ไล่ล่าเทพกระบี่เวรตะไลแบบไม่ปล่อย พวกมันมีหลายสิบตัว ไม่ว่าจะเหยียบย�่าไปที่ใด 

ที่นั่นกล็้วนเละเป็นโจ๊ก โดยเฉพาะเวลาปล่อยพลงัเวทเพลงิพร้อมกนั เทพกระบี่เวรตะไล

หวุดหวดิจากความตายมาสามครั้งแล้ว

สภาพบาดเจ็บทั่วตัวของเทพกระบี่เวรตะไลท�าให้เขาเคลื่อนไหวช้าลงมาก น�้ายา

เพิ่มพลังช่วยอะไรได้ไม่มากนัก เพราะเขาจ�าเป็นต้องกินน�้ายาเลือดมากกว่า เทพกระบี่ 

เวรตะไลใช้ระเบดิเพลงิกบัระเบดิควนัทั้งของที่ฉางฟงให้มาและของตวัเองจนหมด แต่กย็งั

หนจีากวงล้อมสตัว์อสูรไม่พ้น

เมื่อสถานการณ์จวนตวั เทพกระบี่เวรตะไลจงึใช้ระเบดิแสงที่ตวัเองมสีามลูก แต่
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ผลกลบัเลวร้ายมากกว่าด ีเมื่อสตัว์อสูรนกฮูกยกัษ์พากนัคลั่ง ทั้งกระพอืปีก ทั้งเหยยีบย�่า 

ทั้งปล่อยพลงัเวท ท�าเอาเทพกระบี่เวรตะไลยนืตะลงึอ้าปากค้าง ปลอ่ยใหล้กูพลงัหลายลูก

พุ่งผ่านร่างไปห่างเพยีงไม่กี่นิ้ว

แรงระเบิดท�าให้เทพกระบี่เวรตะไลต้องก้มร่างลงนอนราบกับพื้นดิน เขาภาวนา 

ไม่ให้สตัว์อสูรนกฮูกยกัษ์เดนิมาเหยยีบ แต่ความอลหม่านที่เกดิขึ้นบนพื้นดนิ เทพกระบี่

เวรตะไลคงพอจะท�าใจไว้แล้ว...งานนี้ตรูถูกเหยยีบเละแน่ๆ

ในขณะนอนหมอบรอความตาย เทพกระบี่เวรตะไลกไ็ด้ยนิเสยีงร้องของสตัว์อสรู

นกฮกูที่บนิบนท้องฟ้า เขาจงึเงยหน้าขึ้นมองและพบสตัว์อสรูนกฮกูสองกลุม่ก�าลงัปะทะกนั

กลางท้องฟ้า ดูเหมือนสัตว์อสูรนกฮูกยักษ์ที่อยู่บนพื้นดินจะเกิดสนใจเช่นกัน พวกมัน 

จงึพากนับนิขึ้นไปบนท้องฟ้า

“โอย...ไม่หนตีอนนี้ จะหนตีอนไหนวะ” 

เทพกระบี่เวรตะไลกล่าวจบก็วิ่งเข้าหาพุ่มไม้หนาเพื่อหลบซ่อนตัวอย่างรวดเร็ว 

ความตื่นเต้นในการหลบหนีจากความตาย ส�าหรับเขาไม่เกิดมานานมากแล้ว พอได้ 

ประสบพบเจออกีครั้งท�าให้หวัใจเต้นแรงสุดๆ ราวกบัจะกระเดน็ออกมาด้านนอก

ฝั่งของฟ้าสั่งกบัมารบูรพา สองหนุ่มก�าลงันอนกรอกน�้ายาเลอืดขวดแล้วขวดเล่า 

เพราะรู้ตัวเองดี ถ้าชักช้าอาจจะต้องไปจุติใหม่ สองหนุ่มไม่รู้ตอนนี้ฉางฟงไปไหน แต่ก ็

ไม่ได้คาดหวังคนช่วยพวกเขาจะรอด เพราะครั้งสุดท้ายมารบูรพาเห็นฉางฟงตกอยู่ใน

วงล้อมสตัว์อสูรนกฮูกยกัษ์

“นายว่า หมอนั่นจะรอดไหม” ฟ้าสั่งเอ่ยถามเบาๆ

“หมอนั่นช่วยฉนั เฮ้อ…ระดบัสี่โดนรมุโจมต ีโอกาสรอดเป็นศนูย์” มารบรูพาตอบ 

ฟ้าสั่งถอนหายใจเฮอืกก่อนจะกล่าวขึ้นว่า

“นายเหน็ไลจงัหรอืเปล่า”

“หลงัจากถูกระเบดิกระเดน็ไปคนละทาง ฉนักไ็ม่เหน็เขาแล้ว” มารบูรพาตอบ 

สองหนุ่มดูเหมือนจะไม่กล้าคิดว่า เทพกระบี่เวรตะไลจะรอด พวกเขาจึงเอาแต่ 

นั่งเงยีบๆ ในพุ่มไม้พร้อมกบักรอกน�้ายาเลอืดไปด้วย

บนท้องฟ้า ร่างสตัว์อสูรนกฮูกที่ฟ้าสั่งเรยีกว่าสนมเอกก�าลงับนิเป๋ไปเป๋มา คล้าย

จะร่วงแหล่มิร่วงแหล่ ลูกสมุนส่วนหนึ่งก็บินขึ้นๆ ลงๆ ตามอย่างเลอะเลือนไม่เข้าใจ  

นกฮกูสนมเอกเหน็ว่าบนิไม่ไหวจงึเลอืกบนิลงมาเกาะบนต้นไม้ พวกที่บนิอยูก่บ็นิลงมาเกาะ
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ตาม สุดท้ายกลายเป็นว่ามสีตัว์อสูรนกฮูกจบักลุ่มกนัอยู่สามกลุ่ม กลุ่มแรกอยู่ทศิเหนอื 

กลุ่มที่สองอยู่ทศิใต้ กลุ่มที่สามอยู่ตรงกลาง กลุ่มสุดท้ายมองไปทางซ้ายททีางขวาทไีม่รู้

จะไปทางไหน จงึยงัยนืงงๆ กนัอยู่ที่เดมิ


