
บทนำ�
Final Phase

“เฮ้อ...ไม่ได้เข้ามาในห้องนี้เสียต้ังนานเลยแฮะ บรรยากาศยัง 

อมึครมึเหมอืนเดมิ”

เสยีงตะโกนอย่างอารมณ์ดดีงัขึ้นขณะที่ประตูลฟิต์เปิดกว้าง หลงัจาก

พาเจ้าของเสียงลงมาสู ่ห้องประชุมลับชั้นใต้ดินของตึกส�านักงานบริษัท 

ไพรด์ ซึ่งมเีพยีงผูบ้รหิารระดบัชั้นพเิศษเท่านั้นที่สามารถย่างกรายลงมาถงึพื้นที่

สงวนแห่งนี้ 

ยามนี้บุรุษร่างสูงใหญ่ร่วมๆ หนึ่งร้อยเก้าสิบเซนติเมตร เดินอาดๆ  

ออกมาจากลฟิต์ โดยส่วนเด่นชดัที่สดุกค็งจะเป็นผมทรงเดรดลอ็กของพี่แก กบั 

เสื้อกั๊กหนังและกางเกงยีนแบบที่พวกไบเกอร์ชอบสวมกันนั่นแหละ และยังมี

อกีร่างหนึ่งเดนิตามออกมาจากลฟิต์ตดิๆ กนั เขามรีูปร่างเลก็กว่า สูงเพยีงแค่

หนึ่งร้อยหกสิบห้าเซนติเมตรเห็นจะได้ ในรายของเจ้าคนตัวเล็กนี้สวมเสื้อ 

แจ็กเก็ตแขนยาวกับกางเกงวอร์ม ชนิดที่ไม่ได้เข้ากับสถานที่ ไม่ต่างจาก 

รายแรกเลย
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“แกนี่กต็้องแหกปากทกุครั้งที่เข้ามาที่นี่เลยจรงิๆ นะไอ้ยกัษ์”

“กเ็สยีงมนัก้องสะใจดนีี่หว่า อตุส่าห์อยู่ในฐานลบัใต้ดนิทั้งท ีออกจะ

เท่จรงิมั้ย”

“เท่อะไรของแกวะ”

สองเกลอต่างไซซ์อย่างมาร์คสัและลาวี่ ต่างพร้อมใจกนัก้าวเดนิเข้ามา

ภายในห้องโถงแห่งนี้ด้วยสีหน้าสบายอารมณ์ อันที่จริงหากสถานที่แห่งนี้ถูก

เรยีกว่า “ฐานลบั” อย่างที่มาร์คสัพูดนั้นมนักไ็ม่ใช่เรื่องเกนิเลยไปเสยีทเีดยีว 

ในเมื่อมนัคอืห้องของเหล่า “ผู้สร้าง” แห่งโลก EO ที่มเีพยีงเหล่าผู้ก่อตั้งโลก

ใบนี้เท่านั้นย่างกรายเข้ามาได้

เมื่อเดนิเข้ามาแล้วทั้งสองเกลอกต่็างยกมอืขึ้นเท้าสะเอว กวาดตามอง

ไปรอบๆ ห้องที่พวกเขาไม่ได้แวะเวยีนเข้ามานานหลายปีทเีดยีว มนัเป็นห้อง

กว้างที่รอบด้านติดมอนิเตอร์จ�านวนมากซึ่งฉายภาพการเคลื่อนไหวของโลก 

EO ทั้งหมด

ตรงใจกลางห้องนั้นมีโต๊ะประชุมทรงกลมขนาดใหญ่พร้อมกับเก้าอี้ที่

วางเรียงรายกันเป็นจ�านวนมาก แน่นอนว่าในห้องทั้งเงียบสงัดและดูราวกับ

ปราศจากสิ่งมีชีวิตใดๆ โดยสิ้นเชิง แม้จะเปิดไฟสว่างจ้าและฉายภาพในจอ

ขนาดใหญ่รอบด้านทิ้งเอาไว้กต็าม

“ให้ตายเถอะ! นี่พวกเราสองคนมาถงึเป็นกลุม่แรกเลยงั้นเหรอเนี่ย ไหน

เจ้าวนิเซนต์มนับอกไงล่ะว่าวนันี้มปีระชมุครั้งส�าคญั ให้พวกเรารบีมาน่ะ”

บุรษุร่างโตอย่างมาร์คัสพูดขึ้นมาพร้อมกับอาการเบะปาก ส่วนลาวี่ที่

ยนือยู่ข้างๆ นั้นต้องถอนใจ

“นั่นน่ะส ิสรปุมนัจะรวมตวักนัจรงิรเึปล่าฟะ ฉนับอกเมยีกบัลกูไปแล้ว

ด้วยนะว่าจะมาค้างที่นี่หนึ่งอาทติย์น่ะ”

“วะ! นี่จะไปไหนมาไหนแกต้องขอขมาลาบวชเมียก่อนด้วยเหรอ 

ไอ้เตี้ย...แบบนี้มนัสมาคมกลวัเมยีตวัพ่อเลยนี่หว่า”

เจ้าคนตวัโตพดูแล้วกห็วัเราะชอบใจเป็นการใหญ่ จนลาวี่ได้แต่กลอกตา 

ไปมาคล้ายจะเซง็
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“ปากแกนี่มนัไม่สร้างสรรค์เลยนะไอ้ยกัษ์” ว่าแล้วเขากถ็อนใจออกมา

เซ็งๆ “แต่ก็ว่าเถอะ นี่พวกเราสองคนมาถึงที่นี่เป็นคนแรกจริงๆ เหรอเนี่ย 

อตุส่าห์กะเวลาให้มาสายๆ แล้วเชยีวนะ”

“ใครบอกว่าพวกนายมาถงึเป็นกลุ่มแรก”

กระทั่งมเีสยีงนุ่มนวลดงัทกัขึ้นมาจากด้านหน้า พร้อมกบัเก้าอี้ตวัด้าน

หลงัสดุที่หมนุกลบัมาในทศิทางที่ถกูต้อง เผยให้เหน็ร่างของชายคนหนึ่งนั่งอยู่

บนนั้นตั้งแต่แรก ท�าใหเ้จ้าสองเกลอตา่งไซซ์ตอ้งชะงกัและเพ่งมอง เท่านั้นเอง

พวกเขากเ็ผยรอยยิ้มขึ้นทนัใด

“ยังเป็นพวกที่พอรวมตัวกันแล้วก็น่าร�าคาญเหมือนเคยไม่เปลี่ยนเลย

นะ พวกนายสองคนเนี่ย ไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็ส่งเสียงดังเอะอะไปเสียทั่ว  

อกีอย่าง คนอื่นๆ เขามาถงึที่นี่กนันานแล้วแต่แยกย้ายกนัขึ้นไปข้างบนกนัหมด 

เพิ่งมพีวกนายสองคนนี่ละ ทั้งๆ ที่กอ็ยู่ในกรงุเทพฯ ด้วยกนัทั้งคู่แท้ๆ แต่มา

เป็นกลุ่มสดุท้ายได้...ไอ้พวกสองตวับาทเอ๊ย!”

ค�าต�าหนิเป็นชุดยาวเหยียดจากบุรุษผู้นั่งอยู่ในห้องมาก่อนท�าเอา 

เจ้าพวก “สองตวับาท” ที่ยนือึ้งอยู่นั้นเป็นอนัต้องเผลออ้าปากค้างไปครู่หนึ่ง 

ไม่ใช่เพียงเพราะถูกด่าเข้าให้จนหน้าชาแต่อย่างใด ทว่ากลับเป็นใบหน้าของ

คนที่คุ้นเคยกนัเป็นอย่างยิ่งและไม่ได้พบเจอกนัเนิ่นนานตรงหน้านี้ต่างหาก ที่

ท�าให้พวกเขามรีอยยิ้มขึ้นมาได้

“สเวน!”

เจ้าสองเกลอพร้อมใจกันเรียกชื่อของบุรุษฝั่งตรงข้ามเสียงดัง ท�าให้ 

เกิดเสียงหัวเราะหึออกมาจากปากทางนั้นได้ เขาเป็นชายวัยกลางคนที่ดู

ภมูฐิานไม่หยอก ผมสดี�าถกูจดัทรงเสยขึ้นดเูรยีบรอ้ย ขณะที่แว่นกรอบสเีงนิก็

รับกับใบหน้าและดวงตาที่เฉี่ยวคม หากบอกว่านี่คือชายที่อายุแตะเลขห้า

เข้าไปแล้วละก ็เขานบัว่าเป็นคนที่ดูแลตวัเองได้ดมีากทเีดยีว

“จะกลบัมาที่กรงุเทพฯ ท�าไมไม่บอกกนัก่อนล่ะเพื่อน!”

ลาวี่เป็นคนแรกที่รีบวิ่งตรงดิ่งเข้าไปหาชายที่ชื่อ สเวน เรียกรอยยิ้ม

เล็กๆ ตรงมุมปากให้แก่เขา กระทั่งสองหนุ่มนั้นยกมือขึ้นมาจับกันเป็นการ
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ทกัทายที่สนทิสนมอยู่ไม่หยอก

“ฉันเองก็เหมือนพวกนายนั่นแหละ” หนุ่มแว่นมาดเนี้ยบพูดขึ้น “ถูก

เจ้าวนิเซนต์เรยีกตวัให้มาประชมุด่วนเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้เอง ประเดน็คอื

มันส่งเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวไปรับฉันถึงที่เลยเนี่ยสิ ฉันเองก็ยังงงๆ อยู่เหมือน

กนัว่ามานั่งท�าบ้าอะไรอยู่ตรงนี้กนัแน่”

“นี่วนิเซนต์มนัส่งเจต็ส่วนตวัไปรบัแกถงึลอนดอนเลยเหรอวะ ไอ้บ้านี่

กช็อบท�าอะไรโอเวอร์เสยีเรื่อย”

มาร์คสัเป็นอกีคนที่รบีตรงเข้ามาหาเพื่อนเก่าที่ไม่ได้พบหน้ากนัเสยีนาน 

แล้วทั้งสองคนกต็่างยกมอืขึ้นมาจบัเป็นการทกัทายที่คุ้นเคยเช่นเดยีวกนั

“กน็ั่นละนะ บอกตรงๆ ว่าตั้งแต่ท�างานกบัเจ้าหมอนี่มา ฉนัเริ่มคุ้นชนิ

กับไอ้นิสัยคิดอะไรแล้วก็ลงมือท�าทันทีของมันแล้วละ” ว่าแล้วสเวนก็ถอนใจ

เบาๆ “ว่าแต่พวกนายสองคนนี่ไม่เปลี่ยนไปเลยสกันดินะ เหน็ได้ข่าวแว่วๆ มา

ว่าเข้าไปป่วนอยู่ในโลก EO สร้างความปวดหัวให้ทีมงานเขาไม่เว้นแต่ละวัน

เลยไม่ใช่เหรอ”

“เหอะ! แกนี่กห็ไูวเหมอืนเคยนะสเวน มอีะไรที่แกไม่รูบ้้างวะเนี่ย ขนาด

ไปอยู่ถงึองักฤษยงัมาสอดรู้สอดเหน็เรื่องของพวกฉนัได้อกี” มาร์คสัเบะปาก

“ก็แน่ละ” ว่าแล้วสเวนก็หัวเราะหึ “ข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันเป็นอาวุธ

หลกัของ กระสนุด�าแห่งคาทารลั คนนี้ไม่ใช่หรอืไง”

ฉายาที่ไม่ได้ยนิเสยีเนิ่นนานจากปากของเพื่อนเก่านี้เองที่ท�าให้เจ้าสอง

เกลอฉกียิ้มกว้างทนัที

ซึ่งหากพูดถงึ สเวน คนนี้แล้วละก ็ เขาเป็นหนึ่งในทมีผู้สร้างโลก EO 

ขึ้นมาเช่นเดยีวกนั มหิน�าซ�้าเจ้าหมอนี่ยงัเป็นถงึอดตีหนึ่งในจตรุเทพที่มฉีายา

ว่า กระสนุด�าแห่งคาทารลั แน่นอนว่าในช่วงเวลาที่ต้องเป็นศตัรูกนันั้น หมอนี่

จดัเป็นคนที่รบัมอืได้ยากมากที่สดุ ทว่าพอมาเป็นพรรคพวกกนัแล้ว เขากเ็ป็น

ขมุก�าลงัที่ไร้เทยีมทานไม่เปลี่ยนแปลง

ปัจจุบันนายสเวนคนนี้เป็นถึงหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัทไพรด์ รับหน้าที่

เป็นประธานของบรษิทัไพรด์สาขาลอนดอน นานๆ ทพีี่แกกจ็ะแวะเวยีนกลบั
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มาที่บ้านเกดิเพื่อทกัทายเพื่อนๆ อยูบ้่าง แต่ดจูากสหีน้าดใีจของลาวี่กบัมาร์คสั

แล้ว กเ็หน็ได้ชดัว่าสเวนนั้นห่างเหนิจากประเทศไทยไปนานแค่ไหน

“แล้วคณุนชุล่ะ ไม่ได้มาด้วยกนังั้นเหรอ” ลาวี่ถาม

“จะบนิตามมาพรุ่งนี้น่ะ” สเวนถอนใจ “กอ็ย่างที่บอก วนิเซนต์มนัส่ง

คนไปรบัฉนัถงึที่ออฟฟิศเลยด้วยซ�้า ฉนัยงัไม่ทนัได้เตรยีมตวัอะไรเลยสกัอย่าง

เดยีว กเ็ลยต้องให้นชุบนิเอาพวกข้าวของเครื่องใช้ตามมาให้ทหีลงัน่ะ”

“อ๋อ...เดี๋ยวนะ ถ้าอย่างนั้นลูกชายแก ไอ้เจ้ารลั มนัจะมาด้วยรเึปล่า” 

ค�าถามจากเพื่อนตวัเตี้ยนั้นท�าให้สเวนต้องหรี่ตาลง

“ไม่ได้มาหรอก เจ้านั่นมนัตดิเรยีนอยู่ที่ลอนดอนโน่น ถามท�าไม”

“แหงส!ิ เดี๋ยวมนักม็าจบีลกูสาวฉนัอกี ทกุวนันี้แค่มนัคยุไลน์กบัลกูฉนั

แทบทุกวันก็ปวดหัวจะแย่แล้วนะโว้ย...ให้ตายเถอะ ลูกแกนี่มันรุกสาวเร็ว

เหมอืนพ่อไม่มผีดิเลยว่ะ!”

ได้ยนิแล้วสเวนกห็วัเราะข�าออกมาเบาๆ ก่อนเอยีงศรีษะ

“แล้วเท่าไรล่ะ” เขาถาม

“อะไรเท่าไรวะ” ลาวี่ถามกลบั

“ค่าสนิสอดลูกสาวนายน่ะ ฉนัจะได้เตรยีมเอาไว้ให้พร้อม”

“ไม่มีโว้ย! ฉันไม่ยกลูกสาวให้ใครทั้งนั้น ถ้ากล้าจะมาลองดีกับอดีต

นกักฬีาเทควนัโดทมีชาตกิม็าสวิะ!”

ว่าแล้วเจ้าคนหวงลูกสาวก็ออกตัวแรงกันท่าเต็มที่ ท�าให้ทั้งสเวนและ

มาร์คัสต่างหัวเราะชอบใจเป็นการใหญ่ ถ้าไม่ติดว่าหากไว้หนวดแล้วมันดู

แปลกๆ ละก ็ป่านนี้เจ้าลาวี่คนนี้คงไว้หนวดท�ามาดด ุกนัท่าลกูสาวเอาไว้เตม็ที่

เลยทเีดยีว เพราะได้ข่าวว่าคณุเธอได้เชื้อแม่ไปเยอะและเนื้อหอมเอาเรื่อง

“แล้วนี่ยงัไงกนัล่ะเนี่ย เจ้าวนิเซนต์มนัถงึขนาดเรยีกนายมาด้วย ท่าทาง

จะเป็นเรื่องใหญ่นะ” ลาวี่เอ่ยขึ้น “มนัไมไ่ดอ้ธบิายรายละเอยีดให้อะไรฟงัเลย

หรอืไง”

“ไม่มเีลยสกันดิ” สเวนถอนใจ “แต่ฉนัเองกพ็อเดาออกละนะว่าเจ้านั่น

เรยีกให้พวกเรามารวมตวักนัท�าไม”
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ได้ยนิค�ากล่าวของอดตีนกัวางกลยทุธ์ประจ�ากลุ่มแล้ว มาร์คสักบัลาวี่

กห็นัมามองหน้ากนัเอง

“พวกนายเองกน็่าจะรู้ดอียู่แล้วนี่ เพราะเหน็ว่าไปเจอเรื่องน่าสนกุเข้า

ในโลก EO ไม่ใช่หรอืไง” สเวนถาม “ถงึขนาดยอมถ่ายทอดวชิาให้ในฐานะ 

NPC พเิศษ แสดงว่าไปเจอคนน่าสนใจที่มพีลงัพอจะขบัเคลื่อนเซริ์ฟเวอร์ไทย

ให้เข้าไปสู่เมนเฟสได้แล้วไม่ใช่หรอืไง”

ลาวี่ถอนใจเบาๆ ก่อนเผยรอยยิ้มให้

“สมกบัเป็นนายเลยนะสเวน อ่านออกทกุเรื่องเลยจรงิๆ” ว่าแล้วเขาก็

เดินไปทิ้งตัวนั่งบนเก้าอี้ที่ไม่ห่างกันนัก “อย่างที่นายเข้าใจก็ถูกต้องแล้วละ 

ตอนนี้สถานการณ์ของเซิร์ฟเวอร์ไทยน่ะรุดหน้าไปไกลกว่าเซิร์ฟเวอร์ของ 

ประเทศอื่นๆ มาก ทั้งๆ ที่เพิ่งเปิดเนื้อเรื่องบทที่สามไปได้นดิเดยีวเท่านั้น แต่

เจ้าพวกตวัแสบในนั้นกต็ั้งท่าจะเคลยีร์มนัได้แล้วเนี่ยส”ิ

“เทพอสูรสินะ?” สเวนย้อนถามยิ้มๆ “ตั้งแต่เจ้าพวกนี้โผล่มาในช่วง

เบต้าเทสต์ กช็่วยให้งานของพวกเราก้าวหน้าไปเรว็มากเลย จนตอนนี้ฉนัรู้สกึ

ว่าพวกมนัชกัจะวิ่งกนัเรว็เกนิไปจนผู้ผลติอย่างเราตามกนัไม่ทนัแล้วส”ิ

“ไม่ได้มแีค่พวกเทพอสูรหรอกนะที่น่ากงัวล”

ลาวี่เอ่ยขัดขึ้นในจังหวะที่มาร์คัสทิ้งตัวนั่งลงใกล้ๆ กัน สีหน้าและ 

แววตาของเจ้าสองเกลอต่างไซซ์นั้นแสดงออกชดัเจนว่ายงัมอีกีปัญหาหนึ่งที่มี

ระดบัความอนัตรายแทบจะพอๆ กนัอยู ่ซึ่งสเวนที่เฝ้ามองสถานการณ์มาตลอด

กเ็ผยรอยยิ้มขึ้น ก่อนหวัเราะหึ

“นายหมายถงึพวกผูถ้อืครองการ์ดมหาเวทอกีกลุม่หนึ่งสนิะ” สเวนพดู

ดกัคอ

“สรปุนี่แกไปอยู่ที่ลอนดอนจรงิรเึปล่าวะสเวน รู้เรื่องเยอะกว่าพวกฉนั

ที่อยู่ที่นี่ซะอกี” มาร์คสัเบะปาก

“ถ้านายใช้สมองย้อนคิดสักหน่อย นายจะรู้ว่าฉันไม่ได้รู้เยอะเกินไป

เลย แต่นายมนัพวกไม่มคีวามรบัผดิชอบจนไม่รู้อะไรเลยต่างหากล่ะ มาร์คสั” 

ค�าย้อนที่เจ็บแสบนั้นท�าเอาคนตัวโตถึงกับเบะปาก ไอ้ครั้นจะโต้แย้ง
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อะไรกจ็�าต้องเกบ็ไว้ในใจดกีว่า เพราะเขายงัไม่ลมืแม้แต่น้อยว่าอกีหนึ่งอาวธุ

ที่ร้ายกาจของเจ้าสเวนคนนี้ กค็อืฝีปากที่เฉยีบคมประดจุใบมดีโกนอาบยาพษิ 

ที่พร้อมจะกรดีบาดแผลลกึให้คนรอบด้านได้อย่างเจบ็ปวดที่สดุ

“ฉันเองก็เตือนวินเซนต์ไปตั้งแต่แรกแล้วนะว่า การใช้การ์ดมหาเวท 

เป็นตัวเร่งให้เซิร์ฟเวอร์ไทยน่ะเปรียบเสมือนดาบสองคม มันจะท�าให้ความ 

ห่างชั้นระหว่างเซิร์ฟเวอร์ต่างๆ มีมากเกินไป ซ�้าผู้ผลิตอย่างเรานี่ละที่จะเจอ 

ผลกระทบอย่างใหญ่หลวงที่สดุ” ว่าแล้วสเวนกถ็อนใจ “นี่ยงัดนีะว่าเจ้าพวก

ผูถ้อืครองการ์ดมหาเวทนั่นยงัแบ่งแยกกนัออกเป็นสองกลุม่ จงึช่วยขดัแข้งขดั

ขากันเองเอาไว้บ้าง ไม่อย่างนั้นป่านนี้เจ้าพวกนั้นได้โดดทะยานเข้าสูเ่มนเฟส

โดยพวกเรายงัไม่มคีวามพร้อมแน่ๆ”

ได้ยินดังนั้นแล้วลาวี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ถอนใจยาว ผิดกับมาร์คัสที่ส่ง

เสยีง “เหอะ!” ออกมาดงัลั่น

“แบบนั้นก็ดีน่ะสิวะ คนที่แข็งแกร่งกว่าก็ต้องก้าวขึ้นไปน�าหน้าใครๆ 

เขาอยูแ่ล้วเฟ้ย ฉนัลงคะแนนเสยีงเลยนะว่าให้พวกนั้นมุง่หน้าสู่เมนเฟสไปเลย

ยงัจะดซีะกว่า แล้วเดี๋ยวไอ้พวกเซริ์ฟเวอร์อื่นๆ กร็ดุหน้าตามกนัมาเองทหีลงั

นั่นแหละ ไม่เหน็ต้องคดิมากเลย”

“กถ็้านายใช้สมองอกีนดิ นายควรคดิถงึค�าว่า สมดลุของเกม เอาไว้

บ้างนะมาร์คสั” สเวนถอนใจ “ฉนัเองกเ็หน็ดว้ยกบัวนิเซนต์หรอกนะที่พวกเรา

ควรจะลองใช้รูปแบบหลายๆ อย่างในการพัฒนาตัวเกมแต่ละเซิร์ฟเวอร์ที่ 

ไม่เหมือนกัน ผลลัพธ์ของแต่ละเซิร์ฟเวอร์มันก็ออกมาน่าพอใจอยู่หรอก แต่

ฉนัว่าต่อจากนี้ปัญหาของเซริ์ฟเวอร์ไทยนี่แหละ ที่มนัหนกัหนาที่สดุน่ะ”

ทกุคนต่างหนัมามองหน้ากนัและรูด้ว่ีาสเวนสื่อถงึอะไร จนกระทั่งหนุม่

แว่นคนนี้ถอนใจออกมาอีกค�ารบ สองมือวางประสานกันอยู่บนโต๊ะประชุม 

ก่อนพยกัหน้า

“แล้วเป็นยังไงบ้าง เจ้าสองทัพนั้นมันจะบุกขึ้นไปบนเกาะลอยฟ้ากัน

ใช่มั้ย” สเวนถาม

“เดินทางขึ้นมาแล้วทั้งคู่ต่างหาก ตอนนี้หาทางเชื่อมของเกาะอยู่ 
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ประเดน็คอือกีไม่นานทั้งสองกลุ่มนี้คงได้ปะทะกนัครั้งใหญ่แน่ๆ เพราะดูๆ ไป

แล้ว เจ้าผู้น�าของสองกลุ่มมนัมคีวามคดิเหน็มุ่งไปคนละทางเลย”

“กเ็ลยจะกลายเป็นสงครามย่อยๆ งั้นสนิะ” สเวนถอนใจ “เหมอืนกบั

สมยัของเราไม่มผีดิ”

“จะต่างกันหน่อยก็คงที่กองทัพสองฝั่งนี้มีผู้น�าที่ไหวพริบกินกันไม่ลง 

ทั้งคู่” ลาวี่เสรมิ “ในยคุของเรานั้นโชคดทีี่กองทพัของศตัรูมนัดนัมผีู้น�าที่ตาม

ฝ่ังเราไม่ทนัน่ะนะ ผลลพัธ์กเ็ลยออกมาตามคาดเดาได้ตั้งแต่แรกแล้ว แต่บอก

ตามตรงว่ารอบนี้ฉนัเดาไม่ออกเลยจรงิๆ ว่าฝั่งไหนจะเป็นฝ่ายชนะ”

“บ๊ะ! มนักต็้องฝั่งของเจ้ากานต์อยู่แล้วส!ิ”

มาร์คสัตะโกนเสยีงดงัลั่น จนสเวนต้องหรี่ตามองไปทางลาวี่ ราวกบัจะ

ถามว่า “กานต์นี่คอืใคร” ด้วยสายตา

“เจ้าเดก็คนที่ท�าเควสต์เปลี่ยนอาชพีคลาสที่สามจากเจ้ามาร์คสัได้น่ะ” 

“อ๋อ...” สเวนลากเสียง “ผู้เล่นคนแรกที่เปลี่ยนเป็นคลาสสามได้งั้น

สนิะ”

“ใช่มั้ยล่ะ!” มาร์คสัยกก�าปั้นขึ้น “ลองมเีจ้ากานต์ที่ได้รบัสบืทอดพลงั

ของฉนัไปด้วย สงครามนี้กร็ู้ผลตั้งแต่แรกแล้ว อย่างเจ้าพวกนั้นน่ะไม่มทีางสู้

ได้หรอก”

“ฉันเองก็ถือหางฝั่งของเทพอสูรมากกว่านะ” ลาวี่พยักหน้าเห็นด้วย 

“จะเรยีกว่าอยากให้ทางนี้ชนะมากกว่ากไ็ด้ เพราะเอาจรงิๆ การมตีวัตนของ

พวกนี้มนัท�าให้โลก EO น่าสนใจกว่ากนัเยอะเลยจรงิมั้ย ถงึจ�านวนผูเ้ล่นในทมี

จะน้อยกว่าแบบเห็นได้ชัด แต่จ�านวนก็ไม่ใช่อะไรที่น�ามาใช้ตัดสินผลแพ้ชนะ

ได้หรอก พวกเราเองกเ็คยแสดงให้เหน็เรื่องนี้กนัมาแล้ว จรงิมั้ยล่ะ”

ค�ากล่าวของเจ้าสองเกลอนั้นท�าให้สเวนนิ่งไปพกัใหญ่ๆ ก่อนที่เขาจะ

ปิดตาลงและถอนใจออกมา

“แต่ถ้าเป็นไปตามความคดิฉนัแล้ว โอกาสที่พวกเทพอสรูจะชนะได้มนั

มนี้อยมากเลยนะ”

ค�ากล่าวนี้ของสเวนนี่เองที่ท�าให้เพื่อนทั้งสองคนหรี่ตาลง
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“ท�าไมคดิแบบนั้นล่ะ” ลาวี่ถาม

“อย่างที่นายพดูอย่างหนึ่งน่ะถกูแล้ว จ�านวนไม่ใช่ผลตดัสนิการแพ้ชนะ

ของสงครามได้หรอก” ว่าแล้วสเวนกถ็อนใจ “บางทสีิ่งที่เป็นตวัแปรไปสูผ่ลลพัธ์

การต่อสู้ของเจ้าพวกนี้อาจจะเป็นอะไรง่ายๆ อย่างเช่นแค่การใช้ก�าลังสะกด

กนัดื้อๆ เลยกไ็ด้”

“หมายความว่าไงฟะ” มาร์คสัถามบ้าง

ได้ยนิแล้วสเวนจงึเอนตวัลงพงิเก้าอี้หนงัตวัโตของเขา ดวงตานั้นแหงน

มองขึ้นไปบนเพดานด้านบนราวกบัหวนนกึถงึข้อมลูอะไรบางอย่าง ที่ดจูะเป็น

ตวัแปรส�าคญัไม่น้อยในการศกึครั้งนี้

“ถ้าพวกนายได้เห็นข้อมูลของเด็กทั้งสิบสองคนที่ถูกเลือกให้มาเป็น 

ผู้ถือครองการ์ดมหาเวทเหมือนกับฉัน พวกนายจะไม่คิดแบบนี้ ในบรรดา 

เด็กทั้งหมดน่ะ มีเพียงคนเดียวที่ระดับความสามารถสูงยิ่งกว่าใคร ชนิดที่

ราวกบัว่าไม่ได้เกดิมาเป็นมนษุย์ตั้งแต่แรกเลยด้วยซ�้า ทั้งระดบัของคลื่นสมอง 

ระดบัความหนาแน่นของไซน์เนตกิ พรสวรรค์ทางร่างกาย และมนัสมองที่ตดิตวั

มาตั้งแต่เกดิ ทกุๆ อย่างล้วนอยูใ่นระดบัสมบรูณ์แบบเสยีจนชวนให้นกึถงึศตัรู

ที่ตวัฉกาจที่พวกเราเคยรบัมอืด้วย เมื่อสมยัครสิตลัวอร์ไม่มผีดิ”

เพื่อนทั้งสองต่างเงยีบเสยีงลง พวกเขารู้ดวี่าสเวนนั้นหมายถงึใคร ซึ่ง

ส�าหรับลาวี่และมาร์คัสแล้ว บางทีพวกเขาเองก็อาจรับรู้เรื่องเหล่านั้นได้ด้วย

ประสบการณ์ตรงหลังจากที่ได้พบเจ้าตัวปัญหาดังกล่าวมาด้วยตาตัวเองแล้ว

ครั้งหนึ่ง ซึ่งกต็้องยอมรบัเลยว่าแรงกดดนัจากเจ้าหนุ่มคนนั้นไม่เลวทเีดยีว

“สรปุว่านายจะถอืหางฝั่งนั้นงั้นเหรอ สเวน” ลาวี่ถาม

ค�าถามนี้เองท�าให้พ่อหนุม่แว่นชะงกั ก่อนส่งเสยีงหวัเราะออกมาเบาๆ 

และยกมอืขึ้นดนักรอบแว่นในทา่ทางที่แสดงใหเ้หน็ว่าเปี่ยมด้วยความคดิมาก

มายในหวั

“ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วละก็ ฉันคิดว่าทางนี้มีโอกาสชนะมากกว่า

เจด็สบิต่อสามสบิละนะ” สเวนยกัไหล่ “แต่กอ็ย่างว่า ไอ้ตวัเลขพวกนี้มนักเ็ป็น

เพียงความน่าจะเป็นของฉันคนเดียวเท่านั้น ซึ่งตั้งแต่รู ้จักกับพวกนายมา  
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มันก็พิสูจน์แล้วว่าสถิติพวกนี้ไม่ได้เที่ยงตรงนักหรอก ถ้าถามว่าฉันถือหาง 

ข้างไหน...ฉันว่าฉันขออยู่ตรงกลางดีกว่า ยังไงซะศึกนี้ก็คงเป็นการตัดสินกัน

ด้วยมนัสมองของผูน้�าล้วนๆ นั่นแหละ ใครถอืไพ่ในมอืแล้วหาจงัหวะลงดีๆ  ได้

มากกว่า คนนั้นกช็นะไป”

“พูดอะไรคลมุเครอืชะมดั!” มาร์คสัเบะปาก 

“ก็สมกับเป็นนายดีละนะสเวน” แต่ลาวี่นั้นหัวเราะร่า “แต่จะว่าไป 

เจ้าเทพอสูรสายฟ้านั่นน่ะ เหมอืนนายเมื่อสมยัก่อนไม่มผีดิเลยรู้มั้ย”

“เหมอืนฉนั?” สเวนเลกิคิ้วขึ้น

“เจ้าเล่ห์ มากแผนการ ฝีปากเป็นเลศิ แล้วกค็�านงึถงึผลลพัธ์ที่ดทีี่สดุ

ให้แก่ทีมเสมอ เป็นประเภทที่รับมือยากที่สุด ติดที่เจ้านั่นเป็นพวกวิสเปอร์  

ไม่เหมอืนกบันายที่เป็นประเภทเบรนคอนโทรล เทคนคิการสูก้เ็ลยแตกต่างกนั

นดิหน่อย...แต่เชื่อเถอะ เขี้ยวลากดนิพอๆ กนัเลยละ”

ฟังแล้วสเวนกห็วัเราะข�าออกมาเบาๆ โดยไม่ได้โต้เถยีงอะไร เขาเองก็

สบืจนรูไ้ด้เหมอืนกนัว่าเทพอสรูสายฟ้านั้นเปรยีบเสมอืนทั้งมนัสมองและหวัใจ

หลักของทีมเทพอสูรตราบจนถึงทุกวันนี้ จะเรียกว่าเป็นฟันเฟืองชิ้นส�าคัญที่

คอยผลกัดนัให้ทมีเคลื่อนไหวได้กไ็ม่ผดินกั

หากไม่เจ๋งจรงิๆ คงไม่อาจก้าวเดนิมาจนถงึตอนนี้ได้

เช่นเดยีวกบัฝ่ังตรงข้ามนั้น หากไม่แน่จรงิกค็งไม่สามารถเรยีกคนเกอืบ

ครึ่งเซร์ิฟเวอร์ให้มาร่วมทมีได้ ท่าทางศกึการต่อสูค้รั้งนี้จะเป็นการดวลกลยทุธ์

กนัหมดัต่อหมดัที่น่าดูชมทเีดยีว!

“จบจากนี้ไปเราคงต้องหัวหมุนกันน่าดูเลยเชียวละ ไม่ว่าใครจะเป็น

ฝ่ายชนะกต็ามท”ี สเวนพูดอย่างอ่อนใจ

“นั่นสิ ฉันก็แค่หวังว่าเจ้าวินเซนต์มันจะหาทางรับมือกับผลลัพธ์ที่ 

ตามมาต่อจากนี้ให้ดลีะนะ เพราะถงึขนาดเรยีกเสนาธกิารคนเก่งของมนักลบั

มาถงึกรงุเทพฯ แบบนี้ แสดงว่าคงคดิการใหญ่อะไรเอาไว้พอดูเชยีว”

ว่าแล้วทั้งสองคนกต็่างจ้องมองมาทาง “เสนาธกิาร” คนดงักล่าว จน

ท�าให้สเวนต้องหวัเราะหอึอกมาเบาๆ
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“แล้วทางสาขายุโรปเป็นยังไงบ้างล่ะสเวน อยู่ลอนดอนคงปวดหัวแย่

เลยละส”ิ ลาวี่เปลี่ยนเรื่องถาม

“แหงส”ิ สเวนถอนใจ “พวกนายกร็ู้ดวี่าที่ยโุรปเป็นทวปีเดยีวที่บรษิทั

ไพรด์ของพวกเราไม่สามารถยดึครองอ�านาจเอาไว้ได้ จนถงึตอนนี้เนื้อเรื่องใน 

EO กต็ามหลงัเซริ์ฟเวอร์อื่นๆ เขาไปเป็นชาต ิแถมผลประกอบการประจ�าปีนี้

ของพวกเรากต็ามหลงัเจ้า ซนิดเิคต (Syndicate) ไปเกอืบๆ สามเท่าได้ละมั้ง”

“โห...แพ้ขาดขนาดนั้นเลยเหรอวะ!” มาร์คสัเบะปาก “นี่ขนาดวนิเซนต์

มนัส่งแกที่เชี่ยวชาญเรื่องการบรหิารมากที่สดุในกลุ่มไปรบัมอืที่ลอนดอน เรา

ยงัสู้ไอ้บรษิทันั้นไม่ได้เลยเหรอ”

“ก็แหงสิ...ที่ยุโรปน่ะ ซินดิเคตมันเข้าขั้นระดับเจ้าพ่อวงการไปแล้ว  

แค่ไปแบ่งเอาสดัส่วนในตลาดมาได้ถงึ 30 เปอร์เซน็ต์ กเ็ตม็กลนืแล้วจะบอก

ให้”

ว่าแล้วสเวนกแ็ต่ถอนใจออกมาทนัท ีท�าให้เพื่อนๆ นกึรูเ้ลยว่าหมอนี่เอง

ก็คงรับมือหนักอยู่เอาเรื่องเลยทีเดียว ที่สาขาลอนดอนซึ่งเป็นสาขาใหญ่ใน

ยโุรป

เป็นที่รูก้นัอยูแ่ล้วว่าบรษิทัไพรด์ คอเปอเรชั่น นั้นเป็นบรษิทัที่เกี่ยวข้อง

กบัธรุกจิออนไลน์ทกุชนดิที่ใหญ่ที่สดุในโลก โดยสิ่งที่เปรยีบได้เป็นดงัฟันเฟือง

ชิ้นส�าคญัที่ผลกัดนัโลกอยู่ในตอนนี้กค็อืโลก EO ที่ไม่ว่าจะเป็นทวปีไหนๆ กม็ี

อัตราผู้เล่นเข้าไปใช้บริการสูงสุดด้วยกันทั้งนั้น จะเรียกว่าเป็นเจ้าตลาดทาง

ด้านออนไลน์โดยสิ้นเชงิ ผูกสทิธิ์ขาดไว้คนเดยีวเลยกว็่าได้

แต่มีเพียงทวีปเดียวเท่านั้นซึ่งก็คือ ยุโรป ที่ไม่ว่าทางไพรด์จะตีตลาด

ยังไงก็ไม่อาจแทรกแซงส่วนแบ่งในตลาด เข้าไปครอบคลุมได้ทั่วทั้งภูมิภาค

ยโุรปเลย ในเมื่อมเีจ้าพ่อธรุกจิหน้าใหม่ที่เปิดตวัทหีลงัอย่าง ซนิดเิคต บรษิทั

ที่ให้บริการด้านการออนไลน์ทุกชนิดแบบเดียวกันแย่งชิงตลาดทุกสัดส่วน  

ถงึขนาดที่มคี�าพูดกนัเป็นโจ๊กทั่วโลกเลยว่า “แม้ไพรด์จะเป็นราชามาจากไหน 

แต่ที่ยโุรป ไพรด์เป็นได้แค่เบี้ยล่างของ ซนิดเิคต” ซึ่งนั่นกเ็ป็นความจรงิที่น่า

ปวดหวัอยู่ไม่น้อยส�าหรบัเหล่าพนกังานของไพรด์
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“เอาน่าๆ...ยังไงซะตลาดทางเอเชียกับอเมริกาเราก็กินขาดแล้วไม่ใช่ 

เหรอ จะแบ่งสดัส่วนให้ทางยโุรปเขาหน่อยจะเป็นไรไปจรงิมั้ย” ลาวี่พยายาม

ปลอบใจ 

“นายกอ็ย่าไปดถูกูเงนิยโูรให้มนัมากนกั อย่าลมืนะว่ายงัไงซะยโุรปกม็ี

ความส�าคัญในธุรกิจไม่ยิ่งหย่อน...เผลอๆ จะมากกว่าทวีปอื่นเสียด้วยซ�้าไป 

อีกอย่างเจ้าพวกซินดิเคตเนี่ยมันน่าวางใจที่ไหนกัน เห็นได้ข่าวมาว่าพวกมัน

วางแผนจะขยายกจิการตกีบัไพรด์ในทวปีอื่นๆ บ้างแล้วนะ โดยเฉพาะประธาน

บรษิทัของทางนั้นน่ะ เป็นขงิแก่ที่เขี้ยวลากดนิจะตายไป”

ว่าแล้วสเวนก็ถอนใจออกมาอีก ท�าให้นึกรู้เลยว่าคงเจออะไรที่ยุโรป 

มามากทเีดยีว พี่แกถงึได้ออกอาการเซง็ได้มากขนาดนี้ ซึ่งคดิไปคดิมา วนิเซนต์

อาจจะท�าถกูต้องแล้วกไ็ด้ที่ส่งสเวนให้ไปคมุสาขายโุรปเช่นนี้ ไม่อย่างนั้นไพรด์

ที่นั่นอาจโดนตแีตกยบัเยนิไปแล้วเสยีด้วยซ�้า

“เอาน่า เดี๋ยวเจ้าวินเซนต์มันก็คงหาทางไกล่เกลี่ยเจรจาธุรกิจกับ 

ทางนั้นได้เองละมั้ง” ลาวี่พูดขึ้น “ยงัไงเรากเ็ป็นยกัษ์ใหญ่ของโลกจรงิมั้ย ถ้า

มาเป็นพนัธมติรกนัไว้แต่เนิ่นๆ จะส่งผลดกีว่าไม่ใช่หรอืไง”

“ถ้าทางนั้นเขายอมละก็นะ” สเวนถอนใจ “เป็นที่รู ้กันอยู่แล้วว่า

ประธานบรษิทัซนิดเิคตน่ะเกลยีดไพรด์เข้าเส้นเลยเชยีวละ ถ้าจะให้จบัมอืกนั

ละกฝ็ันไปเถอะ แต่ถ้าประกาศสงครามกนัละก ็คณุเธอพร้อมตลอดเวลาเลย

จะบอกให้”

ฟังแล้วทกุคนกไ็ด้แต่หวัเราะแหะๆ ออกมาทั้งอย่างนั้นเอง 

ประจวบเหมาะกบัจู่ๆ ที่เสยีงติ๊ง! จากลฟิต์โดยสารด้านหลงัดงัขึ้นมา 

เรยีกสายตาจากบรุษุทั้งสามที่สนทนากนัอยู่นั้นให้หนัไปมองกนัเป็นทางเดยีว 

ทันทีที่ประตูโลหะนั้นเลื่อนออก ร่างของบุรุษคนหนึ่งในชุดเสื้อเชิ้ตที่เพิ่งปลด

เนกไทออกมาจากคอราวกบัต้องการจะระบายความอดึอดักก้็าวออกมา พร้อม

กบัใบหน้าที่ดจูะยุง่เหยงิอยูเ่ลก็ๆ ทว่าทนัททีี่ได้เหน็ว่ามคีนนั่งอยูใ่นนี้ก่อนแล้ว 

เจ้าตวักเ็ปลี่ยนท่าทางหงดุหงดินั้นให้เป็นรอยยิ้มได้ทนัที

“เฮ้ย! ว่าไงพวกนาย มากนัพร้อมหน้าแล้วนี่!”
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เจ้าของร่างที่มาใหม่พูดเสยีงใสทนัท ีก่อนเพ่งมองไปที่สเวนเขมง็

“ไงเพื่อน การเดินทางสะดวกสบายดีใช่มั้ยสเวน หวังว่านายจะชอบ

เจต็ส่วนตวัของฉนันะ”

“ฮ่าๆ...ตลกมากเลยละวนิเซนต์” สเวนเบะปากใส่ “ฉนัน่ะไม่เท่าไร แต่

พรุง่นี้นายเตรยีมหชูาได้เลย เพราะว่านชุก�าลงัเดนิทางตามมา แล้วเธอกเ็ตรยีม

ค�าด่าชดุใหญ่เอาไว้ให้นายแล้วด้วย”

ค�ากล่าวนี้เองที่ท�าให้เจ้าคนกวนเป็นอันต้องชะงัก ก่อนยกมือขึ้นเกา

หน้าแกรกๆ

“เออ น่าจะแย่จรงิๆ แฮะ ยยันชุนี่ยิ่งแก่ยิ่งขี้บ่นเสยีด้วยส ิฉนัว่าฉนัไป

หาอะไรมาอดุหูไว้หน่อยกด็”ี

ว่าแล้วท่านประธานบรษิทัไพรด์อย่าง วศินะ หรอืวนิเซนต์ กเ็ดนิตรง

ปรี่เข้ามาหาเพื่อนที่ไม่พบเจอกนัเสยีนานทนัท ีก่อนเขาจะจบัมอืกบัสเวนแบบ

พอเป็นพิธีให้หายคิดถึง ท่ามกลางรอยยิ้มของคนอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่พร้อมหน้า

พร้อมตากนัขนาดนี้มานานมากแล้ว

“แล้วไหนบอกว่าวนันี้จะประชมุกนัครบองค์เลยไง วนิเซนต์” ลาวี่เอ่ย

ขึ้นเมื่อเหน็ว่าเพื่อนลงมาที่ห้องนี้เพยีงล�าพงั “แล้วไหนล่ะคนอื่นๆ ทั้งคณุเมย์ 

แล้วกพ็วกคณุน�้าด้วย”

“พวกนั้นยกเลกินดักนัไปหมดแล้ว เพราะว่าตอนนี้วาเลนไทน์ไปท�างาน

อยู่ที่ฝรั่งเศส กว่าจะกลับก็พรุ่งนี้โน่นแหละ พอรู้ว่าไม่ครบองค์ ยัยน�้าก็เลย 

ขี้เกยีจมา ตอนนี้อยู่กบัเมยีฉนัที่บ้านโน่น ฉนัเลยยกเลกินดัคนอื่นๆ เขาหมด 

เปลี่ยนเป็นวนัพรุ่งนี้แทน”

“เฮ้ย! อะไรวะ แบบนี้พวกฉนักม็ารอกนัเก้อน่ะส ิ อตุส่าห์คดิว่าจะได้

เจอพวกเพื่อนเก่าๆ กนัทั้งท”ี

มาร์คสัโวยวายทนัท ีซึ่งมนักท็�าให้ท่านประธานวนิเซนต์มสีหีน้าอ่อนใจ

ไม่แพ้กนั

“ฉนัที่ต้องเป็นคนรวมทมีไม่ยิ่งเซง็กว่าหรอืไงฟะ เอาเถอะ ยงัไงซะกค็ง

ยงัไม่มกีารเปลี่ยนแปลงอะไรมากช่วงวนัสองวนันี้ในโลก EO หรอก กว่าไอ้พวก
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ตูดหมกึนั่นจะมาตบตกีนักค็งสองสามวนัโน่น เรายงัมเีวลาให้เตรยีมตวักนัอกี

เยอะน่า...วนันี้เราไปหาร้านเดด็ๆ นั่งกนัเถอะ นานๆ ทจีะรวมพลได้ครบเฉพาะ

พวกผู้ชายทั้งท”ี

ข้อเสนอจากท่านประธานดูจะเรียกรอยยิ้มจากเจ้าคนที่ขี้เกียจประชุม

เป็นทนุเดมิอยู่แล้วให้ฉกีกว้างขึ้นมาทนัที

“เฮ้ย! ดลีเลยว่ะ แล้วถ้ามแีอลกอฮอล์มาเสรมิด้วยนี่จะดงีามมากๆ!” 

มาร์คสัร้องเสยีงใส

“นั่นน่ะส ิก่อนท�าอะไรเครยีดๆ เริ่มต้นด้วยการผ่อนคลายกไ็ม่เลวร้าย

นกัหรอกจรงิมั้ย อกีอย่างพวกเรากไ็ม่ได้เจอเจ้าสเวนมานานแล้ว ถอืซะว่าเลี้ยง

ต้อนรบัมนักลบัประเทศกแ็ล้วกนั” ลาวี่ส่งเสยีงเย้วๆ อกีคน

ความตงึเครยีดที่เพาะบ่มมาเสยีตั้งนานมลายหายไปเพยีงเพราะค�าว่า 

“ร้านเดด็ๆ” จากปากเจ้าคนที่เป็นหวัเรี่ยวหวัแรงเท่านั้นเอง เล่นเอาสเวนต้อง

ส่ายหน้าอย่างอ่อนใจ แอบนึกเซ็งอยู่นิดๆ ว่าสรุปมันจะเรียกเขามาจาก

ลอนดอนท�าซากอะไรกนัแน่ แต่อกีใจหนึ่งกย็�้าเตอืนกบัตวัเองแล้วว่า... “ชนิซะ

แล้ว” โดยไม่รู้ตวั

“โอเค งั้นขึ้นไปรอข้างบนกันเลย เดี๋ยวฉันเรียกไอ้เอกับไอ้ธันไปเสริม

อกีแรง”

ว่าแล้วท่านประธานวนิเซนต์กโ็บกมอืไปทางด้านหลงั ท�าให้เจ้าคูห่สูอง

ตวับาทส่งเสยีงเย้วๆ กอดคอกนัร้องเพลงประดจุพวกขี้เมาตรงไปทางลฟิต์ทนัท ี

หลงเหลือก็เพียงสเวนที่กลอกตาไปมาอย่างอ่อนใจ แต่สุดท้ายก็ดันตัวลุกขึ้น

ยนือย่างช่วยไม่ได้อยู่ดี

“อ้อ! แล้วก.็..เดี๋ยวเรามเีรื่องต้องคยุกนัหน่อยนะสเวน”

จนกระทั่งท่านประธานเอ่ยขึ้นด้วยน�้าเสียงเปลี่ยนเป็นจริงจังครั้งแรก 

ท�าให้ร่างสูงของสเวนเป็นอนัต้องชะงกัและหนัไปสบตาด้วย จงึได้เหน็แววตา

ที่ส่องประกายระรกิระรี้ ราวกบัมแีผนการอะไรอยู่ในหวัของเจ้าวนิเซนต์อย่าง

ชดัเจนเสยีจนเขาต้องเลกิคิ้วขึ้น

“คยุเรื่องอะไร” สเวนถาม
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“แน่นอนว่าต้องเป็นแผนการล�าดับต่อไป ก่อนเข้าสู ่เมนเฟสของ 

พวกเรายังไงล่ะ ฉันคิดแผนดีๆ เอาไว้รอต้อนรับเจ้าพวกนั้นแล้ว เพียงแต่

ต้องการความเหน็จากนกัวางกลยทุธ์อย่างนายด้วยอกีแรง”

ค�ากล่าวนี้เองท�าให้สเวนรู้ได้เลยว่าวินเซนต์นั้นไม่ได้เรียกเขากลับมา

เพยีงเพื่อชวนดื่มด้วยจรงิๆ หมอนี่ยงัเป็นผูน้�าที่ชอบคดิอะไรแผลงๆ ออกมาได้

เสยีทกุทเีลย 

“ให้เดานะ คงเป็นแผนพลิกึๆ อะไรสกัอย่างอกีละส”ิ สเวนถามอย่าง

อ่อนใจ

“ถอืว่ารูจ้กักนัจรงินะเพื่อน รบัประกนัว่างานนี้โลก EO ได้สะเทอืนแน่!”

ได้ยินแล้วสเวนก็ได้แต่ถอนใจ ก่อนเดินตามหลังท่านประธานไป 

ทั้งอย่างนั้นเอง

“แต่ฉนัว่า ฉนัได้กลิ่นความวายป่วงมากกว่ายงัไงกไ็ม่รู้”



1
สะกดรอย

“เฮ้อ! ลอยเท้งเต้งมาเกอืบสามวนัแล้วนะ ท�าไมเรายงัหาทางเข้า 

ไอ้เกาะลอยฟ้านี่ไม่เจออกีฟะ!”

เสยีงบ่นแบบเซง็ๆ นั้นเป็นของชายร่างสูงที่ตอนนี้นั่งอยู่บนเก้าอี้โซฟา

เนื้อนุ่มในห้องรบัแขกสดุหรูที่เปี่ยมด้วยเฟอร์นเิจอร์ชั้นดวีางอย่างเป็นระเบยีบ

เรียบร้อย แต่ที่เตะตาจริงๆ เห็นจะเป็นทิวทัศน์นอกบานกระจกใสรอบตัว ที่

เผยให้เห็นก้อนเมฆในระดับใกล้ชิดติดกระจกได้อย่างแปลกตาเป็นยิ่งนัก ซึ่ง

นั่นกไ็ม่ใช่เรื่องผดิอะไรเลย ในเมื่อหอ้งแหง่นี้เป็นหอ้งรบัรองบนเรอืเหาะที่ลอย

อยู่ในระดบัสูงเสยีดฟ้าเลยทเีดยีว

“แล้วนี่เมื่อไรเราจะเดนิทางไปจนถงึไอ้เกาะลอยฟ้านั่นเสยีทลี่ะเนี่ย”

เสยีงเดมิยงัคงดงัอย่างอ่อนใจ ขณะที่คนพดูเอนตวัไปบนโซฟา หนัหลบั

กลบัมามองทวิทศัน์นอกหน้าต่างที่มแีต่ก้อนเมฆ แวบแรกมนักด็นู่าตื่นตาตื่นใจ 

เหมอืนนั่งเครื่องบนิชมทวิทศัน์ของโลก EO จากมมุสูงอยู่หรอก แต่พอต้องอยู่

ที่นี่โดยขยบัไปไหนไม่ได้เลยนานๆ เข้า มนักอ็ดึอดัเอาเรื่องเลยเหมอืนกนั
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“เลิกบ่นเสียทีเถอะน่าบ็อบบี้ นายโวยวายไปมันก็ไม่ช่วยให้เราไปถึง 

ที่หมายเรว็ขึ้นหรอก”

อกีเสยีงหนึ่งดงัขดัขึ้นมาจากร่างสงูที่นั่งไขว่ห้างอย่างสบายอารมณ์ของ

หนุ่มแว่นอีกราย แต่ดวงตาหลังแว่นกรอบสีเงินนั้นจ้องมองกระดานหมากรุก

ตรงหน้าเขมง็ กระทั่งมอืกร้านเอื้อมไปจบัหมากม้าและเลื่อนไปรกุในแดนของ

ศตัรู

“คดิซะนานเลยนะคณุฮอบบี้ สดุท้ายกต็้องเดนิตรงนี้ เหน็มั้ยล่ะ!”

อีกเสียงหนึ่งดังขึ้นตรงหน้าเขา ซึ่งมันมาจากร่างบางของหญิงสาวใน

ชุดเดรสสีด�าออกแนวกึ่งๆ โลลิต้าหน่อยๆ เธอนั่งพับเพียบอยู่บนเก้าอี้โซฟา 

ในท่าทางปล่อยเนื้อปล่อยตวัพอควร และกอดหมอนใบย่อมๆ เอาไว้ ก่อนจะ

เอื้อมมอืมาเดนิหมากเรอืเพื่อต้อนรบักลยทุธ์ของฝั่งตรงข้ามทนัที

“เหน็มั้ยละ่ สดุทา้ยกต็อ้งเดนิอย่างที่ฉนับอกจรงิๆ ด้วย” หญงิสาวพดู

เสยีงใส

“ใจเยน็ๆ สโิรส เล่นหมากรกุมนักต็้องคดิไตร่ตรองกนัให้ดีๆ  เสยีก่อน

จะขยับหมากจริงมั้ย ไม่อย่างนั้นมีหวังแพ้รวดจนไปนั่งอารมณ์เสียเหมือน 

เจ้าบอ็บบี้เอานะ” พ่อหนุ่มแว่นย้อนเสยีงกวน

“อ้าว! ไอ้นี่...มาแขวะกันอีกนะไอ้แว่น!” เจ้าคนขี้เบื่อที่นั่งอยู่อีกด้าน

หนึ่งโวยวายกลบัมาทนัท ี“ถามจรงิเถอะ พวกแกทนเล่นไอ้เกมหมากรกุน่าเบื่อ

นี่เข้าไปได้ยังไงกันฟะ ฉันละเห็นไอ้ตัวหมากขยับไปมาแบบนี้นานๆ แล้วจะ

หลบัเสยีให้ได้...โคตรน่าเบื่อเลยว่ะ!”

พูดแล้วเจ้าหนุ่มผู้มีใบหน้ากวนประสาทและตาตี่ก็ยกมือขึ้นเท้าคาง 

จ้องมองทั้งสองคนตรงหน้าที่ดจูะเพลดิเพลนิกบัหมากรกุได้อย่างไม่น่าเชื่อจรงิๆ

“ก็เพราะว่ามันเป็นเกมที่คนอย่างแกไม่มีทางเล่นได้ยังไงล่ะ บ็อบบี้” 

เจ้าหนุ่มแว่นที่หน้าตาเหมือนกันเปี๊ยบแขวะเข้าให้ “ถ้าเบื่อนักละก็ ท�าไม 

ไม่ลองไปหาท�าอะไรแก้เครยีดข้างนอกนั่นล่ะ”

“ไม่เอาอะ ไม่อยากเสวนากับไอ้พวกเบ๊ของหัวหน้าเขาว่ะ มีแต่พวก 

เห่ยๆ น่าร�าคาญทั้งนั้น”
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เจ้าคนกวนพดูด้วยเสยีงห้าวๆ ท�าให้อกีสองคนที่นั่งเล่นหมากรกุกนัอยู่

ได้แต่ส่ายหน้าอ่อนใจ

มันก็ไม่แปลกหรอกที่อีตาบ็อบบี้คนนี้จะแสดงท่าทีเบื่อหน่ายได้มาก

ขนาดนี้ เพราะว่าตั้งแต่พวกเขาสามคนเกาะติดขึ้นมาบนเรือเหาะของกลุ่ม

พนัธมติรนี้กป็าเข้าไปตั้งสามวนัแล้ว แน่นอนมนัเป็นสามวนัที่ผู้เล่นทกุคนแทบ

ไม่ได้ท�าอะไรเลยนอกจากเดินทางอยู่บนท้องฟ้าเพื่อค้นหาต�าแหน่งเกาะ

ลอยฟ้า อนัเป็นฉากส�าคญัต่อไปของเนื้อเรื่องในบทที่สามเช่นนี้

แน่นอนว่าต่อให้กลุ่มพันธมิตรแห่งนี้มีแผนที่ซึ่งบอกต�าแหน่งของเกาะ

ลอยฟ้าที่ได้จากการท�าเควสต์เนื้อเรื่องบทที่สอง แต่ดูเหมอืนพอถงึเวลาขึ้นมา

ค้นหาจริงๆ มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เลยที่จะหาพบ เพราะเท่าที่ดูแล้ว แผนที่

ท้องฟ้านั้นซับซ้อนมากกว่าแผนที่ปกติหลายขุมนัก ตอนนี้เองกองเรือของ

พนัธมติรจงึได้แต่บนิวนไปวนมาบนน่านฟ้าอย่างไร้วี่แววเป้าหมายมานานเกนิ

ควรแล้ว

“ฉันว่าถ้าเรายังหาไม่เจอแบบนี้ ดีไม่ดีอาจต้องแวะลงไปเติมเสบียง

หรอืพกัด้านล่างกนับ้างนะเนี่ย เอาจรงิๆ บนิเท้งเต้งอยู่บนนี้นานๆ ฉนัชกัจะ

เริ่มเมาก้อนเมฆแล้วว่ะ” บอ็บบี้เอ่ยขึ้น

“ไม่มทีางหรอกค่ะ” หญงิสาวเพยีงหนึ่งเดยีวในห้องแย้งขึ้น “คณุกร็ู้ดี

นี่นาว่าภารกิจนี้ของพวกเราเป็นภารกิจแข่งกับเวลาน่ะ ถ้าเรามัวแต่ชักช้า

ยืดยาดแม้แต่นิดเดียวละก็ พวกเทพอสูรคงแซงหน้าไปไกลแน่ๆ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง พวกเขามกีญุแจที่จะเปิดประตไูปสูเ่กาะลอยฟ้าได้ด้วยนะคะ อย่าลมื

ข้อนี้ส”ิ

“ก็จริง...” ว่าแล้วบ็อบบี้ก็ถอนใจ “แต่ว่าจนถึงตอนนี้มันก็ยังไร้วี่แวว

ของไอ้เจ้าพวกเทพอสูรเลยนะ หวัหน้าเองกบ็อกว่าเจ้าไลต์นิ่งนั่นกค็ดิจะสร้าง

เรอืเหาะเหมอืนกนัไม่ใช่เหรอ”

“ไม่ต้องห่วงหรอกบ็อบบี้” หนุ่มแว่นอย่างฮอบบี้หัวเราะหึ “สันดาน

อย่างเจ้าไลต์นิ่งน่ะ เดี๋ยวมันก็ต้องโผล่มา เชื่อเถอะ ไอ้พวกเทพอสูรน่ะชอบ

เอาชนะจะตายไป มันไม่มีทางยอมให้พวกเรากุมความได้เปรียบแบบนี้ไว้
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หรอก”

“นั่นสนิะคะ” โรสพยกัหน้าเหน็ด้วย “แล้วคณุฮอบบี้คดิว่าไงเหรอคะ 

คนอย่างอีตาไลต์นิ่งคนนั้นน่ะจะท�ายังไงต่อไป ถ้าตามที่ฉันคิดละก็ หมอนั่น

อาจดักซุ่มอยู่ไม่ห่างจากเรานักก็ได้นะคะ หรือไม่ก็อาจรอโอกาสลอบโจมตี 

พวกเราอยู่”

“ก็มีโอกาส” ฮอบบี้พยักหน้า “แต่คนอย่างเจ้าไลต์นิ่งน่ะ เป็นคน

ประเภทที่ถ้าไม่มั่นใจว่าแผนตวัเองจะส�าเรจ็จรงิๆ ละก ็มนัจะไม่ลงมอืเดด็ขาด 

ถ้าหากฉันเป็นมัน ฉันจะพยายามซุ่มคอยเล่นงานอยู่แถวๆ นี้ละ เพราะว่า 

ข้อได้เปรยีบของพวกเราที่มต่ีอพวกมนั กค็อืเรารูต้�าแหน่งที่ตั้งของเกาะลอยฟ้า

นี่ล่ะ”

“แต่กต้็องไม่ลมืนะคะว่าทางนั้นเองกม็กีญุแจที่จะไขไปยงัเกาะลอยฟ้า

ได้อยู่เหมอืนกนั”

“ใช่ เพราะฉะนั้นไม่ว่ายงัไงกต็อ้งมกีารปะทะกนัเกดิขึ้นแน่” ฮอบบี้พดู

พลางขยับหมากบนกระดานอีกครั้ง “ซึ่งตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าแผนของใครจะ

เดด็กว่ากนั หวัหน้าเองกค็งหมายตาจะเดด็หวัเจ้าพวกนั้น เพื่อชงิเอากญุแจที่

ส�าคญันั้นมาด้วยแน่นอน”

“แล้วเราจะชงิมนัมาได้ยงัไงวะ” บอ็บบี้ถาม “ถ้ามนัไม่เอามาเทรดกบั

เราแบบนี้ ยงัไงเรากค็งเอากญุแจมาไม่ได้ จะบงัคบัหรอืต่อรองให้มนัเทรดให้

กค็งเป็นไปไม่ได้ใช่มั้ยล่ะ”

“คีย์ไอเทมที่มีผลกับเนื้อเรื่อง มันก็เหมือนกับการ์ดมหาเวทที่เราถือ

ครองกันอยู่นั่นแหละบ็อบบี้” นายแว่นหัวเราะหึ “ถ้าเกิดผู้ที่ถือครองอยู่เกม

โอเวอร์ไป ไอเทมนั้นกจ็ะตกไปอยู่ในมอืของผู้เล่นที่ฆ่าเขาได้ทนัทนีั่นแหละ”

“อ๋อ! ถ้าแบบนั้นก็ง่ายละ แค่ขยี้ไอ้เจ้าไลต์นิ่งให้สิ้นซากก็จบกันแล้ว

ส!ิ”

ว่าแล้วบ็อบบี้ก็ก�าหมัดขึ้นมาด้วยรอยยิ้มเหี้ยมเกรียม ราวกับอยาก 

ออกเรี่ยวออกแรงใจจะขาดอยู่แล้ว

“ก็ไม่ได้ง่ายดายขนาดนั้นหรอกนะ” ฮอบบี้ยิ้มพลางใช้หมากม้าของ
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เขาเขี่ยหมากของฝั่งตรงข้ามออกไปจากกระดาน “ลงว่าเป็นเจ้าไลต์นิ่งละก ็

มันต้องวางแผนอะไรซับซ้อนเอาไว้แน่ๆ อยู่แล้วละ เพราะฉะนั้นเราก็คงต้อง

วางแผนกนัรดักมุหน่อย แต่ไม่ว่ายงัไงซะ ลงท้ายทางเดยีวที่จะจดัการเจ้านั่น

ให้ได้ง่ายดายที่สดุ กค็งต้องเป็นกวาดมนัให้เรยีบนั้นละ”

“นั่นละที่ฉนัหมายถงึ!” บอ็บบี้ชกู�าป้ันขึ้น “โดยเฉพาะยยัสาวมงักรนั่น

น่ะนะ ฉนัยงัมหีนี้แค้นที่ต้องช�าระกบัยยันั่นอยู่ด้วย บอกซะก่อนว่ายยันั่นเป็น

เหยื่อของฉนันะ ห้ามใครแย่งไปเดด็ขาดเข้าใจมั้ย”

“โอ๊ย! ไม่มีใครอยากจะไปยุ่งกับรสนิยมโรคจิตของแกหรอกบ็อบบี้”  

ฮอบบี้โบกมอืหยอ็ยๆ

“นั่นน่ะสิคะ ถึงเขาจะเป็นศัตรู แต่ชอบรังแกผู้หญิงแบบนี้ฉันเองก็ 

ไม่ค่อยปลื้มนกัหรอกนะคะ” โรสเสรมิขึ้น

“ใครบอกรงัแก เขาเรยีกเอน็ดูต่างหากล่ะจ๊ะ” 

บอ็บบี้กข็ยบิตาให้จนฝ่ังตรงข้ามได้แต่ถอนใจออกมายาวเหยยีดเท่านั้น

เอง

“ยงัไงกต็าม ฉนัว่าอกีไม่นานเกนิรอนี่ละ เจ้าพวกเทพอสูรบ้านั่นจะต้อง

ปรากฏตัวขึ้นมาแน่นอน สิ่งแรกที่พวกมันต้องระวังก็คือไม่ให้พวกเราเจอตัว

ก่อน เพราะว่าพวกเรามจี�านวนมากกว่า ถ้าล้อมวงมนัได้กลางอากาศแบบนี้

มนักเ็กมโอเวอร์ละ เพราะฉะนั้นพวกมนัจะต้องเลง็หาโอกาสทองใช้กญุแจนั้น

แล้วผ่านเข้าไปบนเกาะลอยฟ้าให้ได้ก่อนพวกเราแน่ๆ ซึ่งสิ่งที่ฉนักงัวลกค็อื ถ้า

เลวร้ายที่สุด เจ้าพวกนั้นหนีพวกเราเข้าไปสู่เกาะลอยฟ้าได้ด้วยคีย์ไอเทม 

ชิ้นนั้นจรงิๆ บานประตจูะเปิดกว้างรอต้อนรบัให้ผูเ้ล่นทกุคนตามเข้าไปด้วยได้

รเึปล่า หรอืว่าจะต้อนรบัแค่เฉพาะผูท้ี่ถอืครองกญุแจอยูเ่ท่านั้น ซึ่งถ้าเป็นอย่าง

หลงักบ็อกได้เลยว่าเลวร้ายสดุๆ”

ฮอบบี้ว่าแล้วก็ถอนใจ แน่นอนว่าในฐานะคนวางแผน การคิดเผื่อ

สถานการณ์ที่เลวร้ายที่สดุเอาไว้ก่อนคอืสิ่งที่เรยีกว่าความรอบคอบ และโรสก็

พยกัหน้าเหน็ด้วยในส่วนนั้น

“เพราะฉะนั้นเพื่อความชวัร์ที่สดุ เราต้องแย่งชงิกญุแจนั่นมาให้ได้ก่อน
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เท่านั้นสนิะคะ” หญงิสาวพูด

“ใช่” ฮอบบี้พยักหน้ารับ “ยิ่งเข้าถึงระยะที่เข้าใกล้เกาะลอยฟ้ามาก

เท่าไร พวกเรากต้็องยิ่งมสีมาธเิตรยีมรบัมอืกบัเจ้าพวกนั้นอย่างรดักมุที่สดุ โดย

เฉพาะอย่างยิ่งแผนการของเจ้าไลต์นิ่งน่ะ มนัต้องไม่ธรรมดาแน่”

“หัวหน้าเองก็คงคิดวิธีเผื่อเอาไว้แล้วละน่า” บ็อบบี้เสริมด้วยรอยยิ้ม 

“เราแค่จดัการไปตามที่เหน็สมควรกพ็อ ไม่ว่ายงัไงซะ รอบนี้กดู็เหมอืนหวัหน้า

เขาจะหงุดหงิดเอาเรื่องเลยเหมือนกันละนะ ท่าทางคงจัดหนักไม่ไว้หน้าทาง

นั้นแน่”

“กจ็รงิละนะ” ฮอบบี้ถอนใจ “แต่ยงัไงซะ ถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นเทพอสูรเรา

กไ็ม่ควรประมาทไว้จะเป็นการดทีี่สดุ แถมตอนนี้พวกมนัเองกอ็ยูก่นัไม่ครบทมี

ด้วย หวัหน้าเองกค็งเลง็เหน็แล้วว่าไอ้เจ้าซมัเมอร์น่ะมคีวามเสี่ยงที่จะหกัหลงั

พวกเราเมื่อไรกไ็ด้ งานนี้เขาถงึได้แยกมนัออกไปจากเควสต์เสยีเลย...แค่ไม่มี

ไอ้บ้าพลงันั่น พวกเรากท็�างานกนัง่ายขึ้นเยอะ”

“จรงิ...ฉนัละสะใจเป็นบ้า เหน็หน้ามนัตอนโดนหวัหน้าสั่งมั้ยล่ะ หงอย

ไปเลย”

เจ้าสองฝาแฝดหัวเราะชอบใจกันเป็นการใหญ่ จะมีก็เพียงหญิงสาว

หนึ่งเดียวในห้องนี้อย่างโรสที่ไม่รู้สึกยินดีไปกับค�าพูดนั้นเลย กลับกัน เธอมี

สหีน้าแอบไม่ชอบใจอยู่เลก็ๆ เสยีด้วยซ�้า

“ไม่เหน็ต้องพูดแรงขนาดนั้นเลยนี่นา...” หญงิสาวร�าพงึร�าพนัเบาๆ

“หอื? ว่าไงนะโรส” ฮอบบี้หนัมาถาม

“เปล่าหรอกค่ะ!”

หญงิสาวกระแทกเสยีงใส่ทนัท ี เจ้าสองฝาแฝดหนัมามองหน้ากนังงๆ 

คล้ายไม่เข้าใจนกัว่าแม่สาวน้อยตรงหน้านั้นหงดุหงดิอะไรขึ้นมาเสยีดื้อๆ อย่าง

นี้ จนกระทั่งนายแว่นนั้นถอนใจออกมาอกีค�ารบ ก่อนช�าเลอืงออกไปมองนอก

หน้าต่าง เพ่งไปยงัเรอืเหาะอกีล�าหนึ่งที่บนิทิ้งระยะอยู่ไม่ห่างกนันกั ซ�้ายงัเป็น

เรอืธงของพวกพนัธมติร ซึ่งหวัหน้าของพวกเขากไ็ปประจ�าการอยู่ตรงนั้นเพื่อ

วางแผนกบักลุ่มผู้น�าของทมีด้วยกนั
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“ตอนนี้หัวหน้าเองก็คงใกล้วางแผนเสร็จแล้วละ ฉันคิดว่าอีกไม่นาน

พวกเราคงได้ปะทะกบัเจ้าพวกเทพอสรูนั่นแล้ว ยงัไงกเ็ตรยีมตวัเอาไว้ให้พร้อม

ตลอดเวลาจะดกีว่า” 

“แบบนั้นสิเจ๋ง ร่างกายมันอยากจะปะทะมานานแล้ว!” เจ้าบ็อบบี้

ตะโกนลั่น

เมื่อได้ยนิแบบนั้นแล้วนายแว่นกห็นักลบัมาจ้องมองกระดานหมากรกุ

ตรงหน้าอกีครั้ง ก่อนจะเลื่อนหมากม้าของเขาออกไปอกีครั้งหนึ่ง

“ไม่ว่าเจ้าพวกนั้นจะวางแผนอะไรไว้ มนักไ็ม่มผีลใดๆ ทั้งสิ้น เพราะ

ว่าทุกสิ่งทุกอย่างถูกก�าหนดเอาไว้หมดแล้ว ที่เหลือก็แค่รอให้พวกมันปรากฏ

ตัวขึ้นมาเท่านั้น” ว่าแล้วฮอบบี้ก็หยุดหมากของเขาไว้ตรงหน้าหมากขุนของ

ศตัรู “ที่เหลอืกแ็ค่...รกุฆาต”

 

“พวกมันเป็นยังไงบ้าง ยังไม่รู้ตัวกันใช่มั้ย”

“อื้อ...ทุกอย่างราบรื่นดี ถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปก็คงตามติดมันได้อีก

นานละ อกีอย่างถ้าฝนไม่ตกลงมาซะก่อนเรากค็งเกาะตดิมนัได้ประชดิแบบนี้

ไปเรื่อยๆ ละนะ เห็นได้ชัดว่าระบบพรางตัวของพวกเราน่ะท�างานได้สุดยอด

ไปเลย เรอืของพวกมนัจบัสญัญาณเรอืของเราไม่ได้แม้แต่น้อย”

“เยี่ยมเลยแฮะ สมกบัเป็นเรอืที่คณุสโนว์สร้างขึ้นมา”

สองหนุ่มที่พูดคุยกันด้วยรอยยิ้มกรุ้มกริ่มดูจะพึงพอใจเป็นอย่างมาก 

ที่เรือเหาะเฮเวนเบสล�านี้ท�างานได้ทรงประสิทธิภาพ สมกับเป็นเรือเหาะที่ถูก

สร้างขึ้นมาด้วย NPC ในต�านานอย่างสโนว์ควนีนั่นเอง ยามนี้เองทั้งกนัต์และ

เซราส สองหนุ่มต่างยืนอยู่ตรงส่วนหน้าของเรือเหาะ และชะโงกมองลงไป 

ด้านล่าง จนได้เหน็เรอืเหาะของกองก�าลงัพนัธมติรที่บนิอยูห่่างออกไปจ�านวน

ทั้งสิ้นสี่ล�านั้นลอยรวมตวักนัอยู่

ทั้งๆ ที่ปกติเขาจะใช้วิธีบินลงต�่ากว่าเพื่อหลบเลี่ยงสัญญาณการ 

ตรวจจับต่างๆ แต่ด้วยความสามารถอันยอดเยี่ยมของเฮเวนเบส ที่ใช้ระบบ 

ขับเคลื่อนด้วยพลังงานเวทมนตร์นั้น ท�าให้หลบเลี่ยงเรดาร์ของศัตรูได้อย่าง
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ง่ายดาย ซ�้ายงัสอดแนมบนิเกาะอยู่ไม่ห่างโดยที่พวกศตัรูไม่ทนัได้รู้ตวัเลย

“แต่เรากต็ามพวกนั้นมาจะสามวนัแล้วนะ ไลต์นิ่ง” 

พ่อหนุ่มมาดนิ่งผู้มีเรือนผมสีน�้าตาลอย่างเซราสเอ่ยขึ้นด้วยน�้าเสียง

สุขุม ขณะช�าเลืองกลับมามองคนข้างๆ อย่างกันต์ที่ต้องพยักหน้ารับอย่าง

อ่อนใจ

“อื้อ ไม่รู้เหมอืนกนัว่าพวกมนับนิล่อให้เราเปิดตวัเข้าไปหาอยู่ หรอืว่า

มนัหาเกาะลอยฟ้าไม่เจอจรงิๆ กนัแน่ละนะ” ชายหนุ่มผู้มดีวงตาสสีนมิเหลก็

เอ่ยขึ้น เขายกมอืขึ้นแตะใต้รมิฝีปากอย่างครุน่คดิ “เพราะต่อให้เจ้าพวกนั้นมนั

ค้นหาทางเข้าไปสูเ่กาะลอยฟา้พบจรงิๆ มนักไ็ม่มทีางเข้าไปในนั้นได้ ตราบใด

ที่กญุแจเปิดประตูยงัอยู่กบัเราละนะ”

“ทางนั้นเองกค็งวางแผนอะไรอยู”่ เซราสพยกัหน้ารบั “แล้วถ้าเป็นนาย

จะท�ายงัไงล่ะไลต์นิ่ง เท่าที่ดแูล้ว นสิยัของนายกบัเจ้าควินั่นกอ็อกจะคล้ายกนั

อยู่ไม่ใช่เหรอ”

“ถ้าเป็นฉนังั้นเหรอ...”

กันต์เอ่ยขึ้นพลางถอนใจ เขาละสายตาออกจากกองเรือของศัตรูที่ 

ซุ่มมองมานานจวนเจียนจะครบสามวัน จนใกล้เข้าช่วงออฟไลน์อยู่รอมร่อ 

แน่นอนว่าพวกศตัรูนั้นนิ่งเงยีบเกนิไป ลกัษณะเหมอืนเป็นการวางกลยทุธ์ล่อ

ให้มุ่งเข้าไปหา มากกว่านิ่งเพราะค้นหาต�าแหน่งเกาะไม่เจอ

กันต์หมุนตัวเดินออกมาจากหัวเรือ ทั้งสองหนุ่มพากันเดินตรงไปยัง

ประตูที่เปิดลงไปยังห้องพักด้านล่างของเรือ ซึ่งด้านบนนี้ก็ไม่มีใครหน้าไหน 

ขึ้นมาประจ�าการอยู่เลย อาจเป็นเพราะอากาศมันหนาวเสียจนทั้งสองหนุ่ม

ต้องสวมเสื้อคลุมตัวหนาเอาไว้จนมิดชิด แถมยังหายใจออกมาเป็นไอได้เลย

ด้วยซ�้า 

“นั่นน่าจะเป็นกลลวงมากกว่า” กนัต์เอ่ยขึ้น “พวกมนัต้องการกญุแจ

จากฉนัเป็นอนัดบัแรก ที่มนับนิวนไปมาแบบนี้ต้องเรยีกว่า...บนิล่อแข้ง อย่าง

พวกเรากึ่งนงึเลยละ ส่วนอกีกึ่งนงึกค็งค่อยๆ ส�ารวจหาบานประตูเพื่อมุ่งหน้า

เข้าไปในเกาะลอยฟ้าด้วย”
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“หมายความว่าเจ้าคิวนั่นน่าจะรู้ตัวสินะว่าพวกเราสะกดรอยตาม 

พวกมนัอยู่”

“ไม่ใช่แค่เจ้าคิวหรอก ดีไม่ดีทุกคนในเรือเหาะฝูงนั้นมันก็รู้กันหมด 

นั่นแหละ” กนัต์หวัเราะห ึ “ต่างฝ่ายต่างต้องการสิ่งที่อกีฝ่ายหนึ่งถอืครองอยู่ 

โชคยงัดสี�าหรบัเราหน่อยที่ตอนนี้ฝนยงัไม่ตก ระบบพรางตวัของพวกเรากเ็ลย

ท�างานได้เตม็ประสทิธภิาพ แต่ถ้าฝนตกเมื่อไรละก.็..น่าจะงานเข้าทเีดยีว”

“ถ้าท้องฟ้าไม่เป็นใจจรงิๆ เรากค็งต้องถอยห่างตั้งแต่เมฆตั้งเค้านั่นละ 

ดีไม่ดีช่วงที่เราถอย เจ้าพวกนั้นอาจทิ้งระยะไปจนเราตามไม่ทันก็ได้ หรือ 

พวกมนัอาจจะหาทางเปิดประตไูปสูเ่กาะลอยฟ้าได้โดยไม่ต้องพึ่งกญุแจของเรา 

...งานนี้คงต้องแข่งกนัที่ความอดทนด้วยละ”

“จรงิ” กนัต์พยกัหน้ารบั “แต่การที่มนัดงึยื้อเวลาแบบนี้กอ็าจเป็นผลดี

ส�าหรับพวกเราก็ได้จริงมั้ย เพราะว่านั่นเท่ากับช่วยซื้อเวลาให้พวกเจ้ากานต์

เดนิทางตามมาถงึที่นี่ให้ได้โดยเรว็ที่สดุ”

“กน็่าจะจรงิละนะ”

เซราสพยกัหน้ารบัอย่างเข้าใจ ทั้งสองหนุม่เปิดบานประตทูี่เชื่อมไปยงั

ห้องพกัด้าน ก่อนก้าวเท้าลงไปด้วยสหีน้าอ่อนใจพอๆ กนั อากาศที่ดจูะอบอุน่

ขึ้นทนัทนีั้นท�าให้ทั้งคู่ต้องยกมอืขึ้นมาถูกนัไปมาเบาๆ

“แล้วเจ้ากานต์เป็นยงัไงบ้างล่ะ พาตวัเพื่อนของนายมาด้วยได้รเึปล่า” 

เซราสถาม

“ติดต่อหากันยังไม่ได้เลย” กันต์ถอนใจ “ดูเหมือนพอขึ้นมาสูงมาก

ขนาดนี้แล้ว ระบบสื่อสารมนัจะค่อนข้างรวนๆ นดิหน่อยละนะ แต่เท่าที่ดูแล้ว

เจ้านั่นกย็งัปลอดภยัด ีสถานะในหน้าต่างแฟมลิี่กย็งัมชีวีติอยูเ่หมอืนเดมิ กพ็อ

จะเดาได้ว่าไม่ได้ไปท�าให้เจ้าซมัเมอร์หมั่นไส้จนฆ่าทิ้งไปละนะ”

ได้ยนิแล้วเซราสกห็วัเราะร่วนทนัท ีเขาเองกพ็อจะได้ยนิมาจากภรรยา

บ้างเหมือนกันในเรื่องความอารมณ์ร้อนของเจ้าหนุ่มที่ชื่อ ซัมเมอร์ คนนั้น  

เช่นเดยีวกบัเรื่องฝีมอืที่ร้ายกาจที่สดุในกลุม่เทพอสรูด้วย แน่นอนว่าหากกานต์

พาตัว “อาวุธลับ” นี้มาด้วยส�าเร็จละก็ มันจะเป็นก�าลังหลักในสนามรบได้
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อย่างดเีลยทเีดยีว

“เดี๋ยววันนี้ออฟไลน์ไปแล้วฉันจะลองถามเจ้ากานต์ดูก็แล้วกัน จะได้

บอกพิกัดให้มันรีบตามมาให้ทันด้วย...อย่างน้อยๆ ตอนนี้สิ่งที่เราได้เปรียบ 

พวกนั้นอยู่กเ็หน็จะเป็นเรื่องของเวลานี่ละ”

สิ้นค�ากล่าวนั้นแล้ว กนัต์กเ็ดนิตรงไปตามทางแคบๆ ในท้องเรอื ก่อน

ผลกับานประตทูี่อยูด้่านในสดุ ซึ่งเผยให้เหน็ถงึห้องโถงรวมที่จดัเป็นห้องรบัแขก

ของเรอืกลายๆ มทีั้งชดุเก้าอี้ขนาดใหญ่ เฟอร์นเิจอร์สดุหรทูี่ท�าจากไม้ออกแนว

วนิเทจนดิๆ และถงึขนาดมเีคานเ์ตอร์บาร์ไว้ส�าหรบัชงเครื่องดื่มและท�าอาหาร 

ซึ่ง NPC สาวๆ ส่วนตัวของเขาจากร้านสวีตเนสก็มาประจ�าการตรงนี้หมด 

ทกุคน

ขณะเดยีวกนักม็รี่างของเหล่าเพื่อนๆ ในทมี ที่ตอนนี้ต่างทอดกายพกั

กนัอยู่ในมมุต่างๆ ในท่าททีี่ไม่ค่อยจะวางใจกนัเท่าไรนกั 

“เป็นยงัไงบ้างไลต์นิ่ง ทางนั้นเคลื่อนไหวอะไรมั้ย”

คนแรกที่ตะโกนถามขึ้นทันทีที่กันต์เข้ามาในห้องนี้ก็คือหญิงสาวร่าง

เลก็ เจ้าของเรอืนผมสนี�้าตาล ที่สวมเสื้อโคตสขีาวแบบมขีนมงิก์นั่นเอง ดวงตา

สลีูกหว้าของเธอส่อเค้ากงัวลไม่หยอก

“ไม่ต้องห่วงหรอกสปริง ตอนนี้ยังไม่มีอะไรคืบหน้า เจ้าพวกนั้นก็บิน

วนไปมาอยู่เหมือนเดิมนั่นละ เราเองก็กะระยะห่างในการสะกดรอยไว้แบบนี้ 

คงไม่มอีะไรต้องห่วง”

กนัต์ตอบยิ้มๆ แต่กลบัท�าให้หญงิสาวตรงหน้าดูจะขดัใจไม่น้อย

“ช!ิ ยงัไม่ลงมอืกนัอกีเหรอ แม่ละคนัไม้คนัมอือยากจะไปตบไอ้เจ้าควิ

นั่นใจจะขาดอยู่แล้วนะ”

เทพอสรูปฐพอีย่างสปรงินั้นดมูท่ีาทเีสยีดายอย่างจรงิจงั อาจเป็นเพราะ

ตั้งแต่รูเ้รื่องที่น้องชายคนเลก็ของกลุม่อย่างซมัเมอร์โดนศตัรฝ่ัูงตรงข้ามกดขี่อยู่ 

กท็�าให้เธอรู้สกึหมั่นไส้อตีาควิคนนั้นเป็นอย่างมาก ชนดิที่อยากพุ่งเข้าไปขย�้า

คอมนัเสยีเดี๋ยวนี้เลยทเีดยีว

เหน็ดงันั้นแล้วกนัต์กบัเซราสกห็นัมามองหน้าเอง ก่อนยิ้มอย่างอ่อนใจ
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“อย่าใจร้อนไปเลยน่าเหมย รบีร้อนไปกใ็ช่ว่าจะไปถงึตวัของเจ้าควิได้

เสยีเมื่อไร” เซราสผูเ้ป็นสามเีอ่ยขดัขึ้น “อกีอย่าง ตอนนี้เรากย็งัตดิต่อเจ้ากานต์

ไม่ได้ เพราะฉะนั้นจะเคลื่อนไหวอะไรก็อันตรายจริงมั้ยล่ะ...ฉันก็พอจะเข้าใจ

นะว่าเธอคนัไม้คนัมอืจะแย่แลว้ แตต่อนนี้เราตอ้งใจเยน็กนัให้มากที่สดุนะ ถ้า

พลาดไปละก็ ต้องไม่ลืมว่าเราอยู่กลางอากาศ แทบจะไม่มีที่ทางให้เราหลบ

หนไีด้เลยแม้แต่น้อย”

“กร็ู้อยู่หรอกนะ...แต่แหม!”

สปริงยังคงออกท่าทีไม่ได้ดั่งใจตัวเองอยู่ไม่น้อย แม้จะพูดแบบนั้น

กต็าม ทว่ากายละเอยีดของคณุเธอตอนนี้คงแทบจะพุง่ไปสกายคกิอตีาควิแล้ว

ด้วยซ�้าไปกระมงั

“คณุสปรงิกเ็ป็นแบบนี้ละครบั เดอืดทไีรเป็นลงยากทกุท ีผมว่าเราลอง

ส่งเธอไปถล่มเจ้าพวกนั้นคนเดยีวดเูลยดมีั้ยครบั ไม่แน่นะ เราอาจจะชนะง่ายๆ 

เลยกไ็ด้ เหมอืนเราส่งคงิคองไปจมกองเรอืมนั อะไรแบบนั้นน่ะ”

มีอีกคนหนึ่งเสนอขึ้นมาด้วยน�้าเสียงนุ่มนวลจนทุกคนต้องหันไปมอง 

ซึ่งมันก็คือพ่อหนุ่มแว่นมาดเนี้ยบที่สวมเสื้อโคตสีขาวคลุมทับสูทสีด�า เบื้อง

หน้าของเขามหีน้าต่างงานที่ท�าค้างอยู่ โดยร่างสูงนั้นนั่งอยู่บนเคาน์เตอร์บาร์

และมีแก้วทรงกลมที่มีน�้าสีอ�าพันสวย กับก้อนน�้าแข็งที่สลักเป็นทรงกลมได้

อย่างลงตวัในนั้น

“นายเรยีกใครว่าคงิคองยะ เรนนี่!”

โดนกลา่วหาวา่เปน็สิ่งมชีวีติที่แสนอนัตรายแบบนี้ มหีรอืสปรงิจะยอม 

เธอแหวใส่เจ้าหนุ่มแว่นจอมปากเสียที่ตอนนี้เพียงยิ้มหวานกลับ พร้อมกับชู

แก้วสอี�าพนัขึ้นให้เหน็แบบกวนๆ

“แน่นอนว่าผมไม่ได้มองเหน็คณุเป็นเพยีงสิ่งมชีวีติอ่อนแอแบบคงิคอง

หรอกครบั ไม่ต้องห่วงไป ระดบัคณุน่ะแขง็แกร่งกว่านั้นเยอะครบัคณุสปรงิ”

“อ๋อเหรอ” หญิงสาวขานรับเสียงใส “งั้นให้ฉันช่วยยืนยันความ

แขง็แกร่งที่ว่าให้นายประจักษ์ต่อสายตาสกัครั้งหนึ่งก่อนมั้ยล่ะ เรนนี่ เผื่อว่า

นายจะลมืมนัไปแล้ว เรื่องตอนที่เคยโดนเมื่อเบต้าเทสต์น่ะ!”
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พูดแล้วสปริงก็ตั้งท่าจะถกแขนเสื้อขึ้นอย่างเอาเรื่อง เรนนี่จึงได้แต่

ยกมือขึ้นคล้ายๆ ยอมแพ้ทั้งอย่างนั้นเอง ท�าให้ทั้งกันต์และเซราสได้แต่ 

ส่ายหน้าอย่างอ่อนใจไปตามๆ กนั

“แล้วนี่คนอื่นๆ ไปไหนหมดล่ะ”

กนัต์ถามขึ้น ขณะมองไปในห้องแล้วดเูหมอืนว่าสมาชกิของทมีคนอื่นๆ 

นั้นหายไปเยอะเลยทเีดยีว เพราะตอนนี้เหลอืเพยีงแค่ห้าคนกบั NPC อกีสาม

คนเท่านั้นเอง 

“พี่คติตี้กบัพี่มนิต์ออฟไลน์ออกไปแล้วน่ะค่ะ”

ผู้ตอบคือเด็กสาวอีกคนหนึ่งที่นั่งอยู่บนเก้าอี้โซฟา โดยอ่านหนังสือ

นิยายในรูปแบบหน้าต่างข้อมูลอยู่ตรงหน้า เธอมีเรือนผมสีด�ายาวและสวม 

เสื้อคลมุสขีาวเนื้อหนาที่ช่วยให้ความอบอุ่นได้เป็นอย่างด ี

“ไปกนันานเท่าไรแล้วล่ะ ฟ้า” กนัต์ถามอกี

“น่าจะราวๆ สบินาท ีตั้งแต่ตอนที่พี่กนัต์กบัพี่เซราสออกไปส�ารวจพวก

ศตัรูข้างนอกนั่นแล้วละค่ะ” ฟ้าเอ่ยด้วยรอยยิ้มเจื่อนๆ “เหน็ว่าทางพวกพี่สอง

คนเขามีธุระต้องไปท�าตั้งแต่เช้าน่ะค่ะ แต่เขาบอกว่า พรุ่งนี้จะรีบออนไลน ์

เข้ามาให้เรว็ที่สดุแน่นอน ไม่ต้องห่วง...อ้อ! แล้วเขากฝ็ากบอกพี่กนัต์ด้วยนะคะ

ว่า อย่าลมืเรื่องงานละครเวททีี่มหา’ลยัด้วย”

ได้ยนิดงันั้นแล้วกนัต์กถ็อนใจออกมาอกีค�ารบ นกึข�าที่สาวมนิต์นั้นยงั

ไม่ลมืปฏบิตัหิน้าที่อาจารย์ (ฝึกสอน) เป็นอย่างดขีนาดนี้ จนกระทั่งเขาหนักลบั

ไปมองเพื่อนซี้อย่างเรนนี่อกีคน

“แล้วเจ้าราฟล่ะ” 

“ขานั้นกบ็อกว่าจะขอไปตรวจเชก็สภาพเรอืเหาะรอบๆ นี้ให้ดอีกีทก่ีอน

น่ะครบั” เรนนี่ตอบ “แล้วกค็งออฟไลน์ไปเลยเหมอืนกนั เพราะว่าเขาเองกต้็อง

ไปท�างานแต่เช้าด้วย...ส่วนคณุสโนว์น่ะเมาแอ๋กลบัไปนอนในห้องของเธอแล้ว

ละครบั”

กนัต์ได้แต่ยกมอืขึ้นเกาหวัแกรกๆ แล้วหนัไปมองพวก NPC สาวๆ ที่

ยนือยู่หลงัเคาน์เตอร์
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“เจ๊แกฟาดเหล้าไปขนาดไหนแล้วเนี่ยแคท”

“ก.็..เกอืบครึ่งหนึ่งเท่าที่เราเตรยีมมาแล้วละค่ะ คณุไลต์นิ่ง”

NPC สาวผู้มีทั้งหูและหางแมวเอ่ยขึ้นด้วยสีหน้าอ่อนใจเป็นอย่างยิ่ง 

แน่นอนว่ากนัต์นั้นมอบหน้าที่ให้แคท ผูเ้ป็น NPC ผูจ้ดัการร้านสวตีเนสนั้นช่วย

ดูแลเรื่องไอเทมเสบียงทั้งหมดบนเรือล�านี้ และเขาเองก็ได้สั่งให้แคทเตรียม

อาหารและเครื่องดื่มหลากหลายชนิดมาไว้บนนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เหล้าที่

คล้ายกบัเป็นของที่ขาดไม่ได้ส�าหรบั NPC สาวในต�านาน สโนว์ควนี ไปแล้ว

ซึ่งดูเหมือนเธอก็จะซัดไปเกินกว่าครึ่งในเสบียงที่เตรียมมา ทั้งที่เวลา

เพิ่งผ่านไปแค่สามวนัเท่านั้นเอง

“แบบนี้ท่าไม่ดีแล้วแฮะ ถ้าไม่มีอะไรบ�าเรอแม่คุณแล้ว เดี๋ยวนาง

โวยวายขึ้นมามันจะแย่เอานะ ยังไงๆ ก็ลองลดๆ หรือผสมแบบที่ใช้วัตถุดิบ

น้อยๆ ให้เธอหน่อยก็ดีนะแคท อีกอย่าง อย่าให้เธอเมาหนักมากล่ะ เพราะ

ออนไลน์ครั้งหน้าเราอาจต้องปะทะกับศัตรูได้ทุกเมื่อ เข้าใจมั้ย ถ้าเกิดมียัย 

คนเมาคนนงึอยู่บนเรอืกค็งไม่ดแีน่”

“จะพยายามนะคะ แต่ฉนัไม่ขอรบัปากละกนั เพราะคณุสโนว์เป็นยงัไง 

คณุน่าจะรู้ดกีว่าฉนันะคะ”

พอได้ยนิค�าพดูนั้นแล้วกนัต์กไ็ด้แต่ถอนใจออกมาอกีค�ารบ ก่อนหย่อน

ก้นลงนั่งข้างๆ เรนนี่

“ดูคณุเหนื่อยๆ นะครบัคณุไลต์” เรนนี่ถามขณะรวันิ้วพมิพ์งานต่อไป

“แหงสิ นี่เป็นการต่อสู้ครั้งแรกเลยที่ฉันไม่มั่นใจว่าแผนของตัวเองจะ

ส�าเรจ็รเึปล่า”

กันต์พูดขึ้นพลางหันไปขออะไรอุ่นๆ จาก NPC สาวที่ยืนอยู่หลัง

เคาน์เตอร์บาร์ 

“ก็นั่นสินะครับ” เรนนี่ถอนใจ “มันเป็นครั้งแรกเลยนี่ที่มีคนสามารถ

เข้ามาชนกบัแผนการของคณุได้ตรงๆ อย่างไม่หวั่นเกรงแบบนี้”

“มนัไม่ใช่แค่เรื่องนั้นอย่างเดยีวน่ะส”ิ

ได้ยินค�าพูดนี้ของเทพอสูรสายฟ้าแล้ว เรนนี่จึงหันมามองหน้าของ 
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เพื่อนรกัที่นั่งอยู่ข้างๆ นกึรู้เลยว่ามอีะไรหลายๆ อย่างท�าให้กนัต์รู้สกึกงัวลใจ

เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเวลาที่ไม่มทีั้งแป้งและซมัเมอร์ ซึ่งเป็น

สองผู้เล่นที่เก่งที่สดุเท่าที่กนัต์พอจะใช้งานได้อยู่ในทมี

“กแ็ค่หวงัว่าเจ้ากานต์จะท�าส�าเรจ็นะครบั” เรนนี่พูดยิ้มๆ

“อื้อ! ทกุอย่างขึ้นอยูก่บัเจ้ากานต์แล้วจรงิๆ กแ็ค่หวงัว่าเจ้ากานต์จะใช้

ไอ้ความสามารถการดงึดูดผู้คนของมนัได้ส�าเรจ็ละนะ แต่อกีปัญหากค็อื ถ้า

เจ้านั่นท�าได้ส�าเรจ็จรงิๆ จะเดนิทางมาถงึที่นี่ทนัรเึปล่าเนี่ยแหละ งานนี้ว่ากนั

ตามตรงกห็้าสบิ-ห้าสบิละนะ”

“ไม่สมกับเป็นคุณไลต์เลยนะครับ ที่พูดค�าว่าห้าสิบ-ห้าสิบออกมาได้ 

ปกตแิผนของคณุมนัมแีต่ค�าว่า 100 เปอร์เซน็ต์เท่านั้น ไม่ใช่เหรอครบั” เรนนี่

ยิ้มข�า

“กอ็ยากให้เป็นแบบนั้นหรอกนะ ถ้าฝั่งตรงข้ามไม่มเีจ้าควิอยู่ละก.็..”

เรนนี่รู้ดีว่ากันต์นั้นให้ความส�าคัญกับคิวมาก ในฐานะศัตรูตัวฉกาจ

ที่สดุ กนัต์เองกค็งรู้แล้วเช่นเดยีวกบัว่าควินั้นเป็นผู้เล่นในระดบัเดยีวกนั หรอื

อาจเหนอืกว่าเทพอสูรไปแล้วด้วยซ�้า ตอนนี้ปัญหาจงึอยู่ที่ผู้เล่นเพยีงคนเดยีว

ในฝั่งตรงข้ามจรงิๆ!

“ยงัไงซะทางนั้นเองกค็งต้องออฟไลน์ออกไปเหมอืนกนันั่นละครบั คณุ

ไลต์” เรนนี่เอ่ยขึ้น “คงไม่มีใครมันบ้าออนไลน์อยู่ในเกมตลอดเวลาหรอก  

จรงิมั้ยครบั ยงัไงซะช่วงเวลาที่เหลอืนี้เรากค็งได้พกัรบ คอยคดิหาหนทางกนั

อกีทนีั่นแหละ ไม่แน่อาจจะคดิหาทางออกอะไรที่ดกีว่านี้ได้นะครบั”

กนัต์นิ่งไปพกัใหญ่ๆ จนกระทั่งได้รบัแก้วชาร้อนมาจาก NPC ดวงตา 

สสีนมิเหลก็นั้นจ้องมองไปเบื้องหน้าราวกบัครุน่คดิอะไรบางอย่างอยู ่จนกระทั่ง

เจ้าตวัประสานมอืไว้ตรงหน้า

“เดี๋ยวกระจายข่าวบอกทกุคนในทมีด้วยนะว่า พรุง่นี้ให้รบีออนไลน์เข้า

มาให้เรว็ที่สดุ” กนัต์เอ่ยขึ้น

“เอ๊ะ? นายจะท�าอะไรงั้นเหรอ” สปรงิที่เพิ่งเดนิมาทิ้งตวันั่งข้างๆ กนั

ถาม
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“ฉนัน่ะ ตั้งแต่ก่อนเดนิทางจนมาถงึที่นี่กค็�านวณเส้นทางมาโดยตลอด 

ทั้งจากข้อมูลที่ได้รับมาจากสายข่าวทั้งหมดของเคียร่ากับไซเรนเรื่องต�าแหน่ง

ของเกาะลอยฟ้าที่พวกเขาเจอ ฉันก็พอจะค�านวณและสร้างแผนที่ของเกาะ

ลอยฟ้าขึ้นมาได้บ้างแล้วละ”

“หา!?”

ทุกคนต่างร้องประสานเสียงขึ้นมาดังลั่นทันที แน่นอนว่าไอ้สิ่งที่นาย

กันต์พูดขึ้นมานั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย เพราะข้อมูลที่ทางหน่วยข่าวกรอง

ของกองทัพหามาได้ คือภาพถ่ายที่เห็นแผ่นดินลอยอยู่บนท้องฟ้าเท่านั้นเอง 

แต่ไอ้เจ้าเทพอสรูสายฟ้าคนนี้กลบัใช้ข้อมลูเพยีงไม่กี่ภาพนั้นรวมกบัข้อมลูจาก

การเดนิทางด้วยตนเอง สร้างแผนที่บนท้องฟ้าขึ้นมาได้หน้าตาเฉยเลย!

“พูดจรงิเหรอครบัคณุไลต์ ที่ว่าคณุมองแผนที่บนท้องฟ้าออกแล้วน่ะ”

“คร่าวๆ นะ ราวๆ 60 - 70 เปอร์เซน็ต์ เท่านั้นละ ฉนัอาศยัการบนิไป

รอบๆ ของพวกเรา และเห็นพวกเกาะที่ลอยบนท้องฟ้าได้บ้างประปราย กับ

ต�าแหน่งการเคลื่อนที่ของเจ้าพวกพนัธมติรกลุม่นั้น กเ็ลยพอจะมองออกได้นดิๆ 

แล้วละว่าเราจะต้องมุง่หน้าไปตรงไหนกนัแน่...แต่กย็งัไม่มั่นใจนกัหรอกนะ คง

ต้องอาศยัการเดนิทางอกีนดิเพื่อค�านวณให้แม่นย�าเสยีก่อน”

ทุกคนได้แต่นิ่งเงียบ ก่อนหน้านี้แป้งเองก็เคยอธิบายให้พวกเขาฟังไว้

เหมอืนกนัว่า ความสามารถของกนัต์นั้นคอื วสิเปอร์ ซึ่งเป็นภาวะที่สมองรบั

ข้อมูลรอบตวัและพยายามค้นคว้าหาค�าตอบที่ดทีี่สดุให้แก่ตนเอง ประหนึ่งมี

เสียงกระซิบมาบอกถึงความถูกต้องในหัวเลยเชียวละ และในครั้งนี้ก็เช่น

เดยีวกนั ข้อมลูทั้งหมดที่ได้มานั้น สมองของกนัต์เองกป็ระมวลมนัออกมาเป็น

แผนที่ได้อย่างไม่น่าเชื่อ

“ถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่า นายรู้แล้วใช่มั้ยว่าเกาะลอยฟ้าอยู่ตรง

ส่วนไหนกนัแน่” สปรงิถาม

“ไม่ชวัร์นกัหรอกนะ แต่กพ็อจะมองปลายทางออกแล้วละ” กนัต์ยิ้มรบั 

“แต่ถ้ามาได้ขนาดนี้แล้วละก ็ถงึจะต้องเสยีเวลาค้นหาหน่อย แต่เรากไ็ม่ต้อง

พึ่งแผนที่ของทางนั้น...หรือแม้แต่สอดแนมทางนั้นเพื่อหาเป้าหมายอีกต่อไป
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แล้วละ เพราะฉะนั้นฉนัจะขอเปลี่ยนแผนกลางอากาศตอนนี้เลยกแ็ล้วกนั”

“เปลี่ยนแผน?”

ทกุคนหนัมามองหน้ากนัเองแบบไม่เข้าใจนกั จนกระทั่งกนัต์นั้นหวัเราะ

หอึอกมา

“ถ้าคดิในมมุกลบัแล้ว หากฉนัเป็นเจ้าควิละก ็ตอนนี้คงต้องพยายาม

โยนเหยื่อเพื่อล่อให้พวกเราปรากฏตัวให้ได้ ถ้าอย่างนั้นเราก็ยินดีจะโผล่ออก

ไปหาพวกมนั แต่แน่นอนว่าต้องไม่ใช่ในเวลาที่พวกมนัพร้อมที่สดุ”

ได้ยินค�ากล่าวนี้แล้วทุกคนรู้ได้ทันทีว่ากันต์หมายตาจะท�าอะไรต่อไป 

โดยเฉพาะสปรงิที่ถงึกบัฉกียิ้มกว้างทนัทเีลย!

“หมายความว่า?” แม่สาวเหมยรบีถามเสยีงใส

“อื้อ! ไม่มคีวามจ�าเป็นอะไรที่เราจะต้องคอยสอดแนมตามก้นพวกมนั

อกีต่อไปแล้ว เมื่อแน่ใจแล้วว่าเส้นทางของเกาะลอยฟ้า เป้าหมายของเราอยู่

ที่ไหน เราจะปฏบิตักิารจมเรอืเหาะทกุล�าของมนัทิ้งให้หมด จรงิอยู่ว่าเจ้านั่น

อาจร้ายกาจและมกี�าลงัเหนอืกว่าเรา แต่ถ้าเรอืเหาะของมนับนิไม่ได้ น่านฟ้า

กเ็ป็นของเราคนเดยีว จรงิมั้ย!”

สิ้นค�ากล่าวนี้ รอยยิ้มแสนเจ้าเล่ห์ของเทพอสูรสายฟ้าที่ทกุคนเหน็กนั

จนเคยชินก็ปรากฏขึ้นในที่สุด แน่นอนว่ามีรอยยิ้มแบบนี้โผล่ขึ้นมาทีไร  

เรื่องงามไส้มกัจะตามมาด้วยทกุท!ี

“เมื่อออนไลน์กันเข้ามาครั้งหน้าพร้อมกับข้อมูลที่ได้มาจากเจ้ากานต์

แล้ว เราจะเริ่มวางแผนกนั เมื่อถงึเวลาที่เหมาะสม เราจะลงมอืกนัแบบสายฟ้า

แลบ หากนี่เป็นศึกที่วัดกันด้วยกลยุทธ์ของฉันกับเจ้าคิวแล้วละก็ เราจะต้อง

ท�าในสิ่งที่โง่เง่าและเสี่ยงมากที่สุด ในแบบที่เจ้านั่นไม่คิดว่าฉันจะใช้แผนนี้

ลงมอืแน่ แต่เราจะเสรมิอะไรที่ท�าให้มนัเซอร์ไพรส์ยิ่งกว่านั้น เพื่อท�าให้แผนการ

ของเราส�าเรจ็ เพราะฉะนั้นทกุท่าน...” 

พูดแล้วเขากล็กุขึ้นยนื ก่อนกวาดตามองเพื่อนๆ ทกุคนในห้อง 

“เตรียมตัวเตรียมใจกันให้พร้อมล่ะ เมื่อออนไลน์กันเข้ามาครั้งหน้า...

เราจะแตกทพัเรอืของมนั!”



2
เตรียมการบุก

“ยินดีต้อนรับสู่โลก EO ค่ะนายท่าน”

เสยีงขานรบัของ AI ส่วนตวันั้นดงัขึ้นทนัททีี่กานต์ได้ออนไลน์เข้ามาสู่

โลก EO อกีครั้งหนึ่ง หลงัจากจ�าต้องออฟไลน์ออกไปเพื่อพกัก่อน ยามนี้เอง

ร่างของเขาก็โผล่ขึ้นมาท่ามกลางทุ่งหญ้ากว้างโล่งที่ไม่มีอะไรปรากฏอยู่เลย 

นอกจากเตน็ท์ที่พกัที่ถูกกางเอาไว้ด้านหลงั เหน็ได้ชดัว่านี่คอืจดุที่เขาตั้งเซฟ-

โซนเอาไว้ ก่อนออฟไลน์ออกไปจากเกมนั่นเอง

“แกมาช้านะไอ้จดื”

เสียงที่แฝงความหงุดหงิดดังขึ้นแทบจะตรงต�าแหน่งด้านหลังของนาย

กานต์พอดี เมื่อหันไปจึงได้เห็นเจ้าเพื่อนขี้หงุดหงิดนั่งอยู ่หน้ากองไฟไล่ 

มอนสเตอร์ที่ก�าลงัจะมอด โดยสหีน้านั้นแสดงออกชดัเจนว่าคงออนไลน์เข้ามา

ก่อนนานมากแล้วทเีดยีว

“เออ ขอโทษทกีแ็ล้วกนั ฉนัต้องเตี๊ยมแผนกบัพี่กนัต์ก่อนเข้ามานี่หว่า 

แถมกว่าจะกลบัถงึบ้านกด็กึแล้วด้วย ใครมนัจะไปว่างแบบนายกนัล่ะ”
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ได้ยินเช่นนั้นแล้วพ่อหนุ่มผู้มีเรือนผมและดวงตาสีแดงเพลิงนั้นก็ส่ง

เสยีง “จิ๊!” ออกมาเบาๆ คล้ายขดัใจ แต่ไม่ได้โต้แย้งอะไรออกมาอกีเลย กานต์

จึงหัวเราะหึและหันไปอีกด้าน จึงได้เห็นแม่สาวผมสั้นผู้มีใบหน้านิ่งตลอดศก

อย่างนนี่านั่งอยู่ตรงหน้าเตน็ท์อกีหลงัหนึ่งพอดี

สหีน้าของเธอเองกแ็สดงความไม่พอใจเลก็ๆ ที่เขามาสายเชน่เดยีวกนั 

แม้จะไม่ได้พูดออกมา แต่กานต์ก็รู้สึกได้ว่าสองคนนี้คงอึดอัดกันอยู่ไม่น้อยที่

ต้องมานั่งอยู่ด้วยกันแบบนี้ เพราะทั้งคู่ต่างมีทักษะในการเข้าสังคมติดลบ

เหมอืนกนัเสยีขนาดนี้!

“เดี๋ยวนะ ฉนัว่าฉนัมาสายมาแล้ว ยยัพลอยยงัไม่โผล่มาอกีเหรอ”

กานต์ถามขึ้นเมื่อนึกขึ้นได้ว่ายังมีอีกหนึ่งสมาชิกที่ยังไม่ปรากฏตัวขึ้น

ในที่นี้เลย

“ยงัอะ” ตะวนักระชากเสยีงแบบเซง็ๆ “ยยัมงักรนั่นมาถงึเป็นคนแรก 

ฉนักม็ารอได้ราวๆ ครึ่งชั่วโมงแล้ว ส่วนยยัเบ๊อะนั่น ฉนัยงัไม่เหน็แม้แต่เงา”

แม้จะมีเสียงกระแอมราวกับไม่ชอบใจที่ถูกเรียกว่า “ยัยมังกร” จาก 

อีกด้านก็ตามที แต่กานต์ก็เลือกสนใจค�าพูดที่ว่ายังไม่เห็นแม้แต่เงาของ 

“ยยัเบ๊อะ” อกีคนมากกว่า ยามนี้เดก็หนุ่มจงึท�าได้แค่ถอนใจออกมา

“เฮ้อ...ยยัคณุหนสูายเสมอนี่เว้ย!” กานต์ส่ายหน้าเซง็ๆ ก่อนหย่อนก้น

ลงนั่ง “พวกเรายิ่งต้องแข่งกบัเวลาอยู่ด้วยนะตอนนี้”

“แข่งกบัเวลา?” ตะวนัเลกิคิ้วขึ้น “เจ้าไลต์นิ่งมนัเริ่มวางแผนอะไรแล้ว

งั้นเหรอ”

“พวกเขาจะบกุแล้วน่ะส”ิ

ค�าตอบสั้นๆ นี้เองที่ท�าใหท้ั้งตะวนัและนนีา่ต่างเปลี่ยนสหีน้าให้จรงิจงั

ขึ้นทนัท ี

“หมายความว่าไง ที่ว่าจะบกุน่ะ” ตะวนัถาม

“ดเูหมอืนพี่กนัต์เขาจะจบัต�าแหน่งเกาะลอยฟ้าได้แล้วน่ะส ิ ก่อนหน้านี้

พวกเขาเองกต็ามหลงัสะกดรอยกองเรอืของเจ้าพวกนั้นมาโดยตลอด จนตอนนี้

พี่กันต์แน่ใจแล้วว่าไม่จ�าเป็นต้องสะกดรอยอีก พวกเขาก็เลยจะเป็นฝ่ายบุก
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ก่อน เพื่อจมกองเรอืของพวกมนัทิ้ง ก่อนพวกมนัจะได้ทนัตั้งตวั”

“บ้าไปแล้ว!”

ตะวนันั้นตะโกนขึ้นมาเสยีงดงัทนัท ีเล่นเอากานต์ถงึกบัชะงกัไป

“เจ้าบ้านั่นมันจะวางแผนเสี่ยงเกินไปแล้ว รีบติดต่อให้มันยกเลิกการ

โจมตเีดี๋ยวนี้เลย!”

“เป็นอะไรของนาย” กานต์หรี่ตาลง “ฉนัเองกเ็หน็ด้วยกบัพี่กนัต์นะที่

จะเริ่มต้นบุกโจมตีก่อนโดยทางนั้นไม่ทันได้ตั้งตัวน่ะ ฉันเองก็พอจะรู้มาว่า 

พี่ชายของนายน่ะเก่งโคตรๆ แต่นี่เป็นศึกที่ตัดสินกันกลางท้องฟ้า ต่อให้เก่ง 

แค่ไหนแต่ถ้าเรอืถกูท�าลาย พี่ชายของนายกท็�าอะไรไมไ่ด้หรอก...อกีฝ่ายไมไ่ด้

บนิบนฟ้าได้เหมอืนเรานะ”

“คดิตื้นเกนิไปแล้ว” ตะวนัถอนใจอย่างตงึเครยีด “เจ้าอพอลโล่น่ะไม่

หมูขนาดนั้นหรอกนะเฟ้ย รีบติดต่อหาไลต์นิ่งให้ยกเลิกแผนการนี้ไปก่อนเลย 

จนกว่าพวกเราจะไปสมทบ...ห้ามปะทะกบัเจ้าอพอลโล่โดยเดด็ขาด”

กานต์เองกต้็องแปลกใจอยูไ่ม่น้อยทเีดยีว โดยปกตแิล้วตะวนันั้นมกัจะ

เป็นคนอารมณ์ร้อนที่ท�าอะไรมทุะลแุบบไม่คิดหน้าคิดหลงั สิ่งที่เขาถนดัที่สดุ

ก็คือการบุกตะลุยเข้าใส่ศัตรูก่อนแล้วค่อยพูดทีหลัง แต่ดูเหมือนรอบนี้จะมี

ความกงัวลบางอย่างปรากฏขึ้นในแววตาของเขาอย่างชดัเจนมาก

“จะให้ติดต่อไปได้ยังไงกันล่ะ นายเองก็รู้อยู่แล้วนี่หว่าพวกเขาบินอยู่

สงูจนระบบสื่อสารมนัไปไม่ถงึน่ะ” กานต์ถอนใจ “อกีอย่าง พี่กนัต์เขากต็ดัสนิ

ใจไปแล้ว ตอนนี้เขาเตรียมตัวบุกเต็มที่เลยละ พวกเราเองก็ถือว่าเข้าใกล ้

จวนจะถงึเรอืเหาะของพวกเขาอยูแ่ล้วด้วย...ฉนัเองกเ็หน็ด้วยกบัแผนพี่กนัต์นะ 

ถ้าเกดิว่าพี่เขาจะลงมอื นั่นหมายความว่าเขาต้องมแีผนที่มั่นใจมากทเีดยีว”

ตะวันรับฟัง แต่สีหน้าของเขาก็ยังไม่คลายความกังวลลงไปเลย 

แม้แต่น้อย

“ถ้าเกิดว่าจะท�าแบบนั้นจริง เราก็ต้องรีบมุ่งหน้าไปหาพวกนั้นให้ไว

ที่สดุ” ตะวนัถอนใจ “มนัอกีไกลแค่ไหนล่ะ”

“จากแผนที่ในเชงิราบน่ะอยู่ไม่ห่างนกัหรอก แต่ในระยะด้านความสูง
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นี่ไม่รูเ้หมอืนกนัอะ คงต้องหวงัพึ่งมงักรของนน่ีาแล้วละว่าจะบนิไปได้ไวแค่ไหน 

พี่กนัต์เขาบอกว่าจะรอให้ถงึช่วงกลางคนืก่อน พอเที่ยงคนืกจ็ะลงมอืทนัท”ี

ได้ยนิดงันั้นแล้ว ตะวนัจงึหนัไปมองนนี่าเขมง็เลยทเีดยีว

“บนิรวดเดยีวไปจนถงึที่หมายคงจะไหวสนิะยยัมงักร งานนี้ต่อให้ต้อง

เสยี MP จนหมดตวัยงัไงเธอกต็้องบนิไม่หยดุ พาเราขึ้นไปหาเจ้าไลต์นิ่งให้ได้ 

เข้าใจมั้ย”

“ห.ึ..ห่วงตวันายเองเถอะ แค่บนิ ฯพณฯ มาการติ้าของฉนัท�าได้สบาย

มากอยู่แล้ว”

ฟังแล้วก็ถอนใจ ตะวันเองก็รู้ดีว่าหากเป็นพลังของการ์ดมหาเวทแล้ว 

คงทรงประสทิธภิาพอย่างที่เจ้าของการ์ดพดู แต่งานนี้เขารูส้กึได้เลยว่ามนัเสี่ยง

มาก หากตัวเขาไปถึงไม่ทันศึกใหญ่กลางเวหาละก็ มันอาจเป็นหายนะครั้ง

ใหญ่ของพวกพ้องทกุคนเลยกว็่าได้

“เว้ย! แล้วยยัเบ๊อะมวัท�าอะไรอยู่ฟะ เมื่อไรจะออนไลน์เข้ามาเสยีท!ี”

“ฉนัมาแล้วย่ะ จะเอะอะท�าไมเนี่ย”

พอได้โวยวายขึ้นมาแล้ว ร่างของเดก็สาวตวัปัญหากป็รากฏตวัขึ้นจาก

เต็นท์ที่พักของตัวเองแทบจะทันที ท�าให้ทุกสายตานั้นหันไปจับจ้องทาง 

เดก็สาวผู้มเีรอืนผมสดี�ารวบเป็นหางม้า และเดนิกระหดืกระหอบออกมาจาก

เตน็ท์ด้วยท่าทางร้อนรนไม่น้อยทเีดยีว

“มวัไปท�าอะไรของเธอยยัพลอย กบ็อกแล้วไงว่าให้รบีออนไลน์มาเรว็ๆ 

หน่อย”

“ขอโทษ...นี่กเ็ร่งเตม็ที่แล้วนะ”

พลอยดูมีสีหน้าส�านึกผิด เธอเองก็รู้ดีว่าการเดินทางครั้งนี้มันแข่งกับ

เวลามากแค่ไหน 

“ช่างมนัเถอะ เรว็เข้ายยัมงักร เรยีกมงักรของเธอออกมาเรว็เข้า ไม่มี

เวลามาโอ้เอ้แล้ว”

ตะวันตัดปัญหาโดยเร็ว แม้จะสีหน้าของนีน่าจะแสดงออกว่าไม่ค่อย

ชอบใจที่ถูกสั่งในฐานะ “ยยัมงักร” เสยีเท่าไรนกั แต่กานต์เองกร็บีพยกัหน้า
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ส่งสญัญาณให้เธอเรยีกมงักรด�าคู่ใจออกมาโดยด่วนที่สดุ

“งานนี้คงต้องเดนิทางแบบมาราธอนไม่มหียดุพกัเลยนะนน่ีา ฉนัเองก็

เตรยีมน�้ายาเพิ่ม MP มาพอสมควรแล้ว ฝากด้วยนะ ทกุอย่างขึ้นอยู่กบัเธอ

แล้ว” กานต์เอ่ยขึ้น

“เข้าใจแล้ว”

สิ้นการพยกัหน้ารบัของนน่ีาเท่านั้นเอง เธอกเ็รยีกเอาการ์ดมหาเวทขึ้น

มาพร้อมกับอัญเชิญมังกรด�าซาร์คิวรอสออกมาโดยเร็ว เจ้าอสูรร้ายที่มีร่าง 

สดี�าขลบักางปีกอย่างสง่างาม ขณะที่เชดิคอขึ้นเป็นสญัญาณบอกว่าพร้อมจะ

กลบัขึ้นไปบนิบนท้องฟ้าอกีครั้ง หลงัจากได้พกัมาอย่างเพยีงพอตลอดหนึ่งคนื

แล้วนั่นเอง

“แบบนี้หมายความว่าคงไม่มขี้าวเช้าแล้วสนิะ...”

เหน็ทกุคนมสีหีน้าขงึขงัและจรงิจงัแล้ว พลอยกไ็ด้แต่พูดขึ้นเสยีงอ่อย 

นกึรู้เลยว่าตอนนี้ไม่ใช่สถานการณ์ที่เธอจะโวยวายอะไรได้เลยแม้แต่น้อย 

“ตดัใจซะ กนิอาหารประทงัชพีไปก่อนกแ็ล้วกนั” ตะวนัพดูโดยเรว็ ก่อน

กระโดดขึ้นไปบนหลงัมงักรเป็นคนแรก “เราต้องเข้าใกล้เจ้าไลต์นิ่งขนาดไหน 

ถงึจะส่งสญัญาณไปหาเจ้านั่นได้กนัหอื ไอ้จดื”

“อย่างน้อยๆ กต้็องร่วมๆ สบิกโิลเมตรน่ะ” กานต์เอ่ยขึ้นขณะที่กระโดด

ตามขึ้นไปเป็นคนที่สอง “ตอนนี้ระยะห่างจากตัวฉันถึงพี่กันต์มันอยู่ร่วมๆ  

หกสบิกโิลเมตรเหน็จะได้ ถ้าเราเร่งความเรว็สูงสดุตลอดเวลากน็่าจะร่นระยะ

ทางไปจนทนัได้นะ แต่กค็งทนัแบบฉวิเฉยีดสดุๆ เลยละ”

“เสี่ยงมากเลยนะนั่น” ตะวนัถอนใจ “แต่ไม่ว่ายงัไงกต็้องรบีไปให้ทนั 

ถงึตายกต็้องเร่งไอ้เจ้ามงักรนี่ไปให้ทนัให้ได้นะเฟ้ย ยยัมงักร!”

“รู้แล้วละน่า ย�้าอยู่นั่นละ” นีน่าที่เพิ่งฉุดมือกานต์ขึ้นไปนั่งบนหลัง 

ฯพณฯ มาการติ้าบอก

“เดี๋ยวนะ แล้วท�าไมจู่ๆ พวกเราถงึต้องมาเร่งเดนิทางกนัยิ่งขึ้นกว่าเดมิ

ล่ะเนี่ย มันเกิดอะไรขึ้นตอนที่ฉันยังไม่ได้ออนไลน์เข้ามาหรือไง” พลอยถาม 

ขึ้นบ้างขณะชูมอืขึ้นโดยมกีานต์ยื่นมอืลงมาช่วยฉดุอกีแรง
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“เอาสั้นๆ นะ พี่กันต์เขาจะบุกโจมตีฝั่งตรงข้ามภายในเที่ยงคืนวันนี้ 

เพราะฉะนั้นพวกเราถึงต้องเร่งเดินทางไปโดยไวที่สุด งานนี้ถือเป็นจุดชี้เป็น 

ชี้ตายแล้ว เพราะฉะนั้นไม่มเีวลามาโอ้เอ้อะไรอกีต่อไป”

“บกุ?” พลอยเลกิคิ้วขึ้นขณะปีนขึ้นไปนั่งบนหลงัมงักรได้ส�าเรจ็ “พี่ชาย

ของนายนี่คดิแต่แผนเสี่ยงๆ ออกมาทั้งนั้นเลยนะยะ ฝั่งนั้นมจี�านวนมากกว่า

ขนาดนี้ยงัคดิจะเป็นฝ่ายบกุก่อนอกี...บ้าระห�่าเกนิไปแล้ว”

“เขาถงึได้ชื่อว่าเป็นเทพอสรูไงเล่า” กานต์ถอนใจ “เอาละ เลกิพดูมาก

ได้แล้ว รบีไปกนัเถอะนนี่า”

“อื้อ!”

สิ้นค�ากล่าวนั้นแล้ว นนี่าจงึเอื้อมมอืลงไปแตะหลงัมงักรคู่ใจเบาๆ ซึ่ง

นั่นเพียงพอจะท�าให้มันกระพือปีกส่งร่างบินทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าได้อย่าง

รวดเรว็ แน่นอนว่าการเดนิทางด้วยมงักรตลอดช่วงระยะเวลาสามวนัที่ผ่านมา

นั้นท�าให้พวกเด็กๆ ดูจะเริ่มคุ้นชินกับการนั่งอยู่บนนี้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ

พลอยที่วนัแรกนั้นถงึกรี๊ดเสยีงหลงแทบตลอดทาง

แล้วเจ้าอสรูร้ายสดี�ากพ็ุง่แหวกท้องฟ้า ไต่ระดบัขึ้นไปอย่างรวดเรว็ โดย

ดวงตาสีทับทิมของตะวันนั้นจ้องมองท้องฟ้าที่ดูเหมือนว่าวันนี้เมฆจะตั้งเค้า 

ด�ามดืได้อย่างน่ากงัวลอยู่ไม่น้อย

“ฝนท่าทางจะตกแฮะวันนี้” กานต์ร�าพึงร�าพันขึ้นอย่างหวั่นใจ 

“พยากรณ์อากาศใน EO เองกบ็อกว่าช่วงนี้ใกล้จะเข้าฤดูพายแุล้วด้วย ถ้ามนั

ไม่ตกลงมาก่อนพวกพี่กนัต์เขาจะลงมอืกด็นี่ะส”ิ

ได้ยนิค�ากลา่วนั้นแลว้ตะวนักถ็อนใจออกมาเบาๆ ลางสงัหรณ์ของเขา

ท�าให้รู้สึกได้เลยว่าอะไรบางอย่างดูจะเข้าทางเจ้าพี่ชายต่างสายเลือดของเขา

ไม่น้อยทเีดยีว

“อย่าเพิ่งเป็นอะไรกนัไปเสยีก่อนล่ะ ไอ้พวกบ้า”

“เอาละ ทุกคนพร้อมกันแล้วนะ”

ขณะเดยีวกนัที่เรอืเหาะเฮเวนเบส เสยีงของนายกนัต์กด็งัขึ้นอย่างขงึขงั 
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หลงัจากที่สมาชกิทมีทกุคนกลบัเข้ามารวมตวักนัจนครบภายในห้องนั่งเล่นของ

เรือ ที่ตอนนี้ใช้ต่างห้องประชุมไปแล้วนั่นเอง แน่นอนว่าทุกคนก็มีสีหน้า

ตงึเครยีดด้วยกนัทั้งนั้น หลงัจากพวกเขาได้รบัรู้แล้วว่าหวัหน้าทมีนั้นต้องการ

เป็นฝ่ายเปิดฉากบกุเข้าใส่ฝ่ังตรงข้ามก่อน ทั้งๆ ที่มสีมาชกิกนัอยูเ่พยีงหยบิมอื

เท่านี้เอง!

“นี่...ฉันได้ยินที่น้องฟ้าเล่าให้ฟังแล้วนะนายกันต์” มินต์เป็นคนแรกที่

เอ่ยขึ้นในที่ประชุม “มันจะไม่เสี่ยงบ้าเลือดไปหน่อยหรือไง ที่เราจะเป็นฝ่าย

เปิดฉากบกุเข้าไปก่อนแบบนี้น่ะ ไหนนายบอกว่าเราจะรอจนกว่าจะหาต�าแหน่ง

เกาะลอยฟ้าจนพบ แล้วกร็บีชิ่งบนิน�าเข้าไปในนั้นก่อนฝั่งตรงข้ามไง”

“แผนเปลี่ยนแล้วครับอาจารย์” กันต์หันมายิ้มให้ท่ามกลางสีหน้าไม่

พอใจของหญิงสาว “เห็นได้ชัดว่าทางนั้นเตรียมแผนไว้รอรับมือในกรณีนั้น 

เอาไว้แล้วอย่างแน่นอน เพราะฉะนั้นผมจงึเลอืกใช้แผนซึ่งมโีอกาสส�าเรจ็มาก

ที่สดุก่อนน่ะครบั”

“แต่มนักเ็ป็นแผนที่ต้องเสี่ยงมากขึ้นนะครบัคณุกนัต์”

อีกหนึ่งหนุ่มที่นั่งอยู่ไม่ห่างกันนักอย่างนายว่าน พี่ชายของแฟนสาว

ของเขาผูม้ท่ีาทเีงยีบขรมึเอ่ยขึ้น สหีน้าของว่านเองกด็เูป็นกงัวลไม่น้อย เพราะ

เอาตามความจรงิแลว้ จ�านวนสมาชกิของทมีนั้นมนีอ้ยเกนิกว่าจะไปต่อกรกบั

กองทพัฝั่งนั้นที่ขนกนัมาเป็นพนัคน

“ใช่ครบั มนัเสี่ยงขึ้น แต่กม็โีอกาสส�าเรจ็มากขึ้นด้วยเช่นเดยีวกนั” กนัต์

พยักหน้ารับ “เพราะถ้าหากเรายึดน่านฟ้านี้ได้ส�าเร็จ ก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่ 

ทางนั้นจะมาหยุดพวกเราได้อีกต่อไป อีกอย่าง ทางนั้นต้องการคีย์ไอเทม 

ชิ้นส�าคญัที่อยูใ่นมอืของผมด้วย เพราะฉะนั้นพวกมนัต้องหาทางเข้ามาแย่งชงิ

ไอเทมชิ้นนี้จากผมแน่ๆ ไม่ว่ายงัไงเรากห็ลกีเลี่ยงการปะทะไม่ได้หรอก”

“เพราะฉะนั้น ฆ่าก่อนที่จะถูกฆ่า นั่นแหละคอืวธิทีี่ดทีี่สดุในตอนนี้!”

เป็นสาวเหมยที่ตะโกนขึ้นภายในห้องประชมุ ท�าเอาทกุคนได้แต่หนัมา

สบตากนั น�้าเสยีงของเธอที่พยายามให้เหมอืนการปลกุใจนั้นกค็ล้ายจะท�าให้

ทกุๆ คนในห้องพยกัหน้ารบัการตดัสนิใจนั้นไปด้วยทนัที
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“แล้วเราจะบกุกนักี่โมงงั้นเหรอครบัคณุไลต์” เรนนี่ซึ่งนั่งอยูใ่กล้ๆ น้อง

สาวเอ่ยขึ้นบ้าง “วนันี้รู้สกึสภาพอากาศจะไม่ค่อยเป็นใจเสยีเท่าไร พยากรณ์

อากาศบอกมาว่าช่วงหวัค�่าน่ะมโีอกาสที่ฝนจะตกสูงถงึ 70 เปอร์เซน็ต์ เลยนะ

ครบั ถ้าฝนตกเมื่อไร ระบบพรางตวัของพวกเรามหีวงัด้อยประสทิธภิาพลงจน

ถูกทางนั้นจบัสญัญาณได้แน่ๆ”

“อื้อ! ฉนัเองกค็ดิเผื่อเรื่องนั้นไว้แล้วเหมอืนกนั” กนัต์พยกัหน้ารบั “ถงึ

จะมโีอกาสท�าให้ทางนั้นจบัสญัญาณของเราได้ แต่มนักจ็ะท�าให้เรอืเหาะของ

ทางนั้นถูกลดประสทิธภิาพลงไปด้วยเช่นเดยีวกนั อย่างน้อยถ้าฝนจะตกคนืนี้

จรงิๆ นั่นกอ็าจเร่งให้เราลงมอืปฏบิตัภิารกจิเรว็ขึ้นเท่านั้น ซึ่งถ้าฝนตกเมื่อไร

มนักย็ิ่งท�าให้เราจมกองเรอืของทางนั้นได้ง่ายขึ้น”

ทุกคนพยักหน้ารับ แต่ก็รู้ดีว่าเรื่องที่กันต์พูดนั้นไม่ใช่สิ่งที่จะสามารถ

ท�ากันได้ง่ายๆ เลย และสีหน้าของเทพอสูรสายฟ้าเองก็มีความกังวลอยู่เช่น

เดยีวกนั

“แล้วเรื่องของคณุซมัเมอร์ล่ะครบั คณุไลต์” เรนนี่ถามขึ้นมาบ้าง “ถ้า

เราจะบกุแล้วจรงิๆ ละก ็หากมคีณุซมัเมอร์มาช่วยอกีแรงแล้วคงท�าให้เรื่องง่าย

ขึ้น”

“ไม่ต้องห่วงหรอก ฉันบอกทุกอย่างกับเจ้ากานต์ไปหมดแล้ว เจ้านั่น

จะเร่งมาให้ถงึที่นี่ให้ไวที่สดุ”

“หมายความว่าเจ้ากานต์เจรจาส�าเรจ็สนิะ!”

สปริงเอ่ยขึ้นด้วยน�้าเสียงตื่นเต้น ซึ่งกันต์ก็เพียงหันมายิ้มให้ เป็น 

ค�าตอบที่แสนชดัเจน

“ถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องภาวนาให้เจ้ากานต์มาถึงให้เร็วที่สุดสินะ เพื่อ

เพิ่มโอกาสให้แผนของเราส�าเรจ็ไปด้วย” เซราสออกความเหน็ 

“อื้อ! งานนี้ไม่ต้องห่วงไปหรอก มีคุณนีน่าอยู่ทั้งคน ยังไงเธอก็คง

พยายามเร่งเครื่องมาเตม็ที่นั่นละ”

“คิดสภาพน้องนีโดนไอ้เจ้าเด็กเปรตนั่นเร่งแล้วน่าอ่อนใจแฮะ” สปริง

เอ่ยขึ้นพร้อมกับรอยยิ้มปูเลี่ยนๆ “ท่าทางน้องนีแกจะไม่ค่อยชอบพวกผู้ชาย
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ปากเสยีซะด้วยส ิแถมไอ้เจ้าเดก็บ้านั่นกพ็ูดอะไรไม่คดิด้วย มหีวงัทะเลาะกนั

แน่ๆ”

“อย่างน้อยมเีจ้ากานต์อยูก่ค็งจะช่วยกนัประนปีระนอมได้หรอก” กนัต์

ถอนใจ “เอาละ ถ้างั้นเรามาพูดถงึแผนหลกักนัเลยกแ็ล้วกนันะทกุคน”

กนัต์เอ่ยขึ้นพร้อมกบัเปิดบานหนา้ตา่งขอ้มลูขนาดใหญ่ขึ้นมา และลด

แสงภายในห้องนั่งเล่นแห่งนี้ลงจนพอจะมองเห็นกันได้ทั่วถึงในที่สุด ซึ่งบน

หน้าต่างข้อมลูนั้นคอืภาพเรอืเหาะของกลุม่พนัธมติรที่บนิเรยีงกนัอยูบ่นท้องฟ้า 

“เราจะลงมอืกนัทนัทเีมื่อถงึเวลาเที่ยงคนื ซึ่งเป้าหมายหลกัของเราใน

ครั้งนี้ก็คือการเน้นท�าลายเรือเหาะของศัตรูให้พินาศโดยเร็วที่สุด หรืออย่าง

น้อยๆ กท็�าให้ระบบขบัเคลื่อนของพวกมนัทกุล�าเสยีหายจนไม่สามารถบนิขึ้น

มาได้อีก ซึ่งทันทีที่ท�าได้ตามที่ต้องการแล้ว เราจะเผ่นหนีออกไปจากจุด

ตะลุมบอนให้เร็วที่สุด และมุ่งหน้าสู่เป้าหมายโดยปราศจากการไล่ตามใดๆ 

ของศตัรู”

ค�าอธิบายที่เรียบง่ายนั้นฟังดูแล้วเหมือนไม่ใช่เรื่องยาก แต่ก็เห็นได้

ชัดเจนว่ากันต์เองก็ไม่ได้มีความมั่นใจเต็มร้อยเหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมา 

เสยีเท่าไรนกั

“แล้วเราจะแบ่งการโจมตกีนัยงัไงเหรอคะคณุกนัต์”

เป็นคติตี้ที่ถามขึ้นมาบ้าง แม่สาวร่างยกัษผ์ูม้หีนวดดจูะหวาดระแวงที่

ต้องไปเผชญิหน้ากบัศตัรูตวัอนัตรายที่มจี�านวนมหาศาลขนาดนั้น 

“พวกคุณทุกคนไม่ต้องห่วงหรอกครับ เพราะคนที่จะดิ่งลงไปลุยกับ 

พวกมนัในแนวหน้ากค็อืพวกผมสามคนเท่านั้น” กนัต์อธบิายพลางหนัไปมอง

สปรงิกบัเรนนี่ “เมื่อถงึเวลา ผม สปรงิ และเรนนี่จะดิ่งลงไปที่เรอืเหาะของศตัรู

คนละล�า และโจมตีเพื่อจมเรือเหล่านั้นให้พังให้เร็วที่สุดเท่าที่จะท�าได้ ส่วน 

พวกคณุประจ�าการอยูบ่นเรอืล�านี้และคอยสนบัสนนุ ใช้อาวธุทั้งหมดที่มโีจมตี

จากบนนี้ เล่นงานดึงเวลาเรือเหาะอีกหนึ่งล�าที่เหลือ จากนั้นเมื่อใครคนหนึ่ง

ในกลุม่เราสามคนนี้ท�าลายเรอืเหาะล�าที่ลงไปโจมตไีด้ กจ็ะรบีรดุหน้าไปท�าลาย

เรอืเหาะล�าสดุท้ายเอง”
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“ฟังเหมือนง่ายมากเลยนะนายกันต์ แต่ให้ท�าจริงก็คงยากสุดๆ เลย 

นะนั่น” มนิต์เอ่ยขึ้นอย่างอ่อนใจ

“ครับ ก็คงจะเป็นแบบนั้น แค่พวกเราสามคนต้องกระโดดลงไป 

แลนดิ้งบนเรอืเหาะทั้งสามล�านั้นกค็งท�าได้ยากเตม็กลนืแล้ว แต่การท�าไอ้สิ่งที่

แทบเป็นไปไม่ไดใ้หส้�าเรจ็นี่ละครบั คอืสิ่งที่เทพอสรูอย่างเราท�ามาโดยตลอด”

ได้ยนิค�าพดูที่เหมอืนจะคยุโวเลก็ๆ นั้นแล้ว มนิต์กไ็ด้แต่ส่งเสยีง “ย่ะ!” 

ออกมาพร้อมกบัรอยยิ้มหมั่นไส้ แน่นอนเธอไม่คดิจะโต้เถยีงอะไรเลย ในเมื่อ

เธอเองกไ็ด้เหน็เจ้าพวกนี้แสดงอภนิหิารมามากเกนิพอแล้ว

“จากที่เหน็ในภาพนี้ เรอืที่แล่นล�้าหน้าอยู่น่าจะเป็นเรอืธงของพวกมนั

อย่างแน่นอนครบั” กนัต์อธบิายต่อ “ฉะนั้นเรอืธงน่ะผมจะเป็นคนรบัหน้าที่บกุ

เข้าไปท�าลายเอง ส่วนเรอืที่ขนาบข้างซ้ายขวา...เรนนี่กบัสปรงิกแ็บ่งกนัไปคนละ

ล�า ส่วนล�าที่บินอยู่ด้านหลังสุดนั้นเราจะเก็บไว้รุมกินโต๊ะทีหลัง แน่นอนว่า 

เราเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเจ้าพวกผู้ถือครองการ์ดมหาเวทคนอื่นๆ มันจะไป 

รวมตวักนัอยูท่ี่เรอืล�าไหน หรอืไม่มนักอ็าจแยกย้ายไปประจ�ากนัคนละล�าตั้งแต่

ทแีรก และหากเลวร้ายที่สดุกค็อื พวกมนัสามารถเคลื่อนย้ายผูโ้ดยสารจากเรอื

ล�าหนึ่งไปอกีล�าหนึ่งได้ด้วยระบบเคลื่อนย้ายบนเรอืเหาะของพวกมนั”

“พวกเขาจะมีไอเทมที่ดีขนาดนั้นเชียวเหรอคะพี่กันต์” ฟ้าถามขึ้นมา

บ้าง

“ก็แค่เผื่อไว้ในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด ตีค่าศัตรูให้สูงไว้ดีกว่า

ประมาทมนัแล้วเสยีใจทหีลงันะฟ้า” กนัต์ถอนใจ “ซึ่งหากมนัสามารถเคลื่อนที่

ไปมาระหว่างเรือเหาะแต่ละล�าอย่างสะดวกแล้วละก็ มันจะต้องส่งพวกผู้ถือ

ครองการ์ดมหาเวทออกมารบัมอืพวกเราทนัทแีน่ๆ หรอืไม่พวกมนักอ็าจใช้วธิี

ตลบหลงัพวกเรา บกุขึ้นมาบนเรอืของเราแทนกไ็ด้”

“ถ้าเป็นอย่างนั้นจรงิๆ เราจะรบัมอืกนัยงัไงล่ะ”

เซราสเป็นฝ่ายถามขึ้น แน่นอนว่าเขาเองกพ็อจะมั่นใจในฝีมอืการต่อสู้

ของตัวเองอยู่ประมาณหนึ่ง แต่ก็ไม่ถึงขนาดสามารถต่อกรกับพวกผู้ถือครอง

การ์ดมหาเวทที่มรีะดบัพลงัแตกตา่งกนัขนาดนั้นหรอก เมื่อได้ยนิเชน่นั้น กนัต์
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จงึเปลี่ยนภาพกองเรอืศตัรู กลายเปน็ภาพของผู้เล่นจ�านวนสี่คนปรากฏขึ้นมา

แทนที่

ในภาพนั้นก็มีสองฝาแฝดหน้าตากวนประสาท หญิงสาวผู้มีผมสี

น�้าตาลแดงอีกหนึ่งคน และคนสุดท้ายก็คือหนุ่มมาดนิ่งผู้ปิดดวงตาข้างซ้าย

เอาไว้ แน่นอนว่าเห็นแล้วทุกคนก็จดจ�าได้อย่างดีว่านี่คือภาพของเหล่าผู้ถือ

ครองการ์ดมหาเวทฝั่งตรงข้ามนั่นเอง

“ผมเองกเ็คยปะทะกบัพวกนั้นมาบ้างนดิๆ หน่อย กเ็ลยพอจะรู้ความ

สามารถของพวกมนัมาบ้างน่ะครบั” กนัต์ชี้ไปที่ภาพของสองฝาแฝดเป็นอนัดบั

แรก “เจ้าสองคนนี้ชื่อว่า ฮอบบี้ กบั บอ็บบี้ เป็นผู้ถอืครองการ์ดมหาเวทเงา

กบัแสงสว่าง หนึ่งในนั้นกค็อืเจ้าแว่นนี้ได้พลาดท่าให้เราจนสูญเสยีพลงัการ์ด

มหาเวทไปแล้ว ไม่ต้องกงัวลกบัหมอนี่นกั ส่วนเจ้าหมอนี่ใช้การ์ดมหาเวทแสง 

ความสามารถคร่าวๆ ก็คือการสร้างอาวุธขึ้นมาจากธาตุแสง ให้ปรากฏเป็น 

รูปร่างอยู่ในสนามรบ ซ�้ายังควบคุมการใช้งานได้อย่างคล่องแคล่ว สิ่งที่

อันตรายที่สุดคือมันสามารถเคลื่อนไหวไปแทนที่ต�าแหน่งของอาวุธทุกชิ้นที่

สร้างขึ้นมาได้ เหมอืนกบัการเทเลพอร์ตสั้นๆ เลยเชยีวละ”

“เจ้าหมอนี่คอืคนที่ปะทะกบัน้องนมีาก่อนหน้านี้ใช่มั้ย”

มินต์ถามขึ้นมาพลางนึกไปถึงข่าวการปะทะกันอย่างดุเดือดก่อนหน้า

นี้ ที่มมีงักรหลดุไปถล่มเมอืงใหม่ของกองทพัสายลมนั่นเอง แน่นอนว่าสภาพ

เมอืงแห่งนั้นถงึกบัพงัเละเทะด้วยน�้ามอืมงักรด�าของนนี่านั่นเอง

“ใช่ครับ” กันต์พยักหน้ารับ “เจ้านี่ออกจะเป็นคนมุทะลุก็จริง แต่

สญัชาตญาณการเคลื่อนไหวของมนัจดัว่าน่ากลวัมาก ถ้าต้องปะทะด้วยจรงิๆ 

พวกสายแทงเกอร์ที่ปักหลักรอตอบโต้กลับแรงๆ อย่างเซราสหรือสปริงจะได้

เปรียบมากเลยละ แค่ตั้งรับอย่างใจเย็นและมองการโจมตีกับการเคลื่อนไหว

ของมนัให้ออกกน็่าจะเพยีงพอแล้ว”

“ครั้งก่อนถ้าไม่ตดิว่านายห้ามไว้นะ ไลต์นิ่ง ฉนักค็งอดัมนัยบั ชงิการ์ด

มหาเวทมาอกีใบได้แท้ๆ แล้วเชยีว”

สปรงิเอ่ยขึ้นอย่างขดัใจทนัท ีเมื่อนกึขึ้นได้ว่าในการปะทะกนัครั้งก่อน
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นั้น มนัเกอืบแล้วจรงิๆ ที่เธอจะจดัการเจ้าศตัรูตวัแสบคนนี้ได้ส�าเรจ็ เหน็แล้ว

กนัต์กไ็ด้แต่ยิ้มออกมาบางๆ

“ส่วนผูห้ญงิคนนี้ชื่อ โรส ความสามารถของการ์ดมหาเวทยงัไม่ชดัเจน

นกั รปูของการ์ดที่เคยสว่างจ้าขึ้นมาตอนแม่นี่ใช้งานเหน็จะเป็นรปูของแมงมมุ 

ฉันเองก็เคยปะทะกับเธอมาแค่ครั้งเดียวเท่านั้น แถมแม่นี่ก็ไหวพริบดีใช่ย่อย 

ไม่ยอมเผยความสามารถอะไรออกมาให้เหน็เลยสกันดิ ที่พอจะมโีผล่ๆ มาบ้าง

กค็งเป็นการสร้างหุ่นเชดิขึ้นมาได้ หรอือะไรท�านองนี้ละ ดูๆ ไปแล้วน่าจะเป็น

พวกสายควบคมุน่ะนะ ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจรงิๆ พลงัป้องกนัของเธอน่าจะน้อย

มากๆ เน้นการโจมตเีข้าประชดิตดิตวัตลอดเวลา หรอืไม่กใ็ช้วธิกีารคอนโทรล

เกมให้ได้มากกว่าเธอกพ็อ เรนนี่ การร่ายเวทได้ไวเป็นปืนกลของนายคงจดัการ

เธอได้”

“กับคนที่ยังไม่ค่อยรู้ความสามารถชัดเจนนัก ใช้เวทมนตร์โจมตีแบบ

หยั่งเชงิของผมไปกค็งจะดทีี่สดุสนิะครบั”

กันต์พยักหน้าให้ความรู้ใจของเพื่อนซี้ จนกระทั่งเขาชี้มาถึงภาพของ

บรุษุคนสดุท้าย ที่ดูจะเป็นตวัปัญหาหนกัที่สดุในภารกจิครั้งนี้ คดิๆ แล้ว กนัต์

กถ็อนใจออกมาอกีค�ารบ

“ส่วนเจ้านี่...ความสามารถของการ์ดมหาเวทยังไม่รู้ชัด พลังอยู่ใน

ระดับไหนไม่รู้ ที่แน่ๆ สิ่งที่รู้อย่างหนึ่งก็คือระดับค่าไซน์เนติกมหาศาลมาก 

ความว่องไวในการเคลื่อนที่น่าจะพอๆ กบัฉนัหรอืไม่กไ็วกว่าด้วยซ�้า ให้ตคี่า...

ระดบัความอนัตรายของมนัคอืถงึขั้นสูงที่สดุ ถ้าพบเจอกห็ลกีเลี่ยงที่จะปะทะ

โดยตรง หรือถ้าจ�าเป็นจริงๆ ทุกคนต้องถอยออกไป และให้คนที่มีการ์ด 

มหาเวทอย่างพวกเราเข้าไปปะทะกบัเจ้านี่เท่านั้น...เข้าใจนะ?”

ทกุคนไดแ้ตน่ิ่งเงยีบและพยกัหนา้รบัโดยไม่โต้แย้งอะไร แมย้งัไมเ่คยมี

ใครได้เหน็พลงัที่แท้จรงิของควิมาก่อน แต่ทกุคนกร็ูด้ว่ีาสญัชาตญาณของกนัต์

นั้นแม่นย�าแค่ไหน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนที่สามารถขึ้นมาปกครองคนได้เป็น

จ�านวนมหาศาลขนาดนี้ แถมยงัเป็นผูน้�าของผูถ้อืครองการ์ดมหาเวทคนอื่นได้ 

มนัย่อมไม่ธรรมดาอยู่แล้ว
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“เมื่อเราสามคนบุกลงไปในเรือเหาะของศัตรูได้ส�าเร็จ อันดับแรกคือ

ค�านงึถงึการท�าลายเรอืเหาะพวกนั้นให้เรว็ที่สดุเท่าที่จะท�าได้ ดงึพวกผู้ถอืครอง

การ์ดมหาเวทคนอื่นให้ออกห่างจากเรือเหาะของเราให้ได้มากที่สุด แล้วก ็

หลกีเลี่ยงการปะทะกบัเจ้าควิ”

“เพราะแบบนี้คุณถึงเลือกเป็นคนบุกลงไปในเรือธงเองสินะครับ คุณ

ไลต์” เรนนี่ถาม “เพราะว่ามโีอกาสสูงที่สดุที่คณุควิคนนั้นจะไปประจ�าการอยู่

ที่เรอืธงใช่มั้ยล่ะครบั”

ค�าถามนี้เองท�าให้ทกุคนมองไปทางกนัต์เป็นทางเดยีว นกึรู้เลยว่าเขา

จะขอแบกรบัต�าแหน่งที่เสี่ยงที่สดุในแผนการนี้เอาไว้ด้วยตวัเอง

“ก็ถ้าจะหาคนที่สามารถท�าตามแผนแล้วหนีจากเจ้าคิวนั้นได้ไวที่สุด 

มนักต็้องเป็นฉนัอยู่แล้วใช่มั้ยล่ะ” กนัต์พูดยิ้มๆ “อกีอย่าง ถ้าเกดิขนืส่งสปรงิ

ลงไปละก ็ขานี้คงไม่ยอมหนกีลบัขึ้นมา แล้วกจ็ะฟัดกบัเจ้าควิท่าเดยีวแน่ๆ”

“เหอะ! ถอืว่ารู้ใจนะเนี่ย!”

สปรงินั้นส่งเสยีงดงัขึ้นมา พร้อมกบัยกก�าปั้นมากระแทกกนั 

“เอาไว้คราวหน้าละกนัสปรงิ ในสภาวะที่มนัไม่เสี่ยงขนาดนี้น่ะ ฉนัยนิดี

จะสร้างเวทมีวยให้เธอไปละเลงเลอืดกบัหมอนั่นเลย”

“อ้าว! พูดเองนะ!”

แม่สาวสุดห้าวยิ้มแฉ่งกลับมาให้เห็น ท�าเอาทุกคนพอจะเผยรอยยิ้ม

ออกมาได้บ้างในสถานการณ์ที่ตงึเครยีดสิ้นดี

“แล้วกห็ลงัจากที่เราท�าตามแผนส�าเรจ็ เราจะรบีเทเลพอร์ตกลบัขึ้นมา

บนเรอืล�านี้ทนัท ีจากนั้นกเ็ผ่นไปให้เรว็ที่สดุ แค่นั้นจบ”

การอธิบายแผนการสิ้นสุดลงพร้อมๆ กับหน้าต่างข้อมูลของกันต์ที่ 

หายวบัไป ทกุคนดูจะมสีหีน้าตงึเครยีดขึ้นมาทนัท ี ถงึแม้ว่านี่จะไม่ใช่ศกึแรก

ที่พวกเขาทุกคนจะต้องไปเสี่ยงเกมโอเวอร์กันก็ตาม แต่ศึกนี้มันเป็นศึกกลาง

เวหาที่มอีนาคตของโลก EO เป็นเดมิพนักนัเลยทเีดยีว

มหิน�าซ�้าพวกเขาทกุคนเองกด็นัเป็นฝ่ายเสยีเปรยีบกนัอย่างชดัเจนเสยี

ขนาดนี้
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หากมีอะไรที่พอจะตอบโต้ทางนั้นได้แล้วละก็ มันคงเป็นสิ่งที่เรียกว่า 

เทพอสูร โดยแท้จรงิ

“เอาละ ถ้าอย่างนั้นทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมนะ” กันต์ถอนใจ “ถ้า

ท้องฟ้าปลอดโปร่งไม่มีเมฆฝนแล้วละก็ เที่ยงคืนจะเป็นช่วงเวลาลั่นกลองรบ

ของพวกเรา”

“แล้วถ้าฝนมนัตกลงมาก่อนเที่ยงคนืล่ะ” มนิต์ถามขึ้นบ้าง

“เรากจ็ะได้สนกุกบัปาร์ตี้ละเลงเลอืดเรว็กว่าก�าหนดไงล่ะครบัอาจารย์” 

ว่าแล้วกนัต์กเ็ผยรอยยิ้มกว้าง



3
สงครามกลางเวหา (1)

ขณะที่สภาพอากาศเริ่มจะเลวร้ายลงไปทุกขณะ บรรยากาศบน

ท้องฟ้ากเ็ปลี่ยนเข้าสูห้่วงรตัตกิาล เมฆสดี�าทะมนึนั้นก่อตวัขึ้นหนา รวมตวักนั

เสียจนแสงจากดวงจันทร์ไม่อาจส่องลงมาถึงผู้เล่นเลยแม้แต่น้อย ขณะที่

สายลมเยน็จดัจนแทบจะก่อให้เกดิลูกเหบ็ได้นั้นกพ็ดัผ่านไป จนผ้าคลมุสขีาว

ของเหล่าเทพอสูรทั้งสามคนที่ยนือยู่บนดาดฟ้าเรอืเฮเวนเบสปลวิไสวไปมา

“อากาศแถวนี้มนัแปรปรวนเป็นบ้า ฝนกจ็ะตก หนาวกห็นาว...นี่ฉนัสั่น

ไปถงึกระดูกแล้วนะเนี่ย”

สปริงเอ่ยขึ้นพร้อมกับใช้มือทั้งสองข้างถูกันไปมา แม้ยามนี้จะสวม

ถุงมือหนังสีด�าเอาไว้แล้วก็ตามที แต่ดูเหมือนสภาพอากาศในระดับอุณหภูมิ

ตดิลบแบบนี้มนัจะไม่ได้ช่วยให้ดขีึ้นมาเลย

“แถมยงัหายใจได้ล�าบากด้วยนะครบัเนี่ย” เรนนี่เอ่ยขึ้นอกีคน พลาง

ถอนใจออกมาจนเป็นไอ “งานนี้นอกจากต้องไปสูก้บัคนพวกนั้นแล้ว ดไีม่ดยีงั

ต้องสู้กบัตวัเองมากกว่าเสยีอกีนะครบั คณุไลต์”
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ค�าบ่นจากเพื่อนทั้งสองนั้นท�าให้กนัต์ต้องหวัเราะห ึร่างสูงของชายหนุม่

ยนือยูต่รงหวัเรอืเพื่อจ้องมองลงไปยงัเบื้องล่างเขมง็ ราวกบัคอยเฝ้าจบัตามอง

ศตัรเูอาไว้ตลอดเวลา ประหนึ่งราชสห์ีที่จ้องเหยื่อไม่มผีดิ ซึ่งยามนี้เอง เรอืเหาะ

ของกลุ่มพันธมิตรซึ่งเป็นคู่แข่งตัวฉกาจนั้นก็ยังคงบินรวมตัวกันเป็นแถวใน

ระดบัความเรว็คงที่เช่นเคย โดยปราศจากการระวงัภยัใดๆ ทั้งสิ้น คาดว่าผูเ้ล่น

หลายคนเองก็คงเข้าช่วงพักผ่อนและปล่อยเวรยามส่วนหนึ่งมาเฝ้าเวรเอาไว้

เท่านั้น

แน่นอนละ ก็ตอนนี้มันเป็นเวลาเที่ยงคืนแล้ว คงจะเป็นเวลาที่ผู้เล่น

หลายๆ คนโดนสถานะง่วงเล่นงานกนัไปจนง่วงเตม็ทนแล้วนั่นเอง

“ดูเหมอืนเจ้าพวกนั้นจะยงัคงไม่รู้ตวันะ แบบนี้กโ็อกาสทองละ”

กนัต์เอ่ยขึ้นพลางหนักลบัมามองพวกเพื่อนๆ ด้วยใบหน้าเป้ือนรอยยิ้ม 

ซึ่งเรนนี่กช็�าเลอืงมองไปบนท้องฟ้ารอบๆ ตวั แม้เมฆฝนจะตั้งเค้ามดืมาตั้งแต่

ช่วงหวัค�่าแล้ว แต่ดูเหมอืนโชคยงัเข้าข้างพวกเขาอยู่บ้างที่ยงัไม่มฝีนตกลงมา

เลยสักเม็ดเดียว ระบบพรางตัวของพวกเขาจึงยังคงท�างานได้อย่างเต็ม

ประสทิธภิาพเช่นนี้

“ถงึโชคจะยงัเข้าข้างท้องฟ้าจะยงัเป็นใจอยู่นะครบัคณุไลต์ แต่ผมว่า

มันคงยื้อให้เราได้อีกไม่นาน” เรนนี่เอ่ยขึ้น “ไม่น่าจะเกินสิบนาทีจากตอนนี้ 

พายเุข้าแน่ครบั เพราะฉะนั้นจะท�าอะไรกร็บีท�าเถอะ ก่อนเรอืของเราจะพรางตวั

ไม่ได้”

“นั่นสนิะ”

กันต์พยักหน้าเห็นด้วยพลางหันมามองเหล่าเพื่อนๆ ที่ยืนรออยู่ด้าน

หลงัอย่างพร้อมเพรยีงกนับนดาดฟ้าเรอืแห่งนี้ เช่นเดยีวกบัเหล่า NPC สาวๆ 

ของเขาทกุคนที่ถูกสั่งให้ตดิอาวธุ เตรยีมพร้อมประจญับานได้ทกุเมื่อ

“จากนี้ฝากด้วยนะเซราส” กันต์เอ่ยขึ้นกับชายหนุ่มเจ้าของเรือนผม 

สนี�้าตาล “บนนี้ให้นายรบัหน้าที่เป็นคนออกค�าสั่งแทนฉนัได้เลย ตดัสนิใจได้

ตามความเหมาะสมตามสถานการณ์ แล้วกฝ็ากชวีติของทกุคนบนนี้ด้วย”

“เรื่องนั้นเข้าใจอยู”่ เซราสถอนใจ “แล้วพวกนายล่ะ ถ้าดิ่งลงไปท�าลาย
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เรอืด้านล่างนั้นได้แล้วจะกลบัขึ้นมาบนนี้ได้ด้วยการ์ดเทเลพอร์ตได้จรงิๆ ใช่มั้ย 

เอาจรงิๆ ถงึพวกเราจะทดลองมาแล้วตั้งไม่รู้กี่ครั้ง แต่ในสถานการณ์จรงิๆ ที่

อยู่ท่ามกลางสนามรบแบบนี้ พวกเราเองกไ็ม่เคยลอง ไม่รู้เหมอืนกนัว่ามนัจะ

ใช้งานได้เหมอืนกบัเซฟพอยต์ในโรงแรมตามเมอืงได้จรงิๆ รเึปล่า”

“ก.็..ถ้าคณุสโนว์เธอบอกว่าได้ มนักค็งจะได้จรงิๆ นั่นละ” กนัต์หวัเราะ

ห ึ“ไม่ต้องห่วงหรอก พวกเราสามคนน่ะเอาตวัรอดได้อยู่แล้วละ ห่วงกแ็ต่เรอื

ล�านี้นั่นละ พวกนายทกุคนต้องดูแลมนัให้ดทีี่สดุ ห้ามให้มนัเสยีหายเดด็ขาด

เข้าใจมั้ย...ถ้าเราขาดเจ้านี่ไปสกัล�าละก ็เราเองกจ็ะแพ้ทนัทเีช่นเดยีวกนั”

“ไม่ต้องห่วงหรอกน่า มสีดุยอดผูเ้ล่นสายผลติสองคนอยูบ่นนี้ บวกกบั 

NPC ระดบัต�านานอย่างยยัป้าสโนว์นั่นทั้งคน พวกเราดแูลเรอืล�านี้ได้เป็นอย่าง

ดอียู่แล้ว”

เป็นเจ้าราฟ ผู้เล่นพ่อค้ามาดรอ็กเกอร์ที่เอ่ยขึ้นด้วยน�้าเสยีงห้าวๆ แม้

จะออกอาการสั่นน้อยๆ เพราะเริ่มจะเกรง็ที่ต้องเข้าสูส่นามรบอย่างที่ไม่คุน้ชนิ

กต็ามท ีกนัต์เหน็แล้วกห็วัเราะหเึบาๆ ดวงตาตวดัมองสองสดุยอดผู้เล่นสาย

ผลิตที่ว่านั่นแล้วเผยรอยยิ้มจางๆ อย่างน้อยบนเรือล�านี้ก็ยังมี NPC ชั้นอ๋อง

อย่าง สโนว์ควนี ประจ�าการดว้ยอกีแรง แม้คณุเธอจะเอาแต่เมาแอห๋ลบัอยูใ่น

ห้องตวัเองตลอดเวลากต็าม

“พวกเธอเองกร็ะวงัตวักนัให้ดีๆ  ล่ะ ถงึจะเลเวลเยอะๆ กนัทั้งนั้น แต่

ห้ามประมาทพวกศตัรเูดด็ขาดรูม้ั้ย ทางนั้นเองกเ็ป็นกลุม่ผูเ้ล่นชั้นแนวหน้าของ 

EO ด้วยกนัทั้งนั้น”

กนัต์หนัไปพูดกบั NPC สาวๆ ของเขาที่แต่ละคนดูจะตงึเครยีด เพราะ

แรกเริ่มเดมิทพีวกเธอเป็นเพยีง NPC ที่ประจ�าอยูใ่นร้านสวตีเนสด้วยกนัทั้งนั้น 

มนัเป็นครั้งแรกเลยจรงิๆ ที่พวกเธอจะต้องมาจบัอาวธุสู้นอกเมอืงเช่นนี้ 

“แน่นอนพวกเราไม่กลัวหรอกน่า เดี๋ยวจะแสดงฝีมือให้เห็นเองว่ามีดี

แค่ไหน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราเองก็เป็นถึงอดีตบอสลับของเกมด้วย ลืมไป

แล้วหรอืไง”

แม่เด็กหญิงตัวน้อยที่ยามนี้ยังคงอุ้มตุ๊กตาลูกเจี๊ยบเอาไว้ในมือพูดขึ้น
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เสยีงใส หากพูดแล้ว ลามี่เองกเ็ป็นหนึ่งใน NPC สตัว์เลี้ยงที่เก่งที่สดุของกนัต์

ในตอนนี้อย่างไม่ต้องสงสยั ตดิที่แม่เจ้าประคณุนั้นไม่ค่อยชอบสูเ้สยีเท่าไร วนัๆ 

เอาแต่เที่ยวเล่นกนิขนม ผลาญเงนิเขาทิ้งไปตลอด แต่พอถงึเวลาที่ต้องพึ่งพา

แล้ว แม่เจ้าประคณุกน็า่จะวางใจไดป้ระมาณหนึ่ง ด้วยความเปน็ถงึอดตีบอส

ของเกมมาก่อนนั่นเอง

“งั้นกฝ็ากด้วยนะยยัเป๊ียก” กนัต์ยิ้มเผล่ “ตวัเธอตายเองน่ะไม่มปัีญหา

อะไรหรอก อย่างมากกแ็ค่กลบัไปนอนในการ์ดกเ็ท่านั้น แต่คนอื่นๆ น่ะเขาตาย

แล้วต้องเสยีเงนิจ�านวนมหาศาลชบุชวีติขึ้นมา ซึ่งหากเธอไม่ปกป้องพวกนี้ให้

ดีๆ ละก็ ฉันจะตัดเงินเบี้ยเลี้ยงที่เธอเอาไปผลาญเล่นให้หมดเลย เข้าใจมั้ย 

ลามี่”

“เอ๊!? ไหงงั้นล่ะ ท�าไมเราถึงโดนตั้งข้อแม้คนเดียวเล่า!” เด็กหญิง

โวยวาย

“กไ็ม่รู้ละ เธอดนัเก่งสดุในกลุ่มท�าไม แล้วกร็ะวงั ไอ ไว้ให้ดีๆ  หน่อย

ล่ะ ร่างกายแอนดรอยบอดขีองคณุเธอน่ะ เพยีงพอจะผลาญงบเบี้ยเลี้ยงเธอ

ไปได้เป็นสบิปีเลยนะ”

กันต์พูดแล้วเผยรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ออกมาเสียจนลามี่ต้องรีบเงยหน้าขึ้น

มาสบตากบัแม่ AI คนสวยที่สนทิด้วยที่สดุทนัท ีพลนัได้เหน็รอยยิ้มเจื่อนๆ นั้น

แล้ว ลามี่กต็้องเหงื่อตก

“มะ...ไม่ต้องห่วงนะ เราจะปกป้องไอเอง คอยดูส!ิ”

“ขอบคณุนะคะลามี่”

ไอยิ้มหวานกลบัมาให้ ท�าให้กนัต์ที่มองอยู่ต้องหวัเราะหทึนัที

“ไม่รู้ว่าจะปกป้องยัยไอหรือเงินค่าขนมตัวเองกันแน่แฮะ” ว่าแล้วเขา

กถ็อนใจ “ยงัไงกอ็ย่าเอาแต่ปอดแหกเหมอืนทกุทกีแ็ล้วกนัล่ะ ถ้ามารูท้หีลงัว่า

เป็นตวัถ่วงคนอื่นละก ็ฉนัลงโทษเธอแน่เข้าใจมั้ย”

“รู้แล้วน่า เจ้าเผดจ็การ!”

ลามี่แยกเขี้ยวใส่ด้วยท่าทางที่น่ารักอยู่ไม่หยอก แน่นอนการได้แกล้ง

สตัว์เลี้ยงของตวัเองก่อนจะต้องออกไปกร�าศกึหนกันั้นมนักช่็วยให้กนัต์ได้ผ่อน
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คลายอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว จนกระทั่งเขาหันไปสบตากับเพื่อนๆ ทุกคนที่ 

พยักหน้ากลับมาให้ ทั้งมินต์และคิตตี้เองก็ดูจะพร้อมแล้ว ส่วนเซราสกับฟ้า 

กน็่าจะเป็นก�าลงัหลกัในการต่อสู้ได้เป็นอย่างด ี

ที่เหลอืกแ็ค่พวกเจ้ากานต์เท่านั้นที่ยงัเดนิทางมาไม่ถงึเสยีท ีซึ่งตอนนี้

มนักป็าเข้าไปเที่ยงคนืแล้ว ถ้าหากพวกเดก็ๆ ที่เป็นก�าลงัหลกัในการรบกลุ่ม

นั้นมาถงึไวๆ เขากค็งวางใจมากกว่านี้หรอก

“ได้เวลาแล้วนะครบัคณุไลต์ ฝนจะลงเมด็อยู่แล้ว”

เรนนี่หันมาเตือน เป็นจังหวะที่กันต์นั้นพยักหน้ารับและทั้งสามก็

พร้อมใจกนัเดนิไปยนือยู่ตรงหวัเรอื 

เทพอสรูทั้งสามเพ่งมองเรอืเหาะของศตัรทูี่ลอยอยูก่ลางท้องฟ้าในห้วง

รตัตกิาลเขมง็ ดจูากระยะแล้ว มนับนิห่างจากจดุที่พวกเขายนือยูร่่วมๆ ห้าร้อย

เมตรเห็นจะได้ ซึ่งนั่นเป็นระยะห่างที่ค่อนข้างน่ากังวลว่าพวกเขาจะทิ้งดิ่งลง

ไปและเกาะอยู่บนนั้นได้โดยสวสัดภิาพรเึปล่า

“สูงมากเลยนะนั่น” สปรงิเป่าปากเบาๆ 

“ถ้าระยะแค่นี้น่ะพวกเราเองกใ็ช่ว่าจะไม่เคยชนิกบัมนัหรอกนะครบัคณุ

สปรงิ ในการต่อสูเ้ราเองกเ็หาะเหนิเดนิอากาศกนัมาเยอะแล้วไม่ใช่เหรอครบั” 

เรนนี่ถามยิ้มๆ

“ฉันหมายถึงระยะทางจากตรงนี้ลงไปถึงพื้นดินด้านล่างต่างหาก ตก

ไปนี่ตายแบบไม่ต้องสบืเลยนะยะ”

ได้ยนิแล้วสองหนุม่กห็วัเราะข�าออกมาเบาๆ ก่อนที่กนัต์จะเอื้อมมอืไป

แตะไหล่ของเพื่อนทั้งสอง

“ตอนนี้ระบบสื่อสารของปาร์ตี้น่ะพอจะใช้งานได้บ้างแล้ว ถ้าเป็นระยะ

ที่เราอยู่ห่างกันไม่มากแบบนี้ มีอะไรก็ติดต่อกันมาด้วยล่ะ” กันต์เอ่ยขึ้น  

“จ�าเอาไว้ให้ขึ้นใจนะว่า ท�าลายเรอืเหาะทกุล�าได้เมื่อไร เราจะรบีเผ่นกนัทนัท ี

หลกีเลี่ยงการปะทะกบัผู้ถอืครองการ์ดมหาเวทคนอื่นๆ ให้ได้มากที่สดุ เข้าใจ

มั้ย”

“ครบั” 
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เรนนี่พยกัหน้ารบั เช่นเดยีวกบัสปรงิที่ถอนใจและชะโงกหน้าลงไปมอง

ด้านล่างอกีครั้ง

“พวกนายว่าไอ้เจ้าพวกบ้านั่นมันจะไปกระจุกกันอยู่ที่เรือเหาะล�าไหน

งั้นเหรอ” สปรงิถาม

“ไม่รู้เหมือนกัน” กันต์ส่ายหน้า “อาจจะกระจายตัวประจ�าอยู่ที่เรือ

เหาะทกุล�า ไม่กอ็าจจะอยูท่ี่เรอืธงเลยกไ็ด้ ดไีม่ดมีนัอาจจะเคลื่อนย้ายต�าแหน่ง

ของตัวเองได้อย่างอิสระอย่างที่ฉันคาดเอาไว้ กระจายตัวมารับมือเราคนละ

ด้านก็ได้ แต่ไม่ว่ายังไงซะก็ไม่ใช่เรื่องที่เราต้องสนใจ แค่หลีกเลี่ยงการปะทะ 

และท�าลายแกนกลางของเรอืเหาะทกุล�าให้ได้กพ็อ”

เพื่อนทั้งสองพยกัหนา้รบัค�าอธบิายนั้น ทั้งสามก้มลงไปมองเปา้หมาย

ที่จะต้องดิ่งลงไปอีกครั้ง เป็นกันต์ที่ยกเสื้อฮูดของเขาขึ้นมาคลุมศีรษะทันท ี

เตรียมตัวออกปฏิบัติการในฐานะเทพอสูรในที่สุด เป็นจังหวะที่เพื่อนอีกสอง

คนท�าเช่นเดียวกัน ดวงตาของพวกเขาภายใต้เงามืดของเสื้อคลุมนั้นเริ่มส่อง

แสงสว่างจ้าขึ้นพร้อมกับประกายจริงจังและแรงกดดันมหาศาลที่ท�าให้เพื่อน

ด้านหลงัทกุคนถงึกบัต้องกลนืน�้าลายเอื๊อก

แม้จะอยู่ด้วยกันมานานพอควร แต่การได้เห็นเทพอสูรทั้งสามคนเอา

จรงิขนาดนี้

มนัคอืครั้งแรก!

“ฝากที่เหลอืด้วยนะทกุคน แล้วพวกเราจะรบีกลบัมา”

กันต์หันมาพูดด้วยแววตาที่เปลี่ยนไป เช่นเดียวกับสปริงที่หันมามอง

สามอีกีครั้ง

“ระวงัอย่าให้ตายนะวนิ ฝากดูแล้วน้องฟ้าด้วยล่ะ”

เซราสพยกัหน้ารบั เป็นจงัหวะที่เรนนี่นั้นหนัไปมองน้องสาวของเขาอกี

คนหนึ่ง ซึ่งพ่อหนุ่มแว่นกไ็ม่ได้พูดอะไรออกมา เขาเพยีงพยกัหน้าให้ ก่อนที่

เทพอสูรทั้งสามคนจะก้าวขึ้นไปยนืบนกราบเรอื ตั้งท่าจะทิ้งดิ่งลงไปในที่สดุ 

“คุณไลต์ระวังตัวด้วยนะครับ เพราะว่าคุณเองก�าลังจะลงไปที่เรือธง

ของพวกมนั บนนั้นอาจมคีณุควิอยู่ด้วยกเ็ป็นได้ ถ้าหากเหน็ท่าไม่ดรีบีตดิต่อ
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มาหาพวกเราสองคนเลยนะครบั”

ค�ากล่าวจากเรนนี่ท�าให้เทพอสรูสายฟ้าหวัเราะหอึอกมาทนัท ีก่อนเขา

จะสูดอากาศหายใจเข้าเตม็ปอด ราวกบัว่าช่วงเวลาที่จะดิ่งลงไปด้านล่างนั้น

คงต้องกลั้นหายใจนานทเีดยีว

“ไม่ต้องห่วงเพื่อน ฉันจัดการเรื่องนี้ได้” ว่าแล้วกันต์ก็เผยรอยยิ้มขึ้น 

“ถ้างั้นกล็งไปจดัการกนัเลยสหายทกุท่าน ได้เวลากวาดให้เหี้ยนกนัแล้ว!”

“ว้าเว้ย! ฝนจะตกแล้วว่ะ แบบนี้ไม่ไหวแล้วละมั้งเนี่ย เดิมที 

อากาศกห็นาวจะแย่อยู่แล้ว ถ้าพายมุาเข้าแบบนี้มนัจะยิ่งแย่เอาใหญ่นะเนี่ย 

ยิ่งไอ้คนเมาเครื่องนี้มหีวงัอ้วกแตกออกมาแหงๆ เลยว่ะ”

เสียงบ่นลอยๆ นั้นดังมาจากร่างของผู้เล่นหนุ่มคนหนึ่งที่ตอนนี้ยืนอยู่

บนระเบียงดาดฟ้าเล็กๆ ด้านข้างเรือเหาะหมายเลขสามของเหล่ากองก�าลัง

พันธมิตร ร่างสูงที่สวมเสื้อแจ็กเก็ตอย่างหนาเดินกอดอกมาเกาะราวระเบียง 

จ้องมองท้องฟ้ายามราตรีที่ปราศจากแสงจันทร์และดวงดาวโดยสิ้นเชิง มิ

หน�าซ�้ายงัเริ่มมสีายฝนหยาดเลก็ๆ โปรยละอองลงมาให้รูส้กึตวักนัมาบ้างแล้ว

“เลิกบ่นทีเถอะว่ะ ฉันยิ่งไม่เห็นวี่แววว่าพวกเราจะหาไอ้เกาะลอยฟ้า

นั่นได้เจอเรว็ๆ นี้อยู่ด้วย”

ผู้เล่นหนุ่มอกีคนเอ่ยขึ้น พร้อมกนันั้นร่างสูงที่สวมเสื้อที่หนาพอๆ กนั

ของเขาก็เดินตามมา เขาคาบบุหรี่เพื่อหวังให้ร่างกายมันได้รับความอบอุ่น 

เอาไว้ด้วย

“ก็นั่นสิวะ นี่บินมาสี่วันแล้วนะ ไร้วี่แววจริงๆ” ผู้เล่นหนุ่มอีกคน 

ถอนใจ “สรปุว่าคย์ีไอเทมของหวัหนา้มนัจะใช้งานไดด้จีรงิๆ เหรอวะ เท่าที่ฉนั

ดูในแผนที่เนี่ย พวกเราบนิวนไปวนมาแถวนี้หลายรอบแล้วเหมอืนกนันะเว้ย”

“ใครจะไปเดาความคดิของหวัหนา้ไดล้ะ่” พดูแล้วผูเ้ล่นคาบบหุรี่กพ่็น

ควนับหุรี่ออกมาฉยุ “เอาเถอะ ไอ้เรื่องนั้นน่ะฉนัไม่ห่วงหรอก ยงัไงซะหวัหน้า

คิวก็ไม่เคยท�าให้พวกเราต้องผิดหวังอยู่แล้ว ตอนนี้เขาก็คงจะคิดท�าอะไร 

บางอย่างอยูเ่หมอืนเคยนั่นแหละ แต่ไอ้ที่น่าห่วงกพ็วกเรานี่แหละ...ไม่รูจ้ะต้อง



MaSaLaN  61

ลอยเท้งเต้งอยู่บนนี้ไปอกีนานแค่ไหน”

“นั่นเซ่! แลว้ท�าไมพวกเราจะตอ้งมาเฝา้ยามตอนกลางคนืแบบนี้กไ็มรู่้

เว้ย”

แล้วทั้งสองกถ็อนใจออกมายาวเหยยีด อาจเป็นเพราะว่านกึเซง็ที่ทาง

กองก�าลังของพวกเขานั้นได้วางระบบป้องกันภัยไว้อย่างแน่นหนาตลอดการ

เดินทาง หนึ่งในนั้นก็คือต้องมีการสลับเวรยามเดินตรวจตรารอบๆ เรือเหาะ 

ทุกล�าอยู่เสมอ และเขาทั้งสองคนก็เป็นหนึ่งในคนอยู่เวรกะนี้ที่ต้องมาเดินอยู่

รอบๆ ระเบยีงเรอืที่อากาศอยู่ในระดบัอณุหภูมติดิลบแบบนี้นั่นเอง

“ฉันจะไปรู้ได้ยังไง...ฉันแค่สงสัยว่าท�าไมเราต้องมาเดินรอบๆ เรือใน

เวลาที่อากาศมันหนาวขนาดนี้ด้วยต่างหากเล่า ในเมื่อเราก็น่าจะมีระบบ 

ตรวจจบัศตัรูรอบด้านได้อยู่แล้วแท้ๆ”

ชายหนุม่พดูแลว้กด็ดีบหุรี่ที่สบูจนถงึไสก้รองออกไปด้านนอกเรอืเหาะ

ของตวัเองด้วยท่าทอี่อนใจ

“เออว่ะ ฉนัเองกส็งสยัเหมอืนกนั ท่าทางพวกฝ่ายวางแผนคงจะกลวั

ว่ามใีครมาบกุพวกเราละมั้ง”

“หมายถงึไอ้พวกเทพอสรูน่ะเหรอ” ว่าแล้วเขากห็วัเราะข�า “ต่อให้เป็น

เทพอสูรก็เถอะ แต่เราบินอยู่บนท้องฟ้านะเว้ย ไอ้พวกบ้านั่นมันจะมาโผล ่

บนนี้ได้ยังไงกันฟะ ให้เก่งแค่ไหนแต่พวกมันก็บินไม่ได้หรอกนะเว้ย ป่านนี้ 

ไอ้พวกบ้านั่นมนักค็งได้แต่แหงนคอมองเราอยู่ด้านล่างนั่นเท่านั้นละ”

พอพูดจบ ทั้งคู่กห็วัเราะชอบใจออกมาเป็นการใหญ่เลยทเีดยีว 

แก๊ง!

จนกระทั่งจู่ๆ ก็มีเสียงอะไรบางอย่างกระทบกับพื้นโลหะเข้า จนทั้งคู่

นั้นสะดุ้งเล็กๆ พอหันไปมองก็เห็นแต่ความว่างเปล่าในเงามืด ทั้งคู่หรี่ตาลง

ทนัที

“เมื่อกี้เสยีงอะไรวะ” ชายหนุ่มคนหนึ่งถาม

“ไม่รู้ว่ะ สงสยัเรอืมนัคงไปชนนกที่บนิอยู่แถวๆ นี้ละมั้ง”

“นกบ้านป้าแกสิจะบินได้สูงขนาดนี้! เราน่ะบินกันสูงชนิดที่อีกนิดจะ
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ออกนอกชั้นบรรยากาศแล้วนะโว้ย”

“เฮ้ย...งั้นแกจะบอกว่าเสยีงเมื่อกี้มนั ผงีั้นส”ิ

 ค�าพูดไม่เป็นมงคลนั้นท�าให้เพื่อนคนข้างๆ ต้องยกมอืขึ้นเขกกะโหลก

เจ้าคนปากเสยีเตม็แรง

“พดูอะไรไม่คดิเลยนะแก กลางค�่ากลางคนืแบบนี้ใครเขาพดูถงึผกีนัวะ 

เดี๋ยวกโ็ดนดหีรอก”

“โอ๊ยไอ้ทิดเอ๊ย! บินอยู่เหนือพื้นดินเป็นหมื่นฟุตแบบนี้ ผีมันบินมา 

ไม่ถึงหรอกโว้ย ฉันก็พูดเล่นไปแบบนั้นเอง อีกอย่างในเกมที่ไหนมันจะมีผี 

โผล่ออกมาได้วะแกเนี่ย เพ้อเจ้อ...”

“กุ๊กกู๋ ผมีาแล้วจ้า...”

ทว่าระหว่างที่เจ้าผู้เล่นสองคนนี้เถียงกันอยู่นี่เอง จู่ๆ ก็มีเสียงเย็นๆ  

แว่วขึ้นมาจากทางด้านหลังของพวกเขา กว่าจะรู้ตัวบุรุษทั้งสองก็ผวาตัวโก่ง 

ร้องเสยีงหลง

“เฮ้ย!?”

พอหนัมาอกีทจีงึได้เหน็หญงิสาวร่างบอบบางคนหนึ่งยนืเผชญิหน้าอยู่ 

โดยที่พวกเขาไม่รู้สึกตัวหรือแม้กระทั่งได้ยินเสียงฝีเท้า ที่แน่ๆ หญิงสาวใน 

เสื้อคลุมที่สวมฮูดปิดศีรษะมิดชิดตรงหน้านั้นดูไม่น่าไว้วางใจอย่างถึงที่สุด  

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดวงตาสีอ�าพันที่สว่างวาบขึ้นมาจากเงามืดนั้นแสดงถึง 

ภยัอนัตรายที่ไม่อาจวดัค่าได้!

“นะ...นี่เธอเป็น...ว้ากกกกกกกกก!”

อกีทั้งยงัไม่ทนัจะได้เตรยีมตวัหรอืพูดอะไรออกมาเลยด้วยซ�้า ร่างของ

เจ้าผูเ้ล่นหนุม่ (ผูโ้ชคร้าย) ทั้งสองนั้นกโ็ดนจบัคอเสื้อและถกูเหวี่ยงออกไปจาก

ระเบยีงเรอืเหาะแห่งนี้ด้วยพละก�าลงัมหาศาล ชนดิที่เผลอเพยีงครู่เดยีว ร่าง

ของผู้เล่นทั้งสองกจ็มหายลงไปในความมดืของท้องฟ้ายามราตร ีพร้อมๆ กบั

เสยีงหวดีสยองหลงัจากต้องเผชญิกบัความสูงที่แสนโหดร้ายนั้นจนเสยีงเงยีบ

หายไป...

“แล้วกลบัมาเล่าประสบการณ์ความเสยีวครั้งนี้ด้วยนะ”
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หญิงสาวในชุดคลุมเอ่ยขึ้นด้วยน�้าเสียงกวนๆ ลงไปยังผู้เล่นทั้งสองที่

เธอเพิ่งสงัหารโหดด้วยรอยยิ้ม จากนั้นเธอกเ็ป่าปากออกมาเบาๆ ช�าเลอืงมอง

ไปรอบๆ ระเบยีงเรอืแห่งนี้ เมื่อไม่เหน็ใครโผล่ออกมาอกีกย็ิ้มร่าเลยทเีดยีว

“นี่สปรงิพดูนะ ฉนัลกัลอบขึ้นมาบนเรอืเหาะของพวกมนัได้ส�าเรจ็แล้ว...

โอ๊ย! ตอนดิ่งลงมานี่สนกุดแีฮะ แต่กเ็กอืบๆ จะพลาดเกาะไว้ไม่ทนัเหมอืนกนั

นะเนี่ย ว่าแต่พวกนายสองคนเป็นยงัไงบ้าง เดนิทางไปถงึโดยสวสัดภิาพมั้ย”

สปริงเอ่ยถามขึ้นมาผ่านช่องสัญญาณสื่อสารของทีม กระทั่งดวงตา 

สอี�าพนัที่เจดิจ้านั้นช�าเลอืงมองไปยงัเรอืเหาะล�าอื่นๆ ของศตัรเูท่านั้นเอง ความ

เงยีบที่ก่อตวัขึ้นโดยปราศจากค�าตอบใดๆ จากเพื่อนอกีสองคนนั้นมนักท็�าให้

ความกงัวลค่อยๆ ก่อตวัขึ้น เพราะเกรงว่าอตีาสองคนนั้นอาจโดดลงมาพลาด

กเ็ป็นได้

“นี่! ตอบอะไรกนัมาบ้างสยิะ หรอืว่าดิ่งลงไปโหม่งโลกกนัหมดแล้วอะ”

ตูม!!!

พูดยงัไม่ทนัจะจบประโยคดเีลยด้วยซ�้า เรอืเหาะล�าที่บนิอยู่ข้างๆ กนั

กเ็กดิระเบดิเสยีงดงักกึก้องขึ้น แทบจะพร้อมๆ กบัแท่งน�้าแขง็ที่พุ่งทะลลุ�าเรอื

ออกมาได้อย่างน่ากลวัเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งตามมาด้วยเสยีงสญัญาณเตอืนภยัของ

เรอืเหาะที่ดงัขึ้นทนัควนั

“อ๊ะ? ขอโทษทนีะครบัคณุสปรงิ พอดผีมตดิพนันดิหน่อยเลยตอบช้า

น่ะครบั ถ้างั้นผมขอตวักลบัไปลงมอืต่อเลยกแ็ล้วกนันะครบั”

เสยีงที่ดงัขึ้นในช่องสื่อสารหาใช่ใครอื่นนอกจากนายเรนนี่อย่างไม่ต้อง

สงสยั ขณะที่สปรงินั้นจ้องมองไปยงัเรอืเหาะล�าข้างๆ ที่ยามนี้เริ่มออกอาการ

เอยีงกระเท่เร่ ราวกบัถูกแท่งน�้าแขง็ที่พุ่งทะลอุอกมานั้นเล่นงานจนเสยีสมดลุ

ไปทนัที

“ถ้าอย่างนั้น อตีาไลต์นิ่งล่ะ”

เปรี้ยง!!!

ไม่ทนัขาดค�าสายฟ้าขนาดใหญ่กซ็ดัลงไปยงัใจกลางของเรอืเหาะที่บนิ

น�าหน้าอยู ่ซึ่งเรอืล�านั้นกค็อืเรอืธงของศตัรนูั่นเอง และที่ส�าคญั การที่มสีายฟ้า
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ร้องค�ารามอยู ่บนเรือเหาะล�านั้นได้อย่างน่าหวาดวิตกแบบนั้น มันย่อม

หมายความว่าเทพอสูรสายฟ้าเองกเ็ริ่มออกอาละวาดแล้ว!

“ทางฉนัเองกเ็ริ่มเทศกาลนองเลอืดแลว้ เธอเองเถอะสปรงิ จะท�าอะไร

กร็บีๆ ท�าเข้า”

สิ้นค�าเตอืนนั้นจากเพื่อนแล้วสปรงิกส็่งเสยีง “เหอะ!” ออกมาทนัควนั 

เธอเองกไ็ม่ได้ตอบโต้อะไรกลบัไป เพราะยามนี้เรอืเหาะล�าข้างๆ ทั้งสองล�าดู

ท่าจะโดนเวทมนตร์น�้าแขง็และสายฟ้าเล่นงานจนบนิแตกแถว ฉวดัเฉวยีนไป

มาได้อย่างน่าหวาดเสยีวจรงิๆ เท่านั้นเองเทพอสูรสาวจงึแย้มรอยยิ้มขึ้นมา

“ดูจะกระเหี้ยนกระหือรือกันยิ่งกว่าฉันเสียอีกนะ อีตาสองคนนี้” ว่า

แล้วเธอกเ็อาก�าปั้นทั้งสองข้างมากระแทกกนัเตม็แรง “ถ้างั้นทางนี้เองกค็งจะ

อยู่เฉยไม่ได้แล้ว เดี๋ยวแม่จะเตะให้ขาดครึ่งเลย ไอ้เรือเหาะหน้าตาทุเรศๆ  

แบบนี้น่ะ!”

“เฮ้ย!? ไอ้นี่มันโผล่มาจากไหนวะเนี่ย!”

“เรอืเราเสยีพลงังานไปมากเลย ท�าอะไรเข้าสกัอย่างซี่!”

“เฮ้ย! ไอ้หมอนั่นมนัใครวะ!”

“เทพอสูรไงเล่าไอ้โง่!”

เสยีงแห่งความตื่นตระหนกดงัขึ้นอย่างตอ่เนื่อง เชน่เดยีวกบัเวทมนตร์

สายฟ้าที่สาดกระจายไปทั่วทั้งบรเิวณ สร้างความเสยีหายให้แก่เรอืธงของกอง

ก�าลงัพนัธมติรได้เป็นอย่างด ีแต่นั่นคงไม่น่าหวาดหวั่นเท่ากบัจ�านวนของผูเ้ล่น

หลายชวีติที่ต้องดบัสิ้นหายไปในพรบิตา เมื่อได้มาเผชญิหน้ากบัผู้เล่นที่อยู่ใน

เสื้อคลมุสขีาว และมดีวงตาสเีขยีวเจดิจรสัในเงามดืของฮูดคนนี้

ประกายสายฟ้าเจดิจ้าอยูใ่นมอืของเขา เป็นเอกลกัษณ์ชดัเจนเช่นเดยีว

กบัตราสญัลกัษณ์ของเทพอสรูสายฟ้าที่เป็นรปูม้ายนูคิอร์นซึ่งปักอยูก่ลางแผ่น

หลงัของเสื้อคลมุสขีาวที่พลิ้วไสว

“เทพอสูรแล้วไงฟะ เราอยู่บนเรอืเหาะของเรา มนัมสีกลิเสรมิพลงัให้

พวกเราอยู่แล้ว รมุมนัเลย!”
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ผูเ้ล่นคนหนึ่งตะโกนขึ้น ภายในทางเดนิขนาดกว้างของเรอืเหาะที่สภาพ

รอบด้านเละเทะนั้นเอง มผีูเ้ล่นหาญกล้ากว่าสบิชวีติตั้งแถวขวางทางเอาไว้เพื่อ

ไม่ให้ผู้บกุรกุผ่านเข้าไปได้มากกว่านี้ จนอาจจะก่อให้เกดิอนัตรายแก่เรอืเหาะ

ล�านี้ได้ 

ทว่าการตั้งแถวรอต้อนรบัพร้อมกบัอาวธุครบมอืของผู้เล่นหลายสบิคน

ตรงหน้ากนัต์นั้น กลบัท�าให้ชายหนุ่มต้องหวัเราะขบขนัขึ้นมาเบาๆ เช่นเดยีว

กบัรอยยิ้มพราวระยบัที่เหยยีดขึ้น

“ขอโทษนะ แต่ฉนัไม่มเีวลามาเล่นด้วย”

เปรี้ยง!!!

พลั้งเผลอเพยีงกะพรบิตาด้วยซ�้า ร่างของเทพอสูรสายฟ้ากห็ายวบัไป

จากสายตาของทกุคน กว่าจะรูต้วัเส้นสายฟ้าสเีหลอืงทองกพ็ุง่โฉบเข้าใส่ผูเ้ล่น

ทุกคนอย่างรวดเร็ว การโจมตีฉับไวที่ผสานเข้าด้วยกันนั้นก็ก่อให้เกิดแรง

กระแทกที่ผลกัผู้เล่นทั้งหลายให้กระจายไปคนละทศิละทาง

แน่นอนว่าด้วยสภาพที่พลงัชวีติหายไปจนเหลอืศนูย์ได้อย่างน่าตกตะลงึ!

กว่าจะรูต้วัอกีท ีร่างของผูเ้ล่นกลุม่นั้นกแ็ตกกระจาย สลายเป็นละออง 

พร้อมกับเทพอสูรสายฟ้าที่ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งในสภาพที่ปราศจากรอย 

ขดีข่วนโดยสิ้นเชงิ ทว่าดวงตาที่แปรเปลี่ยนไปเป็นสเีขยีวนั้นกลบัหรี่ลงเมื่อเขา

หนัไปมองด้านหลงัด้วยความประหลาดใจในบางอย่าง

โฮกกกกกก!!!

ทว่าดูเหมือนไม่มีเวลาให้กันต์ได้ขบคิดอะไรเสียเท่าไรนัก เมื่อมีเสียง

ค�ารามดงักกึก้องขึ้นเบื้องหน้าเขา กว่าจะรู้ตวั ร่างสูงกจ็�าต้องฉากหนอีอกไป

อกีทางด้วยความเรว็ระดบัสายฟ้า เพราะมวีตัถขุนาดใหญ่บางอย่างพุ่งเฉยีด

ร่างของเขาไปเพยีงคบืเท่านั้น!

ตูม!!!

แรงสะเทือนพร้อมกับการยุบตัวลงไปของพื้นโลหะ ท�าให้กันต์ต้องหรี่

ตาลง จ้องมองเจ้าตวัปัญหาที่โผล่เข้ามาโดยไม่ทนัตั้งตวัเบื้องหน้า จนได้เหน็

โกเลมสนี�้าตาลเข้ม ตวัสงูร่วมสามเมตรยนืตระหง่านอยูเ่บื้องหน้าเขาถงึหกตวั 
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ซ�้ายังกางแขน ท่าทางอยู่ในสภาวะที่พร้อมจะอาละวาดได้อย่างน่าหวั่นเกรง

ยิ่ง

“ใช้โกเลมเป็นผู้พทิกัษ์เรอืเหาะเอาไว้งั้นเหรอ” กนัต์พมึพ�า

ขณะเดียวกันผู้เล่นของศัตรูอีกหลายสิบคนก็รีบวิ่งออกมาเพื่อรับมือ 

ผู้บกุรกุทนัท ีกนัต์ถอนใจออกมายาวเหยยีด นกึรู้เลยว่าตวัเองใช้เวลามากไป

จนท�าให้เจ้าพวกนี้ออกมาขวางทางมากเกนิไปแล้ว

“นั่นไง! มนัอยู่ตรงนั้น!”

“ดลีะ ระบบโกเลมต่อต้านศตัรูท�างานแล้ว พอดเีลยไอ้เจ้านั่นมนัเป็น

เทพอสูรสายฟ้า มนัโจมตมีอนสเตอร์ธาตดุนิไม่เข้าอยู่แล้ว!”

“รมุเล่นงานมนัเลย!”

เสียงตะโกนนี้เป็นของเหล่าผู้เล่นที่ชักอาวุธมารวมตัวกันตรงด้านหลัง

ของโกเลมทั้งหกตัว ที่คาดว่าเป็นระบบป้องกันภัยของเรือเหาะล�านี้อย่าง 

ไม่ต้องสงสยั เพยีงเท่านั้นมนักท็�าให้กนัต์ต้องเป่าปากอย่างอ่อนใจ

“คดิว่าเป็นมอนสเตอร์ธาตดุนิแล้วมนัจะหยดุฉนัได้งั้นเหรอ อ่อนหดัไป

หน่อยมั้ง”

สิ้นเสยีงนั้นแล้วเทพอสรูสายฟ้ากห็ยบิเอาไอเทมระเบดิเยอืกแขง็ อาวธุ

ประจ�ากายที่มกัใช้อยู่บ่อยๆ ในสถานการณ์แบบนี้ขึ้นมา กว่าศตัรูจะรู้ตวั ร่าง

ของเขากพ็ุง่ทะยานไปเบื้องหน้าเป็นเส้นสายฟ้าที่น่ากลวั เฉยีดร่างของศตัรทูกุ

คนไปอย่างว่องไว พร้อมกันนั้นระเบิดเยือกแข็งทุกลูกก็แตกกระจายใส่ผู้เล่น

และโกเลมทกุตวัได้อย่างทรงประสทิธภิาพ จนท�าให้พวกเขาถกูน�้าแขง็เกาะจน

ไม่อาจขยบัเขยื้อนไปไหนได้

พลันชายหนุ่มปรากฏตัวขึ้นอีกครั้ง มือขวาของเขาก็มีกระแสไฟฟ้า 

แล่นวาบขึ้นมา!

“เชนออฟไลต์นิ่ง!”

กันต์ตวัดมือไปเบื้องหน้า สายฟ้าพลังท�าลายสูงพุ่งเข้าโจมตีใส่ผู้เล่น

ตรงด้านหน้าสดุอย่างรนุแรง ค่าความเสยีหายที่รนุแรงเป็นสองเท่านั้นปรากฏ

ขึ้นรุนแรงระดับหลายล้าน พร้อมกับแผ่กระจายสายฟ้าดังกล่าวนั้นไปยังศัตรู
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ตวัต่อไปราวกบัเป็นโซ่ที่เชื่อมตอ่ถงึกนั กว่าจะรูต้วั สายฟ้าของเขากก็วาดศตัรู

ตายไปอกีเป็นเบอืได้อย่างง่ายดายราวกบัการผวิปาก

ซึ่งนั่นกย็ิ่งท�าให้กนัต์ต้องหรี่ตาลงมาด้วยท่าทรีะแวงชอบกล

“ง่ายเกนิไปมั้ย”

เขาเอ่ยขึ้น รูส้กึได้เลยว่าศตัรทูี่มารบัมอืในตอนนี้นั้นดจูะอ่อนแอเกนิไป

เสียจนแทบไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ถูกพามาประจ�าการอยู่ในเรือธง

ล�านี้ ให้คะเนด้วยประสบการณ์แล้ว ผู้เล่นที่เขาจัดการไปเมื่อครู่นี้แทบจะมี

เลเวลไม่ถงึ 80 ดเีสยีด้วยซ�้า ซึ่งเจ้าควิเองไม่น่าจะประมาทถงึขนาดส่งผู้เล่น

พวกนี้มารบัมอืเขาแน่

ไม่ทนัไร พวกศตัรกูโ็ผล่กนัออกมาเป็นทวิแถว แน่นอนว่ากนัต์สามารถ

รบัมอืผูเ้ล่นเหล่านั้น และอาจจะรวมไปถงึระบบป้องกนัภยัที่เรยีกโกเลมขึ้นมา

ตั้งรบัได้อย่างไม่ยากเยน็เลยด้วยซ�้า ยิ่งบกุเข้าไปลกึเท่าไร แม้จะยิ่งมศีตัรูเข้า

มาปะทะมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ก็ยังมีแค่พวกผู้เล่นชั้นดาดๆ ที่ไม่ได้สร้างความ

ล�าบากอะไรให้เขาได้เลย!

กนัต์กวาดล้างศตัรไูปอกีชดุใหญ่ ก่อนเดนิหลบเข้ามาในทางเดนิชั้นล่าง

สดุ และคาดว่าด้านล่างนั้นคงเป็นห้องเครื่องยนต์ ซึ่งตรงนั้นน่าจะมแีกนกลาง

เครื่องยนต์ของเรอืเหาะเป็นแน่ หากท�าลายเครื่องยนต์หลกัของมนัได้ เรอืเหาะ

ล�านี้กจ็ะถงึเวลาต้องดิ่งลงพื้นอย่างไม่ต้องสงสยั

แม้ทกุๆ อย่างจะเป็นไปตามแผนของเขาเสยีทั้งหมด

แต่สถานการณ์ที่เหมือนกับเข้าทางมากเกินไปจนชวนให้รู้สึกว่าติด 

กบัดกัของศตัรูอยู่นั้น ท�าให้กนัต์เริ่มนิ่งเฉยไม่ได้ 

“เรนนี่ สปรงิ ได้ยนิเสยีงของฉนัรเึปล่า” 

กนัต์เอ่ยเข้าไปในช่องสญัญาณสื่อสาร เกดิความเงยีบขึ้นพกัหนึ่ง จน

กระทั่งมเีสยีงตอบกลบัมา

“มอีะไรเหรอครบัคณุไลต ์ผมจะบกุเขา้ไปถงึห้องเครื่องของพวกเขาได้

อยู่แล้วครบั”

“ฉนัเองกด็้วย ตอนนี้กวาดศตัรูที่ขวางทางอยู่ มอีะไรรเึปล่า...ย้ากกก! 
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เละไปซะไอ้เศษหนิโสโครก!”

เพื่อนทั้งสองตอบกลับมาในช่องสื่อสารในที่สุด (แม้คนหนึ่งจะเครื่อง

ตดิเตม็ที่กต็าม) ได้ยนิแล้วกนัต์กพ็อจะคาดเดาสถานการณ์ได้ว่าเพื่อนทั้งสอง

ของเขาเองกค็งอยู่ในสภาวะไม่ต่างกนันกั

“พวกนายสองคนไดเ้จอเจ้าพวกถอืครองการ์ดมหาเวทคนอื่นบา้งมั้ย”

กนัต์ถามขึ้นขณะวิ่งฝ่าผูเ้ล่นอกีกลุม่ใหญ่ไป การโจมตปีระหนึ่งสายฟ้า

ฟาดนั้นซดัศตัรทูกุคนให้แตกสลายหายไปได้โดยง่าย กระนั้นเขากลบัยิ่งมท่ีาที

ระแวดระวงัมากกว่าเดมิหลายเท่าเลยทเีดยีว

“ทางผมยังไม่เจอพวกนั้นเลยนะครับ มีแต่ผู้เล่นระดับต�่าๆ ออกมา

รบัมอืทั้งนั้นเลยครบั” เรนนี่ตอบกลบัมา

“ฉันก็ด้วยนะ มีแต่ไอ้พวกโจมตีทีเดียวตายทั้งนั้นเลย” เช่นเดียวกับ

สปรงิ

ได้ยนิแล้วกนัต์กถ็อนใจออกมาเบาๆ เขานกึรูเ้ลยว่านี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดา

แล้วแน่ๆ ไม่มีทางที่คิวจะยอมให้พวกเขาบุกเข้ามาได้ง่ายดายขนาดนี้โดยไม่

เตรียมการรับมือหรอก ไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่เป็นกับดัก แต่ในเมื่อศัตรูปล่อย

ให้เข้ามางา่ยๆ แบบนี้แลว้ เขาเองกไ็ม่คดิจะยอมใหต้วัเองต้องตรีถเปล่ามาถงึ

นี่หรอก

อย่างน้อยๆ กข็อท�าลายเรอืเหาะพวกนี้ให้ได้ตามเป้าหน่อยเถอะ!

“ยังไงก็ระวังตัวกันหน่อยนะทั้งสองคน เห็นได้ชัดเลยว่านี่เป็นกับดัก

ของพวกมันแน่ๆ เตรียมการ์ดเทเลพอร์ตกันไว้ให้พร้อมล่ะ ถ้าเห็นอะไรไม ่

ชอบมาพากล หนขีึ้นไปเรอืของเราทนัท ีเข้าใจมั้ย”


