
บทนำ�

คกุมดืเป็นสถานทีลั่บภายใต้ปราสาทของอาณาจกัรเงอืก มีไว้คมุขงั

นกัโทษทีก่่อคดีร้ายแรง ผนงัทุกส่วนถกูลงอาคมไว้เป็นอย่างด ีมทีหารยาม

เฝ้าแน่นหนา ต่อให้นกัโทษเป็นผู้วเิศษก็ไม่มทีางแหกคกุหนอีอกไปได้ สภาพ

ภายในห้องขังน้ันเป็นอุปสรรคส�าหรับเผ่าเงือกที่ต้องอาศัยอยู่ในน�้าตลอด 

ตราบใดทีย่งัไม่บรรลวุถิแีห่งพลงัหรอืเลือ่นเป็นคลาสขุนนาง กย็ากทีจ่ะทน

สภาพแวดล้อมแบบนี้ไหว

แต่มันกลับเป็นสถานที่เดียวที่ไซเรนอยู่ได้

ก่อนจะถูกเนรเทศ ไซเรนต้องค�าสาปโบราณที่ท�าให้เธอไม่อาจ

สมัผสัน�า้ทะเลได้ตลอดชีวติ ซ่ึงท�าให้เผ่าเงือกทรมานเป็นทีส่ดุ และเมือ่ถกู

ขงัอยูท่ีน่ี ่เธอกถ็กูพนัธนาการไว้ด้วยโซ่ตรวนเส้นใหญ่ท�าจากแร่ชนดิพเิศษ 

ซึ่งสะกดพลังของนักโทษไว้ในระดับที่ต�่ามากจนไร้พิษภัย

ไซเรนเงยหน้ามองบุคคลที่ก�าลังเดินเข้ามา นั่นก็คือ เนรอส เงือก

สายพันธุ์ฉลามรูปร่างอวบ มงกุฎที่อยู่บนศีรษะมันเคยเป็นของบิดาเธอ  

เนรอสได้ก่อกบฏและเข้ายึดอ�านาจหลังจากเธอถูกเนรเทศ เธอเชื่อว่าบิดา

เธอต้องถูกคุมขังไว้ในที่ใดที่หนึ่งของคุกมืดแห่งนี้เป็นแน่
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“ข้าไม่ชอบอากาศที่นี่เลย เจ้าเรียกมันว่าอะไรนะ อากาศบนพื้นดิน

สินะ” เนรอสเอ่ย บรรยากาศในคุกมืดท�าให้มันรู้สึกพะอืดพะอมเป็นที่สุด 

ส�าหรับพวกเงือกแล้ว อากาศเหนือผืนน�้าล้วนแต่เน่าเหม็น ไม่เหมาะจะใช้

ชีวิตอยู่เป็นเวลานานๆ

“เนรอส เจ้าก�าลังท�าผิดพลาด”

“ผิดพลาด? ข้าหรือ” เนรอสหัวเราะ “ไม่เอาน่า เจ้าไม่รู้หรอกว่า

ประชาชนต่างก็ชื่นชมข้ากันทั้งนั้น หากมีผู้ไม่เห็นด้วย เหตุใดมันถึงไม่

โวยวาย”

“น่ันก็เพราะเจ้าจัดการกับพวกที่ไม่เห็นด้วยกับเจ้า เจ้าปกครอง 

พวกเขาด้วยความกลัว”

“ข้าเรียกมนัว่ากฎหมาย อย่างน้อยทีส่ดุก็ไม่ท�าให้เกดิความขัดแย้ง”

ไซเรนไม่รู้หรอกว่าสาเหตุของปัญหาทั้งหมดมาจากเนรอสใส่ร้าย

อดีตราชา และค่อยๆ ใช้เวลาท�าให้ทุกคนเห็นด้วยกับการเปลี่ยนราชาองค์

ใหม่ พอแผนการส�าเร็จ ทุกคนถึงได้รับรู้ความจริงและรู้สึกผิด โดยเฉพาะ

เมื่อเนรอสได้รวบรวมพรรคพวกที่มีต�าแหน่งสูงเข้ายึดอ�านาจ เรียกได้ว่า

ตอนนี้ในปราสาทนี้เต็มไปด้วยคนของเนรอสทั้งสิ้น

ไม่รูว่้าเพราะเหตุใด ไซเรนถึงได้ไม่หวาดกลัวการคกุคามของเนรอส 

อาจเป็นเพราะเหตกุารณ์มากมายที่ได้เผชญิมาท�าให้เธอเตบิโตขึน้ ไม่เพยีง

เท่านั้น ชั้นเชิงในการเจรจาของมันยังเทียบเคียงกับคนคนนั้นไม่ได้เลย

แม้แต่น้อย

“จะว่าไป เราว่าเจ้าต้องมีเหตุผลถึงได้ให้พวกนั้นไปจับตัวเรามา” 

จู่ๆ  ไซเรนกพ็ดูขึน้ เธอรูสึ้กว่ามบีางอย่างไม่ชอบมาพากล เพราะไม่มเีหตผุล

ที่เนรอสจะต้องไปตามจับตัวเธอที่โดนเนรเทศไปแล้ว

เนรอสอดแปลกใจไม่ไดท้ี่อดตีองคห์ญงิรัชทายาทระแคะระคายถงึ

เบ้ืองหลงัการจับกมุตวั ทัง้ทีเ่มือ่ก่อนไซเรนเป็นองค์หญงิไร้เดยีงสา ไม่กล้า

ตัดสินใจด้วยตัวเอง

“เจ้าดูเปลี่ยนไป หากเป็นเมื่อในอดีต เจ้าคงท�าหน้าไร้เดียงสาและ

อ้อนวอนข้า”

“กาลเวลาท�าให้เราเติบโตขึ้น เนรอส และคู่พันธสัญญาของเราก็

เป็นเหตุผลหนึ่งที่ท�าให้เราตระหนักถึงความจริงบางอย่าง”
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เนรอสปรบมอืเสียงดงั “ดแีล้วท่ีเจ้าพดูเรือ่งนี ้คูพ่นัธสญัญาของเจ้า

ท�าให้ข้าหงุดหงิดจริงๆ”

“เขาท�าอะไรเจ้า” ไซเรนสงสัย แม้ราล์ฟจะเป็นคนที่หมั่นสร้างศัตรู 

แต่ก็เพราะคนเหล่านั้นเป็นฝ่ายเริ่มก่อนทั้งสิ้น

“น่ันก็เพราะเจ้าท�าพันธสัญญาเชื่อมวิญญาณกับเจ้ามนุษย์น่ันน่ะสิ 

เจ้าต้องบ้าไปแล้วแน่ๆ!” เนรอสค�ารามอย่างเกรี้ยวกราด

“นั่นคือความตั้งใจของเรา ไม่ใช่กงการอะไรของเจ้า” ไซเรนกล่าว 

ตอนราล์ฟเสนอให้เธอท�าพันธสัญญาเช่ือมวิญญาณ ไซเรนรู้ดีอยู่แล้วว่า

พันธสัญญาน้ีไม่ใช่สิ่งที่จะท�ากับผู้ใดก็ได้ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างจะตกเป็น

ของคู่พันธสัญญา ไม่ว่าจะเป็นร่างกายหรืออ�านาจทั้งหมดที่มี

และพันธสัญญาเชื่อมวิญญาณก็ท�าได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น!

ไซเรนตระหนักได้ทันที เนรอสต้องการครอบครองบางสิ่ง ซึ่งมัน

เป็นสิ่งที่เธอมีติดตัวมาแต่ก�าเนิด

“นั่นหมายความว่าเราตัดสินใจถูก”

เนรอสโกรธจัด หยิบขวดน�้าทะเลออกมาสาดใส่ไซเรน ด้วยผลของ

ค�าสาป เธอจึงรู้สึกดั่งแช่ตัวลงไปในน�้ากรด ผิวกายของเธอบวมเป่งด้วย

ความแสบร้อน ทั้งเจ็บและทรมาน

“ข้าชอบค�าสาปนีจ้รงิ อย่างน้อยกม็ัน่ใจได้ว่าเจ้าจะไม่หนีหายไปไหน” 

เนรอสกลับมายิ้มเยาะ ต่อให้มันปลดพันธนาการ หรือปูพรมออกนอก

อาณาจักรให้ ตราบใดที่ไซเรนต้องค�าสาปนี้ เธอจะไม่มีวันสัมผัสน�้าทะเล

ได้ตลอดชีวิต

ไซเรนไม่ตอบ ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา เธอทนทุกข์ทรมานมามาก

พอแล้ว จนได้ออกเดนิทางร่วมกบัคนคนนัน้ เธอจงึรู้สกึว่าตวัเองโชคดี และ

ไม่จ�าเป็นต้องนึกถึงเรื่องในอดีตอีก แม้คนคนนั้นจะเป็นพวกบ้าอ�านาจ แต่

ก็ยังให้เกียรติเธอในหลายๆ เรื่อง และเพียงนึกถึงเรื่องนี้ น�้าตาไซเรนก็

พลันพรั่งพรู ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุใดกันแน่

“จริงสิ ข้าเกือบลืมเรื่องส�าคัญไป” เนรอสยิ้ม แล้วเรียกทหาร “มี

ใครบางคนอยากพบหน้าเจ้า”

กล่าวจบ ใครบางคนก็ก้าวออกมาจากด้านหลังเนรอส คนคนน้ี 

มีโซ่ตรวนพันธนาการข้อมือ ข้อเท้า และคอ แม้จะสวมอาภรณ์เนื้อดี แต่
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ก็ไม่ได้ช่วยให้สถานภาพของเธอเปลี่ยนไป

องค์หญิงล�าดับที่สองของอาณาจักรเงือก ไมน์

ไมน์เป็นน้องสาวของไซเรน ในอดตีเธอมกัยิม้แย้มอยูเ่สมอ แต่บดัน้ี

สีหน้ากลับเต็มไปด้วยความเศร้าหมอง เธออาจรู้สึกผิดที่เป็นต้นเหตุท�าให้

ไซเรนถูกเนรเทศก็ได้ แต่นั่นก็เพราะเนรอสใช้ความเชื่อใจหลอกลวงเธอ 

มาตลอด

ไซเรนยงัจดจ�าเหตกุารณ์ในวนันัน้ได้ด ีไมน์แอบน�าอญัมณจีติวญิญาณ

แห่งน�้าที่ท�าหน้าที่พิทักษ์อาณาจักรออกไป ท�าให้เหล่าจ้าวสมุทรบุกเข้ามา

โจมตีอาณาจักรจนเกิดความสูญเสีย หลังจากแก้ปัญหาได้แล้ว ก็มีการ

สอบสวนหาผู้กระท�าผิด ไซเรนเป็นคนหนึ่งที่รู้ว่าไมน์ก่อเรื่อง แต่ไม่ได้พูด

ออกมา นอกจากน้ีเธอยงัเป็นผู้น�าอัญมณจิีตวญิญาณแห่งน�า้กลบัไปใส่คนื

ที่ด้วย ทว่าไมน์กลับใส่ร้ายเธอ โดยมีเนรอสช่วยพูด ท�าให้เธอต้องโทษ 

ร้ายแรง

และด้วยเหตุนี้ ไซเรนจึงไม่อยากเชื่อใจใครอีก

“ท่านพี่ ข้า...” ไมน์กล�้ากลืนค�าพูด เธอรู้ดีว่ามันสายเกินไปที่จะ

อธิบายเรื่องราวทั้งหมด

“พีน้่องได้พบหน้ากนัหลงัจากห่างหายไปนาน ช่างน่าตืน้ตนัเสยีจรงิ” 

เนรอสกล่าว กระชากโซ่แรงๆ จนไมน์ล้มลงไปกองกับพื้น

“เจ้า!” ไซเรนร้อง แม้จะโกรธไมน์แค่ไหน แต่ไมน์ก็เป็นน้องสาว

ของเธอ

“ท่านพี่ ข้าผิดเอง มันเป็นเพราะข้าหลงเชื่อค�าขู่ของเน...” ไมน์

เหลือบมองราชาองค์ปัจจุบันที่จ้องเธอเขม็ง “ราชาเนรอส...”

“เจ้าท�าอะไรกับนาง!” ไซเรนร้องข้ึน เพียงเห็นแววตาหวาดกลัว 

ของไมน์ เธอก็แน่ใจว่าหลังจากเนรอสยึดอ�านาจ ต้องท�าเรื่องร้ายกาจกับ

น้องสาวเธอเป็นแน่

“ข้าดูแลนางอย่างดี ไม่ได้ปฏิบัติเยี่ยงนักโทษเลยนะ”

รอยยิ้มแสนน่ารังเกียจบนใบหน้าเนรอสท�าให้ไซเรนโกรธแค้น เธอ

สาบานกับตัวเองว่า หากมีโอกาส เธอจะต้องท�าให้มันเจ็บปวดแน่ๆ ส่วน 

เนรอสเพียงมองแววตาไซเรน และกล่าวว่า

“ข้าขอชื่นชมแววตาเจ้า มันเปลี่ยนแปลงไปมาก เหมือนเจ้าพร้อม
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จะฆ่าคนแล้ว”

“และนั่นคือเจ้า”

“แต่ดเูหมอืนเจ้าคงท�าส่ิงใดต่อข้าไม่ได้ ตอนนีข้้าได้อาวธุและเกราะ

ของราชา กับอัญมณีจิตวิญญาณแห่งน�้ามาแล้ว เมื่อใดก็ตามที่ข้าได ้

กล่องเสียงของพระเจ้า ก็จะไม่มีผู้ใดขวางทางข้าได้อีก”

กล่าวเพยีงเท่านี ้ไซเรนกเ็ข้าใจเรือ่งท้ังหมด กล่องเสยีงของพระเจ้า

คือ ความสามารถในการขับร้องบทเพลงท่ีจะสะกดทุกสรรพสิ่ง อันเป็น

อ�านาจทีเ่ธอได้รบัมาแต่ก�าเนดิ และมนัก็ไม่มทีางตกเป็นของเนรอส ตราบ

ใดที่พันธสัญญาเชื่อมวิญญาณยังคงอยู่

“มีอยู่คนหนึ่ง” ไซเรนกล่าวอย่างมีความหวัง หากเป็นราล์ฟละก็  

จะต้องท�าลายความหวังของเนรอสได้อย่างแน่นอน

“เจ้าคงหมายถึงมนุษย์คู่พันธสัญญาของเจ้าสินะ ข้าจะรอวันที่มัน

มายนือยูเ่บือ้งหน้าข้า และข้าจะท�าให้มนัได้รูว่้า มนัเป็นเพยีงสิง่มชีวีติชัน้ต�า่”

ไซเรนยิม้บางๆ เธอรูจ้กัราล์ฟดกีว่าใคร เม่ือใดกต็ามทีเ่ขาปรากฏตวั 

ต่อหน้าศัตรู เขาจะมาพร้อมกับแผนการที่ร้ายกาจยิ่งกว่าอีกฝ่ายเสมอ  

ตอนนี้เธอท�าได้เพียงอดทนรอเท่านั้น และตราบใดที่พันธสัญญาเชื่อม

วิญญาณยังมีผล แผนการทั้งหมดของเนรอสย่อมต้องหยุดไปก่อน

“เมื่อถึงวันนั้น เจ้าเตรียมตัวรับความพ่ายแพ้ได้เลย”

เนรอสแค่นหวัเราะ มนัไม่เชือ่หรอกว่ามนษุย์ทีแ่สนต�า่ต้อยนัน้จะท�า

อะไรมันในตอนนี้ได้

“มาได้แล้ว” มันกระชากโซ่ ไมน์ปฏิเสธไม่ได้ จึงจ�าต้องลุกเดินตาม

ออกไป

เมื่อประตูห้องขังถูกปิด ไซเรนก็ปล่อยน�้าตาที่ฝืนข่มมาตลอด เธอ

แค่ท�าตวัเข้มแข็งเพือ่หลอกให้ตัวเองยงัมคีวามหวงั การปะทะกนัครัง้ล่าสดุ 

เธอเห็นกับตาว่าไม่มีทางที่เขาจะสู้กับใครที่นี่ได้ อีกทั้งเขายังมีจุดอ่อน

ส�าคัญที่ท�าให้เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะมาที่นี่เพื่อช่วยเหลือเธอ

แต่อย่างน้อยเธอก็มั่นใจได้อย่างหนึ่ง ตราบใดที่ราล์ฟไม่มาที่

อาณาจักรเงือก เนรอสจะไม่มีทางได้สิ่งที่ต้องการ

‘เจ้าห้ามมาที่นี่เด็ดขาด’
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ณ มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ

วันน้ีเจนภพ กิตตินนท์มาสอบสัมภาษณ์ โดยน�าเอกสารอย่าง 

ใบสมัคร ผลการเรียนจากโรงเรียนเก่า และผลงานการประกวดในสาขา

วิชาต่างๆ มาด้วย แม้เจนภพจะคิดว่าไม่จ�าเป็นต้องพึ่งผลงานพวกนี้ก็ได้

เนื่องจากยังมีเวลาอีกตั้งนานกว่าจะเริ่มสอบสัมภาษณ์ เขาจึงตั้งใจ

ว่าจะไปนั่งรอที่อาคารสอบ แต่ดูเหมือนคนที่คิดแบบนี้จะไม่ได้มีแค่เขา 

เพราะบริเวณหน้าอาคารสอบมีผู้ปกครองและผู้รอสอบสัมภาษณ์จับจอง 

ทีน่ัง่จนเตม็ หลายคนสวมชุดนกัเรยีนมธัยมเช่นเดยีวกบัเจนภพ แต่บางคน

ก็แต่งกายชุดสุภาพมาแทน เพราะไม่ได้เรียนจบหลักสูตรปกติ

นอกจากนี้ บริเวณอาคารสอบยังมีการให้วัดตัวและช�าระเงินค่า

เครื่องแบบนักศึกษา ซึ่งหมายความว่า ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คือ ผู้มีสิทธิ์

เข้าศึกษาที่นี่แน่นอน

เจนภพตรวจสอบรายชือ่ผูม้สีทิธิส์อบสมัภาษณ์มาแล้ว ซึง่ชือ่เขาอยู่

อันดับแรกสุด เพราะท�าได้คะแนนเต็มทุกวิชา

เขาไม่อยากเสียเวลาอยู่ที่นี่นานนัก เมื่อเทียบกับคนรุ่นเดียวกันที่
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เริ่มหาเพื่อนกันแล้ว เจนภพไม่ค่อยชอบท�าตัวสนิทสนมกับคนอื่น และ 

การที่เขาเป็นคนเงียบขรึม ก็ท�าให้รอบตัวเขามีบรรยากาศที่ชวนอึดอัด ถึง

อย่างนั้น เขากลับดูโดดเด่นทีเดียว แม้เขาจะไม่ได้หล่อชนิดที่ไปเป็น

พระเอกละครได้ แต่ก็จัดว่าไม่เลว แถมยังมีรูปร่างสูงโปร่งผอมเพรียว จน

ยากที่จะมีคนรู้ว่าภายใต้ชุดนักเรียนบางๆ มีกล้ามท้องแข็งปั๋งอยู่

“สวัสดี นาย...เอ่อ...”

“เจนภพ” เขาแนะน�าตัวเองสั้นๆ “และใช่ ถ้าเอกสารแสดงตัวตนที่

เอามาด้วยระบุว่าเป็นสาขาภาษาอังกฤษ-ธุรกิจ”

นี่แหละนิสัยเสียของเจนภพ

การที่เขารู้ทันคนอื่นเกินไปท�าให้เขาเข้ากับคนอื่นได้ยาก แถมเขา

ยังไม่ใช่คนที่มีอารมณ์ขันชอบท�าตัวตลกโปกฮาด้วย

“ผมชื่อ บดินทร์ ชื่อเล่นชื่อ กล้า” อีกฝ่ายแนะน�าตัว ดูจากรอยยับ

บนเสื้อผ้า และอาหารที่กินอยู่เมื่อสักครู่ เจนภพคิดว่าบดินทร์น่าจะมาจาก

ต่างจังหวัด “ผมมาจากร้อยเอ็ดน่ะ”

“ถึงฉันจะเกิดที่เชียงใหม่ แต่ก็เรียนอยู่ที่กรุงเทพฯ ตั้งแต่อนุบาล

จนถึงมัธยมปลาย และมีแนวโน้มว่าจะเรียนต่อไปจนจบมหาวิทยาลัย รวม

ถึงท�างานในอนาคตด้วย”

บดนิทร์ดจูะตามค�าพดูของเจนภพไม่ค่อยทนั สดุท้ายเจนภพกท็�าได้

แค่บอกให้ลืมมันไปซะ พวกเขาพูดคุยกันอยู่สักพัก โดยบดินทร์เป็นฝ่าย

ชวนคุย ส่วนเจนภพแค่ตอบค�าถามเหล่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องค�าถาม

ส�าหรับสอบสัมภาษณ์ และไม่ได้มีแค่บดินทร์ที่กังวล บางคนถึงขนาดหยิบ

โพยออกมาซ้อมท่องกันเลย แต่ก็มีคนที่ดูมั่นใจมากพอตัวอยู่เหมือนกัน

“นายได้เจอรุ่นพี่ปีสองหรือยัง”

“ท�าไมฉันต้องไปเจอด้วย” เจนภพสงสัย ในก�าหนดการไม่เห็นระบุ

ไว้เลยว่าต้องไปพบรุ่นพี่ด้วย

เจนภพไม่ค่อยสนใจเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง มัน

ค่อนข้างจะไร้สาระส�าหรับเขาที่พยายามตัวคนเดียวมาตลอด รุ่นพี่ใน

มหาวิทยาลัยก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของระบบการศึกษาที่แบ่งแยกความ

อาวุโสเท่านั้น แทบไม่ได้ช่วยอะไรในการเรียนเลย ยิ่งไปกว่านั้นยังมีข่าว

ออกมาทุกปีท�าให้ภาพลักษณ์รุ่นพี่ในมุมมองเจนภพติดลบไปแล้ว
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“ไม่รู้สิ เห็นถือป้ายสาขาอยู่ที่ทางเดินน่ะ คงอยากเห็นหน้ารุ่นน้อง

มั้ง”

“ถ้านัน่เป็นความต้องการของปีสอง มนัก็ไม่เกีย่วกบัฉนัไม่ใช่เหรอ”

บดินทร์ฝืนยิ้ม จากการพูดคุยท�าให้เขาพอจะเดาได้ว่า เจนภพเป็น

พวกพยายามรกัษาระยะห่าง และพดูจานิง่ๆ แบบคนมัน่ใจในตวัเองสงู และ

อดมีอคติต่อเจนภพไม่ได้ เขามาจากต่างจังหวัดเพื่อเรียนต่อก็เลยตั้งใจว่า

จะหาเพื่อนจากสาขาเดียวกัน แต่ดูเหมือนเพื่อนคนแรกที่คุยด้วยจะสนิท

ด้วยยาก

“ฉันไม่สนสายสัมพันธ์รุ่นพี่กับรุ่นน้องหรอกนะ เว้นแต่พวกเขาจะ

ท�าตัวให้น่านับถือ อันนั้นก็เป็นอีกเรื่อง”

“เอ่อ...ผมว่าแม่เรียกแล้ว ขอตัวก่อนนะ” แล้วบดินทร์ก็เดินไปนั่งที่

อีกโต๊ะกับผู้ปกครอง

เจนภพหันมาฝึกก�าหนดลมหายใจเพื่อฆ่าเวลาแทน ตั้งแต่ไปขอให้

คณุแม่ช่วยฝึกวชิาการต่อสู้ให้ เขาก็ได้รบัค�าส่ังให้ฝึกโคจรลมปราณจนัทร-

วารีให้ชนิ ถ้าอยากพฒันาในเกมให้เรว็ กจ็�าเป็นจะต้องมคีวามรู้ความเข้าใจ

ถึงความสามารถในโลกจริงก่อน

เขาไม่คิดว่าในโลกจริงจะท�าอะไรได้เหมือนในเกม แต่หลังจากได้

ฝึกอยู่สองวัน ก็เริ่มรับรู้ได้ถึงพลังงานลึกลับในร่างกาย มันไม่เหมือนการ

ปรบัลมหายใจซึง่เป็นพืน้ฐาน เพราะมนัท�าให้ประสาทสมัผสัทกุส่วนท�างาน

ได้ดียิ่งขึ้น มีสมาธิขึ้น เพียงแต่มองภายนอกคงไม่รู้สึกถึงความแตกต่าง

“เฮ้ย! แกเห็นน้องผู้หญิงคนนั้นหรือยัง ท่ีมากับพี่ผู้ชายน่ะ น่ารัก 

สุดยอด เหมือนตุ๊กตาเดินได้เลย”

“เห็นแล้วว่ะ โคตรน่ารักเลย ข้าละอยากเป็นพี่ชายของน้องคนนั้น

จริงๆ”

“เห็นที่ไหนวะ”

“ที่โรงอาหารไง มีคนมุงต้ังเยอะ ตอนแรกก็สงสัยอยู่หรอกว่ามุง

อะไรกัน พอไปดูเท่านั้นแหละเอ็งเอ๊ย! นางฟ้าชัดๆ คือแบบกล้าสาบานเลย

ว่า ไม่เคยเจอเด็กผู้หญิงคนไหนน่ารักขนาดนี้มาก่อน”

“ไอ้คนพี่ก็หน้าตาดีสุดๆ ดาวคณะนิเทศฯ เดินไปขอเบอร์มันเฉย

เลย”
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“ดีแค่ไหน”

“ทัง้หล่อ มาดเข้ม เอาใจเก่ง พดูง่ายๆ คือโคตรเพอร์เฟกต์เลย แถม

น้องสาวน่ีสุดยอดอย่าบอกใคร ถ้าโตกว่านีส้กัหน่อย ข้ากล้าสาบานให้ฟ้าผ่า

ตายเลยว่า มีคนเข้าคิวจีบยาวเป็นกิโลชัวร์”

เจนภพได้ยนิบทสนทนานัน้ชัดเจน กพ็อจะเดาได้ว่าพีน้่องคูท่ีว่่าเป็น

ใคร อันที่จริงตั้งแต่เกิดเรื่องภายในเกม พวกเขาก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลย 

ยังดีที่ได้นิมป์มาช่วยผลิตยา ร้านน้องเหมียวสี่ขาจึงยังเปิดต่อไปได้ ส่วน 

ตวัเขากร็ูส้กึผดิมาตลอด เพราะท้ังหมดเกิดข้ึนเพราะเขาตดัสนิใจผดิพลาด

เอง

ขณะที่เจนภพคิดอะไรเรื่อยเปื่อยอยู่นั่นเอง เสียงเล็กๆ ที่คุ้นเคยก็

ดังขึ้น

“พี่ราล์ฟไม่ใช่เหรอคะ”

เป็นอารินจริงๆ ด้วย เธอช้ีมือไปที่เด็กหนุ่มสวมแว่นซึ่งก�าลังนั่ง

หลับตาพริ้ม ไม่ว่าเธอจะสวมชุดไหนก็น่ารักไปหมด ที่ส�าคัญเธอยังมัดผม

เป็นทรงทวินเทลอีกต่างหาก ส่วนอาคมที่สวมชุดสุภาพคล้ายก�าลังจะไป

สมัครงาน จ้องเจนภพตาเขียวปัด เห็นได้ชัดว่าก�าลังหงุดหงิดสุดๆ แต่ก็

เลือกที่จะเผชิญหน้ามากกว่าเดินหนี

เมื่อมีอาคมกับอารินเข้ามาเสริม ก็ท�าให้ตอนน้ีตรงที่เจนภพน่ังอยู่

เริ่มได้รับความสนใจมากขึ้น

“ว่าไง” เจนภพเอ่ย

“ไปตายซะ”

“มาถึงก็แช่งกันเลยงั้นเหรอ”

“ฉันอวยพรให้แกมีชีวิตยืนยาวต่างหาก”

“สวัสดีค่ะพี่ราล์ฟ” อารินยกมือไหว้ทักทายตามมารยาท “ว่าแต ่

พี่ราล์ฟก็มาสอบสัมภาษณ์เหมือนพี่ชายเหรอคะ”

“ใช่ อารินยังไม่รู ้สินะว่าพี่กับพี่ชายของอารินอยู่คณะกับสาขา

เดียวกัน”

“เฮ้ย! พูดจริงดิ” อาคมท�าหน้าเหวอ นึกถึงรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

สัมภาษณ์ ซึ่งชื่อของเขาอยู่อันดับท้ายๆ “ชาติที่แล้วฉันไปท�าเวรท�ากรรม

อะไรกับแกมาเนี่ย ถึงได้หนีแกไม่พ้นสักที”
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อารินน่ังมองทั้งสองคนเถียงกันโดยไม่รู้สึกติดใจ เพราะชินแล้วที่

ทั้งคู่เจอหน้ากันทีไรเป็นต้องทะเลาะกันทุกที ในขณะที่คนอื่นต่างแปลกใจ

ว่า ทั้งที่พวกเขามีปากเสียงกันและใช้ถ้อยค�ารุนแรง โดยเฉพาะอาคมที่ดู

เป็นคนโมโหร้ายปากจัด พวกเขากลับดูสนิทสนมกันจริงๆ

“แล้วนี่จะพาอารินไปเดินเที่ยวสินะ”

“เออ แล้วไม่ต้องสะเออะตามมาด้วย ฉันไม่อยากเอาชีวิตไปทิ้งกับ

แก” อาคมยงัคงเขด็กับการไปไหนมาไหนกับเจนภพ เพราะทกุครัง้ทีเ่จอกนั

ล้วนแต่มีอันตรายเกิดขึ้น และเขาก็ไม่คิดว่าเหตุการณ์พวกนั้นควรเกิดขึ้น

ในชีวิตประจ�าวันของคนปกติด้วย

“ท�าไมพี่ชายถึงไม่อยากให้พี่ราล์ฟไปด้วยล่ะคะ”

“เพราะ...เอ่อ...นั่นไงล่ะ ไอ้แมวผีมันต้องไปท�าอย่างอื่น”

“โทษที แต่วันนี้ฉันว่าง”

“ไอ้...!”

เจนภพรูส้กึได้ว่าตวัเองตกเป็นเป้าสายตา ซึง่เป็นสิง่ทีเ่ขาเกลยีดมาก

ในโลกจริง และระหว่างรอ เขาก็เห็นอาคมเอาไพ่ขึ้นมาเล่นกับอารินฆ่า

เวลา จนใกล้ถงึเวลาเริม่สอบสัมภาษณ์ ผู้มสิีทธิส์อบสมัภาษณ์จงึทยอยกนั

ขึน้ไปทีห้่อง บางคนรบีท่องบทอีกครัง้เพือ่ความมัน่ใจ พวกเจนภพเองกเ็ดนิ

ขึ้นบันไดไปที่ชั้นห้องสอบสัมภาษณ์เช่นกัน

“จะให้อารินรออยู่ข้างนอกคนเดียว?”

“ถ้านั่งรออยู่หน้าห้องละก็ ไม่มีปัญหาหรอก” ว่าแล้วอาคมก็หันไป

บอกให้อารินนั่งรออยู่ที่ชั้นเดียวกัน และก�าชับว่าห้ามพูดคุยกับผู้ชายที่

พยายามเข้ามาท�าดีด้วยเด็ดขาด พร้อมกันนั้นก็ยัดสัญญาณเตือนภัยแบบ

พกพาให้ “อาริน ถ้ามีผู้ชายคนไหนมาจับมือก็ดึงได้เลยนะ”

แล้วทั้งสองคนก็เดินเข้าไปในห้อง เตรียมสัมภาษณ์ตามบัตรคิว 

ภายในห้องสอบสัมภาษณ์มีอาจารย์สี่ท่านนั่งอยู่ที่โต๊ะหน้าห้อง และมีคน

เริม่สมัภาษณ์ไปแล้ว แต่ละคนใช้เวลาประมาณห้านาท ีเมือ่ถงึรอบเจนภพ 

เขาก็เดินไปน่ังด้วยท่าทีสงบนิ่ง ไม่รู้สึกประหม่าเลย การสัมภาษณ์น้ันใช้

ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ซึ่งเป็นของง่ายๆ ส�าหรับเจนภพ

เจนภพตอบค�าถามได้ตรงประเด็น ส�าเนียงของเขาอยู่ในเกณฑ์ 

ดมีาก และพดูได้รืน่ห ูหลงัพดูคยุเพยีงห้านาท ีผูส้มัภาษณ์ก็ได้รูอ้ะไรเยอะ
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มาก พวกเขาทราบว่าเจนภพพูดได้หลายภาษาจากการเรียนรู้ด้วยตัวเอง

ทัง้ส้ิน อีกทัง้เคยท�าหน้าทีล่่ามสือ่สารกบัชาวต่างชาต ิประวตันิีอ้าจดเูหมอืน

คยุโว แต่เมือ่ลองให้อาจารย์ท่ีเช่ียวชาญภาษาจีนลองถาม เจนภพกส็ามารถ

ตอบได้อย่างเป็นธรรมชาติ

เสร็จจากเจนภพสอบสัมภาษณ์ ก็เป็นทีของอาคม เขาไม่ประหม่า

เช่นเดยีวกับเจนภพ ท่าททีีเ่ขาแสดงออกเปลีย่นเป็นนอบน้อมข้ึนเยอะ และ

ดูเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดี แม้ผลการเรียนของอาคมจะผ่านครึ่งซึ่งดูไม่มี

อะไรน่าสนใจ แต่พอได้สัมภาษณ์ บรรดาอาจารย์ถึงได้รู้ว่าอาคมพูดภาษา

อังกฤษ ภาษาฝรัง่เศส และภาษาสเปนได้คล่อง แต่มจีดุอ่อนเรือ่งไวยากรณ์ 

พออาจารย์ถามถงึความสามารถพเิศษ อาคมกต็อบเร่ืองทีเ่ป็นนักมายากล

พอออกมาข้างนอก อาคมก็เจอรุ่นพี่ผู้หญิงปีสองที่ยืนรอเพื่อบอก

ทางไปต่อให้ เธอมองอาคมอยู่พักหนึ่ง แล้วถามชื่อกับเบอร์โทรศัพท์เพื่อ

ใช้ติดต่อเรื่องก�าหนดการต่างๆ อย่างการรับน้อง เนื่องจากอาคมไม่ค่อย

ชอบให้เบอร์โทรศัพท์ใครพร�่าเพรื่อ เพราะปกติมีไว้ส�าหรับติดต่องาน เขา

จงึเขยีนชือ่ตวัเอง แต่ไม่ให้เบอร์โทรศพัท์ และเขยีนท้ายช่ือตวัเองว่า ‘ตดิต่อ

คนข้างบน’ แทน เพราะเจนภพมีเบอร์ของเขาและของอารินอยู่ เด๋ียว 

เจนภพก็คงหาทางติดต่อมาเอง

จากน้ันพวกเขาก็ไปวดัตวั และช�าระเงนิค่าเครือ่งแบบทีต้่องซือ้ของ

ทางมหาวิทยาลัย เพราะมีคนจากสาขาอื่นด้วย กว่าจะเสร็จก็เที่ยงพอดี 

ท�าเอาอารินหิวมากจนต้องซื้อชานมไข่มุกมานั่งดื่มรอ

อาคมรู้สึกว่าคิดถูกแล้วที่พาอารินมาด้วย เพราะเดินทางไปกลับ 

ในเวลาแบบนี้กินเวลานานน่าดู ไหนจะต้องไปซื้อของใช้ส่วนตัวอีก ดีไม่ดี

จะได้กลับบ้านตอนค�่า

“ให้ตายสิ แค่ค่าชุดนักศึกษาก็เล่นซะกระเป๋าแฟบเลย” อาคมบ่น

เซง็ๆ คนอืน่คงไม่รูสึ้กอะไรกับค่าใช้จ่ายไม่ก่ีพนั แต่ส�าหรบัอาคมแล้ว 1,000 

บาทไม่ใช่เงินจ�านวนน้อยๆ เลย “ไหนจะค่าใช้จ่ายของอารินอีก เดือนนี ้

ถ้ายังหางานเป็นหลักเป็นแหล่งไม่ได้ มีหวังล�าบากแน่”

เจนภพฟังอาคมบ่นแล้วก็คิดว่า เขาน่าจะพอช่วยเรื่องนี้ได้ เพราะ

ได้ยนิคณุแม่พดูอยูว่่ามลูีกค้าหลายรายอยากให้ทางโรงแรมช่วยจดัหาพวก

นักดนตรี นักแสดงตลก หรือนักมายากลมาสร้างความครื้นเครงในงาน 
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อาคมเองก็เป็นนักมายากล ถ้างานนี้ไปได้สวยก็จะได้ประโยชน์กันทั้งสอง

ฝ่าย

“เอานามบตัรของนายมาส ิแม่ฉนัอยากได้เบอร์ตดิต่อพวกทีท่�างาน

สายให้ความบันเทิง ตัง้ใจจะเตรียมไว้เป็นทางเลือกให้ลกูคา้น่ะ เห็นแบบนี้ 

แม่ฉันก็กว้างขวางเอาเรื่องอยู่นะ”

อาคมส่งนามบัตรให้ทันที ถึงจะไม่ชอบใจนัก แต่เร่ืองน้ีเป็นเร่ือง

ปากท้อง คงจะดีถ้ามันช่วยให้เขามีงานมากขึ้น

ที่ตึกคณะบริหารธุรกิจเองก็อัดแน่นไปด้วยว่าที่นักศึกษาและ 

ผูป้กครองจนแทบไม่เหลือท่ีให้ยนืหายใจ ไหนจะพวกรุน่พีปี่สองทีมุ่ง่แต่จะ

ตามหาตัวน้องปีหนึ่งเพื่อขอชื่อกับเบอร์โทรศัพท์ส�าหรับติดต่อเร่ืองการ 

รับน้อง ทั้งที่ความจริงหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยก็มีประกาศเกี่ยวกับ

กิจกรรมนักศึกษาอยู่ด้วย

“รู้ไหมว่าฉันอายมากเลยท่ีต้องมาเรียนมหาวิทยาลัยนี้น่ะ อุตส่าห์

คุยไปทั่วแล้วว่าจะเข้าเรียนเอกชน แต่ป๊ากลับท�าลายความฝันของฉัน 

ซะหมด นี่อะไรกัน ถ้าเลือกเอกชนจะให้นั่งรถเมล์ไปเรียนเอง แถมจ�ากัด

ค่าใช้จ่ายอีกต่างหาก แบบนี้ฉันยอมไม่ได้หรอกนะ” น�้าบ่นเซ็งๆ ทั้งที่ 

เธออุตส่าห์วาดฝันถึงอนาคตตัวเองไว้อย่างสวยหรู ว่าจะได้กินข้าวใน 

ห้องอาหารเหมือนในละครหรือในมิวสิกวิดีโอ

มิวกับหลินที่มาด้วยกันท�าได้แค่ฝืนยิ้ม พวกเธอกับครอบครัวไม่มี

ปัญหาเรือ่งมหาวทิยาลัยอยูแ่ล้ว แถมพ่อแม่ยงัคิดว่าดเีสยีอกีทีค่่าเล่าเรยีน

ถูก แต่น�้าถูกเลี้ยงดูมาแบบตามใจ ท�าให้เธอชอบแสดงตัวว่าดูดีเป็นอันดับ

ต้นๆ อย่างพวกกระเป๋าก็ต้องใช้ของหรูๆ ที่ราคาแพง โทรศัพท์รุ่นใหม่  

รถยนต์สวยๆ เอาไว้ขับไปไหนมาไหน ผิดกับพวกเธอที่แม้ครอบครัว 

จะสนับสนุนทุกอย่างที่ต้องการ แต่ก็มีข้อแม้ว่าต้องไม่ใช่ของที่เกินสมควร

ทั้งสามคนเลือกเรียนคณะเดียวกัน ตามที่ได้รับค�าแนะน�าจาก

ครอบครัว และจดุประสงค์ของทัง้สามคนก็ไม่น่าจะใช่เพือ่ศกึษาอย่างเดียว

“แล้วนี่ต้องไปไหนต่อ” น�้าถามเสียงแข็ง

“มัวแต่มองผู้ชายเลยไม่รู้สินะว่า รุ่นพี่อยากนัดไปคุยเรื่องรับน้อง”

“ฉันไม่อยากรับน้องเลย รู้ใช่ไหมว่าท่ีนี่ใช้ระบบโซตัส” หลินเป็น
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หนึ่งในกลุ่มคนที่ต่อต้านระบบโซตัสนี้ จากข่าวเกี่ยวกับการกระท�าที่เกิน

เลยของนักศึกษารุ่นพี่ ก็ได้แต่หวังว่าเธอจะไม่ใช่เหยื่อของระบบที่ว่า

“ที่ไหนก็เหมือนๆ กันนั่นแหละ” มิวพูดและลากแขนเพื่อนสาวทั้ง

สองคนให้เดินไปด้วยกัน

“ไม่รูส้ ิสงสัยฉนัคงได้รบัอิทธพิลจากในเกมละมัง้ เลยไม่โอเคกบัมนั 

ตอนนี้เป็นถึงหัวหน้าหน่วยกลยุทธ์ในสหพันธ์ใหม่ด้วย รู้อะไรไหม ฉันชอบ

สหพันธ์ในตอนนี้มากๆ เลยนะ ทั้งคุณซากุระ คุณธิดาแห่งศาสตรา คุณ

วาโย ทั้งสามคนเป็นเพลเยอร์หญิงที่มีอิทธิพลในเกมเลเจนด์ออนไลน์เป็น

อันดับต้นๆ เลยนะ”

“ค่ะ คุณหัวหน้าหน่วยกลยุทธ์ที่ห้าสิบเจ็ด ตอนนี้ได้เวลาเสด็จไปนั่ง

เป็นลูกน้องคนอื่นแล้วค่ะ” มิวกระแหนะกระแหน ลากเพื่อนสองคนไปนั่ง

รวมกันที่ใต้อาคาร ที่นั่นมีนักศึกษาใหม่นั่งรวมกันอยู่ที่พื้น ส่วนรุ่นพี่ปีสอง

นั่งที่โต๊ะ มองว่าที่นักศึกษาน้องใหม่แต่ละคน

การเรยีกรวมแทบจะไม่มอีะไรเลยนอกจากให้เขียนช่ือ เบอร์โทรศพัท์ 

ชื่อเล่น และอาหารที่กินไม่ได้ เพื่อนับจ�านวนที่แน่ชัด รุ่นพี่บอกว่าจะท�า 

ป้ายชื่อแจกให้ในวันรับน้อง และอธิบายสิ่งที่ต้องเตรียม โดยเฉพาะเร่ือง

การแต่งกาย แม้จะบอกว่าไม่บังคับให้เข้าร่วม ถ้าใครไม่อยากมาก็ได้ แต่

ก็เน้นย�้าว่ามันมีผลต่อคะแนนหน่วยกิต ก็เหมือนเป็นการบังคับให้มาเข้า

ร่วมน่ันแหละ และเพราะพวกรุน่พีเ่องก็ไม่ได้อยากดงึเวลา พอเสรจ็กป็ล่อย

ให้ทุกคนแยกย้ายกันเดินทางกลับบ้าน

“รับน้องงั้นเหรอ หวังว่าอาหารคงไม่ใช่ข้าวกล่องนะ ฉันเกลียด 

ข้าวกล่อง” น�้าบ่นเซ็งๆ

“แหม งั้นท�าไมเธอไม่สั่งพิซซามากินล่ะ” มิวแกล้งถาม

“นั่นสิ พวกเราสั่งพิซซาไม่ก็ไก่ทอดมากิน แล้วหารสามกันไหม”

“กนิกบัพืน้น่ะนะ” หลินเอ่ยบ้าง การท่ีในเกมเธอต้องตรวจสอบและ

ประเมินสถานการณ์อยู่เสมอ ท�าให้เธอช่างสังเกตขึ้น “พี่ปีสองก็บอกแล้ว

ว่ากิจกรรมรับน้องจะจัดกันตรงนี้”

“ฉันเกลียดงานรับน้อง”

“แต่ฉันไม่” มิวกล่าวยิ้มๆ

พวกเธอลงช่ือเสร็จก็ต้ังใจว่าจะไปเดินชอปปิงที่ห้างสรรพสินค้า 
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กันต่อ และไปหาอะไรกนิด้วย ในตอนนัน้เองท่ีพวกเธอเหน็พวกรุน่พีปี่สอง

เดินเข้าไปพูดคุยอะไรบางอย่างกับผู้หญิงที่นอนฟุบอยู่กับโต๊ะ ซึ่งพวกเธอ

สงัเกตเหน็ได้สกัพกัแล้ว และคิดว่าอีกฝ่ายเป็นคนรกัสนัโดษเอามากๆ หลนิ

จึงเดาว่าคนคนนี้น่าจะเป็นรุ่นพี่ปีสองเหมือนกัน

“...นะๆ ขอร้องละ ถ้าเป็นนายคงท�าได้สินะ”

‘นาย?’ ประโยคนี้ใช้สรรพนามได้แปลกเอามากๆ จนหลินสับสน

“ข้าวกล่องหนึ่งร้อยสี่สิบกล่อง สามวัน? เสียใจด้วย ฉันไม่ชอบ

ท�างานที่ต้องขาดทุน พวกเธอหวังจะประหยัดงบประมาณ แต่ส�าหรับฉัน

ท�าทุกอย่างเพื่อเงิน...”

“แต่นี่มันเป็นหน้าที่พวกเรานะ ทุกคนเขาก็ช่วยงานกันหมด”

“แล้วไง ส�าหรับฉันไม่มีเงินก็ไม่มีงาน จะไล่ฉันออกจากกลุ่มก็ได้ 

ฉันไม่สนและไม่คิดจะแคร์ด้วย”

“ต้นข้าว...”

“ฉันเคยบอกไปแล้วนะว่าไม่ชอบให้ใครเรียกช่ือเล่นฉัน...ข้าวกล่อง

สี่ร้อยยี่สิบกล่อง ถ้าคิดด้วยราคาปกติก็เป็นเงิน 16,800 บาท ฉันสามารถ

ช่วยลดต้นทุนน่ันได้โดยท�าให้เหลือแค่ 7,000 บาท แต่ฉันจะคิดค่าแรง 

1,000 บาท ถ้าพวกเธอไม่ตกลง ก็ไปหาร้านรบัจ้างท�าข้าวกล่องเองกแ็ล้วกนั”

“ตกลง แต่นายห้ามท�าอาหารมักง่ายมาเด็ดขาด”

“ข้อดอีย่างหนึง่ของฉนักคื็อ จ่ายเงินมาเมือ่ไหร่ รบัประกนัคณุภาพ

ของผลงาน...ขอตัวไปเข้าห้องน�้าก่อน”

หลินไม่ได้ต้ังใจจะแอบฟัง แค่บังเอิญได้ยิน ซึ่งจากบทสนทนา ดู

เหมือนคนที่เธอคิดว่าเป็นผู้หญิง แท้ที่จริงเป็นผู้ชายนิสัยเฉื่อยชาเอามากๆ 

ทว่ากลับมีคนพึ่งพา และไม่น่าเชื่อว่านิสัยแบบนั้นจะไม่ถูกรังเกียจ ตอน

แรกเธอตั้งใจจะถามว่า รุ่นพี่คนนั้นเป็นใคร ก่อนจะเปลี่ยนใจเมื่อคิดว่า 

ถึงวันรับน้องคงได้รู้เอง

เพราะอารินอยากเข้าห้องน�้า อาคมกับเจนภพเลยมายืนรออยู ่

ตรงทางเดิน พวกผู้หญิงที่ผ่านไปมาแอบหยุดมองอาคมซึ่งยืนอยู่ข้างๆ  

เจนภพ แม้ทั้งสองคนจะมีเสน่ห์กันคนละแบบ แต่สาวๆ ดูจะมองอาคม

มากกว่า คงเพราะบุคลิกของเขาดูดึงดูดให้ผู้คนเข้าหา ต่างกับเจนภพโดย
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สิ้นเชิง

“เรื่องในเกมน่ะ นายโอเคนะ”

“เออ แค่รู้จากอารินว่าไม่มีปัญหาอะไรก็พอแล้ว”

อาคมรูว่้าอารนิอยูก่บัซกีเกอร์ ซึง่ฝ่ายหลงัรบัหน้าทีส่อนการใช้เมจกิ-

การ์ดให้ แน่นอนว่าเขารู้สึกไม่ชอบใจ แต่ถ้าอารินบอกว่าซีกเกอร์เป็นคนดี 

เขาก็พร้อมจะเชื่อ

ถึงการกระท�าที่ผ่านมาจะไม่ชวนให้คิดแบบนั้นก็ตาม

“ส่วนแก ถ้าอยากขอโทษละก็ ไปให้พ้นหน้าฉันซะ”

“ไม่มีทาง” เจนภพตอบ เขาถอดแว่นออกมาเช็ดให้สะอาด “ที่จริง

แม่ฉันอยากพาอารินไปเที่ยวบ้านที่เชียงใหม่ คงเพราะรู้สึกถูกชะตาก็เลย

ให้ฉันมาชวน แน่นอนว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางนั้นฟรี นายจะปฏิเสธก็ได้ 

แต่ฉันเชื่อว่าอารินจะต้องตอบตกลง”

อาคมกัดฟันกรอด แบบนี้ก็ไม่ต่างกับบังคับให้เขาตกลงเลยน่ะสิ  

อารินอยากไปเที่ยวอยู่แล้ว และต้องไม่ปฏิเสธคนรู้จักแน่ๆ โดยเฉพาะคน

คนนั้นเป็นแม่ของเจนภพ สุดท้ายเมื่อไม่มีทางเลือก อาคมก็ยอมตกลง

เจนภพบอกวนัทีจ่ะเดนิทางเพือ่ให้ทัง้สองคนเตรียมตวัให้พร้อม แม้

อาคมบอกว่าจะไปรอท่ีสนามบนิ แต่หลังจากเจนภพยกเรือ่งความไม่สะดวก

สบายของอาริน เขาก็ได้ที่อยู่ของอาคมมาจนได้

ขณะที่พูดคุยกัน เจนภพก็พลันเห็นคนคนหนึ่งเดินตรงมา เมื่อเห็น

ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ ทั้งรูปร่างคล้ายผู้หญิงชนิดผู้หญิงตัวจริงยังอาย 

ท่าเดนิดซูมึๆ คล้ายคนไม่มแีรง แต่ยงัมแีรงหนัไปโชว์สญัลกัษณ์มอืใส่พวก

คนที่ผิวปากแซ็ว เขาก็รู้ได้ทันทีว่าคนคนนี้เป็นคนรู้จัก...นั่นก็คือ ต้นข้าว

ต้นข้าวเป็นเพื่อนที่เจนภพเจอในการสอบวัดความรู้ระดับประเทศ 

ซึ่งจัดขึ้นปีละหนึ่งครั้งเพื่อวัดคุณภาพผู้เรียน ทั้งด้าน IQ และ EQ รวมถึง

ความรู้พื้นฐาน

ท่ามกลางผู้เข้าสอบจ�านวนมาก ต้นข้าวเป็นคนเดียวที่ส่งกระดาษ

เปล่าจนเกิดปัญหา ภายหลงัมกีารทดสอบเพิม่เตมิ จนได้รู้ว่าเขาเป็นคนเก่ง

มากคนหนึ่ง แต่เพราะมีท่าทางเฉื่อยชาและนิสัยท�าเพื่อเงิน เลยถูกมองว่า

เป็นคนแปลกๆ

แม่ของเจนภพกับแม่ของต้นข้าวรู้จักกันที่น่ัน พวกเธอคุยไปคุยมา
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ก็ดนัสนิทกนัซะง้ัน เจนภพจ�าได้ว่าทัง้สองคนปรกึษากนัเรือ่งวธิรีบัมอืลกูชาย

ตัวเอง ต่างคนต่างก็อิจฉาอีกฝ่าย แม่ของเจนภพอยากให้ลูกชายด้ือนิดๆ 

จนเธอต้องคอยบอกคอยสอน ส่วนแม่ของต้นข้าวอยากให้ลูกชายเอาการ

เอางานกว่านี้ และมีนิสัยดีว่านอนสอนง่าย

คร้ังหน่ึงพ่อกับแม่ของต้นข้าวต้องเดินทางไปต่างประเทศเป็นเวลา

สองสัปดาห์ จึงฝากต้นข้าวไว้ที่บ้านเจนภพ เพราะไม่อยากให้ลูกอยู่บ้าน 

คนเดียว และกลัวว่าต้นข้าวจะไม่ยอมไปโรงเรียน หรือไม่ยอมกินข้าว 

สุดท้ายต้นข้าวเลยโดนคุณนายวิลาวรรณลากไปโน่นมานี่จนไม่มีเวลาเป็น

ของตัวเอง หลังจากนั้น ต้นข้าวก็กลัวจนไม่กล้ามาที่บ้านเจนภพอีกเลย

เจนภพแปลกใจมากที่ต้นข้าวเรียนมหาวิทยาลัยน้ีด้วย ได้ยินมาว่า

หมอน่ีพยายามเรียนให้จบหลักสูตรภาคบังคับและหางานท�า เพื่อท�าตาม

เป้าหมายในชีวิตที่แตกต่างกับคนอื่น นั่นคือการหาค�าตอบว่าถ้าคนเรา

ท�างานโดยใช้เงินอย่างประหยดัทีส่ดุ ตลอดชวีติจะหาเงนิได้มากทีส่ดุเท่าไร

“ดเูหมอืนฉนัจะเจอปัญหาแล้วส”ิ เจนภพพมึพ�า เขาเหน็สายตาของ

ต้นข้าวตอนที่มองมาพอดี

และเจนภพกค็ิดถูก ต้นข้าวปรีม่าหาเขาจริงๆ เขาจะเดินหนีก็ได้อยู่

หรอก แต่คงไม่มีใครโง่พอจะเดินหนี ถ้ารู้ว่าตกเป็นเป้าหมายของต้นข้าว

“นี่นาย...เอกภพ”

“เจนภพ...แล้วนายมธีรุะอะไรกบัฉนั คงไม่ใช่ปัญหาเรือ่งงานรบัน้อง

นี่หรอกนะ ใช่ไหม ไม่สิ...” เจนภพพยายามมองหาความเป็นไปได้ทั้งหมด 

หลังจากครุ่นคิดอยู่ไม่กี่วินาทีเขาก็คิดออก เรื่องที่ท�าให้ต้นข้าวถึงกับเห็น

คุณค่าของเขา ก็น่าจะมีเรื่องเดียว “...หรือว่านายอาสาดูแลเรื่องอาหาร”

“แบบนี้คุยกันง่าย เพราะงั้นบอกสถานที่ซื้อวัตถุดิบท�าอาหารได้ใน

ราคาถูกมาให้หมดเดีย๋วนี ้ฉนัต้องการวตัถดุบิทีส่ด สะอาด ได้ปริมาณเยอะ 

และทีส่�าคญัคอื ต้องถูกมาก ระยะทางต้องไม่ไกลจนมค่ีาเดนิทางเกนิความ

จ�าเป็น ถ้าเป็นไปได้กข็อช่วงเวลาทีจ่ะซือ้ของได้ในราคาถกูด้วย หรือถ้านาย

สามารถซื้อให้ได้ในราคาถูก ฉันก็ยินดีจะฝากนายซื้อ”

ก็แบบนี้แหละ...

‘ต้นข้าว’ ในชีวิตจริงงกกว่า ‘ลอนดอน’ ในเกมออนไลน์

ถ้าถามว่างกมากแค่ไหน...
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เรื่องนี้เจนภพเองก็ตอบไม่ได้

“แกนี่รู้จักคนแปลกๆ เยอะเหมือนกันนะ” อาคมมองต้นข้าวไม่

วางตา ไม่รูว่้าท�าไมเขาถงึรูสึ้กไม่ถกูชะตากบัหมอนีต่ัง้แต่แรกเหน็ อาจเป็น

เพราะหมอนี่เป็นคนประเภทเดียวกับเจนภพ ที่จะเข้าหาคนที่ท�าประโยชน์

ให้ตัวเองได้

“อนัทีจ่รงินายกม็คีวามแค้นกบัหมอนีเ่หมอืนกนันะ” เจนภพแหย่เล่น

“ฉันไม่รู้จักมันสักหน่อย ท�าไมต้องไปแค้นมันด้วย”

หากอาคมทราบเรือ่งทีต้่นข้าวในเกมเคยส่งคนมาเล่นงานอาริน คง

เข้าไปซัดหน้าต้นข้าวทันทีโดยไม่พูดไม่จาแล้ว แต่เจนภพก็ไม่คิดจะบอก

เรื่องนี้

สดุท้ายเจนภพก็ยอมช่วยต้นข้าว เพราะขืนไม่ช่วย วนันีท้ัง้วนัไม่เป็น

อันท�าอะไรแน่ ต้นข้าวจึงบอกเมนูอาหารที่จะท�าให้เจนภพจ�าแนกรายการ

วตัถดุบิ จากนัน้ก็ช่วยกันค�านวณค่าใช้จ่าย โดยรวมค่าเดนิทางให้อยูภ่ายใน

งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ�ากัด

โชคดีที่เจนภพรู ้จักร้านหลายร้านที่สามารถขายวัตถุดิบให้ได้ 

ในราคาถูก จนเมื่อได้สิ่งที่ต้องการแล้ว ต้นข้าวก็แยกตัวไปทันที พออาริน

ออกมาจากห้องน�้า พวกเขาก็เดินไปเรียกรถแท็กซี่ เพื่อไปหาอะไรกินกันที่

ห้างสรรพสินค้า แม้เจนภพอาสาจะเป็นคนเลี้ยง แต่อาคมไม่ยอม สุดท้าย

ก็ลงเอยด้วยการหารครึ่ง

ระหว่างกินอาหาร เจนภพถามอารินเรื่องไปเที่ยว ก็ได้ค�าตอบว่า

เธออยากไป เธอดีใจมากเมื่อรู้ว่าที่บ้านของเจนภพมีสระว่ายน�้า หลังจาก

กนิกนัเสรจ็และช�าระเงนิเรยีบร้อยแล้ว อาคมกบัอารินกข็อแยกไปซ้ือของใช้

ส่วนตัวกัน เจนภพจึงเดินทางกลับบ้าน

“เห หนตู้นข้าวอยูม่หาวทิยาลัยแล้วง้ันเหรอ คดิถงึจงัเลย อยากให้

มาค้างทีบ้่านอกีจัง” วลิาวรรณกล่าวยิม้ๆ หลังจากได้ฟังเจนภพเล่าสิง่ทีเ่จอ

มาในวันนี้

เรื่องที่ท�าให้เธอดีใจที่สุดก็คือ อาคมกับอารินตกลงจะไปเที่ยวบ้าน

ทีเ่ชยีงใหม่ด้วยกัน เพราะเธอรูสึ้กถกูชะตากับอารนิกเ็ลยคาดหวงั ถงึขนาด

จะโทรศพัท์ไปบอกทางนัน้ให้เตรยีมห้องพกัส�าหรบัแขกสองคนทนัททีีรู้่ข่าว
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“จะว่าไป ได้โคจรลมปราณอย่างที่แม่สั่งหรือเปล่า”

เจนภพตักปลาทอดน�้าปลาใส่จาน และราดด้วยแกงเขียวหวาน จัด

จานให้ดูน่ากินขึ้น แล้วตอบว่า “ครับ มันแตกต่างกับการปรับจังหวะการ

หายใจมาก...ไม่ส ิอันท่ีจรงิมนัก็เป็นพืน้ฐานของการฝึกลมปราณตัง้แต่แรก 

แต่หลังจากได้ลองดู ภพถึงได้เข้าใจครับว่า ที่ภพใช้ในเกมเป็นแค่การใช้

แบบผิวเผินจริงๆ”

ตลอดทัง้วนั เจนภพได้ลองฝึกฝนการใช้ลมปราณในโลกจรงิ คนอืน่

อาจมองว่าเพ้อฝัน แต่เจนภพเติบโตมาในครอบครัวที่ตั้งแต่รุ่นคุณตามา 

ก็ฝึกฝนวิชาการต่อสู้ จนรับรู้ได้ถึงสิ่งที่เรียกว่า ‘ลมปราณ’ ในชีวิตจริง  

ถึงมันจะไม่ช่วยให้เหาะเหินเดินอากาศได้ดั่งในภาพยนตร์ แต่ก็ไม่ต่างกับ

ยาอายุวัฒนะซึ่งช่วยท�าให้ผู้ฝึกตนจนบรรลุมีอายุยืนขึ้น ไม่พ่ายแพ้ต่อโรค

อันเกิดจากความชราภาพ

“แม่ไม่สอนลูก เพราะอยากให้เข้าใจด้วยตัวเองนั่นแหละ คืนนี้แม่

เตรียมแบบฝึกสุดโหดเอาไว้ให้ด้วยนะ อยากให้ใช้สูงสุดคืนสู่สามัญได้

เหมือนแม่ จะได้สู้กันสนุกขึ้น”

เจนภพเริ่มรู้สึกหนาวสะท้าน การฝึกของคุณแม่ส�าหรับเขาแล้วนับ

ว่าโหดมาก ฝึกพื้นฐานเสร็จก็ต้องไปซ้อมต่อสู้ แน่นอนว่ามันจบลงที่ความ

ตายของเขา แต่อย่างน้อยทักษะที่นิ่งมานานก็เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด

“ครับ” เจนภพได้แต่ตอบรับโดยไม่มีสิทธิ์แย้งหรือเถียงสักค�า

เพราะรู้ดีว่าเถียงไป สุดท้ายก็ลงอีหรอบเดิม
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การท�าภารกิจต่อเนื่องมักมีสัญญาณบ่งบอก จากการพยายาม

สืบหาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจ ‘ค�าร้องสุดท้าย’ ที่ต้องส่งมอบสร้อยคอให้ 

นายทหารวิลสัน ในที่สุดเบาะแสนั่นก็ท�าให้พวกราล์ฟต้องมาที่สโนว์บริดจ์ 

เมืองแห่งน�้าแข็งที่หนาวที่สุดในเกม ขณะที่รถม้าแล่นผ่านทุ่งหิมะไปอย่าง

ช้าๆ ราล์ฟก็นั่งท�าคู่มือการท�าภารกิจเลื่อนคลาสแบบพิเศษ ตั้งใจว่าจะ 

ส่งมอบให้อาคมและอาริน แม้มันจะเปล่าประโยชน์

พวกเขาเริม่ออกเดนิทางกันต้ังแต่การออนไลน์ครัง้ทีแ่ล้ว แต่เพราะ

ไม่คาดคิดว่าระบบวาร์ปจะใช้ไม่ได้ หากไม่เคยเดินทางไปบันทึกที่เมือง 

เป้าหมาย ก็เลยต้องใช้รถม้าแทน

แม้ม้าท่ีใช้เดินทางจะเป็นสัตว์อสูรหิมะ ซึ่งอยู่ได้แม้อุณหภูมิจะ 

ตดิลบมาก ท�าให้เดนิทางท่ามกลางอากาศหนาวได้ แต่กต้็องใช้เวลาเดนิทาง 

พอสมควร เพราะมักเจอสัตว์อสูรเข้ามาโจมตีระหว่างทาง

โชคดีที่พวกราล์ฟมีค่ายกลดาบลอยวนคอยป้องกันไปพร้อมรถม้า

จึงเดินทางเร็วขึ้น และสามารถนั่งจิบ ‘นมร้อน’ เครื่องดื่มขายดีอันดับสอง

ในสโนว์บริดจ์ ที่ช่วยให้ร่างกายอบอุ่น และต้านทานอากาศหนาวเย็นนี้ได้ 
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โดยไม่ต้องออกไปเผชิญอุณหภูมิ -30 องศาเซลเซียส และความโหดร้าย

ของพายุหิมะนอกเมือง เพื่อต่อสู้กับสัตว์อสูรเลย

ในที่สุดพวกราล์ฟก็มาถึงสโนว์บริดจ์จนได้ รถม้าของพวกเขาแล่น

ตามสะพานน�้าแข็งท่ีทอดยาวระหว่างทางเข้าเมือง ไปยังตัวเมืองอันแสน

สวยงาม โดยเฉพาะปราสาทที่อยู่เหนือสุดของเมือง ซึ่งดูเหมือนจะท�ามา

จากคริสตัลที่สะท้อนแสงวาววับ

ที่นี่มีผู้คนอาศัยอยู่เยอะมาก โดยเฉพาะเพลเยอร์ เนื่องจากสภาพ

อากาศโหดร้ายสุดๆ คนที่จะอยู่เมืองนี้ได้จึงมีแค่พวกที่มั่นใจในฝีมือตัวเอง 

คนพวกน้ีหากินโดยการรบัภารกจิปกป้องเมอืง ซึง่วนัดีคนืดีกม็สีตัว์อสรูบกุ

เข้ามา

เหมือนในตอนนี้...

เสียงระฆังดังเตือนเมื่อพบเห็นความเคลื่อนไหวผิดปกติ ทุกคนต่าง

ก็รู้หน้าที่ จึงหยุดสิ่งที่ท�าอยู่ และมุ่งหน้าไปยังบริเวณประตูเมือง พวกเขา

ต้องเผชิญหน้ากับเยติเหมันต์จ�านวนหลายร้อยตัว แต่นั่นไม่ใช่หน้าที่และ

เป้าหมายของราล์ฟ

“ที่นั่นแหละเป้าหมาย”

ราล์ฟมาท่ีนี่เพื่อจุดประสงค์เดียวคือ การท�าภารกิจ แต่ปัญหาคือ 

เพลเยอร์ทีน่ีจ่ะได้รบัภารกจิผูต้รวจการโดยอัตโนมตั ิสามารถลงมอืได้เมือ่

พบเห็นการกระท�าความผิด เพลเยอร์ทุกคนหวังจะท�าความดีเพื่อสร้าง

ความสัมพนัธ์กบัทางเมอืง และเชือ่ว่าทกุเมอืงทีม่ปีราสาทมภีารกจิทีจ่ะช่วย

ให้พวกเขาบรรลุเป็นคลาสอัศวินได้

ปกตริาล์ฟจะใช้เวลาส�ารวจและวางแผนให้รอบคอบก่อนลงมอื แต่

ครั้งนี้ต่างออกไป เพราะเขาไม่อยากเสียเวลาอยู่ที่นี่นานนัก

“เธอเอาโพชันนิทรามาด้วยหรือเปล่า”

“มีอยู่สองขวดค่ะ”

“ดีละ ง้ันเราจะใช้จังหวะท่ีทุกคนก�าลังสนใจการท�าสงครามกับ 

สัตว์อสูรให้เป็นประโยชน์”

ราล์ฟเปล่ียนไปมากตัง้แต่แพ้ให้แผนการของซีกเกอร์ เขากลายเป็น

คนที่คิดและท�าอะไรทันที โดยเน้นการพลิกแพลงตามสถานการณ์ เพราะ

ยิ่งรอเวลา ก็จะยิ่งเป็นผลเสียต่อตัวเอง อย่างการลอบเข้าปราสาทโดยที่มี
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ค่าความสัมพันธ์ไม่มากพอ ซ่ึงท�าให้ไม่ต่างกับอาชญากร ถ้าเป็นราล์ฟ 

เมื่อก่อน เขาคงเลือกทางปลอดภัยโดยรอให้ค่าความสัมพันธ์เพียงพอแล้ว

ค่อยเริ่มท�าภารกิจอย่างจริงจัง

ครั้งนี้เขาตั้งใจจะปฏิบัติการคนเดียว และให้นิมป์ไปเตรียมรถม้า

ส�าหรับพาหนีตามทีร่ะบใุนภารกจิ การบนิได้ช่วยให้เขาลอบเข้าปราสาทได้

อย่างง่ายดาย อีกทั้งตอนนี้ราล์ฟยังสร้างขอบเขตรับรู้ได้แล้ว เขาจึงรู้ว่า 

มีทหารยามแต่งชุดเครื่องแบบเมืองหนาวเดินอย่างเป็นระบบ มีเวลา

เคลือ่นไหวทีแ่น่นอนมาก ประเมนิจากสายตาคงเป็นคลาสทหารและมคีวาม

ช�านาญในการต่อสู้พอสมควร ไม่ใช่เรื่องดีแน่ถ้าโดนจับได้

ตอนน้ีเขาจะต้องมองหาต�าแหน่งที่น่าจะเป็นคุก และลอบเข้าไป 

ให้ได้ ซึ่งการมองหาสถานที่ส�าคัญนั้นง่ายมาก ขอเพียงมองหาทหารที ่

ไม่เคลื่อนที่เป็นเวลานาน หรือจุดที่มีการสับเปลี่ยนตัวคนเฝ้า ก็มีความ 

เป็นไปได้สูงที่มันจะเป็นคุกที่ขังนักโทษ

“บงิโก” ราล์ฟเจอสถานท่ีแล้ว และก�าลังลอบเคลือ่นไปให้ใกล้ทีส่ดุ 

แต่เมื่อไปถึง กลับไม่มีช่องว่างให้ฉวยโอกาสเลย ทหารที่เฝ้าประตูอยู่ก็ไม่

คิดจะเดินไปไหน ลองเรียกความสนใจดูก็ไม่ได้ผล มีทหารเพียงคนเดียวที่

เดินไปดูและกลับมาเมื่อไม่เห็นสิ่งผิดปกติ

ราล์ฟคิดจะลองใช้โพชันนิทรา ซึ่งเป็นน�้ายาที่นิมป์ลองปรุงขึ้นมา

เพื่อเอาไว้ใช้เวลาเผชิญหน้ากับสัตว์อสูรคราวละมากๆ ถ้าวางขาย มันจะ

ต้องได้รับความนิยมมากแน่ แต่เขาก็ไม่ท�า เนื่องจากไม่ต้องการให้มัน 

กลบัมาเป็นอาวธุท�าร้ายตัวเอง อย่างน้อยก็ต้องรอจนกว่าจะหาวธิรีบัมอืมนั

ได้เสียก่อน

ราล์ฟขว้างขวดโพชันนิทราให้แตกเหนือหัวพวกทหาร เมื่อละออง

จากน�้ายาตกใส่คนพวกนั้น เขาก็นับเวลาในใจและดูผลลัพธ์ ซึ่งปรากฏว่า

โพชันนิทราได้ผลดีมาก ทหารพวกนั้นหลับใหลเป็นที่เรียบร้อย แต่เพราะ

มันมีฤทธิ์แค่ห้านาที เขาจึงต้องรีบแอบเข้าไปในคุกใต้ดิน โดยไม่ลืมหยิบ

กุญแจติดมือมาด้วย

เขาไม่หวงัว่าคุกจะมบีรรยากาศสดช่ืน โดยเฉพาะคกุส�าหรบัเผ่าบสีต์

ทีจ่มกูไวเป็นพเิศษ ห้องขงัทีน่ีม่ขีนาดเลก็ และอยูต่ดิกนั แต่ละห้องมลีกูกรง

กั้น นักโทษที่มีอยู่หลายสิบคนจ้องผู้มาเยือนที่ไม่คุ้นหน้า ราล์ฟต้องหา 
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วิลสันที่ถูกขังไว้ที่นี่ให้เจอเพื่อพาหนีไปเพียงคนเดียวเท่านั้น ถ้าเขาใช้วิธี

ถามหาคนที่ชื่อวิลสัน ทุกคนจะต้องแอบอ้างแน่ๆ

และเขาก็มีวิธีที่ดีกว่านั้น...

“ใครพอจะบอกได้บ้างว่าสิ่งนี้คืออะไร” ราล์ฟชูสร้อยคอ และเดิน

ลึกเข้าไปเรื่อยๆ บางคนเสี่ยงดวงและบอกว่ามันเป็นของดูต่างหน้าของคน

ที่ตาย บางคนก็บอกว่าเป็นของคนรัก แต่ไม่มีใครพูดถูกต้องเลย

“นั่นเป็นของแม่ข้า เหตุใดเจ้าถึงมีมัน”

นักโทษคนหนึ่งวิ่งพรวดเข้ามาเกาะลูกกรง เขาดูผอมแห้งและ

สกปรกมาก ราล์ฟลองสอบถามข้อมูลที่น่าจะมีแค่วิลสันตัวจริงที่รู้ นั่นคือ

บ้านของแม่วิลสันอยู่ที่ไหน และนักโทษคนนี้ก็ตอบได้ถูกต้อง

“นายคือวิลสันตัวจริง” ราล์ฟไขกุญแจเปิดห้องขังให้ก่อนจะโยน

กุญแจไปท่ีนักโทษอีกคนหนึ่ง เขาต้องการสร้างความปั่นป่วนให้มากที่สุด 

“รีบไปกันได้แล้ว”

พวกเขาพากันหนีจนถึงบริเวณทางเข้าออกคุก ทันใดนั้นราล์ฟก็

ได้ยินเสียงฝีเท้าจ�านวนมาก เขาคิดเอาไว้แล้วว่าภารกิจนี้ต้องไม่ง่ายแน่  

และอาจต้องปะทะกบัทหาร ซ่ึงแน่นอนว่าราล์ฟเสียเปรยีบ เพราะถงึวลิสนั

จะเป็นทหาร แต่ร่างกายก็อ่อนแอเกินกว่าจะต่อสู้ไหว นอกจากน้ีราล์ฟก็

ไม่อยากให้เพลเยอร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย แต่ถ้าเลี่ยงการปะทะไม่ได้ ก็

จ�าเป็นต้องมอบหน้าท่ีพาหนีให้นมิป์ และไปเจอกันท่ีสดุทางของภารกจิ โดย

เขาจะหยุดคนที่คิดจะเข้ามาขัดขวาง

พอเปิดประตู ราล์ฟก็ขว้างระเบิดควันออกไป ตามด้วยโพชันนิทรา 

ท�าให้อกีฝ่ายหลบัไปได้ถงึหนึง่ในสาม จากนัน้เขากพ็าวลิสนัไปยงัทศิทางที่

ได้ตกลงกับนิมป์ไว้ ซึ่งปลายทางจะมีรถเทียมม้ารออยู่ ตอนนี้เพลเยอร์ยัง

คงวุน่อยูก่บัการรับมอืเยตเิหมนัต์ ดงันัน้ศัตรจูงึมแีค่พวก NPC ทหารเท่านัน้ 

ทว่าขณะที่หนีอยู่นั่นเอง ราล์ฟก็ต้องหันขวับไปคว้าลูกธนูที่มีเป้าหมายอยู่

ที่หัวของเขา

“ไปซะ ตรงนี้ฉันจัดการเอง” ราล์ฟบอกพลางหันไปมองศัตรู อีก

ฝ่ายเตรียมโจมตีอีกครั้ง แต่ราล์ฟไม่เปิดโอกาส เขาปล่อยดาบให้เข้าไป

โจมตีจากระยะไกล ทหารคนนี้มีฝีมือมาก สามารถยิงธนูดีดอาวุธของเขา

ได้อย่างแม่นย�า
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นอกจากนั้นราล์ฟยังต้องเผชิญหน้ากับทหารหลายสิบนาย ทั้งหมด

ถือหอกบุกเข้ามาพร้อมกัน แถมแต่ละคนยังมีฝีมือไม่ใช่เล่นๆ เทียบกับ 

เพลเยอร์แล้วน่าจะเก่งกว่ามาก จนเขาต้องงดัระบ�าดาบทีฝึ่กได้เพยีงข้ันแรก

ขึ้นมาใช้ เขายอมรับว่าเทียบกับเทพสงครามท่ีฝึกจนบรรลุแล้วไม่ได้ แต่

เพียงขั้นแรกก็มากพอจะสู้กับคนจ�านวนมากได้แล้ว

หลังจากนั้นไม่นานนัก นิมป์ก็ติดต่อมา ดูเหมือนพวกที่ออนไลน ์

เข้ามาใหม่จะรับภารกิจช่วยจับนักโทษที่หลบหนี และตอนน้ีก�าลังมุ่งหน้า

มาที่ปราสาท ราล์ฟเห็นท่าไม่ดี จึงใช้สติกกีกัมส์หยุดการเคลื่อนไหวของ

ทหารพวกนั้น และรีบหนี

ราล์ฟรู้ได้ทันทีว่ามีกลุ่มคนตรงมาที่นี่ด้วยความเร็วสูง ต่อให้เขา

มัน่ใจในความเรว็ กย็งัรูส้กึว่าตวัเองช้าเกนิไปอยูด่ ีเท่าทีป่ระเมนิ เพลเยอร์

ที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นคลาสขุนนาง ซึ่งหลายคนนอกจากจะมีฝีมือดีแล้ว ยังมี

เผ่าพันธ์ุหายากด้วย และเนือ่งจากเพลเยอร์พวกนัน้ทกุคนอยูเ่มอืงเดียวกนั 

และรู้จักกัน จึงยากที่จะท�าให้แตกคอ

ส�าหรับราล์ฟที่ฝึกวิชาต่อสู้เพิ่มเติม การฆ่าเพลเยอร์น้ันง่ายกว่า 

NPC มาก เพราะต่อให้คนพวกนั้นมีคลาสสูงกว่า แต่มันก็เป็นแค่การปลด

ขดีจ�ากดัด้านพลงัและเพิม่สิทธพิเิศษ หลายคนมกัเข้าใจผดิว่าคลาสทีส่งูขึน้

หมายถึงความแข็งแกร่ง ดังนั้นหากพวกเขาเห็นว่าคนที่มีคลาสต�่ากว่า

สามารถเอาชนะตวัเองได้ กจ็ะเกดิความคดิทีว่่า ‘โกง’ ขึน้มา และพยายาม

ส่งเรื่องให้ทาง GM จัดการ ภายหลังมีบ่อยขึ้นจนทาง GM ออกมาแจ้งว่า 

หากตรวจสอบแล้วไม่สามารถยืนยันความผิดได้ ผู้แจ้งจะต้องรับผิดชอบ

ความเสยีหายท่ีเกดิข้ึนต่อผูถ้กูกล่าวหา เพราะไม่อย่างนัน้จะมผีูบ้รสิทุธิถ์กู

แบนเพราะเก่งกว่าคนอื่นอีกหลายคน

เพลเยอร์พวกนั้นเองก็ประเมินราล์ฟผิดพลาด เพราะเห็นฝีมือตอน

สู้กับทหารแล้วคดิว่าไม่เท่าไร จงึตัง้ใจว่าจะจดัการให้เสร็จโดยเร็ว แต่กลาย

เป็นว่าวินาทีที่เข้าไปใกล้ กลับโดนเล่นงานหนักกว่าพวกทหาร แถมยังโดน

กระหน�่าจู่โจมแบบไม่ทันได้หายใจ จนในที่สุดก็มีคนหนึ่งพูดว่า

“หมอนั่นมันร้อยศาสตรา ราล์ฟ ผู้ครอบครองอาวุธในต�านานนี่!”

แม้ราล์ฟจะเป็นยอดฝีมือล�าดับสอง แต่การที่ทุกคนรู้ความลับ 

เกี่ยวกับอาชีพของเขาว่า นอกจากทักษะสนับสนุนแล้ว ก็ไม่มีทักษะโจมตี
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ใดๆ อกี พวกเพลเยอร์จึงไม่รูสึ้กกงัวล จนราล์ฟอยากบอกว่า พวกเขาก�าลงั

คิดผิดมหันต์ที่สนใจแต่ทักษะโจมตี

วิชาระบ�าดาบวารี กระบวนท่าที่ 1 ร่ายร�าใต้แสงจันทร์

ไม่จ�าเป็นต้องมีทักษะโจมตีที่หวือหวา ขอแค่การโจมตีนั้นท�าความ

เสียหายได้ ราล์ฟก็สังหารคนไปแล้วสามคนโดยใช้เพียงกระบวนท่าเดียว 

ซึ่งความจริงไม่ใช่กระบวนท่าร้ายกาจอย่างที่เพลเยอร์พวกนั้นคิด เขาแค่

ใช้ค�าสาปท�าให้การโจมตีรุนแรงขึ้นเท่านั้น

“เฮอะ ถ้าคิดว่าจะฟันกายาเพชรของข้าได้ก็ลองดู”

“อ๋อ ไม่จ�าเป็นหรอก”

วารีสะท้อนจันทร์

ราล์ฟยิ้มกว้าง ซัดฝ่ามือไปท่ีท้องอีกฝ่าย พอฝ่ายนั้นตัวงอ ก็ใช้ 

เข่าลอยอัดใบหน้า เตะเสยคาง แล้วพุ่งเข้าไปประชิดตัว

ฝ่ามือทะลวงหน้า

กรงเล็บแมวเหมียว

เพียงพริบตา การต่อสู้ก็จบลง ซ่ึงส�าหรับราล์ฟที่เคยสู้กับเทพ

สงครามที่เหนือกว่ามากมาแล้ว เพลเยอร์พวกนี้มีช่องว่างตั้งมากมาย จึง

ไม่แปลกที่จะจัดการได้ง่ายๆ และการที่สามารถจัดการคนที่แข็งแกร่งไป

ได้ ก็ท�าให้พวกที่เหลือเริ่มไม่มั่นใจขึ้นมา

ราล์ฟเอาอาร์ติแฟกต์ช้อนออกมาตักพื้นขว้างใส่ศัตรู และใช้เป็น

อาวุธระยะประชดิได้อย่างช�านาญ ราล์ฟอาศยัช่วงทีห่ลายคนถกูช้ินส่วนพืน้

ทบัจนขยบัตวัไม่ได้ วิง่ไปทีก่�าแพงเมอืง และตกัก�าแพงสร้างช่องทางส�าหรับ

หนี

นักบวชหนุ่มคดิว่าป่านนีน้มิป์คงขบัรถม้าออกจากเมอืงแล้ว แต่เพือ่

ไม่ให้รู้ตัวว่า ตอนนี้มีนักโทษคนหนึ่งหลุดออกไปได้ เขาจึงยังต้องสร้าง

ความวุ่นวายเพิ่ม

นิมป์อาศัยช่วงชุลมุนพาวิลสันหนี ทีแรกเธอไม่คิดว่าจะส�าเร็จ  

เพราะเจลลี AI พิเศษของเธอบอกว่า ความสามารถพื้นฐานของเพลเยอร์

ยังไม่สูงพอจะยับยั้ง NPC สายต่อสู้ที่มีจ�านวนมากได้ และค�านวณความ 

ผิดพลาดของแผนการเอาไว้สูงลิบ แต่กลายเป็นว่าราล์ฟท�าลายสิ่งที่เจลลี
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พูดมาทั้งหมด และตอนนี้ก็เธอเชื่อมั่นว่า ราล์ฟจะต้องหนีออกมาได้อย่าง

ปลอดภัย

ทว่าหลังจากนิมป์ออกมาได้ครึ่งชั่วโมง พายุหิมะก็เริ่มก่อตัวจน

บดบงัทศันวสัิย ไม่ใช่เรือ่งง่ายเลยทีจ่ะหนอีอกจากเมอืงมาในสภาพอากาศ

แบบน้ี เธอได้แต่ภาวนาให้เขาผ่านมนัไปให้ได้ แม้การทีท่หารรูเ้รือ่งการบกุ

ไปช่วยอาชญากรหนี จะท�าให้ค่าความสัมพันธ์ติดลบหากภารกิจส�าเร็จ 

เพราะอย่างน้อยก็ดีกว่าราล์ฟเสียชีวิต หรือถูกจับ ซึ่งจะท�าให้ภารกิจนี้ 

จบลง

กระทั่งพายุหิมะรุนแรงขึ้น อุณหภูมิข้างนอกกลายเป็น -35 องศา

เซลเซียส ถึงม้าที่เป็นสัตว์อสูรหิมะจะอยู่ได้แม้อุณหภูมิจะติดลบมากกว่านี้ 

และระบบยังไม่แจ้งเตือน แต่นิมป์ก็เริ่มเป็นกังวล เธอกลัวว่าภารกิจจะ 

ล้มเหลว หลังจากรอเวลาเกือบหนึ่งชั่วโมง ในที่สุดเสียงเคาะประตูรถม้าก็

ดังขึ้น

“นิมป์ เธอยังมีนมร้อนเหลืออยู่ไหม”

ราล์ฟกระโจนเข้ามาในรถม้าทันทีท่ีนมิป์เปิดประต ูแล้วรบีถามเธอ

ในสภาพหนาวสั่น

นิมป์ส่งนมร้อนให้ ระหว่างที่ราล์ฟดื่มและรอให้ร่างกายกลับเป็น

ปกติ นักบวชหนุ่มก็เล่าให้ฟังว่า เขาจงใจหนีออกมาตอนสภาพอากาศแย่

ทีส่ดุ เพือ่ลดจ�านวนคนตามล่าให้ได้มากทีส่ดุ ซึง่มนัก็ได้ผล เพราะไม่มีใคร

อยากเอาชีวิตมาทิ้งในสภาพอากาศเช่นนี้ พอร่างกายกลับมาขยับได้แล้ว 

ราล์ฟก็ท�าภารกิจต่อ เขาส่งมอบสร้อยคอให้วิลสัน เมื่อทหารหนุ่มได้เห็นก็

ถึงกับร�่าไห้

ในท่ีสุดภารกิจก็เสร็จเรียบร้อย เป้าหมายต่อไปเป็นการพาวิลสัน

กลบัสูด่นิแดนบ้านเกิด แต่พวกเขาต้องน�าตัววลิสันไปส่งทีค่ลาเซยีร์เสยีก่อน 

เน่ืองจากวลิสันเป็นสายข่าว และมข้ีอมลูทีอ่ยากน�าไปมอบให้พระราชาแห่ง

คลาเซียร์

ราล์ฟรู้ดีว่าการเดินทางต้องไม่จบในระยะเวลาสั้นๆ แน่ เพราะนี่

เป็นภารกิจที่หากท�าส�าเร็จ พวกเขาจะเลื่อนขั้นไปเป็นคลาสอัศวินทันที
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ณ ป่าโหยหวน ที่ได้ชื่อมาเพราะลมจากทางเหนือพัดผ่านหุบเขา 

จนบริเวณนี้เกิดเสียงร้องโหยหวนตลอดเวลา อาคมถูกพาตัวมาที่นี่ และ

ก�าลังฝึกฝนตัวเองเพื่อรับพลังของเผ่าซิลเวอร์วูล์ฟ ป่าแห่งนี้อันตรายมาก 

มแีต่สัตว์อสูรนักล่าโหดๆ ถ้าไม่ใช่เพราะดาบภตูมายาหมดสภาพจนใช้งาน

ไม่ได้ ป่านนี้เขาคงไม่ต้องล�าบากฝึกสัญชาตญาณสัตว์ป่า

เบื้องหน้าอาคมมีกระต่ายเขาแหลมเรียกว่า ฮอร์นแรบบิต ที่เขา

กระโจนเข้าไปขย�้าคอปลิดชีพในคราวเดียวเพื่อล่ามาเป็นอาหาร ตอนนั้น

เอง หมาป่าสีเงินตัวอื่นๆ ก็ก้าวออกมาอย่างเชื่องช้า หนึ่งในพวกมันกลาย

ร่างเป็นมนุษย์ และปรบมือให้ความพยายามในการล่าสัตว์ของอาคม

“ถือว่าไม่เลวที่ล่าฮอร์นแรบบิตได้ ขนาดพวกเราบางตัวจะจับมัน 

สุดท้ายก็เป ็นการประลองความเร็วไปซะทุกที การที่ เจ ้าอ�าพราง

สัญชาตญาณการล่าได้ในระยะเวลาสั้นๆ ทั้งที่ไม่มีผู้ใดบอก ก็พอจะพูดได้

ว่ามีพรสวรรค์ละนะ”

“ฉันท�าเพราะอยากออกจากป่านี่ให้ได้ต่างหาก” อาคมกล่าว รอบ

ป่าแห่งนี้เต็มไปด้วยสัตว์อสูรคลาสขุนนาง เขาเคยลองบินดูแล้ว แต่มักมี

กระแสลมแรงท�าให้บินไม่ไหว แต่ถึงจะข้ามความสูงระดับพ้นยอดไม้ได้ ก็

ยังมีอาณาเขตของวิหคสายฟ้าที่แข็งแกร่ง ดังนั้นหากอยากออกไปให้ได้ 

เขาก็ต้องพยายามฝึกฝนให้เก่งขึ้น

เผ่าซิลเวอร์วูล์ฟถือเป็นเผ่าพันธุ์มายาที่พบได้ยากมาก ตัวที่จะออก

จากป่าโหยหวนไปได้นั้นต้องแข็งแกร่งในระดับหนึ่ง หรืออาจโชคดีมากๆ 

สามารถหลบเล่ียงการต่อสู้จนมีชีวิตอิสระได้ ถ้าจะให้พูดก็คือ ป่าแห่งน้ี 

ไม่ต่างกับบททดสอบการเอาชีวิตรอดด้วยการต่อสู้ ตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ อาคม

ต้องเผชญิหน้ากับศตัรแูขง็แกร่งมากมาย ไม่ว่าจะเป็นกอริลลา หรือช้างป่า

ตัวใหญ่ที่เหยียบสิ่งมีชีวิตให้ตายได้ในครั้งเดียว

เผ่าซลิเวอร์วล์ูฟได้ให้ทางเลอืกแก่อาคมคอื พวกมนัจะสอนวธิต่ีอสู้

ในร่างบีสต์ รวมถึงมอบทักษะประจ�าเผ่าพันธุ์ให้ แลกกับการที่เขาจะต้อง

ก�าจดัสตัว์อสรูลกึลบัท่ีเก่งมากจนเผ่าพนัธุอ่ื์นๆ ต่างกลวัเกรง จนมสีตัว์อสรู

หลายเผ่าพันธุ์ยอมอยู่ในอาณัติ เพื่อแลกความรักภักดีกับความปลอดภัย

ของเผ่าพนัธ์ุ ไม่เพยีงเท่านัน้ มนัยงัใช้ความสามารถบางอย่างช่วงชิงทกัษะ

ประจ�าเผ่าพันธุ์ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแข็งข้อ
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“ประกาศิตแห่งการช่วงชิง ไอเทมในต�านาน?” อาคมทวนค�า เขา

รู้จักไอเทมในต�านาน เพราะมีอยู่กับตัวชิ้นหนึ่งนั่นคือ เกราะอสูร ความ

สามารถของไอเทมในต�านานนั้นประเมินค่ามิได้ แต่ละชิ้นจะมีพลังอ�านาจ

แตกต่างกันออกไป และขึ้นอยู่กับผู้ใช้ด้วยว่าจะใช้มันอย่างไร

“ใช่ เจ้านั่นครอบครองประกาศิตแห่งการช่วงชิง สามารถช่วงชิง

ทกุส่ิงทกุอย่างไม่ว่าจะเป็นนามธรรมหรอืรปูธรรม น่ันเป็นเหตผุลทีว่่าท�าไม

ทักษะประจ�าเผ่าพันธุ์ถึงถูกช่วงชิงไปได้...เจ้าสิ่งนั้นไม่สมควรมีอยู่เลย”

อาคมรับฟังเรือ่งเล่า ประกาศติแห่งการช่วงชิงเป็นสิง่ทีน่่ากลวัมาก 

หากมันตกไปอยู่ในมือเพลเยอร์ละก็ ความวุ่นวายก็จะตามมา แต่ถ้าเขา

อยากออกไปจากที่นี่ ไม่เพียงต้องผ่านบททดสอบประจ�าเผ่าพันธุ์ ยังต้อง

จัดการไอ้ตัวที่ถือครองไอเทมในต�านานนี่อีกด้วย

“เวลาเหลือน้อยแล้ว ว่าแต่บทเรียนต่อไปของการเป็นหมาคืออะไร 

แต่ขอบอกไว้อย่างหนึ่งนะ หัวเด็ดตีนขาดยังไง ฉันก็จะไม่ท�าอาณาเขต

เหมือนหมาแน่”

ภายในถ�้าที่ช่วยป้องกันลมพายุแห่งดินแดนหิมะอันหนาวเหน็บ มี

เต็นท์เล็กๆ ตั้งขึ้นข้างกองไฟ โดยมีสัตว์เลี้ยงอสูรจ�านวนห้าตัวนั่งเบียดกัน

อยู่รอบๆ ได้แก่ กระต่าย ลิง นก งู และสุนัขซึ่งเป็นสมาชิกใหม่

โฟรเซนฮาวด์เป็นสัตว์อสูรสุนัขหิมะมีขนปุยนุ่มฟูดูน่ากอด แต่แท้ 

ทีจ่รงิเป็นสตัว์นกัฆ่าซ่ึงร้ายกาจท่ีสุดในดนิแดนหมิะแห่งนี ้อารนิบงัเอญิพบ

มนับาดเจ็บสาหสั จงึช่วยรกัษาจนหายด ีเพือ่ตอบแทนบญุคณุ มนัเลยยอม

ท�าสัญญากลายเป็นผู้พิทักษ์ตนท่ีห้า อารินต้ังช่ือมันว่า บลูอายส์ เพราะ 

มันมีตาสีฟ้า

จากค�าแนะน�าของซีกเกอร์ที่จัดหาสถานที่หลบลมพายุให้ อารินยัง

ต้องฝึกใช้เมจิกการ์ด และจดจ�าอักขระเวททั้งหมดที่ซีกเกอร์หามาให้เพื่อ

น�าไปผนึกลงการ์ด เนื่องจากทางระบบไม่อนุญาตให้ผนึกเวทมนตร์ใหญ่ๆ 

ลงในการ์ด ซีกเกอร์จึงแนะน�าให้พัฒนา ‘เด็คการ์ด’ ด้วยการใช้งาน 

อย่างหนักจนอัปเกรด เพื่อให้สามารถบรรจุเวทมนตร์ใหญ่ๆ โดยเฉพาะ

เวทมนตร์ป้องกัน ซีกเกอร์บอกว่าเพราะระบบพัฒนาอาวุธนี้ท�าลายสมดุล

ได้ ทางระบบจึงพยายามท�าให้เมจิกการ์ดหายไปจนหมดนั่นเอง
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แต่การต้องฝึกใช้เมจกิการ์ดตลอดมนักน่็าเบือ่ ตอนพายสุงบ อารนิ

จึงมักหนีไปเล่นขว้างหิมะกับพวกสัตว์เลี้ยงอสูร บางครั้งก็อาสาท�าอาหาร

จากเนื้อสัตว์ที่บลูอายส์ล่าสัตว์แถวนี้มาให้ ซึ่งท�าเอาพวกสัตว์เลี้ยงอสูร 

พากนัสยอง เพราะอาหารมือ้แรกของทีน่ีท่ีอ่ารนิท�าให้คอื เนือ้ผดัไหม้เกรยีม

เค็มปี๋ จนอารินเองก็กินไม่ได้ ยังดีที่มีข้าวกล่องที่อาคมซื้อให้เป็นจ�านวน

มากเผื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินแบบนี้

พอซีกเกอร์กลับมา อารินก็ต้องมานั่งเป็นนักเรียนที่ดี ซีกเกอร์รู้อยู่

แต่แรกแล้วว่า อารินมีพรสวรรค์คล้ายตนเอง ความทรงจ�าชั่วเสี้ยววินาที

เป็นพรสวรรค์ทีเ่รียกได้ว่าพเิศษยิง่นกั หากใช้งานมนัได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

อารินไม่เพียงสามารถจดจ�าเพียงรูป รส กลิ่น เสียง แม้แต่กล้ามเนื้อของ

เธอกม็คีวามทรงจ�า จึงเลียนแบบการเคล่ือนไหวของคนอืน่ได้เพยีงมองและ

ศึกษาแค่ครั้งเดียว ซีกเกอร์จึงสอนอะไรหลายอย่างให้

พอหมิะสงบ ซกีเกอร์กจ็ะพาอารนิออกไปฝึกใช้เมจกิการ์ดตามที่ได้

สอนการวางกลยุทธ์ให้ ซึ่งการวางกลยุทธ์ถือเป็นสิ่งส�าคัญ เพราะเมจิก-

การ์ดโจมตีได้แบบจ�ากัดจ�านวนครั้ง แต่อารินมีวิธีคิดเป็นเส้นตรง จึงท�า

อะไรซีกเกอร์ไม่ได้เลย

“เผ่าพันธุ์ก็มี ใช้ให้เป็นประโยชน์ซะสิ” ซีกเกอร์กล่าว เพราะด้าน

ร่างกาย อารินมีความคล่องตัวสูงกว่าซีกเกอร์มาก แต่กลับไม่ใช้ให้เป็น

ประโยชน์

“ก็มันหนาวนี่คะ”

“เรียนเกราะภูตมนตรามา ท�าไมไม่ใช้ล่ะ”

“นั่นสินะคะ”

อารินท�าตามอย่างว่าง่าย เธอไม่แปลกใจแล้วว่า ท�าไมซีกเกอร์ถึง

สวมเส้ือบางๆ กับผ้าคลุมเท่านั้นได้ เพราะเกราะภูตมนตราท�าให้เหมือน

สวมเสื้อเอาไว้อีกชั้น ช่วยให้รู้สึกเย็นเหมือนอยู่ในห้องแอร์

ถ้าเป็นการเล่นสนกุและมกีฎเกณฑ์ อารนิจะท�าได้ดมีาก ทัง้ก้าวเท้า

เงาจันทรา วิชาตัวเบา และก้าวพริบตา น้อยคนนักที่จะไล่ตามอารินทัน  

ซีกเกอร์รู้สึกเสียดายเป็นอย่างยิ่งที่เผ่าพันธุ์ลับสุดพิเศษแบบนี้ตกอยู่ใน 

มือเด็กหญิงที่ใช้งานไม่เป็น ทั้งที่คุณสมบัติของมันสามารถประยุกต์ใช้ได้

ไม่รู้จบ แต่ซกีเกอร์กบ็งัคับให้ใครท�าตามไม่ได้ ท�าได้เพยีงชีน้�าหรอืขอความ
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ร่วมมือเท่านั้น

ซีกเกอร์อนุญาตให้อารินน�าสัตว์เลี้ยงอสูรฝึกร่วมกันได้ ซึ่งท�าให้ 

ซกีเกอร์ต้องเผชญิหน้ากบัการโจมตทีีเ่ดาทางไม่ออก ต่างกบัอารินทีรั่บมอื

ได้โดยไม่จ�าเป็นต้องมองด้วยซ�้า แต่เพราะซีกเกอร์มีเทคนิคน่าสนใจ 

หลายอย่าง อย่างการวางกบัดกัการ์ด หรอืการใช้เกราะป้องกนัเป็นเสมอืน

กรงขัง ซึ่งอารินเคยเรียนแต่ไม่ได้ใช้ พวกสัตว์เลี้ยงอสูรที่ประมาทจึงโดน

เล่นงานจนหมดสภาพ

“จงเลียนแบบข้า” ซีกเกอร์บอก

อารนิลองขยบัตามภาพทีเ่หน็ในความทรงจ�า แค่นัน้เธอกเ็ลยีนแบบ

การเคลือ่นไหวเมือ่ครูไ่ด้ ถงึจะมส่ีวนทีผ่ดิแปลกไปจนซกีเกอร์ต้องแก้ไขให้ 

แต่หลังจากปรับแก้แล้ว ก็ไม่ต้องสอนอะไรอีก

ซีกเกอร์ยิ้มพอใจที่อารินเป็นเหมือนฟองน�้าที่ดูดซับทุกอย่างได้ไม่รู้

จบ สอนเพียงครั้งเดียวและปรับแก้ให้ถูกต้อง เธอก็จะท�าได้ไปตลอดชีวิต 

ซึ่งน่ันหมายความว่า ซีกเกอร์สามารถยัดเทคนิคการต่อสู้ทั้งหมดให้อาริน

ได้ในระยะเวลาสั้นๆ

ถงึอย่างนัน้ความทรงจ�าของกล้ามเนือ้ก็มทีัง้ข้อดแีละข้อเสยี เพราะ

ท�าให้อารินเคลื่อนไหวตายตัว หากมองออกก็จะแก้ทางได้ จึงต้องสอนให้

อารินรู้จักประยุกต์

“เคยดกูารประลองยทุธ์สนิะ เช่นนัน้กล็องเลยีนแบบการเคลือ่นไหว

ทั้งหมดที่เห็นนั่นให้ดูหน่อย”

“แต่มันต้องใช้อาวุธด้วยนี่คะ อารินไม่ชอบจับอาวุธเลย มันหนัก”

“งั้นก็ไม่ต้องใช้”

พอได้ยินแบบนั้น อารินก็เริ่มเคล่ือนไหวเลียนแบบคนที่อยู่ในการ

ประลองทั้งหมด แต่ก็ท�าได้อย่างทุลักทุเล อีกทั้งการเลียนแบบคนอื่นก ็

ไม่ได้หมายความว่าจะกลายเป็นคนเก่งได้ ซึ่งการเคลื่อนไหวของอารินนั้น

ท�าให้ซีกเกอร์มองเห็นอะไรบางอย่าง จึงลองถามขึ้น

“ตอนอยู่โลกจริง วิชาพละของเจ้าเป็นเช่นไร”

“อารินไม่ชอบเล่นกีฬาค่ะ มันเหนื่อย ก็เลยท�าแค่ยืดตัว พี่ชาย 

บอกว่าอารินตัวอ่อนเหมือนยางเลย”

“ความยืดหยุ่นร่างกายดีนี่นา ลองเลียนแบบการเคลื่อนไหวและ 
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ปรับมันให้เป็นการเคลื่อนไหวที่ง่ายที่สุดส�าหรับตัวเองดูสิ ไม่จ�าเป็นต้อง

เลยีนแบบท่ายากๆ ทกุท่วงท่า แค่ปล่อยตวัให้เคลือ่นไหวอย่างอสิระเหมอืน

เล่นวิ่งไล่จับ”

“งั้นเหรอคะ”

“ลองนึกภาพการเคล่ือนไหวในอุดมคติ ข้าเชื่อว่าเจ้ามีจินตนาการ

เป็นของตัวเอง”

อารินเป็นเด็กวัยรุ่นที่มีจินตนาการเป็นของตนเอง และพร้อมจะ

เรียนรู้ทุกอย่าง เพียงแต่เธอแยกแยะความเป็นจริงไม่ได้ ซึ่งปัญหานี้ท�าให้

อาคมที่ไม่ต้องการให้น้องสาวซึมซับความรุนแรงในเกมจนกลายเป็นคน

ก้าวร้าว พยายามไม่ให้อารินเรียนรู้การต่อสู้ จนกลายเป็นการปิดกั้น

พัฒนาการด้านนี้ของเธอไปอย่างน่าเสียดาย แต่ซีกเกอร์เข้าใจอาริน จึง

สามารถแนะน�าแนวทางที่เหมาะสม เพื่อให้เธอต่อสู้ปกป้องตัวเองได้

เนื่องจากในโลกเกม การเคลื่อนไหวในอุดมคติท�าได้ไม่ยาก อาริน

จงึเลยีนแบบการเคล่ือนไหวของคนอ่ืน โดยปรบัให้ล่ืนไหลตามสไตล์ตวัเอง

ได้ และคนแรกที่เธอเลียนแบบก็คือ ราล์ฟ ซึ่งอารินเห็นการเคลื่อนไหวอยู่

บ่อยๆ แต่ซกีเกอร์มองว่า นกับวชแมวเหมยีวเน้นใช้เล่ห์กล การเคลือ่นไหว

ของเขาจึงไม่เหมาะกับอารินสักนิด

จากน้ันอารนิกล็องเลยีนแบบใครอกีหลายคน มเีพยีงไม่กีค่นทีอ่ารนิ

เลียนแบบไม่ได้ หนึ่งในนั้นคือ อาคม พี่ชายของเธอ เพราะเขาเคลื่อนไหว

รวดเร็วมากจริงๆ นอกจากนี้ การที่อารินเป็นสายเวทมนตร์ ท�าให้ถึงเธอ

จะเคลื่อนไหวได้ดีแค่ไหน ก็เลียนแบบการใช้ลมปราณหรือจิตเสริมก�าลัง

ไม่ได้

“น่ันสินะ ทักษะที่มีเองก็ถือเป็นข้อจ�ากัด จะว่าไปเร่ืองน้ีก็อยู่ใน

เงื่อนไขเหมือนกัน...จริงสิ ยังมีสิ่งนั้นอยู่นี่”

แล้วซกีเกอร์กห็ายไป ทิง้ให้อารนิเล่นวิง่ไล่จบักบัพวกสตัว์เลีย้งอสรู

การเล่นวิ่งไล่จับของพวกอารินก็คือ การใช้ทักษะทุกอย่างที่มีเพื่อ

หนี สัตว์เลี้ยงอสูรที่ท�าสัญญาก่อนหน้าบลูอายส์ต่างรู้เรื่องนี้ดี จึงพากันใช้

ทกัษะเฉพาะตวั โดยนักกีข้ดุลงไปใตห้มิะ และโผล่มาหยอกล้อบ้างเหมอืน

เกมตตีวัตุน่ หงอคงปีนขึน้ทีส่งูอย่างคล่องแคล่ว ลเิลยีกพ่็นพษิทีท่�าให้ชาใส่ 

นอกจากนี้ อารินยังใช้วิธีหลบแปลกๆ อีกต่างหาก ท�าให้บลูอายส์ที่เชื่อมั่น
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ในความเร็วตัวเองไม่อาจไล่จับอารินกับสัตว์เล้ียงอสูรตัวอื่นๆ ได้ มันจึง

กลายเป็นฝ่ายแพ้ และตระหนักได้ถึงความแตกต่าง

เมือ่ลองให้สตัว์เลีย้งอสรูตวัอืน่รบัหน้าทีผู่ล่้าบ้าง พวกมนัก็ใช้เทคนิค

เฉพาะตัวท่ีต่างกัน อย่างนักกี้จะลอบสร้างกับดักและหลอกล่อให้เหย่ือไป

ติดกับ ส่วนหงอคงกับลิเลียใช้วิธีการคล้ายๆ กัน ด้วยการโจมตีหลอก  

จากนั้นซ่อนตัว และลอบเข้าใกล้โดยไม่ให้อีกฝ่ายรู้ตัว

กว่าซีกเกอร์จะฝ่าพายุหิมะกลับมาก็มืดแล้ว ซีกเกอร์ส่งต�ารา

ลมปราณพื้นฐานกับพลังจิตพื้นฐานให้อาริน

“พื้นฐานเหล่านั้นจงฝึกให้ช�านาญซะ ระหว่างน้ันไม่จ�าเป็นต้องท�า 

สิ่งใดทั้งสิ้น”

อารินรับค�าโดยดี ต่างกับอีกหลายคนที่คงโยนต�าราพวกนี้ทิ้ง และ

ตั้งค�าถามโง่ๆ เพราะคนทั่วไปหลังจากได้เห็นลมปราณพิเศษก็จะตื่นเต้น

และอยากได้มาเป็นของตนเอง หลายคนเปลีย่นลมปราณไปเร่ือยยามทีเ่จอ

ของที่ดีกว่า ซึ่งนั่นท�าให้พวกเขาสูญเสียสิทธิ์บางอย่างไป ในกรณีที่เป็น 

แบบน้ัน ซกีเกอร์กจ็ะหวัเราะและหายตวัไปทนัท ีปล่อยให้คนที่ไม่ตระหนัก

ถึงคุณค่าของต�ารา จมดิ่งอยู่ในวังวนแห่งการไขว่คว้าที่ไม่สิ้นสุดต่อไป

“ลมปราณพื้นฐานเป็นยังไงเหรอคะ ถ้าฝึกแล้วอารินจะท�าแบบ 

พี่ชายกับพี่ราล์ฟได้หรือเปล่า”

“ลมปราณพื้นฐานเป็นลมปราณข้ันต้นที่ใช้งานได้ภายในขอบเขต

ทีท่างระบบก�าหนด จึงไม่แข็งแกร่งเท่าไหร่ ต่างกบัลมปราณของสองคนที่

เจ้าถาม

“อย่างลมปราณสัตโลหะท่ีแข็งและเฉียบคมของพี่ชายเจ้าเกิดจาก

การหลอมรวมลมปราณกับจิตเพื่อสร้างลมปราณที่เป็นเอกลักษณ์ของ 

ตัวเองขึ้นมา ส่วนราล์ฟเปลี่ยนลมปราณพื้นฐานของตัวเองเป็นลมปราณ

จันทรวารีเพื่อลดภาระอาการบาดเจ็บภายในจากการต่อสู้ และยังช่วยให้

ฟื้นฟูก�าลังในขณะต่อสู้ได้

“นอกจากลมปราณพื้นฐานแล้ว ยังมีลมปราณอีกหลายประเภท 

อย่างลมปราณอมตะของผู้หญงิเผ่าอันเดด ท่ีเน้นการข้ามขดีจ�ากดัพืน้ฐาน

จนส่งผลเสียต่อร่างกาย แต่ด้วยความสามารถของเผ่าพันธุ์ ท�าให้ข้อเสีย

นั้นถูกลบล้าง”
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“เหรอคะ” อารินท�าหน้าสงสัย เธอไม่มีเหตุผลที่จะไขว่คว้าพลัง 

ด้วยซ�า้ แค่ท�าสิง่ท่ีคนอืน่แนะน�า เธอกเ็ก่งขึน้โดยไม่รูต้วัแล้ว “ถ้าใช้พลงัจติ

พื้นฐาน อารินจะท�าบอลรูปแมวเหมือนของพี่ราล์ฟได้ไหมคะ”

“สิ่งส�าคัญอยู่ที่จินตนาการ อันที่จริงการควบคุมเวทมนตร์สร้าง 

รูปสัตว์เป็นเรื่องง่ายดายนัก แต่น่าเสียดายที่พลังจิตของเจ้ายังต�่ามาก จง

พัฒนามันต่อไป”

จุดประสงค์ของซีกเกอร์คือ การท�าให้อารินพัฒนาความสามารถ 

พื้นฐานไปถึงจุดสูงสุด ซึ่งไม่มีใครคิดท�า เพราะเส้นทางนี้ยากล�าบากมาก 

อกีท้ังคนส่วนใหญ่ยงัรูส้กึว่าพลงัพืน้ฐานเหล่านีน้อกจากจะไม่ท�าให้พวกเขา

เก่งขึ้นแล้ว ยังฉุดรั้งความสามารถในการต่อสู้จนพวกเขาอ่อนแอกว่าเดิม 

แต่ส�าหรับอารินท่ีไม่จ�าเป็นต้องต่อสู้ สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงอุปสรรคเล็กๆ  

ที่สามารถผ่านไปได้โดยง่าย เมื่อใดก็ตามท่ีเธอสามารถเข้าใจพวกมันได้ 

ทักษะเหล่านี้ก็จะน�าไปสู่ทักษะอันเป็นที่สุดของทุกอย่าง

ทักษะลับที่ทุกคนมีสิทธิ์เรียนรู้ แต่ยากที่จะเข้าถึง

เดฟอนก�าลังบังคับรถม้าให้มุ่งหน้าไปยังเมืองโมเรส เขาไม่อยาก

เดินทางไปที่นั่นเลย ถ้าไม่ใช่เพราะมันอยู่ในเส้นทางการเดินทางตามหา

เผ่าจักรกล ยังดีที่เขามีสุดยอดองครักษ์มากฝีมือมาด้วย นั่นคือ ฮันเนียบัล 

นินจาสุดโหดที่ฆ่าคนได้โดยไม่กะพริบตา จนคนโง่บางกลุ่มที่ตั้งใจจะรีดไถ

ไม่เพียงจะโดนฆ่า ยังถูกพวกเขาปล้นชิงสิ่งของไปเป็นจ�านวนมาก

เดฟอนรู้สึกอดึอดัทีถ่กูจ้อง ปกตเิขาเป็นคนเฮฮา ทว่าตัง้แต่ฮนัเนยีบลั

มาเป็นองครกัษ์ คอยช่วยเหลอืในการท�าภารกจิ เขาก็ไม่กล้าพดูเล่น ล่าสดุ

เขาเหน็นินจาสุดโหดคนนีฆ่้าสตัว์อสรูทีม่ารบกวนการเข้าฌานในช่ัวพริบตา

ด้วย

“คุณพี่ท่านจะเสวยผลไม้หรือเปล่า”

พอเจอสายตาอ�ามหิต เดฟอนก็สะดุ้งโหยง เขาท�าอะไรไม่ได้เลย 

แม้แต่จะร้องเพลงฆ่าเวลา

“ข้าไม่ใช่เพื่อนเล่น”

“รู้หรอกว่าไม่ใช่ แต่นายเลิกจ้องจะฆ่าฉันทุกครั้งที่ฉันร้องเพลงได้

ไหม”
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“เสียงเจ้าน่าร�าคาญ เหมือนหมาหอนยามค�่าคืน”

“ไม่มีอะไรเจ็บปวดไปกว่านี้แล้ว คอยดูเถอะ สักวันฉันจะท�าให้คน

ทั้งโลกตะลึงในเสียงร้องอันแสนวิเศษนี้”

“เมื่อถึงเวลานั้น คงมีคนครึ่งโลกยอมตายเพื่อไม่ต้องทนฟังเสียง

ของเจ้า” ฮันเนียบัลพูดแล้วคว้าแอปเปิลขึ้นมากิน แม้เขาจะไม่อยากท�า

หน้าที่คอยดูแลเจ้าคนขี้โวยวายนี่ แต่ก็ช่วยไม่ได้ ในเมื่อมันเป็นค�าสั่ง

“พดูจาโหดร้ายจรงิๆ” เดฟอนหยดุรถม้า และดูแผนที ่“แล้วจดุหมาย

ที่ต้องไปต่อมันอยู่ที่ไหนล่ะเนี่ย”

หากมองไปเบือ้งหน้าจะเหน็ส่ิงคล้ายเสาดโูดดเด่น ทีน่ัน่คอืต�าแหน่ง

ทีม่บีอสสัตว์อสรูคลาสจกัรพรรด ิโมรอ็ก ยนือยู ่และพืน้ทีต่รงน้ันกค็อืเมอืง

โมเรส ยิ่งเวลาผ่านไปนาน เมฆด�าก็ยิ่งมากขึ้น และมีสายฟ้าสีแดงให้เห็น

เป็นคร้ังคราว จนตอนนี้มันกลายเป็นพื้นที่ที่หลายคนอยากมาเพื่อด ู

บอสสัตว์อสูรคลาสจักรพรรดิให้เห็นกับตา

“ฉนัว่าพวกเราแวะพกันัง่ดบูอสสัตว์อสูรสักหน่อยไหม พดูแล้วคดิถงึ

วันวาน บ้องพิฆาตของฉันเนี่ยนะ...”

“หยุดการโจมตีของบอสคลาสจักรพรรดิได้...ขอทีเถอะ เจ้าพูด 

เรื่องนี้มาแปดรอบแล้ว” ฮันเนียบัลเริ่มร�าคาญ พูดตามตรง คนที่เขาเคย

ท�างานด้วยมักเป็นพวกผู้น�ากิลด์ บางคนก็เก่งกาจและสุขุม บางคนก็

อารมณ์ร้อนและเช่ือมัน่ในตัวเองสูง ซ่ึงช่วยให้งานง่ายขึน้ เพราะเขามหีน้า

ที่ท�าตามค�าสั่งเท่านั้น

แต่เดฟอนกลับตรงกันข้าม หมอนี่ไม่เก่งกาจ ไม่สุขุม แถมยังขี้

โวยวาย ขี้คุย ขี้เบื่อ ขี้เกียจ และเป็นตัวน่าร�าคาญ ถ้าไม่ใช่เพราะหน้าที่ 

ปกติฮันเนียบัลจะพยายามหลีกเลี่ยงคนประเภทนี้

ฮันเนียบัลมองแผนท่ีและช้ีจุดต่อไปให้ น่ันคือต�าแหน่งของซาก 

ปรักหกัพังท่ีไม่ค่อยมีใครไป เดฟอนเองกเ็ดนิทางตาม เพราะเขาไม่รู้ข้อมลู 

จึงได้แต่ท�าตามค�าแนะน�าที่จะช่วยให้ตนเองได้เผ่าจักรกล

พวกเขาใช้เวลานานมากกว่าจะมาถงึจดุหมาย พวกม้าเองกเ็ริม่หมด

แรง เดฟอนจึงจัดเตรียมน�้ากับหญ้าสดไว้ให้ และเดินตามฮันเนียบัลไป ตัว

ซากปรักหักพังนีด้เูหมอืนสิง่ปลกูสร้างที่ไม่ใช่บ้านคน เดฟอนเหน็ฮนัเนียบลั

หยดุส�ารวจก�าแพง และมองซ้ายมองขวา เมือ่ไปหยดุอยูท่ีท่ีห่นึง่แล้ว กบ็อก
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ให้เดฟอนขุดลงไป

“ถามหน่อยสิว่าข้างล่างมันมีอะไร” เดฟอนถาม

“แล้วพวกเรามาเพื่อเหตุใดกันล่ะ” ฮันเนียบัลถามกลับ

เดฟอนถึงกับตาลุกวาว และออกแรงขุดทรายอย่างบ้าคลั่ง พอ

เหน่ือยก็ดืม่น�า้ยาและขดุต่อ จนผ่านไปนานกว่าชัว่โมง กเ็กดิหลมุลกึหลาย-

สิบเมตร แถมแรงเดฟอนก็เริ่มหมด แต่กลับยังไม่เห็นว่าจะมีอะไรอยู่ข้าง

ล่าง

“ถามหน่อยสิ ไอ้ที่ต้องขุดเนี่ยมันลึกแค่ไหน”

“ยังอีกไกล”

“มาช่วยกันหน่อยสิ ฉันไม่ไหวแล้ว”

“ไม่ใช่หน้าที่ข้า”

“ไอ้คนใจร้าย”

“อันที่จริง ข้าจงใจบอกต�าแหน่งที่ต้องขุดผิด มันควรจะเป็นอีกฝั่ง 

ไม่ใช่ตรงนี้”

“หา...”



3
โบร�ณสถ���ค�ื่��ที่

ภายในโบราณสถานอันหนาวเยน็ จนไม่น่าเชือ่ว่าจะอยูใ่ต้ทะเลทราย

อันร้อนระอุ หลังจากขุดทรายมานาน ในที่สุดเดฟอนกับฮันเนียบัลก็เข้าถึง

เบาะแสของเผ่าจักรกลจนได้

ตอนนี้ฮันเนียบัลก�าลังเดินหลบกับดักไปยังห้องกลไก เพื่อหาทาง 

ปิดกลไกการท�างาน เพราะถงึฮนัเนยีบลัจะผ่านไปได้โดยไม่มบีาดแผล แต่

กับเดฟอนแล้วมันเป็นเรื่องยาก จนเมื่อปิดฟันเฟืองส�าเร็จ เดฟอนก็ตาม 

ฮันเนียบัลไปยังห้องกลไก ซึ่งที่นั่น เขาพบฟันเฟืองขนาดยักษ์ที่บางส่วน 

ท�าจากเหล็ก บางส่วนท�าจากหิน และบางส่วนท�าจากไม้ซึ่งผุพังไปตาม 

กาลเวลา ดูแล้วเป็นกลไกจากยุคโบราณ

“มีอะไร” ฮันเนียบัลถามเดฟอนท่ีก�าลังพิจารณาฟันเฟือง ความ

อยากรูข้องมนุษย์เป็นได้ทัง้คณุและโทษขึน้อยูก่บัวธิีใช้งาน และเขากก็งัวล

ว่าเดฟอนจะไปท�าอะไรที่ก่อให้เกิดปัญหาตามมา

“ฉันรู้สึกคลับคล้ายคลับคลาว่าเคยเห็นเจ้าสิ่งนี้มาก่อน”

“โฮ่ จะบอกว่าคนท่ีใช้ชีวติส่วนใหญ่อยู่ในเมอืงอย่างเจ้า เคยเหน็มนั

เข้าที่เมืองสักเมืองงั้นรึ”
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“ไม่ใช่ในเมืองหรอก...” เดฟอนลูบไล้ชิ้นงานที่ท�าออกมาอย่าง

ประณตี แม้มนัจะเก่า แต่กเ็หน็ได้ชดัเลยว่ามคีณุภาพมาก “แต่มัน่ใจว่าเคย

เห็นมาก่อน โดยเฉพาะฟันเฟืองพวกนี้”

ในฐานะทีเ่ป็นนกัประดษิฐ์ เดฟอนคดิว่าห้องนีจ้ะต้องมคีวามส�าคญั

บางอย่าง เพราะเขามองออกว่า งานพวกนีแ้ม้จะใช้วสัดุทัว่ไป แต่กท็�าอย่าง

ละเอียดประณีต แสดงถงึศกัยภาพของผูส้ร้าง ทัง้ยงัออกแบบจดัวางกลไก

ได้อย่างยอดเยี่ยม เกินกว่าคนซุ่มซ่ามอย่างเขาจะเลียนแบบได้

“คนสร้างที่นี่จะต้องเป็นอัจฉริยะแน่”

“หรืออาจไม่ใช่คน” เดฟอนส่องไฟตรวจสอบฟันเฟืองทั้งหมด ถ้านี่

เป็นของโบราณจริง กน่็าจะหยดุท�างานไปแล้ว แต่ตอนทีเ่ข้ามาพวกมนักลบั

ยังท�างานอยู่จนฮันเนียบัลไปปิด เขาจึงคิดว่าต้องมีอะไรอยู่เบื้องหลังการ

ท�างานของพวกมนัแน่ๆ “เจ้านายของนายไม่ได้บอกเร่ืองน้ีเหรอ ปกตเิหน็รู้

ทุกเรื่อง”

ฮนัเนยีบลัชกัดาบออกไปจ่อคอ ถงึเดฟอนจะไม่มเีจตนาจะดถูกู แต่

เขาไม่ชอบคนชอบพูดหยอกแบบนี้

“รู้ไหมว่าตอนนี้ฉันกลัวนายมากกว่าที่นี่ซะอีก”

“ห้ามดูถูก”

“เข้าใจแล้วน่า ฉันผิดเอง” เดฟอนหันปลายดาบไปทางอื่น “ฉันคิด

ว่าพวกเราอาจต้องใช้เวลาส�ารวจที่นี่อีกนาน แถมฉันก็สงสัยเจ้าฟันเฟือง

พวกนี้ด้วย”

“เวลามีอยู่เหลือเฟือ เจ้าหนุ่มนั่นก็ตั้งใจจะรีบเก่งขึ้นด้วย คิดว่าที่

ผ่านมาหมอนั่นด�าเนินธุรกิจอย่างเดียวหรือไง”

ฮนัเนียบลัหมายถงึราล์ฟ ซกีเกอร์เคยบอกว่าเด็กหนุ่มคนน้ีน่าสนใจ

เพราะเป็นคนไม่เคยอยูเ่ฉย เบือ้งหน้าดเูหมอืนเอาแต่บริหารธรุกจิ แต่เบือ้ง

หลังกพ็ยายามฝึกฝีมอืให้พฒันาอย่างก้าวกระโดดในระยะเวลาสัน้ๆ ไปด้วย 

แม้แต่พวกเดียวกันก็ยังไม่รู้ถึงความพยายามนี้

จากนัน้ทัง้สองคนกอ็อกจากห้องท่ีมฟัีนเฟืองยกัษ์ แล้วเดนิลงบนัได 

แม้ฮันเนียบัลจะปิดการท�างานของกับดักไปแล้ว แต่ก็ยังต้องเดินอย่าง

ระมัดระวัง เพราะพื้นของโบราณสถานแห่งนี้ค่อนข้างเปราะบาง และยังมี

ส่วนที่ลาดชัน ท�าให้เดฟอนถึงกับปีนขึ้นไปอย่างทุลักทุเล
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“ช้าจริง” ฮันเนียบัลโยนเชือกไปให้นักประดิษฐ์หนุ่ม

“ใครจะไปมตีนีตุก๊แกเหมอืนนายล่ะ ชกัอจิฉาพวกสายนนิจาซะแล้ว

สิ”

พอขึ้นมาได้ พวกเขาก็เจอทางลาดลง คราวนี้เดฟอนยิ้มเยาะใน

ความโชคดขีองตวัเอง และเปลีย่นไปสวมรองเท้าตดิล้อเพือ่ลงไปให้ไวทีส่ดุ

“รู้ใช่ไหมว่าทางลาดเมื่อครู่เป็นทางปกติ...” ฮันเนียบัลก�าลังจะ

อธิบาย แต่เดฟอนไม่รอฟังที่พูด “หมายความว่าข้างหน้าอาจมีหลุมกับดัก 

ที่ไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้าง”

“หา! แล้วท�าไมไม่รีบบอก!!!” เดฟอนร้องลั่น ยังดีมีเชือกผูกตัวเขา

กับฮันเนียบัลเอาไว้ จึงยังไม่ตกลงไปในหลุมกับดัก

จากจุดที่ฮันเนียบัลยืนอยู่ นินจาหนุ่มสามารถมองเห็นใบหน้าซีดๆ 

ของคนไร้ความรอบคอบได้อย่างชัดเจน พอช่วยเดฟอนแล้ว ฮันเนียบัลก็ 

วิ่งไต่ผนังไปเกาะยังต�าแหน่งที่อยู่ห่างออกไปเกือบสิบห้าเมตร แล้วส่ง

สัญญาณให้เดฟอนไต่เชือกตามมา

เมื่อขึ้นมาได้ส�าเร็จและมองลงไป เดฟอนก็เห็นว่าตรงพื้นมีหลุมลึก

ด�ามืดที่หากพลัดตกลงไปคงถึงแก่ชีวิต ทั้งที่รู้อยู่แก่ใจดีว่ามันเป็นแค่ความ

ตายหลอกๆ แต่ทุกคนก็ยังกลัวความตายกันอยู่ดี

“มาคิดดูแล้ว เส้นทางพวกนี้มันค่อนข้างแปลกนะ”

ฮันเนียบัลส่งสายตาคล้ายจะถามว่า ‘เพิ่งจะรู้ตัวเหรอ’ ที่จริงเขารู้

ตั้งแต่เข้ามาในโบราณสถานนี้แล้วว่า พื้นในโบราณสถานมีลักษณะลาด

เอียง ในห้องกลไกเมื่อสักครู่เองก็พลิกไปมาได้ ให้ความรู้สึกคล้ายอยู่บน

สะพานแขวน แต่เดฟอนกลับไม่รู้ตัว

“มลีม?” จู่ๆ  เดฟอนกจ็บัปลายผมทีพ่ลิว้ไหว เขามองหน้าฮนัเนียบลั

ที่พยักหน้ารับรู้ “พวกเราอยู่กันใต้ทรายไม่ใช่เหรอ ลมจะมาจากไหนได้อีก 

หรือจะมาจากช่องทางที่พวกเราเข้ามากัน”

“มทีางเดยีวทีจ่ะรูไ้ด้” ฮนัเนยีบลัพดูแล้วท�าท่าเหมอืนบอกให้มุง่หน้า

ต่อไป

พวกเขาเดินตามกระแสลมมาเรื่อยๆ ก็พบสะพานหินสูงชันอันเป็น

บริเวณที่มีกระแสลมแรง เดฟอนส่องไฟฉายไปตามผนังเพื่อกะระยะทาง

คร่าวๆ แต่ก็ไม่ช่วยอะไรเลย
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“จากห้องกลไกกม็าเจอสะพานชันๆ สรปุต้องปีนกนัอกีแล้วใช่ไหม”

“อย่างน้อยก็ไม่ต้องกลัวตก”

“ตลกมากเลยเพ่ือน” เดฟอนตอบรับเซ็งๆ มองฮันเนียบัลที่ปีน

สะพานขึ้นไปได้อย่างง่ายดายจนน่าอิจฉา

ในขณะท่ีนินจาหนุ่มปีนสะพานหินอยู่นั่นเอง ก็มีดวงตาสีแดงนับ

ร้อยๆ คู่ส่องประกายอยู่ในเงามืด ทันใดนั้น เจ้าของดวงตาเหล่านั้นก็พุ่ง

เข้ามาจู่โจม

ฮนัเนยีบลัดีดตัวจากสะพานหนิ แล้วซัดมดีคุไน รวมทัง้แยกร่างออก

เป็นห้าร่างให้กระจายกันออกไปจัดการเจ้าของดวงตาสีแดงเหล่านั้น  

เดฟอนไม่กล้าปล่อยมือจากที่ยึดเกาะ จึงได้แต่เหวี่ยงประแจไปมา

เจ้าตัวที่ก�าลังโจมตีพวกเขามีลักษณะคล้ายค้างคาวมาก เพียงแต่

เป็นเหล็กทั้งตัว ท�าให้ฆ่ายากสุดๆ ฮันเนียบัลต้องใช้เวลาท�าความเข้าใจ 

จดุอ่อน จนทราบต�าแหน่งแน่ชดั กฆ่็าพวกมนัทัง้หมดได้ในเวลาแค่ไม่กีอ่ดึใจ

“นั่นมันตัวบ้าอะไรเนี่ย”

“ค้างคาว”

เดฟอนท�าปากเบ้ มองไปที่ซากหุ่นยนต์ค้างคาวที่ฮันเนียบัลใช้ดาบ

ปักไว้ “แค่เห็นก็รู้แล้วว่าเป็นค้างคาว”

“แล้วมันก็ยังเป็นหุ่นยนต์ด้วย”

“ฉนัผดิเองท่ีถาม” นกัประดษิฐ์หนุม่พดูพลางน�าซากหุน่ยนต์ค้างคาว

ออกมาตรวจดู “โอ้โฮ น่าสนใจมาก การสร้างหุ่นยนต์ให้มีสรีระแบบสัตว์

และสามารถเลียนแบบการเคลือ่นไหวของสตัว์ชนดิน้ันน่ีมนัยากมากเลยนะ 

พวกหุ่นยนต์สัตว์ในโลกจริงยังท�าให้เคลื่อนไหวลื่นไหลขนาดนี้ไม่ได้เลย”

“เจ้าเป็นกูรูด้านหุ่นยนต์ตั้งแต่เมื่อไหร่”

“ฉันชอบหุ่นยนต์มาตั้งแต่เด็กๆ ก็เลยชอบประดิษฐ์กลไกต่างๆ...” 

เดฟอนชะงกั จู่ๆ  เขาก็นกึอะไรบางอย่างได้ “ใช่แล้ว มนัคอืตุก๊ตากลนีเ่อง!”

“หมายถึงที่บอกว่าเคยเห็นสินะ?”

“ใช่ ห้องกลไกนัน่ทีจ่รงิคอืส่วนหนึง่ของตุก๊ตากล เป็นกลไกที่ใช้เพือ่

การเคลือ่นไหวโดยเฉพาะ ฉนัเคยได้ของฝากจากญีปุ่น่เป็นตุก๊ตาเสร์ิฟน�า้ชา 

แล้วก็เคยลองประกอบมันเองด้วย ถึงว่าท�าไมรู้สึกคุ้นๆ กับฟันเฟืองพวกนี้ 

ที่แท้โบราณสถานนี้มันก็เคลื่อนที่เองได้”
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ข้อสันนิษฐานของเดฟอนใกล้เคียงกับความเป็นจริงมาก ไม่น่าเชื่อ

ว่าคนแบบเดฟอนจะคิดเรื่องแบบนี้ได้ และการที่พวกเขามาที่นี่ก็ท�าให้พบ

ว่า อาณาจักรจักรกลน่าจะมีอยู่จริง เพียงแต่มันถูกซุกซ่อนไว้

“ค�าถามคือ ท�าไมโบราณสถานเคล่ือนท่ีถงึมาอยูท่ีน่ี่ได้” ฮนัเนยีบลั

เอ่ย

“ฉนัคงตอบได้หรอกนะ บางทีพวกมนัอาจอยากย้ายบ้านก็ได้ ถ้ามนั

ใหญ่ขนาดนี้ละก็ ขนคนได้เป็นแสนคนเลยมั้ง”

“หรืออาจเป็นของที่ใหญ่กว่าเพื่อสงคราม”

“ประเดน็นัน้กน่็าคิด พวกจกัรกลในหนงัส่วนใหญ่กบ้็าสงครามทัง้นัน้ 

ใครจะไปรู้ บางทีผู้ดูแลอาจอยากให้พวกเราสู้กับหุ่นยนต์พวกนี้ก็ได้ ฉันว่า

ในนี้อาจมีพวกมันอยู่ก็ได้นะ”

“เป็นไปได้” ฮนัเนยีบลัเหน็ด้วยอย่างมาก และหุน่ยนต์ค้างคาวพวกนี ้

ก็เป็นหลักฐานอย่างดี บางทีพวกมันอาจเป็นส่วนหนึ่งของระบบป้องกันภัย

ที่นี่ก็ได้ “บางทีที่นี่อาจมีพวกตัวใหญ่ๆ อยู่ด้วย ทางที่ดี พวกเราควรไปหา

ที่มั่นก่อน”

ฮันเนียบัลบอกเป็นนัยว่าอาจมีการต่อสู้เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ 

แถมศตัรูยงัเป็นพวกจกัรกลที่ไม่กลวัความตายและไม่รูจ้กัความเหนด็เหนือ่ย

พวกเขาปีนข้ึนมาจนถึงพื้นท่ีพอจะยืนได้มั่นคงขึ้น ก็พากันแวะพัก 

เดฟอนครางและเริม่ท�าส�าออย จนฮนัเนยีบลัอยากเชอืดอกีฝ่ายทิง้เสยีตรงนี้

เน่ืองจากซกีเกอร์แค่สัง่ให้นนิจาหนุม่สนบัสนนุและน�าทางเดฟอนมา

ถึงที่นี่ และไม่ได้บอกจุดหมายอื่น เพราะซีกเกอร์ถึงจะชอบชี้น�าคนอื่น แต่

บางครั้งก็ชอบให้อีกฝ่ายหาค�าตอบด้วยตัวเอง อีกทั้งเบาะแสที่จะน�าไปสู่

อาณาจกัรทีส่าบสูญอย่างนครจักรกลก็ไม่ใช่ว่าจะหากนัได้ง่ายๆ เขาจงึไม่รู้

ว่าต้องท�าอะไรต่อไป

ส่วนเดฟอนเริ่มน�าซากหุ่นยนต์ค้างคาวมาแยกชิ้นส่วนเพื่อตรวจดู

วงจร แม้จะมีบางส่วนเสียหาย แต่เนื่องจากเดฟอนคลุกคลีกับเครื่องยนต์

กลไกมาเกือบทั้งชีวิต เขาจึงพอจะซ่อมแซมมันได้ ซ่ึงน่ีคงเป็นข้อดีเพียง

อย่างเดียวที่เขามี

“คิดว่าพวกมันมีแหล่งพลังงานหรือเปล่า” จู่ๆ เดฟอนก็ถามขึ้น

“คงต้องเป็นแบบนั้น หุ่นยนต์จะขยับได้ยังไง ถ้าไม่มีพลังงาน”
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“ฉันสงสัยว่าเจ้าพวกนี้น่าจะถูกทิ้งไว้นานมาก แต่ท�าไมถึงยังมี

พลังงานเหลืออยู่ล่ะ”

“หลายสาเหตุ ในเมื่อวิธีประหยัดพลังงานมีตั้งหลายวิธี อย่างการ

เปิดเครือ่งยามทีจ่�าเป็นเท่านัน้ ส่วนในกรณีของหุน่ยนต์ค้างคาว บางทอีาจ

เป็นระบบเตือนภัยที่จะเริ่มท�างานเมื่อมีคนปิดกลไกบางอย่างก็ได้ ถาม

ท�าไม”

“งั้นก็แปลว่าเจ้านี่ก็มีแหล่งพลังงานเหมือนกันน่ะสิ” นักประดิษฐ์ชี้

มือไปด้านบน จากนั้นก็เอาแผงวงจรที่พยายามแงะจนส�าเร็จออกมาให้ดู 

“ถ้าโบราณสถานน้ีเป็นหุน่ยนต์ประเภทหนึง่ แหล่งพลงังานกค็อืหวัใจ ส่วน

กลไกคืออวัยวะ นั่นแปลว่าจะต้องมีห้องควบคุมที่เป็นส่วนสมองแบบนี้อยู่

ด้วย ถ้ามันเป็นระบบคอมพิวเตอร์ หรืออะไรสักอย่างที่ท�างานคล้ายกัน 

ละก็ ฉันคิดว่าถ้าหาห้องควบคุมเจอ พวกเราน่าจะพอจะท�าอะไรได้นะ”

ฮนัเนยีบลัเหน็ด้วยกบัความคดินี ้พวกเขาจงึตัง้เป้าค้นหาส่วนควบคมุ 

แต่ด้วยพื้นที่กว้างใหญ่ท�าให้ใช้เวลานานมาก แถมบางพื้นที่ก็มีหุ่นยนต์

ป้องกันภัยออกมาจู่โจม ทั้งหุ่นยนต์แมงมุม หุ่นยนต์มด ไปจนถึงหุ่นยนต์

สุนัข ซึ่งล้วนแต่มีจ�านวนเยอะมาก จนฮันเนียบัลรับมือไม่ไหว สุดท้าย 

ทั้งสองคนจึงแยกย้ายกันเพื่อเอาชีวิตรอด

เดฟอนเชีย่วชาญเรือ่งการหลบหนแีละการซ่อนตวั จงึเอาตวัรอดไป

ได้ อีกทั้งส�าหรับเดฟอน นักประดิษฐ์คือผู้ฉวยโอกาสจากสิ่งที่มีอยู่รวมเข้า

กับจินตนาการของตัวเอง เขาเห็นว่าพวกหุ่นยนต์ยึดเกาะพื้นที่ได้ดีมาก จึง

อาศยัพืน้ฐานความเข้าใจเกีย่วกบัหุน่ยนต์ น�าซากหุน่ยนต์ทีฮ่นัเนียบลัจดัการ

มาใช้ประโยชน์

สุดท้ายเดฟอนก็น�าชิ้นส่วนมาประดิษฐ์รองเท้าเสริมการยึดเกาะ 

และยังท�าถุงมือเพื่อช่วยในการปีนป่าย เพียงเท่านี้ เขาก็หมดปัญหาเรื่อง

พื้นที่ลาดเอียง แต่เป็นที่น่าเสียดายที่แผงวงจรถูกท�าลาย จึงยังไม่รู ้

โครงสร้างและระบบของมัน ไม่อย่างนั้นเขาก็คิดจะท�ากองทัพหุ่นยนต์มา 

ปกป้องตัวเอง และอาจน�าทางเขาไปยังห้องควบคุมได้

ด้านฮนัเนยีบลัท่ีใช้วชิานนิจาหลบหนกีารตามล่าของหุน่ยนต์สตัว์ทัง้

หลาย ตอนน้ีเขาอยูบ่นเพดาน ก�าลงัมองพวกมนัใช้เซนเซอร์ตรวจจบัผูบ้กุรกุ 

แต่เพราะไม่พบอะไร พวกมันจึงเคล่ือนผ่านไปส�ารวจเส้นทางอื่นต่อ ซึ่ง
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เรือ่งนีท้�าให้เขาตระหนกัได้ว่า ตอนนีส้ถานการณ์ของพวกเขาย�า่แย่แค่ไหน

เมื่อฮันเนียบัลย้อนกลับไปทางเดิม ก็พบเดฟอนก�าลังคลานอย่าง

ระมัดระวัง พอถึงทางแยกค่อยลุกขึ้นตรวจสอบให้แน่ใจ

“ฉลาดดีนี่นา”

“เฮ้ย!” เดฟอนร้องลั่น แต่เมื่อรู้ว่าอีกฝ่ายเป็นใครก็ถอนใจยาว 

“ท�าไมต้องย่องมาข้างหลังฉันเงียบๆ ด้วยเนี่ย”

“พวกมนัอยูไ่ม่ไกลจากทีน่ี ่ต้องรบีไปแล้ว” ฮนัเนียบลัรีบเตอืนเร่ือง

พวกหุ่นยนต์ที่เพิ่งสลัดไปได้

นินจาหนุ่มต้องยอมรับว่าเดฟอนสมกับเป็นนักประดิษฐ์เอามากๆ  

ที่ใช้เศษซากของหุ่นยนต์สัตว์มาสร้างอุปกรณ์ช่วยในการเดินทางได้ ถึง 

รูปลักษณ์ของมนัจะดทูเุรศลกูตาไปบ้าง แต่มนักช่็วยให้การเดินทางเร็วข้ึน 

แต่หลังจากเดินทางได้สักพัก ในที่สุดพวกเขาก็ต้องหยุด เมื่อเจอหุ่นยนต์

สุนัขสามตัวดักรออยู่ตรงหน้า

“อย่าฆ่าหมดนะ อยากให้ปิดการท�างานของมันสักตัว”

“คงท�าได้หรอก”

“ตรงหลังคอมันจะมีช่องสกรูอยู่ ใช้เจ้านี่เปิดออกมา แล้วจะเจอ

สวิตช์ปิดการท�างาน ฉันอยากลองแฮ็กเข้าระบบของมันดู ในเมื่อพวกมัน

เป็นหุ่นสังเกตการณ์ ก็น่าจะมีแผนที่ของโบราณสถานอยู่”

“จะท�ายังไงล่ะ การแฮ็กที่ว่า...”

“เรือ่งนัน้ฉนัจัดการเองน่า บอกไว้ก่อน เรือ่งหุน่ยนต์กบัคอมพวิเตอร์

น่ะ ฉันว่าฉันน่ะเข้าขั้นเซียนเชียวนะ”

“งั้นก็ตามนั้น” กล่าวจบ ฮันเนียบัลก็พุ่งเป็นเงาด�าไปโจมตีพวก 

หุ่นยนต์สุนัข พวกมันโจมตีประสานงานเป็นระบบมาก ทุกครั้งที่ตัดสินใจ

โจมต ีดวงตาสแีดงของพวกมนัจะเรอืงแสงวาววบั แม้พวกมนัจะมกีารโจมตี

พื้นฐานเหมือนสัตว์ แต่การที่พวกมันเป็นหุ่นยนต์ ก็ท�าให้ประมาทไม่ได้

ฮนัเนยีบลัมองปราดเดยีวก็รูว่้า ในปากของพวกหุน่ยนต์สนุขัมปืีนกล

ขนาดเล็กตดิอยู ่สิง่ทีอ่กีออกมาไม่ใช่กระสนุโลหะ แต่เป็นกระสนุพลาสมา 

ต่อให้ฮันเนียบัลมั่นใจในความเร็วแค่ไหนก็ยากจะหลบพ้น

กระสุนพลาสมาเฉียดแก้มฮันเนียบัลไปจนส่งกลิ่นเหม็นไหม้ นินจา

หนุ่มรอจังหวะที่พวกหุ่นยนต์สุนัขอ้าปาก ปามีดคุไนใส่ปากกระบอกปืนจน
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มันละลายด้วยความร้อนสูง ตามด้วยขว้างเชือกลูกตุ้มไปพันขาเอาไว้เพื่อ

หยุดการเคลื่อนไหว แม้พวกมันขยับเพียงครั้งเดียวก็กระชากเชือกขาดได้ 

แต่ก็เปิดโอกาสให้เขาแทงดาบไปที่รอยต่อหลังคอจนทะลุ

ทนัททีีจ่ดัการตัวท่ีหนึง่เสรจ็ ฮนัเนยีบลักพ็ลิกตวัถบีหุน่ยนต์สนุขัอกี

ตวัท่ีกระโจนเข้ามา เขาใช้ทกัษะแยกร่างถงึห้าร่าง พร้อมกบัทีหุ่น่ยนต์สนัุข

ยิงมิสไซล์ที่ซ่อนอยู่ข้างล�าตัวใส่

ตูม! ตูม! ตูม!

ร่างแยกสามในห้าถูกจัดการ หุ่นยนต์สุนัขเริ่มประมวลผลการต่อสู้

อีกครั้ง และขยับตัวแทบจะทันที

ฮันเนียบัลพบว่าหุ่นยนต์พวกนี้สามารถพัฒนาตัวเองในระหว่าง 

การต่อสู้ ยิ่งสู้นาน พวกมันก็ยิ่งรับมือได้ยาก หากเป็นการพัฒนาทีละตัว 

ก็ไม่น่ากลัวเท่าไร แต่ดเูหมอืนพวกมนัจะใช้ระบบเดยีวกนั ซึง่หมายความว่า 

หุ่นยนต์สุนัขตัวอื่นก็จะพัฒนาด้วย

กว่าจะจัดการหุ่นยนต์สุนัขทั้งสามตัวส�าเร็จ ฮันเนียบัลก็บาดเจ็บ 

ไม่น้อย นีข่นาดมเีพยีงสามตัวเท่านัน้ ไม่อยากนกึเลยว่า ถ้าต้องเผชญิหน้า

กับพวกมันทั้งหมด ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร

อย่างไรก็ตาม ตอนนี้พวกเขาได้หุ่นยนต์สุนัขที่ถูกปิดการท�างานมา

แล้วหน่ึงตวั เดฟอนจ�าเป็นต้องใช้เวลาในการแฮก็เข้าระบบของเจ้าตวันี ้เขา

ใช้เศษซากของตัวที่ตายแล้วท�าอุปกรณ์ส�าหรับแฮ็ก ตอนนี้บนจอแสดงผล

มีโค้ดมากมาย ซึ่งเดฟอนพยายามอ่านมันโดยอิงกับความรู้ที่มี

“โอเพน เซซามี! มาดูกันซิว่าแกรู้อะไรบ้าง เจ้าโฮ่ง”

สิ้นเสียงเดฟอน ดวงตาของเจ้าหุ่นยนต์สุนัขก็เปล่งแสง และฉาย

ภาพไปบนผนัง ซึ่งก็คือภาพแผนที่ของโบราณสถานเคลื่อนที่ ตัวโบราณ-

สถานมีลักษณะคล้ายพีระมิด จากข้อมูลดูเหมือนจะสามารถแยกส่วนเพื่อ

ลุกขึ้นยืนได้ คล้ายๆ หุ่นโกเลมขนาดยักษ์

“จุดที่พวกเราอยู่คือตรงนี้สินะ” ฮันเนียบัลชี้ไปที่จุดสีเขียวกะพริบ 

จากนั้นจึงมองไปยังจุดสัญญาณสีแดงหลายร้อยจุดซึ่งก�าลังเคลื่อนที่ จุด

พวกนี้น่าจะเป็นสัญญาณของหุ่นยนต์สุนัขที่ก�าลังค้นหาผู้บุกรุก

“ถ้าตาไม่บอดสีละก็ใช่” เดฟอนตอบกวนๆ ในตอนนั้นเอง บนจอก็

เริ่มมีโค้ดบางอย่างแทรกขึ้นมา และสัญญาณภาพเริ่มขาดหาย “บ้าจริง! 
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มีระบบป้องกันการแฮ็กอยู่ด้วยสินะ งั้นมาลองกันดูสักตั้งสิพวก”

เดฟอนยังไม่ยอมแพ้ เขาพยายามถ่ายข้อมูลมาไว้ในอุปกรณ์ที่

ประดิษฐ์ขึ้น ซึ่งมีเพียงแผงวงจร สายไฟ และหน้าจอแสดงผล แต่พอถ่าย

ข้อมูลได้แค่แผนที่ เขาก็ต้องรีบดึงสายออกมาก่อนข้อมูลจะถูกลบ แล้ว 

ฮันเนียบัลก็ท�าลายหุ่นยนต์สุนัขทันที

จากนั้นท้ังสองก็รีบเผ่นเมื่อเห็นว่ามีจุดสีแดงจ�านวนมากก�าลังตรง

มาทางนี ้เดฟอนดแูผนทีซ่ึง่แสดงเส้นทางทีม่ลีกัษณะเหมอืนเขาวงกต และ

คอยบอกเส้นทาง ส่วนฮันเนียบัลก็คอยระวังการโจมตีของหุ่นยนต์ แต่ 

น่าเสียดายที่พวกเขาดึงข้อมูลมาได้ไม่หมด สุดท้ายจึงเจอเข้ากับปัญหา

“แผนที่พวกนี้ใช้ไม่ได้เลย มันดันบอกต�าแหน่งเป็นพิกัด ดูไม่ออก

เลยว่าห้องไหนเป็นห้องไหน” เดฟอนหมดปัญญาที่จะดูแผนที่ เพราะมันมี

แต่พิกัดตัวเลข จึงไม่รู้ว่าตรงไหนคือห้องควบคุม

“ก็ไปมันทุกห้องเลยสิ”

เดฟอนตบหัวตัวเองและพูดกลั้วหัวเราะว่า “บางครั้งฉันก็โง่เหมือน

กันแฮะ”

“ตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่”

“ว่าไงนะไอ้เจ้านินจา!”

ฮันเนียบัลรู้ว่าเถียงไปก็ไม่มีประโยชน์ จึงเลิกชวนคุย และคอยเดิน

ตามหลังเดฟอน ทุกครั้งที่ถึงทางแยก เขาก็จะส�ารวจให้แน่ใจว่า ไม่ม ี

หุ่นยนต์ประเภทอื่น เพราะถึงพวกเขาจะพกน�้ายาไว้พอสมควร แต่ถ้าต้อง

ปะทะกับหุ่นยนต์จ�านวนมาก น�้ายาคงอยู่ได้ไม่พ้นวันนี้

ในที่สุด พวกเขาก็มาถึงห้องซึ่งมีเครื่องจักรสนิมเขรอะเครื่องใหญ่ 

ตวัเคร่ืองส่งเสียงดงัเหมอืนมลีมเป่าอยู่ในท่อ ทแีรกฮนัเนียบลัมองข้าม แต่

เดฟอนกลับคลานเข้าไปในช่องเล็กแคบ จนเจอเข้ากับสายพานเก่าๆ และ

หินทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีขนาดเท่าแมกาซีนปืน

นักประดิษฐ์หนุ่มใช้ทักษะแยกองค์ประกอบเพื่อดูรายละเอียดของ

หินทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก และพบว่ามันคือหินท่ีถูกเรียกว่า แท่งพลังงาน

บริสุทธ์ิ เมื่อใส่ลงไปในตัวหุ่นยนต์จะท�าให้เกิดความร้อนและให้พลังงาน 

เหมอืนอาหารทีท่�าให้หุน่ยนต์เคลือ่นไหวได้ ส�าหรบัมนุษย์แล้ว เจ้าสิง่น้ีอาจ

เป็นขมุทรพัย์ทีเ่ปล่ียนอ�านาจของคนกลุ่มหนึง่ได้เลย นบัเป็นของดทีีเ่ดฟอน
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ต้องรีบเก็บไว้ แล้วค่อยไปคิดหาวิธีใช้งานมันภายหลัง

เมื่อดูจากสภาพห้อง เดฟอนคิดว่าห้องนี้น่าจะเป็นห้องส�าหรับ

ล�าเลยีงแท่งพลงังานบรสุิทธิ ์เมือ่เขาปรบัแผนท่ี ก็เหน็ว่ามช่ีองทางขนาดเลก็

เชื่อมต่อไปยังห้องท่ีอยู่ข้างล่าง ซ่ึงอาจเป็นห้องรวบรวมหุ่นยนต์ประเภท

ต่างๆ ก็ได้ ดังนั้นคงดีกว่าถ้าจะหยุดการพิสูจน์ความจริงไว้เพียงเท่านี้

“ได้อะไรมาบ้าง”

“สายพานเก่า แท่งพลังงาน แล้วก็น�้ามันเหม็นๆ” เดฟอนแกล้งยื่น

มือเปื้อนคราบน�้ามันหล่อลื่นไปใกล้ๆ ฮันเนียบัล

“ถ้าอยากมือขาดก็เข้ามา”

นักประดิษฐ์หนุ่มถอนใจยาว แล้วหันไปยุ่งกับจอแผนที่ที่ภาพเร่ิม

ขาดหาย

“ดูท่าใช้ได้อีกไม่นาน ฉันว่าน่าจะเป็นที่แบตเตอรี่ ถ้าฉันรู้วิธีใช้งาน

แท่งพลงังานบรสิทุธิล์ะก ็คงไม่ต้องห่วงเรือ่งนีห้รอก” เดฟอนแกล้งพดูเพือ่

ดูปฏิกิริยาว่าอีกฝ่ายเป็นพวกท่ีจริงจังกับเกม ซ่ึงเอาแต่มองหาประโยชน์

มากกว่าเล่นสนุกๆ หรือเปล่า แต่ฮันเนียบัลและอาจรวมถึงพรรคพวกดู

เหมือนไม่ใช่คนพวกนั้น ซึ่งนับเป็นเรื่องดี

จากนั้นทั้งคู่ก็ส�ารวจต่อ และโชคร้ายปะทะกับหุ่นยนต์แมงมุม ที่มี

เส้นใยโลหะหลอมเหลวร้อนจัด เมื่อโดนอากาศ เส้นใยก็จะจับตัวเป็น

ของแข็งทันที

พลังและความแข็งแกร่งของหุ่นยนต์แมงมุมท�าเอาฮันเนียบัลได้รับ

บาดเจ็บสาหสั จนเกอืบจะเอาชวีติไม่รอด ตอนนัน้เองทีเ่ดฟอนขว้างระเบดิ

ลกูบาศก์ท�าลายพืน้ ซึง่ดจูากแผนทีแ่ล้วพบว่า พืน้ส่วนน้ีค่อนข้างเปราะบาง 

พวกเขาจึงรอดชีวิตมาได้

การต้องเผชิญหน้ากับพวกหุ่นยนต์นับเป็นเร่ืองยาก เพราะตอนน้ี

พวกเขาเหลือน�้ายาอยู่ไม่มาก เครื่องมือที่อัปโหลดแผนที่ก็เสียหายจนใช้

งานไม่ได้ เดฟอนรูส้กึเซ็งจิตข้ึนมา และมอบหน้าท่ีน�าทางให้ฮนัเนยีบลัแทน

หลังจากผ่านไปแล้วหลายห้อง แต่ยังไม่พบห้องควบคุม เดฟอน 

ก็เริ่มกังวลว่าตัวเองอาจคิดผิดก็ได้ ถึงกระนั้น พวกเขาก็ยังเดินทางต่อไป 

จนเริ่มมองเห็นท่อปรากฏออกมาจากรอยแตกของก�าแพง ซึ่งเป็นเบาะแส

ส�าคัญท่ีจะท�าให้เข้าใกล้ห้องควบคุมมากข้ึน และเมื่อเจาะไปเจอสายไฟ  
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เดฟอนก็ยิ้มกว้าง

ด้วยช�านาญด้านกลไกกับงานช่าง เขาจึงแยกส่วนประกอบพวกนี้

ออก และสิ่งที่เขาหาอยู่ก็คือ ท่อส่งพลังงานที่ซ่อนอยู่ด้านหลัง ซึ่งเจ้าสิ่งนี้

เองที่น�าทางพวกเขาไปถึงห้องควบคุมหลัก

เมื่อไปถึงที่ตั้งห้องควบคุมหลัก พวกเขาก็พบว่า หน้าทางเข้ามีพวก

หุ่นยนต์รูปร่างคล้ายมนุษย์สองตัวยืนนิ่ง ดวงตาที่ปิดสนิทบ่งบอกว่า

พลังงานของพวกมนัคงหมด นีเ่ป็นครัง้แรกทีเ่ดฟอนได้เหน็หุน่ยนต์รูปแบบ

มนุษย์ที่ท�าออกมาได้อย่างยอดเยี่ยม

“หึๆๆๆ” เดฟอนหัวเราะ พลางขยับนิ้วรัวเร็วด้วยอยากรู้อยากเห็น

ภายในของมัน “คุณผู้ช่วย เรามีคนไข้ที่ต้องผ่าพิสูจน์แล้ว”

“ผู้ช่วย? ใครกัน”

“แหม ตรงนีม้ีใครบ้างล่ะนอกจากนกัประดษิฐ์สดุหล่อ กบัผูต้ดิตาม

แสนเก่งกาจ”

“แต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลามาท�าแบบนั้น”

“นี่มันหุ่นยนต์เชียวนะ นายไม่อยากรู้เหรอว่ามันมีกลไกแบบไหน”

“ไม่ ถ้าเจ้าอยากเสียเวลางัดหุ่นกระป๋องพวกนั้นก็ตามใจ แต่ถ้า

พลาดขึน้มา ครัง้หน้าเชิญมาคนเดยีวแล้วกนั” ฮนัเนยีบลัตอบแบบไม่ใส่ใจ 

เขาไม่ชอบใจนักที่ต้องมาอยู่ดูแลคนบ้าๆ บอๆ

“อกุ...” เดฟอนท�าสีหน้าเจ็บปวด จรงิอย่างทีฮ่นัเนยีบลัพดู เขาไม่ควร 

เสียเวลากับการแยกช้ินส่วน เพราะไม่รู้ว่าหุ่นยนต์ตัวอื่นๆ จะหาพวกเขา

เจอเมือ่ไร สดุท้ายเขาจึงได้แต่มองหุน่ยนต์รปูแบบมนษุย์ด้วยความเสยีดาย

เมื่อเข้าไปในห้องควบคุม พวกเขาก็พบว่าที่น่ีมีเพียงหน้าจอแสดง

ผลและช่องเสียบ ดูเหมือนการควบคุมจ�าเป็นต้องใช้หุ่นยนต์เพื่อเช่ือมต่อ

กับระบบภายใน ซึ่งเท่ากับว่าแทบจะหมดปัญญาแฮ็ก

ขณะที่เดฟอนกลุ้มใจอยู่นั่นเอง ฮันเนียบัลก็เดินเข้ามาถาม

“ไม่มีอุปกรณ์ใช้แฮ็ก?”

“แหงละ กเ็หน็แล้วไม่ใช่เหรอ นีถ้่ามนีะ ฉันยอมให้เอามาฟาดหวัฉนั

เลย”

“เจอแล้ว” ฮนัเนยีบลัพดูข้ึนมาทันที ท�าเอาเดฟอนสะดุง้โหยง นนิจา

หนุม่พบอปุกรณ์หน้าตาคล้ายคย์ีบอร์ดตดิอยูท่ีแ่ผ่นหลงัของหุน่ยนต์รปูร่าง
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เหมือนถังเหล็กติดล้อที่ขึ้นสนิมจนขยับไม่ได้ เลยน�าออกมาให้ดู

“นายคงไม่คิดจะท�าจริงๆ หรอกนะ”

“แน่อยู่แล้ว” ฮันเนียบัลกล่าว เขามองเดฟอนไม่วางตา “โอกาส

แบบนี้ไม่มีบ่อยๆ แต่น่าเสียดายที่มันหนักเกินไป เลยอดเห็นคนหัวแตก”

ฮันเนียบัลขยับหุ่นยนต์ตัวนั้น เดฟอนก็พบว่ามีมันมีสายเชื่อมต่อ 

เข้ากับเครื่องควบคุม แต่ตัวหุ่นยนต์เปิดไม่ติด เพราะไม่มีพลังงานอยู่เลย 

เมื่อนักประดิษฐ์หนุ่มลองดูดีๆ ก็พบช่องส�าหรับบรรจุแท่งพลังงาน แม้จะ

กลัวว่าถ้าเปิดหุ่นยนต์ได้ มันอาจท�าร้ายเขา แต่สุดท้ายเดฟอนก็ตัดสินใจ

ท�าให้มันท�างาน เขาคิดว่าคงดีกว่าถ้าฟลุกได้เจ้าหุ่นนี่มาเป็นผู้ช่วย

“ไม่เข้าท่าเลย” ฮันเนียบัลรู้สิ่งท่ีเดฟอนคิดจะท�า เลยอดกังวลใจ 

ไม่ได้ แต่เพราะซกีเกอร์มอบหมายหน้าท่ีสนบัสนนุให้เขา เขาจงึไม่สามารถ

ห้ามปรามได้

“บางครั้งคนเรามันก็ต้องหัดมีความเชื่อบ้าง” เดฟอนกล่าว แล้วใส่

แท่งพลงังานลงไป หุน่ยนต์ส่ันอยูพ่กัหนึง่ก่อนจะนิง่ไป ดวงตามนัเรอืงแสง 

อ่อนๆ จากนั้นจึงเริ่มส่งเสียงบางอย่างที่ฟังแล้วเหมือนเครื่องขัดข้อง

“...รหสั 42...ป๊ิบๆ รหสั 4...2...ค�าสัง่ผิดพลาด แจ้งเตอืน...42...ทรยศ...

ทรยศ...”

หลังจากร้องได้สักพัก หุ่นยนต์ก็เงียบไป

“ขยับ...ไม่ได้...ตรวจสอบระบบภายใน...ระบบเคลื่อนไหวเสียหาย...

ด�าเนินการซ่อมแซม...ขัดข้อง...แก้ไขระบบข้ันพื้นฐาน...ขัดข้อง...ประเมิน

ระดับความเสียหาย...ระดับ 3...”

ก๊องๆ!

เดฟอนเคาะหัวของหุ่นยนต์ และยื่นหน้าไปตรงส่วนที่คล้ายกับ

ดวงตา

“ฮัลโหล...ว่าไงไอ้ตัวเล็ก”

มีเสียงเหมือนกล้องก�าลังปรับโฟกัสดังเบาๆ จากน้ันเจ้าหุ่นยนต์ก็

เริ่มโต้ตอบ

“มา...นดุ...ค�าเตือน ตรวจพบผูบ้กุรกุ มนษุย์เพศชาย จ�านวน 2 คน...

ค�าเตือน...ตรวจพบผู้บุกรุก...โจมตี...โจมตี...”

ตอนท่ีเห็นมันท�าท่าจะเปิดฝาเพื่อน�าอาวุธออกมาโจมตี ฮันเนียบัล
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ก็ชักดาบคาตานะออกมาเตรียมจะท�าลายเจ้าหุ่น แต่เดฟอนรีบปรี่เข้าไป

ห้าม เพราะคดิว่าน่าจะเกลีย้กล่อมมนัได้ นกัประดษิฐ์หนุ่มเดินเข้าไปหามนั

ช้าๆ อย่างระมัดระวัง

“ระบบอาวุธ...เสียหาย...เรียกใช้ระบบอาวุธส�ารอง...ขัดข้อง...

มาตรการรักษาความปลอดภัยท�างาน...ท�าการระเบิดตัวเอง...ระบบเสีย

หาย...”

“เฮ้ นี่แกคิดจะตายแบบนี้ไม่ได้นะ ฉันอุตส่าห์เสียแท่งพลังงานให้

แกไปตั้งหนึ่งแท่ง”

“ปฏิเสธการเจรจา...มนุษย์ไม่คู่ควร...”

“ไอ้เจ้าหุ่นโปเกนี่ไม่น่ารักเลยแฮะ” เดฟอนกล่าวเซ็งๆ มองหน้า 

ฮันเนียบลัเพ่ือขอความเหน็ แต่อกีฝ่ายไม่ขอรบัรูอ้ะไรทัง้สิน้ เขาจงึหนักลบั

ไปพูดคุยกับเจ้าหุ่นกระป๋องต่อ “เจ้าหุ่นกระป๋อง ขอถามอะไรหน่อยสิ”

“...ไม่ใช่...หุ่นกระป๋อง...ZXT4D62C7 ต่างหาก”

“ZX...? เฮอะ ชื่อยาวยังกะอะไรดี”

“ZXT4D62C7”

“โอเคๆ ฉันจะเรียกแกว่า ‘เซฟเวน’ ก็แล้วกัน”

“ไม่ใช่...เซฟเวน...ZXT4D...”

“เอ่อ...ฉนัรูว่้าแกชือ่อะไร ฉนัไม่มรีะบบความจ�าดีเลศิแม่นย�าเหมอืน

หุ่นยนต์อย่างแกหรอกนะ เรียกเซฟเวนนี่แหละดีแล้ว”

“มนุษย์...โง่...”

“ค�าน้ีโดนแล้วเจ็บ นายคิดแบบนั้นไหม” เขาหันไปถามฮันเนียบัล 

เพราะค�าว่า ‘มนุษย์’ มันเหมารวมท้ังหมด หวังว่าอีกฝ่ายคงไม่ใช่พวก 

ขี้หงุดหงิดจนเกิดเหตุฆาตกรรมหุ่นกระป๋องแถวนี้

“ZXT4D62C7” ฮันเนียบัลเอ่ย

“มนุษย์คนนั้น...ฉลาด...แต่...มนุษย์คนนี้...โง่! โง่!! โง่!!!” เจ้าหุ่น

กระป๋องย�้าโดยเพิ่มระดับความดังของเสียง

“ชักอยากก่อคดีฆาตกรรมหุ่นโปเกแถวนี้ซะแล้วสิ” เดฟอนถอนใจ 

ยงัดทีีเ่ซฟเวนมันท�าได้แค่ส่ือสาร ก็เลยไม่ค่อยน่าเป็นห่วง “ฉนัมเีรือ่งสงสยั

อยากถามแกสักหน่อย พอจะตอบได้หรือเปล่า”

“ปฏิเสธการเจรจา...มนุษย์ไม่คู่ควร”
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“นี่แกคิดว่าตัวเองเป็นค้อนสายฟ้าหรือไง”

“ค้อนสายฟ้า...คืออะไร...”

“นั่นสินะ ปฏิเสธการเจรจาเหมือนกันโว้ย! แกไม่คู่ควรที่จะรู้หรอก 

แล้วถ้าแกอยากรู้ละก็ ลองตอบค�าถามของฉันซะก่อนสิ” เดฟอนยิ้มกวนๆ 

พอเซฟเวนแสดงท่าทางอยากรู้ก็เข้าทางเลย

“ค้อนสายฟ้า...ค้อนทีผ่ลติกระแสไฟฟ้า...ตรวจสอบจากฐานข้อมลู...

ไม่พบข้อมูลเกี่ยวกับค้อนสายฟ้า...คืออะไร คืออะไร...อยากรู้...อยากรู้...”

“งั้นเราก็แลกเปลี่ยนกันได้ ถ้าแกอยากรู้ก็จงตอบค�าถามที่ฉันถาม

มาซะดีๆ ห้ามโกหกเด็ดขาด”

“ตกลง...ยอมรับการแลกเปลี่ยน...”

บางทีหุ่นยนต์คงไม่ได้ฉลาดทุกตัว ฮันเนียบัลไม่เคยคิดเลยว่ามุก

พรรค์นี้จะเอามาใช้ต่อรองได้...ไม่สิ จะบอกว่าหุ่นยนต์ตัวนี้โง่ก็ไม่ถูก ต้อง

บอกว่าเพราะมันถูกโปรแกรมให้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ พอเจอ

มุกตลกที่ไม่มีข้อมูลก็ย่อมอยากรู้เป็นธรรมดา

“เกิดอะไรขึ้นกับที่นี่ เป้าหมายของพวกแกคืออะไร”

“ค�าถามเกินขอบเขตจะตอบได้”

“งั้นท�าไมพวกแกถึงได้ตกอยู่ในสภาพแบบนี้” เดฟอนลองเปลี่ยน

ค�าถาม เซฟเวนประมวลผลสักพักก็ตอบว่า

“เกิดการทรยศของหุ่นยนต์...เป้าหมายคือองค์ราชา...ต้องรีบแจ้ง

เตือน...”

“ป่านน้ีคงสายไปแล้วละ ลองเปรียบเทียบเวลาบันทึกข้อมูลครั้ง

สุดท้ายกับเวลาในปัจจุบันดูสิ”

“678 ปี 5 เดือน 22 วัน 17 ชั่วโมง 8 นาที 43 วินาที...ภารกิจ 

ล้มเหลว...เผ่าพันธุ์จักรกลถึงคราวล่มสลาย...”

เซฟเวนคดิว่าระยะเวลาทีม่นัหยดุท�างานไปยาวนานพอจะท�าให้เกดิ

การเปล่ียนแปลงครัง้ใหญ่ แม้ไม่อาจรบัรองได้ว่าเผ่าจกัรกลล่มสลาย หรือ

แค่ซ่อนตัวเอง มันจึงตัดสินใจปลดฝาหลังออกเพื่อปล่อยสายเชื่อมต่อ 

ออกมา แต่อุปกรณ์กลบัตดิขดั ท�าให้ไม่มทีางเลอืกนอกจากต้องขอยืมแรง

จากมนุษย์ที่อยู่ใกล้ๆ

“มนุษย์...จงฟัง...ให้ ZXT4D62C7 เชือ่มต่อสายกบัเคร่ืองควบคมุ...”
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เดฟอนชัง่ใจว่าจะท�าตามดหีรอืเปล่า ปกติเขาไว้ใจคนง่าย แต่เพราะ

อยู่กับพวกขี้ระแวงมานาน เลยติดนิสัยแบบนั้นมาด้วย

“พูดเหมือนสั่งเลยนะ ไอ้เจ้าหุ่นโปเก”

“ขอ...ร้อง...”

“ถ้าจะขอร้องก็ให้มันจริงใจหน่อยสิ ฉันไม่เห็นรู้สึกเลยว่า แกอยาก

ขอให้ช่วยแบบนัน้ บอกตามตรงนะ ฉนัสามารถรือ้แกแล้วปลดระบบสัง่การ

ออกได้ง่ายๆ ด้วยซ�้า อย่างน้อยมันก็ดีกว่าให้แกควบคุมระบบด้วยตัวเอง 

ละนะ”

เท่าทีด่ ูเซฟเวนคงไม่ยอมให้ความร่วมมอืง่ายๆ แต่เพราะมหีุน่ยนต์

อยู่มากมาย แถมสภาพตอนนี้ยังท�าให้แฮ็กระบบที่นี่ได้ยากมาก เดฟอนจึง

คิดว่าคงดีกว่า ถ้าท�าให้มันให้ความร่วมมือโดยดีได้ แม้จะไม่รู้ว่าหากเขา

ยอมให้มันเข้าควบคุมระบบจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง

“อย่าเสยีเวลาดกีว่า” ฮนัเนยีบลักล่าว เขาคดิว่าให้เดฟอนปลดระบบ

สั่งการของเซฟเวน และแฮ็กด้วยตัวเองน่าจะง่ายกว่า

“ฉันอยากพยายามให้ถึงที่สุด” เดฟอนบอก เขาเดินเข้าไปใกล้ๆ 

เซฟเวน แล้วดึงสายออกมา “เซฟเวน ฉันไม่รู้หรอกนะว่าแกจะหลอกใช้ฉัน

หรอืเปล่า และฉนักร็ูว่้าตวัเองไม่ใช่พระเอกในนยิายทีม่สีกลิหาเพือ่นได้จาก

การคยุกันผ่านๆ แต่ฉนัอยากช่วยเหลอืพวกแก ถ้าท�าได้ ฉนักจ็ะหาทางซ่อม

แกให้ แกเองก็ไม่ได้อยากตายใช่ไหมล่ะ”

“พวกเรา...ไม่มีวันตาย...”

“น่าเสียดายนะท่ีความตายของพวกแกมันง่ายแค่กดปุ่ม ถ้าแก

ควบคมุระบบ แกกจ็ะเป็นเจ้าชวีติของหุน่ยนต์ทกุตวัทีน่ี ่สามารถออกค�าสัง่

ให้ใครท�าอะไรก็ได้ หรือก�าจัดหุ่นตัวไหนที่ไม่ชอบใจก็ได้ พวกแกน่ะถูก

สร้างขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์เดียวก็คือใช้งาน และพวกแกทั้งหมดก็ถูกใช้

เป็นอาวุธในการทรยศ โดยผู้สร้างพวกแกขึ้นมานั่นแหละ”

“โกหก...มนุษย์หลอกลวง...”

“ถ้างั้นจุดประสงค์ของราชาพวกแกคืออะไรล่ะ”

“การอยูร่่วมกนั...แต่มนษุย์ทรยศและต้องการหุน่ยนต์เพือ่ใช้ในการ

รบ มนุษย์ร่วมมอืกบัหุน่จกัรกลขนุนาง โดยสญัญาว่าจะแลกเปลีย่นหุน่ยนต์

กับทรัพยากรที่พวกเราต้องการ แต่แผนการเกิดผิดพลาด...พวกเราถูก
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ท�าลาย...”

เดฟอนฟังแล้วกเ็ข้าใจ ทีแ่ท้พวกหุน่จกัรกลเองกม็คีวามต้องการ น่ัน

คือทรัพยากรที่เป็นของมนุษย์ ซึ่งอาจเป็นแร่ที่น�ามาท�าอะไหล่หรือใช้เป็น

พลังงานเสริม มนุษย์จึงหลอกว่าจะมอบสิ่งเหล่านี้ให้ โดยแลกเปลี่ยนกับ

หุ่นยนต์จ�านวนหนึ่ง แต่ในขณะเดียวกันก็ลอบท�าข้อตกลงกับหุ่นจักรกล

ขุนนางตัวหนึ่ง จนน�าไปสู่เหตุการณ์แบบที่เป็นอยู่

“เซฟเวน ฉนัพอจะเข้าใจแล้วว่าแกไม่เชือ่ใจฉนัเพราะพวกแกเคยถกู

มนุษย์หักหลัง แต่แกเชื่อใจฉันได้นะ”

“โกหก...มนุษย์หลอกลวง...มนุษย์มีเป้าหมาย...”

“เอ่อ...ฉนัจะบอกความจรงิให้แกฟังก็ได้ เป้าหมายของฉนักค็อื การ

ได้เป็นส่วนหน่ึงของเผ่าจกัรกล ฉนัอยากเป็นนกัประดษิฐ์ทีส่ร้างได้ทกุอย่าง 

เพื่อการนั้นแล้ว ฉันจ�าเป็นจะต้องได้พลังของเผ่าจักรกลมา อ๊ะ! พูดแบบนี้ 

แกยังจะคิดว่าฉันโกหกอยู่อีกไหม”

เซฟเวนเร่ิมประมวลผลจากค�าพูด มันไม่คิดว่าอีกฝ่ายโกหก แต่ก็

ยังระแวงอยู่ดี อาจเป็นเพราะในอดีต มนุษย์ก่อเรื่องเอาไว้แสบน่าดู

“จะลองเชื่อใจ...”

“ฉันเองก็จะลองเชื่อใจแกเหมือนกัน เซฟเวน”

สุดท้ายเดฟอนก็ยอมดึงสายไปเสียบเข้ากับแผงควบคุมให้ เซฟเวน

จึงพบว่าพลังงานของมันมีไม่มากพอที่จะเข้าถึงระบบหลักทั้งหมด และ 

ตอนน้ีมกีารส่งค�าสัง่ผ่านระบบส่วนกลางเพือ่ให้หุน่ยนต์บกุมาทีน่ี ่เป็นระบบ

ป้องกันเมื่อมีผู้ไม่ได้รับอนุญาตพยายามเชื่อมต่อระบบควบคุม มันจึง 

บอกพวกเดฟอน ท�าให้ฮันเนียบัลรีบปราดไปที่ประตูเพื่อเตรียมขัดขวาง

“เป้าหมายของระบบถูกแก้ไข...ก�าจัดผู้เชื่อมต่อระบบโดยไร้คีย์...

ZXT4D62C7 ไม่มีคีย์ได้ยังไง ทั้งที่เป็นระบบช่วยเหลือสนับสนุนแท้ๆ”

“แสดงว่าคนท�าตั้งใจป้องกันไม่ให้มีใครไปช่วยเหลือราชาพวกแก

แน่ๆ น่าจะเป็นฝีมือหุ่นจักรกลขุนนาง ระบบนี้ผู้สามารถเข้าถึงและเขียน

แก้ได้นอกจากแกแล้วมีใครอีก”

“หุ่นยนต์ที่มีระดับสูงกว่าทั้งหมด”

เดฟอนครุ่นคิด เขาเคยดูภาพยนตร์เกี่ยวกับจักรกลมาเยอะมาก 

ปกติหุ่นยนต์และหุ่นจักรกลจัดเป็นตัวละครที่ฉลาด แต่มีความคิดเป็น 
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เส้นตรงเนือ่งจากถูกโปรแกรม ถ้าถูกหุน่จักรกลระดบัสงูกว่าแก้ไขโปรแกรม 

ละก็ ไม่มีทางท�าอะไรได้แน่

“ZXT4D62C7 เป็นหุ่นยนต์สนับสนุนอัจฉริยะที่องค์ราชาสร้าง  

ผู้แก้ไขเปลี่ยนระบบนี้ช่างล้าหลังเสียจริง”

เซฟเวนใช้เวลาเพียงไม่นานก็สามารถปิดระบบสั่งการได้ บางที 

เจ้านี่อาจเป็นตัวอันตรายที่ถูกส่งมาเพื่อป้องกันเหตุการณ์แบบนี้ก็ได้ ถึง

ระดับของมันจะต�่ากว่า แต่ด้านโปรแกรม อาจเหนือกว่าหุ่นยนต์ตัวอื่นๆ 

หลายเท่า

แต่ในตอนนั้นเอง เสียงสัญญาณเตือนก็ดังขึ้น เซฟเวนถึงกับแสดง

ท่าทางลนลาน โบราณสถานแห่งนีก้�าลังส่ันสะเทือน รูส้กึได้เลยว่ามนัก�าลงั

จะพังทลายลงแล้ว

“แย่ละสิ ระบบป้องกันการแก้ไข สถานที่แห่งนี้ก�าลังจะถูกท�าลาย 

มนุษย์จงฟัง...เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน...ปกป้องราชา...ปกป้องราชา...”

เซฟเวนเริม่เปิดข้อมลู ชดุค�าสัง่ทีเ่ป็นตวัเลขเรียงต่อกนักป็รากฏบน

หน้าจอ เดฟอนไม่ได้เก่งถงึขนาดอ่านออกทนัท ีแต่กย็งัรูส้กึเอะใจกบัตวัเลข

ชุดหนึ่ง

“พิกัด? หรือว่านี่...” เดฟอนรีบจดตัวเลขพวกนั้นใส่กระดาษ

“สัญญาสิมนุษย์ จงช่วยเหลือราชา...ราชาของ ZXT4D62C7 คือ 

Z-TRON...”

“แกไม่ไปด้วยงั้นเหรอ”

“ZXT4D62C7 จ�าเป็นต้องอยูเ่พือ่หยดุการท�างานของระเบดิ มนษุย์

จงรีบไป...”

“มัวท�าอะไรอยู่” ฮันเนียบัลพอจะเข้าใจสถานการณ์ เขาหยิบเอา 

หินวาร์ปออกมาถือไว้ แล้วโยนให้เดฟอน เพราะต่อให้วิ่งเร็วแค่ไหน ก็คง

ออกไปไม่ทัน

“เซฟเวน เสร็จเรื่องทุกอย่างแล้วฉันจะกลับมาที่นี่อีกครั้ง ฉันยัง 

ติดค้างค�าอธิบายเกี่ยวกับค้อนสายฟ้ากับแกอยู่”

ฮันเนียบัลใช้หินวาร์ปล่วงหน้าไปก่อน จากนั้นเดฟอนจึงตามไป หิน

วาร์ปพวกนี้เป็นของเมืองคลาเซียร์ซึ่งอยู่ใกล้เมืองโมเรสที่สุด พอพวกเขา

ปรากฏตัวขึ้นกลางเมือง เดฟอนก็เอาตัวเลขพวกนั้นมาหาที่ตั้งอาณาจักร



60  ������ ������ ��������������������� ���� ������� ������ ��������������������� ���� �

จกัรกล แต่ด้วยความสามารถเดฟอน เขาไม่มทีางหาค�าตอบได้ในเวลาสัน้ๆ 

แน่

ในตอนนั้นเอง ฮันเนียบัลก็ได้รับข้อความหนึ่ง หลังจากเปิดอ่านก็รู้

ว่าต้องท�าสิ่งใดต่อไป จึงพาเดฟอนไปที่อาคารระบบ เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ว่า

จะขออัปเกรดระบบหน้าต่างแผนที่ให้เป็นระดบัสงูสดุ ซึง่เป็นเงนิหลายแสน

เหรียญทอง

“เงินเก็บท่ีฉันอุตส่าห์สะสมมาตลอดหายวับไปกับตาเลย เพราะ 

แบบนี้ไง ฉันถึงได้เกลียดการเข้ามาคุยกับพวก GM เล่นดูดเงินจนฉันไม่มี

เงินจะกินข้าวแล้วเนี่ย”

ถึงอย่างนั้น อย่างน้อยๆ การอัปเกรดระบบหน้าต่างแผนที่ก็ท�าให้

เดฟอนเข้าใกล้ค�าตอบมากขึ้น เพียงกรอกตัวเลขลงไปในระบบตรวจสอบ

พกิดัท่ีแถมมา กป็รากฏต�าแหน่งหนึง่ขึน้บนหน้าต่างแผนทีซ่ึง่มเีขาคนเดยีว

ที่มองเห็น

“แผนที่ว่ายังไง”

เดฟอนกลืนน�้าลายอึกใหญ่ เข้าใจแล้วว่าท�าไมถึงยังไม่มีใครพบ

เบาะแสของอาณาจักรจักรกล เพราะมนัอยู่ในสถานทีซ่ึง่ไม่มทีางทีเ่พลเยอร์ 

จะบังเอิญเจอได้แน่นอน

“ฮันเนียบัล นายมีเรือหรือเปล่า”

“ไม่มี” นินจาหนุ่มตอบ “แต่รู้จักคนที่เคยมี”


