
บทนำ�
บัลลังก์จักรพรรดิ

“นานเกินไปแล้ว...”

น�้ำเสียงเบื่อหน่ำยดังขึ้นภำยในสถำนที่ซึ่งมีแต่ควำมมืดมิด แต่กลับม ี

โต๊ะยำวตั้งอยู่ โต๊ะด้ำนยำวสองด้ำนมีเก้ำอี้ด้ำนละสี่ตัว หัวโต๊ะอีกหนึ่งตัว รวม 

ทั้งสิ้นมีเก้ำอี้อยู่เก้ำตัว แต่ละตัวมีลักษณะแตกต่ำงกัน เหมือนปรับให้เหมำะสม

กบัชำยเก้ำคนที่นั่งอยู่บนเก้ำอี้ด้วยอริยิำบถแตกต่ำงกนั

เจ้ำของค�ำพูดเมื่อครู่คือ ชำยที่นั่งอยู่บนเก้ำอี้ใกล้กับทำงขวำของหัวโต๊ะ 

ชำยผู้นี้มีเส้นผมและดวงตำสีทองสว่ำง ใบหน้ำหล่อเหลำหนุ่มแน่นนั้นดูรำวกับ 

เจ้ำชำย อกีทั้งสวมชดุสขีำวดูเรยีบร้อยและสูงศกัดิ์

ทว่ำสิ่งขดัตำที่สดุกค็อื ปำกที่เบะออกเหมอืนเดก็ๆ ก�ำลงัไม่พอใจ

“ใจเยน็ๆ หน่อยน่ำอเลก็เซยีร์ เจ้ำกร็ูน้ี่ว่ำตอนนี้ผูส้บืทอดคนต่อไปไมไ่ด้อยู่

ในโลกนี้...ไม่ส ิต้องพูดว่ำร่ำงกำยน่ะอยู่ แต่จติวญิญำณไม่อยู่” ชำยที่นั่งตรงกนั

ข้ำมกบัชำยผมทองเจ้ำของชื่ออเลก็เซยีร์เอ่ยเสยีงขรมึๆ

“แต่นี่มนัตั้ง 2 ปีแล้วนะ อกีอย่ำง ตอนนี้สถำนกำรณ์ของโลกกไ็ม่ค่อยดี

เท่ำไหร่ด้วย ทุกวันสิ่งมีชีวิตถูกสังหำรไม่หยุด จนตอนนี้เหลือจ�ำนวนสิ่งมีชีวิตใน

โลกไม่ถงึหนึ่งในลำ้นของปกตแิลว้” อเลก็เซยีร์แย้ง “แถมหวัหอกในกำรกวำดล้ำง

ครั้งนี้ยังเป็นรำชันเทพอสูรอีกต่ำงหำก ถ้ำไม่ใช้พลังที่จะได้จำกพวกเรำ ไม่มีใคร

ชนะได้แน่”

ชำยที่นั่งตดิกบัอเลก็เซยีร์ทำงซ้ำยมอืเอ่ยขึ้นบ้ำง

“ก็อย่ำงที่ท่ำนอเล็กเซียร์ว่ำนั่นแหละ ตอนนี้สถำนกำรณ์ไม่สู้ดีอย่ำงแรง 

ขนืรอให้ผูส้บืทอดที่ไม่รูว่้ำจะโผล่หวักลบัมำเมื่อไหร่มำจดักำร มหีวงัหมดสทิธิ์พลกิ

กลบัมำชนะแน่ๆ” เขำพดูแล้วยกมอืเท้ำคำง “ข้ำขอเสนอให้เลอืกผูส้บืทอดใหม่ซะ 
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จะได้มำรบัพลงัจำกพวกเรำ แลว้จดักำรเรื่องครั้งนี้ให้เรยีบร้อย ไม่งั้นโลกล่มสลำย

ก่อนแน่นอน”

ชำยผู้นั่งหัวโต๊ะท�ำเสียงขึ้นจมูก จ้องคนที่บอกให้เลือกผู้สืบทอดใหม่ด้วย

สำยตำรู้ทนั

“อย่ำมำตอแหลน่ำจสัตสิ น�้ำหน้ำอย่ำงเจ้ำน่ะเรอะจะห่วงเรื่องโลกล่มสลำย 

...ข้ำว่ำของเล่นรอบนี้มำช้ำ เจ้ำเลยเบื่อ อยำกหำของเล่นใหม่มำแทนเรว็ๆ มำกกว่ำ

มั้ง”

เจ้ำของชื่อจสัตสิหวัเรำะร่ำ “ฮะๆๆ อนันี้ต้องบอกว่ำรู้จกักนัจรงิ”

พอได้ยนิดงันั้น คนทั้งโต๊ะยกเว้นเพยีงหนึ่งเดยีวกห็วัเรำะลั่น ก่อนจะเปลี่ยน

ไปคยุกนัประเดน็อื่น เช่น พรุ่งนี้ฝนตกหรอืเปล่ำ ลูกสำวบ้ำนนั้นจะแต่งกบัลูกชำย

บ้ำนนี้หรือไม่ หนักสุดถึงขั้นพนันกันว่ำ ผู้สืบทอดคนปัจจุบันจะกลับมำก่อนโลก

แตกไหม

แถมไม่พูดเปล่ำ คนเหล่ำนี้ยงัท�ำรำวกบัเหน็เป็นเรื่องสนกุจรงิๆ เสยีด้วย

สรุปแล้วจำกหัวข้ออันแสนจริงจังเกี่ยวกับชะตำกรรมของโลกในตอนแรก 

ได้กลำยเป็นเรื่องไร้สำระเรยีบร้อยแล้ว

ทนัใดนั้น ชำยบนเก้ำอี้ตวัท้ำยสดุตรงด้ำนขวำของหวัโต๊ะ ซึ่งเป็นคนเดยีว

ที่ไม่ได้ร่วมวงไร้สำระด้วย กเ็อ่ยขึ้นอย่ำงเกรงใจ

“เอ่อ...ขออภัยที่ต้องเสียมำรยำทขัดคอพวกท่ำน แต่พวกเรำเลิกไร้สำระ

และเข้ำเรื่องหลกักนัเลยดกีว่ำมั้ยครบั”

“ไม่!” คนในวงทั้งแปดหนัไปตวำดพร้อมกนั

“ตะ...แต่ถ้ำพวกเรำไม่ท�ำอะไรสกัอย่ำง โลกล่มสลำยแน่นอนนะครบั” ชำย

คนเดมิยงัไม่ละควำมพยำยำม

“แล้วไง” คนนั่งหวัโต๊ะย้อนถำม “เจ้ำหนูน้อย อย่ำลมืนะว่ำพวกเรำตำย

ไปแล้ว เรื่องของโลกน่ะปล่อยให้คนที่ยังอยู่มันจัดกำรกันเอง ส่วนคนตำยอย่ำง

พวกเรำนั่งดูอย่ำงสบำยอำรมณ์ แล้วกเ็ดมิพนักนัพอหอมปำกหอมคอดกีว่ำนะ”

“แต่ยงัมหีน้ำที่ที่พวกเรำต้อง...!”

ผวัะ!

พูดยงัไม่ทนัจบ เขำกโ็ดนคนข้ำงๆ ตบจนหน้ำคว�่ำกบัโต๊ะ พอเงยหน้ำขึ้น

มำได้ คนโดนตบกห็นัขวบัไปมองอย่ำงงนุงง
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“ไอ้หนไูครซสิ...พดูมำได้ไม่อำยปำกเลยนะ หน้ำที่งั้นเรอะ ลมืสโลแกนของ

พวกเรำเหล่ำจกัรพรรดไิปแล้วรไึง”

ที่แท้คนโดนตบจนหน้ำคว�่ำและเป็นเหมือนแกะด�ำในวงสนทนำนี้ก็คือ 

จกัรพรรดลิ�ำดบัที่ 9 จกัรพรรดมิงักรมำรบรรพกำล ไครซสิ ที่ตำยไปแล้วนั่นเอง

“สโลแกน?” ไครซสิทวนค�ำ

“ช่ำยยย! อย่ำบอกนะว่ำลมืไปแล้ว ข้ำว่ำพวกเรำย�้ำชดัแล้วนะ ตอนที่ให้

เจ้ำสบืทอดต�ำแหนง่จกัรพรรดนิะ่” ชำยที่ตบหวัไครซสิแบบไรค้วำมเกรงใจสั่งสอน

เสยีงเข้ม

ไครซิสถึงกับท�ำปำกเบ้อย่ำงลืมตัว สโลแกนจักรพรรดิที่เขำได้รับรู้ตอน

สืบทอด เขำโยนมันทิ้งในส่วนลึกที่สุดของควำมทรงจ�ำแล้ว เพรำะรับไม่ได้จริงๆ 

กับสิ่งที่ได้ยินในเวลำนั้น...ถ้ำไม่ติดว่ำคนพวกนี้เก่งกว่ำ แก่กว่ำ เก๋ำกว่ำ ไครซิส 

อยำกจบัมำนั่งสั่งสอนเรยีงตวัให้รู้จกัสำมญัส�ำนกึควำมรบัผดิชอบเสยีให้เขด็

คนนั่งหัวโต๊ะมองทั้งคู่ซึ่งมีสีหน้ำเหมือนอำจำรย์ผู้เข้มงวดกับลูกศิษย์ที่ไม่

อยำกรบัค�ำสอนนกั กถ็อนใจแล้วเอ่ยขึ้น “ท่ำทำงไอ้หนูนี่จะลมืไปแล้ว งั้นพวกเรำ

ทวนให้มนัฟังหน่อยส”ิ

“สโลแกนของกำรเป็นจกัรพรรดขิ้อที่หนึ่ง หน้ำที่ช่ำงหวัมนั เน้นเอำมนัไว้

ก่อน!” คนทั้งหมดประสำนเสยีงกนั

ไครซสิก้มหน้ำมองโต๊ะ ก่อนจะดนัตวัลกุขึ้นจำกเก้ำอี้

“ขะ...ข้ำไม่ไหวแล้ว ไม่ไหวแล้วจรงิๆ” ไครซสิเดนิเหมอืนคนหมดแรง แล้ว

ร่ำงของเขำก็เลือนหำยไปในควำมมืดมิด แผ่นหลังที่เห็นเป็นครั้งสุดท้ำยนั้นช่ำง 

น่ำสงสำรจบัใจ

“พวกเรำเล่นแรงเกนิไปมั้ยอะ” คนที่ตบหวัไครซสิโพล่งขึ้น

“ไม่หรอกๆ” คนนั่งฝั่งตรงข้ำมกับไครซิสโบกมือไปมำ “ท่ำนกำเซียสท�ำ

ดแีล้วครบั ลกูชำยข้ำมนัอ่อนหดัเกนิกว่ำจะเข้ำใจควำมล�้ำลกึของจติวญิญำณแห่ง

จกัรพรรด ิกน็ะ ไอ้นี่มนัจรงิจงัเกนิเหตมุำตั้งแต่เดก็แล้ว ขนำดข้ำยงักลุ้มเลย ได้

ท่ำนสั่งสอนบ้ำง อะไรๆ คงดขีึ้น อย่ำงน้อยมนัคงไม่ขดัคอพวกเรำอกี”

ฟังจำกค�ำพูดค�ำจำแล้ว ชำยผู้นี้ไม่น่ำเรยีกตวัเองว่ำพ่อได้เลย พำลูกชำย

ไปหำวถิทีำงผดิๆ แบบนี้เนี่ย

“แต่ข้ำว่ำเจ้ำไม่ต้องสั่งสอนเจ้ำนั่นมำกหรอก” ชำยชื่อจสัตสิแยง้ แล้วผงก
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ศรีษะท�ำหน้ำขรมึ เขำคอืผูเ้ปิดประเดน็จรงิจงัในทแีรก ก่อนเปลี่ยนเป็นเรื่องไร้สำระ

ในภำยหลงัคนนั้น “ถ้ำในพวกเรำมแีต่คนประเภทเดยีวกนัจะไปสนกุอะไร ต้องมี

คนจรงิจงัแบบเจ้ำนั่นมำให้แกล้งเล่นส ิถงึจะสนกุไปอกีแบบ”

“นั่นสเินอะ” คนทั้งหมดพยกัหน้ำเหน็ด้วย

“งั้นเข้ำเรื่องต่อ วนันี้เล่นอะไรกนัด”ี คนนั่งหวัโต๊ะเปิดประเดน็ใหม่อกีครั้ง

คนทั้งหมดท�ำหน้ำครุน่คดิรำวกบัเรื่องนี้เป็นเรื่องจรงิจงัมำก ทั้งที่ควำมจรงิ

แล้วโคตรจะไร้สำระเลย

ในที่สุดก็มีคนหนึ่งยกมือเหมือนขอเสนอควำมเห็น ชำยคนนี้นั่งติดกับ 

อเลก็เซยีร์ มเีส้นผมสเีงนิและดวงตำสเีขยีวมรกตดูงดงำม

ชำยที่นั่งหวัโต๊ะชี้ไปทำงคนยกมอื “...มอีะไรกว็่ำมำ ฟรอซสิ”

“ข้ำเสนอให้เล่นไพ่กนั สำมสบิตำ ใครแพ้บ่อยสดุต้องใส่กำงเกงในยนืขำ

เดียวอยู่บนยอดเขำ ส่วนคนที่เหลือไปยืนหัวเรำะเยำะ จะแกล้งด้วยก็ไม่ว่ำกัน” 

เขำเสนอด้วยสหีน้ำจรงิจงั ขดักบัเรื่องที่เสนอคนละขั้วเลย

ถงึอย่ำงนั้นกไ็ม่มใีครคดัค้ำน จำกนั้นคนนั่งหวัโต๊ะกพ็ยกัหน้ำยอมรบั

“เป็นควำมคดิที่ด ีตกลงตำมนั้น วนันี้พวกเรำเล่นไพ่กนั”

“ไชโย! หำเรื่องแก้เบื่อได้อีกวันแล้ว ฮ่ำๆๆๆ” อเล็กเซียร์หัวเรำะรำวกับ 

คนบ้ำ

“วนันี้เวรใครจดัสถำนที่นดัพบ” คนนั่งหวัโต๊ะถำมอกีครั้ง เมื่อคนนั่งฝ่ังตรง

ข้ำมกบัอเลก็เซยีร์ยกมอืขึ้น เขำกบ็อก “งั้นซำคเิอล เจ้ำจดัสถำนที่ใหม่ซะ ข้ำเข้ำใจ

ว่ำเจ้ำชอบที่มดืๆ วงัเวงๆ แบบนี้ แต่พวกเรำจะเล่นเกมกนั ขอที่ใหม่ที่มภีูเขำสูงๆ 

เอำแบบหนำวๆ มหีมิะตกด้วย”

“ครบัท่ำน”

ซำคิเอลดีดนิ้วเบำๆ ควำมมืดที่ปกคลุมบริเวณนี้ก็หำยไป กลำยเป็นทุ่ง

หญ้ำโล่งกว้ำง ห่ำงไปไม่มำกมีภูเขำสูงเสียดฟ้ำ ซึ่งด้ำนบนเป็นสีขำวโพลนจำก

หิมะที่ตกลงมำ กระทั่งโต๊ะเก้ำอี้ที่ใช้นั่งก็หำยไปด้วย ท�ำให้ตอนนี้บุคคลทั้งแปด 

ที่คำดว่ำเป็นบรรดำอดีตจักรพรรดิ ต่ำงลงมำนั่งล้อมวงอยู่บนพื้น หมดควำม 

น่ำเชื่อถอืกนัอย่ำงสมบูรณ์

ชำยที่เคยนั่งหวัโต๊ะ ตอนนี้ในมอืถอืไพ่ส�ำรบัหนึ่ง เขำเหลอืบมองทำงซ้ำย 

กเ็หน็ไครซสิก�ำลงันั่งกอดเข่ำเงยหน้ำมองท้องฟ้ำด้วยสำยตำเหม่อลอยอยู่ไกลๆ
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“ใครกไ็ด้ ไปถำมเจ้ำหนูนั่นทซีวิ่ำมนัจะเล่นด้วยมั้ย”

“ข้ำว่ำพอเถอะ แกล้งพอหอมปำกหอมคอพอ เดี๋ยวจะเป็นบ้ำไปซะก่อน”

“ตำมใจ”

ชำยที่เคยนั่งหวัโต๊ะยกัไหล่ แล้วเริ่มสบัไพ่แจกทกุคน เหล่ำอดตีจกัรพรรดิ

ต่ำงยกไพ่ขึ้นลุ้นกนัตวัโก่ง เมื่อได้สญัญำณ ทกุคนกห็งำยไพ่ขึ้นมำพร้อมกนั

“อ๊ำกกก!” คนที่ตะโกนพร้อมทึ้งหวัตวัเองคอื เจ้ำของชื่อฟรอซสิ

“จดไว้เลย ฮ่ำๆๆ” คนแจกไพ่หวัเรำะร่ำ “ว่ำแต่จะไม่ชวนเจ้ำหนูไครซสิมำ

เล่นด้วยจรงิๆ เรอะ น่ำสงสำรเจ้ำนั่นที่อดสนกุกบัพวกเรำ”

“ข้ำว่ำเจ้ำนั่นอยู่แบบนั้นอำจมีควำมสุขมำกกว่ำก็ได้นะ” อเล็กเซียร์มอง

ไครซิสที่ใกล้จะสติแตกด้วยแววตำเห็นใจ แต่แค่วินำทีเดียวเท่ำนั้น เขำก็กลับมำ

สนใจไพ่ในมอืต่อ

คนแจกไพ่ไม่คิดแบบเดียวกับอเล็กเซียร์ เขำหันไปทำงคนที่เคยนั่งฝั่งตรง

ข้ำมกบัไครซสิ “ดำร์กไลต์ เจ้ำไปสั่งสอนลูกเจ้ำหน่อยเหอะ เป็นจกัรพรรดทิั้งท ีใช้

ชวีติไม่คุ้มเลย วนัๆ เอำแต่ท�ำงำน ไร้สำระจรงิๆ ตอนเหน็มนัเอำจรงิเอำจงักบัชวีติ

ขนำดนั้น ข้ำถึงกับต้องเอำมือก่ำยหน้ำผำกสำมเวลำหลังอำหำร ที่คิดผิดยก

ต�ำแหน่งจกัรพรรดใิห้มนัสบืทอด”

“นั่นสินะครับ ลูกชำยข้ำนี่มันไม่ได้เรื่องเลยจริงๆ” ดำร์กไลต์หรือพ่อของ

ไครซสิ พยกัหน้ำรบัตรรกะอนัแปลกประหลำดของพวกอดตีจกัรพรรด ิ เขำท�ำท่ำ

จะลกุขึ้นไปหำลูกชำย แต่ยงัไม่ทนัลกุ ไครซสิกว็ิ่งพรวดเข้ำมำกลำงวง ตำเหลอืก

เหมอืนคนสตแิตก

“ท่ำนเอก็ซ์โซซสิ ข้ำขอค�ำตอบที่ข้ำถำมไปตอนแรก เอำแบบไม่ไร้สำระ!” 

ไครซสิเข้ำไปเขย่ำคอคนแจกไพ่ที่มชีื่อว่ำเอก็ซ์โซซสิอย่ำงไม่เกรงใจ

“เบำๆๆ เบำโว้ย!” เอก็ซ์โซซสิหวัคลอนไปมำจนมนึ “โอย...ใครกไ็ด้ มำจบั

ไอ้หนูนี่ออกไปหน่อย ข้ำจะอ้วกแล้ว!”

สดุท้ำยแล้ว คนนั่งใกล้ที่สดุสองคนกต้็องมำลอ็กแขนไครซสิคนละข้ำง และ

ลำกออกไปสงบสตอิำรมณ์ อำกำรเหมอืนคนสตแิตกของไครซสินั้น ส่งผลให้อดตี

จกัรพรรดทิั้งหลำยมองเขำด้วยควำมสงสำร (ครำวนี้สงสำรจรงิๆ)

หนึ่งในนั้นแอบไปกระซบิกนัเอง “ข้ำว่ำพวกเรำเล่นหนกัไปหน่อยนะ”

“นั่นส ิพอเถอะ สงสำรเดก็มนั”
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“ข้ำว่ำไม่ทนัแล้วละ สตแิตกไปเรยีบร้อย” เอก็ซ์โซซสิหรอืจกัรพรรดลิ�ำดบั

ที่ 1 ชี้ให้ดูไครซสิที่อำละวำดจนสองคนที่ลอ็กเขำไว้กระเดน็ไปคนละทำง ท่ำทำง

บ้ำคลั่งเกนิควบคมุได้

“ท่ำนเอ็กซ์โซซิส!!!” ไครซิสที่หลุดมำได้เข้ำไปตรงหน้ำเอ็กซ์โซซิสอีกครั้ง 

“ขอค�ำตอบดีๆ  ไม่งั้นต่อให้เป็นท่ำน ข้ำกไ็ม่เกรงใจแล้วนะโว้ย!”

ค�ำพูดสุภำพหำยไปกลำยเป็นหยำบคำย ท�ำให้เหล่ำบุคคลที่ในอดีตผู้คน

นับถือรำวกับเทพเจ้ำ รู้ว่ำคนพูดสติแตกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และพำกันถอยหนี 

ไม่คดิช่วยคนที่โดนจ้องหน้ำระยะประชดิ จนโดนอกีฝ่ำยมองด้วยสำยตำเคอืงๆ

ใครมนัอยากไปยุง่กบัคนบ้าเลา่! สำยตำพวกที่เหลอืแสดงชดัถงึประโยคนี้

“เออๆ ก็ได้ฟะ” เอ็กซ์โซซิสโยนไพ่ลงพื้นอย่ำงหมดอำรมณ์เล่นแล้ว เขำ 

สบตำคนถำมและตอบอย่ำงจรงิจงั “ไม่มกีำรเปลี่ยนตวัผู้สบืทอดใดๆ ทั้งสิ้น รอ

เจ้ำหนูบลูมนักลบัมำเท่ำนั้น...จบนะ”

“ขอบคณุท่ำนมำกที่ช่วยตอบข้ำตำมตรง...หลงัจำกปล่อยให้ข้ำบ้ำอยูน่ำน”

ไครซิสได้ค�ำตอบก็เริ่มเรียกสติคืนมำได้ แต่น�้ำเสียงก็ยังแสดงถึงควำมไม่

พอใจอดีตจักรพรรดิเหล่ำนี้อยู่ดี มีอย่ำงที่ไหน เป็นถึงบุคคลในต�ำนำนกันทั้งนั้น 

แต่นสิยัไม่ต่ำงกบัเดก็เลย ไม่มคีวำมรบัผดิชอบ คดิแต่จะเล่นสนกุ

“เกบ็อำกำรบำ้งไอ้หนู ตอนนี้หนำ้เจ้ำมนัด่ำพวกข้ำชดัเลย” เอก็ซ์โซซสิยิ้ม

เยน็ๆ แล้วโบกมอืไล่ “แต่ช่ำงเถอะ วนันี้เจ้ำจะไปไหนกไ็ป เหน็หน้ำเจ้ำแล้วหมด

อำรมณ์เล่นสนกุ จรงิจงัเกนิไปจนน่ำโมโห”

“...ถ้ำเป็นไปได้ ข้ำกไ็ม่อยำกอยู่ร่วมกบัพวกท่ำนนกัหรอก แต่ละคนนี่ ถ้ำ

ไม่บอกกค็งไม่มใีครคดิว่ำเป็นจกัรพรรดทิี่เป็นเหมอืนตวัแทนของโลก” ไครซสิแขวะ

ใส่เป็นครั้งสดุท้ำย ก่อนที่ร่ำงของเขำจะหำยวบัไป

“ถือว่ำมีพัฒนำกำร” ดำร์กไลต์พยักหน้ำอย่ำงภูมิใจกับกำรกระท�ำของ

ลูกชำย “อย่ำงน้อยตอนนี้มนักเ็ริ่มแขวะเป็นแล้ว ไม่ใช่ท�ำได้แค่พูดว่ำ ‘ครบัๆ ได้

ครบั’ เป็นเดก็ดอีย่ำงเดยีว”

เอก็ซ์โซซสิรวบไพ่ทั้งหมดที่แต่ละคนโยนลงมำเพรำะโดนไครซสิท�ำให้หมด

อำรมณ์ แล้วสบัแจกใหม่ จนเมื่อไพ่ขึ้นไปอยู่ในมอืแต่ละคนแล้ว ชำยผมทองที่ชื่อ

อเลก็เซยีร์กถ็ำมขึ้น

“จะว่ำไป บททดสอบแห่งจกัรพรรดขิองเจ้ำหนูบลูนี่คอือะไรร ึ ท่ำนเอก็ซ์- 
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โซซสิ” อเลก็เซยีร์ถำมเสรจ็ กม็องคนตอบที่สะดุ้งจนเผลอท�ำไพ่หลดุมอื ก่อนเกบ็

ขึ้นมำอย่ำงไวโดยไม่เสยีอำกำร เท่ำนั้นแหละ อเลก็เซยีร์กร็ูไ้ด้ทนัทว่ีำหมำยถงึอะไร 

“...นี่อย่ำบอกนะว่ำ ท่ำนยงัไม่ได้คดิบททดสอบ!”

เอก็ซ์โซซสิเอำไพ่เกำหวั ยิ้มแห้งๆ เมื่อมคีนรู้ทนั “ลมืไปสนทิเลยว่ะ ต้อง

คดิบททดสอบด้วยนี่เนอะ...ว่ำแต่เอำอะไรดลี่ะ พวกเจ้ำช่วยข้ำนกึทสี”ิ

“งั้นเอำเป็นว่ำมำยนืเป็นกระสอบทรำยให้พวกเรำอดักบัแกล้งเล่นสกั 7 วนั

เหมอืนเจ้ำหนูไครซสิดมีั้ย ทนได้กผ็่ำน บ่นสกันดิกป็รบัตก” หนึ่งในอดตีจกัรพรรดิ

เสนอ ฟังแล้วน่ำสมเพชจรงิๆ หำกต�ำแหน่งจกัรพรรดไิด้มำด้วยบททดสอบแบบนี้

“ไม่ๆ อนันั้นง่ำยเกนิไป” เอก็ซ์โซซสิส่ำยหน้ำอย่ำงจรงิจงั

“เป็นรำชนัเทพอสูรทั้งท ีบททดสอบต้องยำกกว่ำนี้ส ิอมื...เอำอะไรดนี้ำ!” 

คดิไปสกัพกั เอก็ซ์โซซสิกส็่ำยหน้ำอย่ำงจนปัญญำ แล้วหงำยไพ่ในมอื “ช่ำงมนั

แล้วกนั เดี๋ยวกค็ดิออกเองแหละ ตอนนี้เล่นก่อน”

เอก็ซ์โซซสิพูดแบบขอไปทจีนน่ำโมโห แต่กไ็ม่มใีครว่ำอะไรเพรำะชนิแล้ว

อดตีจกัรพรรดคินอื่นๆ พยกัหน้ำ แล้วหงำยไพ่ตำม หลงัจำกนั้นกลุ่มคนที่

ไม่น่ำจะเคยเป็นจักรพรรดิก็เล่นไพ่กันอย่ำงสนุกสนำน ลืมไปแล้วว่ำต้องคิด 

บททดสอบแห่งจกัรพรรดใิห้เสรจ็ก่อนเริ่ม

หลังจำกถึงตำสุดท้ำย เอ็กซ์โซซิสที่ตอนนี้ยังไม่แพ้สักครั้งต่ำงกับคนอื่นๆ 

กเ็อ่ยขึ้น “จรงิด้วย! นกึออกแล้ว เอำบททดสอบนี้แหละ เหมำะสมกบัรำชนัเทพ

อสูรที่สดุ”

“อะไรๆ” อดตีจกัรพรรดคินอื่นๆ หนัไปมองอย่ำงสนใจ

“สูก้บัพวกเรำแลว้ชนะใหไ้ดไ้ง” เอก็ซ์โซซสิไล่ชี้หน้ำอดตีจกัรพรรดทิลีะคน 

สุดท้ำยก็มำจบที่ตัวเอง “ถ้ำจ�ำไม่ผิด เป้ำหมำยของเจ้ำหนูนั่นคือ กำรเอำชนะ

นำมธรรมในกำรจตุริ่ำงที่แท้จรงิ อย่ำงน้อยถ้ำจะท�ำแบบนั้นได้ กต็้องมพีลงัเหนอื

กว่ำพวกเรำก่อน”

“ถือว่ำเหมำะสม งั้นเอำตำมนี้แล้วกัน” อเล็กเซียร์สนับสนุน โดยมีอดีต

จกัรพรรดคินอื่นๆ ตำมมำตดิๆ จนในที่สดุ บททดสอบนี้กไ็ด้รบักำรยอมรบั

“จะว่ำไป ถ้ำเจ้ำหนูบลูผ่ำนบททดสอบของพวกเรำไปได้ มนัจะได้อะไรไป

บ้ำง...” หนึ่งในนั้นท�ำเหมอืนพูดกบัตวัเอง

อเลก็เซยีร์เลกิคิ้วนดิๆ “ถำมอะไรแปลกๆ กไ็ด้ต�ำแหน่งจกัรพรรดลิ�ำดบัที่ 10 
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และระดบัชั้นจกัรพรรดไิง ค่ำสถำนะเพิ่มขึ้น 2 เท่ำ แถมด้วยพลงันดิๆ หน่อยๆ 

จำกพวกเรำ นั่นกม็ำกที่สดุแล้วที่จะได้”

“ก็ใช่...แต่นั่นต้องเป็นกรณีที่ผู้สืบทอดไม่ใช่เผ่ำพันธุ์เทพอสูร” ซำคิเอล 

ดักคอ “...สู้กับพวกเรำและชนะให้ได้ เจ้ำลืมคิดไปนะว่ำถ้ำเทพอสูรชนะพวกเรำ

จะได้อะไร”

“ชนะพวกเรำในกำรต่อสู้...” อเลก็เซยีร์ทวนค�ำ ไม่นำนเขำกท็�ำหน้ำเหวอ 

โพล่งมำเสยีงดงัลั่น “เฮ้ย! แบบนั้นดว้ยพลงัของเทพอสรู เดก็นั่นจะได้รบัสกลิและ

พลงัทกุอย่ำงของพวกเรำไปด้วยน่ะส”ิ

“อื้อ ใช่ พลงัทกุๆ อย่ำงของพวกเรำ...”

อเลก็เซยีร์ท�ำท่ำขนลกุ “บรื๋อ! ขนลกุนะเนี่ย ถ้ำได้พลงัทกุอย่ำงของพวกเรำ 

แบบนี้ต่อให้สบิรำชนัเทพอสูรกไ็ม่ใช่คู่ต่อสู้หรอก”

เอก็ซ์โซซสิคลี่ยิ้มบำงๆ ไม่รูว่้ำที่ยิ้มนี่เป็นเพรำะทกุคนเข้ำใจเจตนำของเขำ 

หรือไพ่ในมือออกมำดีกันแน่ “งั้นตอนนี้ที่เรำท�ำได้ก็มีแค่รอให้เจ้ำหนูนั่นกลับมำ 

ละนะ ระหว่ำงนี้กเ็ล่นสนกุกนัไปก่อน”

“หวงัว่ำคงไม่นำนหรอกนะ...ไม่งั้นเบื่อตำยชกั”

อเลก็เซยีร์ท�ำหน้ำมุ่ยใส่เอก็ซ์โซซสิ แต่อกีฝ่ำยกลบัหวัเรำะเบำๆ

“ข้ำว่ำไม่นำนหรอกอเลก็เซยีร์ เพรำะผนกึที่หลำนชำยเจ้ำใช้กบัเจ้ำหนูนั่น

ก�ำลงัจะคลำยออกในเรว็ๆ นี้ ฉะนั้นถงึทำงฝ่ำยนี้จะค้นหำสถำนที่ใช้พลงัข้ำมมติิ

ไปเอิร์ทไม่เจอก็ไม่ใช่ปัญหำ...ไม่นำนเจ้ำหนูบลูก็จะกลับมำที่นี่ด้วยตัวเอง ส่วน

เวลำไม่น่ำเกนิ 1 สปัดำห์หลงัจำกนี้”

อเลก็เซยีร์กอดอก ดวงตำสทีองส่อประกำยไม่พอใจ ไม่นำนนกัปำกเขำก็

แบะออกเหมอืนเดก็ที่ก�ำลงัไม่พอใจ “...เจ้ำเมอร์รชิ สอนลกูยงัไงของมนัวะเนี่ย ถงึ

ใช้พลงัข้ำมมติไิด้ครึ่งๆ กลำงๆ แบบนี้ ใช้ไม่ได้เลยจรงิๆ ไม่งั้นเจ้ำหนูบลูมนักลบั

มำตั้งนำนแล้ว และพวกเรำกไ็ม่ต้องนั่งหงอยรำยวนัแบบนี้ด้วย ช!ิ พดูแล้วหงดุหงดิ 

มหีลำนทั้งท ีไม่ได้ดั่งใจเลย”

ซำคเิอลที่นั่งอยูฝ่ั่งตรงกนัข้ำมยิ้มข�ำ “เจ้ำกไ็ปว่ำเดก็มนั ข้ำว่ำที่เมอร์รชิมนั

สอนให้ลกูชำยตวัเองใช้พลงัข้ำมมติไิด้นี่กโ็คตรเก่งแล้ว...ถงึจะครึ่งๆ กลำงๆ กเ็ถอะ 

แต่พูดก็พูดเหอะนะ ไอ้พลังข้ำมมิติเนี่ย ถ้ำไม่ใช่อัจฉริยะโดยก�ำเนิดแบบเจ้ำหน ู

เมอร์รชิกบัสองรำชนัเทพอสูรละก ็ไม่น่ำจะมใีครใช้ได้สมบูรณ์หรอก”
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แม้ปำกจะคยุเล่นกนั แต่ทกุคนกห็งำยไพ่ในมอืจนได้ผู้แพ้มำอกีหนึ่ง แล้ว

เริ่มสรปุยอดรวมว่ำใครแพ้บ่อยที่สดุ แต่พอรูแ้ล้วว่ำเป็นใคร คนคนนั้นกลบัหำยตวั

ไปเรยีบร้อยแล้ว เดอืดร้อนคนที่อยำกแกล้งคนอื่นต้องรบีไปตำมตวักนัจ้ำละหวั่น 

ท�ำให้ตอนนี้บรเิวณวงไพ่เหลอืคนแค่สำมคนคอื เอก็ซ์โซซสิ อเลก็เซยีร์ และซำคเิอล

“เอำละ พวกเรำกไ็ปบ้ำงดกีว่ำ ข้ำจะไปเตรยีมกำรเอน็ดเูดก็ใหม่สกัหน่อย” 

เอก็ซ์โซซสิพูดขณะที่ลกุขึ้นยนืบดิขี้เกยีจ

“เอ็นดูงั้นเหรอ...ข้ำว่ำค�ำว่ำเอ็นดูของท่ำน ควรจะเปลี่ยนเป็นกลั่นแกล้ง

มำกกว่ำนะ...ท่ำนเอก็ซ์โซซสิ” อเลก็เซยีร์เป็นจกัรพรรดลิ�ำดบัที่ 2 ย่อมรู้นสิยัของ

ปฐมจกัรพรรดดิอียู่แล้ว จงึอดแขวะไม่ได้

ดวงตำสองสขีองเอก็ซ์โซซสิทอประกำยขบขนั เขำอมยิ้มเลก็น้อย

“ข้ำชอบค�ำว่ำเอน็ดูมำกกว่ำน่ะ เพรำะกลั่นแกล้งมนัเหมอืนข้ำเป็นตวัร้ำย

เลย ใช้ค�ำว่ำเอน็ดูนี่แหละดแีล้ว”

อเลก็เซยีร์และซำคเิอลท�ำปำกเบ้ทนัควนั ก่อนที่ชำยผมทองจะพูดขึ้น

“ไม่ๆ กลั่นแกล้งน่ะถูกแล้ว บททดสอบบอกให้ชนะพวกเรำทกุคนรวมถงึ

ท่ำน ตวัท่ำนน่ะโหดขนำดพำพวกเรำทกุคนไปรมุ แค่ท่ำนหำยใจใส่ พวกเรำกแ็พ้

แล้ว” อเลก็เซยีร์บอก แล้วถอนใจ “ถงึจะเป็นรำชนัเทพอสูร ผลกไ็ม่น่ำจะต่ำงกนั 

อำจจะอยู่ได้นำนหน่อย แต่ต้องแพ้ในเวลำไม่เกนิ 10 นำทแีน่”

“กไ็ม่แน่หรอก เจ้ำหนูบลูมนัอำจมขีองดกีไ็ด้ ใครจะรู้”

เอก็ซ์โซซสิยิ้มอย่ำงลี้ลบัเหมอืนเป็นสญัญำณจบกำรสนทนำ อกีสองอดตี

จักรพรรดิมองหน้ำกันเอง แล้วร่ำงทั้งคู่ก็เลือนหำยไป ท�ำให้ที่แห่งนี้เหลือเพียง 

เอก็ซ์โซซสิคนเดยีว

ปฐมจักรพรรดิแห่งเอกซ์ซี้ดเอนตัวลงนอนบนพื้นหญ้ำ แล้วหลับตำจน 

เห็นแต่ควำมมืดมิด ทว่ำในควำมมืดนั้นกลับปรำกฏภำพบำงอย่ำงขึ้น...ภำพของ

ชำยผู้เป็นว่ำที่จกัรพรรดคินต่อไป

“รบีๆ มำหำข้ำล่ะเจ้ำหนู...ข้ำจะคอยอยู่ที่บลัลงัก์แห่งจกัรพรรดนิะ”

ค�ำพูดสุดท้ำยจบลง ลมหำยใจของเอ็กซ์โซซิสก็เปลี่ยนเป็นสม�่ำเสมอ  

บ่งบอกว่ำเจ้ำตวัได้หลบัสนทิเรยีบร้อยแล้ว
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ในอกีสถานทีห่นึง่ ซึง่รอบๆ เป็นห้วงมติทิีบ่ดิเบีย้วและสบัสนวุน่วาย 

ภำยในนั้นมคีนผูห้นึ่งนอนตะแคงหนนุมอือยูก่ลำงอำกำศ พลำงแคะหอูย่ำงเมำมนั 

รมิฝีปำกเบ้ออกด้วยควำมเบื่อหน่ำยสดุขดี ดวงตำที่ข้ำงซ้ำยเป็นสทีองและข้ำงขวำ

เป็นสดี�ำมองจอภำพท่ำมกลำงควำมบดิเบี้ยวเบื้องหน้ำด้วยสำยตำเซง็สดุชวีติ

“...น่ำเบื่อโว้ย! เมื่อไหร่ไอ้สองตัวนี้มันจะหำทำงเชื่อมมิติไปยังเอิร์ทเจอ 

ซะทฟีะ ข้ำรอจนเบื่อแล้วนะ”

นำมธรรมแห่งควำมสบัสน คำออสกล่ำวอย่ำงเบื่อหน่ำย เมื่อเหน็เซยีร์และ

เคอร์ริชในจอภำพก�ำลังหำทำงหลบกองก�ำลังที่ออกตำมล่ำฆ่ำล้ำงโลกของรำชัน

เทพอสูร เบลด เพื่อหลกีเลี่ยงกำรปะทะ

“ไอ้พวกนี้มันจะตำมเจอช้ำอะไรนักหนำเนี่ย กะอีแค่ช่องว่ำงมิติที่เจ้ำ 

เมอร์รชิใช้ข้ำมไปเอริ์ทครั้งแรก นี่มนัตั้ง 2 ปีแล้วนะตั้งแต่ไอ้หนูของข้ำไม่อยู่ ขนื

เป็นแบบนี้ต่อไป ข้ำต้องเบื่อจนอยำกตำยแน่ๆ เลย...เบื่อโว้ย!!!”

จู่ๆ คำออสกต็ะโกนเสยีงดงัลั่น เขำหมนุตวัไปมำระบำยอำรมณ์ไปเรื่อย...

ไม่กี่วินำทีต่อมำ เขำก็กลับมำอยู่ในสภำพเดิมอีกครั้ง เพียงแต่แสดงสีหน้ำเบื่อ

หน่ำยมำกกว่ำเดมิหลำยเท่ำ

“จรงิด้วย!” คำออสดดีนิ้วเมื่อเกดิควำมคดิดีๆ  ขึ้นมำในหวั “...ปลอมตวั

ลงไปบอกพวกมนัดกีว่ำ ว่ำสถำนที่ข้ำมมติไิปเอริ์ทได้อยู่ไหน”

เมื่อปิ๊งไอเดยี คำออสกร็่ำเรงิทนัควนั เขำกอดอกครุ่นคดิอย่ำงหนกั ปำกก็

พึมพ�ำสิ่งที่คิดไปด้วย “แต่จะปลอมตัวเป็นอะไรดีหว่ำ หมำ แมว คนแก่ เด็ก  

ไม่ๆๆๆ แบบนั้นมันชัดเกินไป...เอำเป็นเข้ำไปในฝันน่ำจะดี แบบนั้นจะได้เนียน

หน่อย”

“ตำแก่คดิจะป่วนอะไรอกี...” เสยีงยำนคำงที่เตม็ไปด้วยควำมเออืมระอำ

ดงัมำจำกด้ำนหลงั

คำออสหนัไปมอง กเ็หน็ผู้หญงิที่คนหนึ่งสวมชดุสขีำวและอกีคนหนึ่งสวม

ชดุสดี�ำ ดวงหน้ำสวยหวำนของพวกเธอดบูึ้งตงึ แสดงให้เหน็ว่ำก�ำลงัไม่พอใจ และ

รู้ดวี่ำตวัปัญหำที่ชื่อคำออสก�ำลงัจะไปสร้ำงควำมปั่นป่วนอกีครำ

“ไม่ได้จะท�ำอะไรนี่...แค่จะเล่นสนกุนดิๆ หน่อยๆ ตำมปกตเิอง” คำออส 

บอกแบบไม่คดิอะไรมำก ใช่ ส�ำหรบัเขำแล้ว กำรป่วนอะไรนดิหน่อย (ในสำยตำ

ตวัเอง) คอืเรื่องปกตสิำมญัดจุกำรหำยใจเข้ำออกของสิ่งมชีวีติทั่วไป
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“นดิหน่อยของตำแก่...เชื่อไม่ลง” นำมธรรมแห่งจดุเริ่มต้น เฮเมรำท�ำปำก

เบ้ “ถ้ำจะพูดค�ำให้ถูก ต้องบอกว่ำมมุมองตำแก่ผดิปกตเิกนิไป เรื่องใหญ่แค่ไหน

กเ็ลก็เท่ำกนั ต่อให้คดิไปถล่มโลกกบ็อกว่ำเป็นเรื่องปกตอิยู่ด”ี

คำออสท�ำตำแป๋ว ยกนิ้วชี้หน้ำตวัเอง “อ๊ะ! นี่ข้ำเป็นงั้นเหรอเนี่ย ไม่ยกัรู้

มำก่อน”

“ตอนนี้อยู่เฉยๆ สกัพกัเถอะตำแก่ สภำพระบบของโลกทั้งหมดก�ำลงัรวน 

ขนืไปป่วนอะไรอกีตอนนี้มหีวงัระบบทั้งหมดลม่สลำยแน่ ทนีี้ได้เหนื่อยกนัอกี ต้อง

มำนั่งสร้ำงระบบใหม่ เหน็ใจคนสร้ำงบ้ำง...”

นำมธรรมแห่งจุดจบ นิกซ์พ่นลมหำยใจอย่ำงหงุดหงิดกับท่ำทีไม่รู้ร้อน 

รู้หนำวของคำออส ดวงตำอนัมดืมดิจ้องเขมง็เป็นเชงิกดดนั แต่ดูท่ำจะไร้ผลโดย

สิ้นเชงิ ไม่อย่ำงนั้นคำออสคงไม่ยิ้มระรื่นไม่เลกิ

“เอำน่ำ แคเ่ข้ำฝนัไปบอกว่ำทำงข้ำมไปเอร์ิทอยูท่ี่ไหน ไมไ่ด้ปว่นอะไรมำก

สกัหน่อย แทบไม่เกดิผลกระทบเลยด้วยซ�้ำ” คำออสยงัไม่ยอมแพ้ “อย่ำงดกีเ็กดิ

วงคลื่นเลก็ๆ ที่สลำยไปในเวลำไม่กี่อดึใจ อย่ำซเีรยีสๆ”

นกิซ์เลกิคิ้วเลก็น้อย “...รอหน่อยไม่ได้เหรอตำแก่ กร็ู้ๆ อยู่ว่ำผนกึที่กกัขงั

พลังของเจ้ำหนูก�ำลังจะคลำยออกแล้ว เวลำที่แน่นอนก็คืออีก 2 สัปดำห์ ถึง 

ตอนนั้นเมื่อไหร่ เขำกก็ลบัมำที่นี่เองนั่นแหละ”

“กม็นัเบื่ออะ ลกูสำวไม่สงสำรคณุพ่อบ้ำงเลยเหรอ” คำออสน�้ำตำคลอเบ้ำ 

ทว่ำสองสำวเบื้องหน้ำกลบัไม่สนใจอำกำรพวกนี้แม้แต่น้อย รำวกบัเหน็มำจนชนิ

คำออสเหน็ว่ำอ้อนไม่ได้ผล กร็บีเปลี่ยนแผนทนัททีนัใด เขำเปลี่ยนมำนั่ง

ตวัตรง ชูนิ้วหนึ่งขึ้น

“เอำงี้ลกูสำว ข้ำถำมกลบันะ ระหว่ำงกำรนั่งรอควำมสนกุที่ก�ำลงัจะมำถงึ

อย่ำงแสนเบื่อหน่ำยไปตลอด 2 สัปดำห์ กับกำรแทรกแซงเล็กๆ น้อยๆ เพื่อให้

ควำมสนกุมำถงึเรว็ขึ้น พวกเจ้ำจะเลอืกอะไร...”

สองสำวนิ่งเงยีบ คำออสจงึคลี่ยิ้ม แล้วโน้มน้ำวต่อ

“...ถ้ำเจ้ำหนูกลบัมำเรว็ พวกเจ้ำกจ็ะได้ออกไปเที่ยวข้ำงนอกนั่นเรว็ๆ ได้

อดัคนเล่นเรว็ๆ ได้กนิขนมหวำนอร่อยๆ ที่เจ้ำหนูนั่นให้ ได้เที่ยวเล่นกบัพวกเดก็ๆ 

รอบตวัเจ้ำหนู แล้วกไ็ด้...”

คำออสร่ำยยำวถึงสิ่งที่นิกซ์และเฮเมรำจะได้หำกยอมท�ำเป็นไม่รู้ไม่เห็น 
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กำรแทรกแซงของเขำ

ตลอดเวลำที่รบัฟัง สองสำวต่ำงนิ่งเงยีบไม่เปลี่ยน เพยีงแต่สหีน้ำสดใสและ

เตม็ไปด้วยควำมสขุโผลอ่อกมำเป็นพกัๆ จนในที่สดุคำออสกย็ื่นข้อเสนอเสรจ็ เขำ

กอดอกแล้วถำมยิ้มๆ

“ว่ำไง...อยำกจะเร่งเวลำให้เรื่องพวกนั้นมำถงึเรว็ๆ มั้ย...”

“ถ้ำนำมธรรมอื่นๆ รู้มันจะดูไม่ดีนะ” นิกซ์กล่ำวช้ำๆ เหมือนยอมรับ 

ข้อเสนอของคำออสกลำยๆ แต่กไ็ม่อยำกให้ใครรู้ว่ำพวกตวัเองแทรกแซงคนอื่น

“พวกเจ้ำกร็ูว่้ำพื้นที่ตรงนี้ ผูเ้ข้ำมำได้มเีพยีงนำมธรรมในระดบัผูส้ร้ำง หรอื

ก็คือมีแค่พวกเรำสำมคนเท่ำนั้น ข้ำไม่พูด พวกเจ้ำไม่พูด ย่อมไม่มีใครจับได้”  

คำออสว่ำ แล้วคลี่ยิ้มเจ้ำเล่ห์ “แต่ถงึจะจบัได้กแ็ล้วยงัไง ในเมื่อพวกเรำคอืนำมธรรม

ที่อยู่บนจดุสูงสดุ ไม่มใีครท�ำอะไรพวกเรำได้อยู่แล้ว”

สองสำวหนัมองหน้ำกนัครูห่นึ่งรำวกบัถำมควำมเหน็อกีฝ่ำย พอปรกึษำกนั

ด้วยสำยตำเสรจ็และได้ข้อสรปุตรงกนั นกิซ์และเฮเมรำกเ็อยีงคอไปมำ ท�ำตำเหม่อ

ลอย ไม่รู้ไม่ชี้กบัสิ่งที่เกดิตรงหน้ำ

“พวกเรำมำท�ำอะไรที่นี่” เฮเมรำพมึพ�ำเหมอืนถำมตวัเอง

นกิซ์ยกมอืขยี้ตำ แต่แสร้งท�ำได้ไม่เนยีนนกั “ง่วงจงัเลย...”

“ระหว่ำงกำรรอเวลำอนัแสนน่ำเบื่อ พวกเรำไปพกักนัดกีว่ำเนอะนกิซ์”

“ใช่ๆ พวกเรำไปพักกันสักชั่วโมงดีกว่ำ” นิกซ์ยิ้มมุมปำก “ระหว่ำงไป 

พกัผ่อน พวกเรำไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้น ใครจะท�ำอะไร พวกเรำกไ็ม่รบัรู้...เนอะ”

“ใช่ๆ ไม่รบัรู้อะไรทั้งนั้น ใครจะไปป่วนอะไร เข้ำฝันใคร พวกเรำไม่รบัรู้”

สิ้นค�ำ สองสำวพลนัหำยวบัไป ทนัใดนั้นคำออสที่เฝ้ำมองพวกเธอตลอด 

ก็ระเบิดเสียงหัวเรำะชนิดกลั้นไม่อยู่ เขำหมุนตัวไปมำ คงพยำยำมอวดอำกำร 

ข�ำกลิ้งให้ได้ชมเป็นขวญัตำ แต่น่ำเสยีดำย...ไม่มใีครมองเหน็

“ฮะๆๆ เล่นแบบนี้เลยเรอะลูกสำวข้ำ แต่เอำเถอะ แบบนี้ก็ดีเหมือนกัน 

อะไรๆ มนัจะได้ง่ำย”

คำออสยิ้มอย่ำงพอใจ เขำก�ำลังคิดว่ำควรจะไปปรำกฏตัวในฝันของพวก

เซียร์อย่ำงไรดีเพื่อไม่ให้ผิดสังเกต กระทั่งเวลำผ่ำนไปพักใหญ่ๆ รอยยิ้มร่ำเริงก็

ปรำกฏที่มมุปำก

“คดิออกแล้ว! ไปในสภำพเจ้ำหนดูกีว่ำ...ค�ำพดูกเ็อำเป็น ‘ทำงไปหำฉนัอยู่
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ตรงนี้’ แล้วกนั...ไม่ส ิไม่ดีๆ  ค�ำพูดนี้มนัชดัเกนิไป เอำเป็นแค่ ‘ฉนัอยู่ตรงนี้’ ดกีว่ำ 

อมืๆ อนันี้แหละเนยีน” คำออสพยกัหน้ำกบัตวัเอง

คำออสลอยตวัอยูใ่นห้วงมติทิี่บดิเบี้ยวอย่ำงเบื่อหน่ำย ตรงหน้ำเขำคอื ภำพ

ของเซียร์และเคอร์ริชที่เพียรพยำยำมหำทำงเชื่อมมิติไปยังเอิร์ทอย่ำงยำกล�ำบำก 

แต่ถ้ำพูดให้น่ำเศร้ำสักหน่อยในสำยตำผู้รู้คือ ทั้งสองยิ่งเดินทำง ยิ่งห่ำงจำกจุด-

หมำย จนผู้เฝ้ำมองทั้งหลำยต้องเอำผ้ำซบัน�้ำตำตวัเองด้วยควำมสงสำรอยู่เรื่อยๆ

กระทั่งท้องฟ้ำในภำพเปลี่ยนเป็นกลำงคืน สองหนุ่มก็หยุดพักหลังจำก

เหนื่อยล้ำมำทั้งวนั ตอนแรกทั้งสองคดิจะผลดักนัเฝ้ำยำม ทว่ำควำมเหนื่อยล้ำที่

สะสมมำตลอดทั้งวนัท�ำให้ทั้งคู่เข้ำสู่ห้วงนทิรำในเวลำไล่เลี่ยกนั

คำออสที่รอเวลำนี้อยู่แสยะยิ้ม

“เจ้ำหนู ข้ำจะส่งตวัช่วยไปหำแล้วนะ”

“ฉันอยู่ตรงนี้...”

เสยีงอนัแสนคุ้นเคยดงัขึ้น ท�ำให้เซยีร์ลมืตำ เขำพบว่ำตอนนี้ตวัเองยนือยู่

ในสถำนที่ซึ่งไม่คุน้ตำนกั หำกเขำจ�ำไม่ผดิ ตรงนี้คอืหนึ่งในสถำนที่ซึ่งมโีอกำสเป็น

จดุที่เมอร์รชิใช้เพื่อเชื่อมมติไิปยงัเอริ์ทที่เขำยงัไม่ได้ส�ำรวจ

“นี่มนั...” เซยีร์มองไปรอบๆ อย่ำงสงสยั แต่แล้วเสยีงปรศินำกด็งัขึ้นอกีครั้ง

“ฉนัอยู่ตรงนี้...”

เซยีร์หนัไปทำงต้นเสยีง กพ็บบรุษุหน้ำตำหล่อเหลำผูม้เีส้นผมสดี�ำแซมขำว

ยำวถงึเอว นยัน์ตำข้ำงซ้ำยเป็นสทีองข้ำงขวำเป็นสดี�ำ และสวมชดุสดี�ำที่ใส่บ่อย

จนกลำยเป็นเอกลกัษณ์เฉพำะตวั...รำชนัเทพอสูร เวสบลู

ชำยผูม้ลีกัษณะเหมอืนคนที่เขำก�ำลงัตำมหำกวกัมอืเรยีก ปำกกเ็อย่ต่อไป

เรื่อยๆ ว่ำ

“ฉนัอยู่ตรงนี้...”

“นั่นเจ้ำเองเหรอ!” เซยีร์ตะโกนถำม แต่กลบัไม่มคี�ำตอบกลบัมำ ชำยหนุม่

ผมสฟี้ำจงึตดัสนิใจพุ่งใส่ร่ำงนั้น ทว่ำพรบิตำก่อนจะสมัผสั โลกทั้งใบกก็ลำยเป็น

สขีำวโพลน
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เฮอืก! เซยีร์ลมืตาขึน้มาอกีครัง้ กพ็บว่าตวัเองนัง่หลบัอยูใ่นสถานที่

ซึ่งใช้พกัผ่อน ใกล้ๆ มเีคอร์รชิที่ตื่นขึ้นมำด้วยสหีน้ำตื่นๆ เช่นกนั ทั้งสองหนัมำมอง

หน้ำกนั ก่อนชำยผมทองจะพูดขึ้น

“เซยีร์ เมื่อกี้ฉนัฝันถงึบล ูในฝันมนัอยูใ่นที่ที่พวกเรำยงัไม่ได้ไปส�ำรวจ แล้ว

บอกว่ำ ‘ฉนัอยู่ตรงนี้’ ” เคอร์รชิกลนืน�้ำลำยอย่ำงฝืดคอขณะที่เอ่ย แล้วเขำกเ็ล่ำ

รำยละเอยีดควำมฝันทั้งหมดให้สหำยตรงหน้ำฟัง

เซยีร์พยกัหน้ำรบัเมื่อเคอร์รชิเล่ำจบ “ข้ำกฝ็ันแบบนั้นเหมอืนกนั”

ทั้งสองต่ำงเงยีบ ก�ำลงัประมวลข้อมูลที่ไม่ค่อยน่ำเชื่อถอื เนื่องจำกมนัมำ

จำกควำมฝัน จนในที่สดุเซยีร์กพ็ูดขึ้น

“ลองไปดูกนัเถอะ บำงทฝีันนั่นอำจก�ำลงับอกอะไรสกัอย่ำงกไ็ด้”

เคอร์รชิเรยีกแผนที่ซึ่งมกีำกบำทและวงกลมสเีขยีวอยูห่ลำยจดุออกมำ ก่อน

ชี้กำกบำทสแีดงที่มเีลข 95 ก�ำกบั

“ถ้ำพดูกนัจรงิๆ ที่ที่พวกเรำเหน็ในฝันมลี�ำดบั 95 เป็นที่ท้ำยๆ ที่จะไปส�ำรวจ

เลย โอกำสที่ตรงนี้จะเป็นสถำนที่ที่จะข้ำมไปเอริ์ทได้มนัน้อยมำก แต่ถ้ำคดิจำกที่

พวกเรำบงัเอญิฝันเหมอืนกนัแล้ว...” เคอร์รชิมองหน้ำเซยีร์ “ฉนัว่ำพวกเรำควรไป

ที่นั่นตอนนี้เลย”

เซียร์เรียกแผนที่โลกออกมำบ้ำง เขำมองที่อยู่ปัจจุบันกับเป้ำหมำยพลำง

พูด

“ถ้ำใช้ควำมเรว็เตม็ที่ น่ำจะไปถงึที่นั่นใน 3 ชั่วโมง”

เคอร์รชิโบกมอืไปด้ำนหน้ำ กองไฟที่จดุขึ้นเพื่อให้แสงสว่ำงกด็บัลง จำกนั้น

เขำกห็ยบิผ้ำคลมุที่วำงไว้ข้ำงตวัมำสวมอกีครั้ง

“พวกเรำรบีไปกนัดกีว่ำ ไปถงึเรว็เท่ำไหร่กย็ิ่งด”ี

“อมื...” เซยีร์หยบิผ้ำคลมุมำสวมเช่นกนั

ไม่นำนนกัทั้งสองกพ็ุง่ทะยำนออกไปด้วยควำมเรว็สงูจนกลำยเป็นเส้นแสง 

โดยมเีป้ำหมำยเป็นสถำนที่ซึ่งอำจน�ำควำมหวงัของพวกเขำกลบัมำ

ควำมหวงัที่มชีื่อว่ำ...รำชนัเทพอสูร เวสบลู
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“งือ...”

เสียงสะลึมสะลือดังขึ้นภำยในห้อง พร้อมกับที่ดวงตำของชำยผู้นอนอยู่ 

บนเตยีงเปิดขึ้น เผยให้เหน็ดวงตำสดี�ำสนทิ เขำยนัตวัขึ้นมำจำกเตยีงช้ำๆ เพรำะ

ไม่อยำกให้กำรเคลื่อนไหวของตวัเองไปรบกวนหญงิสำวที่นอนอยู่ข้ำงๆ

โครงหน้ำและร่ำงกำยของบลูคงเดิมมำตลอด...จนดูแทบไม่ออกเลยว่ำ 

ตอนนี้เขำอำย ุ22 ปี หรอื 18 ปีกนัแน่

ชำยหนุ่มค่อยๆ ลกุจำกเตยีง แต่ตอนนั้นเองกม็เีสยีงเลก็ๆ ดงัขึ้นมำ

“อื้อ...”

บลูหันไปมอง ก็พบว่ำเด็กหญิงวัยไม่เกิน 3 ปีที่นอนอยู่ระหว่ำงเขำกับ 

ไอรนี ภรรยำที่แต่งงำนกนัเมื่อ 2 ปีก่อน ก�ำลงัลมืตำตื่นด้วยท่ำทำงงวัเงยี

เดก็หญงิผูน้ี้มเีส้นผมกบัดวงตำสดี�ำ และเค้ำหน้ำใกล้เคยีงกบัเขำมำก ทว่ำ

ไม่ใช่ลูกสำวของเขำแต่อย่ำงใด เธอเป็นลูกพี่สำวคนโตของเขำที่ชื่อ น�้ำ กบัพี่เขย

ที่ชื่อ ซลิเวอร์ เธอมชีื่อจรงิว่ำ วำร ีที่แปลว่ำ ‘น�้ำ’ ซึ่งเหมอืนชื่อแม่ และมชีื่อเล่นว่ำ 

ซ ี(Sea) ซึ่งแปลว่ำทะเล และมตีวัอกัษรแรกคล้ำยๆ ชื่อพ่อ

บลูเคยถำมว่ำ ท�ำไมทั้งสองถึงตั้งชื่อลูกแบบนี้ ก็ได้ควำมว่ำ ตอนแรก

ซิลเวอร์คิดจะตั้งชื่อลูกให้คล้ำยชื่อตัวเอง ส่วนน�้ำก็คิดแบบเดียวกัน ไปๆ มำๆ  

ทั้งสองเลยตกลงกันว่ำ ชื่อจริงจะให้แม่เป็นคนตั้ง (ในครอบครัวนี้เมียเป็นใหญ่) 

ส่วนชื่อเล่นให้พ่อเป็นคนตั้ง

หำกถำมว่ำท�ำไมลกูสำวของน�้ำและซลิเวอร์ถงึมำนอนกบับลแูละไอรนีแทน

ได้ กต็อบได้ง่ำยมำก เพรำะตลอดระยะเวลำ 2 ปีที่ผ่ำนมำ บลูและไอรนีสงิสถติ

อยู่ที่บ้ำนตลอดเวลำ เนื่องจำกบลูให้เหตุผลว่ำเขำท�ำงำนอยู่บ้ำนได้ น�้ำจึงวำน 
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ให้ช่วยดูแลลูกสำว เขำจึงดูแลวำรีมำตั้งแต่เล็กๆ จนตอนนี้เด็กหญิงสนิทกับบลู 

ยิ่งกว่ำพ่อแม่เสยีอกี

“ซี นอนต่อเถอะ เดี๋ยวน้ำไปท�ำอำหำรเช้ำก่อน” เขำรีบบอกเด็กหญิงที่

ก�ำลงัลกุขึ้นจำกเตยีง “ไม่ต้องคดิจะตำมไปเลยนะ เรำไปทไีรท�ำน้ำยุ่งทกุท”ี

เดก็หญงิส่ำยหน้ำ แล้วบอกด้วยน�้ำเสยีงเอำแต่ใจแบบเดก็ๆ “ไม่เอำๆ ซี

จะไปด้วย ถ้ำน้ำบลูไม่ให้ซไีปด้วย ซจีะฟ้องน้ำไอรนี!”

บลูกะพรบิตำปรบิๆ ดูท่ำเดก็คนนี้อยู่กบัเขำนำนเกนิไป จนตดินสิยั (เสยี) 

หลำยๆ อย่ำงของเขำไป รวมถงึกำรเล่นงำนจดุอ่อนของคนอื่นที่พบจำกกำรสงัเกต

ด้วยตวัเอง คำดว่ำเธอคงเหน็เขำยอมให้ไอรนีบ่อยๆ จงึคดิว่ำเขำจะยอมให้ไอรนี 

ทกุอย่ำง

“คิกๆ” เสียงหัวเรำะใสๆ ดังขึ้นจำกเจ้ำของร่ำงบอบบำงที่นอนอยู่ข้ำงๆ 

วำร ีดวงตำของไอรนีเปิดขึ้นและมองหน้ำหลำนด้วยแววตำขบขนั “...บลู ดูท่ำจะ

เจอคู่ปรบัแล้วนะ”

ชำยหนุ่มหนัไปมองภรรยำ แล้วยิ้มมมุปำก เขำเดนิเข้ำไปใกล้ๆ เดก็หญงิ

ตวัน้อย จำกนั้นยกนิ้วดดีหน้ำผำกเบำๆ “ถ้ำท�ำแบบนั้น วนันี้น้ำจะไม่พำไปเที่ยว

สวนสนกุนะ”

แค่ได้ยนิ เดก็หญงิกร็บีเข้ำมำกอดแขนเขำไว้ด้วยท่ำทอีอดอ้อน “หนูไม่ฟ้อง

แล้ว น้ำบลูต้องพำหนูไปเที่ยวนะ ห้ำมเบี้ยวนะ”

ชำยหนุ่มหวัเรำะเลก็น้อย แล้วหนัไปขยบิตำให้ไอรนี “...ระดบัมนัต่ำงกนั

เยอะ”

“จ้ำๆ พ่อคนเก่ง”

ไอรนีผดุลกุจำกเตยีง ในจงัหวะนั้น บลกูย็ื่นหน้ำไปใกล้เพื่อหอมแก้มภรรยำ

ตวัเอง แล้วผละมำยิ้มกริ่มให้

“หอมรบัอรณุ”

เพยีะ! ไอรนีตแีขนบลูเบำๆ แล้วเอ่ยเสยีงด ุ“อำยเดก็บ้ำงส ิท�ำแบบนี้ให้

เหน็บ่อยๆ เดี๋ยวยยัซกีท็�ำตำมหรอก”

“ไม่ทนัแลว้ละ” บลหูวัเรำะห ึแล้วอุม้วำรขีึ้นมำ เมื่อใบหน้ำเดก็หญงิอยูใ่น

ระดบัเดยีวกบัใบหน้ำเขำ เธอกช็ะโงกมำหอมแก้มน้ำตวัเองด้วยสหีน้ำสดใส ไอรนี

เหน็แบบนั้นกอ็้ำปำกค้ำง จงัหวะนั้น ฝ่ำยสำมจีงึขยบิตำให้เธอ “เหน็ปะ”
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“บลูสอนอะไรให้หลำนเนี่ย!” หญงิสำวแหวใส่เสยีงเขยีว

“สอนให้หลำนท�ำตวัน่ำรกักบัผู้ใหญ่ไง เนอะซ”ี

“ค่ำ!” เด็กหญิงยิ้มรับ “น้ำบลูบอกว่ำถ้ำหนูท�ำแบบนี้กับผู้ใหญ่ในบ้ำน 

บ่อยๆ ทกุคนจะรกัหนูมำกขึ้น”

ไอรีนมองหน้ำสำมีตัวเอง แล้วท�ำปำกเบ้ใส่ ก่อนพึมพ�ำว่ำ “หลอกเด็ก” 

โดยไม่คดิจะให้คนอื่นได้ยนิ ทว่ำกไ็ม่อำจรอดพ้นหูพ่อสำมตีวัดไีปได้

“ซจี�ำได้รเึปล่ำ น้ำเคยบอกว่ำตอนเช้ำเรำต้องท�ำอะไรก่อน”

“เรำต้องเดนิออกก�ำลงัก่อนเพื่อให้ร่ำงกำยแขง็แรงค่ะ”

“ดมีำก งั้นพวกเรำไปเดนิออกก�ำลงักนัดกีว่ำ”

“ค่ำ!!!”

ไอรนีเหน็สองน้ำหลำนที่สนทิกนัยิ่งกว่ำพ่อแม่กย็ิ้มอย่ำงอ่อนใจ เธอถอนใจ

เลก็น้อย แล้วเอ่ยกบัทั้งสอง “งั้นทั้งสองคนไปเดนิเล่นก่อนแล้วกนั เดี๋ยวอำหำรเช้ำ

ฉนัท�ำให้”

“โอเค จะรอกนิอำหำรฝีมอืคณุภรรยำนะครบั” บลูยิ้มระรื่น

วำรเีองกย็ิ้มแบบเดยีวกบัน้ำชำยตวัเอง “หนจูะรอกนิข้ำวฝีมอืน้ำไอรนีนะคะ”

“สองคนนี้จะเหมอืนกนัเกนิไปรเึปล่ำนะ” ไอรนีพูดจบกเ็ดนิเข้ำห้องน�้ำไป

บลูอุ้มหลำนสำวออกจำกห้อง แล้วลงบันได กระทั่งเดินออกมำจำกบ้ำน 

เขำกป็ล่อยวำรลีง ทั้งสองสูดอำกำศยำมเช้ำเข้ำไปเตม็ปอด ก่อนจะพำกนัเดนิวน

รอบบ้ำนที่ตอนนี้กว้ำงกว่ำเมื่อ 2 ปีก่อนพอสมควร เนื่องจำกจ�ำนวนสมำชกิในบ้ำน

เพิ่มขึ้น

แต่เดมิบ้ำนหลงันี้มผีู้อยู่อำศยัทั้งสิ้นห้ำคน นั่นคอื เทวะ พ่อของบลู ลนิดำ 

แม่ของบลู น�้ำ พี่สำวคนโต ฟ้ำ พี่สำวคนรอง ตวัเขำ และเบล น้องสำวคนเลก็ 

หลงัจำกนั้นค่อยมสีมำชกิเพิ่มเตมิคอื ซลิเวอร์ สำมขีองน�้ำ และไอรนี ภรรยำของ

เขำ รวมกบัวำร ีเดก็หญงิตวัเลก็ข้ำงๆ เขำอกีหนึ่ง

ในปัจจบุนั บ้ำนพวกเขำมสีมำชกิเพิ่มขึ้นมำอกี พวกเขำจงึสร้ำงบ้ำนเดี่ยว

สองชั้นอกีหลงัไว้ใกล้บ้ำนหลกั เพื่อให้สมำชกิใหม่อำศยัอยู่ที่นั่น

บลพูำหลำนสำวเดนิเล่นไม่นำน กม็ำถงึบ้ำนหลงัใหม่ที่ว่ำในที่สดุ ตอนแรก

เขำท�ำท่ำจะเดนิผ่ำนไปเฉยๆ แต่ประตูบ้ำนเปิดออกเสยีก่อน จำกนั้นบรุษุผู้หนึ่งก็

ก้ำวออกมำด้วยสหีน้ำง่วงนอนสดุขดี
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ชำยผูน้ี้มเีส้นผมกบัดวงตำสนี�้ำตำลอ่อน ใบหน้ำหล่อเหลำ และผวิขำว เขำ

อยู่ในชดุนอนกำงเกงขำยำว เมื่อเหลอืบมำเหน็บลูกบัหลำนสำวกท็กัทำยทนัที

“อ้ำว บลู พำซมีำเดนิเล่นตอนเช้ำเหรอ...”

ชำยคนนั้นถำมจบกอ็้ำปำกหำวอย่ำงไร้มำรยำท

บลูจ้องตำอีกฝ่ำย แล้วกล่ำวเสียงดุ “ไอ้คุณโซล...ต่อหน้ำหลำนฉันช่วย

ปิดปำกหน่อยเหอะ เดี๋ยวหลำนฉนัตดินสิยัแย่ๆ แบบนี้ไปจะเสยีเดก็หมด”

“โทษทีๆ ”

โซล หรอืกค็อืเพื่อนที่บลูเจอในเกม Exceed Limit Online เมื่อ 4 ปีก่อน  

เขำเป็นหนึ่งในสมำชกิใหม่ของบ้ำนหลงันี้ เพรำะเมื่อครึ่งปีก่อน ชำยวยั 23 ปีคนนี้

ได้แต่งงำนกบัฟ้ำที่ตอนนี้อำย ุ24 ปีแล้ว

หำกจะเท้ำควำมเรื่องระหว่ำงสองคนนี้ กต็้องย้อนกลบัไปเมื่อประมำณ 3 

ปีก่อน ช่วงที่บลูก�ำลงัเลื่อนระดบัชั้นเป็นรำชนัเทพอสูร ฟ้ำได้เลกิรำกบัแฟนที่เป็น

ผูห้ญงิด้วยเหตผุลทำงบ้ำนของอกีฝ่ำย ท�ำให้เธอเสยีใจมำก พอดโีซลที่เวลำนั้นยงั

ไม่มีใครเหมอืนกนั มกัมำป้วนเปี้ยนอยู่ใกล้ๆ พวกฟ้ำ และช่วยกนัท�ำอะไรหลำย

อย่ำงบ่อยๆ ทั้งสองจงึหนัหน้ำมำปรกึษำกนัเรื่องควำมรกั จำกนั้นไปๆ มำๆ กเ็กดิ

ควำมรู้สกึดีๆ  ให้แก่กนั จนตดัสนิใจคบกนัหลงัจำกดูใจกนั 3 เดอืน

ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงโซลกบัฟ้ำอำจมอีปุสรรคอยูบ้่ำง เพรำะโซลมสีถำนะ

ทำงบ้ำนไม่ค่อยดี ครอบครัวของเขำเคยถูกฟ้องล้มละลำยจนพ่อแม่คิดสั้นฆ่ำตัว

ตำย ทิ้งโซลและลูกบุญธรรมอีกคนไว้ ท�ำให้ทั้งสองต้องใช้ชีวิตกันแบบปำกกัด 

ตีนถีบ ช่วงเวลำที่ว่ำงจำกเรียน พวกเขำจะท�ำงำนพิเศษเพื่อเก็บเงินไว้ใช้ประทัง

ชวีติ นอกจำกนี้ตอนเรยีนมหำวทิยำลยั โซลยงัได้ทนุเพรำะเรยีนดแีละขยนั ประวตัิ

เสียหำยก็ไม่มี เรียกได้ว่ำนิสัยและควำมสำมำรถผ่ำนเกณฑ์ เขำจึงคบกับฟ้ำได้

โดยไม่ถูกอ�ำนำจมืดจำกทำงบ้ำนฝ่ำยหญิง (ที่มักจะมำจำกน้องชำย) เล่นงำน  

แถมยงัช่วยเหลอืในอกีหลำยๆ ด้ำนอกีต่ำงหำก

จดุเปลี่ยนของชวีติโซลเริ่มจำกตอนที่ฟ้ำเรยีนจบมหำวทิยำลยั ส่วนโซลเพิ่ง

ขึ้นปีสี่ เขำรู้ดวี่ำแฟนสำวมชีำยหนุ่มหลำยๆ คนหมำยปอง เพรำะฐำนะทำงบ้ำน

และหน้ำตำสะสวย ตอนเรยีนอยูอ่ำจยงัไม่รูส้กึอะไร แตห่ำกไปเจอสงัคมภำยนอก 

แฟนสำวของเขำอำจเปลี่ยนไป และเหน็ควำมแตกต่ำงระหว่ำงเขำกบัเธอ จนท�ำให้

ควำมสมัพนัธ์ไม่รำบรื่น เขำจงึปรกึษำกบัประธำนของบรษิทั W.E.C บรษิทัยกัษ์
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ใหญ่ที่มีกิจกำรและสำขำมำกมำยทั่วโลก อีกทั้งตัวประธำนยังสนิทกับโซล ว่ำม ี

วธิไีหนบ้ำงที่สำมำรถช่วยให้เขำยกระดบัตวัเองจนเหมำะสมกบัฟ้ำ

ประธำนบรษิทั เอลเล่อ ได้แนะน�ำโซลหลำยเรื่อง และช่วยสอนวธิกีำรเล่น

หุ้นกบัท�ำธรุกจิหลำกหลำยรูปแบบ จนในที่สดุโซลกเ็ริ่มเล่นหุ้นโดยใช้เงนิเกบ็ของ

ตวัเอง และเพรำะมคีนสอนดปีระกอบกบัเป็นคนหวัไวมคีวำมพยำยำม...หลงัจำก

ขำดทนุสำมรอบตดิจนแทบย่อยยบั โซลกเ็ริ่มได้ก�ำไรบ้ำง จนผ่ำนไปครึ่งปี โซลก็

มเีงนิเกบ็มำกขึ้นหลำยเท่ำ เอลเล่อเหน็ว่ำมแีวว จงึยื่นข้อเสนอที่น่ำตกใจให้ นั่น

คอืเขำจะให้โซลยมืเงนิจ�ำนวนหนึ่ง โดยโซลต้องท�ำให้เงนินั้นงอกเงยขึ้นอย่ำงน้อย

เท่ำตวัในช่วงเวลำที่ก�ำหนดไว้ หำกท�ำได้ละก ็ โซลกจ็ะมฐีำนะที่เหมำะสมกบัฟ้ำ

แล้ว

โซลรบัข้อเสนอของเอลเล่อ และใช้เวลำส่วนใหญ่ไปกบักำรเล่นหุ้น ท�ำให้

ตอนนั้นเขำเริ่มมปีัญหำกบัฟ้ำเพรำะไม่ค่อยมเีวลำให้ จนในที่สดุทั้งสองกท็ะเลำะ

กันจนเกือบเลิกรำ ตอนนั้นโซลที่ได้ก�ำไรจำกกำรเล่นหุ้นและกำรลงทุนในบริษัท

ต่ำงๆ จนใช้หนี้เอลเล่อหมด และได้เงนิก้อนใหญ่มำก้อนหนึ่ง ได้ตดัสนิใจทุ่มเงนิ

ก้อนนั้นเพื่อขอหมั้นกบัฟ้ำ เพรำะตวัเองยงัเรยีนไม่จบ จงึยงัไม่อยำกแต่งงำน ทำง

บ้ำนของฟ้ำกใ็ห้ทั้งสองตดัสนิใจกนัเอง (แต่กแ็อบเชยีร์เพรำะชอบในควำมพยำยำม)

ฟ้ำที่เพิ่งรู้ว่ำโซลแอบไปเล่นหุ้นเพื่อยกระดับตัวเองให้เหมำะสมกับเธอ ก็

เสียใจที่เคยท�ำตัวงี่เง่ำใส่เขำ และยอมรับกำรหมั้นหมำย จนโซลเรียนจบไม่นำน 

ทั้งสองกแ็ต่งงำนกนั แต่ไม่ยอมอยู่ในบ้ำนหลกัเพรำะมนี้องชำยบญุธรรมของโซล

อยู่ด้วย บลูจงึตดัสนิใจสร้ำงบ้ำนเดี่ยวหลงันี้ให้

เทวะ พ่อของฟ้ำเห็นแววในตัวโซลก็วำงตัวให้เป็นผู้บริหำรบริษัทตัวเอง

เหมือนลูกเขยคนโต ท�ำให้หลังจำกแต่งงำนกัน โซลต้องศึกษำงำนที่บริษัทพ่อ 

ของฟ้ำอยู่นำนจนหัวหมุน เพรำะงำนบริหำรยำกกว่ำเล่นหุ้นเยอะ แต่ตอนนี้โซล

เป็นงำนมำกขึ้นแล้ว และฝำกฝังหลำยๆ อย่ำงให้ได้

แม้คนอื่นๆ จะเห็นว่ำโซลเป็นคนที่มีควำมพยำยำมท�ำตัวให้เหมำะสมกับ

คนรกั แต่พอบลูมำย้อนมองแล้ว กลบัคดิว่ำสิ่งที่โซลท�ำน�้ำเน่ำพอตวัเลย ชวีติของ

โซลกบัฟ้ำนี่มนัละครหลงัข่ำวภำคค�่ำที่เขำไม่เคยสนใจดูชดัๆ

บลูมองหน้ำโซลที่ขอบตำคล�้ำเหมอืนคนอดนอน กอ็ดถำมอกีฝ่ำยไม่ได้

“ท่ำทำงเหนื่อยๆ นะ งำนที่บรษิทัหนกัเรอะ”
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“งำนที่บริษัทน่ะไม่เท่ำไหร่หรอก ตอนนี้เป็นงำนแล้วยิ่งสบำย แต่ปัญหำ

คอืฟ้ำนี่แหละ” โซลถอนใจเฮอืกใหญ่ “วนันี้ว่ำจะไปคยุกบัคณุพ่อหน่อยเรื่องงำน 

แล้วกข็อลำหยดุมำดูแลฟ้ำ”

“พี่ฟ้ำเป็นอะไร”

“แพ้ท้องน่ะ อ้วกตลอดจนไม่อยำกปล่อยให้อยูค่นเดยีวเลย” โซลตอบเสยีง

เรยีบ “บอกตรงๆ เหน็ท่ำทำงเวลำยยันั่นอ้วกแล้วเป็นห่วงว่ะ ห่วงทั้งแม่ทั้งลูกเลย

นั่นแหละ”

“ช่วงท้องแรกๆ ก็งี้แหละ” บลูยักไหล่ “ถ้ำเป็นห่วงจริงๆ ก็ไปคุยกับพ่อ 

แล้วกนั ช่วงนี้บรษิทัไม่ยุ่งเท่ำไหร่ ขำดนำยไปสกัคนไม่มปีัญหำอะไรหรอก”

“ขอบใจ...ถ้ำยังไงข้ำวเช้ำวันนี้ขอเป็นของที่เหมำะกับคนแพ้ท้องหน่อย 

แล้วกนั”

“เดี๋ยวจดัให้” บลูขยบิตำให้

ตอนนั้นทั้งสองก็ได้ยินเสียงเหมือนคนอำเจียนดังมำจำกภำยในบ้ำน บลู

และโซลหนักลบัไปมอง ก่อนที่ชำยผมน�้ำตำลจะหนัมำบอกด้วยท่ำทำงร้อนรน

“ฉนัไปดูฟ้ำก่อนนะ!”

พูดจบ โซลกว็ิ่งเข้ำไปในบ้ำนทนัท ีบลูส่ำยหน้ำเลก็น้อย แล้วเขำกบัหลำน

กพ็ำกนัเดนิเล่นต่อไปเรื่อยๆ เมื่อเดนิครบรอบ สองน้ำหลำนกม็ำนั่งเล่นกนัที่สวน 

หลำนสำวตัวน้อยไปวิ่งชมนกชมไม้ตำมประสำเด็ก ส่วนน้ำชำยไปนั่งตรงม้ำนั่ง 

หนิอ่อนใกล้ๆ พลำงเงยหน้ำมองท้องฟ้ำอย่ำงเหม่อลอย

ฉบึ! เสยีงฝีเท้ำที่เข้ำมำใกล้ดงัขึ้นจำกด้ำนหลงั แต่ก่อนที่เจ้ำของฝีเท้ำจะ

เข้ำมำถงึ บลูกเ็อ่ยขึ้น

“พอเถอะครบัปู่ อำยไุม่ใช่น้อยๆ แล้ว เลกิท�ำตวัเป็นเดก็เถอะครบั”

“แกหำว่ำฉนัแก่เรอะ ไอ้หลำนบ้ำ!”

ชำยชรำตะคอกใส่เสียงเข้ม พร้อมกับที่เสียงแหวกอำกำศดังขึ้นเหมือนมี

อะไรพุ่งเข้ำมำ บลูไม่แม้แต่จะหันกลับไปมอง เขำเอียงศีรษะเล็กน้อย ปล่อยให้

หมดัที่ชกเข้ำมำพุ่งผ่ำนหน้ำไป พรบิตำต่อมำเขำกห็มนุตวัไปอกีด้ำน พลกิไปอยู่

ด้ำนหลงัผู้โจมต ีแล้วใช้นิ้วชี้จ่อขมบัอกีฝ่ำย

“ยอมเถอะปู ่อำยเุจด็สบิสองแล้วนำ จะมำวดัอะไรกบัเดก็ๆ อย่ำงผม” บลู

พูดอย่ำงจงใจกวนประสำทอกีฝ่ำยเตม็ที่
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แม้ชำยชรำที่สวมชุดวอร์มเหมือนพวกนักกีฬำมำออกก�ำลังยำมเช้ำผู้นี้จะ

มใีบหน้ำเหี่ยวย่น เส้นผมสขีำวโพลน และหนวดยำวสเีดยีวกบัเส้นผม แต่สภำพ

โดยรวมของเขำกลบัดดูอีย่ำงไม่น่ำเชื่อ ที่ส�ำคญัคอืจติใจที่ไม่ยอมแก่ตำมตวั เพรำะ

แม้จะอยู่ในสภำพเสยีเปรยีบ แต่ดวงตำกลบัไม่แสดงว่ำยอมแพ้ แถมดูจะอำรมณ์

เสยีกบัค�ำพูดกวนๆ ของหลำนชำยด้วย

ชำยชรำปัดมอืของบลูออก แล้วหนัมำโวยวำย

“เจด็สบิกว่ำแล้วไงฮะ ฉนัยงัแขง็แรงเตะปี๊บดงัอยู่นะโว้ย!”

“ดงัเปรี้ยงหรอืดงัโอ๊ยครบัคณุปู่ที่เคำรพ...” บลูอมยิ้ม เอยีงคอหลบหมดัที่

พุ่งสวนมำตำมค�ำพูด ใช้สำยตำน่ำหมั่นไส้มองปู่ตนข�ำๆ “แหม อย่ำงที่เขำว่ำกนั

จรงิๆ แฮะ คนเรำพอแก่ตวัแล้วจะไม่ค่อยฟังเหตผุลเท่ำไหร่”

ชำยชรำที่โดนโจมตีด้วยค�ำกล่ำวนี้โกรธจนหน้ำแดง แต่ไม่นำนก็ควบคุม

อำรมณ์ตวัเองได้ มอืเหี่ยวย่นถูกยกไปไขว้หลงั ดวงตำกวำดมองหลำนชำยหวัจด

เท้ำ ก่อนจะเอ่ย “ใครมนัจะไปเหมอืนเดก็ปีศำจแบบแกล่ะ ไอ้หลำนบ้ำ อำยสุบิแปด 

ยนัยี่สบิสอง สภำพไม่เปลี่ยนไปสกันดิ”

ดวงตำของบลูทอประกำยลี้ลบัขึ้นมำวูบหนึ่ง ก่อนเจ้ำตวัจะแสยะยิ้มกลบั 

“ก็ดีแล้วนี่ครับปู่ ผมเองก็ไม่อยำกจะ ‘แก่’ หรอกนะครับ เพรำะคนแก่น่ะหำ 

เหตผุลยำก ยิ่งคนแก่บำงคนแถวนี้ พูดอะไรไม่ค่อยฟัง แก่แล้วแก่เลยจรงิๆ”

คิ้วของชำยชรำกระตุกทุกครั้งที่ได้ยินค�ำว่ำ ‘แก่’ หลุดมำจำกปำกหลำน

ตวัด ีแถมอกีฝ่ำยยงัจงใจพูดเสยีงดงักว่ำปกตอิกีด้วย แววตำชำยชรำเปลี่ยนเป็น

เยน็เยยีบขณะที่เขำกล่ำวเสยีงเข้ม

“โฮ่...ห่ำงหูห่ำงตำไปไม่กี่ปี ปำกดขีึ้นเยอะเลยนี่หว่ำ ไอ้หลำนชำย...”

“พอดีช่วงนี้ต้องพูดกับคนแก่กวนประสำทบ่อยๆ น่ะปู่ ก็เลยเชี่ยวด้ำนนี้

เป็นพิเศษ” คนเป็นหลำนชำยขยิบตำให้ อำศัยจังหวะที่ชำยชรำเผลอคว้ำข้อมือ 

เอำนิ้วชี้และกลำงแตะ ไม่นำนนักเขำก็หรี่ตำลงพลำงเอ่ย “ชีพจรเต้นเร็วเกินไป 

ก่อนมำนี่ออกก�ำลงัเยอะเกนิไปนะ เพลำๆ บ้ำงเถอะครบั ที่ผมกบัพ่อชวนปู่มำอยู่

ที่นี่กเ็พรำะอยำกให้พกัผ่อนนะ”

คนเป็นปู่แท้ๆ ชักมือกลับ “แค่นิดหน่อย เทียบกับตอนอยู่บ้ำนไม่ได้เลย

ด้วยซ�้ำ”

“ไม่อยำกบ่นเรื่องนี้หรอกนะ แต่ไอ้เรื่องศลิปะกำรต่อสู้น่ะเพลำๆ ลงหน่อย
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เถอะครบั ปู่กร็ู้ว่ำสมยันี้ของพวกนี้ใช้ไม่ค่อยได้ ฝึกกำรต่อสู้มำ 20 ปี เจอกระสนุ

นดัเดยีวเจำะกลำงกบำลกจ็บแล้ว” หลำนชำยบอกเสยีงอ่อน

ชำยชรำเดำะลิ้น “เชอะ ยงัไงซะฝึกไว้กด็กีว่ำไม่ใช่เรอะ”

บลูส่ำยหน้ำกบัอำกำรดื้อรั้นของชำยชรำ ใช่ว่ำเขำจะไม่รู้ว่ำปู่ตวัเองหวัดื้อ

ขนำดไหน เพรำะกว่ำเขำกบัพ่อจะชวนอกีฝ่ำยมำพกัอยูท่ี่บ้ำนนี้ด้วยกนัได้กล็�ำบำก

ไม่น้อย แต่จะไม่ท�ำก็ไม่ได้ เพรำะปู่อำยุน้อยๆ เสียเมื่อไร จะปล่อยให้คนอำยุ 

เจด็สบิกว่ำอยูท่ี่บ้ำนนอกคนเดยีวมนักไ็ม่ด ีหลงัใช้ควำมพยำยำมหลอกล่ออยูน่ำน 

ชำยชรำกย็อมท�ำตำมควำมต้องกำรของลูกชำยและหลำนชำยจนได้

บลูส่ำยหน้ำปลงๆ แล้วทิ้งตวัลงนั่ง “อยำกท�ำอะไรกต็ำมใจปู่แล้วกนั แต่

ห่วงสขุภำพตวัเองบ้ำงนะครบั เป็นอะไรขึ้นมำมนัจะล�ำบำก”

คณุปู่ทรดุตวันั่งข้ำงๆ “อำยไุม่เท่ำไหร่ พูดซะเหมอืนคนแก่เลยนะ”

“ฮะๆ งั้นเหรอครบั”

ทว่ำทั้งสองยงัไม่ทนัจะพูดคยุกนัต่อ เสยีงใสๆ ของเดก็น้อยกด็งัขึ้นพร้อม

กบัที่เจ้ำตวัเดนิเข้ำมำหำ “น้ำบลู หนูหวิข้ำวแล้วค่ำ”

ทนัใดนั้น ดวงตำชำยชรำที่นั่งข้ำงๆ บลูกท็อประกำยหลงใหล เขำผดุลกุ

ไปย่อตวัหน้ำเดก็หญงิตวัน้อย

“ยยัหนู!”

“งื้อ!”

“ขอทวดหอมทนีะเหลนรกั ฮ่ำๆๆ เหลนฉนัน่ำรกัจรงิโว้ย ฮ่ำๆๆ!!!”

ชำยชรำหัวเรำะร่ำอย่ำงยินดี ขณะที่ดึงตัววำรีเข้ำไปกอดไว้เต็มรัก เอำ

หนวดตวัเองถูหน้ำเหลนสำวไปมำอย่ำงมคีวำมสขุ

หำกถำมว่ำบลแูละพ่อใช้อะไรหลอกล่อให้ชำยชรำผูน้ี้มำอำศยัที่บ้ำนหลงันี้

ได้ ค�ำตอบกค็อืเหลนนี่แหละ แถมดเูหมอืนคณุทวดคนนี้จะหลงเหลนคนนี้มำก จน

เหลนพูดอะไร คณุทวดกย็อมทกุอย่ำงตำมประสำคนแก่หลงเดก็

ส่วนทำงเหลนนั้น...ตอนนี้แหกปำกร้องไห้งอแงเรียบร้อยแล้ว พลำงยื่น 

มอืไม้ไปด้ำนหน้ำเหมอืนพยำยำมคว้ำตวัน้ำชำยไม่หยดุ

“น้ำบลูช่วยหนูด้วย หนูกลวัหนวด แง้ๆๆๆ!!!”

บลูหัวเรำะเบำๆ แย่งตัวหลำนมำจำกปู่ แล้วปลอบหลำนสำวที่เสียขวัญ 

พอชำยชรำหนัมำมองด้วยสำยตำไม่พอใจ เขำกย็กัคิ้วให้ด้วยท่ำทเีหนอืกว่ำ แล้ว
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ใช้นิ้วชี้ที่แถวๆ ปำกตน

“ปู่ ครำวหน้ำถ้ำจะมำกอดยยัซ ีต้องโกนหนวดออกให้หมดก่อนนะ หลำน

ผมกลวัหนวด”

ชำยชรำยกมอืลบูหนวดตวัเองอย่ำงไม่เชื่อ แล้วยื่นหน้ำไปใกล้เหลนตวัน้อย 

แต่ทนัใดนั้น วำรกีแ็หกปำกร้องไห้หนกักว่ำเก่ำ ชำยชรำถงึกบัหน้ำเสยีไปเลย

บลูกอดหลำนสำวตัวเองแน่น แล้วหันหลังหนี “ปู่ ถ้ำจะเล่นกับยัยซีครั้ง

หน้ำ ไม่โกนหนวดก่อน ผมจะไม่ให้ยุ่งกับหลำนผมนะ เข้ำมำใกล้ก็ไม่ยอม ดูส ิ

หลำนผมร้องไม่เลกิเลย นี่ถ้ำเป็นปมในใจขึ้นมำจะท�ำไงเนี่ย...”

เขำเดินหนีไปบ่นไป ปล่อยให้ชำยชรำยืนลูบหนวดตัวเองอย่ำงเสียดำย 

พลำงตดัสนิใจอย่ำงยำกล�ำบำกว่ำ จะสละหนวดสดุรกัที่อยูด้่วยกนัมำนำนเพื่อเล่น

กบัเหลนตวัน้อยที่น่ำรกัดหีรอืไม่

หลงัผ่านความวุน่วายเลก็ๆ ประจ�าวนัมาได้ บลกูอ็ุม้วารกีลบัเข้าบ้าน 

ระหว่ำงนั้น เสยีงซึ่งมแีต่เขำเท่ำนั้นที่ได้ยนิกด็งัขึ้นในหวั

“ฮ่าๆๆ บ้านเจ้านี่มเีรื่องให้ฮาได้ทกุวนัเลยแฮะ”

‘กน็ดิหน่อยน่ะ’ บลูคดิ เพรำะท�ำแบบนี้กค็ยุกบัอกีฝ่ำยได้แล้ว ‘ว่ำแต่ลอง

นำยตดิต่อมำแบบนี้ แสดงว่ำทำงนั้นเริ่มมกีำรเคลื่อนไหวใหญ่ๆ แล้วงั้นส’ิ

“อมื...การเคลื่อนไหวนี้เกดิขึ้นที่เอกซ์ซี้ด ตอนนี้เจ้าหนูเซยีร์กบัเคอร์รชิเจอ

ทางเชื่อมมติมิาเอริ์ทแล้ว เลยก�าลงัใช้พลงัข้ามมติมิา แต่พลงัของเจ้าหนูเคอร์รชิ 

มนัไม่สมบูรณ์ ใช้เวลาประมาณ 3 วนัถงึจะถงึเอริ์ท” นำมธรรมแห่งควำมสบัสน 

คำออสบอกด้วยน�้ำเสยีงนิ่งเรยีบ “ว่าแต่เจ้าเถอะ ไหนๆ ทางนั้นมนักเ็คลื่อนไหว

กนัแล้ว อยากรู้เรื่องของทางนั้นเลยรเึปล่า”

คำออสถำมเย้ำ เพรำะตลอดระยะเวลำ 2 ปีหลงัจำกเกดิเหตกุำรณ์ในครั้ง

นั้น บลไูด้เผชญิหน้ำกบัเบลดอกีครั้งในโลกเอร์ิทและท้ำทำยกนั บลูได้บอกคำออส 

ว่ำไม่ต้องกำรรบัรู้สถำนกำรณ์ของโลกเอกซ์ซี้ด-ลมิติแม้แต่อย่ำงเดยีว รวมถงึเรื่อง

เกี่ยวกบัพรรคพวกตวัเอง เขำให้เหตผุลว่ำตรำบใดที่พลงัของเขำยงัไม่กลบัคนืมำ 

กท็�ำอะไรไม่ได้นอกจำกรบัรูเ้พยีงอย่ำงเดยีว เพรำะถ้ำเป็นแบบนั้น เขำอำจคดิมำก

จนประสำทเสียได้ สู้ไม่รู้ไปเลยดีกว่ำ คำออสเองก็เห็นด้วยกับเรื่องนี้ จึงไม่บอก

ข่ำวเกี่ยวกบัเอกซ์ซี้ด-ลมิติเลยจนถงึวนันี้
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ถงึอย่ำงนั้น ข้อตกลงนี้กย็กเว้นข่ำวกำรเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของทั้งสองฝ่ำย 

...ซึ่ง 2 ปีที่ผ่ำนมำ ไม่เคยเกดิสกัครั้ง รำวกบัฝ่ำยศตัรูจงใจดงึเวลำรอให้บลูกลบั

ไปจบเรื่องทั้งหมดก่อน ค่อยด�ำเนนิกำรขั้นสดุท้ำย

‘ผ่ำนมำ 2 ปี พวกมนัเพิ่งเจอเนี่ยนะ อยำกจะบ้ำตำยจรงิๆ’ บลูถอนใจ 

อยำกยกมือกุมขมับ แต่ติดที่หลำนสำวตัวน้อยอยู่ในอ้อมแขนเลยท�ำไม่ได้ ‘อีก  

2 สปัดำห์ผนกึที่สะกดพลงัฉนัไว้กจ็ะคลำยอยู่แล้ว ไม่ต้องพึ่งพวกมนัเลยยงัได้’

“ข้ากจ็ะมาเตอืนเรื่องผนกึที่สะกดพลงัของเจ้าไว้ด้วยนี่แหละ ในช่วงนี้ผนกึ

จะค่อยๆ เสื่อมสภาพ ท�าให้เจ้าใช้พลงัของเอกซ์ซี้ด-ลมิติได้บ้าง และถ้ามนัคลาย

ออกสมบูรณ์เมื่อไหร่ เจ้ากจ็ะได้พลงัส�าหรบัใช้ข้ามมติกิลบัไปเอกซ์ซี้ด-ลมิติคนื”

บลูหรี่ตำลง ขณะที่อุ้มหลำนสำวเดนิเข้ำบ้ำน ‘...ฉนัใช้พลงัอะไรได้บ้ำง’

“ตอนนี้ก็ท�าอะไรได้เล็กๆ น้อยๆ อย่างจุดไฟหรือแช่แข็ง กับพลังในการ 

ลวงตานดิๆ หน่อยๆ”

‘คงไม่ส่งผลต่อชีวิตประจ�ำวันหรอกนะ’ บลูเป็นกังวลเรื่องนี้พอสมควร  

แค่นี้ตวัเขำกป็ระหลำดมำกพอแล้ว ขนืมอีะไรมำกกว่ำนี้อกี ต้องไม่ได้ออกจำกบ้ำน

แน่ๆ

“ถ้าเจ้าไม่คดิจะใช้ พลงัมนักไ็ม่ออกมาหรอกนา่” คำออสหวัเรำะรำ่ “พลงั

ที่ใช้ภายนอกน่ะมนัต่างกบัพลงัที่ใช้ภายในซึ่งท�างานตลอดเวลา ฉะนั้นไม่ต้องกงัวล 

ถ้าเจ้าไม่คดิจะใช้ซะอย่าง มนักน็อนนิ่งสนทินั่นละ”

‘ค่อยยงัชั่ว ขนืร่ำงกำยผดิปกตยิิ่งกว่ำนี้ ต้องปิดไม่อยู่แล้วแหง...’

บลูยิ้มแหยๆ เมื่อคดิถงึเหตกุำรณ์เมื่อรำวๆ 2 ปีก่อน หลงัจำกเกม Exceed 

Limit Online ปิดตวัลง ตอนที่เขำท�ำอำหำรเช้ำอยู่แล้วเกดิถูกมดีบำด จู่ๆ แผลที่

มอืกห็ำยเอง เรว็ชนดิที่ไม่เหลอืร่องรอย หำกไม่มรีอยเลอืดที่มอื เขำคงคดิว่ำเป็น

ควำมฝัน ยงัดทีี่ตอนนั้นไม่มใีครอยู่ จงึไม่มใีครเหน็ควำมผดิปกตนิี้

ขณะที่ตื่นตระหนกกบัเรื่องนี้ เขำกไ็ด้ค�ำตอบจำกคำออสว่ำ ผนกึที่เคอร์รชิ

ใช้ไม่ได้ผนกึพลงัของเขำไว้โดยตรง แต่ผนกึ ‘กำรใช้พลงั’ ของเขำต่ำงหำก หรอื

พดูให้เข้ำใจง่ำยๆ กค็อื พลงัในตวับลทูี่ได้จำกกำรเป็นรำชนัเทพอสรูยงัอยู ่แต่ผนกึ

ของเคอร์รชิสกดักั้นกำรใช้พลงัเหล่ำนั้น ท�ำให้เขำใช้พลงัพเิศษใดๆ ไม่ได้

กำรที่พลังยังอยู่ภำยในร่ำงกำยนี้ ท�ำให้ร่ำงกำยของเขำมีควำมผิดปกติ

หลำยๆ อย่ำง เช่น เวลำเกิดบำดแผล พลังจะรักษำบำดแผลให้ทันทีโดยที่เขำ
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ควบคมุไม่ได้ ซึ่งเรื่องนี้คำออสบอกว่ำ ถงึบลจูะถกูจ่อยงิกลำงหวั แต่ด้วยพลงัที่อยู่

ในร่ำง เกรงว่ำหลงัจำกนั้นในเสี้ยววนิำท ีกระสนุที่อยู่ในตวัจะถูกพลงัสลำย และ

ร่ำงกำยจะฟ้ืนฟสูภำพจนเหมอืนเป็นสตัว์ประหลำดดีๆ  นี่เอง เมื่อบลลูองพสิจูน์กบั

แขน ผลกเ็ป็นตำมที่คำออสบอกจรงิๆ

นอกจำกนี้ พลังที่ว่ำยังท�ำให้เขำไม่แก่ตัวลงหลังจำกพ้นช่วงวัยรุ่น ท�ำให้

จนถงึตอนนี้ สภำพร่ำงกำยของเขำไม่เปลี่ยนแปลงแม้แต่นดิเดยีว เหมอืนที่เกดิขึ้น

ในเอกซ์ซี้ด-ลิมิต ยังดีที่บลูหัวไวแก้ตัวว่ำ อำจเป็นผลข้ำงเคียงจำกกำรใช้เครื่อง 

ไอซ์เอจแช่แข็งร่ำงกำยเป็นเวลำนำน เมื่อหำเหตุผลมำแย้งไม่ได้ คนอื่นจึงเชื่อ 

สนทิใจ เว้นกแ็ต่ไอรนีที่แม้จะจบัเค้ำกำรโกหกได้ แต่เธอกเ็ชื่อใจเขำมำก จนไม่ถำม

และรอให้พูดเอง

ด้วยเหตทุั้งหลำยแหล่นี้ 2 ปีที่ผ่ำนมำ บลูจงึเลี่ยงกำรออกจำกบ้ำนไปหำ

เรื่องใส่ตวั เพื่อไมใ่หเ้กดิแผลจนใครตอ่ใครจบัได ้แถมยงัล�ำบำกกระทั่งกำรใชช้วีติ

ในแต่ละวนั เพรำะต้องระวงัไม่ให้ควำมแตกตลอดเวลำจนแทบเป็นบ้ำเลยทเีดยีว

‘หมำยควำมว่ำมเีวลำเที่ยวเล่น 3 วนั ก่อนจะต้องกลบัไปบู๊แหลกงั้นสนิะ’ 

บลูหวัเรำะหขึณะที่เดนิเข้ำบ้ำน

“ประมาณนั้น ช่วงนี้เจ้าอยากท�าอะไรก็ท�าไปก่อนแล้วกัน” คำออสบอก

ช้ำๆ “ที่ส�าคญั ระหว่างนี้กต็ดัสนิใจซะว่าจะบอกเมยีเจ้าเรื่องเอกซ์ซี้ด-ลมิติรเึปล่า”

‘คงต้องบอกแหละ ขนืจู่ๆ  หำยตวัไปมหีวงัวุน่วำยตำย’ บลูโคลงศรีษะไปมำ 

‘อนัที่จรงิกค็ดิจะบอกตั้งนำนแล้วละนะ แต่ยงัหำจงัหวะเหมำะๆ ไม่ได้เท่ำนั้นเอง’

คำออสเงียบไปหลังจำกนั้น ส่วนบลูเดินไปส่งหลำนที่โต๊ะอำหำรภำยใน

บ้ำน ที่ตอนนี้สมำชกิในครอบครวัแทบทกุคนมำรวมตวักนั บนโต๊ะมอีำหำรเช้ำวำง

อยู่หลำยอย่ำง วำรรีบีวิ่งไปกอดพ่อแม่ของตวัเองที่เว้นเก้ำอี้ระหว่ำงทั้งสองไว้ให้

บลูเดนิไปนั่งกนิอำหำรข้ำงๆ ไอรนี จนกนิเสรจ็กน็ดัแนะเวลำไปสวนสนกุ

กบัหลำนสำวตวัน้อยตำมสญัญำ เมื่อทกุอย่ำงเรยีบร้อยแล้ว เขำกบัไอรนีกข็ึ้นห้อง

ไปอำบน�้ำเตรยีมตวัออกไปข้ำงนอก

ภายในห้องนอนของบลแูละไอรนี ตอนนีฝ่้ายภรรยาอาบน�า้อยู ่ส่วน

สำมนีั่งอยู่บนเตยีง ตรงหน้ำเขำคอืโน้ตบุ๊กขนำดเหมำะมอื ด้ำนขวำมอืมโีทรทศัน์

ที่เปิดทิ้งไว้ และก�ำลงัฉำยรำยงำนข่ำวด่วน
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บลูละสำยตำจำกโน้ตบุ๊กของตัวเอง และหันไปมองข่ำวในโทรทัศน์เกี่ยว

กับควำมขัดแย้งของประเทศมหำอ�ำนำจของโลกสำมประเทศ ควำมขัดแย้งนั้น 

ค่อนข้ำงรุนแรง เพรำะเริ่มมีกำรใช้ก�ำลังทหำรเข้ำแทรกแซงประเทศฝ่ำยตรงข้ำม 

และไม่มฝี่ำยใดยอมถอยแม้แต่ก้ำวเดยีว มโีอกำสที่จะเกดิสงครำมได้ทกุเมื่อ

หำกเป็นแบบนั้น ควำมเป็นไปได้ที่เหตุกำรณ์จะบำนปลำยกลำยเป็น

สงครำมโลกครั้งใหม่ก็มีอยู่ เพรำะทั้งสำมประเทศตอนนี้สะสมอำวุธนิวเคลียร์ไว้

เป็นจ�ำนวนมำก

ชำยหนุม่หรี่ตำลง ต้นเหตคุวำมขดัแย้งที่เขำรูจ้ำกสำยสบืของเพื่อนรกั เป็น

แค่เรื่องเลก็น้อยที่ควรจบลงด้วยกำรเจรจำทำงกำรทตูมำกกว่ำ แต่ไม่รูท้�ำไมทั้งสำม

ประเทศถงึได้ไม่ท�ำแบบนั้น และเปลี่ยนมำใช้ก�ำลงัตดัสนิกนัอย่ำงบ้ำคลั่ง

ทว่ำพอคิดไปคิดมำ ควำมเป็นไปได้ที่ท�ำให้ควำมบ้ำคลั่งของผู้คนเพิ่มขึ้น

จนทะลุขีดจ�ำกัดมีเพียงอย่ำงเดียว นั่นคือ...ตัวแทนแห่งสิ่งชั่วร้ำยทั้งหมดทั้งมวล

ในโลกทั้งสำม นำมธรรมแห่งควำมชั่วร้ำย ลูซิล ก�ำลังบ้ำคลั่งเพรำะพลังที่มำก 

เกนิไปจนคมุไม่อยู่

‘คำออส บอกทีว่ำนี่ไม่ใช่ผลกระทบจำกพลังที่เพิ่มขึ้นของลูซิล’ บลูถำม

อย่ำงมคีวำมหวงั

“เสียใจด้วยที่ต้องบอกว่า นี่แหละคือผลกระทบจากลูซิลเต็มๆ” คำออส

ตอบเรยีบๆ “ตอนนี้ลซูลิเริ่มคมุพลงัตวัเองไม่อยูห่นกัขึ้นแล้ว ที่จรงิเจ้ากน่็าจะสงัเกต

ได้ตั้งนานแล้วนี่ เพราะในช่วง 2 ปีมานี้ เอริ์ทมกีารเปลี่ยนแปลงหลายๆ อย่างใน

ทางที่แย่ลงมาตลอด...”

ค�ำกล่ำวของคำออสท�ำให้บลูเผลอพยักหน้ำ 2 ปีมำนี้ สถิติกำรก่อ

อำชญำกรรมเพิ่มขึ้นจนน่ำใจหำย จิตใจของผู้คนตกต�่ำลงมำก สภำพสังคมทุก

ด้ำนเสื่อมถอยลงอย่ำงรวดเร็ว ควำมขัดแย้งในประเทศต่ำงๆ ก็มีมำกขึ้น ท�ำให้

เศรษฐกจิถดถอย คนตกงำนจนต้องยดึอำชพีโจรกนัเพยีบ เรยีกได้ว่ำหำกเดนิๆ อยู่

ตอนกลำงคนืแล้วโดนปล้น ไม่ถอืว่ำแปลกเลยในปัจจบุนั

เลวร้ำยถึงขั้นตอนนี้กระทั่งคนในบ้ำนออกจำกบ้ำน บลูยังไม่ไว้ใจจนต้อง

ส่งคนคอยคุม้กนัอย่ำงลบัๆ ตลอดเวลำด้วยซ�้ำ เพรำะเกรงว่ำจะเกดิเหตรุ้ำยขึ้น แม้

คำออสจะบอกว่ำกังวลเกินกว่ำเหตุก็เถอะ ใจกลำงเมืองแบบนี้ โอกำสเกิดเรื่อง

พวกนี้น้อยกว่ำพื้นที่รอบนอกเยอะ
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“ข่ำวนี้อกีแล้วเหรอ...” น�้ำเสยีงตดิกงัวลดงัมำจำกทำงห้องน�้ำ ไอรนีในเสื้อ

คลมุอำบน�้ำเดนิออกมำหยดุข้ำงๆ บลูแล้วทิ้งตวันั่งบนเตยีง “บลู ถำมจรงิๆ เลย

นะ คดิว่ำมโีอกำสเท่ำไหร่ที่จะเกดิสงครำมโลก”

“สนใจเรื่องพวกนี้ด้วยเหรอ ฉนัว่ำเอำเวลำไปสนว่ำวนันี้พวกเรำจะไปเที่ยว

ไหนกนัดกีว่ำมั้ย” บลูถำมกลบัยิ้มๆ เพื่อเบี่ยงประเดน็ ไม่อยำกให้สดุที่รกัของเขำ

ต้องมำกงัวลกบัเรื่องพวกนี้ด้วย

ไอรนียกมอืมำบบีจมูกสำมไีว้ แล้วเอ่ยเสยีงด ุ“ไม่ต้องมำเปลี่ยนเรื่องเลย

นะ”

บลถูอนใจ แล้วหงำยหลงัลงบนเตยีง “โอกำสที่จะเกดิสงครำมโลกครั้งใหม่ 

ถ้ำเกดิสถำนกำรณ์ยงัเป็นแบบนี้คอื 100% เตม็ ส่วนระยะเวลำที่แน่นอน...ไม่เกนิ

ปลำยเดอืนนี้แหละ เกดิแน่”

“เรว็ขนำดนั้นเลยเหรอ!” ไอรนีมสีหีน้ำกงัวลอย่ำงเหน็ได้ชดั

“อื้อ ตอนนี้สถำนกำรณ์เลวร้ำยมำก ขนำดอำเล่อเองยงัโดนบบีจำกหลำย

ทำงให้เข้ำร่วมกบัฝ่ำยนั้นฝ่ำยนี้เลย” บลูมสีหีน้ำเคร่งเครยีดเมื่อพูดถงึเรื่องนี้

“อำเล่อตอนนี้เป็นยงัไงบ้ำง”

ค�ำถำมนี้เรยีกเสยีงถอนใจและสหีน้ำกลุ้มใจจำกบลูได้เป็นอย่ำงดี

“จำกที่คยุกนัล่ำสดุ เหน็ว่ำตอนนี้หนไีปหลบอยู่ในเซฟเฮำส์ที่ต่ำงประเทศ

แล้ว ไม่จ�ำเปน็จะไมต่ดิต่อกนัเพรำะกลวัปัญหำแทรกซอ้นอื่นๆ...นี่ฉนัยงัคดิเลยวำ่

ถ้ำเรื่องมนับำนปลำยถงึขั้นนั้น อำจต้องพำทกุคนไปหลบกบัมนัรอให้เรื่องสงบก่อน 

แล้วถงึกลบัมำใช้ชวีติกนัตำมปกต”ิ

ถ้ำพูดถงึเพื่อนรกับลู กต็้องคดิถงึ เอลเล่อ ประธำนบรษิทั W.E.C แน่นอน

ที่สุด อย่ำงที่รู้ๆ กันว่ำบริษัทของเอลเล่อมีเทคโนโลยีล�้ำหน้ำที่สุดในโลก และม ี

กำรคำดเดำกันว่ำเขำปิดบังวิทยำกำรบำงอย่ำงไว้ แม้เจ้ำตัวจะได้ชื่อว่ำมีอ�ำนำจ

มำกล้นโลก แต่นั่นกเ็ป็นแค่อ�ำนำจทำงด้ำนกำรเงนิและเศรษฐกจิเท่ำนั้น

ในสภำวะสุ่มเสี่ยงจะเกดิสงครำมโลกแบบนี้ อ�ำนำจเอลเล่อได้ถูกลดทอน

ไปหลำยๆ ด้ำน แถมเจ้ำตวัยงัถูกบรรดำประเทศหวัหอกที่คดิจะก่อสงครำมบบีให้

เข้ำร่วมด้วย เพรำะหำกได้เทคโนโลยแีละเงนิทนุจำกบรษิทั W.E.C แล้ว ควำมได้

เปรยีบเสยีเปรยีบในสงครำมกจ็ะยิ่งมองเหน็ได้ชดัเจน

ทว่ำเอลเล่อไม่ประสงค์จะเข้ำร่วมกับฝ่ำยไหน จึงเลือกหลบไปใช้ชีวิตใน 
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ที่สงบๆ อันห่ำงไกล รอให้สถำนกำรณ์กลับเป็นปกติก่อน คนที่รู้ว่ำเขำอยู่ที่ไหน

นอกจำกคนพำไปหลบด้วยแล้ว กม็บีลูคนเดยีวเท่ำนั้น

และแน่นอน ควำมสัมพันธ์ของบลูกับเอลเล่อ ถึงตอนนี้คนที่รู้ก็มีเพียง 

คนใกล้ชดิ จงึไม่มปีัญหำลำมมำถงึบลูและครอบครวั

“เมื่อไหร่เรื่องบ้ำๆ นี่จะจบสกัทนีะ เจรจำกนัดีๆ  ไม่ได้รไึง” ไอรนีส่ำยหน้ำ

เหนื่อยๆ

“ไม่ต้องห่วง อกีไม่นำนเรื่องทั้งหมดกจ็ะเรยีบร้อยเอง” บลูคลี่ยิ้มลี้ลบั เขำ

เอื้อมไปลบูศรีษะภรรยำอย่ำงอ่อนโยน “ถ้ำทกุอย่ำงเป็นไปตำมที่ฉนัคดิ รบัรองว่ำ

จะดีขึ้นในไม่กี่วัน...สงครำมที่เดือดปุดๆ เตรียมปะทุนี่ จะเริ่มสงบในไม่ช้ำ และ

กลบัสู่สภำวะที่ใครกย็ิ้มได้ในที่สดุ”

ไอรีนหันมำมองอย่ำงรู้ทัน “แหม...พูดเหมือนรู้เลยนะว่ำต้นเหตุของเรื่อง

พวกนี้คอือะไร”

“...กไ็ม่รู้สนิะ”

บลูเหลือบมองไอรีนอย่ำงรู้ทันควำมคิดเธอ ไม่ต่ำงกับเธอที่รู้ทันควำมคิด

เขำ เขำรู้ดีว่ำที่ผ่ำนมำ ไอรีนสังเกตสิ่งผิดปกติหลำยอย่ำงจำกตัวเขำได้นำนแล้ว 

แต่เธอเลอืกที่จะไม่ถำม รอให้เขำเป็นฝ่ำยเอ่ยเอง ส่วนตวัเขำคดิว่ำยงัไม่ถงึเวลำที่

เธอควรรู้ จงึไม่บอกอะไร

ทว่ำควำมอดทนคนเรำย่อมมีขีดจ�ำกัด ไอรีนก็เป็นมนุษย์คนหนึ่ง ควำม

อยำกรูเ้รื่องของสำมเีป็นเรื่องปกตขิองภรรยำ บลพูยำยำมคดิเข้ำข้ำงตวัเองแบบนั้น 

ช่วงหลังมำนี้ ไอรีนจึงมักแกล้งเลียบๆ เคียงๆ ถำมเขำ บลูก็แกล้งตอบกวนๆ  

ทกุครั้ง แต่ทั้งคู่ไม่เคยทะเลำะกนัจรงิจงัเพรำะนสิยัพวกนี้ เนื่องจำกต่ำงฝ่ำยต่ำง

เข้ำใจกนัด ีนี่ถ้ำเป็นคู่อื่น คงตกีนับ้ำนแตกไปเรยีบร้อย

ไอรนีได้รบัค�ำตอบกวนๆ จำกบลแูล้วกย็ิ้มอ่อนใจ เธอทิ้งศรีษะตวัเองลงบน

ต้นขำสำมทีี่นอนหงำยอยู่ แล้วเอ่ยด้วยน�้ำเสยีงออดอ้อน

“นี่ บลูจะไม่ใจอ่อนบอกจรงิๆ เหรอ ควำมลบัที่ปิดมำตลอด 2 ปีน่ะ”

บลูลกุขึ้นมำนั่ง ยกมอืลูบศรีษะภรรยำเบำๆ “อยำกรู้จรงิๆ เหรอ”

“อื้อ”

เขำอมยิ้ม ในหวัเริ่มล�ำดบัเหตกุำรณ์ทั้งหมดอย่ำงเสรจ็สรรพ พอได้ค�ำตอบ

ที่ต้องกำรกก็้มลงบอก “ถ้ำอยำกรู้ขนำดนั้นจะบอกให้กไ็ด้ แต่อกี 3 วนันะ ครบ
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ก�ำหนดปุ๊บจะบอกเรื่องที่อยำกรู้ให้เลย แต่ต้องสัญญำก่อนนะว่ำตอนนั้นจะไม่

โวยวำย และจะไม่ถำมอะไรอกีจนกว่ำจะถงึวนันั้นด้วย...”

“สญัญำ” ไอรนีชูนิ้วก้อย

บลูหัวเรำะเบำๆ พลำงส่ำยหน้ำ เขำขยับใบหน้ำเข้ำไปใกล้ๆ แล้วจด 

รมิฝีปำกตวัเองกบัรมิฝีปำกเธอ ไม่นำนนกักผ็ละออก “สญัญำน่ะมนัต้องท�ำแบบ

นี้ต่ำงหำก”

“ไม่เปลี่ยนไปเลยนะ นสิยัชอบฉวยโอกำสเนี่ย” ไอรนีชนิแล้วกบักำรโดน

ฉวยโอกำสจูบไม่ดูเวล�่ำเวลำของคณุสำมตีวัดี

“แน่นอน ของแบบนี้มนัเปลี่ยนกนัยำก และไม่คดิจะเปลี่ยนด้วย”

สองสำมภีรรยำหวัเรำะกนัอย่ำงรื่นเรงิ ถงึแต่งงำนกนัมำ 2 ปี แต่ควำมรูส้กึ

ของทั้งคู่กลบัไม่เปลี่ยนไปเลย กระทั่งนสิยักด็้วย ต้องบอกว่ำคงเดมิจนน่ำหมั่นไส้

จรงิๆ

“ไปอำบน�้ำได้แล้ว เดี๋ยวต้องพำซไีปเที่ยวอกี ขนืออกช้ำรถตดิไปถงึกเ็ที่ยง

พอด”ี ไอรนีลกุจำกตวัสำมตีวัแสบและเอ่ยไล่

“ไปกบัฉนัรบัรองว่ำเจอทำงเลี่ยงรถตดิแน่นอน ฮุๆ ” บลหูวัเรำะอย่ำงน่ำถบี 

“...พูดถึงยัยหลำนตัวแสบ บำงทีก็หงุดหงิดเหมือนกันนะ มำนอนด้วยกันแบบนี้ 

เลยอดท�ำแบบนั้นแบบนี้กบัคณุภรรยำสดุที่รกัเลย เฮ้อ...”

“แบบนี้ต้องลำกซีมำนอนด้วยบ่อยๆ แล้วสินะ” ไอรีนยักคิ้วใส่ ขืนไม่ท�ำ

แบบนี้ เธอโดนสำมตีวัแสบจดัหนกัเหมอืนตอนเพิ่งแต่งงำนกนัแน่

“ไม่เป็นไรๆ ถ้ำจะใช้หลำนมำกนั เดี๋ยววำงยำนอนหลบัยยัซกีเ็รยีบร้อย”

“ปีศำจชดัๆ คดิได้ไง วำงยำหลำนตวัเองเนี่ยนะ!” ไอรนีแหวใส่สดุเสยีง

รอยยิ้มปีศำจร้ำยที่ไอรีนไม่ได้เห็นมำนำนปรำกฏขึ้นที่ริมฝีปำกอีกครั้ง  

“ถ้ำไม่อยำกให้หลำนโดนวำงยำ คนืนี้กต้็องให้หลำนไปนอนกบัพ่อแม่นะ...เข้ำใจ๋”

ไอรีนเข้ำใจทันทีว่ำไอ้คนตรงหน้ำต้องกำรอะไร ใบหน้ำเธอขึ้นสีเล็กน้อย 

แต่ตอนนั้นเอง เสยีงของปีศำจร้ำยในครำบสำมกีด็งัขึ้นอกีรอบ

“คณุภรรยำคร้ำบ 2 ปีแล้วไม่ต้องอำยหรอก ของพวกนี้มนัเคยๆ กนัอยู่” 

พูดแล้วเจ้ำตวักข็ยบิตำให้ “เนอะ”

“ไปอำบน�้ำไป๊!!!”

ไอรนีคว้ำหมอนขว้ำงใส่ แต่ตอนนั้นบลูรบีเผ่นแน่บเข้ำห้องน�้ำไปแล้ว
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ขณะที่อยู่ในห้องน�้า บลูเกิดความคิดแผลงๆ ข้ึน อย่างน้อยเขาก็ 

อยำกรู้ว่ำตอนนี้ท�ำอะไรได้บ้ำง จะได้คมุกำรใช้พลงัตวัเองถูก

สำยน�้ำจำกฝักบวัไหลผ่ำนเส้นผมและร่ำงกำยลงสูพ่ื้น บลยูกมอืขึ้นลองนกึ

จนิตนำกำรเหมอืนตอนใช้พลงัไร้ลกัษณ์ให้เกดิลูกไฟที่ฝ่ำมอื

ไม่ถงึเสี้ยววนิำท ีลกูไฟขนำดเท่ำก�ำป้ันกล็อยอยูเ่หนอืฝ่ำมอื ควำมร้อนจำก

ลูกไฟนี้มำกกว่ำปกติ จนแม้แต่น�้ำที่ไหลมำก็ยังไม่อำจท�ำให้มันดับ เพียงสำยน�้ำ

สมัผสัมนัเข้ำ กม็อีนัต้องระเหยเป็นไอ น่ำกลวัว่ำคงเหนอืกว่ำไฟที่โลกนี้ใช้กนัหลำย

ขมุ

“ท�ำได้จรงิๆ ด้วยแฮะ...” บลพูมึพ�ำเบำๆ เพยีงเขำสะบดัมอื ลกูไฟกห็ำยไป

เขำปิดระบบท�ำน�้ำอุ่น รอให้น�้ำกลบัมำเยน็ แล้วเร่งควำมคดิให้น�้ำที่ก�ำลงั

จะออกมำกลำยเป็นน�้ำอุ่นอกีครั้ง พรบิตำนั้น น�้ำที่ไหลออกมำจำกฝักบวักก็ลำย

เป็นน�้ำอุ่นเหมอืนตอนแรก

บลูหรี่ตำลง คดิเปลี่ยนน�้ำทั้งหมดให้เป็นน�้ำแขง็ วนิำทนีั้น น�้ำที่ก�ำลงัไหล

ลงมำกก็ลำยเป็นน�้ำแขง็ รวมถงึน�้ำบรเิวณรอบๆ ด้วยเช่นกนั ไอเยน็ที่กระจำยไป

ทั่วห้องน�้ำท�ำให้เกดิน�้ำแขง็เกำะตำมพื้นและก�ำแพง แต่แค่บลูโบกมอืหยำบกร้ำน

เบำๆ พลำงคิดให้ทุกอย่ำงกลับสู่สภำพเดิม น�้ำแข็งทั้งหมดก็พลันละลำยกลำย 

เป็นน�้ำ

‘ตอนนี้ท�ำได้แค่นี้เหรอคำออส’

“เดี๋ยวนะ” คำออสเงยีบไปครู่หนึ่ง “อมื...ที่ใช้ได้ตอนนี้กม็เีวทลวงตาเบาๆ 

ที่แทบไม่ส่งผลอะไรเลย เวทนทิราที่สะกดให้หลบัไปประมาณ 2 ชั่วโมง นยัน์ตา

สวรรค์แบบเหน็ภาพ ที่ใช้มองไดใ้นระยะประมาณ 100 เมตรรอบตวั แล้วกพ็ลงัจติ 

นดิๆ หน่อยๆ”

อย่ำงอื่นบลไูม่สนใจเท่ำไร ที่เขำสนคอืนยัน์ตำสวรรค์ เขำลองใช้พลงันี้ด้วย

วธิแีบบเมื่อก่อน พรบิตำนั้น รศัมกีำรรบัรู้กข็ยำยไปปกคลมุทั่วทั้งบ้ำน ภำพทกุสิ่ง

ในระยะ 100 เมตรรอบตวัถูกส่งเข้ำมำในหวัรำวกบัไปยนืดูตดิขอบจอเลยทเีดยีว

‘อื้อฮอื เมยีฉนันี่สดุยอดจรงิๆ...แต่แบบนี้กด็เีหมอืนกนั ขนืไปขอดแูบบสดๆ 

มหีวงัโดนชกหน้ำหงำย’ บลคูดิพลำงยกมอืเชด็เลอืดที่ไหลออกจำกจมกู ภำพที่เขำ

เพ่งมองนำนที่สดุตอนนี้คอื ไอรนีที่ก�ำลงัเปลี่ยนเสื้อผ้ำ

“ข้าว่าเจ้าเริ่มเข้าใกล้ค�าว่าโรคจิตแล้วละ” คำออสอดพูดไม่ได้เมื่อเห็น
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พฤตกิรรมเหล่ำนี้ “ช่วงนี้เกบ็กดรไึง หลานสาวมานอนด้วยเลยอดท�าการบ้านสนิะ”

‘เออส’ิ

บลูสลำยภำพทั้งหมด พลำงยื่นมือไปข้ำงตัว ใช้พลังบังคับให้ขวดครีม 

อำบน�้ำลอยเข้ำมำ ก่อนเริ่มกำรช�ำระล้ำงร่ำงกำยอย่ำงจรงิๆ จงัๆ สกัท ีในระหว่ำง

ที่อำบน�้ำกฮ็มัเพลงไปด้วยอย่ำงสบำยอำรมณ์

‘เออนี่คำออส ที่นำยบอกว่ำฉนัใช้พลงัจติได้นดิๆ หน่อยๆ น่ะ มนัถงึขั้น

อ่ำนใจคนได้เลยปะ’ จู่ๆ บลูกน็กึขึ้นได้ จงึรบีถำม

“ได้...ถ้าเป็นที่เอริ์ทละก ็ไม่มใีครมปีัญญาป้องกนัการอ่านใจหรอก”

ในเอกซ์ซี้ด ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนใจใช่ว่ำจะไม่มี...ไม่สิ ต้องพูดว่ำ 

ทกุคนในเอกซ์ซี้ด ขอแค่มพีลงัจติกม็พีลงัในกำรอ่ำนใจกนัทั้งนั้น แต่จะอ่ำนได้หรอื

ไม่ได้เป็นอกีเรื่อง เพรำะในเอกซ์ซี้ดมสีกลิหลำกหลำยชนดิที่ใช้ป้องกนักำรอ่ำนใจ 

หรือบำงครั้งไม่จ�ำเป็นต้องใช้สกิลด้วยซ�้ำ ขอแค่มีสกิลสมำธิถึงขั้นสูงและมีพลัง

มำกกว่ำอกีฝ่ำยเลก็น้อย กป็้องกนักำรอ่ำนใจได้แล้ว ท�ำให้พลงัในกำรอ่ำนใจใน

เอกซ์ซี้ดถูกจัดอยู่ในเกณฑ์กระจอก เป็นควำมสำมำรถที่มีก็เหมือนไม่มี เพรำะ 

ใช้จรงิไม่ได้

แต่ในเอริ์ทกลบัต่ำงกนั ในเอริ์ทไม่มใีครมพีลงัพเิศษเหมอืนในเอกซ์ซี้ด ถงึ

คนในเอิร์ทบำงคนจะมีสมำธิสูง แต่หำกไม่มีพลังไว้ป้องกันสักนิด กำรป้องกันก็ 

ไร้ผลอยู่ดี

ส�ำหรบักำรอ่ำนใจ แค่แฝงพลงัเลก็น้อยไปกบัคลื่นควำมคดิของผู้อื่น แล้ว

ดงึกลบัมำ แค่นั้นควำมคดิของคนที่ต้องกำรอ่ำนกจ็ะถกูส่งเข้ำมำในหวัโดยตรงแล้ว 

ซึ่งควำมสำมำรถนี้เป็นเหมอืนกำรส่งเสยีงพดูคยุกนัในหวัที่จะส่งพลงัเข้ำหวัโดยตรง 

จงึจดัเป็นควำมสำมำรถพื้นๆ เท่ำนั้นในเอกซ์ซี้ด

บลูลองเพ่งกระแสพลงัไปยงัไอรนีที่อยู่นอกห้องแล้วดงึกลบัมำ พรบิตำนั้น 

ควำมคิดของภรรยำสำวก็ถูกส่งเข้ำมำในหัว เรื่องที่เธอคิดในตอนนี้ก็คือ วันนี้จะ

สวมชดุอะไรด ีกบัควำมลบัที่เขำสญัญำว่ำจะบอกในอกี 3 วนั

บลอูมยิ้มเมื่อเหน็ว่ำควำมสำมำรถของตวัเองใช้ได้ผล พออำบน�้ำเสรจ็ เขำ

กเ็ดนิออกไปนอกห้อง พบว่ำไอรนีได้วำงเสื้อผ้ำของเขำไว้ให้แล้ว แถมยงัเป็นแบบ

ที่เขำคดิจะสวมในวนันี้อกีต่ำงหำก แสดงให้เหน็ว่ำภรรยำคนนี้ใส่ใจและสงัเกตสำมี

ดขีนำดไหน
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“อื้อฮือ! หวานกันขนาดนี้ ข้าว่าจากนี้ไปเวลาท�ากับข้าว เจ้าไม่ต้องเติม

น�้าตาลหรอก” คำออสแซว็เมื่อเหน็บลูยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ขณะที่สวมเสื้อผ้ำ

‘ยุ่งน่ำ!’ บลูแหวใส่ พวงแก้มขึ้นสจีำงๆ

ไม่นำนนกั บลูกแ็ต่งตวัเสรจ็ ตอนนี้เขำสวมกำงเกงยนีกบัเสื้อยดืสเีทำทบั

ด้วยเสื้อคลมุแขนยำวสดี�ำเบำสบำยตดักบัผวิขำว ผมถกูเสยและจดัแบบลวกๆ ให้

ตั้งขึ้น บลูคว้ำแว่นกนัแดดมำเหนบ็ไว้ที่คอเสื้อ แล้วเดนิออกจำกห้อง

เมื่อลงมำถึงด้ำนล่ำง เขำก็พบไอรีนรออยู่ก่อนแล้ว เธอสวมเสื้อคอกว้ำง

แขนยำวสีครีมและกำงเกงยีนขำสั้น พลำงจูงมือหลำนสำวที่อยู่ในชุดกระโปรง

สชีมพอู่อน ฝ่ำยหลำนสำวพอเหน็นำ้ชำยกพ็ุง่เข้ำมำกอดขำไว้ ปำกรอ้งว่ำ “อุม้ๆ” 

ไม่หยดุ จนบลูอ่อนใจยอมอุ้มขึ้นมำ แล้วพยกัหน้ำให้ไอรนีไปที่รถ ไม่นำนนกั รถ

คนัหรูกข็บัออกจำกบ้ำน

ภายในรถ

ไอรนีที่นั่งอยูข้่ำงคนขบัโดยมหีลำนสำวนั่งอยูบ่นตกั หนัไปถำมสำมตีวัเอง

ด้วยรอยยิ้มหวำน

“ว่ำไงคะคณุคนเก่ง...วนันี้จะพำไปทำงไหนที่รถไม่ตดิ”

“อมื ขอเพ่งญำณแป๊บ” บลูเอำนิ้วชี้แตะขมบั สกัพกักช็ี้หน้ำจอ GPS ซึ่ง

แสดงแผนที่อยู่ “บลูสมัผสัได้...ทำงที่รถไม่ตดิอยู่ทำงนี้...ฟันธง!”

ไอรนีหวัเรำะคกิคกั “สรปุจะเอำใครบล ูมทีั้งญำณทพิย์ทั้งฟันธงเลย...โดน

ฟ้องไม่รู้ด้วยนะ”

“ข�ำๆ น่ำ อย่ำคดิมำก”

ไอรนีรบียกมอืขึ้นมำปรำม “เรื่องนี้ฉนัจะไม่ยุ่ง”

ฝ่ำยสำมหีวัเรำะร่วน “ว่ำแต่ฉนั ไอกด็้วยนั่นแหละ”

“แล้วใครเริ่มก่อนไม่ทรำบ”

บลไูม่โต้กลบั รูด้ว่ีำโต้ไปเขำกช็นะอยูแ่ล้ว แต่ผลคอืหลงัเถยีงเสรจ็และชนะ 

คุณภรรยำจะเข้ำโหมดงอนให้ตำมง้อ สุดท้ำยคนชนะอย่ำงเขำก็สลับไปเป็นฝ่ำย

แพ้แทน เป็นสภำพน่ำอนำถที่บลูไม่เคยเผยให้ใครเหน็ ไม่อย่ำงนั้นด้วยกรรมที่ไป

ท�ำคนอื่นไว้...คงโดนล้อไม่เลกิ

คดิเสรจ็บลูกถ็อนใจ ก้มมอง GPS อกีครั้งพลำงถำมผู้รู้ทกุอย่ำงในโลก



LightAndDarkness     37

‘คำออส ไปสวนสนกุทำงไหนรถไม่ตดิ บอกมำด่วน!’

“เจ้าจะให้ข้าช่วยเรื่องไร้สาระแบบนี้อกีแล้วเรอะ”

คำออสมนี�้ำเสยีงเบื่อหน่ำยสดุขดี ตลอด 2 ปีที่ผ่ำนมำ บลูเอำแต่ใช้ให้เขำ

หำข้อมูลเรื่องไร้สำระ เช่น หำทำงที่รถไม่ตดิบ้ำง ไม่กใ็ห้ดูว่ำวนันี้หุ้นจะขึ้นหรอืตก 

บำงครั้งก็ถำมสภำพอำกำศประจ�ำวัน เรียกว่ำข้อมูลแต่ละอย่ำง ล้วนหำสำระ 

ไม่ได้จนคำออสเออืมระอำ...

“วนันี้ทางที่รถไม่ตดิคอืถนน K สาย 3” แต่คำออสกต็้องตอบไปอย่ำงทกุที

อยู่ดี ไม่อย่ำงนั้นเขำจะโดนเจ้ำเพื่อนคุยคนนี้งอนใส่ไม่คุยด้วยไปหลำยวัน เหงำ

ปำกกนัพอดี

‘ขอบใจ!’ บลผูงกศรีษะ ขบัรถไปทำงที่คำออสบอก ไม่นำนกม็ำถงึสวนสนกุ 

โดยสวสัดภิำพและรถไม่ตดิสกันดิ ซึ่งในเรื่องนี้ ไอรนีเคยอึ้งจนเลกิอึ้งไปนำนแล้ว 

เพรำะตั้งแต่แต่งงำนกนัมำ สำมคีนนี้แสดงอภนิหิำรให้เหน็บ่อยๆ จนเธอเริ่มชนิ

ทั้งสำมเข้ำสู่สวนสนุก วำรีอยำกเล่นโน่นเล่นนี่ไปหมดจนท�ำเอำผู้ใหญ่ 

ทั้งสองหวัหมนุไปตำมๆ กนั กระทั่งเที่ยงๆ ทั้งสำมกพ็ำกนัพกัในโซนพกัผ่อน ที่มี

อกีหลำยครอบครวัมำพกักบัลูกๆ หลำนๆ ไอรนีอำสำไปซื้อของว่ำงมำให้ ส่วนบลู

และวำรนีั่งรอกนัเฉยๆ

“ว่ำยงัไงตวัแสบ วนันี้สนกุรเึปล่ำ” บลกู้มลงถำมหลำนสำวที่นั่งเลยีไอศกรมี 

(ของเขำ) อยู่บนตกัเขำ

“สนกุมำกค่ำ! ไว้น้ำบลูพำหนูมำอกีนะ” หลำนสำวตวัน้อยตอบเสยีงแจ้ว

“อมื...ถ้ำเรว็ๆ นี้คงไม่ได้หรอก”

“ท�ำไมล่ะคะ” วำรเีงยหน้ำขึ้นมำถำมอย่ำงสงสยั

“เรว็ๆ นี้น้ำจะไปธรุะน่ะ เป็นธรุะส�ำคญัมำกเลยด้วย ช่วงนั้นน้ำคงไม่ได้อยู่

บ้ำนสกัพกัหนึ่ง” บลยูกมอืลบูผมหลำนสำวอย่ำงรกัใคร่ “ช่วงที่น้ำไม่อยูจ่ะฝำกให้

น้ำไออยู่เป็นเพื่อน ห้ำมงอแงท�ำให้น้ำเขำปวดหวัล่ะ”

“น้ำบลูจะไปไหนอ่ำ...ไม่อยู่กบัซแีล้วเหรอ” เดก็หญงิท�ำหน้ำจะร้องไห้

“ไปที่ที่ไกลมำกๆๆๆ เลย แต่สญัญำนะว่ำจะกลบัมำให้เรว็ที่สดุ” บลูยื่น

นิ้วก้อยไปหำวำรี “สัญญำกันนะ จนกว่ำน้ำจะกลับมำ ห้ำมดื้อเด็ดขำด ไม่งั้น 

กลบัมำน้ำจะไม่พำไปเที่ยวไหนอกีเลย”

“ซสีญัญำค่ะ ซจีะไม่ดื้อไม่ซนจนกว่ำน้ำบลูจะกลบัมำ” วำรยีกนิ้วก้อยไป
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เกี่ยว แล้วหวัเรำะคกิคกั “...แต่ถ้ำน้ำบลูกลบัมำช้ำ ซจีะทั้งดื้อทั้งซนเลยนะ”

เพยีะ! บลูอดดดีนิ้วใส่หน้ำผำกหลำนสำวไม่ได้ วำรแีทนที่จะงอแง กลบั

หวัเรำะคกิคกัอย่ำงยนิดเีสยีอย่ำงนั้น ท�ำเอำน้ำชำยส่ำยหน้ำแบบเออืมระอำ แต่

ไม่นำนนกั เขำกน็กึอะไรขึ้นมำได้จงึรบีบอก

“ซ ีเรื่องนี้ยงัไม่ต้องบอกน้ำไอนะ เดี๋ยวน้ำบอกเอง”

“ค่ำ!” เดก็หญงิยิ้มรบั

“เก่งมำกครบั”

บลูอมยิ้มแล้วกอดหลำนสำวอย่ำงมนัเขี้ยว ท�ำให้เขำอดนกึถงึลูกสำวสอง

คนในเอกซ์ซี้ดที่มกัพุง่เข้ำมำกอดเขำไม่ได้ ดวงตำชำยหนุม่ฉำยแววโหยหำวบูหนึ่ง 

ก่อนมนัจะจำงหำยไปอย่ำงรวดเรว็

‘อกีไม่นำนแล้วนะทกุคน...ฉนัจะกลบัไปแล้ว ไปจบเรื่องทกุอย่ำงที่ค้ำงคำ

ตลอด 2 ปีมำนี้’

บลูเงยหน้ำมองท้องฟ้ำ ให้สญัญำกบัตวัเองในใจ ไม่ว่ำอย่ำงไร ครั้งนี้เขำ

กต็้องจบเรื่องทกุอย่ำงลงให้ได้

ผ่ำนไปพกัใหญ่ ไอรนีกย็งัไม่กลบัมำสกัทที�ำให้บลูเริ่มเป็นห่วง แต่ไม่นำน

นกั ภรรยำของเขำกป็รำกฏตวัพร้อมสหีน้ำบึ้งตงึเหมอืนอำรมณ์เสยี บลูเหน็กร็ู้ได้

เลยว่ำเจอปัญหำมำระหว่ำงทำงแน่ และเดำได้ว่ำเธอต้องไม่ยอมบอกเขำแน่ว่ำเกดิ

อะไรขึ้น เนื่องจำกเมื่อเข้ำมำใกล้ เธอกป็รบัสหีน้ำเป็นปกติ

บลูเพ่งกระแสจิตอ่ำนใจเธอ ก็พบว่ำระหว่ำงไปซื้อของ มีตัวผู้น่ำร�ำคำญ

สองตวัมำขำยขนมจบี แถมยงัตื๊อมำกเสยีด้วย ขนำดไอรนีบอกว่ำแต่งงำนแล้ว คน

พวกนั้นกย็งัจะขอเบอร์เธอให้ได้ จนเธอตดัสนิใจตดับทแล้วเดนิหนมีำ ท�ำให้ไม่ได้

ซื้อของกนิอย่ำงอื่นมำด้วย

‘คำออส ไอ้สองตวันั่นอยู่ไหน ฉนัจะไปเล่นกบัพวกมนัหน่อย’

“อยูแ่ถวๆ โซนขายอาหารนั่นแหละ ไปดแูล้วกนัเดี๋ยวข้าบอกให้ว่าคนไหน”

“นี่จ้ะซ”ี ไอรนียื่นแก้วน�้ำให้วำร ีเธอมองหน้ำบลูแล้วยิ้มแห้งๆ “โทษทนีะ 

วนันี้คนเยอะ ของที่ร้ำนเลยหมดเรว็ อกีสกัพกัถงึจะเข้ำมำส่ง ถ้ำยงัไงเดี๋ยวฉนัไป

ซื้อให้อกีทแีล้วกนั”

บลูส่ำยหน้ำแล้วอุ้มวำรีไปส่งให้ “เดี๋ยวฉันไปซื้อเองดีกวำ่ ฝำกดูยัยซีไว้

หน่อยแล้วกนั อย่ำให้ไปป่วนใครที่ไหนล่ะ”
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และไม่รอค�ำตอบ บลูเดนิออกไปทนัที

ไม่นำนนักเขำก็มำถึงโซนขำยอำหำร คำออสรีบบอกให้รู้ว่ำคนไหนที่มำ

วุ่นวำยกบัไอรนี ดวงตำสดี�ำสนทิที่มปีระกำยโทสะเหลอืบไปมอง กเ็หน็ชำยวยัรุ่น

สองคนท่ำทำงเหมือนพวกเด็กแว้นมำป่วนเมือง ทั้งสองก�ำลังวอแวกับหญิงสำว 

วยัรุ่นแถวๆ นั้นอย่ำงน่ำรงัเกยีจจนน่ำชวนพนกังำนมำไล่จรงิๆ

“จะเล่นพวกมนัยงัไงดลี่ะ” คำออสถำมอย่ำงนกึสนกุ “อ้อ แต่อย่าแรงนกั

แล้วกนั เดี๋ยววุ่น”

‘คนพวกนี้ท�ำให้เจบ็ตวัไปกเ็ท่ำนั้นแหละ ต้องท�ำให้อำยจนไม่กล้ำมำนี่ที่อกี

เลยต่ำงหำก’ บลูตอบยิ้มๆ แล้วมองไปรอบๆ ที่ตอนนี้มคีนเป็นจ�ำนวนมำก แถม

หลำยคนยงัอยูใ่นสภำพสงัคมก้มหน้ำ เขำกระดกินิ้วบงัคบัให้กำงเกงของชำยวยัรุน่

ทั้งสองหลดุลงมำกองบนพื้น ท�ำให้น้องชำยของพวกนั้นออกมำสดูอำกำศยำมเที่ยง

“กรี๊ด!!!/พวกโรคจติ!”

เสยีงร้องของคนรอบๆ ดงัลั่น หลำยคนหยบิโทรศพัท์มอืถอืมำถ่ำยคลปิหรอื

รูปไว้อย่ำงนึกสนุก ส่วนวัยรุ่นทั้งสองที่ก�ำลังหม้อสำวอยู่หน้ำแดงก�่ำด้วยควำม

อบัอำย พวกมนัคว้ำกำงเกงขึ้นมำสวม รบีวิ่งหนพีนกังำนที่มำเชญิออกไปเพรำะ

ท�ำเรื่องอนำจำรในที่สำธำรณะอย่ำงรวดเรว็

‘สะใจเป็นบ้ำ บงัอำจมำหลเีมยีต!ู’ บลมูองผลงำนตวัเองพลำงอมยิ้มอย่ำง

พงึพอใจ

ชำยหนุม่ซื้อของกนิ แล้วกลบัไปหำไอรนีและวำร ีทั้งสำมเล่นอยูท่ี่สวนสนกุ

อกีพกัใหญ่ก่อนจะเดนิทำงกลบับ้ำนกนั

เวลา 3 วนัผ่านไปอย่างรวดเรว็เหมอืนโกหก วันนีเ้ป็นวนัทีบ่ลสูญัญา

กับไอรีนว่ำจะบอกควำมลับ หญิงสำวจึงรีบอำบน�้ำแต่หัววัน และตั้งใจจะมำฟัง

ควำมลบัของสำมตีวัเองก่อนนอน ท�ำเอำบลูอดข�ำท่ำทำงเดก็ๆ แบบนี้ไม่ได้

‘นี่คำออส เจ้ำพวกนั้นมนัจะมำถงึกนัตอนไหน’ บลูถำมขณะที่นั่งรอไอรนี 

อำบน�้ำอยู่ในห้องนอน

“ถ้าเอาตามเวลาเอิร์ทตอนนี้ เวลาที่แน่นอนก็คือ 21 นาฬิกา 18 นาท ี 

24 วนิาท ีส่วนสถานที่ที่จะมากค็อื ในห้องของเจ้านี่แหละ”

ดวงตำสดี�ำเลื่อนไปมองนำฬิกำ กพ็บว่ำตอนนี้เป็นเวลำ 21 นำฬิกำพอด ี
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เขำเดนิไปนั่งบนเตยีง แล้วหลบัตำคดิว่ำจะเล่ำให้ไอรนีฟังอย่ำงไรด ีไม่นำนนกัเสยีง

เปิดประตูห้องน�้ำกด็งัขึ้น พร้อมกบัที่กลิ่นหอมหวำนของสบู่ลอยมำเตะจมูก

ไอรีนในเสื้อคลุมอำบน�้ำเดินไปเปิดตู้เสื้อผ้ำ แล้วฮัมเพลงอย่ำงอำรมณ์ด ี

ไม่นำนนกัหญงิสำวกม็ำอยู่ตรงหน้ำบลู โดยสวมชดุนอนกระโปรงสำยเดี่ยวสขีำว

ดูเซ็กซี่และน่ำรักในเวลำเดียวกัน เธอทิ้งตัวลงนอนข้ำงๆ บลู แล้วทวงสัญญำ 

แทบจะทนัที

“บลู...ได้เวลำแล้วมั้ง” ไอรีนกระแซะเข้ำมำใกล้ๆ เวลำปกติเธอไม่ท�ำท่ำ

ทำงแบบนี้แน่นอน แต่ควำมอยำกรู้ควำมลับของสำมีท�ำให้เธอเอำชนะควำม

กระดำกอำยจนได้

บลูถอนใจพรดื สหีน้ำเปลี่ยนเป็นจรงิจงั “...นั่นสนิะ มำเริ่มกนัเลยดกีว่ำ”

ไอรนีเผลอกลนืน�้ำลำยกบัท่ำทำงจรงิจงัผดิปกตขิองบลู แต่ประโยคแรกที่

เอ่ยกลบัท�ำเอำเธอหลดุหวัเรำะอย่ำงกลั้นไม่อยู่ เพรำะเขำดนัพูดว่ำ

“ไอเชื่อเรื่องโลกต่ำงมติริเึปล่ำ”

หญิงสำวกะพริบตำปริบๆ “บลูอำยุตั้งเท่ำไหร่แล้ว ยังเชื่อเรื่องแบบนี้ 

อกีเหรอ”

ฝ่ำยสำมไีม่ได้ถอืสำ เรื่องนี้ตำมปกตเิขำกไ็ม่เชื่อเหมอืนกนั

“ก็นะ...ตอนแรกก็ไม่เชื่อหรอก แต่พอมำเจอเข้ำกับตัวเองจริงๆ ต่อให้

ปฏเิสธยงัไง แต่สิ่งที่รูท้ี่เจอมำ มนักค็อืควำมจรงิอยูด่”ี บลเูอ่ยช้ำๆ “ไอ เกม Exceed 

Limit Online ของเคอร์รชิที่พวกเรำเคยเล่นกนัเมื่อ 2 ปีก่อน...มนัคอืโลกต่ำงมติ”ิ

“...”

“สำเหตุที่เกมนั้นปิดตัวลง เพรำะมีเรื่องบำงอย่ำงเกิดขึ้นในนั้นจนมิติ

ผนัผวน ท�ำให้พวกเรำที่เข้ำไปในมตินิั้นผ่ำนเครื่องเกมถูกดดีออกมำ ส่วนสำเหตทุี่

เคอร์ริชหำยตัวไปเป็นเพรำะมันเป็นคนของมิตินั้น ตอนมิติถูกตัดขำดมันเลยถูก 

ดงึตวักลบัไปด้วย”

สหีน้ำไอรนีเริ่มเออืมระอำ

“อำกำรป่วยที่ไม่มทีำงรกัษำของฉนัเมื่อ 2 ปีก่อน รกัษำได้เพรำะส่งพลงั

ของโลกต่ำงมติมิำที่ตวัเอง และพลงัที่ว่ำนั่นกม็ผีลท�ำให้สภำพร่ำงกำยฉนัไม่เปลี่ยน

ไปเลย เวลำมีบำดแผลก็จะรักษำตัวเองในเสี้ยววินำที...ที่ส�ำคัญยังท�ำให้ใช้พลัง

พเิศษบำงอย่ำงในโลกนี้ได้ด้วย”
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ไอรนีถอนใจเฮอืกใหญ่ เรื่องที่สำมเีธอเล่ำนี่ ควำมน่ำเชื่อถอืคอืศูนย์อย่ำง

ไม่ต้องสงสยั ขนำดเดก็ฟังยงัรู้เลยว่ำโกหก

“...บลู ถ้ำไม่อยำกเล่ำ บอกมำตรงๆ กจ็บ ไม่เหน็ต้องโกหกกนัเลย แบบนี้

มนัเสยีควำมรู้สกึนะ” หญงิสำวส่ำยหน้ำอย่ำงผดิหวงั “อกีอย่ำง ถ้ำคดิจะโกหก

จรงิๆ บลูกน็่ำจะองิควำมเป็นจรงิสกัหน่อย ไม่ใช่มโนเอำเองล้วนๆ แบบนี้”

“กค็ดิอยู่แล้วว่ำต้องไม่เชื่อ” บลูยกัไหล่รำวกบัรู้อยู่แล้ว “ถงึไม่มหีลกัฐำน

มำยนืยนั แต่มอีย่ำงอื่นแทนได้รเึปล่ำ”

“พอเถอะบลู ไว้อยำกเล่ำเมื่อไหร่ค่อย...!”

ไอรนีพูดได้แค่นั้นกต็้องอ้ำปำกค้ำง ค�ำพูดที่ก�ำลงัจะเอ่ยหำยไปหมด เมื่อ

เหน็ว่ำตอนนี้เตยีงที่ตวัเองและสำมนีอนอยูก่�ำลงัลอยเหนอืพื้น ส่วนสำมทีี่น่ำจะนั่ง

อยู่เฉยๆ กลบัค่อยๆ ลอยขึ้นไปกลำงอำกำศโดยไม่มอีปุกรณ์ช่วยหรอืสลงิเลย

หญงิสำวยื่นมอืสั่นๆ ไปที่เหนอืหวับลู แล้วโบกไปมำหวงัวำ่จะเจอกลที่เขำ

ใช้ แต่กไ็ม่พบอะไร

เธอลงมำก้มลงมองใต้เตียง คล�ำตำมจุดต่ำงๆ แต่ก็ยังไม่พบของที่น่ำจะ

ท�ำให้เตยีงลอยได้

ทว่ำไอรนียงัไม่ทนัท�ำอะไรต่อ เตยีงกพ็ลกิกลบัด้ำนจนฟกูและหมอนร่วงลง

มำ แต่ยงัไม่ทันลงสู่พื้น พวกมนักห็ยุดอยู่กลำงอำกำศเสยีก่อน เท่ำนั้นยงัไม่พอ 

หมอนที่เธอหนนุเป็นประจ�ำค่อยๆ กลำยเป็นน�้ำแขง็ทั้งใบ ปิดท้ำยด้วยสำมเีธอที่

อยู่ในท่ำนั่งเหมอืนตอนแรกพลกิกลบัด้ำนจนหวัชี้ลงพื้นแทน

“แบบนี้เชื่อรยึงัเอ่ย” บลูยิ้มถำม แล้วท�ำให้สภำพห้องกลบัเป็นเหมอืนเดมิ 

หมอนที่กลำยเป็นน�้ำแขง็กก็ลบัเป็นหมอนนุน่ตำมเดมิ เตยีงที่ลอยอยูก่ก็ลบัสูส่ภำพ

เดมิ

ไอรีนนิ่งเงียบไม่ตอบ เธอเดินมำนอนฝั่งตัวเองอย่ำงรวดเร็ว แล้วหลับตำ

ลงเหมอืนพยำยำมหนคีวำมจรงิ ไม่นำนนกัเธอกล็มืตำขึ้นมำใหม่ ก่อนจะมองไป

รอบๆ แล้วหนัมำยิ้มให้สำมี

“บลู เมื่อกี้ฉนัฝันแปลกๆ ด้วยละ เหน็บลูลอยได้ด้วย”

บลูยิ้มข�ำ “อย่ำหนคีวำมจรงิสไิอ”

“ไม่หรอก เรื่องนั้นต้องเป็นฝันแน่นอน...ว้ำย!” ไอรนีพูดยงัไม่ทนัจบ บลูก็

ดดีนิ้วดงัเป๊ำะ! ชดุนอนที่ไอรนีสวมอยู่กก็ลำยเป็นชดุนอนซทีรูสขีำวเบำบำงที่เหน็
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ไปถึงไหนต่อไหน ท�ำเอำเธอร้องเสียงดังลั่น รีบยกมือปิดจุดส�ำคัญอย่ำงร้อนรน 

ใบหน้ำแดงก�่ำ

“ยอมรับรึยังว่ำมันคือควำมจริง...ถ้ำยังไม่เชื่อ เดี๋ยวรอบหน้ำจะเนรมิตให้

เหลอืแต่ชดุวนัเกดิให้ดู” บลูยิ้มกวนๆ และท�ำท่ำจะดดีนิ้วอกีครั้ง

ไอรนีรบียกมอืห้ำม ละล�่ำละลกับอก “เชื่อแล้วๆ พอเลยนะ!”

“ว้ำ...อดเห็นคุณภรรยำในชุดวันเกิดเลย น่ำเสียดำยจัง...” บลูมีสีหน้ำ 

ผิดหวัง เขำส่ำยหน้ำแบบเซ็งๆ เมื่ออดเล่นสนุกตำมต้องกำร ก่อนยกนิ้วมำดีด 

อกีครั้ง เสื้อผ้ำของไอรนีกก็ลบัเป็นชดุเดมิ

ไอรีนก้มลงมองสภำพตัวเอง ประกอบกับอภินิหำรที่บลูเพิ่งแสดงให้เห็น

เมื่อครู่ ตอนนี้ต่อให้ไม่อยำกจะเชื่อเรื่องที่เขำเล่ำ แต่พอเขำท�ำให้ดูคำตำแบบนี้  

ไม่เชื่อกต็้องเชื่อแล้ว!

“กเ็ข้ำใจละนะว่ำเรื่องพวกนี้มนัเชื่อได้ยำก ขนำดเจอมำกบัตวัเอง จนถงึ

ทกุวนันี้ยงัไม่อยำกยอมรบัเลยว่ำมนัเป็นควำมจรงิ” บลูถอนใจยำวเหยยีด

ไอรนีนั่งเงยีบ เธอหลบัตำและยกมอืนวดขมบัเบำๆ สกัพกักห็ยดุ แล้วลมืตำ

ขึ้นมอง “โอเค...ฉนัเชื่อแล้วเรื่องโลกต่ำงมติอิะไรนั่น”

ชำยหนุ่มยิ้มมุมปำก “ถ้ำท�ำให้ดูขนำดนี้ยังไม่เชื่อ มีหวังได้เอำปืนระเบิด

หวัตวัเองแล้วฟื้นสภำพร่ำงกำยให้ดูกนัจะจะตำแล้วละ”

ไอรนีท�ำตำโต “ไอ้ที่บอกว่ำฟื้นสภำพได้นี่เรื่องจรงิเหรอ!?”

บลไูม่ตอบค�ำถำม แต่พรบิตำนั้น ด้ำนข้ำงกม็หีลมุด�ำคล้ำยหลมุมติซิึ่งไอรนี 

เคยเหน็บลูใช้ในเกมมำก่อนเกดิขึ้น เขำยื่นมอืเข้ำไป พอชกักลบัมำ ในมอืกม็มีดี

ท�ำครวัเล่มหนึ่งตำมมำด้วย เมื่อทั้งมอืและมดีหลดุออกมำทั้งหมด หลมุด�ำกเ็ลอืน

หำยไป

“ปกตพิลงัมตินิี่มรีะยะไม่จ�ำกดั แต่ตอนนี้ใช้ได้แค่ระยะ 100 กโิลเมตรรอบ

ตวั เพรำะเหตผุลหลำยๆ อย่ำงน่ะ เอำไว้ใช้ได้สมบรูณ์แล้ว จะพำไปหำคนคนหนึ่ง”

บลูบอกขณะที่ไอรนีอ้ำปำกค้ำง ยงัไม่ทนัไร เขำกเ็อำมดีเฉอืนมอืตวัเองให้

เกดิบำดแผล ฝ่ำยภรรยำเหน็แบบนั้นกท็�ำท่ำเหมอืนจะเป็นลม แต่สิ่งที่เหน็ถดัมำ

ท�ำเอำเธออยำกเป็นลมไปจริงๆ เพรำะปำกแผลบลูสมำนตัวเร็วเสียจนมองแทบ

ไม่ทนั หำยสนทิในไม่ถงึวนิำที

หำกไม่ตดิว่ำมรีอยเลอืดเหลอือยู่ เธอคงคดิว่ำเมื่อครู่นี้ไม่มอีะไรเกดิขึ้นแน่
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“ถ้ำยงัไงเดี๋ยวเปิดมติพิำไปทะเลแถวๆ นี้ดมีั้ย จะได้เชื่อสนทิใจไปเลย”

ไอรนีรบีส่ำยหน้ำ แค่นี้กจ็ะรบัไม่ไหวอยูแ่ล้ว ขนืเจอมำกกว่ำนี้มหีวงัได้เป็น

บ้ำแน่

ไอรีนหลับตำตั้งสติสักพัก บลูก็เงียบและมองไปที่นำฬิกำ เขำรู้ดีว่ำเรื่อง

แบบนี้ต้องใช้เวลำในกำรยอมรับนำนพอสมควร ขนำดตัวเขำเอง ตอนที่รู้คร่ำวๆ 

ยังท�ำใจยอมรับไม่ได้ และปฏิเสธควำมจริงมำตลอด กว่ำจะยอมรับได้ก็ตอนที่ 

คำออสยอมให้เหน็เรื่องทั้งหมดนั่นแหละ

ผ่ำนไปเกอืบ 10 นำท ี ไอรนีกล็มืตำขึ้นมำ แววตำดูสงบกว่ำตอนแรกพอ

สมควร เธอถอนใจยำวเหยียด แล้วเอ่ยขึ้นช้ำๆ “ฉันจะท�ำใจยอมรับแล้วกันว่ำ

ทั้งหมดนี้คอืควำมจรงิ แต่ขอถำมหน่อย...”

“ไอใช้พลงัแบบฉนัไม่ได้หรอก” บลูกล่ำวอย่ำงรู้ทนั “คนที่ใช้พลงัของโลก

ต่ำงมติไิด้มแีต่คนที่ได้เผ่ำเทพอสูรและอยู่ในระดบัรำชนัเท่ำนั้น”

ไอรนีท�ำตำโตเหมอืนจะพูดอะไรออกมำ แต่บลูชงิพูดก่อน

“ที่ไอคดิอยู่นั่นแหละถูกแล้ว ฉนัอ่ำนใจได้”

ไอรนีกมุขมบักบัสำมตีวัเองที่ตอนนี้คงเรยีกว่ำ ‘สตัว์ประหลำด’ ได้เตม็ปำก

แล้ว มอีย่ำงที่ไหน แผลหำยได้ทนัท ีควบคมุสิ่งของได้ เปิดมติไิด้ แถมยงัอ่ำนใจ

ได้อกี นี่หำกเขำบอกว่ำตวัเองกลำยเป็นปีศำจขึ้นมำ เธอกค็งจะไม่แปลกใจแล้ว

บลูที่อ่ำนใจได้หลดุหวัเรำะอย่ำงกลั้นไม่อยู่

“ท�ำไมจู่ๆ บลูถงึยอมเล่ำเรื่องนี้ให้ฉนัฟังล่ะ”

บลเูปลี่ยนสหีน้ำเป็นจรงิจงั ผ่อนลมหำยใจด้วยควำมล�ำบำกใจ “...ไอ เรื่อง

ที่จะรู้ต่อไปนี้ ต้องเหยยีบให้มดิ ห้ำมบอกใครเดด็ขำดเลยนะ ไม่เว้นแม้แต่พ่อแม่ 

ถ้ำถงึเวลำเมื่อไหร่ เดี๋ยวฉนัจะบอกพวกท่ำนเอง”

ไอรีนที่สัมผัสได้ถึงควำมจริงจังนั้นก็พยักหน้ำรับ บลูเหลือบมองนำฬิกำ 

อกีครั้งพลำงคลี่ยิ้ม “เดี๋ยวจะเล่ำเรื่องทั้งหมดให้ฟังอย่ำงละเอยีด แต่ต้องต้อนรบั

เพื่อนที่ก�ำลงัจะมำถงึก่อนละนะ”

“เพื่อน?”

“พวกมนัจะมาถงึในอกี 10 วนิาท ีสถานที่กลางห้องของเจ้าเลย!” คำออส

ส่งเสยีงบอกในหวั

บลูลุกจำกเตียง เดินไปผำยมือที่กลำงห้อง พลำงนับถอยหลังไปด้วย 
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กระทั่ง...

“ศนูย์” พอนบัเลขสดุทำ้ยเสรจ็ เขำกย็กัคิ้วใหภ้รรยำโดยไมห่นัไปมองด้ำน

หลงั “ไงไอ อึ้งเลยสทิ่ำ ไม่เจอพวกมนัมำเกอืบ 2 ปีแล้วนี่”

“...”

“...”

ควำมเงียบบังเกิดขึ้นระหว่ำงทั้งสอง ไอรีนพยักพเยิดให้บลูหันไปมองเอง 

ขณะที่เขำเองกส็งัหรณ์ใจแปลกๆ ตั้งแต่เหน็ไอรนีท�ำหน้ำเออืมๆ แล้ว พอหนัขวบั

ไปมองด้ำนหลงัที่ควรมคีนสองคนโผล่หวัออกมำตำมที่คำออสบอก กลบัพบเพยีง

ควำมว่ำงเปล่ำที่ว่ำงจรงิๆ ไม่มอีะไรเลย ไม่มแีม้แต่เศษเสี้ยวของสิ่งมชีวีติ

กกึๆๆๆ

เสียงขลุกขลักดังอยู่ในห้อง มีที่มำจำกห้องน�้ำ บลูคิ้วกระตุกถี่ยิบ ก่อน

เปลี่ยนเป็นพ่นลมหำยใจพรดื แล้วยิ้มเหนื่อยๆ เมื่อได้ยนิเสยีงโวยวำยอนัคุ้นเคย

“เจ้ำบ้ำเคอร์รชิ นี่มนับ้ำอะไรกนัเนี่ย!?”

“บลู!!! แกอยู่ข้ำงนอกรเึปล่ำ! มำช่วยฉนัหน่อย”

“เคอร์รชิ เจ้ำอย่ำขยบัส ิมนัเบยีดหน้ำข้ำจนจะทิ่มน�้ำอยู่แล้ว!”

“ไอ้คณุบลู ฉนัรู้นะว่ำแกอยู่ข้ำงนอก ช่วยด้วยโว้ย!!!”

ไอรีนหันมำมองบลูที่ก�ำลังยกมือลูบใบหน้ำด้วยสีหน้ำเซ็งจัด เขำสำวเท้ำ

ไปที่ประตหู้องน�้ำ แล้วถบีโครมใหป้ระตเูปิด ทนัททีี่เหน็ภำพข้ำงใน เขำกย็กมอืกมุ

ขมบั ไอรนีจงึรบีวิ่งไปดบู้ำง ภำพที่เหน็ท�ำเอำเธออ้ำปำกค้ำง และไมก่ี่วนิำทต่ีอมำ 

กห็วัเรำะคกิคกั

ในห้องน�้ำ มร่ีำงของบรุษุสองคนอยูใ่นท่ำขำชี้ฟ้ำ ส่วนหวัของทั้งคู่มดุอยูใ่น

โถส้วม พยำยำมใช้มอืไม้ดนัตวัเองให้หลดุออกมำสดุชวีติ สร้ำงภำพน่ำอนำถอย่ำง

ยิ่งให้แก่ผู้พบเหน็ทั้งสอง

“พวกแกท�ำอที่ำไหนถงึมำอยู่สภำพนี้ล่ะเนี่ย...” บลูถำมอย่ำงอ่อนใจ

“เสยีงนี้! บลูสนิะ ช่วยด้วยโว้ย หน้ำจะทิ่มลงไปในน�้ำแล้ว!!!”

“ข้าบอกแล้วไง เจ้าหนูเคอร์รชิมนัใช้พลงัข้ามมติไิด้ไม่สมบูรณ์ ปลายทาง

มันถึงได้คลาดเคลื่อนจากกลางห้องเจ้าไปอยู่ในห้องน�้าแทน” คำออสบอกกลั้ว

หวัเรำะ “แต่ที่ตกไปในโถส้วมพอดนีี่ บอกตรงๆ ว่าพวกมนัซวยของแท้”

บลพูยำยำมใชพ้ลงับงัคบัใหส้องคนที่หนำ้ทิ่มอยูใ่นโถส้วมลอยขึ้นมำ ทว่ำ
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กลับออกไม่ได้เพรำะติด สุดท้ำยเขำเซ็งจัด เลยยกเท้ำเตะโถส้วมเบำๆ แค่นั้น

โถส้วมรำคำแพงกแ็ตกกระจำย

เมื่อสหำยทั้งสองหัวทิ่มลงพื้น ไอรีนจึงได้เห็นใบหน้ำคนทั้งคู่ชัดๆ หน้ำ 

ที่แสนคุ้นจำกเมื่อ 2 ปีก่อนของคนหนึ่งที่มผีมสฟี้ำและอกีคนที่มผีมสทีอง ท�ำให้

เธอต้องยกมอืปิดปำกระงบัควำมตกใจ มองสำมทีี่ดูเบื่อหน่ำยแบบตื่นๆ

“โอ๊ย! เจบ็เป็นบ้ำเลย ท�ำไมเจบ็ขนำดนี้เนี่ย!” คนผมฟ้ำบ่นขณะที่ยกมอื

กมุหวั สหีน้ำเหยเกบ่งบอกว่ำเขำเจบ็กว่ำที่เรำๆ จะเข้ำใจได้

“ในเอร์ิทนำยไม่มพีลงัอะไรเลยนี่หว่ำ จะเจบ็ขนำดนี้กไ็ม่แปลกหรอก” บลู 

บอกอย่ำงใจเยน็ “ยงัไงกย็นิดตี้อนรบัสู่บ้ำนเกดิของฉนัแล้วกนันะ...เซยีร์”

ชำยผมทองที่กุมหัวอยู่เงยหน้ำขึ้นมำมองบ้ำง พอเห็นว่ำเป็นบลูเท่ำนั้น

แหละ เขำก็ลุกพรวดเพื่อกระโดดกอด แต่บลูเลื่อนตัวหลบท�ำให้ร่ำงนั้นพุ่งไปชน

ผนงัแทน

“ละ...หลบท�ำไม ฉนัคดิถงึแกนะโว้ย!” ชำยผมทองหนัมำโวยใส่

บลูยกัไหล่ “โทษทวี่ะ พอดไีม่มรีสนยิมชอบกอดผู้ชำยด้วยกนั อกีอย่ำงแก

พุ่งเข้ำมำแบบเมื่อกี้ ฉนัไม่เตะสวนไปกบ็ญุแล้วเคริ์ช...”

พูดจบเขำกเ็ดนิไปบรเิวณโถส้วมที่แตก มอืยกขึ้นเหนอืเศษกระเบื้อง เมื่อ

แสงสีขำวปรำกฏที่ฝ่ำมือ เศษกระเบื้องทั้งหมดก็ลอยรวมกันจนกลำยเป็นโถส้วม

เหมือนเดิม ท�ำเอำผู้เห็นเหตุกำรณ์สองคนอึ้งจนอ้ำปำกค้ำง ส่วนไอรีนเริ่มท�ำใจ

ยอมรบัได้แล้วเลยไม่ตกใจ

“นี่เจ้ำใช้พลงัในเอริ์ทได้งั้นร!ึ?” เซยีร์ถำมด้วยสหีน้ำตะลงึสดุขดี

“บ้ำน่ำ! ผนกึของฉนัยงัไม่คลำยเลยนะ” เคอร์รชิเอ่ยอย่ำงเหลอืเชื่อ

“เอำจรงิๆ ผนกึของนำยมนัจะคลำยออกเองในอกี 11 วนั ระหว่ำงนี้ผนกึ

มนักเ็สื่อมสภำพลงเรื่อยๆ ท�ำให้ใช้พลงัได้บ้ำงแล้ว แต่ถ้ำยงัไม่คลำยออกสมบูรณ์ 

ก็ใช้พลังข้ำมมิติไปเอกซ์ซี้ด-ลิมิตไม่ได้” บลูบอกด้วยสีหน้ำเรียบเฉย ไม่แสดง 

อำรมณ์ใดๆ

ควำมกระอกักระอ่วนระหว่ำงทั้งสำมคนก่อให้เกดิควำมเงยีบ ต่ำงคนต่ำง

รู้ว่ำมเีรื่องต้องพูดกนัมำกมำย แต่ไม่มใีครกล้ำเอ่ยก่อน กระทั่งสองหนุ่มผู้มำใหม่

เหลอืบไปเหน็หญงิสำวคุ้นตำมองพวกตนอยู่ กค็ล้ำยได้เจอควำมหวงัในกำรคยุ

บลูมองสำยตำทั้งคู่ออก จึงเดินไปหยุดข้ำงไอรีน แล้วส่งยิ้มอบอุ่นให้เธอ 



46     Exceed Limit Online โลกออนไลน์ไร้ขีดจำ�กัด เล่ม 7

พลำงผำยมอืไปที่ชำยหนุ่มทั้งสอง

“หวังว่ำจะจ�ำกันได้นะไอ...ไอ้หัวทองนั่นเพื่อนฉัน เคอร์ริช อดีตประธำน

บรษิทัผู้ให้บรกิำรเกม Exceed Limit Online” พูดแล้วกช็ี้ไปที่อกีคน “ส่วนหวัฟ้ำนั่น 

อดีตเทพสงครำมไร้พ่ำย เซียร์ ในเกม Exceed Limit Online หรือโลกต่ำงมิต ิ

นั่นแหละ”

“ยะ...ยินดีที่ได้เจอกันอีกครั้งนะคะ” ไอรีนโค้งศีรษะทักทำยอย่ำงแข็งทื่อ 

เอำจรงิๆ คอืเธอท�ำตวัไม่ถูก อึ้งจนไม่รู้จะอึ้งอย่ำงไรแล้วในวนันี้ หำกพูดตำมตรง 

วนันี้คงเป็นวนัที่ผู้หญงิชื่อไอรนีตกใจมำกที่สดุในชวีติกว็่ำได้

เซยีร์พยกัหน้ำให้แบบขอไปท ีเวลำนี้เขำไม่สนใจในตวัไอรนี ที่เขำสนมเีพยีง

บลูซึ่งเป็นควำมหวังสุดท้ำยเท่ำนั้น ส่วนเคอร์ริชที่รู้ควำมจริงหลำยอย่ำง คิดว่ำ 

สิ่งที่พวกเขำท�ำก�ำลงัท�ำร้ำยเธอคนนี้ จงึมองไอรนีด้วยแววตำเหน็ใจวูบหนึ่ง

เคอร์รชิพยำยำมระงบัอำรมณ์ตวัเอง หนัไปคยุกบับลูแทน

“บลู นำยคงรู้นะว่ำพวกฉนัมำท�ำอะไรกนัที่นี่...”

“รูแ้ล้วละ นี่กร็อพวกแกมำถงึนี่แหละ จะได้เล่ำเรื่องทั้งหมดให้ไอฟังทเีดยีว

เลย” บลูพูดยิ้มๆ “แต่ก่อนอื่นเลยเคริ์ช แกรบีมำคลำยผนกึให้ฉนัเลย แล้วก่อน

กลบัไปที่นั่น ฉนัต้องไปบอกใครอกีคนว่ำจะไปไหน...”

“รูแ้ล้วละ ที่ฉนัมำถงึนี่กเ็พื่อจะท�ำแบบนั้นนั่นแหละ” เคอร์รชิลกุขึ้นยนื แล้ว

เอำเลบ็จกินิ้วชี้จนเลอืดไหล “วธิคีลำยผนกึแค่เอำเลอืดฉนัไปแตะที่ตรำผนกึ แล้ว

ใช้รหสัเสยีงของฉนั ผนกึกจ็ะคลำยออกแล้ว โชคดนีะที่ตอนท�ำผนกึตั้งเงื่อนไขไว้

ว่ำ ไม่ต้องใช้พลงัอะไรกค็ลำยผนกึได้”

บลมูองเลอืดของเคอร์รชิตำเป็นประกำย เท่ำนี้เขำกจ็ะได้พลงัทั้งหมดกลบั

คนืมำ และไปจดักำรเรื่องที่ค้ำงคำไว้ตั้งแต่ 2 ปีก่อนได้สกัท ีแต่ที่รู้สกึยนิดยีิ่งกว่ำ

คอื อสิรภำพที่เขำเฝ้ำคดิถงึมำนำน รำวกบัโซ่ที่พนัธนำกำรตวัเขำไว้ตลอด 2 ปีมำนี้ 

...ก�ำลงัจะถูกสะบั้น

เคอร์ริชอ้อมไปด้ำนหลังบลู จำกนั้นยกปลำยนิ้วเปื้อนเลือดแตะท้ำยทอย

แล้วลำกลงไป ปำกกพ็มึพ�ำรหสับำงอย่ำงไปดว้ย พรบิตำนั้น สิ่งที่มลีกัษณะคล้ำย

วงเวทสีทองก็ลอยออกมำจำกศีรษะบลู วงเวทนั้นถูกรอยสีแดงขีดผ่ำกลำง แล้ว

ค่อยๆ แตกสลำย

พรึ่บ!
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วินำทีที่วงเวทสลำยไป รำวกับโซ่ที่เหนี่ยวรั้งอสูรร้ำยไว้ถูกปลดออก พลัง

มหำศำลไหลทะลกัจำกร่ำงบลูรำวกบัก๊อกแตก

อีกสำมชีวิตในห้องที่ปัจจุบันมีสภำพเป็นมนุษย์ปกติไร้พลัง ต่ำงได้รับผล 

กระทบจำกแรงกดดนัจนหำยใจไม่ออก พอบลสูมัผสัได้กพ็ยำยำมระงบัควำมดใีจ

ที่พลุ ่งพล่ำนจนคุมพลังไม่อยู ่ ไม่นำนพลังก็เริ่มเบำบำงลงจนสัมผัสไม่ได้ 

บรรยำกำศกดดนัที่ท�ำให้อดึอดัหำยใจไม่ออกกส็ลำยไป

‘คมุยำกกว่ำที่คดิแฮะ ไม่เหมอืนตอนอยู่เอกซ์ซี้ดเลย’ บลูคดิ ตอนเขำอยู่

เอกซ์ซี้ด อะไรๆ กเ็ป็นไปตำมที่คดิกว่ำนี้ ถ้ำให้เทยีบคงรำวๆ ชนิกบักำรใช้ระบบ

อตัโนมตัติลอด พอจู่ๆ  เปลี่ยนมำใช้ระบบบงัคบัมอือกีครั้งหลงัไม่ได้ใช้มำนำน เลย

รู้สกึว่ำคมุล�ำบำก

“ก็นะ ตอนอยู่เอกซ์ซี้ดมันมีตัวช่วยเยอะนี่หว่า แต่ที่นี่ไม่มีอะไรเลย  

ทกุอย่างต้องคมุเองหมด”

ค�ำตอบจำกคำออสไม่ผดิกบัที่บลูคำดแม้แต่น้อย จนเขำเผลอยิ้ม

เคอร์รชิเหน็ไอรนียนืเงยีบตลอดกอ็ดเข้ำไปถำมไม่ได้ “ถำมจรงิๆ นะไอรนี 

ไม่ตกใจเรื่องนี้เลยเหรอ”

หญงิสำวหนัมำยิ้มแห้งๆ ให้ “วนันี้ตกใจจนไม่รู้จะตกใจยงัไงแล้วละค่ะ”

เคอร์รชิพยกัหน้ำอย่ำงเข้ำใจ เขำละสำยตำจำกไอรนีมองไปที่บลู

บลูที่หลับตำจนถึงเมื่อครู่ค่อยๆ ลืมตำ แวบแรกที่เห็นทุกคนก็มีสีหน้ำ

เปลี่ยนไป เพรำะดวงตำที่ก่อนหน้ำนี้เป็นสีด�ำสองข้ำง...เวลำนี้ข้ำงซ้ำยกลำยเป็น 

สทีองสว่ำงที่รำวกบัเรอืงแสงได้ ส่วนข้ำงขวำแม้เป็นสดี�ำดงัเดมิ ทว่ำให้ควำมรู้สกึ

มดืมดิกว่ำทแีรกมำกโข

กระทั่งเส้นผมที่เป็นสดี�ำทั้งหมด ตอนนี้กม็สีบีำงส่วนค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสขีำว

บลูก�ำมอืแน่น เขำสมัผสัถงึพลงัในตวัที่อดัแน่นพร้อมใช้งำน ตอนนี้ทกุสิ่ง

ที่เหนี่ยวรั้งเขำให้อยูเ่ฉยมำตลอด 2 ปีได้ถกูน�ำออกไปแล้ว รอยยิ้มยนิดพีลนัปรำกฏ

ขึ้นที่รมิฝีปำก

เพยีงเท่ำนี้...รำชนัเทพอสรู เวสบล ูผูส้ั่นสะเทอืนโลกเอกซ์ซี้ดกห็วนคนือย่ำง

สมบูรณ์แล้ว!



2
คอยก่อนนะ

บลูทีไ่ด้พลังทัง้หมดคนืมา หนัมองไอรนีทีม่องเขาด้วยสายตาเรยีบเฉย 

ท�ำเอำบลแูปลกใจไม่น้อย เพรำะอย่ำงน้อยๆ เธอกน่็ำจะตกใจสภำพเขำตอนนี้บ้ำง 

ชำยหนุ่มหรี่ตำเพ่งพลงัอ่ำนใจเธออย่ำงรวดเรว็ แล้วหวัเรำะพรดืเมื่อรู้ว่ำ ไอรนีใน

ตอนนี้ชอ็กจนพูดไม่ออกแล้วต่ำงหำก

“ไอ...ตั้งสตกิ่อนนะ แล้วเปลี่ยนเสื้อผ้ำด้วย เดี๋ยวเรำจะไปธรุะกนั”

“ธรุะ?”

“อื้อ...เอำเสื้อหนำๆ หน่อยนะ เพรำะที่ที่เรำจะไปเนี่ยมันหนำวเอำเรื่อง” 

บลูยิ้มและเบนสำยตำไปมองสองหน่อที่ยืนจ้องหน้ำเขำเขมง็ “ส่วนพวกนำยสอง

คนกไ็ปรอในนั้นก่อน”

นิ้วบลูชี้ไปที่ห้องน�้ำ ท�ำเอำเซยีร์สะดุ้งเฮอืก รบีส่ำยหน้ำปฏเิสธ

“ไม่มวีนั ข้ำไม่มวีนักลบัเข้ำไปในที่อนัตรำยแบบนั้นเดด็ขำด!”

น�้ำเสยีงหนกัแน่นท�ำให้บลแูทบหลดุหวัเรำะอกีครั้ง แต่ต้องกลั้นไว้เพื่อรกัษำ

มำรยำท

‘กลวัห้องน�้ำหวัหดเลยวุย้ สงสยัเป็นปมในใจไปอกีนำน อมื...เอำไว้จบเรื่อง

แล้วเอำไปเล่ำให้เมยีมนัฟังดกีว่ำ จะได้มอีะไรไว้เล่นแก้เซง็’

ควำมคดิชั่วร้ำยในหวับลเูริ่มท�ำงำน จนเซยีร์ผูต้กเป็นเป้ำจู่ๆ  กเ็สยีวสนัหลงั

วำบ ขนลกุซู่โดยไม่ทรำบสำเหต ุมองซ้ำยมองขวำไม่เลกิ

“เข้ำใจว่ำกลวั...แต่เมยีฉนัจะเปลี่ยนเสื้อผ้ำ ตอนนี้พวกนำยมทีำงเลอืกสอง

ทำง เดนิเข้ำห้องน�้ำเองดีๆ  หรอืให้ฉนัถบีเข้ำไป เลอืกเอำแล้วกนั”

เซียร์กับเคอร์ริชหันมำมองหน้ำกัน ชำยผมทองพยักหน้ำเดินเข้ำห้องน�้ำ

ง่ำยๆ ส่วนเซยีร์นั้นมสีหีน้ำกลนืไม่เข้ำคำยไม่ออก ชำยผูไ้ด้ชื่อว่ำเก่งที่สดุในเอกซ์ซี้ด 
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หำกไม่นบัสองรำชนัเทพอสูรกลนืน�้ำลำยดงัเอื๊อก ค่อยๆ เดนิเข้ำห้องน�้ำ แล้วมอง

ไปรอบๆ อย่ำงระแวงสดุฤทธิ์ ประสบกำรณ์หวัทิ่มโถส้วมท�ำให้เขำหวำดกลวัห้องน�้ำ

ไปแล้วจรงิๆ

บลูเดนิไปปิดประตู แล้วยนืเอำหลงัพงิไว้ พลำงหนัไปยิ้มให้ภรรยำตวัเอง

“เปลี่ยนเสื้อผ้ำได้เลยไอ ไอ้สองตวันี้ไม่มวีนัได้เหน็แน่” พูดแล้วชำยหนุ่มก็

ขยบิตำให้

ไอรีนได้แต่ถอนใจ เธออยำกถำมใจจะขำดว่ำ ท�ำไมเขำไม่เข้ำไปด้วยล่ะ 

แต่พอเห็นสำยตำเป็นเชิงบอกว่ำ ถึงอยู่ที่ไหนก็เห็นอยู่ดี ประกอบกับอภินิหำรที่ 

โชว์ให้ดูก่อนหน้ำนี้ เธอก็แสนมั่นใจว่ำบลูต้องมองทะลุออกมำนอกห้องน�้ำได้แน่ 

จงึได้แต่เม้มปำก ไม่มตีวัเลอืกอื่นใดนอกจำกเปลี่ยนเสื้อผ้ำต่อหน้ำสำมตีวัแสบ

แต่ไอรนีที่หนัหลงัให้ไม่ได้สงัเกตว่ำ พ่อสำมตีวัดเีวลำนี้หลบัตำไปแล้ว

‘คำออส ตอนนี้หมอนั่นยงัอยู่ที่เซฟเฮำส์เดมิใช่รเึปล่ำ’

“อมื...ตอนนี้อยูแ่ถวเกาะเลก็ๆ ของประเทศที่เจ้าเรยีกว่าญี่ปุน่น่ะ ที่นั่นหมิะ

ก�าลงัตก ยงัไงกบ็อกเมยีเจ้าเลอืกชดุหนาๆ หน่อยละกนั”

บลูพยกัหน้ำ พอเขำลมืตำ ไอรนีกเ็ปลี่ยนเสื้อผ้ำเสรจ็แล้ว เป็นชดุหนำที่ดู

อบอุน่น่ำรกัน่ำกอด จนเขำแทบอดใจไม่ไหวเลยทเีดยีว ถ้ำไมต่ดิว่ำสองหน่อที่โดน

ขังอยู่ในห้องน�้ำก�ำลังทุบประตูประท้วงให้เปิดสักที เมื่อได้ยินเสียงไอรีนบอกว่ำ

เปลี่ยนเสื้อผ้ำเสรจ็แล้ว อะไรๆ คงแฮปปี้กว่ำนี้

บลูจ�ำใจเปิดประตูให้ด้วยสีหน้ำบึ้งตึง จนเซียร์กับเคอร์ริชออกมำแล้ว 

แปลกใจว่ำ พวกตนโดนโกรธเรื่องอะไร ทว่ำดูจำกสีหน้ำคนโกรธ ทั้งคู่ก็เลือกไม่

ถำมเพื่อควำมปลอดภยัในชวีติ

“เจ้ำไม่กลบัไปเลยร”ึ เซยีร์เปลี่ยนเรื่อง

“ไปน่ะไปแน่ แต่ต้องไปจดักำรธรุะอย่ำงสดุท้ำยให้เสรจ็ก่อน อย่ำงน้อยช่วง

ที่ฉนัไม่อยูก่ต้็องมคีนมำคอยดคูนที่บ้ำนฉนั” บลสู่งเสยีงให้เซยีร์ได้ยนิคนเดยีวโดย

ไม่ขยบัปำก สหำยจำกต่ำงโลกกพ็ยกัหน้ำรบัทนัควนั

ชำยหนุ่มยื่นมอืไปข้ำงตวั หลมุมติขินำดใหญ่กป็รำกฏขึ้นตรงหน้ำ

เคอร์รชิสงสยัในกำรกระท�ำของบลูจงึรบีเข้ำมำถำม “จะไปไหนวะ”

“ไปหำอำเล่อ”

“อ้อ เข้ำใจแล้ว” ทั้งไอรีนและเคอร์ริชล้วนเข้ำใจได้ด้วยตัวเอง หำกบลู 
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ไม่อยู่แล้ว คนที่เจ้ำตวัไว้ใจให้ดูแลคนในบ้ำนกม็แีค่เพื่อนรกัเอลเล่อเท่ำนั้น

ณ เกาะเล็กๆ เกาะหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น

เกำะนี้มพีื้นที่ค่อนข้ำงน้อยและห่ำงไกล ท�ำให้ไม่ค่อยมคีนสนใจและปล่อย

ให้กลำยเป็นเกำะร้ำงที่มีต้นไม้ปกคลุมไปทั่ว โดยหำรู้ไม่ว่ำใจกลำงเกำะที่เต็มไป

ด้วยต้นไม้นี้มีบ้ำนพักขนำดกลำงอยู่หลังหนึ่ง ภำยในบ้ำนมีเครื่องอ�ำนวยควำม

สะดวกครบครนั รอบบ้ำนกม็เีตน็ท์ของคนจ�ำนวนหนึ่งที่ตดิอำวธุเตม็อตัรำศกึ

“อื้อฮอื โชคดนีะเนี่ยที่ไม่โผล่ไปกลำงบ้ำน”

เสียงร้องดังจำกพื้นที่ที่อยู่ห่ำงจำกบริเวณบ้ำนไม่เท่ำไร เจ้ำของเสียงคือ 

บลูซึ่งมำถึงที่นี่พร้อมกับไอรีน เซียร์ และเคอร์ริชด้วยพลังมิติ พวกเขำหลบอยู่

ภำยในป่ำรอบๆ

“นี่เซฟเฮำส์ของอำเล่อเหรอเนี่ย” ไอรนีถำมด้วยสหีน้ำเหลอืเชื่อ กำรป้องกนั

ขนำดนี้ เธอเดำได้เลยว่ำ ขนืโผล่ไปได้โดนจบัตำยแน่

เคอร์ริชตอบแทน “ถ้ำนับตำมควำมส�ำคัญจริงๆ อำเล่อก็ไม่ต่ำงกับพวก

ผู้น�ำประเทศมหำอ�ำนำจของโลกหรอก”

เซยีร์มองคนเหล่ำนั้น แล้วยกมอืไปสะกดิไหล่บลู เมื่อบลูหนัมำมอง เขำก็

ถำม “ไอ้แท่งสดี�ำที่เจ้ำพวกนั้นถอือยู่คอือะไร คล้ำยอำวธุแสงของพวกจกัรกล แต่

ดูกระจอกกว่ำมำก แล้วกไ็ม่มพีลงัอะไรเลยแบบนี้ยงัยงิได้อกีเรอะ”

“เรยีกว่ำปืนน่ะ อมื...อธบิำยง่ำยๆ กเ็ครื่องยงิพลงัรูปแบบหนึ่งที่ไม่จ�ำเป็น

ต้องมีพลังอะไรก็ใช้ได้ ถ้ำนำยในตอนนี้โดนเข้ำไปละก็ มีสิทธิ์เจ็บหนักและอำจ 

ถงึตำยได้เลย”

บลูพยำยำมอธบิำยให้เซยีร์เข้ำใจง่ำยที่สดุ

เซยีร์มองปืนตำไม่กะพรบิเหมอืนเดก็เหน็ของเล่นใหม่ บลูเลกิสนใจสหำย

ต่ำงโลก ใช้นัยน์ตำสวรรค์ส�ำรวจบริเวณนี้ ก็พบว่ำมีคนคุ้มกันอยู่ทั้งสิ้นสองร้อย- 

ห้ำสบิคน ส่วนตวัเอลเล่อและครอบครวัพกัอยู่ภำยในบ้ำน

บลูแบมือยื่นไปด้ำนหน้ำ วงเวทขนำดเล็กปรำกฏที่ฝ่ำมือแล้วสลำยไป  

ฉบัพลนัหมอกบำงๆ กเ็ข้ำปกคลมุพื้นที่บรเิวณนี้ จำกนั้นเหล่ำชำยฉกรรจ์ที่เฝ้ำอยู่

กค็่อยๆ ล้มลงกบัพื้น หลบัไปทลีะคนจนหมด

“สำยหมอกกล่อมฝันสนิะ เวทมนตร์พื้นๆ ที่เอำไว้ใช้กบัคนที่นอนไม่ค่อย
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หลบั มนัจะท�ำให้คนโดนหลบัไป 6 ชั่วโมงเตม็”

เซียร์อธิบำยอย่ำงผู้รู้ บลูก็หันมำผงกศีรษะให้ ส่วนไอรีนอ้ำปำกค้ำงไป

เรียบร้อยแล้ว ถึงเธอคิดว่ำบลูมีพลังพิเศษจริงๆ แต่ก็ไม่คิดว่ำจะท�ำได้ขนำดนี้  

เคอร์รชิที่เหมอืนอ่ำนสหีน้ำเธอออกกไ็ด้แต่ยกมอืแตะไหล่เหมอืนจะปลอบใจ

บลูออกจำกที่ซ่อนเดินไปทำงบ้ำน คนอื่นๆ เลยรีบตำมแผ่นหลังไปอย่ำง

ระวงัตวั

ไม่นำนนักบลูก็มำถึงในตัวบ้ำน เขำพบเอลเล่อนั่งหลับอยู่ตรงโต๊ะอำหำร

พร้อมกับครอบครัว ชำยหนุ่มเดินไปยกมือแตะตัวอีกฝ่ำยและคลำยเวทให้ ชำย 

ผมเงนิกส็ะดุ้งตื่นทนัท ีดวงตำสฟี้ำมองไปรอบๆ จนมำหยดุอยู่ที่บลู

“เฮ้ย! แกเป็นใคร!”

ไม่พดูเปล่ำ เอลเล่อยงัคว้ำปืนที่เหนบ็ไว้ตรงเอวมำจ่อหน้ำบลอูย่ำงรวดเรว็

“นี่ฉนัเอง เพื่อนแกไงอำเล่อ”

เอลเล่อหรี่ตำลง ไอ้คนตรงหน้ำก็เหมือนเพื่อนเขำอยู่หรอก แต่เพื่อนเขำ 

ไม่ได้มีตำข้ำงหนึ่งเป็นสีทองแบบนี้ แถมผมมันก็ไม่ได้มีสีขำวแซมด้วย ทว่ำพอ

เหลอืบไปเหน็ไอรนีที่ยนืหน้ำเสยีอยู่ด้ำนหลงั เอลเล่อกจ็�ำได้ทนัที

“ไอรนีงั้นเหรอ...งั้นแกกบ็ลจูรงิๆ นะ่ส”ิ เอลเล่อมองบลอูย่ำงไมเ่ชื่อสำยตำ

บลูท�ำหน้ำเหนื่อยใจ “กเ็ออส”ิ

“ท�ำไมมีสภำพแบบนี้ล่ะ...ไม่สิ ท�ำไมแกถึงมำอยู่ที่นี่ได้ แล้ว...” เอลเล่อ

ถำมรวัเป็นชดุจนบลูต้องยกมอืเบรก

“ใจเยน็อำเล่อ เดี๋ยวจะเล่ำให้ฟังทกุอย่ำงนี่แหละ” บลูบอกเสรจ็กห็นัไปหำ

ไอรนี “ไอไปคอยข้ำงนอกก่อนนะ เดี๋ยวฉนัขออธบิำยให้อำเล่อมนัฟังก่อน”

“อื้อ” ไอรนีเดนิออกไปทนัทโีดยไม่ถำมสกัค�ำ

เอลเล่อทิ้งตวัลงนั่งเก้ำอี้ และยกมอืกอดอกอย่ำงหงดุหงดิ “มอีะไรกว็่ำมำ 

เล่ำมำให้หมดทกุเรื่องด้วยนะ”

บลูยิ้มกว้ำง “อำเล่อ นำยเชื่อเรื่องโลกต่ำงมติริเึปล่ำ”

ไอรีนที่เดินออกมาจากบ้านต้องยกมือกุมขมับ เมื่อเห็นเซียร์ก�าลัง

วุ่นวำยอยู่กบัปืนของพวกคนคุ้มกนัเอลเล่อ โดยมเีคอร์รชิสอนวธิใีช้ให้ เธอไปนั่งที่

เก้ำอี้ไม้ เรื่องที่เจอมำในวนันี้ เธออยำกคดิว่ำเป็นควำมฝัน แต่พอลองหยกิตวัเอง
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ดกูลบัพบว่ำมนัคอืควำมจรงิ แถมยงัเป็นควำมจรงิที่ยำกจะยอมรบั...ควำมจรงิเรื่อง

โลกต่ำงมติเินี่ย

“ล�ำบำกหน่อยนะ” เคอร์รชิเดนิมำนั่งข้ำงๆ พูดเหมอืนรู้ใจเธอ “ฉนัเข้ำใจ

ว่ำส�ำหรับคนทั่วไป เรื่องนี้มันรับได้ยำก แต่ฉันอยำกให้เธอยอมรับได้ไวๆ อย่ำง

น้อยกเ็พื่อตวัหมอนั่น”

“บลูเขำรู้เรื่องพวกนี้มำนำนแล้วเหรอคะ”

“ไม่แน่ใจนะ แต่น่ำจะเป็นก่อนที่ฉันจะประกำศกิจกรรมสุดท้ำยของเกม 

Exceed Limit Online ไม่นำน” ชำยผมทองตอบเบำๆ เขำยกมือไปวำงบนไหล่ 

ไอรนี “ตอนนี้เธออย่ำไปคดิอะไรมำกเลย เรื่องทั้งหมดปล่อยให้พวกเรำจดักำรเอง

เถอะ เมื่อทกุอย่ำงเรยีบร้อย ชวีติปกตขิองเธอจะกลบัคนืมำเอง”

“เฮ้อ...แบบนี้แสดงว่ำสถำนกำรณ์เลวร้ำยของโลกตอนนี้ เป็นผลกระทบ

จำกโลกต่ำงมตินิั่นสนิะ”

เคอร์รชิขมวดคิ้วแน่น “หมำยควำมว่ำไง”

ไอรนีเล่ำสถำนกำรณ์ของโลกในปัจจบุนัให้เคอร์รชิฟังจนหมดสิ้น ชำยผม

ทองได้รับข้อมูลใหม่ก็หยุดพูดกับเธอ หันไปปรึกษำกับเซียร์แทน ทั้งคู่มีสีหน้ำ

เคร่งเครยีดอย่ำงเหน็ได้ชดั ส่วนไอรนีที่ถกูทิ้งไว้คนเดยีวได้แต่เงยหน้ำมองฟ้ำเงยีบๆ

ผ่ำนไปครู่หนึ่ง เธอกห็นัไปถำมเคอร์รชิ

“คณุเคอร์รชิ แบบนี้บลูต้องกลบัไปที่โลกต่ำงมติอิะไรนั่นด้วยใช่รเึปล่ำ”

“...กต็้องเป็นแบบนั้นละ”

“ให้ฉันไปด้วยได้มั้ย ถ้ำคุณบอกว่ำโลกต่ำงมิตินั่นคือเกม Exceed Limit 

Online ละก ็ อย่ำงน้อยๆ ที่โลกต่ำงมติ ิ ฉนัเองกเ็ก่งพอตวันะ น่ำจะช่วยอะไรได้

บ้ำง” ไอรีนเผยสีหน้ำมีควำมหวัง จนเคอร์ริชต้องเบนสำยตำไปอีกทำงเพรำะ

เกรงใจที่จะพูด

ทนัใดนั้นเซยีร์ซึ่งไม่ค่อยรู้จกัรกัษำน�้ำใจใครกโ็พล่งขึ้น

“เจ้ำน่ะไปกไ็ม่มปีระโยชน์หรอก ศตัรูของพวกเรำเก่งชนดิที่ว่ำขนำดข้ำใช้

พลังเต็มที่ยังสะกิดมันไม่ได้เลย คนเดียวที่พอจะสู้ได้มีแค่เจ้ำบลูเท่ำนั้นแหละ” 

เซยีร์ยกัไหล่ “อกีอย่ำง เจ้ำมหีน้ำที่ของเจ้ำอยู่แล้วไม่ใช่รไึง”

“หน้ำที่ของฉนั...” ไอรนีชี้หน้ำตวัเองงงๆ

“ใช่ หน้ำที่ของเจ้ำส�ำคญัมำกส�ำหรบัเจ้ำหมอนั่น” เซยีร์กล่ำวเสยีงเรยีบนิ่ง 



LightAndDarkness     53

“เจ้ำน่ะเป็นเหมือนสถำนที่ที่ให้กลับไปของหมอนั่น ตรำบใดที่ยังมีเจ้ำอยู่ ไม่ว่ำ 

เจ้ำนั่นจะไปที่ไหนหรอืท�ำอะไร ไม่ว่ำจะยำกล�ำบำกขนำดไหน ขอแค่มสีถำนที่ที่ให้

มนักลบัไป มนักจ็ะพยำยำมอย่ำงเตม็ที่เพื่อกลบัไปให้ได้ เพรำะว่ำมคีนรออยู่”

ชำยผมฟ้ำยิ้มให้ไอรนี “ทนีี้รู้รยึงัว่ำตวัเองส�ำคญัส�ำหรบัเจ้ำนั่นขนำดไหน”

ไอรนีหน้ำแดงวบูกบัค�ำกลำ่วของเซยีร์ หญงิสำวยกนิ้วชี้มำจิ้มกนั แล้วเอย่

ทั้งๆ ที่หน้ำแดง “ฉันไม่ได้ส�ำคัญขนำดนั้นสักหน่อย ที่ส�ำคัญ นอกจำกฉันแล้ว 

บลูกย็งัมคีนในครอบครวัคนอื่นอกีตั้งหลำยคน”

เซยีร์มองไอรนีที่ยงัไม่รูถ้งึควำมส�ำคญัของตวัเองด้วยควำมรูส้กึบอกไมถ่กู 

เธอไม่รูต้วัหรอกว่ำส�ำหรบับลทูี่เป็นเพยีงอวตำรของลซูลิ เป็นตวัตนที่มำยมืสถำนที่

ของคนอื่นอยู่ ครอบครวัเป็นเพยีงภำพลวงตำส�ำหรบัเขำทั้งนั้น วนัหนึ่งบลูกต็้อง

คนืมนัให้แก่เจ้ำของที่แท้จรงิอยู่ด ีมเีพยีงไอรนีเท่ำนั้นที่กลำยเป็นครอบครวัเพรำะ

ตวัเขำ เป็นครอบครวัที่แท้จรงิส�ำหรบัอวตำรไร้ซึ่งตวัตนอย่ำงเขำ

“เจ้ำยังไม่เข้ำใจหรอก ตัวเจ้ำน่ะเป็นครอบครัวที่แท้จริงเพียงหนึ่งเดียว

ส�ำหรบัเจ้ำนั่น” เซยีร์หลบุตำ ค่อนข้ำงล�ำบำกใจที่จะต้องพูดเรื่องนี้

ไอรนีเอยีงคออย่ำงน่ำรกั เผยสหีน้ำสงสยัให้เหน็จนเซยีร์กดัฟัน ลองถำมดู

“เจ้ำคิดยังไงหำกรู้ว่ำ วันหนึ่งสถำนที่ที่ตัวเองอยู่และคิดว่ำเป็นบ้ำนมำ

ตลอด กลบัเป็นบ้ำนของคนอื่น ครอบครวัที่คดิว่ำเป็นของตวัเองมำตั้งแต่เกดิ กลบั

เป็นของคนอื่น และตวัเองเป็นเพยีงแค่คนนอก...เป็นเจ้ำจะรู้สกึยงัไง”

“รู้สกึแย่ส ิแย่มำกๆ ด้วย” ไอรนีตอบทนัควนั “บำงทอีำจเคว้งไปเลยกไ็ด้ 

เพรำะที่ยดึเหนี่ยวของตวัเองหำยไปแบบนั้น”

“นั่นแหละคอืควำมส�ำคญัของตวัเจ้ำ เจ้ำคอืที่ยดึเหนี่ยวสดุท้ำยของเจ้ำบลู 

เป็นสถำนที่ที่ให้กลบัไปเพยีงหนึ่งเดยีว”

“คณุอยำกจะพูดอะไรกนัแน่!?”

ไอรนีเริ่มใจเสยี ค�ำพูดของเซยีร์ท�ำให้เธอเริ่มเดำเรื่องรำวได้ เพรำะตลอด 

2 ปีที่ผ่ำนมำ เธอสงัเกตเหน็สิ่งผดิปกตจิำกตวับลู นั่นคอืควำมห่ำงเหนิกบัคนใน

ครอบครวั แม้บลจูะพยำยำมท�ำตวัให้ดเูป็นปกต ิแต่เธอกส็งัเกตได้ว่ำเขำพยำยำม

ออกห่ำงจำกคนในบ้ำนโดยไม่รูต้วัมำตลอด รำวกบัตวัเองไม่ใช่สมำชกิในครอบครวั

นี้อย่ำงไรอย่ำงนั้น

“เจ้ำนั่นน่ะเป็น...”
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เซยีร์ก�ำลงัจะอ้ำปำกพูด ทว่ำ...

“หบุปำกซะ!!!”

เสยีงตวำดอนัทรงอ�ำนำจดงัขึ้นจำกภำยในบ้ำน ประตูบ้ำนถกูดดีอย่ำงแรง

จนกระเด็น จิตคุกคำมและจิตสังหำรถูกส่งไปที่เซียร์จนเขำหำยใจแทบไม่ออก  

จำกนั้นบลูก็เดินออกมำด้วยสีหน้ำเกรี้ยวกรำด ดวงตำสองสีเต็มไปด้วยประกำย

แห่งโทสะ

“หุบปำกให้สนิทไปเลยเซียร์! เรื่องนี้ไอจะไม่มีวันรู้เด็ดขำด ถ้ำฉันไม่พูด

ด้วยตวัเอง จ�ำไว้!”

เสียงนี้ดังขึ้นข้ำงหูเซียร์แต่เพียงผู้เดียว สหำยจำกต่ำงโลกรีบพยักหน้ำรับ 

จติสงัหำรและจติคกุคำมจำกบลูจงึหำยไป

“บลู เป็นอะไรน่ะ!?” ไอรนีถงึกบัตวัสั่นเมื่อเหน็ท่ำทำงเกรี้ยวกรำดของบลู

ชำยหนุ่มหลับตำลง ไม่นำนนักสีหน้ำของเขำก็กลับเป็นปกติ “โทษทีไอ 

พอดฉีนัหงดุหงดิไปหน่อยเลยลมืตวัไปนดิ”

ไอรีนแม้สนใจเรื่องที่เซียร์ก�ำลังจะพูด แต่ดูจำกอำรมณ์บลูแล้ว แสดงว่ำ

เขำไม่ต้องกำรให้เธอรู้เรื่องนี้แน่ๆ หญงิสำวจงึได้แต่เกบ็ง�ำควำมสงสยัเอำไว้ในใจ

เงยีบๆ

“เรื่องที่เซียร์มันก�ำลังจะพูดน่ะเป็นเรื่องส�ำคัญเกี่ยวกับตัวฉัน...ถ้ำเรื่องนี้ 

จบลงเมื่อไหร่ สญัญำเลยว่ำจะเล่ำให้ฟังเอง เพรำะงั้นช่วยรอก่อนได้รเึปล่ำ”

บลูเอ่ยอย่ำงใจเยน็และยกมอืมำวำงบนไหล่ไอรนี หำกเธอรู้สกึไม่ผดิ มอื

ของบลูก�ำลงัสั่น

“อื้อ ได้ส”ิ ไอรนีเหน็บลูที่ไม่เคยกลวัอะไรสั่นขึ้นมำแบบนี้ จงึตอบรบัทนัท ี

ก่อนจะรบีเปลี่ยนเรื่อง “อำเล่อล่ะ”

บลูยกนิ้วโป้งชี้ไปด้ำนหลัง ก็เห็นเอลเล่อเดินออกมำจำกบ้ำนด้วยสำยตำ

ว่ำงเปล่ำ เหมอืนพวกนกัวทิยำศำสตร์ที่เหน็ผตีรงหน้ำ หญงิสำวเดำออกทนัทวี่ำ  

เอลเล่อเจออะไรมำบ้ำงถงึมสีภำพแบบนี้ เนื่องจำกตวัเองกเ็พิ่งเจอมำ ไอ้กำรแสดง

อภนิหิำรแบบสดๆ เนี่ย

“โอเครเึปล่ำอำเล่อ”

ไอรนีเดนิเข้ำไปโบกมอืตรงหนำ้อกีฝำ่ย ชำยผมเงนิกก็ะพรบิตำปรบิๆ และ

เอ่ยขึ้น
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“ไม่โอเคกต็้องโอเคละ เหน็จะจะคำตำแบบนี้ เมื่อกี้เกอืบแอบเอำแจกนัตี

หวัตวัเองให้ตื่นแล้วด้วยซ�้ำ”

“ยอมรบัได้เรว็กด็นีะอำเล่อ”

เสยีงนุ่มๆ ของเคอร์รชิดงัขึ้นพร้อมกบัเจ้ำตวัเองเดนิเข้ำมำหำ เอลเล่อหนั

ไปมองด้วยสำยตำว่ำงเปล่ำจนชำยผมทองแปลกใจและเป็นฝ่ำยถำมแทน

“ดูไม่แปลกใจเลยนะว่ำท�ำไมฉนัถงึมำอยู่ที่นี่ได้”

“บอกตรงๆ นะ นำทีนี้ต่อให้มีมังกรมำยืนตรงหน้ำฉันก็ไม่ตกใจแล้ว”  

เอลเล่อตอบอย่ำงไร้อำรมณ์ แล้วเขำก็มองไปที่เซียร์ซึ่งอยู่หลังเคอร์ริช “...นั่นคง

เป็นเทพสงครำมไร้พ่ำย เซยีร์ ที่มำจำกโลกต่ำงมติ.ิ..ไม่ส ิต้องเรยีกว่ำโลกเอกซ์ซี้ด 

สนิะ”

“อ่ำ...ยนิดทีี่ได้เจอกนัอกีครั้งนะ เจ้ำหนูเทพจกัรกล”

“อย่ำเรยีกแบบนั้นเลย ตอนนี้ฉนัเป็นแค่มนษุย์ธรรมดำเท่ำนั้น”

แปะๆๆ! บลูปรบมอืเรยีกควำมสนใจจำกทกุคนมำที่ตวัเอง เขำคลี่ยิ้มนุ่ม

แล้วเอ่ย

“เอำละทกุๆ คน เรำมำฟังเรื่องรำวทั้งหมดกนัตั้งแต่ต้นเลยดกีว่ำ”

“เริ่มเลยกด็”ี

เอลเล่อพูดจบก็เดินมำนั่งตรงเก้ำอี้ไม้ข้ำงๆ ไอรีน สองหน่อเซียร์และ 

เคอร์รชิกย้็ำยมำนั่งด้วยจนเก้ำอี้ทั้งสี่ตวัมคีนจบัจองหมด บลูจงึได้แต่ยนืรำวกบัเป็น

ส่วนเกนิ ชำยหนุ่มส่ำยหน้ำเลก็น้อย แล้วถอยไปยนืห่ำงจำกทั้งสี่พอสมควร

“ก่อนอื่นเลย ไอกบัอำเล่อคงจะสงสยัเรื่องโลกต่ำงมติสินิะ งั้นขออธบิำย

เรื่องนี้ก่อนเลยแล้วกัน” บลูกล่ำวช้ำๆ สองคนที่ถูกเอ่ยถึงก็ผงกศีรษะ ส่วนอีก 

สองคนนั้นท�ำท่ำเหมอืนจะหลบัเพรำะรู้เรื่องนี้อยู่แล้ว

บลูยื่นมอืไปด้ำนหน้ำ กป็รำกฏภำพเสมอืนของโลกทรงกลม

“นี่คอืโลกที่พวกเรำอยูก่นัตอนนี้ ซึ่งจำกนี้ฉนัจะเรยีกมนัว่ำ ‘เอริท์’ และ...” 

ตรงหน้ำพลันปรำกฏโลกทรงกลมขึ้นมำอีกสอง แต่ครั้งนี้โลกหนึ่งมีขนำดเท่ำกับ

โลกที่บลูเรยีกว่ำเอริ์ท แต่อกีโลกมขีนำดใหญ่กว่ำเกอืบ 100 เท่ำได้ อกีทั้งโลกใหม่

ทั้งสองยงัมสีะพำนเชื่อมตอ่ถงึกนั “สว่นพวกนี้คอืโลกต่ำงมติ ิโลกใหญ่ฉนัจะเรยีก

ว่ำ ‘เอกซ์ซี้ด’ ส่วนโลกเลก็คอื ‘ลมิติ’ ”

บลูพูดจบ บนโลกทั้งสำมกม็ตีวัอกัษรปรำกฏ โลกใหญ่มคี�ำว่ำ ‘เอกซ์ซี้ด’ 
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ส่วนโลกเลก็ทั้งสอง โลกหนึ่งมคี�ำว่ำ ‘ลมิติ’ และอกีโลกมคี�ำว่ำ ‘เอริ์ท’

“เอกซ์ซี้ด-ลมิติ...ชื่อเหมอืนเกมของแกเลยนี่ รวึ่ำเกมของแกคอืโลกทั้งสอง

นี่”

เอลเล่อหนัไปทำงเคอร์รชิ แต่อกีฝ่ำยกลบัส่ำยหน้ำ

“เปล่ำ เกม Exceed Limit Online มนัมขีั้นตอนมำกกว่ำนี้อกีหน่อย เอำเป็น

ว่ำรอฟังไปก่อนแล้วกนั”

“แต่เดมิโลกทั้งสำม เอกซ์ซี้ด ลมิติ เอริ์ท มนัเชื่อมต่อกนัและไปมำหำสู่กนั

ได้” พอพูดถงึประโยคนี้ กม็สีะพำนเลก็ๆ เชื่อมโลกทั้งสำมเข้ำด้วยกนั “แต่ด้วย

เหตผุลบำงอย่ำง ท�ำให้โลกของเรำหรอืเอริ์ทถูกตดัขำดและไม่สำมำรถไปมำหำสู่

กนัได้”

สะพำนที่เชื่อมโลกเอริ์ทเข้ำกบัโลกเอกซ์ซี้ด-ลมิติเลอืนหำยไป

“ส่วนเอกซ์ซี้ด-ลมิติยงัไปมำหำสู่กนัได้ตำมปกต”ิ

“อมื...แล้วไงต่อ” เอลเล่อกอดอกพูด “ดูๆ แล้วมนักน็่ำจะต่ำงคนต่ำงอยู่ 

ไม่น่ำมปัีญหำอะไรกนันี่ แล้วท�ำไมพวกคนจำก...เอ่อ...เอกซ์ซี้ด-ลมิติอย่ำงพวกนำย

ถงึมำโผล่ที่นี่ได้ล่ะ”

เอลเล่อหนัไปทำงพวกเซยีร์ แต่กไ็ม่ได้รบัค�ำตอบจำกทั้งสองแต่อย่ำงใด

“จรงิอยู่ว่ำเอกซ์ซี้ด-ลมิติกบัเอริ์ทน่ะต่ำงคนต่ำงอยู่กนั กระทั่งรำวๆ 50 ปี

ก่อนได้มั้ง ได้เกดิภยัพบิตัอิย่ำงหนึ่งขึ้นในเอกซ์ซี้ด-ลมิติ ภยัพบิตันิั่นคอื นำมธรรม

แห่งควำมชั่วร้ำย ลูซลิ” บลูท�ำให้เกดิไอสดี�ำครอบโลกเอกซ์ซี้ด-ลมิติไว้

“สิ่งที่เรียกว่ำ ‘ลูซิล’ มีพลังที่ส่งผลต่อจิตใจชั่วร้ำยของผู้คน ท�ำให้ผู้คน 

บ้ำคลั่ง เป็นเหตใุห้เอกซ์ซี้ด-ลมิติวุ่นวำยยกใหญ่” ภำพเลก็ๆ เริ่มฉำยออกมำจำก

โลกเอกซ์ซี้ด-ลมิติ เป็นภำพของควำมวุ่นวำยที่เกดิจำกกำรกระท�ำของผู้คนในโลก 

“ซึ่งฉนัจะเรยีกผลที่เกดิจำกลูซลินี้ว่ำ ‘เชื้อลูซลิ’ กแ็ล้วกนันะ”

บลูสรุปค�ำเรียกพวกนี้เอำเองเสร็จสรรพ จะได้อธิบำยให้คนอื่นฟังง่ำยๆ 

เนื่องจำกสิ่งที่เขำรู้จำกคำออสนั้น แม้จะเป็นเรื่องเดียวกัน แต่วิธีอธิบำยเกรงว่ำ 

คงมแีต่บลูเท่ำนั้นที่ท�ำควำมเข้ำใจได้

“คนที่ติดเชื้อลูซิลจะมีอำกำรสำมระดับ ระดับที่หนึ่ง ไม่ค่อยมีอะไร

เปลี่ยนแปลง เพยีงแต่มอีำรมณ์และนสิยัรนุแรงขึ้น ถงึอย่ำงนั้นกพ็อจะควบคมุได้

“ระดบัที่สอง อำรมณ์และนสิยัเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงถงึที่สดุ จำกคนอำรมณ์
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ดกีจ็ะกลำยเป็นคนโมโหร้ำย กำรกระท�ำต่ำงๆ จะหนกัไปทำงด้ำนลบมำกขึ้น

“และระดับที่สำม คนคนนั้นจะสูญเสียตัวตน และออกไปอำละวำดไล่

ท�ำลำยล้ำงทกุอย่ำงที่อยู่ใกล้ตวั ไม่ว่ำสิ่งนั้นจะเป็นอะไร” บลูอธบิำยขณะที่สร้ำง

ภำพคร่ำวๆ ของคนที่ถูกพลังลูซิลเข้ำครอบง�ำ สิ่งที่เกิดในภำพนั้นท�ำเอำเอลเล่อ

และไอรนีหนัหน้ำหน ีเพรำะมนัเลวร้ำยเกนิกว่ำจะรบัได้

“สภำพแบบนี้คงมีคนตำยไม่น้อยสินะ เพรำะถ้ำดูจำกขนำดของโลกแล้ว 

จ�ำนวนประชำกรน่ำจะต่ำงกนัหลำยเท่ำ” เอลเล่อเริ่มสงบใจได้กค็ำดเดำผลเสยีที่

เกดิขึ้น

“ค�ำตอบคอืไม่...เพรำะในเอกซ์ซี้ด-ลมิติไม่มกีำรตำยจรงิๆ เมื่อเกดิกำรตำย

ก็จะคืนชีพขึ้นมำโดยมีพลังลดลง สภำพแบบเดียวกับในเกมที่เรำเคยเล่นกันนั่น

แหละ” บลูตอบทนัควนั “ด้วยเหตนุี้เลยท�ำให้เกดิกำรวนลูป คนที่ตดิเชื้อระดบัที่

สำม พอตำยไปคืนชีพมำก็ยังเป็นเหมือนเดิม เป็นแบบนี้ไม่รู้จบ สุดท้ำยจ�ำนวน 

ผู้ตดิเชื้อลูซลิถงึระดบัที่สำมกเ็พิ่มขึ้นเรื่อยๆ”

“ยังกะหนังซอมบี้เลยวุ้ย” เอลเล่อหันหน้ำไปกระซิบกับไอรีนที่พยักหน้ำ

เหน็ด้วย

“จ�ำนวนผูต้ดิเชื้อลซูลิของทั้งเอกซ์ซี้ด-ลมิติแบ่งเป็นระดบัที่สำม 1% ระดบัที่

สอง 9% และระดบัที่หนึ่ง 90% หรอืพูดง่ำยๆ คนทั้งเอกซ์ซี้ด-ลมิติต่ำงกต็ดิเชื้อ 

ลซูลิ แต่ระดบัเท่ำไหร่แล้วแต่คน” บลสูร้ำงภำพคร่ำวๆ ออกมำให้ดู “ควำมบ้ำคลั่ง

ของเชื้อลูซิลขึ้นอยู่กับจิตใจผู้คน ยิ่งจิตใจอ่อนแอก็ยิ่งบ้ำคลั่งได้ง่ำย จุดนี้แหละ 

จดุส�ำคญั”

ทั้งสี่เงียบกริบและตั้งใจฟัง เนื่องจำกเรื่องเชิงลึกขนำดนี้ แม้แต่เซียร์กับ 

เคอร์รชิกไ็ม่เคยรู้มำก่อน

“สมมติว่ำมีผู้ติดเชื้อระดับที่สำมไล่ฆ่ำคนในเมือง คนที่เห็นเหตุกำรณ์นั้น

จะรู้สกึยงัไง” บลูถำมเสยีงเรยีบ เมื่อเหน็ทั้งสี่ไม่ตอบ เขำจงึเปลี่ยนค�ำถำม “เอำ

เป็นว่ำแค่เหน็คนมำฆำ่กนัอย่ำงบ้ำคลั่งในเมอืง และคนคนนั้นกถ็กูฆ่ำอกีครั้ง เหน็

แบบนั้นบ่อยๆ คดิว่ำคนที่เหน็จะรู้สกึยงัไง”

“รู้สกึแย่สดุๆ!” ทั้งหมดตอบพร้อมกนั

“ใช่ นั่นกค็อืจติใจที่อ่อนแอแล้วเหมอืนกนั มโีอกำสท�ำให้เชื้อลูซลิบ้ำคลั่ง

ได้มำกขึ้น จนระดบัที่หนึ่งอำจพฒันำเป็นระดบัที่สอง หรอืระดบัที่สองเปน็ระดบัที่



58     Exceed Limit Online โลกออนไลน์ไร้ขีดจำ�กัด เล่ม 7

สำมได้” บลูยกมอืกอดอก “ทนีี้ขอถำมใหม่อกีรอบ สมมตวิ่ำคนที่ถูกฆ่ำเป็นญำติ

พี่น้องหรอืคนรู้จกัของตวัเอง คดิว่ำคนที่เหน็จะรู้สกึยงัไง”

เซยีร์ถอนใจแล้วตอบ “โกรธแค้น เสยีใจ เศร้ำใจ สบัสน ท�ำอะไรไม่ถูก”

“ใช่ สิ่งเหล่ำนี้คือตัวเร่งให้เชื้อลูซิลบ้ำคลั่งเร็วขึ้นกว่ำเดิม” บลูพยักหน้ำ  

“นี่ยงัไม่นบัที่เลวร้ำยกว่ำนี้นะ”

“มีเลวร้ำยกว่ำนี้อีกเรอะ!” เอลเล่อถำมอย่ำงอยำกไม่เชื่อ เท่ำที่ฟังมำก็ 

เลวร้ำยมำกพออยู่แล้ว

“อำเล่อ คนที่ตดิเชื้อระดบัที่สำมจะสูญเสยีตวัตน และไล่ท�ำลำยทกุอย่ำง

รอบๆ โดยไม่รู้สึกอะไร เพรำะไม่ได้สติ สมมติหนึ่งในสิ่งที่คนคนนั้นท�ำลำยเป็น

ครอบครวัของตวัเองขึ้นมำล่ะ”

เอลเล่อเงยีบไปทนัททีี่ได้ยนิแบบนั้น

“ถ้ำเกดิเรื่องแบบนี้ คนที่ตดิเชื้อลูซลิต่อให้อยู่ในระดบัที่หนึ่ง กพ็ฒันำเป็น

ระดบัที่สำมได้ง่ำยๆ”

ไอรีนที่รับฟังบลูมำตลอดเอ่ยขึ้นบ้ำง “แบบนั้นสู้จับตัวคนที่อยู่ในระดับที่

สำมไปขงัไว้ไม่ดกีว่ำเหรอบลู”

บลูยิ้มและส่ำยหน้ำ แล้วถำมกลบั

“ไอ สมมตวิ่ำฉนับ้ำคลั่งและถูกจบัไปขงัไว้ที่ไหนกไ็ม่รู้ ไอจะรู้สกึยงัไง”

ไอรนีเงยีบทนัทเีช่นกนั แบบนั้นเธอคงรู้สกึไม่ต่ำงกบัเหน็บลูถูกฆ่ำต่อหน้ำ 

หรอือำจหนกักว่ำเพรำะไม่รูว่้ำตอนถกูขงัอยูน่ั้น เขำจะอยูอ่ย่ำงไร มสีภำพแบบไหน 

ถ้ำเป็นแบบนั้นจรงิ จติใจเธอคงอ่อนแอลงจนเชื้อลูซลิบ้ำคลั่งกไ็ด้

“ฉะนั้นคนในเอกซ์ซี้ดคนหนึ่งถงึได้คดิวธิแีก้ไขเรื่องนี้ขึ้นมำ ไม่ใช่กำรจบัขงั

พวกระดบัที่สำมที่ก่อปัญหำ แตเ่ป็นกำรอพยพพวกระดบัที่หนึ่งที่เชื้อยงัไมบ่ำ้คลั่ง

ไปไว้ที่อื่น โดยคดิว่ำถ้ำท�ำแบบนี้ คนพวกนั้นอำจรูส้กึดกีว่ำกำรเหน็คนรูจ้กัถกูขงั...

ถงึมนัผดิกจ็รงิ แต่กต็้องยอมรบัว่ำสถำนกำรณ์ในตอนนั้น วธินีี้เป็นวธิทีี่ดทีี่สดุ”

เคอร์รชิชะงกัไปทนัท ีเขำแน่ใจว่ำบลูก�ำลงัพูดถงึพ่อของเขำ

“คนคนนั้นใช้พลงัและเงื่อนไขต่ำงๆ มำกมำยสร้ำงโลกขึ้นมำ โดยคดัลอก

แบบและสภำพให้เหมอืนเอกซ์ซี้ด-ลมิติ เหมอืนกระทั่งระบบพลงัและกำรคนืชพี” 

บลูสร้ำงภำพโลกที่แยกออกมำจำกโลกเอกซ์ซี้ด-ลิมิต และมีสภำพเหมือนกัน 

ไม่ผดิเพี้ยน เพยีงแต่ตวัอกัษรบอกชื่อด้ำนบนมวีงเลบ็ไว้ว่ำ (จ�าลอง)
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“คนคนนั้นเรียกโลกที่สร้ำงขึ้นใหม่นี้ว่ำ ‘โลกจ�ำลอง’ และได้อพยพผู้คน

จำกเอกซ์ซี้ด-ลิมิตที่เชื้อลูซิลอยู่ในระดับที่หนึ่งไปยังโลกจ�ำลองทั้งสองแห่งเพื่อ 

หลบเลี่ยงปัญหำ ทิ้งพวกที่ตดิเชื้อระดบัที่สองกบัสำมไว้ที่เอกซ์ซี้ด-ลมิติเดมิ” บลู

สร้ำงภำพคนตัวเล็กๆ ย้ำยจำกโลกเอกซ์ซี้ด-ลิมิตมำยังโลกจ�ำลอง “ด้วยเหตุนี้ 

ท�ำให้จ�ำนวนประชำกรในเอกซ์ซี้ด-ลิมิตที่แท้จริงเหลือเพียงแค่ 10% ส่วนที่เหลือ

อกี 90% ย้ำยไปโลกจ�ำลอง”

“เข้ำใจละ เป็นวธิเีลี่ยงปัญหำสนิะ” เอลเล่อท�ำควำมเข้ำใจได้อย่ำงรวดเรว็ 

เขำหันไปมองเพื่อนผมทองของตัวเอง “ไอ้โลกจ�ำลองนี่สินะ เกม Exceed Limit 

Online ของแกน่ะ และถ้ำให้เดำ คนที่บลูมนัพูดถงึอยู่กค็อืลงุเมอร์รชิ พ่อแกสนิะ”

“ใช่” เคอร์รชิยอมรบั แล้วเอ่ยต่อ “แต่ขอฟังต่อก่อนได้รเึปล่ำ เรื่องช่วงนี้

ฉนัเองกย็งัไม่รู้เหมอืนกนั”

“จดุผดิพลำดส�ำคญัของกำรอพยพกค็อื คนคนนั้นย้ำยผู้คนโดยไม่บอกล่วง

หน้ำ เพรำะคิดว่ำเรื่องนี้ท�ำเร็วเท่ำไหร่ก็ยิ่งดี นั่นท�ำให้คนที่ถูกย้ำยมำโลกจ�ำลอง

บำงส่วนเป็นห่วงคนที่ถูกทิ้งไว้และหำทำงกลบัไป แต่กก็ลบัไม่ได้ ท�ำให้จติใจของ

คนพวกนั้นอ่อนแอลงเรว็มำก” จดุสดี�ำเริ่มปรำกฏขึ้นในลูกโลกเอกซ์ซี้ด (จ�ำลอง) 

“ผลของสิ่งนั้นท�ำให้เชื้อลูซิลที่อยู่ในระดับที่หนึ่งบ้ำคลั่งอย่ำงรวดเร็ว ไม่นำนนัก 

คนที่ถูกย้ำยมำกว่ำ 30% กอ็ยู่ในระดบัที่สอง ท�ำให้สภำวะควำมวุ่นวำยกลบัมำ

อกีครั้ง แต่ยงัไม่เลวร้ำยเท่ำไหร่ เพรำะยงัไม่มรีะดบัที่สำมปรำกฏ”

“แล้วไม่มวีธิสีู้กบัไอ้ที่แกเรยีกว่ำ ‘ลูซลิ’ นั่นเลยเหรอ จะได้จดักำรปัญหำ

ที่ต้นเหต ุรบัรองว่ำเรื่องทกุอย่ำงต้องสงบลงแน่” เอลเล่อเอ่ยขึ้นในที่สดุ

“สู้ไม่ได้หรอก” บลูส่ำยหน้ำทนัท ี “ลูซลิน่ะไม่มตีวัตน...ไม่ส ิ ต้องบอกว่ำ

มนัไม่มรีูปธรรมที่แน่ชดัต่ำงหำก มนัเป็นนำมธรรมที่มตีวัตน แต่กไ็ร้ตวัตน มนัคอื

ค�ำที่เรำใช้เรยีกตวัแทนของควำมชั่วร้ำยทั้งหมดทั้งมวลในโลกทั้งหมด”

“เดี๋ยวๆๆๆ” ไอรนีรบีร้องขึ้น “บลูก�ำลงัจะบอกว่ำ ต้นเหตขุองเรื่องทั้งหมด

ที่เล่ำมำคอื ควำมชั่วร้ำยในโลกเหรอ”

“ประมำณนั้น”

เมื่อได้รับค�ำตอบ ไอรีนก็ได้แต่ยกมือปิดตำ เรื่องนี้มันเกินจะรับได้จริงๆ  

คู่ต่อสู้คือ ควำมชั่วร้ำยในโลก ฟังแค่นี้ก็รู้แล้วว่ำ มันไม่มีตัวตนให้จับต้องได้แน่ 

แบบนั้นสู้ให้ตำยกไ็ม่ชนะหรอก
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เคอร์รชิได้ฟังข้อมลูเชงิลกึของเรื่องนี้เป็นครั้งแรกกเ็ริ่มตำมทกุอย่ำงทนั และ

สงสยัว่ำเพื่อนเขำคนนี้อำจรู้อะไรที่เขำไม่รู้กไ็ด้ จงึถำมขึ้น

“บลู นำยรู้รึเปล่ำว่ำท�ำไมจู่ๆ ลูซิลมันถึงได้ออกมำสร้ำงควำมวุ่นวำย 

แบบนี้ และท�ำไมที่ผ่ำนมำตั้งแต่เอกซ์ซี้ด-ลมิติถอืก�ำเนดิ ถงึไม่เคยเกดิเรื่องแบบนี้

เลยสกัครั้ง”

“กพ็อรู้บ้ำงละนะ” ชำยหนุ่มยกัไหล่เลก็น้อย “ถ้ำจะพูดเรื่องนั้นกต็้องถำม

ก่อนว่ำ นำยรู้รเึปล่ำว่ำลูซลิน่ะมตีวัตนขึ้นมำเมื่อไหร่”

“รำวๆ 50 ถงึ 60 ปีก่อนมั้ง ช่วงนั้นมนัถงึได้เกดิเรื่องวุ่นวำยขึ้น” เซยีร์เป็น

คนตอบ

“ผดิ” บลสู่ำยหนำ้ทนัท ี“ลซูลินะ่มตีวัตนขึ้นมำพร้อมกบัที่ชวีติแรกบนโลก

ถอืก�ำเนดิ ตวัตนที่แท้จรงิของมนักค็อื จติใจของสิ่งมชีวีติ”

เขำสร้ำงภำพหวัใจขึ้นมำ แต่หวัใจดวงนี้ครึ่งหนึ่งเป็นสดี�ำและครึ่งหนึ่งเป็น

สขีำว “สำเหตทุี่ลูซลิแทรกแซงและท�ำให้คนตดิเชื้อบ้ำคลั่งได้ง่ำย เป็นเพรำะมนัมี

ตวัตนอยู่ภำยในจติใจของสิ่งมชีวีติทั้งหมด ซึ่งครึ่งสดี�ำนี่แหละคอืตวัตนของลูซลิ”

“แบบนี้นี่เอง คนเรำไม่ว่ำจะดขีนำดไหน กย็่อมมดี้ำนที่ชั่วร้ำยอยู่ด้วย แต่

จะมำกหรอืน้อยขึ้นอยู่กบัแต่ละคนสนิะ” ไอรนีกล่ำวเบำๆ

“ใช่ คนที่พวกมนุษย์เรียกว่ำ ‘คนชั่ว’ น่ะ คือคนที่มีจิตใจด้ำนชั่วร้ำย

มำกกว่ำด้ำนดงีำม ส่วนที่เรยีกกนัว่ำ ‘คนด’ี กค็อืคนที่มจีติใจด้ำนดงีำมมำกกว่ำ

ด้ำนชั่วร้ำย” บลูปรบัให้หวัใจที่แสดงมสีดี�ำเกอืบหมด และมจีดุสขีำวเลก็ๆ ที่แทบ

จะมองไม่เหน็

“ตอ่ใหค้นเรำชั่วร้ำยเลวทรำมขนำดไหน กย็งัมเีศษเสี้ยวเลก็ๆ ที่เปน็ควำม

ดอียูบ้่ำง และต่อให้ดแีค่ไหน กม็เีศษเสี้ยวเลก็ๆ ที่เป็นควำมชั่วร้ำยอยูเ่ช่นกนั เพรำะ

สิ่งมชีวีติน่ะมทีั้งดแีละชั่วในหนึ่งเดยีว มนัถงึได้เป็นสิ่งมชีวีติ” บลูปิดท้ำยและสลำย

ภำพหวัใจไป

เคอร์รชิพยกัหน้ำ “โอเค เข้ำใจแล้วว่ำตวัตนของลูซลิคอือะไร”

“จำกที่เจ้ำเล่ำมำ ข้ำยงัไม่เหน็เค้ำเลยว่ำท�ำไมลซูลิถงึอำละวำดแบบตอนนี้” 

เซยีร์ถำมเสยีงเรยีบ

บลูยิ้มเลก็น้อย แล้วตอบค�ำถำม “ลูซลิกเ็หมอืนเรำๆ นี่แหละ มนัต้องใช้

พลงังำนในกำรด�ำรงตวัตนไว้เหมอืนที่เรำต้องกำรพลงังำนในกำรด�ำรงชวีติ แหล่ง
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พลังของลูซิลคือควำมชั่วร้ำยในจิตใจของสิ่งมีชีวิต หรือที่เรียกกันว่ำควำมรู้สึก 

ด้ำนลบทกุประเภท

“โดยปกตแิล้ว ในโลกทั้งสำมจะส่งพลงังำนให้แก่ลซูลิด้วยอตัรำส่วน 5 ต่อ 

3 ต่อ 2 คอื เอกซ์ซี้ด 5 ลมิติ 3 และเอริ์ท 2 ซึ่งสภำวะนี้คอืสภำวะสมดลุ และเป็น

มำตลอดตั้งแต่เอริ์ทถอืก�ำเนดิ”

ตลอดเวลำที่พดู ภำพเสมอืนที่บลสูร้ำงกจ็ะเปลี่ยนแปลงไปตำมค�ำพดูของ

เขำ ท�ำให้ทุกคนที่ดูอยู่เขำ้ใจง่ำยขึ้น ซึ่งในตอนนี้ได้มีตัวเลขต่ำงๆ ลอยอยู่เหนือ 

ชื่อโลก

“สำเหตุที่ลูซิลเริ่มบ้ำคลั่งและอำละวำดแบบนี้ เป็นเพรำะสภำวะสมดุลนี้

เริ่มเสีย” ตัวเลขเหนือชื่อโลกเริ่มปรับเปลี่ยน “ในช่วง 100 ปี...ไม่สิ น่ำจะรำวๆ  

200 ปีมำกกว่ำ จติใจของผู้คนในเอริ์ทเริ่มเอนเอยีงไปในทำงชั่วร้ำยมำกขึ้น ท�ำให้

อตัรำส่วนพลงัที่ส่งไปให้ลซูลิด�ำรงตวัตนเปลี่ยนแปลงไป พลงัจำกเอกซ์ซี้ด-ลมิติยงั

คงเดิม แต่จำกเอิร์ทนั้นมำกขึ้นแทบจะตลอดเวลำ และที่ส�ำคัญเลยคือ ในช่วง

หลำยสบิปีที่ผ่ำนมำนี้ จติใจของผู้คนเริ่มตกต�่ำลงเรื่อยๆ ตำมเทคโนโลยทีี่พฒันำ

ขึ้น สังเกตได้จำกทุกครั้งที่เกิดควำมรุนแรงขึ้นในเอิร์ท มันจะรุนแรงขึ้นตำมกำร

พฒันำนี้”

เอลเล่อและบลูสบตำกนัเงยีบๆ ในช่วงเวลำนั้น หำกพูดกนัตรงๆ พวกเขำ

ทั้งสองกเ็หมอืนตวัเร่งให้ลซูลิบ้ำคลั่งขึ้นนั่นแหละ เพรำะตั้งแต่บรษิทั W.E.C ก่อตั้ง 

กำรพฒันำด้ำนต่ำงๆ กร็วดเรว็ขึ้นจนผู้คนได้รบัควำมสะดวกสบำยหลำยๆ อย่ำง

กำรพฒันำที่เรว็เกนิไปนั้นเป็นข้อเสยี กำรพฒันำที่ดจีรงิๆ ควรท�ำไปพร้อม

กนัทั้งคนและเทคโนโลย ีไม่ใช่เพยีงเทคโนโลยแีบบตอนนี้ ไม่อย่ำงนั้นจติใจผู้คนก็

ยิ่งตกต�่ำลงเรื่อยๆ แม้พวกเขำจะรู้ตวัและหยดุปล่อยวทิยำกำรหลำยๆ อย่ำง แต่ก็

ช้ำไปเสยีแล้ว

บลูไล่ควำมคดิเหล่ำนี้ทิ้งไป พลำงเล่ำต่อจำกเมื่อครู่

“จติด้ำนลบที่เป็นแหล่งพลงัของลซูลิจงึเพิ่มขึ้นจนควบคมุไม่อยู ่ และท�ำให้

อัตรำส่วนสภำวะสมดุลที่บอกไว้เสียไป ตอนนี้อัตรำส่วนพลังของลูซิลเปลี่ยนไป

เพรำะพลงัที่ได้จำกเอริ์ทกลำยเป็น 9”

บลูเริ่มสร้ำงก้อนกลมสีด�ำขึ้นมำสำมก้อน เหนือก้อนกลมมีชื่อของโลก 

แต่ละแห่งอยู่
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“พดูเป็นอตัรำสว่นคงเขำ้ใจยำก แสดงแบบนี้เลยดกีว่ำ สมมตว่ิำสดี�ำนี่คอื

แหล่งพลงัของลูซลิที่มำจำกทั้งสำมโลก สภำวะตอนนี้คอื สภำวะสมดลุในอดตี” 

พดูจบ ก้อนกลมของเอร์ิทกข็ยำยตวัขึ้นเรื่อยๆ จนมขีนำดใหญ่กว่ำสองก้อนหลำย-

สบิหลำยร้อยเท่ำ “และนี่คอืสภำวะในตอนนี้ เหน็ใช่ไหมว่ำของเอกซ์ซี้ด-ลมิติน่ะ

เท่ำเดมิ มแีต่ของเอริ์ทที่เพิ่มขึ้น”

เซียร์หรี่ตำลงเล็กน้อย “เจ้ำก�ำลังจะบอกว่ำ สำเหตุที่ลูซิลบ้ำคลั่งและ

อำละวำดในตอนนี้ เป็นเพรำะมนัรบัพลงัมำกเกนิไปงั้นร”ึ

“ใช่ ลซูลิได้รบัพลงัจำกจติด้ำนลบของสิ่งมชีวีติมำกเกนิไป...มำกจนตวัมนั

ควบคมุไม่ได้และเริ่มบ้ำคลั่ง” ชำยหนุ่มยกัไหล่ “สภำพกเ็หมอืนคนที่ถูกบงัคบัให้

กินข้ำวนั่นแหละ กินจนอิ่มแล้วแต่ก็ยังถูกยัดให้กินต่อไปเรื่อยๆ สุดท้ำยก็อ้วก 

ออกมำอย่ำงช่วยไม่ได้ แถมลูซิลเองก็มีหน้ำที่แค่รับพลังเท่ำนั้น จะไม่รับก็ไม่ได้ 

เพรำะถ้ำท�ำแบบนั้นจะเกดิผลที่เลวร้ำยยิ่งกว่ำตอนนี้”

“งั้นกห็มำยควำมว่ำ...” สองคนจำกเอกซ์ซี้ดเริ่มตำสว่ำงกบัข้อมูลนี้

“ใช่ ลูซิลเองก็ไม่ได้อยำกให้เกิดสภำพแบบนี้ แต่มันเกิดเพรำะพลังที่ตัว 

ลูซิลเองควบคุมไม่ได้ต่ำงหำก” บลูจบกำรอธิบำยพร้อมกับสลำยภำพที่สร้ำงขึ้น

ทั้งหมด จนเหลอืแค่โลกทั้งห้ำ

ทกุคนตกอยู่ในห้วงควำมคดิของตวัเอง กระทั่งเวลำผ่ำนไปกว่ำ 10 นำท ี

เซยีร์กเ็อ่ยขึ้น

“ถ้ำให้พูดกค็อื สำเหตทุี่ลูซลิบ้ำคลั่งมำจำกคนของเอริ์ทสนิะ แบบนั้นถ้ำ

ท�ำลำยเอริ์ทกบัคนของเอริ์ทไปซะกน็่ำจะช่วยให้ลูซลิหยดุบ้ำคลั่งได้”

“จะบ้ำเรอะ ประชำกรของโลกเรำน่ะมตีั้งเจด็พนัล้ำนคนนะ นำยคดิว่ำชวีติ

พวกนั้นไม่มคี่ำรไึง!” เอลเล่อโวยเป็นคนแรก

“แต่เรื่องทั้งหมดก็เกิดจำกโลกเจ้ำ หำกจิตใจคนของโลกเจ้ำไม่ตกต�่ำจน 

ลูซิลมีพลังมำกขึ้นถึงขั้นควบคุมไม่ได้ ก็ไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นหรอก!” เซียร์เถียง

อย่ำงไม่ยอมแพ้ เขำหนัไปมองบลู “หรอืเจ้ำจะบอกว่ำ ที่ข้ำพูดน่ะมนัไม่ถูก วธิทีี่

ช่วยเอกซ์ซี้ด-ลมิติได้น่ะ มแีต่จะต้องท�ำลำยเอริ์ททิ้งเท่ำนั้นแหละ”

“ไอ้บ้ำนี่!” เอลเล่อกระชำกคอเสื้อเซียร์เตรียมจะเหวี่ยงหมัดใส่ เซียร์แม้ 

ไร้พลงั แต่กไ็ม่ยอมเช่นกนั เขำก�ำมอืแน่นเตรยีมโต้กลบั

“หยุดบ้ำก่อนได้รึเปล่ำ” เสียงเย็นๆ ของบลูท�ำให้ทั้งสองคนชะงัก “ฉัน 
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ไม่ปฏิเสธหรอกนะว่ำวิธีของเซียร์เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยท�ำให้ลูซิลหยุดบ้ำคลั่งได้  

ที่เจ้ำหมอนั่นมนัเคลื่อนไหวอยูต่อนนี้กเ็พื่อกำรนั้นแหละ...แต่ฉนัไม่สนบัสนนุวธินีี้”

‘เจ้ำหมอนั่น’ ของบลู เซยีร์และเคอร์รชิรู้ได้ทนัทวี่ำหมำยถงึรำชนัเทพอสูร

อกีคนหนึ่งแน่นอน

“ท�ำไมเจ้ำถงึไม่สนบัสนนุ” เซยีร์ถำมกลบัตำวำว รำวกบัหำกเป็นเหตผุลที่

เขำยอมรบัไม่ได้ กม็โีอกำสที่เขำจะเปลี่ยนไปอยู่ข้ำงคนที่ก�ำลงัท�ำแบบนั้น

“เหตผุลง่ำยๆ เพรำะมนัคอืกำรแก้ปัญหำที่ปลำยเหต ุไม่มอีะไรรบัประกนั

ว่ำ ถ้ำท�ำลำยเอริ์ทไปแล้วจะไม่มเีรื่องแบบนี้เกดิขึ้นอกี...เพรำะถ้ำมนัเกดิขึ้นอกี ก็

เท่ำกบัว่ำชวีติเจด็พนัล้ำน...ไม่ส ิชวีติมำกกว่ำนั้นจะต้องสญูเปล่ำ” บลตูอบเรยีบๆ

“แต่ว่ำ...ถ้ำแบบนั้นเอกซ์ซี้ด-ลมิติล่ะ จะปล่อยให้อยู่ในสภำพแบบนี้ต่อไป 

รึไง” เซียร์มีสีหน้ำหม่นหมอง “ทั้งที่สำเหตุมำจำกคนของเอิร์ทแท้ๆ แต่พวกนั้น 

ไม่ได้รบัผดิชอบอะไรเลยแบบนี้...ข้ำรบัไม่ได้จรงิๆ”

บลเูข้ำใจเซยีร์ด ีเพรำะเซยีร์เสยีทั้งพ่อและแม่จำกเหตกุำรณ์ครั้งนี้ จะพำล

โกรธเอริ์ทที่เป็นต้นเหตขุองเรื่องนี้กไ็ม่แปลก

“ไม่ได้จะแก้ตวัแทนหรอกนะ แต่ที่เอร์ิทเป็นแบบนี้มนัมเีหตผุลหลำยอย่ำง” 

บลูเอ่ยช้ำๆ ท�ำให้เซียร์เงยหน้ำมอง “เซียร์...อำยุขัยโดยเฉลี่ยของคนในเอกซ์ซี้ด- 

ลมิติน่ะ อยู่ที่ประมำณเท่ำไหร่”

“ไม่ต�่ำกว่ำหมื่นปี บำงคนอำจอยู่ได้หมื่นสี่หมื่นห้ำเลยด้วยซ�้ำ”

ค�ำตอบของเซยีร์ท�ำให้ทั้งไอรนีและเอลเล่ออ้ำปำกค้ำง

“นี่เป็นสำเหตุที่ฉันคิดเอำเองนะ ที่สภำวะจิตใจคนของเอิร์ทตกต�่ำได้ง่ำย 

ส่วนหนึ่งอำจเป็นเพรำะช่วงชวีติหนึ่งมนัสั้นกไ็ด้...ที่เอร์ิทน่ะ ตำยกต็ำยเลย อำยขุยั

เตม็ที่กร้็อยกว่ำเอง ดงันั้นช่วงที่มชีวีติอยู ่คนกเ็ลยแสวงหำควำมสขุกนัโดยไม่สนใจ

อะไร ต่ำงกับเอกซ์ซี้ด-ลิมิตที่คนรุ่นหนึ่งอยู่ได้เป็นหมื่นปี มีเวลำหำควำมสุข

เหลอืเฟือ แถมตำยแล้วยงัฟื้นคนืชพีได้อกี แบบนั้นจติใจจะคงที่กไ็ม่แปลก”

“มนักจ็รงิของเจ้ำละนะ” เซยีร์ถอนใจ แล้วหนัไปทำงเอลเล่อ “ข้ำขอโทษ

กบัเรื่องเมื่อกี้ด้วย ช่วงนี้ข้ำคงเครยีดเกนิไปหน่อย”

“ช่ำงเถอะ” ชำยผมเงนิโบกมอืไปมำ เอลเล่อมองไปที่บลูและถำม “นำย

บอกว่ำไม่สนบัสนนุวธิที�ำลำยเอริ์ทนี่ แสดงว่ำนำยมวีธิอีื่นอยู่สนิะ”

ค�ำถำมนี้ท�ำให้เซยีร์เงยหน้ำมองบลอูย่ำงมคีวำมหวงั พอเขำพยกัหน้ำตอบ
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เท่ำนั้น เซยีร์กย็ิ้มกว้ำง ทว่ำค�ำพูดของบลูกลบัท�ำเอำเซยีร์ยิ้มค้ำง

“ฉันมีวิธีจัดกำรเรื่องนี้อยู่ แต่ต้องขอโทษด้วยที่ต้องบอกว่ำมันเป็นควำม

ลบั คนที่รู้แผนของฉนัมนี้อยเท่ำไหร่กย็ิ่งด ีที่ฉนับอกได้กค็อื ถ้ำฉนัท�ำส�ำเรจ็ ไม่ใช่

แค่เอกซ์ซี้ด-ลมิติ แต่มนัจะช่วยได้แม้แต่เอริ์ทด้วย”

เซยีร์ถอนใจ “เอำเถอะ ถ้ำเจ้ำพูดว่ำมวีธิ ีกแ็สดงว่ำมจีรงิๆ นั่นแหละ ข้ำ

จะไม่ถำมว่ำท�ำยงัไง แต่ถ้ำมอีะไรที่ข้ำช่วยได้กบ็อกแล้วกนั ข้ำจะช่วยเตม็ที่”

บลูพยักหน้ำให้เป็นเชิงขอบคุณ แม้ลึกๆ จะมองว่ำ ควำมช่วยเหลือจำก

คนอื่นไม่จ�ำเป็น เพรำะไม่มปีระโยชน์ต่อเขำสกันดิกต็ำมที

“เอำละ ใครมคี�ำถำมอะไรอกีมั้ย” บลูยิ้มถำม กวำดตำมองทกุคน

ไอรนียกมอืขึ้น “บลูยงัไม่ได้อธบิำยเกี่ยวกบัเกม Exceed Limit Online เลย

นะ”

“เกอืบลมืไปแล้วนะเนี่ย ขอบคณุที่เตอืน เดี๋ยวอธบิำยจบจะจบูขอบคณุนะ

ที่รกั” บลูท�ำท่ำกะลิ้มกะเหลี่ยใส่ แต่ไอรนีแกล้งท�ำเป็นไม่สน

“ต้นก�ำเนดิของเกมนี้มสีำเหตมุำจำกคนที่สร้ำงโลกจ�ำลองขึ้นมำคดิแผนสู้

กบัฝ่ำยลูซลิที่มแีกนน�ำคอื รำชนัเทพอสูรอกีคนหนึ่ง ที่เริ่มมำสร้ำงควำมปั่นป่วน

ในโลกจ�ำลองของตวัเอง ทว่ำคนของเอกซ์ซี้ด-ลมิติเหมอืนจะแพ้ทำงพวกนั้น แพ้

ชนดิที่ว่ำไป 100 กลบัมำแค่ 5 อกี 95 กลำยเป็นพวกเดยีวกบัศตัรู” บลูยิ้มข�ำ แต่

คนอื่นๆ ไม่ข�ำด้วย

“ท�ำไมถงึแปรพกัตร์ง่ำยๆ แบบนั้นล่ะนั่น” เอลเล่อท�ำหน้ำสงสยั

“สำเหตุเท่ำที่รู้ เป็นเพรำะตอนนั้นพลังของลูซิลเริ่มเพิ่มขึ้นจนมันอัปเกรด

ถึงขั้นควบคุมคนที่ติดเชื้อพลังของมันได้จ�ำนวนหนึ่ง ท�ำให้คนที่ไปสู้กับพวกมัน 

แปรพกัตร์เอำง่ำยๆ คนสร้ำงโลกจ�ำลองกเ็ลยคดิหำวธิสีูใ้หม่” บลมูดีวงตำวำวโรจน์ 

“ใช้หมำกในกระดำนสู้ไม่ได้ ก็เปลี่ยนมำใช้หมำกนอกกระดำนแทน นั่นก็คือคน

จำกเอริ์ท”

“นั่นคงเป็นต้นก�ำเนดิของเกมสนิะ” เอลเล่อวเิครำะห์ “ถ้ำวเิครำะห์ตำมที่

นำยพดู เกมนั่นกค็อืเอกซ์ซี้ด-ลมิติจ�ำลอง เท่ำกบัว่ำทกุพลงัที่มใีนเกมเป็นพลงัแบบ

เดยีวกบัคนในโลกนั้น ดงันั้นคนคนนั้นสร้ำงโลกจ�ำลองขึ้นมำกเ็พื่อให้คนของเอริ์ท 

มพีลงัในกำรต่อสู้ส�ำหรบัใช้เป็นก�ำลงัรบสนิะ”

พดูถงึตรงนี้ เอลเล่อกก้็มหน้ำลงอย่ำงเศร้ำสร้อย “...ใช้พวกเรำไปสู้กบัศตัรู
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ของตวัเอง โดยท�ำให้พวกเรำคดิว่ำเป็นแค่เกม โหดร้ำยเป็นบ้ำเลยนะ ลงุเมอร์รชิ 

เนี่ย”

“กต็ำมที่นำยว่ำนั่นแหละ แต่ท�ำยงัไงถงึเชื่อมโลกจ�ำลองเข้ำกบัเอร์ิทได้ ฉนั

ไม่ขอเล่ำแล้วกนันะ ไม่งั้นเดี๋ยวจะงงกนัหนกัขึ้นไปอกี” บลูกล่ำวยิ้มๆ “แต่สำเหตุ

จรงิๆ ที่ท�ำแบบนั้น กเ็พรำะคนของเอริ์ทคล้ำยว่ำไม่ถูกพลงัของลูซลิควบคมุน่ะส”ิ

“หอื หมำยควำมว่ำไง”

“จะว่ำไงดีล่ะ อืม...เอำเป็นว่ำคนของเอิร์ทมีภูมิคุ้มกันพลังของลูซิลน่ะส ิ

ท�ำให้พลงัของลซูลิไม่สำมำรถเข้ำไปควบคมุจติใจได้โดยตรงเหมอืนคนของเอกซ์ซี้ด- 

ลมิติ” บลูเองกไ็ม่แน่ใจเรื่องนี้เท่ำไร

“อ้ำว! ใช่ว่ำจะโดนควบคมุหรอืไม่กไ็ม่ต่ำงกนัหรอกเหรอ” เคอร์รชิโพล่งขึ้น

“ไม่น่ำใช่ เพรำะคนที่ถูกควบคมุจรงิๆ จะมสีภำพเหมอืนหุ่นเชดิ เหมอืนที่

พวกนำยเคยเจอเมื่อ 2 ปีก่อนนั่นแหละ” บลูตอบเคอร์ริช “ที่คนของเอิร์ทมี

ภูมคิุ้มกนั น่ำจะเป็นเพรำะพลงัส่วนใหญ่ของลูซลิมตี้นก�ำเนดิมำจำกคนของเอริ์ท 

ท�ำให้มนัใช้ไม่ได้ผลเท่ำไหร่ คงคล้ำยๆ วธิรีกัษำโรคไข้ทรพษินั่นแหละ ต้องปลูกฝี

เพำะเชื้อให้ร่ำงกำยเกดิภูมคิุ้มกนั...”

เขำพยำยำมยกตวัอย่ำงที่เข้ำใจง่ำยที่สดุ “แต่อนันี้มนัต่ำงกนัตรงที่ไม่ต้อง

เพำะเชื้อเอง แต่เชื้อกระจำยจำกตวัเรำต่ำงหำก มนักเ็ลยมภีูมคิุ้มกนั...มั้ง”

“นี่ถ้ำไม่มคี�ำว่ำ ‘มั้ง’ ทฤษฎเีมื่อกี้จะดูน่ำเชื่อถอืสดุๆ นะว่ำมั้ย” เคอร์รชิ

หนัไปทำงเอลเล่อที่พยกัหน้ำเป็นเชงิเหน็ด้วย

“เอำละ ใครมคี�ำถำมอะไรอกีมั้ย ถ้ำไม่มจีะได้จบกำรอธบิำยแค่นี้”

บลูกวำดตำมองคนรอบๆ จนมำถงึเซยีร์ ชำยผมฟ้ำกย็กมอืขึ้น

“เมื่อกี้ข้ำได้ยนิมำจำกเมยีเจ้ำว่ำ สถำนกำรณ์ของเอร์ิทตอนนี้ไม่สูด้เีท่ำไหร่ 

สำเหตเุป็นเพรำะลูซลิด้วยร”ึ

“เกี่ยว พลงัของลูซลิที่บ้ำคลั่งและเพิ่มขึ้นตลอด 2 ปีที่ผ่ำนมำ ตอนนี้เริ่ม

ส่งผลต่อเอิร์ทแล้ว ท�ำให้สภำวะจิตใจของผู้คนตกต�่ำลงมำกขึ้น จนสังคมเริ่ม

เสื่อมโทรม แถมควำมบ้ำคลั่งบ้ำอ�ำนำจของพวกผู้น�ำประเทศต่ำงๆ ก็ถูกกระตุ้น

จนกรุ่นๆ จะก่อสงครำมโลกกันอีกต่ำงหำก” บลูถอนใจ “ส่วนสำเหตุที่พลังของ 

ลูซลิส่งผลต่อคนของเอริ์ท กเ็ป็นเพรำะตอนนี้มนัใกล้จะจตุริ่ำงส�ำเรจ็แล้ว ท�ำให้มี

พลงัมำกขึ้น”
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“เข้ำใจละ...” เซยีร์พยกัหน้ำ

บลูกวำดตำมองจนถงึเคอร์รชิ เพื่อนผมทองของเขำกย็กมอืขึ้นบ้ำง

“บลู ฉนัขอแย้งอย่ำงหนึ่ง” เคอร์รชิว่ำ “ที่อำเล่อบอกว่ำพ่อฉนัดงึคนของ

เอริ์ทไปเพื่อเสรมิก�ำลงัรบน่ะผดิไปหน่อยนะ เพรำะจำกที่ฉนัดู พ่อของฉนัต้องกำร

แค่แกคนเดยีวว่ะ”

เมื่อเห็นบลูเลิกคิ้วสงสัย เคอร์ริชก็พูดต่อ “ก็มีรำชันเทพอสูรแค่คนเดียว  

ไม่ต่ำงกบัมกี�ำลงัรบระดบัมำสเตอร์ 1,000 เป็นกองทพั”

“เหรอ...คงงั้นมั้ง” บลูลำกเสยีงยำว ทั้งๆ ที่ในใจเกดิข้อสงสยัหลำยอย่ำง

ท�ำไมเมอร์รชิถงึได้เลอืกเขำและมอบพลงัของเทพอสูรให้ ทั้งที่เมอร์รชิเอง

กน็่ำจะรู้มำก่อนแล้วว่ำตวัตนที่แท้จรงิของเขำคอือะไร ถ้ำจะแย้งว่ำเป็นเพรำะเขำ

มพีรสวรรค์สูงถงึ 90 ซึ่งน่ำจะสูงที่สดุในโลกทั้งสำม แต่ถ้ำคดิถงึควำมไม่แน่นอน

ว่ำเขำจะเป็นมิตรหรือศัตรู ก็ไม่น่ำเสี่ยงมอบพลังหนึ่งเดียวที่ต่อกรกับศัตรูได้ให้  

สู้มอบให้คนที่มพีรสวรรค์น้อยกว่ำ ทว่ำไม่มคีวำมเสี่ยงด้ำนนี้เลยจะดกีว่ำ

และค�ำถำมส�ำคญัที่สดุเลยกค็อื เมอร์รชิเหมอืนรู้ตั้งแต่แรกแล้วด้วยซ�้ำว่ำ 

เขำมพีรสวรรค์มำกขนำดนี้ ทั้งที่ไม่เคยเจอกนัมำก่อน เรื่องนี้มนัแปลกมำกเกนิไป...

มำกจนสงัเกตได้ถงึสิ่งผดิปกติ

“เคร์ิช ถำมอะไรหน่อยด ิสมยัที่พ่อของนำยเป็นผูน้�ำ ไม่เคยชนะเลยสกัครั้ง

ใช่มั้ย” บลูถำมด้วยน�้ำเสยีงจรงิจงั พยำยำมปิดซ่อนแววตำครุ่นคดิ

“อื้อ ที่พวกลกูน้องเล่ำให้ฟังเหมอืนจะแพ้ทกุครั้งเลย ไม่ว่ำพ่อจะเคลื่อนไหว

ยงัไง ทำงนั้นกจ็บัทำงได้ตลอดจนพวกเรำแพ้ยบัแทบทกุครั้ง” เคอร์รชิให้ค�ำตอบ

ที่ช่วยให้ข้อมลูในหวับลเูชื่อมตอ่กนัไดค้รบ จนบรรลถุงึค�ำตอบของค�ำถำมที่สะกดิ

ใจเขำมำตลอด

‘ฮ่ำๆๆๆ’ บลูหวัเรำะเป็นบ้ำเป็นหลงัในใจ ‘แบบนี้เอง เข้ำใจแล้วๆ ที่แท้

เป็นแบบนี้เอง สดุยอดจรงิๆ เบลด แผนนี้ขนำดฉนัเองยงันกึไม่ถงึเลยนะเนี่ย แผน

โคตรล�้ำเลยให้ตำยส’ิ

“ดูเหมอืนจะเจอค�าตอบที่ต้องการแล้วสนิะ” คำออสเอ่ยเรยีบๆ

‘เออ...เบลดมนัสดุยอดจรงิๆ แผนนี้ถ้ำไม่แน่จรงิไม่กล้ำใช้นะเนี่ย’

บลใูช้เวลำสงบสตสิกัครู ่สภำวะอำรมณ์จงึกลบัเป็นปกต ิ“ไม่มใีครมคี�ำถำม

หรอืจะแย้งอะไรแล้วนะ”
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ทกุคนเงยีบ ยกเว้นไอรนีที่ยกมอืขึ้น

“ฉันเข้ำใจเรื่องที่บลูอธิบำยทั้งหมดแล้ว แต่ที่สงสัยคือ บลูคิดจะท�ำยังไง

ต่อไปกบัเรื่องนี้”

“โอเค งั้นแสดงว่ำไม่มีใครสงสัยเรื่องโลกทั้งสำม หรือสิ่งที่เรำเจอกันอยู ่

ตอนนี้แล้วนะ” ทกุคนพยกัหน้ำ “งั้นต่อไปฉนัจะบอกเรื่องกำรเคลื่อนไหวของฉนั

แล้วกนั”

ชำยหนุ่มสลำยภำพที่สร้ำงขึ้นทั้งหมด “บอกคร่ำวๆ แล้วกนันะ เดี๋ยวฉนั

จะกลับไปที่เอกซ์ซี้ด-ลิมิต เพื่อท�ำตำมแผนกำรจัดกำรกับลูซิลขั้นเด็ดขำด แต ่

ก่อนไปฉนัจะจดักำรไม่ให้สงครำมโลกเกดิขึ้น อย่ำงน้อยๆ กจ็ะยดืเวลำไปอกีสกั

สำมสี่เดอืน”

“เรื่องแรกน่ะรูอ้ยูแ่ล้วละ แต่ยดืเวลำเกดิสงครำมโลกนี่จะท�ำยงัไง” เอลเล่อ

ขมวดคิ้ว ก่อนที่จู่ๆ เขำกฉ็กุคดิอะไรขึ้นมำได้ “หรอืว่ำแกจะใช้พลงัของแกท�ำอะไร

กบัพวกผู้น�ำประเทศ!”

บลูแสยะยิ้มแบบเดยีวกบัพวกตวัโกง “ใช่เลยอำเล่อ ฉนัจะสะกดให้พวก

ผู้น�ำประเทศและผู้น�ำกลุ่มต่ำงๆ ทั่วโลกไม่คดิจะก่อสงครำม แต่พลงัของฉนัอย่ำง

มำกที่สดุคงยดืเวลำได้แค่สำมสี่เดอืนเท่ำนั้น ช่วงเวลำนั้นแหละที่ฉนัจะไปเอกซ์ซี้ด- 

ลมิติ แล้วจดักำรตวัต้นเหตทุี่นั่นซะ”

“แล้วนำยจะให้ฉนัท�ำอะไรบ้ำง” เอลเล่อสบตำกบับลูตรงๆ

“ดูแลครอบครัวฉันช่วงที่ฉันไม่อยู่ให้หน่อย” บลูตอบด้วยน�้ำเสียงจริงจัง 

“นำยซ่อนตัวอยู ่ที่เซฟเฮำส์ต่อไปก็ได้ แต่ในกรณีที่ฉันกลับมำไม่ทันจนเกิด

สงครำมโลกขึ้นก่อน อยำกให้นำยช่วยพำทกุคนในครอบครวัฉนัมำอยูท่ี่เซฟเฮำส์นี่

ด้วย เดี๋ยวฉันจะใช้พลังซ่อนนี่ไว้ให้ รับรองว่ำทุกคนที่มำเกำะนี้จะไม่รู้สึกอยำก 

เข้ำมำส�ำรวจแน่ๆ และถึงจะมีกำรโจมตีชนิดระเบิดนิวเคลียร์ลง ก็ไม่สะเทือน 

เกำะนี้แน่นอน”

“เข้ำใจละ”

“ส่วนวิธีย้ำยคนในครอบครัวฉันมำที่นี่ ฉันจะลงเวทมนตร์ไว้ที่ตัวทุกคน 

และเชื่อมเวทมนตร์ไว้กบันำย พอนำยท�ำตำมเงื่อนไข ทกุคนจะถกูย้ำยมำที่นี่ทนัท ี

ตอนนั้นกช็่วยอธบิำยให้เข้ำใจเรื่องทั้งหมดด้วยแล้วกนั”

บลูอธิบำยเงื่อนไขและขั้นตอนในกำรเคลื่อนย้ำยให้เอลเล่อฟัง เมื่อเห็น 
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อกีฝ่ำยจ�ำขึ้นใจ บลูกถ็อนใจยำว เขำมองไปที่ภรรยำตวัเองและยิ้มให้

“ไออยู่คยุกบัพวกนี้ไปก่อนนะ เดี๋ยวฉนัไปสะกดพวกผู้น�ำประเทศกบัผู้น�ำ

กลุ่มต่ำงๆ ก่อน น่ำจะเสรจ็เกอืบเช้ำนั่นแหละ”

“อื้อ ระวงัตวัด้วยนะ” ไอรนีบอกอย่ำงเป็นห่วง

“ไม่มใีครท�ำอะไรฉนัได้อยู่แล้วละน่ำ” ชำยหนุ่มขยบิตำให้ ก่อนที่ร่ำงเขำ

จะหำยวบัไป

“เฮ้อ...เรื่องนี้มนัเหลอืเชื่อจรงิๆ ไม่เหน็กบัตำฉนัไม่เชื่อแน่ๆ ว่ำมนัคอืควำม

จริง” เอลเล่อถอนใจยำว ส่วนไอรีนหันไปยิ้มให้อย่ำงเห็นใจ เพรำะเธอเองก็คิด

เหมอืนกนั

“ฝำกดูแลบลูด้วยนะคะ คณุเคอร์รชิ คณุเซยีร์” หญงิสำวหนัไปทำงสอง

บรุษุจำกต่ำงโลก

เคอร์รชิชี้หน้ำตวัเองพลำงยิ้มแหยๆ “ฉนัเนี่ยนะจะดูแลหมอนั่น บอกตรงๆ 

พลงัของหมอนั่นตอนนี้ แค่ดดีนิ้วใส่ ทั้งฉนัทั้งเซยีร์...เละ!”

ไอรีนย้อนนึกถึงบลูช่วงก่อนแต่งงำนกันในเกม Exceed Limit Online  

ตอนนั้นบลูดดีนิ้วใส่ทเีดยีว ศตัรูที่เธอและพรรคพวกสู้กนัแทบตำยกไ็ม่ชนะ ถงึกบั

หำยไปทั้งกองทพั (พร้อมกบัทวปีทั้งทวปี)

เมื่อนกึถงึเรื่องนี้ เธอกย็ิ้มอ่อนใจสดุๆ

“ยงัไงกฝ็ำกด้วยแล้วกนันะคะ”

เวลาผ่านไปราวๆ 3 ชั่วโมง

บลูได้ตระเวนไปสะกดผู้น�ำทั่วโลกจนเหลือเพียงผู้น�ำประเทศอีกประเทศ

เดยีวกจ็ะเสรจ็ ชำยหนุม่ใช้พลงัข้ำมมติไิปยงัที่อยูข่องคนดงักล่ำวตำมค�ำชี้แนะของ

คำออส

วูบ!

บลปูรำกฏตวัขึ้นในบ้ำนหรหูรำสมกบัเป็นบ้ำนผูน้�ำประเทศ แม้จะเป็นเวลำ

กลำงคืนท�ำให้ภำยในบ้ำนมืดสนิท แต่ดวงตำของบลูกลับมองเห็นในควำมมืดได้

ชดัเจน

ชำยหนุ่มไม่รอช้ำเดนิไปหำผู้น�ำคนดงักล่ำวจนถงึประตูห้อง จู่ๆ เขำกร็ู้สกึ

ขนลุกซู่เมื่อสัมผัสได้ถึงอะไรบำงอย่ำงในนั้น...บลูใช้พลังผลักประตูเข้ำไป พบว่ำ
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ภำยในห้องนั้นนอกจำกผูน้�ำประเทศเป้ำหมำยของเขำแล้ว ยงัมคีนคนหนึ่งอยูด้่วย

“ไง...ไม่คดิเลยนะว่ำจะมำเจอกนัที่นี่ ดทู่ำควำมคดิพวกเรำจะตรงกนัสนิะ”

เสียงทักทำยจำกอีกฝ่ำยดังขึ้น น�้ำเสียงนั้นเหมือนของบลูรำวกับเป็นคน 

คนเดยีวกนั

แค่ได้ยนิเสยีง บลูกม็ั่นใจแล้วว่ำคนคนนี้เป็นใคร ไหนจะสมัผสัพลงัอกี

“แกมำท�ำอะไรที่นี่”

“ท�ำเหมือนแกนั่นแหละ” ชำยในเงำมืดบอก “มำสะกดผู้น�ำประเทศกับ

ผู้น�ำกลุ่มต่ำงๆ ให้ไม่ก่อสงครำมกันในช่วงนี้ จนกว่ำเรื่องของพวกเรำจะจบลง 

ครอบครวัอนัแสนส�ำคญัของข้ำจะได้ไม่ล�ำบำกใจเพรำะสงครำมที่เกดิขึ้น และใช้

ชวีติกนัอย่ำงสงบสขุ”

“มั่นใจเหลอืเกนินะว่ำทำงที่นำยเลอืกคอืทำงที่ถกูต้องน่ะ” บลูยงัคงพดูต่อ 

“ไม่คดิบ้ำงเหรอว่ำ นั่นเป็นกำรแก้ปัญหำที่ปลำยเหต.ุ..”

“ไม่ว่ำเจ้ำจะพูดยงัไง ข้ำกไ็ม่คดิเปลี่ยนแผนเดด็ขำด!”

ชำยในเงำมดืก้ำวออกมำด้ำนหน้ำ จงัหวะนั้นเอง ลมกพ็ดัจนผ้ำม่ำนเปิด

ออก แสงจนัทร์ที่ส่องเข้ำมำท�ำให้เหน็รูปร่ำงหน้ำตำของเขำอย่ำงชดัเจน พวกเขำ

รำวกบัเป็นภำพสะทอ้นของกนัและกนั รปูร่ำงหนำ้ตำเหมอืนกนัรำวกบัมองตวัเอง

ในกระจก ต่ำงกนัเพยีงปอยผมด้ำนหน้ำ และดวงตำที่ข้ำงหนึ่งเป็นสแีดง อกีข้ำง

เป็นสฟี้ำ

“หน้ำแกยงัน่ำหมั่นไส้เหมอืนเดมินะ...บลู”

บลทู�ำหน้ำเบื่อหน่ำย “ด่ำหน้ำตำฉนักเ็หมอืนแกด่ำตวัเองนั่นแหละ...เบลด”

“กค็งงั้น”

เบลดโคลงศรีษะ แล้วเดนิไปทำงระเบยีง ฉบัพลนัเขำกท็ะลปุระตูไปด้ำน

นอก บลูไม่รอช้ำเดนิตำมไปโดยใช้วธิเีดยีวกนั จำกนั้นทั้งสองกม็ำอยู่ตรงระเบยีง

บ้ำน

“ข้ำเพิ่งรู้จำกท่ำนลูซลิว่ำ เจ้ำได้พลงัทั้งหมดคนืมำแล้ว และก�ำลงัจะกลบั

ไปเอกซ์ซี้ดเพื่อจดักำรข้ำกบัท่ำนลซูลิ ข้ำเลยมำที่นี่ เพื่อระงบัไม่ให้เกดิสงครำมโลก

ก่อนที่เรื่องของพวกเรำจะได้ตดัสนิกนัเสรจ็เรยีบร้อย” เบลดเอ่ยช้ำๆ “ข้ำขอถำม

เจ้ำก่อนแล้วกัน เจ้ำมีวิธีป้องกันครอบครัวของข้ำยังไง หำกพวกเรำยังตัดสินกัน 

ไม่เสรจ็ และเกดิสงครำมขึ้นก่อน”
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บลูเล่ำวธิรีบัมอืทั้งหมดของเขำให้อกีฝ่ำยฟังแบบไม่ปิดบงั

เมื่อฟังจบ เบลดกผ็งกศรีษะรบั “เป็นวธิรีบัมอืที่ด ีข้ำคงไม่ต้องเสรมิอะไร”

“นำยมำที่เอริ์ทครั้งนี้ครั้งแรกในรอบ 2 ปีรเึปล่ำ”

“เปล่ำ...ช่วง 2 ปีที่ผ่ำนมำ ข้ำมำเอริ์ทแทบทกุ 3 วนัเลยด้วยซ�้ำ อนัที่จรงิ

ข้ำอยำกไปดพูวกเบล ไม่กพ็ี่ฟ้ำ พี่น�้ำ แล้วกอ็ยำกดหูน้ำหลำนสำวด้วย แต่ไปไม่ได้

เพรำะเจ้ำอยู่” เบลดมแีววตำเศร้ำหมอง “ข้ำท�ำได้มำกสดุกแ็ค่ดูอยู่ห่ำงๆ”

“ขอโทษด้วยแล้วกนั”

“ช่ำงเถอะ ยังไงซะนี่ก็เป็นสิ่งที่ข้ำต้องแบกรับอยู่แล้ว” เบลดบอกเรียบๆ 

“2 ปีที่ผ่ำนมำ ข้ำใช้เวลำส่วนใหญ่อยูก่บัครสิ...รบัรองว่ำตดัสนิกบัเจ้ำเสรจ็เมื่อไหร่ 

ข้ำจะไปรบัครสิมำอยู่ด้วยอย่ำงเป็นทำงกำรแน่”

“ดใีจด้วยนะกบัควำมสมัพนัธ์ที่รำบรื่นไม่ตดิขดั” บลูบอกจำกใจจรงิ

“เฮอะ!” เบลดแค่นเสยีงใส่เสยีอย่ำงนั้น

บลูเงยหน้ำมองฟ้ำพลำงถอนใจ

“...เบลด ฉันไม่อยำกให้พวกเรำเป็นศัตรูกันเลย ไม่คิดบ้ำงเหรอว่ำถ้ำ 

พวกเรำร่วมมอืกนั แผนจดักำรกบัลูซลิขั้นเดด็ขำดของฉนัอำจส�ำเรจ็กไ็ด้”

แววตำของเบลดเปลี่ยนเป็นเย็นชำ “แผนปัญญำอ่อนของเจ้ำไม่มีควำม

หวังที่จะส�ำเร็จแม้แต่น้อย ข้ำไม่คิดจะเอำชีวิตไปเสี่ยงกับแผนที่เป็นไปไม่ได้นั่น

หรอก แผนของข้ำต่ำงหำกดทีี่สดุ ควำมเสี่ยงที่จะพลำดกไ็ม่มดี้วย”

“เอำเถอะ” บลหูนัมำสบตำเบลด “ฉนัจะไม่พดูหรอกนะว่ำนำยผดิฉนัถกู”

“ข้ำเองกจ็ะไม่พูดเหมอืนกนัว่ำข้ำถูกเจ้ำผดิ”

“ยงัไงซะ พวกเรำกม็เีป้ำหมำยเดยีวกนั คอืกำรคนืสมดลุให้ระบบของโลก” 

บลูเอ่ยขณะที่หนัหลงัให้อกีฝ่ำยโดยไม่กลวัโดนลอบโจมตี

เบลดเองก็หันหลังให้เช่นกัน “...แต่หำกเส้นทำงของพวกเรำขัดแย้งกัน  

ทำงแก้กม็เีพยีงทำงเดยีว”

“ไปตดัสนิทกุอย่ำงกนัที่เอกซ์ซี้ด!!!”

ประโยคสุดท้ำยทั้งคู่กล่ำวออกมำพร้อมกัน สิ้นค�ำ ร่ำงของทั้งคู่ก็หำยวับ

ไปด้วยพลงัข้ำมมติิ
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เซฟเฮาส์ของเอลเล่อ

ทกุคนที่นั่งคยุกนัอยู่ต่ำงสะดุ้ง เมื่อจู่ๆ บลูกป็รำกฏตวัจำกควำมว่ำงเปล่ำ

“ทกุอย่ำงเรยีบร้อย อย่ำงน้อย 3 เดอืนสงครำมโลกไม่เกดิแน่”

เซยีร์ได้ยนิดงันั้นกถ็ำม “แล้วเจ้ำจะไปเอกซ์ซี้ดเลยรเึปล่ำ”

“พำไอไปส่งบ้ำน แล้วก็ไปลงเวทมนตร์กับทุกคนก่อนถึงจะไป” บลูตอบ

พลำงเปิดมิติขึ้นใกล้ตัว ทุกคนรู้ดีก็พำกันเดินเข้ำมิติ เมื่อเหลือแค่เขำกับเอลเล่อ

สองคน ชำยหนุ่มกย็ิ้มให้เพื่อนรกั “ช่วงที่ฉนัไม่อยู่ฝำกด้วยนะเพื่อน”

“ไม่ต้องห่วง แกไปท�ำสิ่งที่แกท�ำได้เถอะ ฝำกทกุอย่ำงด้วยแล้วกนัไอ้คณุ

เพื่อน”

พูดจบทั้งสองก็ยื่นหมัดมำชนกัน แล้วส่งเสียงหัวเรำะดังลั่น ในตอนนั้น  

ทั้งสองต่ำงก็ย้อนคิดถึงอดีตในตอนที่พวกเขำเจอกันครั้งแรก และอดนึกไม่ได้ว่ำ

ท�ำไมพวกเขำถงึเป็นอย่ำงทกุวนันี้ได้

“ดใีจที่ได้รู้จกัแกนะอำเล่อ...”

“อย่ำมำพูดเหมือนสั่งเสียแถวนี้!” เอลเล่อตะคอกใส่ บลูได้แต่อมยิ้มไม่

โต้ตอบอะไร “รบีท�ำสิ่งที่แกท�ำได้ แล้วรบีกลบัมำล่ะ ไม่ต้องกงัวลเรื่องทำงนี้ ฉนั

จะดูแลทกุอย่ำงให้เอง”

“เออ...แล้วเจอกนัไอ้คณุเพื่อน” บลูท�ำท่ำจะเดนิเข้ำมติ ิแต่นกึอะไรขึ้นมำ

ได้ก่อน “จะว่ำไปอำเลอ่ เวลำพวกเรำมเีรื่องกนัเนี่ย คนที่เป็นฝ่ำยหำเรื่องก่อนต้อง

ยอมให้อกีคนเอำคนืด้วยวธิเีดยีวกนัโดยห้ำมขดัขนืใช่ปะ”

“กใ็ช่ส ิถำมท�ำไม”

บลูฉกียิ้ม แล้วเดนิเข้ำมำใกล้เอลเล่อ มอืขวำก�ำแน่น แล้วตำมด้วย...

ผวัะ!

หมดับลูพุ่งไปอดัใบหน้ำเอลเล่อจนอกีฝ่ำยหงำยหลงัล้มตงึ

ชำยผมเงนิเงยหน้ำมองเพื่อนรกัอย่ำงไม่เข้ำใจ บลูเหน็กอ็มยิ้มนดิๆ

“นี่ถือว่ำฉันหำเรื่องแกครั้งหนึ่งแล้วนะ สัญญำว่ำจะกลับมำให้แกเอำคืน

แน่นอน”

พูดจบเขำกเ็ดนิเข้ำหลมุด�ำไป มติจิงึปิดตวัลงทนัที

“บอกมำตรงๆ ว่ำจะกลับมำแน่นอนก็สิ้นเรื่อง ไอ้บ้ำเอ๊ย!” เอลเล่อนั่ง 

จุ้มปุ๊กอยู่บนพื้น เขำยกมอืเชด็เลอืดที่ไหลจำกมมุปำก “กลบัมำเมื่อไหร่พ่อจะซดั
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ให้หน้ำหงำยเลยคอยดูเถอะ”

เอลเล่อไม่โกรธเรื่องที่บลตู่อยเขำแม้แต่น้อย เพรำะกำรกระท�ำนี้คอืกำรบอก

เขำกลำยๆ ว่ำจะกลบัมำแน่นอน...มนัเป็นสญัญำในแบบของพวกเขำ

บลูกลับมาในห้องนอนตัวเอง แล้วขอเวลาไปแอบลงเวทมนตร์กับ

คนในบ้ำน เมื่อเสร็จจึงบอกให้เซียร์และเคอร์ริชไปรอในห้องน�้ำก่อน เพรำะเขำมี

เรื่องต้องพูดกบัไอรนี ทั้งสองกย็อมเข้ำไป แม้เซยีร์จะยงัมที่ำทหีวั่นเกรงห้องน�้ำอยู่

กต็ำมที

“ไอ...คอืฉนั...”

บลยูงัไม่ทนัพดู เขำกถ็กูไอรนีปิดปำกด้วยจมุพติ ทั้งสองใช้เวลำอยูเ่นิ่นนำน

รำวกบัไม่อยำกให้มนัหยดุลง จนในที่สดุกถ็อนรมิฝีปำกออกจำกกนั

“ไม่ต้องพูดอะไรหรอก ฉันจะรอฟังทีเดียวตอนบลูกลับมำ...” หญิงสำว 

ยิ้มหวำนให้ เธอเลื่อนมอืไปโน้มใบหน้ำบลูเข้ำมำใกล้ แล้วยื่นหน้ำผำกไปแนบชดิ 

“ไม่ว่ำบลูจะไปที่ไหน ขอให้จ�ำไว้ ที่นี่คือบ้ำนของบลู และฉันจะรออยู่ที่นี่เสมอ  

ไม่ว่ำยงัไงกต็้องกลบัมำนะ”

บลูจมุพติรมิฝีปำกไอรนีเบำๆ

“แน่นอนส ิที่บ้ำนมเีมยีน่ำรกัขนำดนี้อยู่ ไม่กลบัมำกบ็้ำแล้ว”

ชำยหนุ่มย่อตัวลงเล็กน้อย แล้วเอำหน้ำไถหน้ำท้องภรรยำสำว ก่อนจะ 

แนบหู มอืยกไปลูบบรเิวณนั้นอย่ำงอ่อนโยน พอแสงสขีำวสว่ำงวำบที่มอืข้ำงนั้น 

ควำมรู้สกึอบอุ่นกอ็ำบไปทั่วร่ำงไอรนีรำวกบัถูกโอบกอดไว้

“ไม่ต้องห่วงนะ คณุพ่อจะรบีกลบัมำให้ทนัก่อนหนูจะคลอด จะได้มำลุ้น

กนัว่ำจะเป็นเจ้ำหนูหรอืยยัหนู ระหว่ำงนี้ไม่ว่ำจะเกดิอะไรขึ้น พลงัของคณุพ่อจะ

ปกป้องหนูกบัแม่เอง”

เขำประทบัรมิฝีปำกไปที่หน้ำท้องของภรรยำสำว ก่อนผละออกมำ

“ดูแลตวัเองดีๆ  นะ” ไอรนีเอ่ยเสยีงสั่น แล้วยกมอืปิดปำกกลั้นเสยีงสะอื้น

บลูเหน็ดงันั้นกด็งึตวัเธอเข้ำมำกอดทนัที

“ไม่มีใครท�ำอะไรฉันได้หรอกน่ำ อย่ำร้องไห้นะคนดี...” ชำยหนุ่มโน้ม

ใบหน้ำของไอรีนมำแนบอกตัวเองไว้ ทันใดนั้นหญิงสำวก็ถึงกับปล่อยโฮ บลู 

ปลอบใจเธออย่ำงอ่อนโยน เขำเข้ำใจดีว่ำสิ่งที่เธอเจอในวันนี้มันมำกเกินกว่ำที่ 
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ผู้หญงิธรรมดำๆ คนหนึ่งจะรบัได้ แค่เธอทนได้ถงึตอนนี้กส็ดุยอดมำกแล้ว

ไอรนีร้องไห้อยูส่กัพกักง่็วงนอนขึ้นมำเฉยๆ เมื่อเธอเงยหน้ำเป้ือนน�้ำตำมอง

สำม ีเขำกย็ื่นมอืมำเชด็น�้ำตำให้และกล่ำวด้วยน�้ำเสยีงอ่อนโยน

“ฝันดนีะ...แล้วผมจะรบีกลบัมำ”

ไอรนีฝืนพยกัหน้ำ ควำมเหนื่อยล้ำที่สะสมมำทั้งวนัประกอบกบัสิ่งที่เพิ่งเจอ 

ท�ำให้เธอหลบัในอ้อมกอดของบลูในที่สดุ

บลูอุ้มไอรีนไปที่เตียงนอน วำงร่ำงเธอลง แล้วห่มผ้ำห่มให้ เขำยื่นมือไป

ทำบหน้ำผำกเธอ กเ็กดิแสงสดี�ำอำบทั่วร่ำงก่อนจะเลอืนหำยไป สิ่งนี้จะช่วยปกป้อง

เธอและลูกของเขำที่อยู่ในท้องให้ปลอดภัยจำกอันตรำยเล็กๆ น้อยๆ ทุกอย่ำงที่

อำจเกดิขึ้น เพื่อให้ชวีติใหม่ได้เกดิมำอย่ำงแขง็แรงสมบูรณ์

บลูจดรมิฝีปำกที่หน้ำผำกของภรรยำสดุที่รกั เขำผละออกมำมองเธอเป็น

ครั้งสดุท้ำย รอยยิ้มอ่อนโยนคลี่ออกบำงๆ และแล้วชำยหนุ่มกห็นัหลงัจำกไป

บลูเดินทะลุประตูห้องน�้าเข้าไป ก็พบภาพที่เขาต้องหัวเราะพรืด

ตอนนี้เซยีร์นั่งอยู่ในอ่ำงอำบน�้ำ พยำยำมอยู่ให้ห่ำงจำกโถส้วมที่สดุ ส่วน

เคอร์รชินั้นนั่งอยู่บนโถส้วมที่ปิดฝำไว้

“เสรจ็แล้วสนิะ” เซยีร์ถำมโดยไม่ยอมขยบัออกมำจำกอ่ำงอำบน�้ำเลย

บลูมสีหีน้ำสบำยๆ ไม่กงัวลสกันดิ “อื้อ พวกเรำไปกนัเถอะ รบีไปรบีกลบั”

“พูดเหมอืนจะท�ำได้ง่ำยๆ เลยนะ”

“มนักข็ึ้นอยู่กบัมมุมอง”

บลูหวัเรำะอย่ำงมั่นใจ มอืขวำของเขำเรอืงแสงจำงๆ สิ่งที่มลีกัษณะคล้ำย

ศำสตรำในต�ำนำน สมบตัลิบัแห่งมติ ิไดร์ กป็รำกฏขึ้น

“ปกตพิลงัข้ำมมติใิช้ไปได้แค่ผูใ้ช้คนเดยีว แต่ถ้ำอยำกพำคนอื่นไปด้วยต้อง

ใช้ทรกินดิหน่อย นั่นคอืขยำยช่องว่ำงมติ ิแบบนั้นจะท�ำให้ควำมเรว็ในกำรข้ำมมติิ

ลดลงมำก จำกปกตแิค่พรบิตำเดยีวกไ็ปถงึ กน็่ำจะใช้เวลำรำวๆ 2 ชั่วโมงได้”

“เฮ้ย! ท�ำไมตอนข้ำมำถงึใช้เวลำตั้ง 3 วนัล่ะ”

“พลงัของฉนัไม่สมบูรณ์น่ะ” เคอร์รชิเป็นคนตอบ

บลูหลับตำลง คำออสก็รู้งำนรีบส่งข้อมูลที่อยู่พรรคพวกของเขำในโลก 

เอกซ์ซี้ดให้ เมื่อรู้ต�ำแหน่ง บลูกก็�ำหนดพกิดัจดุที่จะปรำกฏตวั แล้ววำดดำบสเีงนิ
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ไปด้ำนหน้ำ รอยแยกมติกิป็รำกฏขึ้นกลำงอำกำศ

“ตื่นเต้นเหมอืนตอนเข้ำเกมครั้งแรกเลยแฮะ” บลูพมึพ�ำเบำๆ

“งั้นคดิซะว่ำก�ำลงัจะเข้ำไปเล่นเกม Exceed Limit Online ส ิ แต่กำรเล่น 

ครั้งนี้เป็นกำรออนไลน์ถำวรเพรำะออฟไลน์ไม่ได้” เคอร์รชิกล่ำวยิ้มๆ “ส่วนเงื่อนไข

กำรเคลียร์เกมครั้งนี้คือ ต้องจัดกำรบอสใหญ่ของเกมที่มีชื่อว่ำ ‘นำมธรรมแห่ง

ควำมชั่วร้ำย ลูซลิ’ ”

“นั่นสินะ คิดแบบนั้นก็ดี” บลูยิ้ม เป็นรอยยิ้มที่ห่ำงหำยไปตลอด 2 ปี  

รอยยิ้มยินดีที่จะได้เจอคู่ต่อสู้ และเป็นรอยยิ้มที่เขำมักจะใช้เวลำเจอสิ่งที่รอคอย

มำนำน

สำมสหำยเดินเข้ำไปในรอยแยกมิติ เมื่อทั้งหมดเข้ำไปแล้ว รอยแยกมิต ิ

กเ็ลอืนหำยไป


