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เฒ่าอีสานมองดูฉางซาอย่างเซ็งๆ นึกไม่ถึงว่าไอ้ตัวแสบจะพบเห็น
ความลับนี้
“หัวข้ามันเกี่ยวอะไรกับเอ็ง” เฒ่าอีสานถาม
“เกี่ยวสิ ลุงไม่รู้หรือ หัวลุงมันสะท้อนแสง ท�ำให้ฉันแสบตา เมื่อครู่
ฉันก็เกือบยิงธนูพลาดเป้า” ฉางซาตอบ
เฒ่าอีสานหางคิ้วกระตุก กล่าวว่า “งี่เง่า”
ฉางซามองเฒ่าอีสาน กล่าวว่า “ลุงใส่วิกผมท�ำไมอะ หรือลุงเห็น
มันเป็นแฟชั่น”
“ไม่ใช่โว้ย! แต่มันจ�ำใจ” เฒ่าอีสานตอบ
“เหอะๆ จ�ำใจตรงไหน ตอนเริ่มต้นเล่นเกม ถ้าลุงไม่ชอบร่างนี้ ลุง
ไปขอเปลี่ยนร่างกายก็ได้นี่นา” ฉางซาเอ่ยปากถาม
เฒ่าอีสานถอนใจ กล่าวว่า “ข้าเป็นคนง่ายๆ ได้ร่างไหนก็คิดจะใช้
ร่างนั้น แต่ข้านึกไม่ถึงว่าศัตรูจะเอาหัวล้านของข้าไปล้อเลียนเล่น ข้าเลย
หาวิกในเกมมาใส่ซะ”
ฉางซาพอฟังเหตุผลของเฒ่าอีสาน ก็อดยิ้มข�ำไม่ได้
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“โอเค ฉันพอเข้าใจแล้ว แต่ฉนั ขอบอกลุงนะ ฉันไม่รวู้ า่ ซากสัตว์อสูร
ตัวนั้นมันไปไหนจริงๆ” ฉางซากล่าว
เฒ่าอีสานชี้นิ้วใส่หน้าตัวเอง กล่าวว่า “เอ็งคิดว่าข้าบ้าหรือ ถึงจะ
เชื่อเอ็ง”
“เฮ่อ...งั้นลุงก็เข้าใจว่า มันหนีไปเหมือนสัตว์อสูรราชาหมาป่าเลือด
ตัวแรกก็ได้” ฉางซากล่าวตัดบท เพราะเขามั่นใจว่ามันตายแน่ๆ เพียงแต่
เขาไม่รู้ว่ามันหายไปไหน แถมยังเป็นปริศนาอีกต่างหาก
‘หรือว่า...มันเป็นร่างแยกของสัตว์อสูรราชาหมาป่าเลือดตัวแรก
หว่า’ ฉางซาคิดในใจ
‘เฮ่อ...หมาป่าเขียนยันต์เป็นที่ไหน’ ความคิดหนึ่งผุดขึ้นมาคัดค้าน
ระหว่างที่ฉางซายืนครุ่นคิด เฒ่าอีสานค่อยๆ ลุกขึ้นยืน และมองไป
ยังทิศทางที่เทพยันต์ไร้พ่ายนอนจมกองเลือดอยู่ เฒ่าอีสานพ่นลมหายใจ
กล่าวว่า “เทพยันต์ไร้พ่าย มันดวงดีจริงๆ”
ฉางซาหยุดครุ่นคิด เขายิ้ม กล่าวว่า “ดวงดีที่ไหน เดี๋ยวเขาก็ต้อง
ตายอยู่ดี”
ฉางซาไม่พูดเปล่าๆ เขาท�ำมือเชือดคอตัวเองด้วย
เฒ่าอีสานเบิกตาโต กล่าวว่า “เอ็งจะฆ่ามัน”
“ใช่ มันเป็นศัตรูของลุงไม่ใช่หรือ ถือโอกาสทองนีเ้ ชือดมันทิง้ ท�ำให้
ระดับมันลด ต่อไปมันก็ไม่ใช่คู่มือของลุงอีกแล้ว” ฉางซากล่าวขึ้น
“เอ็งนี่มันเลวจริงๆ ฆ่าคนที่ไม่มีทางสู้” เฒ่าอีสานกล่าว
“อ้าว! ด่าฉันซะงั้น แต่ฉันไม่สนใจค�ำด่าหรอก เกมคือเกม ฆ่ากัน
แต่ไม่ตายจริงเสียหน่อย จะไปคิดอะไรมากมาย กิลด์สามราชันสวรรค์
ฉันไม่ชอบพวกมัน ถ้ามีโอกาส ฉันก็จะต้องจัดการคนของพวกมันทุกคน
ฮ่าๆๆ” ฉางซาหัวเราะอย่างชั่วร้าย
“เอ็งนี่โรคจิตว่ะ” เฒ่าอีสานกล่าวขึ้น
“โรคจิต! ฮ่าๆ ถ้าฉันโรคจิต ลุงก็โรคจิตเหมือนกัน เกมแนวท่อง
ยุทธภพแบบนี้ ก่อนเล่นก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นเกมฆ่ากัน เป็นเกมนักเลง
ท่องเที่ยวตื้บคนไปเรื่อยๆ พวกรักความสงบ ไปนั่งเล่นเกมไพ่โน่น ส่วน
พวกใครอยากได้สาระกับเกมแนวนี้ ก็ไปอ่านหนังสือเรียนหรือไม่กห็ นังสือ
ธรรมะ” ฉางซาตอบ
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เฒ่าอีสานโบกมือ กล่าวว่า “ข้าไม่เถียงกับเอ็งแล้ว ไปดูเทพยันต์
ไร้พ่ายกันก่อน”
ฉางซาอมยิม้ แล้วยักไหล่เล็กน้อย ก่อนจะเดินตามหลังเฒ่าอีสานไป
เมือ่ เดินมาถึงต�ำแหน่งทีเ่ ทพยันต์ไร้พา่ ยนอนสลบอยู่ เฒ่าอีสานก็นงั่
ลงใกล้ๆ และหันมามองฉางซา
“มันสลบ” เฒ่าอีสานกล่าวขึ้น
“ดีแล้วนี่ เป็นโอกาสเหมาะที่จะเชือดมันทิ้ง” ฉางซากล่าวขึ้น
เฒ่าอีสานเบ้ปาก กล่าวว่า “ข้าต้องการให้เอ็งปล่อยมันไป”
ฉางซาเห็นสีหน้าเฒ่าอีสานจริงจังมาก เขาจึงถอนใจ กล่าวว่า “ตามใจ
ลุงก็แล้วกัน เพราะตอนนี้ หมอนี่ก็ยังไม่ได้เป็นศัตรูของฉันเต็มตัว แต่ลุง
ระวังตัวเองให้ดีเถอะ เพราะอีกไม่นาน มันอาจจะกลับมาสนองคุณกิลด์
ของลุง”
เฒ่าอีสานไม่สนที่ฉางซาพูด หลังจากหยิบน�้ำยาเพิ่มพลังออกมา ก็
กรอกเข้าไปในปากของเทพยันต์ไร้พ่าย
ฉางซาหยิบไม้เบสบอลเหล็กด�ำออกมา กล่าวว่า “ลุงอยูแ่ ถวนีแ้ หละ
ส่วนฉันจะไปเคลียร์สถานที่ ฮ่าๆ ก�ำไรเละ ฮ่าๆๆ”
ฉางซากล่าวจบก็เดินฮัมเพลงไปหาสัตว์อสูรตัวแรกที่ ใกล้จะตาย
แล้วฉางซาก็หวดไม้เบสบอลเหล็กด�ำใส่หวั ของมันทันที โพละ! ด้วยน�ำ้ หนัก
ของไม้เบสบอลเหล็กด�ำ บวกกับอาการบาดเจ็บปางตายที่มันได้รับ ฉางซา
แค่หวดครั้งเดียว สัตว์อสูรก็ลาโลก พร้อมกับเสียงรายงานในหัวว่า
‘ผู้เล่นฉางซาสังหารสัตว์อสูรหมาป่าเลือดระดับ 54 ได้รับเงิน
170,000 เหรียญเงินยูหยวน ได้รบั ดาบระดับ 6 จ�ำนวน 1 เล่ม ได้รบั กระบี่
ระดับ 6 จ�ำนวน 1 เล่ม ได้รับธนูระดับ 6 จ�ำนวน 1 คัน’
“เยี่ยม ฮ่าๆ ได้ทั้งระดับพื้นฐาน ได้ทั้งเงิน ได้ทั้งอาวุธ ฮ่าๆๆ”
ฉางซาระเบิดเสียงหัวเราะเสร็จ เขาก็รบี เก็บของทีต่ ีได้ แล้ววิง่ ไปหา
สัตว์อสูรหมาป่าเลือดตัวอื่นที่บาดเจ็บสาหัส
เฒ่าอีสานนั่งเฝ้าเทพยันต์ไร้พ่าย สลับกับมองดูฉางซาวิ่งฆ่าสัตว์
อสูรอย่างเมามัน ส�ำหรับการฆ่าสัตว์อสูรระดับนี้ เฒ่าอีสานไม่ได้ใส่ใจนัก
เพราะถ้าต้องการเลื่อนระดับจากการฆ่าสัตว์อสูรกลุ่มนี้ เฒ่าอีสานคงต้อง
เหนื่อยฆ่าพวกมันเป็นพันๆ ตัว ระดับจึงจะเลื่อนได้สักระดับ
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ในเกม ผู้เล่นยิ่งระดับพื้นฐานสูงเท่าไร การเลื่อนระดับก็ยิ่งยากขึ้น
เป็นเงาตามตัว ถ้าเฒ่าอีสานคิดจะเลื่อนระดับจริงๆ จะต้องหาสัตว์อสูรที่
ระดับใกล้เคียงกับตัวเองหรือมากกว่าตัวเองเพื่อฆ่า
“ฮ่าๆ ยิปปี้ ฮ่าๆ มีความสุขจริงโว้ย!” ฉางซาแหกปากร้อง แต่สกั พัก
ก็ต้องชะงัก และวิ่งกลับมาหาเฒ่าอีสาน
“ลุงๆ พวกเรายกเลิกตี้กันเถอะ” ฉางซากล่าวขึ้น
เฒ่าอีสานเลิกคิว้ สูง กล่าวว่า “ท�ำไมข้าต้องยกเลิกตี้ เอ็งไม่เห็นหรือ
ว่าข้ายังสบายดีอยู่ ไม่ได้ถูกอาถรรพ์ของเอ็งแม้แต่น้อย”
“เรื่องทดลองอาถรรพ์ ไว้ตั้งตี้กันใหม่ก็ได้ ตอนนี้ยกเลิกตี้กันก่อน
ฉันจะเก็บระดับ” ฉางซาบอกจุดประสงค์ เพราะถ้าตี้กับเฒ่าอีสานแบบนี้
ฆ่าไปอีกเพียบ ระดับก็ไม่ขึ้น
ฉางซาเห็นเฒ่าอีสานไม่ตอบ จึงกล่าวขึ้นว่า “ส�ำหรับหมาป่าเลือด
พวกนี้ ลุงแทบไม่ได้รับประโยชน์จากพวกมันเลย ผิดกับฉัน เพราะถ้าฆ่า
มันคนเดียว ฉันจะได้รับประโยชน์มหาศาล”
“เอ็งพูดมาก็ไม่ถกู นะโว้ย! อย่างน้อยข้าก็ได้สะสมแต้มระดับ แม้มนั
จะเพียงเล็กน้อย แต่ถ้าสะสมไปเยอะๆ ระดับของข้าก็เลื่อนได้เหมือนกัน
ไม่ใช่หรือ” เฒ่าอีสานแย้ง
ฉางซานิ่งคิดเล็กน้อยก่อนกล่าวขึ้นว่า “ฉันมีข้อเสนอ ลุงเอาอาวุธ
ไปทั้งหมด เป็นอย่างไร”
เฒ่าอีสานยกมือลูบคาง สักพักก็พยักหน้าแล้วกล่าวว่า “เป็นข้อเสนอ
ที่ไม่เลว ข้าตกลง”
พอเฒ่าอีสานกดปุม่ ออกจากตี้ ฉางซาก็กดอนุมตั กิ ารออกจากตีข้ อง
เฒ่าอีสานทันที ฉางซารีบเรียกไร้เงาออกจากแหวน เฒ่าอีสานมองดูสัตว์
อสูรเลี้ยงของฉางซาอย่างสงสัย เพราะเดาไม่ออกว่ามันเป็นตัวอะไร
ไร้เงาพอออกมา มันก็ตาลุกวาว ยืนสองขาแล้ววิ่งไปวิ่งมาอย่าง
กระวนกระวาย ฉางซาหัวเราะข�ำท่าทางของมันมาก ไร้เงาหันมองฉางซา
ราวกับรอค�ำสั่งจากเจ้านาย
“ทั้งหมดเป็นของนาย ลุย!”
ฉางซากล่าวจบ ไร้เงาก็มดุ หายลงไปในดิน เฒ่าอีสานยังไม่รวู้ า่ ไร้เงา
สัตว์อสูรเลีย้ งของฉางซามุดลงไปในดินท�ำไม แต่เมือ่ เห็นกองอาวุธและเงิน
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ทองที่อยู่ห่างถึงสิบกว่าเมตรหายไป เฒ่าอีสานก็ตาโตเท่าไข่ห่าน
เฒ่าอีสานหันขวับกลับมามองฉางซา ก็พบว่าไอ้ตัวแสบตอนนี้ย้อน
กลับไปไล่ทุบหัวสัตว์อสูรหมาป่าเลือดอย่างเมามันต่อเรียบร้อยแล้ว
“มีสัตว์อสูรแบบนี้ในเกมด้วยหรือวะ” เฒ่าอีสานกล่าวขึ้นลอยๆ
ฉางซาไล่ฆ่าสัตว์อสูรอยู่สิบนาที เทพยันต์ไร้พ่ายก็ได้สติกลับขึ้นมา
เขามองดูเฒ่าอีสานที่นั่งอยู่ไม่ไกลด้วยสีหน้ามึนๆ เมื่อเรียงล�ำดับความคิด
เสร็จ ก็รีบมองดูแขนและขาตัวเอง เทพยันต์ไร้พ่ายพบว่าแขนและขาของ
ตัวเองก�ำลังงอกออกมาใหม่ช้าๆ
“ขอแสดงความยินดี เอ็งรอดตายว่ะ” เฒ่าอีสานกล่าวขึ้น
“เกิดอะไรขึ้น” เทพยันต์ไร้พ่ายถาม
“ไม่รู้ อยู่ๆ พวกมันก็หนี ไป” เฒ่าอีสานตัดสินใจโกหก เพราะถ้า
บอกว่าฉางซาฆ่า แล้วซากมันอยู่ที่ไหนล่ะ เฒ่าอีสานไม่อยากมานั่งอธิบาย
ให้ปวดหัว จึงตัดสินใจโกหกไป
“งั้นหรือ แปลว่าฉันโชคดีมากสินะ” เทพยันต์ไร้พ่ายกล่าวขึ้น
“ใช่ ถ้าผ่านไปอีกสิบถึงสิบห้านาที เอ็งได้ไปพบ NPC ให้ก�ำเนิด
แน่ๆ” เฒ่าอีสานตอบ
เทพยันต์ไร้พา่ ยรูว้ า่ เฒ่าอีสานคงเป็นคนทีก่ รอกน�ำ้ ยาเพิม่ พลังให้เขา
จึงกล่าวขึ้นว่า “ขอบคุณส�ำหรับความช่วยเหลือ”
“ไม่จ�ำเป็น อย่าลืมสิ ปัจจุบันพวกเราร่วมมือกันชั่วคราว ข้ารักษา
สัจจะเสมอ” เฒ่าอีสานตอบ
เทพยันต์ไร้พ่ายยิ้ม ไม่ได้พูดอะไรอีก
“หัวหน้า!”
เสียงร้องเรียกของสมุนทีอ่ อกมาส่งข่าวเส้นทาง ท�ำให้เทพยันต์ไร้พา่ ย
หันไปมอง สมุนกิลด์สามราชันสวรรค์พอวิง่ มาถึงก็คกุ เข่าลงข้างๆ เมือ่ เห็น
สภาพร่างกายของหัวหน้าตัวเองก�ำลังฟื้นฟูก็ถอนใจยาว
“โชคดี หัวหน้าไม่เป็นอะไร” สมุนกล่าวขึ้น น�้ำเสียงยินดี
“ฉันเกือบไม่รอดเหมือนกัน โชคดีที่เฒ่าอีสานช่วยไว้” เทพยันต์
ไร้พ่ายตอบ
สมุนกิลด์สามราชันสวรรค์มองไปทางฉางซาที่ก�ำลังทุบหัวสัตว์อสูร
หมาป่าเลือด เฒ่าอีสานจึงกล่าวแทรกขึ้นว่า
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้

“เพื่อไม่ ให้มันหอนเรียกเพื่อนกลับมาอีก เราต้องฆ่ามันให้หมด
ดังนั้นปล่อยให้คนของข้าเคลียร์สนามรบ เอ็งพาเทพยันต์ไร้พ่ายกลับไป
พักผ่อนใกล้ๆ ทางเข้าป่าวงกตก่อน”
สมุนกิลด์สามราชันสวรรค์รีบพยักหน้ารับ แล้วพาเทพยันต์ไร้พ่าย
กลับไปทันที
เฒ่าอีสานหันไปมองฉางซา ตอนนี้ ไอ้ตัวแสบก�ำลังหัวเราะเหมือน
คนบ้า พร้อมกับฆ่าสัตว์อสูรไปด้วย
“เฮ่อ...ไอ้เทพหนุ่ม มันสติดีหรือเปล่าวะเนี่ย ฆ่าสัตว์อสูรมันสนุก
ตรงไหน”
เฒ่าอีสานกล่าวขึ้น แล้วเดินตามหลังสมุนกิลด์สามราชันสวรรค์ไป
หนึ่งชั่วโมงต่อมา
ฉางซาฆ่าสัตว์อสูรหมาป่าเลือดไปนับร้อยตัว แต่ละตัวใกล้จะตาย
อยู่แล้ว ฉางซาจึงฆ่าพวกมันได้ง่ายมากๆ
ในที่สุดระดับพื้นฐานของฉางซาก็เลื่อนขึ้นจาก 40 ไปอยู่ที่ระดับ 43
ฉางซาค่อนข้างแฮปปี้ ทุกสิ่งเป็นไปตามที่เขาได้คาดหมายไว้
ไร้เงาก็ทำ� งานได้ดี มันกวาดสมบัตใิ นสนามรบจนเกลีย้ ง ไม่ให้เหลือ
แม้แต่ยูหยวนเดียว ข้อตกลงของฉางซา เพียงยกเอาอาวุธให้เฒ่าอีสาน
ส่วนเงินยังเป็นของเขา ซึ่งวันนี้ฉางซาก็รวยเละไปอีกหนึ่งวัน
เมือ่ เก็บไร้เงาเข้าไปไว้ในแหวนแล้ว เขาก็เดินกลับไปยังต้นไม้ทเี่ คย
ปักหลักรอวาดภาพ พอไปถึงฉางซาก็พบว่า ไม่ไกลจากต้นไม้ เทพยันต์
ไร้พ่ายและลูกน้องอีกคนก�ำลังนั่งสนทนากันอยู่ ส่วนเฒ่าอีสานนั่งอยู่บน
ต้นไม้ เหนือศีรษะของเขา แกกระโดดลงมาบนพื้น กล่าวว่า
“ระดับพื้นฐานของเอ็งเป็นไง”
“หึๆ ขึ้นมา 3 ระดับ ตอนนี้ 43 แล้ว” ฉางซาตอบ
“เอ็งก�ำไรไม่นอ้ ยเลย ตอนนีเ้ อ็งไปวาดแผนทีต่ อ่ เถอะ สมุนกิลด์สาม
ราชันสวรรค์มารอเอ็งสักพักใหญ่แล้ว” เฒ่าอีสานกล่าวขึ้น
ฉางซาพยักหน้า แล้วเดินเข้าไปหาเทพยันต์ไร้พ่ายและสมุน
ฉางซาท�ำการขีดเขียนแผนทีจ่ ากค�ำบอกเล่าต่อ เทพยันต์ไร้พา่ ยมอง
แผนที่อย่างสนใจ
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เมื่อฉางซาค�ำนวณทิศทางเสร็จ เขาก็เงยหน้าขึ้น กล่าวว่า “มีข่าวดี
เรารู้เส้นทางออกจากป่าวงกตแล้ว”
“จริงหรือ!” เทพยันต์ไร้พ่ายร้องอุทาน
“ใช่ เรียกคนทั้งหมดออกมา เดี๋ยวเราจะเดินทางผ่านป่าวงกตใน
วันนี้กันเลย” ฉางซากล่าวตัดบท
เทพยันต์ไร้พ่ายพยักหน้า แล้วรีบติดต่อไปหาสมุนทุกคน
ฉางซาและเฒ่าอีสานเดินกลับมายังใต้ต้นไม้ที่ตัวเองใช้เป็นฐาน
ที่มั่นอีกครั้ง
“เอ็งมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ ว่าจะพาทุกคนออกจากป่าวงกตได้ส�ำเร็จ”
เฒ่าอีสานเอ่ยปากถาม
“ร้อยเปอร์เซ็นต์” ฉางซาตอบยิ้มๆ
“เอ็งยังไม่เคยเห็นพื้นที่จริงนะโว้ย! ข้าว่าเผื่อใจให้ความผิดพลาดไว้
หน่อยก็ดนี ะ” เฒ่าอีสานกล่าวขึน้ เพราะตัง้ แต่เล่นเกมมายังไม่เคยเห็นใคร
ใช้วิธีเหมือนฉางซาสักคน
“ฮ่าๆ ลุงไม่ตอ้ งกังวลแทนฉันหรอก อีกไม่นานก็รวู้ า่ ฉันพาไปถูกทาง
ไหม ฮ่าๆๆ” ฉางซาตอบ
“จริงสิ ลุงจะเข้าตี้กับฉันใหม่หรือเปล่า แต่ถ้าลุงกลัว ไม่ต้องก็ได้
นะ” ฉางซาเปลี่ยนเรื่องถาม
แน่นอนว่าฉางซาคิดจะเป็นปลิงดูดค่าระดับพื้นฐานจากเฒ่าอีสาน
อีกครั้ง
“ใครกลัวเอ็ง ตั้งตี้ใหม่ได้เลย” เฒ่าอีสานตอบ
ฉางซาไม่รอช้า ตั้งตี้กับเฒ่าอีสานอีกรอบ
“รอบนี้ ข้าจะให้เอ็งรู้ว่า ไม่มีอาถรรพ์ใดจะสู้คนธรรมะธัมโมอย่าง
ข้าได้” เฒ่าอีสานกล่าวยิ้มๆ
ฉางซาพยักหน้า กล่าวว่า “จัดไปลุง!”
เวลาผ่านไปสามชั่วโมงกว่าๆ
สมุนกิลด์สามราชันสวรรค์ออกจากป่าวงกตมาทั้งหมด เมื่อทุกคน
พร้อม ฉางซาก็น�ำทีมไปตามเส้นทางที่เขาก�ำหนดไว้
ฉางซาพาทุกคนเดินเพียงครึ่งชั่วโมงก็สามารถออกจากป่าวงกตได้

12 เกมนี้ ขาขอเป็
นพระเอก เล่ม 3 คัมภีร์ยันต์สี่ ธาตุ
้

เฒ่าอีสานถึงกับงง นึกไม่ถึงว่าตัวเองจะออกจากป่าวงกตได้เร็วขนาดนี้
เฒ่าอีสานหันมามองฉางซา แต่ยังไม่ทันได้พูดอะไร ฉางซาก็กล่าวขึ้นว่า
“ฉันเป็นอัจฉริยะ ป่าวงกตแห่งนี้เด็กๆ มียากกว่านี้ปะ”
“เออ...เอ็งเก่ง” เฒ่าอีสานตอบ
เทพยันต์ไร้พ่ายเดินเข้ามาหาฉางซา กล่าวว่า “นายท�ำได้ยอดเยี่ยม
มาก เพียงครึ่งชั่วโมงก็ออกมาได้ เหลือเชื่อจริงๆ”
ฉางซายกนิ้วชี้ใส่หน้าตัวเอง กล่าวว่า “ฉัน...อัจฉริยะมาเกิด”
ฉางซาคุยเขื่อง ท�ำให้เทพยันต์ไร้พ่ายถึงกับอึ้ง แต่ก็ท�ำหน้ายิ้มแย้ม
กล่าวต่อไปว่า
“ไม่ทราบว่าแผนที่ของนาย ฉันขอก๊อบปี้ได้ไหม”
“ไม่มีปัญหา” ฉางซาส่งแผนที่ไปให้เทพยันต์ไร้พ่ายแต่โดยดี สมุน
ที่เตรียมคัดลอกก็รีบน�ำแผนที่ของฉางซาไปนั่งคัดลอกทันที
“เดี๋ยวฉันกับลุงจะไปนั่งรอตรงโน้นนะ” ฉางซากล่าวตัดบท พลาง
ชี้บอกต�ำแหน่ง
เทพยันต์ไร้พ่ายได้สิ่งที่หวังแล้ว ก็พยักหน้าและเดินกลับไปหา
ลูกน้อง ส่วนฉางซากับเฒ่าอีสานเดินไปนั่งพักผ่อนใต้ต้นไม้
“ไม่น่าเชื่อว่าเอ็งจะยอมให้แผนที่เทพยันต์ไร้พ่ายไปคัดลอกง่ายๆ”
เฒ่าอีสานกล่าวขึ้น
“ให้แล้วไง ยังไงพวกเขาก็ดูไม่ออกหรอก”
ฉางซาตอบ ท�ำให้เฒ่าอีสานเบิกตาโต
“หมายความว่ายังไงวะ”
ฉางซายิม้ อย่างเจ้าเล่ห์ กล่าวว่า “ฉันดัดแปลงข้อมูลเส้นทาง ส่วนของ
จริงอยู่ในนี้”
ฉางซาใช้นวิ้ เคาะขมับของตัวเอง เฒ่าอีสานถึงกับอึง้ แต่หายแปลกใจ
แล้วว่าท�ำไมแผนที่ถึงอ่านล�ำบากนัก เพราะไอ้ตัวแสบมั่วไว้นี่เอง
“เอ็งนี่มันโคตรเจ้าเล่ห์ หวังว่าพ่อเอ็งจะภูมิใจกับพรสวรรค์ด้านนี้
ของเอ็ง” เฒ่าอีสานประชด
ฉางซายิม้ กล่าวว่า “ลุงไม่รอู้ ะไร พ่อฉันเทพกว่าฉันเยอะ พรสวรรค์
ของฉันยังไม่ได้ครึ่งของพ่อด้วยซ�้ำ ฮ่าๆๆ”
“โห! เอ็งนี่...เอาดีเอ็นเอของพ่อมาเต็มสินะ” เฒ่าอีสานกล่าวขึ้น
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ฉางซายักไหล่ กล่าวว่า “ลุงนีก่ พ็ ดู แปลกๆ ถ้าฉันไม่ได้ดเี อ็นเอพ่อ จะ
ให้ฉันได้ดีเอ็นเอมาจากคนข้างบ้านหรือไง ฮ่าๆๆ”
“เฮอะ เรื่องพ่อเอ็งน่ะ ช่างมันเถอะ มาคิดกันดีกว่า ว่าพวกเราจะ
เอายังไงต่อกับกิลด์สามราชันสวรรค์” เฒ่าอีสานเปลี่ยนเรื่องคุย
ฉางซาคลี่ยิ้มบางๆ กล่าวว่า “ง่ายๆ ทางใครทางมัน”
“เอ็งต้องการแยกจากพวกมันทันที?” เฒ่าอีสานกล่าว
“ใช่ อยู่กับพวกมันต่อท�ำไมอีก” ฉางซาตอบ
เฒ่าอีสานยกมือเกาศีรษะ กล่าวว่า “พวกมันมีคนเยอะกว่า พวกเรา
จะได้ประหยัดเวลาในการคัดเลือกพื้นที่ ไม่ใช่เหรอ เหมือนเอ็งเคยท�ำใน
ป่าวงกตไง”
ฉางซาโบกมือ กล่าวว่า “ไม่เอาหรอก พวกเราหาเอาเองดีกว่า”
เฒ่าอีสานพ่นลมหายใจออกมา กล่าวว่า “ฟังข้านะ ที่นี่มีพื้นที่เกือบ
50 กิโลเมตร ถ้าหากันแค่สองคน ข้าเกรงว่า อีกร้อยปีก็หาไม่เจอ”
ฉางซาใช้นิ้วชี้หน้าตัวเอง กล่าวว่า “ลุงมาที่นี่กับใคร”
“ถามโง่ๆ มากับเอ็งไง” เฒ่าอีสานตอบ
“ผิด...ลุงมากับอัจฉริยะต่างหาก ฮ่าๆๆ” ฉางซากล่าวแล้วหัวเราะลัน่
เฒ่าอีสานเบ้ปาก แม้จะรูว้ า่ ไอ้ตวั แสบชอบคุยโวประจ�ำ แต่เวลามันพูด
แกก็ยังรู้สึกคันเท้ามาก
“เอ็งจะหาคัมภีร์ยังไง แผนที่บอกพวกเราแค่...มันอยู่ในนี้ แต่ไม่ได้
บอกว่าอยู่ตรงจุดไหน” เฒ่าอีสานถาม
“ฉันมีความคิดบางอย่างในหัว แต่ยังไม่แน่ใจ เอาเป็นว่าชิ่งหนีจาก
กิลด์สามราชันสวรรค์ก่อน ส่วนเรื่องอื่นๆ เดี๋ยวให้อัจฉริยะคนนี้เป็นคน
จัดการเอง” ฉางซาตอบยิ้มๆ
“เหอะๆ ตามใจเอ็ง พ่ออัจฉริยะ” เฒ่าอีสานตอบประชดอีกครั้ง
ครึ่งชั่วโมงต่อมา
เมื่อเทพยันต์ไร้พ่ายน�ำแผนที่มาคืน ฉางซาก็รับไปเก็บไว้ เหตุผลที่
เทพยันต์ไร้พ่ายขอลอกแผนที่ เพราะเขาต้องการจะน�ำวิธีการของฉางซา
ไปใช้กับสถานที่อื่นด้วย
“ไม่ทราบว่าเฒ่าอีสานมีโปรแกรมจะท�ำอย่างไรต่อ” เทพยันต์ไร้พา่ ย

14 เกมนี้ ขาขอเป็
นพระเอก เล่ม 3 คัมภีร์ยันต์สี่ ธาตุ
้

ถาม

“ข้าจะออกค้นหาคัมภีร์กันสองคน” เฒ่าอีสานตอบ นั่นก็เพียงพอที่
เทพยันต์ไร้พา่ ยจะรู้ ว่าทัง้ สองคนต้องการแยกตัวไปหาคัมภีร์ ซึง่ เขาก็ไม่ได้
คิดจะเหนี่ยวรั้งไว้
“หวังว่าทั้งสองคนจะโชคดี” เทพยันต์ไร้พ่ายกล่าวขึ้น
“เช่นกัน” เฒ่าอีสานตอบสั้นๆ
เทพยันต์ไร้พ่ายหันมายิ้มให้ฉางซาเล็กน้อย จากนั้นก็ขอตัวกลับไป
ยังกลุ่มของตัวเอง
“ตอนนีถ้ งึ เวลาเอ็งออกโรงแล้ว จะไปทางไหนก็กรุณาชีแ้ นะด้วย พ่อ
อัจฉริยะ” เฒ่าอีสานหันมากัดฉางซาอีกครั้ง
“ได้ เดี๋ยวจะโชว์ความเทพให้ดู แล้วลุงจะอึ้ง”
ฉางซาคุยโม้จบ ก็หยิบเหรียญเงินออกจากกระเป๋ามิติ เฒ่าอีสาน
มองฉางซาอย่างสงสัย
“เอ็งจะท�ำอะไร” เฒ่าอีสานเอ่ยปากถาม
“อย่าเพิง่ ถาม นีเ่ ป็นวิธกี ารของอัจฉริยะ” ฉางซากล่าวจบ ก็กำ� เหรียญ
ไว้ในมือ
“โอม...ถ้าออกหัวไปทิศเหนือ ถ้าออกก้อยไปทิศทางตะวันออก โอม
เพี้ยง!” ฉางซาเป่าลมเข้าไปในมือ แล้วปล่อยเหรียญลงบนพื้น เฒ่าอีสาน
ถึงกับช็อก พูดอะไรไม่ออก
“เยส! ไปทิศเหนือ” ฉางซาร้องอุทานพร้อมกับลุกขึ้นยืน แล้วชี้นิ้ว
ไปทางเหนือ
“ไปกันเถอะลุง คัมภีร์รอเราอยู่เบื้องหน้าแล้ว ฮ่าๆๆ”
ฉางซาระเบิดเสียงหัวเราะ พร้อมกับเดินล�้ำหน้าไปทันที เฒ่าอีสาน
มองตามแผ่นหลังฉางซาไปอย่างเศร้าสร้อย
‘ข้า...คงเป็นบ้า ที่ให้มันน�ำทาง หนังสือพูดไว้ไม่มีผิด อัจฉริยะกับ
คนบ้า มันห่างกันแค่นิดเดียว เฮ่อ...เป็นกรรมอะไรของข้าเนี่ย ถึงต้องมา
เจอกับมัน’ เฒ่าอีสานร�ำพึง
ฉางซาเดินได้สิบกว่าเมตร เมื่อรู้สึกว่าเฒ่าอีสานไม่ได้เดินตามมา
เขาจึงหันกลับไปมอง
“อ้าว! ลุงเป็นอะไร โรคเกาต์ก�ำเริบหรือ” ฉางซาถาม

ปากกาแดงดำ� 15

“เฮ่อ...” เฒ่าอีสานไม่ได้ตอบฉางซา แต่ถอนใจอย่างปลงๆ ก่อนจะ
เดินตามหลังไอ้ตัวแสบไป
สิบห้านาทีต่อมา
ฉางซาเดินไปพบเห็นวัตถุประหลาดห้อยอยู่บนต้นไม้สูงๆ มัน มี
ลักษณะเป็นพุม่ สีเหลือง และมีจำ� นวนหลายพุม่ ฉางซาหันไปมองเฒ่าอีสาน
เพื่อหวังจะสอบถาม แต่เมื่อเห็นว่าเฒ่าอีสานเดินอยู่ห่างจากเขาเกือบยี่สิบ
เมตร แถมก�ำลังอ่านกระทูส้ อื่ สาร ฉางซาจึงเลือกจะพิสจู น์มนั เอง ด้วยการ
หยิบก้อนหินข้างทางขึ้นมา
“หึๆ ถ้าเป็นผลไม้นี่แจ๋วเลย ฉันก�ำลังหิวของแปลกพอดี” ฉางซา
กล่าวจบ ก้อนหินในมือก็ถูกขว้างออกไป
ปุ๊! ก้อนหินพุ่งเข้าไปที่พุ่มสีเหลือง ความแรงของการขว้างท�ำให้
พุ่มไม้สีเหลืองส่วนล่างขาดกระจุย
‘สัตว์อสูรผึ้งจิ๋ว ระดับ 40 เตรียมจู่โจม’
เสียงในหัวของฉางซาดังขึ้น ท�ำให้เขาตะลึงไปชั่วครู่ เพราะใครจะ
ไปคาดคิดว่าไอ้พุ่มสีเหลืองประหลาดจะกลายเป็นรังผึ้งไปได้ เสียงในหัว
ของฉางซาดังเข้ามาเรื่อยๆ เมื่อฉางซาเห็นผึ้งจิ๋วตัวขนาดเท่านิ้วโป้ง เขา
ก็สูดหายใจลึกๆ
“ผึ้งจิ๋วบ้าอะไร นี่มันโคตรผึ้งแล้ว” ฉางซาพูดจบก็เผ่นแน่บย้อน
กลับไป
เฒ่าอีสานรู้สึกว่ามีสายลมหอบหนึ่งพุ่งผ่านตัวเองไป จึงเงยหน้าขึ้น
มอง
“อ้าว! เอ็งวิ่งย้อนกลับมาท�ำซากอะไร” เฒ่าอีสานถาม
แต่ชวั่ ครูเ่ ดียว เสียงคอมพิวเตอร์ในหัวของเฒ่าอีสานก็รายงานสถานะ
ของสัตว์อสูรที่ก�ำลังจะโจมตีบ้าง
“อ๊ากกก!!! ผึ้งจิ๋ว” เฒ่าอีสานร้องอุทาน เมื่อพบสัตว์อสูรผึ้งจิ๋ว
จ�ำนวนมาก ก�ำลังกรูกันเข้ามา แกไม่รอช้า วิ่งตามฉางซาไปเช่นกัน
“ไอ้ตัวแสบ เอ็งหนีไม่บอกกันบ้างเลยนะโว้ย!”
“ขอโทษทีลุง ฉันลืมไป” ฉางซาตอบ และหันกลับไปมองด้านหลัง
“อ๊ากกก!!! มันยังตามมาอีก แยกกันชั่วคราวนะลุง” ฉางซากล่าว
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จบก็วิ่งหนีไปอีกทาง
เฒ่าอีสานท�ำตามทีฉ่ างซาบอก โดยวิง่ ไปด้านตรงข้ามกับไอ้ตวั แสบ
“อ้าวเฮ้ย! ท�ำไมมันตามข้าคนเดียววะ!” เฒ่าอีสานร้องอุทานด้วย
ความตกใจ
เพื่อจะหนี ให้พ้น เฒ่าอีสานจึงต้องใช้วิชาตัวเบาเร่งเต็มฝีเท้า แต่
สุดท้ายก็ยังหนีผึ้งบางตัวไม่พ้นอยู่ดี
“โอ๊ย! โอ๊ย!” เฒ่าอีสานร้องลั่น เมื่อถูกสัตว์อสูรผึ้งจิ๋วตัวเท่านิ้วโป้ง
ต่อยเข้าที่ใบหน้าและศีรษะ เฒ่าอีสานใช้มือปัดบนศีรษะเป็นพัลวัน
“บึงน�้ำ!” เฒ่าอีสานร้องอุทาน เมื่อพบสิ่งช่วยชีวิต
ตูมมม!!! เฒ่าอีสานกระโดดลงไปในน�้ำทันที สัตว์อสูรผึ้งจิ๋วต่างบิน
วนเวียนเหนือน�้ำไม่ไปไหน เฒ่าอีสานจึงต้องด�ำน�้ำไปก่อน ไม่อาจโผล่ขึ้น
มาท้าทายพวกมัน
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้
พอฉางซาแยกกับเฒ่าอีสานปุ๊บ เขาก็หลบเข้าไปหลังต้นไม้ใหญ่ ซึ่ง
มีพมุ่ ไม้เล็กๆ ขึน้ อยูร่ อบโคนต้นไม้ สัตว์อสูรผึง้ จิว๋ พอบินอ้อมต้นไม้ก็ไม่เห็น
ร่างฉางซาอยู่ด้านหน้าของพวกมัน จึงหันไปเล่นงานเฒ่าอีสานแทน
เมื่อฉางซาไม่ได้ยินเสียงสัตว์อสูรผึ้งจิ๋วบิน เขาก็โผล่หน้าออกมา
“โอ...แปลกจริงๆ ท�ำไมกิลด์คนแก่ถึงเป็นที่รักของสัตว์อสูรจ�ำพวก
ต่อ แตน ผึ้ง จัง” ฉางซากล่าวยิ้มๆ
“อืม...เมื่อครู่มันบินออกจากรังหมดแล้วนี่ ไปขโมยน�้ำหวานของมัน
ดีกว่า คิๆๆ” ฉางซากล่าวจบ ก็ย้อนกลับไปตามเส้นทางเดิม
ฉางซาวิง่ ย้อนกลับไปไม่นาน ก็พบเห็นพุม่ สีเหลืองขาดครึง่ วางอยูบ่ น
พื้นหญ้า ฉางซามองส�ำรวจบนต้นไม้ก่อน เมื่อเห็นพุ่มอื่นๆ ยังดูปกติ เขาก็
รีบวิ่งเข้าไปหยิบพุ่มสีเหลืองขาดครึ่ง วิ่งออกมา ฉางซาคาดเดาถูก มันเป็น
น�้ำหวานของผึ้ง ตามต�ำรา น�้ำหวานของผึ้งทุกประเภทสามารถใช้ท�ำยาได้
รังผึง้ ประหลาดทีฉ่ างซาได้มา มีขนาดใหญ่กว่าลูกฟุตบอลหนึง่ เท่าตัว
ฉางซาเอาถังใส่วัตถุดิบออกมาใส่ไว้ ก่อนจะเผ่นแน่บหนี ไปจากบริเวณนี้
เพราะไม่มอี ะไรรับประกันว่าฝูงสัตว์อสูรผึง้ จิว๋ ทีต่ ามเฒ่าอีสานไปจะไม่ยอ้ น
กลับมาทางเดิม
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ฉางซากลับมารอเฒ่าอีสานบนเส้นทางที่ทั้งสองวิ่งแยกจากกัน เขา
นั่งรออยู่ครึ่งชั่วโมง ก็เห็นเฒ่าอีสานในสภาพใบหน้าบวมฉึ่ง ตาเกือบปิด
วิ่งย้อนกลับมา
“ฮ่าๆ ลุงโดนมันต่อยหรือ” ฉางซาเอ่ยปากถาม
“เอ็งเห็นสภาพข้าแล้ว ยังเสือกจะถามอีก” เฒ่าอีสานตอบ
“ไม่น่าเชื่อว่ายอดฝีมืออย่างลุงจะแพ้พวกผึ้งได้” ฉางซากล่าวยิ้มๆ
เฒ่าอีสานท�ำหน้าเซ็งๆ กล่าวว่า “นั่นมันผึ้งนะโว้ย! ข้าจะเอาอะไร
ไปสู้มัน”
“แผ่นยันต์ไง” ฉางซากล่าวขึ้น
“จะใช้แผ่นยันต์ก็ต้องมีเวลาเขียน ขนาดข้าใช้วิชาตัวเบาเต็มก�ำลัง
มันยังต่อยข้าไปหลายตัว ขืนข้าหยุดวิ่ง พวกมันคงเอาก้นรุมย�ำข้าจนตาย
สิ” เฒ่าอีสานตอบ ก่อนจะมองส�ำรวจฉางซา
“เอ็งไม่โดนมันต่อยสักตัวหรือ” เฒ่าอีสานถาม
ฉางซาท�ำหน้าภูมิใจ คลี่ยิ้มแล้วกล่าวว่า “ฉัน...อัจฉริยะ”
“โอเค เอ็งมันอัจฉริยะ เฮ่อ...ข้าไม่ควรถามเอ็งเลย” เฒ่าอีสานบ่นอุบ
ก่อนจะนึกอะไรขึ้นมาได้อีกครั้ง
“จริงสิ ท�ำไมอยูๆ่ เอ็งโดนมันโจมตีวะ” เฒ่าอีสานถาม สีหน้าสงสัย
มาก
“ไม่รสู้ ลิ งุ ฉันเห็นมันกรูกนั เข้ามา ก็ตกใจรีบวิง่ หนีเลย” ฉางซาตอบ
โดยตัดสินใจโกหกเฒ่าอีสาน เพราะขืนบอกความจริงว่าเขาไปขวางก้อนหิน
ใส่รังของมัน มีหวังถูกเฒ่าอีสานเขกกะโหลกแน่
“แปลกว่ะ ตามนิสยั ของสัตว์อสูรผึง้ จิว๋ ถ้าไม่มีใครไปก่อกวนรังของ
มัน สัตว์อสูรผึ้งจิ๋วจะไม่โจมตีใคร” เฒ่าอีสานกล่าวเบาๆ
“เอ็งไม่ได้ท�ำอะไรแน่นะโว้ย!” เฒ่าอีสานหันมาคาดคั้นถามอีกรอบ
“ลุงคิดว่าฉันเป็นใคร ฉันอัจฉริยะนะ” ฉางซาตอบเสียงแข็ง พร้อม
กับตีสีหน้าจริงจังมาก
“โอเค โอเค” เฒ่าอีสานโบกมือ แต่ยังท�ำท่าครุ่นคิดต่อ
“หรือจะเป็นสัตว์อสูรหมาป่าเลือดโจมตี”
เฒ่าอีสานร�ำพึงออกมา แต่ค�ำพูดของเฒ่าอีสานก็ท�ำให้ฉางซาเบิก
ตาโต

18 เกมนี้ ขาขอเป็
นพระเอก เล่ม 3 คัมภีร์ยันต์สี่ ธาตุ
้

“ลุง ที่นี่ก็มีหมาป่าเลือดด้วยหรือ” ฉางซาถาม
“มีสิ ท�ำไมหรือ” เฒ่าอีสานตอบ
“ท�ำไมลุงไม่บอกฉันก่อน” ฉางซากล่าวเสียงดัง
“เอ็งไม่ถาม ข้าก็เลยไม่ได้พูดอะไร อีกอย่าง...นอกป่าวงกตมีสัตว์
อสูรหมาป่าเลือดฝูงใหญ่ ยังไงภายในนี้ก็ต้องมีพวกมันอยู่แล้ว อัจฉริยะ
อย่างเอ็งน่าจะรู้นะ” เฒ่าอีสานตอบ
“ลุง...รู้ต�ำแหน่งรังของพวกมันหรือเปล่า” ฉางซาถามต่อ โดยไม่
สนใจค�ำประชดในตอนท้ายประโยค
“รู้สิ” เฒ่าอีสานตอบ
“ฮ่าๆ พวกเราต้องไปที่นั่นกันนะลุง” ฉางซากล่าวเสียงดัง
เฒ่าอีสานมีสีหน้าสงสัย กล่าวว่า “เอ็งจะไปท�ำอะไรที่รังของมัน”
“ตามความคิดของฉัน บางทีรังของสัตว์อสูรหมาป่าเลือดอาจเป็น
ที่ซ่อนคัมภีร์” ฉางซาวิเคราะห์
เฒ่าอีสานนิ่งคิดก่อนจะส่ายหน้า กล่าวว่า “อะไรท�ำให้เอ็งมั่นใจว่า
คัมภีร์ยันต์ร่างแยกอยู่ที่นั่น”
“ความอัจฉริยะของฉันไง แค่นี้ก็เพียงพอแล้ว ฮ่าๆๆ” ฉางซากล่าว
จบก็หัวเราะเสียงดัง
“เหอะๆ เหตุผลไร้สาระสิ้นดี” เฒ่าอีสานกล่าวขึ้น
ฉางซายิ้ม กล่าวว่า “เชื่อฉันเถอะ ลุงรีบน�ำทางไปเลย”
“วันนี้น�ำทางไม่ได้แล้ว” เฒ่าอีสานกล่าวขึ้น
“ท�ำไมอะ” ฉางซาถาม
“เอ็งดูตาข้าสิ มันจะปิดอยูแ่ ล้ว เอ็งยังจะโหดร้ายให้ขา้ เดินทางต่ออีก
หรือ ขณะเดียวกัน ถ้ารอให้ตาข้าหายบวมก็ต้องรออีกหกชั่วโมง ซึ่งตะวัน
ก็จะตกดินพอดี ดังนั้นไปพรุ่งนี้เหมาะสมกว่า” เฒ่าอีสานอธิบาย
“โอเค งัน้ หาทีพ่ กั กันก่อนก็ได้ ช้าไปอีกวันคงไม่มีใครแย่งคัมภีรข์ อง
พวกเราหรอก” ฉางซากล่าวตัดบท
เฒ่าอีสานพาฉางซาเสาะหาสถานที่พัก ไม่นานก็พบเจอสถานที่
เหมาะสม ทัง้ สองยังคงเลือกพักบนต้นไม้ เพราะมันสะดวกดี ไม่จำ� เป็นต้อง
มีเวรเฝ้ายาม
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เช้าวันใหม่
ร่างกายของเฒ่าอีสานกลับคืนสู่สภาพเดิมแล้ว เมื่อกินอาหารเช้า
เสร็จ แกก็เริ่มน�ำทางฉางซาไปยังรังของสัตว์อสูรหมาป่าเลือด ซึ่งอยู่ห่าง
ออกไปสิบกว่ากิโลเมตร
ระหว่างทาง ฉางซาพบเห็นบึงขนาดใหญ่ดว้ ย เฒ่าอีสานก�ำชับไม่ให้
ฉางซาเดินเข้าไปใกล้บึงนัก ท�ำให้เขาสงสัยว่ามีตัวอะไรอยู่ในบึงน�้ำ
“ลุง มีอะไรในบึงน�้ำ” ฉางซาถาม เมื่ออดสงสัยไม่ไหว
“มันเป็นสัตว์อสูรตระกูลพืช เรียกว่า บัวอสูร” เฒ่าอีสานอธิบาย
“มันสามารถโจมตีขึ้นมาบนฝั่งได้หรือเปล่า” ฉางซาถามต่อ
“ได้! แต่ไม่รนุ แรงเท่าอยู่ในน�ำ 
้ บัวอสูรไม่ใช่พชื ธรรมดา แม้แต่ยอด
ฝีมือระดับสูงก็เคยพลาดท่าให้มันมานักต่อนักแล้ว” เฒ่าอีสานตอบ
“ความแข็งแกร่งของมันอยู่ที่ไหน” ฉางซาถามต่อ
เฒ่าอีสานยิ้ม กล่าวว่า “ความน่ากลัวของมันอยู่ที่จ�ำนวน ถ้าสู้บน
บก ยังไงผู้เล่นก็ชนะมากกว่าแพ้ แต่ถ้าไปสู้ในน�้ำที่มีพวกมันจ�ำนวนมาก
เปอร์เซ็นต์ที่ผู้เล่นจะชนะต�่ำมากๆ”
ฉางซานิ่งคิดเล็กน้อยก่อนกล่าวขึ้นว่า “ฉันอยากเห็นมัน ลุง”
“เหอะๆ เอ็งจะเดินทางดีๆ เหมือนชาวบ้านไม่ได้เลยหรือไง ท�ำไม
ต้องชอบก่อเรื่องวุ่นวายด้วย” เฒ่าอีสานกล่าวขึ้น
ฉางซายักไหล่ กล่าวว่า “ท�ำไงได้ การศึกษาเป็นนิสัยของอัจฉริยะ
ถ้าฉันไม่เรียนรู้ ฉันจะกลายเป็นคนโง่”
“เหอะๆ ข้ออ้างเอ็งนี่มัน...เฮ้อ! ช่างเถอะ เดี๋ยวข้าจะกระตุ้นมันให้
ดู” เฒ่าอีสานกล่าวจบ ก็บอกให้ฉางซาขยับตัวออกไปห่างๆ ส่วนตัวเองก็
หยิบถังใส่วัตถุดิบออกจากกระเป๋ามิติ
เฒ่าอีสานหยิบชิน้ เนือ้ ขนาดใหญ่ออกมา แล้วโยนโครมลงไปในน�ำ 
้ แก
ปล่อยแผ่นยันต์ลอยออกไปจากตัว และใช้นวิ้ ตวัดเขียนอักษรยันต์ในอากาศ
ต่อเนื่อง
ตูมมม!!! ตูมมม!!! ตูมมม!!! อยู่ๆ น�้ำก็ระเบิดเสียงดังสนั่นหวั่นไหว
ฉางซาเบิกตาโต เมื่อเห็นพืชอสูรมีปากและมีฟันโผล่ขึ้นมาจากน�้ำ 
บนหัวของมันมีดอกบัวยักษ์ขนาดเท่าลูกฟุตบอลติดอยู่ มันไม่ได้มีตัวเดียว
แต่โผล่ขึ้นมานับสิบตัว เนื้อที่เฒ่าอีสานโยนลงไป พริบตาเดียวพวกมันก็
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แย่งกันเขมือบจนหมด
พอพวกมันหันหน้ามามองฉางซา เสียงคอมพิวเตอร์ในหัวก็ดงั ขึน้ ว่า
‘พืชบัวอสูร ระดับ 45 เตรียมโจมตี’
พอเฒ่าอีสานสะบัดนิว้ แผ่นยันต์กพ็ งุ่ ออกไป พริบตามันก็กลายเป็น
ครอบแก้วใส คลุมร่างเฒ่าอีสานและเขา โดยมีรัศมี 5 เมตร
“ลุง ท�ำอะไรอะ” ฉางซาถาม
“เดีย๋ วเอ็งก็ร”ู้ เฒ่าอีสานกล่าวจบ พืชบัวอสูรก็พน่ เมล็ดของมันออก
มาโจมตี
บึ้มมม!!! บึ้มมม!!! บึ้มมม!!! เสียงระเบิดดังสนั่นหวั่นไหว
ฉางซาตกใจจนถอยหลังไปหลายก้าว แต่เมื่อพบว่าตัวเองไม่ได้รับ
อันตราย เพราะยันต์ที่เฒ่าอีสานใช้เมื่อครู่ เขาจึงโล่งใจไปบ้าง
เฒ่าอีสานปล่อยยันต์แผ่นใหม่ออกมา แล้วรีบเขียนอักษรยันต์ใน
อากาศอีกครั้ง เมื่อสะบัดนิ้ว แผ่นยันต์ก็พุ่งออกไปจากครอบแก้วโปร่งใส
ก่อนจะกลายเป็นลูกไฟยักษ์พุ่งเข้าหากลุ่มพืชอสูร
บึ้มมม!!! เสียงระเบิดดังกึกก้อง เปลวไฟดวงใหญ่สว่างวาบแล้ว
หายไป เหล่าพืชบัวอสูรถูกความร้อนแผดเผา พวกมันรีบด�ำน�้ำหนี ไม่นาน
ผิวน�้ำก็กลับมานิ่งสนิทอีกครั้ง เฒ่าอีสานชี้นิ้วไปยังแผ่นยันต์ที่สร้างครอบ
แก้วใส ชั่วครู่เดียวมันก็เริ่มสลายหายไปทีละน้อย เช่นเดียวกับครอบแก้ว
โปร่งใส
“ลุง ยันต์ที่สลายไปเมื่อครู่ คือคัมภีร์อะไร” ฉางซาเอ่ยปากถาม
“คัมภีร์ยันต์สร้างอาณาเขต” เฒ่าอีสานตอบ
“เจ๋งมากเลยลุง” ฉางซาพูด พร้อมกับยกนิ้วโป้งให้ด้วย
“หึๆ ข้าไม่อยากคุย คัมภีร์ยันต์ของข้าไม่มีเล่มไหนห่วยแตกหรอก”
เฒ่าอีสานเริ่มยกย่องตัวเองบ้าง
“พอมีที่ว่างในคัมภีร์ให้ฉันหรือเปล่า ลุง” ฉางซากล่าวยิ้มๆ
“ไม่มีโว้ย!” เฒ่าอีสานกล่าวตัดบทอย่างรวดเร็ว
“โธ่! ลุงขี้เหนียวไปได้” ฉางซาบ่นอุบ
แต่เฒ่าอีสานไม่สนใจ กล่าวขึ้นว่า “เดินทางกันต่อได้แล้ว”
“ครับ ครับ คร้าบ!” ฉางซาตอบลากเสียง ก่อนจะเดินตามหลังเฒ่า
อีสานไปอย่างระมัดระวัง
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เกือบสองกิโลเมตรต่อมา ฉางซาก็พบโพรงดินขนาดใหญ่
“เอ็งระวังตัวให้ดี ทีน่ มี่ สี ตั ว์อสูรมดแดงไฟยักษ์อาศัยอยู”่ เฒ่าอีสาน
หันมาเตือนฉางซา
“ไม่ต้องบอกฉันก็เห็นแล้ว ขอเผ่นก่อนละ” ฉางซากล่าวจบ ก็รีบ
เผ่นหนีขึ้นไปบนต้นไม้ที่อยู่ไม่ไกลนัก
เฒ่าอีสานมองไปข้างหน้า พอเห็นฝูงสัตว์อสูรมดแดงไฟยักษ์ห้าหก
ตัวก�ำลังเดินตรงมา แกก็คลี่ยิ้ม ก่อนจะกล่าวว่า “เอ็งนี่มันขี้ขลาดสิ้นดี”
“ฉันไม่ได้ขี้ขลาด แต่คติของฉันคือ หนีเอาตัวรอดได้ เป็นยอดคน”
ฉางซาร้องตะโกนลงมาจากต้นไม้
เฒ่าอีสานปล่อยแผ่นยันต์ลอยออกมา พริบตาก็ใช้นวิ้ เขียนอักษรลง
บนแผ่นยันต์ ขณะเดียวกันสัตว์อสูรมดแดงไฟยักษ์ก็พบเห็นเฒ่าอีสานแล้ว
มันจึงกรูกันเข้ามาทันที
“ไป!” เฒ่าอีสานร้องตะโกน แผ่นยันต์พงุ่ ออกไปด้านหน้า และกลาย
สภาพเป็นคลื่นน�้ำพุ่งทะยานเข้าหาฝูงมดแดงไฟยักษ์ทันที
ฉางซามองดูอยู่บนต้นไม้ รู้สึกตื่นตาตื่นใจกับยันต์ธาตุน�้ำมากๆ
เฒ่าอีสานยังโชว์ออฟไม่หมด แผ่นยันต์ใบที่สองถูกส่งลอยออกมา
นิ้วมือของเฒ่าอีสานรีบขีดเขียนอย่างรวดเร็ว
“ไป!” เฒ่าอีสานร้องตะโกนขณะเหวี่ยงนิ้วไปด้านหน้า
แผ่นยันต์พุ่งออกไป ชั่วครู่เดียวมันก็กลายสภาพเป็นดาบยักษ์สีแดง
โปร่งใส ฉางซาเห็นภาพนี้ถึงกับอ้าปากค้าง
“สุดยอด น่าสนุกโคตรๆ” ฉางซาพูดกับตัวเองเบาๆ
เฒ่าอีสานใช้นิ้วบังคับดาบยักษ์ แล้วเหวี่ยงฟันเข้าไปหาฝูงสัตว์อสูร
มดแดงไฟยักษ์
บึ้มมม!!! เสียงระเบิดดังสนั่นหวั่นไหว
ฉางซาเห็นร่างของสัตว์อสูรมดแดงไฟยักษ์ปลิวลอยกระเด็น ดาบ
ยักษ์สีแดงโปร่งใสก็หายวับไปเช่นกัน
“อืม...ไม่ค่อยจ๊าบเท่าไหร่แฮะ ฟันได้ครั้งเดียวเอง” ฉางซากล่าวขึ้น
เฒ่าอีสานหยิบดาบคูก่ ายออกมา แล้วเหินร่างเข้าหาสัตว์อสูรมดแดง
ไฟยักษ์ที่ ได้รับบาดเจ็บ คมดาบตัดผ่านขาของสัตว์อสูรอย่างง่ายดาย
พวกมันไม่ใช่คู่มือของเฒ่าอีสานเลย
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“ฮ่าๆ ไอ้เทพหนุ่ม เอ็งดูความเทพของข้าไว้ นี่แหละของจริง” เฒ่า
อีสานกล่าวเสียงดัง พร้อมกับเคลื่อนร่างเข้าเข่นฆ่าสัตว์อสูรอย่างง่ายดาย
แต่อยู่ๆ ร่างของเฒ่าอีสานก็หายไปดื้อๆ ฉางซาท�ำหน้างง
“เมือ่ ครูว่ ชิ ายันต์อะไรกัน แค่ละสายตาเพียงไม่กวี่ นิ าที ร่างกายลุงก็
หายตัวไปแล้ว” ฉางซาร�ำพึงกับตัวเอง พลางกวาดสายตาหาเฒ่าอีสานไป
รอบๆ บริเวณ
“โห! สงสัยเป็นวิชายันต์พรางตัวขั้นเทพ เฒ่าอีสานมีวิชาเยอะจริงๆ
แฮะ” ฉางซาวิเคราะห์ สีหน้าจริงจัง
“เฮ้! ไอ้เทพหนุ่ม ช่วยข้าด้วย”
เสียงร้องตะโกนท�ำให้ฉางซาสะดุ้ง รีบมองหาต้นเสียง แต่เขาก็ยัง
ไม่พบเห็นร่างของเฒ่าอีสานเลย
“ลุง อยู่ที่ไหนอะ” ฉางซาร้องตะโกนถามกลับไป
“อยู่ในหลุม ข้าหล่นลงมาในหลุม” เฒ่าอีสานร้องตะโกนกลับมา
ท�ำให้ฉางซารู้ว่า เมื่อครู่เฒ่าอีสานไม่ได้ใช้วิชา แต่ตัวแกตกลงไปในหลุม
ที่ไหนสักแห่ง
“เหอะๆ นึกว่าเทพ ที่แท้ตกลงไปในหลุม” ฉางซายิ้มข�ำ  ก่อนจะ
กวาดสายตามองหาดีๆ ในที่สุดเขาก็พบหลุมอยู่ในต�ำแหน่งที่เฒ่าอีสานสู้
กับสัตว์อสูรมดแดงไฟยักษ์เมื่อครู่
ฉางซามองซ้ายมองขวา เมื่อเห็นว่าปลอดภัย เขาก็รีบปีนลงมาจาก
ต้นไม้ และรีบเดินไปหาหลุม ซึ่งเฒ่าอีสานตกลงไปด้านล่าง
ฉางซาเดินอย่างระมัดระวัง เขาพบว่าพื้นดินบริเวณนี้บางแห่งยุบ
ตัวลงได้
“ฉิบหายละ! แถวนีเ้ ป็นรังของมันนีห่ ว่า” ฉางซาคาดเดา ใต้ดนิ อาจจะ
เป็นโพรงของสัตว์อสูรมดแดงไฟยักษ์ เขาจึงต้องใช้เท้าแยกแยะความ
แตกต่าง โดยเลือกเหยียบเฉพาะต�ำแหน่งที่มีพื้นดินแข็งเท่านั้น
“ท�ำบ้าอะไรอยู่วะ มาช่วยข้าเร็วๆ ข้าขึ้นไปไม่ได้” เฒ่าอีสานร้อง
ตะโกนมาจากหลุม
“โอ๊ย! อย่างบ่นเป็นคนแก่สิลุง ฉันก�ำลังพยายามไปหาลุงอยู่ แถวนี้
เป็นรังมด เกิดฉันพลาดอีกคน เดี๋ยวจะซวยกันหมด” ฉางซาร้องตะโกน
กลับไป
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ฉางซาเดินซิกแซ็กอีกสิบกว่าเมตรก็ไปถึงปากหลุมขนาดหนึง่ เมตรที่
เฒ่าอีสานตกลงไป ฉางซาชะโงกหน้าลงไปดู ปากหลุมสูงจากพื้นหกเมตร
กว่าๆ ด้านล่างเต็มไปด้วยโคลนเหนียว
ฉางซาเห็นเฒ่าอีสานจมอยู่ครึ่งตัว ก็กล่าวขึ้นว่า “ลุงกระโดดขึ้น
มาไม่ได้หรือ”
“ด้านล่างมันเป็นโคลนดูด ข้าไม่อยากจะเสี่ยงมาก” เฒ่าอีสานตอบ
ฉางซาหยิบเชือกออกจากกระเป๋ามิติ ท�ำเป็นบ่วงและโยนลงไป เมือ่
เฒ่าอีสานรับเชือกได้ ฉางซาก็ดงึ เต็มที่ เมือ่ ร่างลอยขึน้ มาเหนือโคลน เฒ่า
อีสานก็ใช้วชิ าตัวเบาเตะเข้าทีผ่ นังบ่อ และเหินร่างขึน้ มาสุดแรง โดยก�ำหนด
จุดลงให้ห่างจากปากหลุมมากๆ
แต่ทันทีที่เท้าถึงพื้น เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น
ตูมมม!!! พื้นดินที่เฒ่าอีสานเหยียบถล่มลงไปอีกครั้ง ร่างจึงหล่น
ลงไปในหลุมอีกแห่ง
“ลุง ท�ำบ้าอะไรอีกเนี่ย ขึ้นมาปากหลุมดีๆ ก็ได้ ท�ำไมต้องโชว์ออฟ
เหินร่างไปซะไกล เห็นไหม...เดือดร้อนเทพหนุ่มอีกแล้ว” ฉางซาเริ่มบ่น
“โอ๊ย! อะไรวะ ท�ำไมข้าซวยแบบนี้” เฒ่าอีสานกล่าวขึ้น
“จะบ่นอะไร ลุงท�ำตัวเองทั้งนั้น” ฉางซากล่าวจบ ก็โยนเชือกลงไป
ให้เฒ่าอีสานอีกรอบ
“เดี๋ยวๆ ลุงอย่าเพิ่งขึ้นมา ขอฉันส�ำรวจพื้นที่ก่อน” ฉางซากล่าว
เมือ่ ส�ำรวจจนแน่ใจว่า การโดดขึน้ จากหลุมครัง้ นีจ้ ะไม่มอี ะไรผิดพลาด
เขาก็บอกพิกัดให้เฒ่าอีสานได้รู้
“ย้ากกก!!!” เฒ่าอีสานกู่ร้องขณะเหินร่างขึ้นมาบนปากหลุม
รอบนีเ้ ฒ่าอีสานระวังมาก เมือ่ เท้าแตะพืน้ แกก็ไม่รบี ก้าวเท้า เพราะ
กลัวพลาดท่าตกลงไปในหลุมเป็นรอบที่สาม
“โชคดีที่ในหลุมไม่มสี ตั ว์อสูร ไม่งนั้ ข้าคงซวยสุดๆ” เฒ่าอีสานกล่าว
พร้อมกับถอนใจยาว
“ลุง เผ่นไปจากที่นี่กันเถอะ อยู่บนรังมดแบบนี้ ฉันใจไม่ดีเท่าไหร่”
ฉางซากล่าวขึ้น
เฒ่าอีสานพยักหน้า แล้วพาฉางซาเลีย่ งไปใช้เส้นทางอืน่ แน่นอนว่า
เฒ่าอีสานได้แวะบึงน�้ำเพื่อท�ำความสะอาดตัวด้วย เพราะร่างกายเวลานี้
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เต็มไปด้วยโคลนตมจากรังมดแดงไฟยักษ์ที่ตกลงไป
แต่เฒ่าอีสานล้างตัวได้ไม่นานก็เผ่นขึ้นมาจากน�้ำแทบไม่ทัน ฉางซา
เห็นบนร่างของเฒ่าอีสานมีตัวสีด�ำขนาดเท่านิ้วชี้หลายตัวเกาะที่แขนและ
บนเสื้อผ้า
“สัตว์อสูรปลิง อี๋!...สยอง” ฉางซาพูดขึ้น
“ไอ้ตัวแสบรีบเอาอาวุธมาเขี่ยมันออกเร็ว มันกินเลือดข้าไปเพียบ
แล้ว” เฒ่าอีสานร้องโวยวาย ฉางซาจึงหยิบเอาหอกออกมาเตรียมเขีย่ สัตว์
อสูรปลิงออกจากร่างเฒ่าอีสาน
“โห! เอ็งจะใช้หอกเขี่ย เหอะๆ เอ็งรังเกียจมันเกินไปไหม ใช้มีดสั้น
เขี่ยก็ได้” เฒ่าอีสานกล่าวขึ้น
“ไม่อาววว...ฉันจะใช้หอก” ฉางซาตอบ
เฒ่าอีสานเห็นว่าฉางซาคงไม่ท�ำตาม จึงหันหลังให้เห็นชัดๆ ว่าปลิง
มันเกาะตรงไหน ฉางซาพบสัตว์อสูรปลิง เกาะอยูบ่ นเสื้อด้านหลังของเฒ่า
อีสานรวมกันหกตัว แต่ละตัวก�ำลังดูดเลือดอ้วนได้ที่เลย
ฉางซาสะบัดหอกแทงเข้าไปทีร่ า่ งสัตว์อสูรปลิง แต่หอกเจาะหนังมัน
ไม่เข้า
“เฮ้ยๆ ข้าบอกให้เอ็งเขีย่ ไม่ได้ให้เอ็งแทงนะโว้ย!” เฒ่าอีสานรีบบอก
“แค่ลองนิดลองหน่อย อย่าบ่นสิลุง เดี๋ยวแก่เร็วนะ” ฉางซากล่าว
ขึ้น ก่อนจะใช้ปลายหอกเขี่ยสัตว์อสูรปลิงที่ก�ำลังดูดเลือดเพลินๆ ออกจาก
แผ่นหลังเฒ่าอีสาน
“ลุงท�ำไมปลิงพวกนี้ มันไม่รายงานสถานะโจมตีของมันกับฉันล่ะ”
ฉางซาเอ่ยปากถาม
“สัตว์อสูรปลิงเป็นสัตว์อสูรอาศัยอยู่เฉพาะในน�้ ำ  มันจะรายงาน
สถานะก็ต่อเมื่อเอ็งอยู่ในน�้ำโว้ย! ก็เหมือนสัตว์อสูรปลานั่นแหละ ถ้าเอ็ง
ไม่ลงน�้ำ  มันก็ไม่โจมตีเอ็งหรอก ยกเว้นพวกมีขาขึ้นบกได้” เฒ่าอีสาน
อธิบายตอบ
“พวกมันระดับเท่าไหร่ ลุง” ฉางซาถามต่อ
“ระดับ 30-40 สัตว์อสูรพวกนีร้ ะดับไม่เยอะหรอก แต่ขา้ คิดไม่ถงึ ว่า
ที่นี่ก็มีสัตว์อสูรปลิงด้วย” เฒ่าอีสานกล่าวขึ้น
ฉางซาท�ำหน้างง กล่าวว่า “ลุงมาทีน่ คี่ รัง้ ทีแ่ ล้ว ไม่เจอพวกปลิงหรือ”
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“ไม่เจอ บางทีเกมน่าจะเพิ่งเพิ่มมันเข้ามา” เฒ่าอีสานตอบ
บึ้มมม!!! บึ้มมม!!! บึ้มมม!!!
จู่ๆ ก็มีเสียงระเบิดดังกึกก้อง ท�ำให้ฉางซาและเฒ่าอีสานซึ่งก�ำลัง
สนทนากันอยูต่ นื่ ตัว เฒ่าอีสานท�ำรหัสมือ แล้วทัง้ สองก็รบี วิง่ ไปยังต�ำแหน่ง
ที่เกิดเสียง
ทั้งสองวิ่งได้ประมาณห้าร้อยเมตร ก็พบกลุ่มคนประมาณ 15 คน
ก�ำลังปะทะกับฝูงสัตว์อสูรมดแดงไฟยักษ์หลายสิบตัว ฉางซาหันไปมอง
เฒ่าอีสานทันที
“คนพวกนี้เป็นใครอะ”
เฒ่าอีสานมองดูสักพัก ก็กล่าวขึ้นว่า “กิลด์อาญาสิทธิ์”
“เป็นศัตรูกับลุงหรือเปล่า” ฉางซาถามต่อ
“กิลด์นี้ ไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกับใครมากนัก และยังไม่เคยมีปัญหากับ
กิลด์เซียนเหยียบฟ้า” เฒ่าอีสานตอบ
“งั้นก็ไม่ได้เป็นศัตรู และไม่ได้เป็นสหาย” ฉางซากล่าวขึ้น
“อืม...ฝีมือของพวกเขาได้พัฒนาขึ้นอย่างมาก สัตว์อสูรฝูงมดแดง
ไฟยักษ์ยงั ไม่ใช่คมู่ อื ของพวกเขา” เฒ่าอีสานกล่าวขึน้ หลังจากได้วเิ คราะห์
ด้วยสายตา เปรียบเทียบกับในอดีต
“กิลด์นี้อยู่ในท็อปเท็นหรือเปล่าลุง” ฉางซาถามต่อ
“อยู่อันดับที่ 10 พอดี” เฒ่าอีสานตอบ
“อันดับยังต�่ำกว่ากิลด์สามทหารเสือสินะ” ฉางซากล่าวขึ้น
“อันดับ 6-10 มันสลับกันขึน้ และลงได้ตลอด ไม่สามารถวัดได้หรอก
กิลด์ไหนแข็งแกร่งกว่ากัน ยกเว้นจะมีการปะทะกันเกิดขึ้นเท่านั้น” เฒ่า
อีสานตอบ
“จริงสิ พวกเขาอยูท่ นี่ ี่ แสดงว่าพวกเขาได้เข้ามาก่อนพวกเรา” ฉางซา
กล่าวขึ้นลอยๆ
“เมื่อสามปีก่อน กิลด์อาญาสิทธิ์คือกิลด์ที่น�ำพวกเราผ่านป่าวงกต”
เฒ่าอีสานกล่าวขึ้น
ฉางซาใช้มือลูบคาง กล่าวขึ้นว่า “งั้นเป้าหมายที่พวกเขามาครั้งนี้
คงเป็นคัมภีร์ยันต์ร่างแยกสินะ”
“ไม่รู้สิ อาจเป็นภารกิจอื่นก็ได้” เฒ่าอีสานตอบ

26 เกมนี้ ขาขอเป็
นพระเอก เล่ม 3 คัมภีร์ยันต์สี่ ธาตุ
้

“เกิดพวกเขามีเป้าหมายหาคัมภีร์ร่างแยก ถ้ามีโอกาสพวกเราควร
จะเชือดพวกเขาทิ้งดีไหมลุง” ฉางซาถาม
เฒ่าอีสานกะพริบตาปริบๆ กล่าวว่า “ถ้าไม่ใช่เพือ่ นหรือมิตร เอ็งจะ
ฆ่าลูกเดียวเลยหรือไงฟะ”
“ฮ่าๆๆ ฉันก็แค่ถามความเห็นลุงเท่านั้น แต่ในความคิดของฉัน เล่น
เกมมันต้องเด็ดขาด ในอดีตฉันเคยโดนหักหลัง ถูกฆ่าทิ้งมานักต่อนักแล้ว
พูดง่ายๆ ถ้าฉันพบว่าพวกเขาเป็นปรปักษ์กับฉันเมื่อไหร่ ฉันไม่เอาพวกเขา
ไว้แน่” ฉางซาตอบพร้อมแสดงแววตาโหดๆ ออกมา
“โอเค ถ้าพวกเขาเป็นปรปักษ์ เอ็งก็คอ่ ยเชือด แต่ตอนนีจ้ ะเอายังไง
เราจ�ำเป็นจะต้องเดินผ่านเส้นทางนี้” เฒ่าอีสานกล่าวขึ้น
“ไม่มีเส้นทางเลี่ยงหรือ” ฉางซาถาม
“ไม่มี ถ้าเราไม่ข้ามสะพานก็ต้องว่ายน�้ำข้ามไป แต่ข้าขอเตือน
ถ้าว่ายน�้ำข้ามไป เราจะต้องเผชิญกับฝูงสัตว์อสูรปลิงที่มันดูดเลือดของ
ข้า” เฒ่าอีสานตอบ
ฉางซาท�ำหน้าสยอง กล่าวว่า “โอเค พวกเราเลือกข้ามสะพานเถอะ”
“งัน้ ก็คงต้องรอหน่อย แต่ดจู ากการปะทะ พวกเราคงรอไม่นานนัก”
เฒ่าอีสานตอบ
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ทั้งสองนั่งรออยู่ครึ่งชั่วโมง สัตว์อสูรฝูงมดแดงไฟยักษ์ก็ถูกสังหาร
จนหมด ฝ่ายผู้เล่น 15 คนไม่ได้รับบาดเจ็บมากมายอะไร ทุกคนยังอยู่ใน
สภาพแข็งแรง ฉางซาทีน่ งั่ ดูการต่อสูต้ ลอดพบว่า คัมภีรย์ นั ต์มหี ลากหลาย
ประเภทมาก ที่ฉางซาทึ่งที่สุดก็คือ สามารถใช้บังคับต้นไม้ให้โจมตีได้ด้วย
“ศึกจบแล้ว จะข้ามสะพานไปเลยไหม” เฒ่าอีสานเอ่ยปากถามขึ้น
ก่อน
“ถ้าจะข้ามสะพานไปเลย ลุงมั่นใจ พวกมันไม่โจมตีพวกเราแน่นะ”
ฉางซาไม่ตอบแต่ถามกลับ
“เอ็งคิดว่าข้าเป็นใคร ชื่อเสียงของข้าพอจะหากินได้อยู่นะโว้ย!”
เฒ่าอีสานตอบ
“โอเค ฉันเชือ่ มัน่ ในชือ่ เสียงของลุง อิๆ แต่ถา้ มีเรือ่ ง ลุงต้องช่วยฉันนะ
เพราะฉันคงสู้พวกมันไม่ได้สักคน” ฉางซาตอบยิ้มๆ
เฒ่าอีสานเบ้ปาก ตัวเองไม่เชือ่ เด็ดขาด ไอ้ตวั แสบจะไม่มวี ธิ ปี อ้ งกัน
ตัวเอง เพราะเท่าที่ผ่านมา มันท�ำให้เฒ่าอีสานตาสว่าง ระดับพื้นฐานของ
ฉางซาเป็นเพียงสิ่งหลอกตาให้คนอื่นประมาทเท่านั้น

28 เกมนี้ ขาขอเป็
นพระเอก เล่ม 3 คัมภีร์ยันต์สี่ ธาตุ
้

“ตามมา”
เฒ่าอีสานกล่าวจบก็เดินน�ำออกจากพุ่มไม้ โดยมีร่างฉางซาท�ำตัว
เจียมเนื้อเจียมตัวเดินตามหลัง กลุ่มผู้เล่นของกิลด์อาญาสิทธิ์เริ่มมีคนเห็น
จึงส่งสัญญาณบอกเพื่อนในกลุ่ม
เมื่อเฒ่าอีสานและฉางซาเดินเข้าไปใกล้ ก็มีผู้เล่นคนหนึ่งเดินออก
มาด้านหน้าทุกคน กล่าวขึ้นว่า
“นึกไม่ถึงจะพบเฒ่าอีสานอีกครั้งที่นี่”
“ไม่เจอกันมาพักใหญ่ ดูเหมือนวรยุทธทัง้ เอ็งและคนของเอ็งจะดีขนึ้
กว่าเดิมนะ ขลุ่ยหยก” เฒ่าอีสานกล่าวยิ้มๆ
ขลุย่ หยกหัวเราะแล้วกล่าวว่า “ตัง้ สองปีกว่าแล้ว ยังไงก็ตอ้ งมีพฒ
ั นา
กันบ้างครับ”
“พวกเอ็งมาท�ำอะไรที่นี่ หรือมาตามหาคัมภีร์ยันต์ร่างแยกในอดีต”
เฒ่าอีสานถามเข้าประเด็น
ขลุ่ยหยกยิ้ม กล่าวว่า “พวกเรามาท�ำภารกิจของ NPC แต่ก็ถือ
โอกาสมองหาคัมภีรย์ นั ต์รา่ งแยกด้วย เฒ่าอีสานก็คงมาหาเหมือนกันสินะ”
เฒ่าอีสานพยักหน้ารับ กล่าวว่า “นอกจากข้าแล้ว ยังมีอีกหลาย
กิลด์ก�ำลังจะมาที่นี่เหมือนกัน”
ขลุย่ หยกหันไปมองเหล่าลูกสมุนเล็กน้อย ก่อนกล่าวขึน้ ว่า “ไม่ทราบ
มีกิลด์เข้ามาพร้อมกับเฒ่าอีสานหรือเปล่า”
“มี...กิลด์ทเี่ ข้ามาพร้อมกับข้าคือ กิลด์สามราชันสวรรค์ ส่วนทีก่ ำ� ลัง
จะมาเป็นกิลด์มังกรเพลิง และกิลด์สามทหารเสือ สองกิลด์หลังคงใช้เวลา
อีกพักใหญ่จึงจะเข้ามาที่นี่ได้ส�ำเร็จ” เฒ่าอีสานตอบ
ขลุย่ หยกเมือ่ ได้ฟงั ว่า จะมีกลิ ด์เข้ามาทีน่ อี่ กี สองกิลด์ เขาก็สดู หายใจ
กล่าวว่า “อีกไม่นาน บริเวณนี้คงวุ่นวายเหมือนเมื่อสองปีก่อน กิลด์ฉันคง
ต้องรีบท�ำภารกิจของตัวเองให้เสร็จแล้ว”
“กิลด์เอ็งเข้ามาที่นี่นานหรือยัง” เฒ่าอีสานถามต่อ
“ประมาณ 6 เดือน” ขลุ่ยหยกตอบ
“นอกจากกิลด์เอ็ง เห็นกิลด์อนื่ บ้างไหม” เฒ่าอีสานถามต่อเพือ่ เก็บ
ข้อมูล
“มีกลิ ด์ลายพยัคฆ์ เฒ่าอีสานต้องระวังให้มาก พวกมันเคยซุม่ โจมตี
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พวกเราด้วย” ขลุ่ยหยกเอ่ยปากเตือน
เฒ่าอีสานขมวดคิ้ว กล่าวว่า “พวกมันก็มาหาคัมภีร์ยันต์ร่างแยก
หรือ”
ขลุ่ยหยกพยักหน้า กล่าวว่า “ใช่! ดูเหมือนในกิลด์ของมันอยู่ๆ ก็มี
คนที่แข็งแกร่งมากๆ อยู่ด้วย พวกเราไม่มีปัญญารับมือกับเขาเลย”
“พวกเอ็งรอดมาได้ยังไง” เฒ่าอีสานถามต่อ
“ตอนนั้นมีสัตว์อสูรฝูงหมาป่าเลือดโผล่มาพอดี พวกเราจึงหนีรอด
มาได้ ผู้เล่นคนนี้ไม่เคยเห็นหน้ามาก่อน ถ้าเฒ่าอีสานเจอต้องระวังมันไว้
ให้ดี โดยเฉพาะเวลามันใช้ยันต์ร่างอสูร” ขลุ่ยหยกเอ่ยปากเตือน
“คัมภีรย์ นั ต์รา่ งอสูร นึกไม่ถงึ ในเมืองยันต์จะปรากฏคนใช้คนทีส่ าม
ขึ้นมาแล้ว” เฒ่าอีสานกล่าวขึ้น
“เท่าที่พวกเราเห็น ร่างอสูรของมันเป็นรูปแบบหมียักษ์ ส่วนทักษะ
พิเศษของมัน ฉันก็ยังไม่เคยเห็น” ขลุ่ยหยกอธิบายต่อ
เฒ่าอีสานพยักหน้ารับ กล่าวว่า “ขอบใจส�ำหรับข้อมูล พวกเราคง
ต้องเดินทางกันต่อแล้ว”
“เช่นกัน”
ขลุ่ยหยกตอบรับเสร็จ เฒ่าอีสานก็พาฉางซาเดินทางต่อ แน่นอนว่า
ฉางซาไม่ได้เป็นจุดสนใจของใครๆ เพราะท่าทางเรียบร้อย ดูธรรมดา ท�ำให้
คนอื่นไม่ได้มองเขาเป็นผู้เยี่ยมยุทธ แต่มองเป็นเบ๊ของเฒ่าอีสาน
เมือ่ เดินทางออกห่างจากกิลด์อาญาสิทธิ์ เฒ่าอีสานก็หนั มามองฉางซา
กล่าวว่า “เอ็งต้องระวังตัวให้ดี กิลด์ลายพยัคฆ์กับกิลด์ของข้าเป็นศัตรูกัน
บางทีอาจมีความเป็นศัตรูรุนแรงกว่ากิลด์สามราชันสวรรค์เสียอีก และ
ทุกครั้งที่เจอหน้ากันต้องปะทะกันตลอด”
“โห! กิลด์นี้ ระดับความเจ๋งอยูล่ ำ� ดับทีเ่ ท่าไหร่ของเมืองยันต์” ฉางซา
ถามต่อ
“กิลด์ลายพยัคฆ์เป็นกิลด์ล�ำดับทีห่ กของเมืองยันต์ แต่หลายปีนี้ มัน
พัฒนากิลด์ของมันเร็วมาก ปัจจุบันฝีมือของมันไม่ได้แตกต่างจากกิลด์
ล�ำดับต้นๆ ในเมืองยันต์แม้แต่น้อย” เฒ่าอีสานตอบ
“อ้าว! พูดแบบนีก้ ลิ ด์ลงุ กับกิลด์อนื่ ๆ ก็หว่ ยลงเรือ่ ยๆ ไปตามกาลเวลา
สินะ” ฉางซากล่าวหน้าตาย
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เฒ่าอีสานหางคิ้วกระตุก กล่าวขึ้นว่า “ไม่ได้ห่วยลงโว้ย! แต่ฝ่าย
ตรงข้ามพัฒนาเร็วผิดปกติต่างหาก”
“โอเค โอเค เอาเป็นว่า เจอมันเมื่อไหร่ สามารถเชือดพวกมันได้
ก่อนเลยสินะ” ฉางซาถาม ดวงตาวาวโรจน์พร้อมกับรอยยิ้ม
เฒ่าอีสานพยักหน้า กล่าวว่า “ถ้าเอ็งท�ำได้ก็ลองดู แต่เอ็งควรพึง
สังวรไว้วา่ ฝ่ายตรงข้ามแข็งแกร่งมาก โดยเฉพาะเมื่อพวกมันมีคัมภีรย์ ันต์
ร่างอสูรเป็นตัวช่วย”
ฉางซาโบกมือ กล่าวว่า “มันจะเป็นคัมภีร์ร่างกิ้งกือหรือไส้เดือน
ฉันก็ไม่สนใจหรอกลุง ตราบใดที่ฉันไม่ให้มันเห็นตัว พวกมันจะกลายเป็น
คนบ้าไปในที่สุด ฮ่าๆๆ” จากนั้นก็หัวเราะเสียงดัง
เฒ่าอีสานไม่รู้ฉางซาจะท�ำอะไร แต่ที่แน่ๆ ตัวเองรู้ดี ไอ้ตัวแสบ
เจ้าแผนการมาก การตอแยกับคนที่ ไม่เลือกวิธี ใช้ในการต่อสู้อย่างมัน
บางทีอาจจะถึงคราวซวยของกิลด์ลายพยัคฆ์แล้วก็ได้
เฒ่าอีสานคิดในใจเสร็จ ความรู้สึกก็ดับวูบไป พอลืมตาตื่นขึ้นมา
อีกรอบ ก็พบว่าตัวเองนอนพิงอยู่กับต้นไม้ใหญ่ เฒ่าอีสานมองฉางซา
นั่งเท้าคางมองตัวเอง
“เกิดอะไรขึ้น” เฒ่าอีสานเอ่ยปากถาม
ฉางซาชีน้ วิ้ ไปยังซากสัตว์อสูรนกประเภทหนึง่ ตัวใหญ่มาก “ลุงเจอมัน
หล่นลงมาทับ และบังเอิญคงถูกต�ำแหน่งจุดอ่อนของผูเ้ ล่นพอดี ลุงจึงสลบ
ไป” ฉางซาอธิบาย
เฒ่าอีสานกวาดสายตามองไปยังซากสัตว์อสูรนกยักษ์
“เอ็งฆ่ามันหรือ” เฒ่าอีสานถาม
“เปล่า! มันตาย และหล่นลงมาทับลุงน่ะสิ ดูเหมือนมันจะบาดเจ็บ
หนักมาก่อน พอดีหวั มันไปฟาดกับต้นคอของลุง มันก็ตาย ลุงก็สลบ” ฉางซา
ตอบ
เฒ่าอีสานใช้มือบีบต้นคอเบาๆ “คงเป็นคนของกิลด์ลายพยัคฆ์
ท�ำร้ายมัน”
เฒ่าอีสานคาดเดาในเบื้องต้น ฉางซาหยิบลูกธนูหัวเงินออกมาสาม
ดอก กล่าวต่อไปว่า
“ฉันดึงลูกธนูหวั เงินออกจากร่างของมันได้สามดอก ไม่รคู้ นทีย่ งิ เป็น
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ใครกัน แต่มันสลักอักษรไว้ที่ลูกธนูทุกดอกว่า ‘สิงเทียน’ ”
ฉางซาส่งลูกธนูให้เฒ่าอีสานไปดูด้วย
“ไม่ผดิ แน่แล้ว เขาเป็นคนของกิลด์ลายพยัคฆ์ ‘สิงเทียน’ ฉายาของ
เขาคือ เทพธนูไม่พลาดเป้า” เฒ่าอีสานกล่าวขึ้น
“เทพธนูรึ หึๆ ความสนุกเริ่มบังเกิดแล้วสิ” ฉางซากล่าว น�้ำเสียง
ยินดี เพราะมันนานมากแล้ว ที่เขาไม่ได้ปะทะกับยอดฝีมือสายธนู ดังนั้น
เขาจึงรู้สึกตื่นเต้นมากๆ
ด้านเฒ่าอีสาน เมื่อรู้ว่าฝ่ายตรงข้ามมีสิงเทียน ผู้มีฉายาเทพธนูไม่
พลาดเป้ามาด้วย ตัวเองก็เริ่มเครียดขึ้นมาเพราะธนูเป็นอาวุธโจมตีระยะ
ไกล ถ้ามีการต่อสู้ ตัวเองจะเสียเปรียบมาก
“ลุง อย่ากังวลนัก เมื่อมันเป็นเทพธนู ฉันก็เป็นพ่อเทพธนูแหละ
ฮ่าๆๆ” ฉางซาตอบ
เฒ่าอีสานมองฉางซาพลางถอนใจ กล่าวว่า “หวังว่าเอ็งจะไม่ขคี้ ยุ นะ”
หลังจากปล่อยให้เฒ่าอีสานพักผ่อนเล็กน้อย ทั้งสองก็ออกเดินทาง
อีกครั้ง ระหว่างทางมีซากสัตว์อสูรนกยักษ์หลายตัว สัตว์อสูรเหล่านี้คงถูก
บรรจุเข้ามาใหม่ในพื้นที่ เฒ่าอีสานจึงไม่รู้จักชื่อของมัน
ระหว่างเดินทาง เฒ่าอีสานเจออุปสรรคตลอดเวลา ทั้งเดินสะดุด
ตอไม้ ทัง้ เดินชนต้นไม้ ทัง้ ถูกหนามพิษ ของต้นไม้เกีย่ ว แม้จะไม่ได้มอี นั ตราย
มาก แต่มันก็สร้างความร�ำคาญให้กับเฒ่าอีสานไม่น้อย
“อูยยย...นี่มันรอยเท้าอะไร”
ฉางซารีบวิ่งเข้าไป และกระโดดลงไปยืนกลางรอยเท้า
“คงเป็นสัตว์อสูรควายป่ายักษ์” เฒ่าอีสานตอบ
“โหย! เท้ามันขนาดนี้ตัวมันขนาดไหนเนี่ย” ฉางซาถาม น�้ำเสียง
ตื่นเต้น
“ท่าทางจะไม่ดีแล้ว รีบเผ่นไปจากที่นี่กันเถอะ” เฒ่าอีสานรีบพูด
เมือ่ รูส้ กึ ถึงกลิน่ สาบของมันโชยมากับลม เฒ่าอีสานไม่รอช้าคว้าแขนฉางซา
และใช้วิชาตัวเบาเหินร่างหนีไปในทันที
ตูมมม!!! สัตว์อสูรควายป่ายักษ์อยู่ๆ ก็พุ่งท�ำลายต้นไม้ออกจากป่า
มันมองดูเฒ่าอีสานและฉางซา ก่อนจะวิง่ ทะยานไล่ตามหลังมา ฉางซาเห็น
ขนาดของมันถึงกับอ้าปากค้าง
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‘สัตว์อสูรควายป่ายักษ์ ระดับ 70 เตรียมจู่โจม’
“โอ้แม่เจ้า! นี่ไม่ใช่ควายป่ายักษ์ธรรมดาแล้ว มันเป็นโคตรพ่อโคตร
แม่ควายป่ายักษ์” ฉางซากล่าวขึ้น และไม่แปลกใจแล้ว ท�ำไมเฒ่าอีสานถึง
เผ่น เพราะตัวมันสูง 8 เมตร ความยาวเกือบ 20 เมตร มันควรจะเรียกชื่อ
ว่า ‘บัฟฟาโล่ซอรัส’ มากกว่า
“ลุงๆ มันจะตามทันแล้ว!” ฉางซาแหกปากร้องลั่น
เฒ่าอีสานทีก่ ำ� ลังใช้วชิ าตัวเบาวิง่ พอเห็นสัตว์อสูรควายป่ายักษ์วงิ่ จี้
ติดเข้ามา ตัวเองก็เหงือ่ แตกรีบเปลีย่ นไปใช้เส้นทางป่ารกทึบ โดยคาดหวัง
ว่า สิ่งกีดขวางตามธรรมชาติจะสามารถหยุดการไล่ตามของสัตว์อสูรได้
ตูมมม!!! ตูมมม!!! ตูมมม!!!
สัตว์อสูรควายป่ายักษ์วิ่งชนต้นไม้โดยไม่ผ่อนแรงแม้แต่น้อย เฒ่า
อีสานคาดผิด มันไม่ได้หยุดการไล่ลา่ เลย แถมทัง้ สองยังต้องเจอวิบากกรรม
หนักขึ้น เพราะต้นไม้ที่สัตว์อสูรควายป่ายักษ์ชนหัก มันลอยเข้ามาหาคน
ทั้งสองหลายต้น
ตูมมม!!!
“อ๊ากกก!!!” ฉางซาแหกปากร้องลัน่ เมือ่ ต้นไม้ฟาดเข้าใส่เต็มศีรษะ
เฒ่าอีสานก็ถกู ต้นไม้ฟาดเหมือนกัน ทัง้ สองจึงกระเด็นกลิง้ ไปกับพืน้
เวลาผ่านไปเท่าไรไม่รู้ ฉางซารู้สึกตัวขึ้นมา ก็พบว่าตัวเองนอนอยู่
ใต้กองเศษซากต้นไม้หลายต้น ฉางซาค่อยๆ มุดออกมา เขาไม่ได้บาดเจ็บ
มากมายเท่าไร จึงรีบมองหาเฒ่าอีสานในทันที
“โธ่...ลุง! จะถูกควายกินไปหรือเปล่าเนี่ย” ฉางซาร�ำพึงเบาๆ
ฉางซาเช็กรายชือ่ ในโทรศัพท์ เขาพบว่ารายชือ่ ยังคงอยู่ ดังนัน้ จึงเริม่
มองหาเฒ่าอีสานตามซากต้นไม้จ�ำนวนมากบริเวณนั้น แต่ก็ไม่พบเห็นร่าง
ของเฒ่าอีสานแต่อย่างใด
ฉางซามองดูเส้นทางที่ถูกกวาดเละ เขาก็พอจะรู้ สัตว์อสูรควายป่า
ยักษ์ตัวนั้นไปทางไหน เพราะต�ำแหน่งที่มันวิ่งผ่าเข้าไป ต้นไม้จะล้มระเนระนาด
“โทรศัพท์หาลุงดีไหมนะ” ฉางซากล่าวเบาๆ แต่อกี ใจหนึง่ ก็ไม่อยาก
จะโทรศัพท์ไป เพราะเกิดเฒ่าอีสานก�ำลังอยู่ในสถานการณ์วิกฤต และ
ก�ำลังหลบซ่อนตัว การโทรศัพท์ของเขาจะท�ำให้เฒ่าอีสานต้องเดือดร้อน
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“ตามไปดีกว่า” ฉางซากล่าวจบ ก็เริม่ วิง่ ไปตามเส้นทางทีม่ ตี น้ ไม้ลม้
ก่อนหน้านี้สิบนาที
เฒ่าอีสานและฉางซาถูกต้นไม้ฟาดจนกระเด็นไปคนละทาง เฒ่าอีสาน
พอลุกขึ้นมาก็พบสัตว์อสูรควายป่ายักษ์ไล่กวดมาแล้ว ตัวเองจึงรีบเคลื่อน
ร่างหลบหนี เพราะการหนีไปจากทีน่ อี่ าจจะเป็นผลดีกบั ไอ้ตวั แสบ ซึง่ น่าจะ
ยังไม่ตาย
สัตว์อสูรควายป่ายักษ์ไล่ลา่ เฒ่าอีสานอย่างดุเดือดราวกับแค้นกันมา
แต่ชาติปางก่อน มันท�ำลายทุกอย่างทีข่ วางหน้าด้วยก�ำลัง สิง่ กีดขวางท�ำให้
ความเร็วมันตกลงอยู่บ้าง แต่เพราะช่วงการวิ่งของมันยาวกว่าเฒ่าอีสาน
หลายเท่า ดังนั้นวิชาตัวเบาของเฒ่าอีสานจึงไม่อาจหนีมันพ้น
เฒ่าอีสานเผ่นหนีมาได้หนึ่งกิโลเมตรก็เริ่มตั้งหลักได้ เฒ่าอีสานจึง
ตัดสินใจหันไปเผชิญหน้ากับมัน โดยปล่อยยันต์ใบแรกออกจากตัว นิ้วมือ
ขีดเขียนอย่างรวดเร็ว
“ไป!” เฒ่าอีสานร้องตะโกนและกวาดนิ้วออกไปด้านหน้า แผ่น
ยันต์ก็พุ่งออกไปและกลายเป็นมังกรทองโปร่งใส ทะยานเข้าหาสัตว์อสูร
ควายป่ายักษ์
บึ้มมม!!! เสียงระเบิดดังสนั่นทั้งป่า สัตว์อสูรควายป่ายักษ์ วิ่งตะลุย
เข้ามาชนกับยันต์มังกรคะนองนาอย่างจัง
มอๆ มอๆๆ มันหยุดชะงักการวิง่ และกูร่ อ้ งพร้อมกับพ่นควันออกจาก
จมูก เฒ่าอีสานเรียกยันต์ชุดที่สองออกมาและใช้นิ้วขีดเขียน
“ไป!” เฒ่าอีสานสะบัดนิ้วออกด้านข้าง แผ่นยันต์ก็พุ่งไปด้านหน้า
พริบตาก็กลายเป็นลูกไฟขนาดมหึมาพุง่ ทะยานเข้าหาสัตว์อสูรควายป่ายักษ์
บึม้ มม!!! เสียงระเบิดดังสนัน่ แต่เมือ่ ควันจางหาย เฒ่าอีสานก็พบว่า ลูกไฟ
ยักษ์ก็ยังไม่สามารถท�ำอะไรมันได้
“หนังเหนียวเหมือนเดิมนะเอ็ง” เฒ่าอีสานกล่าวจบ ยันต์แผ่นทีส่ าม
ก็ถกู ปล่อยออกมา มันลอยขึน้ ไปเหนือร่างของสัตว์อสูร ก่อนจะมีสายฟ้าผ่า
ลงมาดัง เปรี้ยงๆ เปรี้ยงๆ
มอๆ มอๆๆ สัตว์อสูรควายป่ายักษ์รอ้ งค�ำรามพร้อมกับพ่นควันออก
จากจมูก สายฟ้าที่เกิดจากยันต์ยังคงท�ำอะไรมันไม่ได้เหมือนเคย
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เฒ่าอีสานส่งยันต์ใบที่สี่ออกมาต่อเนื่อง พริบตายันต์ก็กลายสภาพ
เป็นดาบยักษ์สีแดงโปร่งใส เฒ่าอีสานเหวี่ยงฟันไปด้านหน้าเต็มแรง
บึ้มมม!!! ดาบยักษ์สีแดงโปร่งใสระเบิดสูญสลายหายไปในพริบตา
ส่วนสัตว์อสูรควายป่ายักษ์เพียงเซถลาเล็กน้อยเท่านั้น เฒ่าอีสานถึงกับ
เบิกตาโต
“มันไม่สะเทือนเลยแฮะ” เฒ่าอีสานร�ำพึงออกมา
สัตว์อสูรควายป่ายักษ์สูดลมเข้าไปในปอด และพ่นออกมาอย่าง
รวดเร็ว เฒ่าอีสานถึงกับตกใจ เมื่อเห็นบอลพลังลมโจมตีเข้ามา
บึ้มมม!!! บึ้มมม!!! บึ้มมม!!!
บอลพลังลมกวาดต้นไม้ปลิวกระจาย เฒ่าอีสานรีบพุ่งตัวหลบ แต่ก็
ถูกส่วนหนึ่งของบอลพลังลมพุ่งชน ร่างของเฒ่าอีสานหมุนเคว้ง และฟาด
ลงกับพื้นดังโครม
“บัดซบ! มันพัฒนาตัวเองถึงขั้นสร้างเวทได้แล้ว” เฒ่าอีสานกล่าว
เสียงดัง เพราะการปะทะกันเมื่อสองปีที่แล้ว สัตว์อสูรควายป่ายักษ์ตัวนี้
ยังไม่สามารถสร้างพลังเวทได้ เฒ่าอีสานไม่ยอมให้ตวั เองตกอยู่ในสถานการณ์วกิ ฤต รีบดีดตัวขึน้ และใช้วชิ าตัวเบาขยับถอยหลัง เพือ่ เพิม่ ระยะต่อสู้
ให้มีความห่างมากขึ้น
ยันต์ใบใหม่ถูกเรียกออกมาทันที สัตว์อสูรควายป่ายักษ์โจมตีด้วย
บอลพลังลมอีกครั้ง เฒ่าอีสานก็รีบใช้ยันต์สร้างครอบแก้วใสคุ้มครอง
ร่างกายไว้
บึ้มมม!!! บึ้มมม!!! บึ้มมม!!!
เฒ่าอีสานถูกโจมตีต่อเนื่อง ครอบแก้วใสที่เกิดจากยันต์ ทนพลัง
การโจมตีไม่ได้ มันจึงเริ่มแตกร้าว เฒ่าอีสานยังไม่ทันได้หนี ครอบแก้ว
ใสป้องกันตัวก็ระเบิด
บึ้มมม!!!
แรงระเบิดท�ำให้ร่างเฒ่าอีสานกระเด็นกลิ้งไปกับพื้นหลายตลบ
‘บัดซบ! พลังมันเยอะมาก สู้ไม่ไหวแน่ๆ’ เฒ่าอีสานคิดในใจ
เมื่อดีดร่างขึ้นมายืน เฒ่าอีสานก็ใช้วิชาตัวเบาหลบหนี ไปอีกครั้ง
สัตว์อสูรควายป่ายักษ์ยงั ไม่ยอมเลิกจองเวร มันวิง่ ไล่ตามเฒ่าอีสานไปติดๆ
“โอ๊ย! เอ็งเป็นบ้าอะไรวะ ไล่ตามข้าอยูไ่ ด้” เฒ่าอีสานเริม่ บ่น เพราะ
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โดยปกติ สัตว์อสูรควายป่ายักษ์จะไม่ไล่ดุเดือดขนาดนี้
บึ้มมม!!! บึ้มมม!!! บึ้มมม!!!
สัตว์อสูรควายป่ายักษ์ไม่ได้ไล่เฉยๆ มันพ่นบอลพลังลมโจมตีด้วย
ท�ำให้เฒ่าอีสานต้องเคลื่อนร่างซิกแซ็กไม่ให้ตกเป็นเป้าโจมตีของมัน แต่
เศษหินและเศษต้นไม้ที่ถูกบอลพลังท�ำลาย ก็ท�ำให้ร่างของเฒ่าอีสานต้อง
บาดเจ็บหลายแห่ง
เฒ่าอีสานใช้วิชาตัวเบาวิ่งหนีเต็มฝีเท้า แต่อยู่ๆ เฒ่าอีสานก็ต้อง
เบรกร่างตัวโก่ง เมื่อเห็นสัตว์อสูรตัวใหม่โผล่หัวชูคออยู่เบื้องหน้า ส่วน
ล�ำตัวของมันพันอยู่กับต้นไม้
‘สัตว์อสูรงูอะนาคอนด้ายักษ์ ระดับ 67 เตรียมจูโ่ จม’ เสียงคอมพิวเตอร์
ในหัวแจ้งเตือน
“บัดซบ! มันเกิดอะไรขึน้ กับข้าวะเนีย่ ท�ำไมข้าเจอแต่ตวั โหดๆ ทัง้ นัน้
เลย” เฒ่าอีสานร้องเสียงหลง ดูเหมือนการพบเจอสัตว์อสูรงูอะนาคอนด้า
ยักษ์ จะท�ำให้สัตว์อสูรควายป่ายักษ์หยุดชะงักการไล่ล่า มันจ้องมองสัตว์
อสูรงูอะนาคอนด้ายักษ์ตาเขม็ง
ซู!่ ซู!่ ซู!่ สัตว์อสูรอะนาคอนด้ายักษ์เลือ้ ยลงมาจากต้นไม้ และขดตัว
เป็นเกลียว ท�ำให้ร่างของมันคล้ายเจดีย์สูงตระหง่านหลายเมตร
เฒ่าอีสานทีย่ นื อยูต่ รงกลางระหว่างพวกมันถึงกับขาเกร็ง เพราะการ
เจอสัตว์อสูรโหดๆ พร้อมกันสองตัว ไม่คอ่ ยจะมีให้เห็นในชีวติ การเล่นเกม
ของเฒ่าอีสานนัก
ฟุบ! สัตว์อสูรงูอะนาคอนด้ายักษ์จโู่ จมด้วยการฉกลงมาเร็วมาก เฒ่า
อีสานระวังตัวอยูแ่ ล้ว จึงรีบกระโจนกลิง้ ตัวหลบไปด้านข้าง เมือ่ มันฉกพลาด
มันก็อ้าปากโชว์ฟันอันแหลมคมของมัน
มอๆ มอๆๆ สัตว์อสูรควายป่ายักษ์รอ้ งพร้อมกับกระทืบเท้า คล้ายกับ
ไม่พอใจที่สัตว์อสูรงูอะนาคอนด้ายักษ์มายุ่งกับเหยื่อของมัน เฒ่าอีสานยัง
ไม่ทันได้ตั้งตัว บอลพลังลมก็โจมตีเข้ามา
“ซวยแล้ว!” เฒ่าอีสานร้องเสียงหลง ก่อนจะตัดสินใจเหวีย่ งหมัดเข้า
ปะทะ เพื่อลดก�ำลังของบอลพลังลม
บึ้มมม!!! บึ้มมม!!! บึ้มมม!!!
บอลพลังลมไม่ได้จู่โจมเพียงเฒ่าอีสาน แต่มันโจมตีสัตว์อสูรงู
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อะนาคอนด้ายักษ์ด้วย
ผลของการปะทะ ร่างของเฒ่าอีสานต้องกระเด็นกลิง้ ไปกับพืน้ หลาย
ตลบ ส่วนร่างอสูรงูอะนาคอนด้ายักษ์เพียงส่ายไปส่ายมาเล็กน้อย
สัตว์อสูรงูอะนาคอนด้ายักษ์ไม่ได้สนใจสัตว์อสูรควายป่ายักษ์ มันพุง่
หัวฉกใส่เฒ่าอีสานต่อเนื่อง
ฟุบ! ฟุบ! ฟุบ! เฒ่าอีสานกลิ้งตัวหลบเป็นพัลวัน
เฒ่าอีสานดีดตัวขึ้นจากพื้น และเคลื่อนร่างออกห่างจากสัตว์อสูรงู
อะนาคอนด้ายักษ์ เฒ่าอีสานปล่อยยันต์ออกมา แต่ยังไม่ทันได้ขีดเขียน
สัตว์อสูรอะนาคอนด้ายักษ์ก็ฟาดหางใส่เฒ่าอีสานเสียแล้ว
ตูมมม!!!
“อ๊ากกก!!!” เฒ่าอีสานร้องลั่น ร่างกระเด็นไปไกลกว่ายี่สิบเมตร
โครมมม!!! ร่างของเฒ่าอีสานฟาดลงกับพืน้ ก่อนจะกระอักเลือดสดๆ
ออกมาค�ำใหญ่ สัตว์อสูรงูอะนาคอนด้ายักษ์จะโจมตีต่อเนื่อง แต่สัตว์อสูร
ควายป่ายักษ์วงิ่ เข้ามาชนราวกับหวงเหยือ่ ร่างของมันกระเด็น ไม่สามารถ
โจมตีเฒ่าอีสานได้อีก
เฒ่าอีสานรีบตะเกียกตะกายลุกขึน้ และวิง่ หนี ปกติถา้ เจอสัตว์อสูรงู
อะนาคอนด้ายักษ์เพียงตัวเดียว เฒ่าอีสานไม่มีทางกลัว แต่ปัจจุบันมีสัตว์
อสูรควายป่าระดับ 70 อยู่ด้วย ถ้าสู้มีแต่ทางตายสถานเดียว
สัตว์อสูรงูอะนาคอนด้ายักษ์และสัตว์อสูรควายป่ายักษ์ตา่ งเผชิญหน้า
กันในระยะประชิด ทั้งสองฝ่ายต่างโยกตัวไปมา เมื่อเห็นเฒ่าอีสานเผ่นหนี
พวกมันก็ตัดสินใจไล่ล่าตามหลัง
“อะไรวะ ท�ำไมพวกเอ็งไม่สู้กัน” เฒ่าอีสานบ่นเสียงดัง
ตอนนีเ้ ฒ่าอีสานใช้วชิ าตัวเบาหนีเต็มที่ เฒ่าอีสานไม่มองกลับไปด้าน
หลัง เพราะรู้อยู่แล้ว พวกมันทั้งสองตัวต่างก็ก�ำลังไล่ล่าตัวเอง
เฒ่าอีสานกระเสือกกระสนหนีอยู่เกือบหนึ่งกิโลเมตรก็ต้องอ้าปาก
ค้าง รีบเบรกเท้าจนร่างเสียการทรงตัว ใบหน้าเกือบจะทิม่ ลงพืน้ ดิน เหตุผล
ที่เฒ่าอีสานต้องเบรกร่างกะทันหัน เพราะด้านหน้ามีฝูงสัตว์อสูรหมาป่า
เลือดจ�ำนวนมากนั่งพักเหนื่อยอยู่
‘สัตว์อสูรราชาหมาป่าเลือด ระดับ 70 เตรียมจูโ่ จม’ เสียงคอมพิวเตอร์
ในหัวของเฒ่าอีสานรายงาน หลังจากนั้นก็มีเสียงแจ้งรายงานว่า มีเหล่า
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สมุนของหมาป่าเลือดเตรียมโจมตีอีกหลายร้อยตัว
“โธ่! ชีวิตข้า ท�ำไมมันบัดซบเยี่ยงนี้ นี่สวรรค์จะไม่ให้ทางรอดแก่ข้า
เลยหรือ” เฒ่าอีสานครางเบาๆ
ตอนนี้ไม่วา่ จะหันหน้าไปทางไหน เฒ่าอีสานก็เผชิญหน้ากับอันตราย
เฒ่าอีสานตัดสินใจเลือกหนีไปทางฝูงสมุนสัตว์อสูรหมาป่าเลือด
ทุกอย่างเป็นไปตามการค�ำนวณของเฒ่าอีสาน สัตว์อสูรราชาหมาป่า
เลือดไม่ได้เคลื่อนไหว มันจ้องมองไปยังสัตว์อสูรงูอะนาคอนด้ายักษ์และ
สัตว์อสูรควายป่ายักษ์ตาเขม็ง
มอๆ! มอๆๆ! สัตว์อสูรควายป่ายักษ์ร้องขู่
กรรๆ! กรรๆๆ! สัตว์อสูรราชาหมาป่าเลือดก็เริ่มค�ำราม
เสียงเหล่านีท้ ำ� ให้เหล่าสมุนต่างพากันส่งเสียงค�ำรามบ้าง สัตว์อสูรงู
อะนาคอนด้ายักษ์ไม่กลัวเกรงใครเหมือนกัน มันเลือ้ ยเข้าสูแ้ ละยกตัวขึน้ สูง
ด้านเฒ่าอีสานก�ำลังตกอยู่ในวงล้อมของสัตว์อสูรหมาป่าเลือดจ�ำนวน
มาก ดาบในมือถูกเหวี่ยงฟันใส่สัตว์อสูรที่บุกเข้ามาโจมตี เฒ่าอีสานไม่ได้
คิดจะใช้คัมภีร์ยันต์ในเวลานี้ เพราะมันจะไปกระตุ้นให้ตัวเองเป็นจุดสนใจ
ทางรอดเพียงหนึ่งเดียวของเฒ่าอีสานก็คือ ให้พวกมันปะทะกันเอง
ห่างออกไป 500 เมตร
มีกองก�ำลังของกิลด์ลายพยัคฆ์ซ่อนอยู่ ในป่า กองก�ำลังนี้มีผู้เล่น
20 คน ทุกคนก�ำลังมองไปยังสนามรบตรงหน้า
“เฒ่าอีสาน งานนี้มันตายแน่นอน” สิงเทียน ที่มีฉายาว่า เทพธนู
กล่าวขึ้น
“ไอ้แก่คนนี้หรือ เฒ่าอีสาน” ชายหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาถาม
“ใช่แล้ว นิว้ เดียวสังหาร มันเป็นผูเ้ ล่นทีเ่ ราต้องก�ำจัดให้เร็วทีส่ ดุ นาย
เพิง่ เข้ากิลด์มาใหม่จำ� ไว้ให้ดี เจอคนของกิลด์เซียนเหยียบฟ้า ฆ่ามันได้ทกุ คน
มีอะไรเกิดขึ้น กิลด์รับผิดชอบเอง” สิงเทียนตอบ
“หึๆ ไม่คดิ ว่า ไอ้แก่จะมาท�ำภารกิจทีน่ ”ี่ ผูเ้ ล่นผมสัน้ คิว้ ดกด�ำอีกคน
กล่าวขึ้น
“มันไม่นา่ มาท�ำภารกิจหรอก มันก็คงมาหาคัมภีรย์ นั ต์รา่ งแยกนัน่ แหละ
พีเ่ หยีย่ วแดง แต่ดจู ากสถานการณ์ พวกเราคงไม่จำ� เป็นต้องลงมือ มันก็คง
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ได้ไปเยือน NPC ผู้ให้ก�ำเนิดเร็วๆ นี้ ฮ่าๆๆ” สิงเทียนตอบ
“น่าเสียดาย ฉันคิดจะใช้คมั ภีรย์ นั ต์รา่ งอสูรปะทะกับมันดูเสียหน่อย”
นิ้วเดียวสังหารกล่าวเสียงเรียบ
“แม้ยันต์ร่างอสูรจะแข็งแกร่ง แต่ระดับของไอ้แก่นั่นสูงกว่านาย
ยังไงมันก็สามารถเอาชนะนายได้” เหยี่ยวแดงเอ่ยปากเตือน
“ฮ่าๆ รอมันระดับลด ค่อยสู้กับมันก็ยังไม่สาย” สิงเทียนกล่าวยิ้มๆ
“ถ้ามันระดับลด ฉันก็ชนะง่ายเกินไปสิ ฉันอยากจะเอาชนะไอ้แก่นนั่
ในเวลานี้มากกว่า” นิ้วเดียวสังหารค�ำราม
เหยี่ยวแดงส่ายหน้า กล่าวว่า “นายประมาทไอ้แก่เกินไปแล้ว”
“ช่างเถอะพี่เหยี่ยวแดง ยังไงซะ ไอ้แก่คงไม่รอดไปจากที่นี่หรอก
ฮ่าๆๆ” สิงเทียนตอบ เพราะตัวเองฟันธงไปเรียบร้อย งานนี้เฒ่าอีสาน
ระดับต้องลดแน่นอน
เหยี่ยวแดงนิ่งคิด เขามองไปยังร่างของเฒ่าอีสานที่ก�ำลังปะทะกับ
สัตว์อสูรหมาป่าเลือดที่รุมล้อมรอบทิศทางแล้วส่ายหน้า กล่าวว่า “ท�ำไม...
พวกเราจึงเห็นไอ้แก่อีสานคนเดียว”
“คนของมันคงถูกฆ่าไปหมดแล้วมั้ง ฮ่าๆๆ” สิงเทียนตอบพร้อมกับ
หัวเราะข�ำ
“เป็นไปไม่ได้ ผู้เล่นกิลด์มันฝีมือสูงส่งมาก โอกาสถูกฆ่าทั้งหมด
เป็นไปได้น้อยยิ่งกว่าน้อย” เหยี่ยวแดงวิเคราะห์ตามความเชื่อของตัวเอง
“งั้นมันก็คงมาหาคัมภีร์ยันต์ร่างแยกคนเดียว” สิงเทียนพูดต่อ
เหยี่ยวแดงส่ายหน้า กล่าวว่า “การมาหาคัมภีร์ยันต์ร่างแยก ยังไง
มันก็ต้องน�ำคนมาเป็นกลุ่ม”
สิงเทียนใช้สตินิ่งคิดเล็กน้อยก็พยักหน้า กล่าวว่า “พี่เหยี่ยวแดง
พูดถูก เป็นไปไม่ได้ มันจะมาหาคัมภีร์ยันต์ร่างแยกแค่ตัวคนเดียว แต่...
คนของมันไปไหนกันหมด ถ้าไม่ได้ถูกสัตว์อสูรฆ่าตายตามที่ฉันพูด”
“มันอาจจะแยกกันไปหาเบาะแสของคัมภีร์ตามที่ต่างๆ ก็ได้นี่” นิ้ว
เดียวสังหารกล่าวแสดงความคิดเห็นบ้าง
“จริงด้วย มันต้องมาเป็นกลุม่ และแยกกันค้นหาเบาะแสคัมภีรย์ นั ต์
ร่างแยก ส่วนไอ้แก่อีสาน มันมีความทะนงถือดีสูง มันคงคิดว่ามันไร้เทียม
ทาน มันจึงเดินทางส�ำรวจคนเดียว หึๆ ความประมาทนี้ ท�ำให้มันต้องพบ
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จุดจบที่นี่ น่าเสียดายแทนมันจริงๆ” เหยี่ยวแดงกล่าวยิ้มๆ เพราะข้อ
สันนิษฐานนี้น่าจะใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่สุด
หลายนาทีก่อนหน้านี้
ฉางซาสะกดรอยตามสัตว์อสูรควายป่ายักษ์มาจนกระทัง่ พบรอยสัตว์
อสูรงูอะนาคอนด้ายักษ์อีกรอย ฉางซาจึงขมวดคิ้ว
“ท่าทาง...ลุงจะเจอแจ็กพอตแฮะ” ฉางซากล่าวจบ เขาก็ส�ำรวจดู
ขนาดของสัตว์อสูรงูอะนาคอนด้ายักษ์จากรอยบนพื้น
“ตัวใหญ่จริงๆ ฝีมืออย่างเรา ไม่ต้องฝันจะฆ่ามันได้” ฉางซาถอนใจ
และมองไปยังทิศทางที่ป่าเกิดความเสียหาย ซึ่งมันชัดเจนแทบไม่ต้องมา
นัง่ หาร่องรอยจุดทีเ่ ฒ่าอีสานหนีไปให้เสียเวลา ฉางซารีบมุง่ หน้าตามต่อไป
ทันที
ฉางซาเดินทางได้หนึง่ กิโลเมตร เขาก็ตอ้ งชะงัก เมือ่ ได้ยนิ เสียงหอน
ของเหล่าสัตว์อสูรหมาป่าเลือดที่คุ้นเคย ฉางซารู้สึกใจหายไม่น้อย
“ลุงซวยแล้ว เจอสามเด้ง!”
ฉางซารีบวิ่งไปตามเสียง ในที่สุดเขาก็มาอยู่ติดกับพื้นที่โล่ง ซึ่งมีฝูง
หมาป่าเลือดรวมตัวกันอยู่ ฉางซามองออกไปจากพุม่ ไม้ เขาพบเจอสัตว์อสูร
ควายป่ายักษ์ สัตว์อสูรงูอะนาคอนด้ายักษ์ และสัตว์อสูรฝูงหมาป่าเลือด ซึง่
มีราชาระดับ 70 คุมฝูงมา
“ลุง!” ฉางซาร้องอุทาน เมื่อเห็นเฒ่าอีสานก�ำลังปะทะกับฝูงสัตว์
อสูรหมาป่าเลือด ในขณะสัตว์อสูรควายป่ายักษ์กบั สัตว์อสูรงูอะนาคอนด้า
ยักษ์ก็ก�ำลังโจมตีเข้าหาฝูงหมาป่าเลือด สัตว์อสูรควายป่ายักษ์มีปฏิกิริยา
กับสีร่างกายหมาป่าเลือดเป็นพิเศษ ดวงตาทั้งสองข้างของมันจึงแดงก�่ำ
“สัตว์อสูรควายป่าก�ำลังคลัง่ ” สิน้ เสียงฉางซา สัตว์อสูรควายป่ายักษ์
ก็ไล่ขวิดมัว่ ไปหมด สัตว์อสูรงูอะนาคอนด้ายักษ์ฉกใส่สตั ว์อสูรหมาป่าเลือด
พร้อมกับม้วนตัวฟาดไปด้วย
ฝูงสัตว์อสูรหมาป่าเลือดไม่ได้เกรงกลัว หลายตัวกระโดดเข้ามากัด
ใส่ล�ำตัวของสัตว์อสูรงูอะนาคอนด้ายักษ์ แต่ยังไม่สามารถเจาะผ่านหนัง
ของมันเข้าไปได้
ฉางซากวาดสายตาไปหาเฒ่าอีสานทีก่ ำ� ลังใช้ดาบรับมือรอบทิศทาง
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เฒ่าอีสานแม้จะเก่งและมีระดับพืน้ ฐานสูง แต่ฉางซาไม่ได้คาดหวังเฒ่าอีสาน
จะชนะ เพราะฝ่ายตรงข้ามมีหลายร้อยตัว
ฉางซาเห็นเฒ่าอีสานไม่ได้ใช้แผ่นยันต์สู้ เขาก็พอจะเดาใจได้ เฒ่าอีสาน
ไม่ตอ้ งการให้ตวั เองเป็นจุดสนใจ ไม่อย่างนัน้ ถ้าถูกโจมตีรอบทิศทางเมือ่ ไร
จะไม่มีทางรอดอย่างแน่นอน
“จะช่วยยังไงดีเนี่ย” ฉางซากล่าวขึ้น สถานการณ์ที่เป็นอยู่ปัจจุบัน
ความช�ำนาญทางระเบิดไม่มีประโยชน์แม้แต่น้อย
“จริงสิ” ฉางซานึกอะไรขึน้ มาได้ เขาจึงรีบติดต่อไปหาเฒ่าอีสาน ซึง่
ก�ำลังต่อสูอ้ ย่างเอาเป็นเอาตาย เฒ่าอีสานได้ยนิ เสียงโทรศัพท์ขอ้ มือดังขึน้
แม้ไม่ได้ดูหน้าจอ ตัวเองก็พอจะรู้ เป็นไอ้ตัวแสบโทรศัพท์มาอย่างแน่นอน
เฒ่าอีสานหาจังหวะดีๆ กดรับโทรศัพท์ ก่อนจะหันไปรับมือกับสัตว์อสูร
หมาป่าเลือดที่บุกเข้ามาต่อเนื่อง
“ไอ้ตัวแสบ เอ็งอยู่ที่ไหน” เฒ่าอีสานร้องตะโกนเข้าไปในสาย
จากเสียงหอบหายใจของเฒ่าอีสาน ฉางซาพบว่า พลังกายของ
เฒ่าอีสานได้ลดลงมามากแล้ว และถ้าปล่อยไว้อีกไม่นาน เฒ่าอีสานต้อง
เดี้ยงแน่
“อยู่ห่างจากลุงมาทางด้านทิศใต้ 300 เมตร” ฉางซาร้องตะโกน
เข้าไปในสาย เพราะกลัวเฒ่าอีสานไม่ได้ยิน
“เอ็งมีแผนให้ข้าฝ่าวงล้อมไปไหม” เฒ่าอีสานเอ่ยปากถาม เพราะ
ตอนนี้จนปัญญา ไม่รู้จะหนีไปจากที่นี่ได้อย่างไร ไม่ว่าจะมองไปทิศทาง
ไหนก็เต็มไปด้วยอันตราย
“มี...” ฉางซาตอบ
“รีบบอกข้ามาเร็วเข้า” เฒ่าอีสานกล่าวขึ้น
“ได้! ลุงต้องถอยออกมาตามทิศที่ฉันอยู่ ฉันจะยิงธนูใส่ซาลาเปา
ไปช่วย” ฉางซากล่าวขึ้น ท�ำให้เฒ่าอีสานต้องเบ้ปาก
“แปลว่า ข้าต้องวิ่งกลับไปหาสัตว์อสูรควายป่ายักษ์กับไอ้งูยักษ์นั่น
หรือ เอ็งช่วยเปลีย่ นทิศทางยิงธนูหน่อยไม่ได้หรือไงวะ” เฒ่าอีสานเอ่ยปาก
ต่อรอง
“ทิศอื่นๆ ไม่มีที่ ให้ฉันหลบซ่อนตัว ถ้าฉันออกไปยิงธนูในสถานที่
โล่งๆ จนฝูงสัตว์อสูรหมาป่าเลือดเห็นตัว ฉันคงกลายเป็นเนื้อบดในเวลา
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ไม่นาน” ฉางซาตอบ
“เอาวะ ยังไงก็ใกล้ตายอยู่แล้ว เสี่ยงดูสักครั้งก็ ได้ เอ็งสามารถ
ส่งซาลาเปาเพิ่มระดับมาให้ข้าแบบแม่นๆ ภายในระยะทางเท่าไหร่” เฒ่า
อีสานปากถาม
“ระยะ 50-60 เมตรชัวร์ๆ ตรงเป้าหมาย แต่ถ้า 100 เมตร ลุงต้อง
วิ่งไปเก็บซาลาเปาเอง แน่นอนถ้าสัตว์อสูรเขมือบทรูซาลาเปาแทน ลุงจะ
ซวยมากขึ้นทันที” ฉางซาอธิบาย
“โอเค ข้าจะบุกไปแล้ว แต่ถา้ ข้าไม่ไหว เอ็งก็รอ้ งตะโกนบอกข้า และ
ยิงธนูสง่ ซาลาเปามาเลย ข้าจะหาทางเก็บซาลาเปาเอง” เฒ่าอีสานกล่าวขึน้
“ได้ๆ” ฉางซาตอบสั้นๆ จบ เฒ่าอีสานก็เริ่มเปลี่ยนทิศทางจากบุก
เป็นถอยกลับออกมาเรื่อยๆ
กิลด์ลายพยัคฆ์ซุ่มดูการต่อสู้ในป่า
ทุกคนค่อนข้างแปลกใจเมื่อพบว่าเฒ่าอีสานที่เมื่อครู่บุกอย่างดุดัน
อยู่ๆ กลับถอยโดยไม่ทราบสาเหตุ
“ไอ้แก่มันคิดอะไรของมัน” สิงเทียนกล่าวขึ้นลอยๆ
“มันโง่หรือเปล่า หนีเข้าไปหาสัตว์อสูรควายป่ายักษ์กับสัตว์อสูรงู
อะนาคอนด้ายักษ์” นิ้วเดียวสังหารกล่าวพร้อมกับยิ้มเยาะสติปัญญาของ
เฒ่าอีสาน
“แปลกมาก มันไม่น่าถอยโดยไม่มีเหตุผล การถอยของไอ้แก่ ถ้า
ดูจากมุมมองของพวกเรา มันถอยไปตายชัดๆ ถ้าบุกไปด้านหน้ายังมีความ
หวังหนีรอดมากกว่า” เหยีย่ วแดงกล่าวด้วยสีหน้าจริงจัง เพราะการกระท�ำ
ของเฒ่าอีสานมันขัดต่อเหตุผลการเอาชีวิตรอด
“สงสัยอัลไซเมอร์กนิ สมองไอ้แก่ระหว่างต่อสู้ ฮ่าๆๆ” นิว้ เดียวสังหาร
พูดแล้วหัวเราะเสียงดัง
“ฮ่าๆ นิว้ เดียวสังหาร นายพูดถูกว่ะ ถ้าไอ้แก่ได้ยนิ ทีน่ ายพูดคงเจ็บใจ
พิลึก ฮ่าๆๆ” สิงเทียนหัวเราะเสียงดังอีกคน
ส่วนเหยี่ยวแดงไม่ได้หัวเราะไปตามเพื่อน แต่จ้องมองไปที่เฒ่า
อีสานแทน
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ในสนามรบที่ชุลมุน
เฒ่าอีสานบุกฝ่าวงล้อมกลับไปหาสัตว์อสูรควายป่ายักษ์และสัตว์
อสูรงูอะนาคอนด้ายักษ์ ซึ่งก�ำลังปะทะกับสมุนสัตว์อสูรหมาป่าเลือด การ
ปรากฏตัวขึ้นของเฒ่าอีสาน ท�ำให้พวกมันหยุดปะทะกัน และหันมามอง
เหยือ่ ตาเป็นมัน แม้แต่ราชาหมาป่าเลือดทีย่ นื ดูกข็ ยับตัวออกมาร่วมวงด้วย
“โธ่! สามต่อหนึ่ง นี่ยังไม่นับรวมสมุนของหมาป่าอีกนะ เฮ่อ...ข้าจะ
ไปรอดได้ไงวะ” เฒ่าอีสานร�ำพึง สีหน้าเต็มไปด้วยความวิตกกังวล
เฒ่าอีสานเคลื่อนร่างอีกไม่นาน ตัวเองก็ตกอยู่ในวงล้อมของสัตว์
อสูรโหดทั้งสามชนิด เฒ่าอีสานมองไปยังต�ำแหน่งที่ฉางซาอยู่ ซึ่งห่างออก
ไป 120 เมตร
“อีก 70 เมตร ข้าจะไปถึงด้วยวิธีไหนเนี่ย” เฒ่าอีสานบ่นยังไม่จบ
สัตว์อสูรงูอะนาคอนด้ายักษ์ก็พุ่งเข้ามาโจมตีก่อน ส่วนสัตว์อสูรควายป่า
ยักษ์พอเห็นเฒ่าอีสานมันก็เลิกคลั่ง หันมาเล่นงานเหมือนกัน
เฒ่าอีสานพุง่ ตัวหลบการฉกเป็นพัลวัน โชคดีสตั ว์อสูรควายป่ายักษ์ก็
คิดจะเล่นงานเฒ่าอีสานเช่นกัน มันจึงปะทะกับสัตว์อสูรงูอะนาคอนด้ายักษ์
เพื่อช่วงชิงเหยื่อไปเป็นของมัน
สมุนสัตว์อสูรหมาป่าเลือดบริเวณนี้เปลี่ยนเป้าหมายจากสัตว์อสูร
ควายป่ายักษ์ และสัตว์อสูรงูอะนาคอนด้ายักษ์ พุง่ เข้าโจมตีเฒ่าอีสานแทน
พวกมันหวังจะใช้ฟันอันแหลมคมฉีกกระชากร่างกายศัตรูให้เป็นชิ้นๆ
เฒ่าอีสานเหวีย่ งดาบฟันรอบทิศทาง ดาบของเฒ่าอีสานน่าจะระดับ
สูงมาก จึงสามารถต้านรับคมเขี้ยวของสัตว์อสูรหมาป่าเลือดโดยไม่เกิด
ความเสียหายใดๆ
สัตว์อสูรงูอะนาคอนด้ายักษ์ตวัดหางม้วนเป็นเกลียวหวังจับเหยือ่ แต่
เฒ่าอีสานรู้ทัน รีบดีดตัวเหินร่างขึ้นไปเหยียบหัวสัตว์อสูรหมาป่าเลือดตัว
หนึ่งและดีดออกห่างในจังหวะต่อมา หางของสัตว์อสูรงูอะนาคอนด้ายักษ์
จึงพันร่างหมาป่าเลือดแทน เท้าเฒ่าอีสานยังไม่ทันได้เหยียบพื้นดิน ด้าน
ซ้ายก็พบหัวของสัตว์อสูรควายป่ายักษ์พุ่งชนเข้ามา
“บัดซบ!” เฒ่าอีสานค�ำราม แล้วออกหมัดซ้ายซัดเต็มก�ำลัง แม้ร่าง
จะลอยอยู่ในอากาศ
ตูมมม!!! ร่างของเฒ่าอีสานกระเด็นทันที
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โครมมม!!! เลือดสดๆ ทะลักออกมาอีกครั้งเมื่อร่างฟาดพื้น เฒ่า
อีสานไม่ได้กงั วลถึงอาการบาดเจ็บ เพราะการชนของสัตว์อสูรควายป่ายักษ์
เมื่อครู่ แรงกระแทกได้ส่งร่างกายของเฒ่าอีสานหลุดออกจากวงล้อมได้
ส�ำเร็จ เฒ่าอีสานรีบฉวยโอกาสดีดร่างลุกขึ้น และใช้วิชาตัวเบาเหินร่างหนี
ตูมมม!!! เสียงพืน้ ดินระเบิด เฒ่าอีสานเบรกร่างตัวโก่ง เมือ่ ด้านหน้า
ของตัวเองถูกขวางไว้ดว้ ยสัตว์อสูรราชาหมาป่าเลือดระดับ 70 มันจ้องมอง
เฒ่าอีสานตาเขม็ง
“ไอ้ตัวแสบ ข้าผ่านมันไปไม่ได้แน่” เฒ่าอีสานร้องตะโกน
“เข้ามาอีกไม่ได้หรือ 90 เมตรมันไกลเกินไป” ฉางซาร้องตะโกน
กลับมา
เฒ่าอีสานกระอักเลือดออกมาอีกรอบ ก่อนจะกล่าวขึ้นว่า “ก็ได้”
เฒ่าอีสานตอบรับแล้วทะยานบุกเข้าหาราชาสัตว์อสูรหมาป่าเลือด
ในขณะเดียวกันสัตว์อสูรงูอะนาคอนด้ายักษ์และสัตว์อสูรควายป่ายักษ์ก็
ถูกสัตว์อสูรหมาป่าเลือดล้อมไว้ เพื่อไม่ให้ไปยุ่งกับเหยื่อของราชาพวกมัน
กรร! กรร! ราชาหมาป่าเลือดค�ำราม มันอ้าปากไล่งับศัตรูทันที
เฒ่าอีสานเคลือ่ นร่างหลบหลีกพัลวัน ดาบในมือถูกฟันเข้าใส่กรงเล็บของมัน
แต่เพราะระดับแตกต่างกัน 3 ระดับ ร่างเฒ่าอีสานจึงปลิวกระเด็นกลับ
ไปทางเดิม
โครมมม!!! ร่างเฒ่าอีสานฟาดลงกับพื้น ก่อนจะพ่นเลือดออกจาก
ปากเป็นฝอย สัตว์อสูรราชาหมาป่าเลือดกระโจนเข้ามาอ้าปากงับเหยื่อ
เฒ่าอีสานรีบกลิ้งตัวหลบหนี มันจึงงับพลาดเป้า
สัตว์อสูรราชาหมาป่าเลือดยังตามไล่งบั ซ�ำ 
้ เฒ่าอีสานเหวีย่ งดาบใน
มือฟันปะทะสุดแรงเกิด เปรีย้ ง! ดาบในมือเฒ่าอีสานปลิวกระเด็น มือที่ใช้
จับดาบฟันถึงกับชาด้าน เฒ่าอีสานเมื่อเห็นช่องว่างที่ขาคู่หน้าของมันก็ไม่
รอช้า รีบพุ่งร่างมุดเข้าไป และอาศัยเส้นทางใต้ท้องสัตว์อสูรหมาป่าเลือด
เผ่นหนีออกใต้หว่างขาหลังของมัน
“บัดซบ! นึกไม่ถงึ ชีวติ นีจ้ ะได้ลอดใต้หว่างขาหมาป่า” เฒ่าอีสานบ่น
เมื่อพ้นหว่างขาหมาป่าเลือด เฒ่าอีสานก็วิ่งเต็มฝีเท้า
“ไอ้หนุ่มเทพ!” เฒ่าอีสานแหกปากร้องลั่นสุดชีวิต
พริบตาลูกธนูดอกหนึ่งก็พุ่งลอยมาในอากาศ เฒ่าอีสานรีบเหินร่าง
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พลิกตัวกลางอากาศรับเอาลูกธนูไว้ พอเท้าเฒ่าอีสานถึงพื้น ทรูซาลาเปา
ที่ติดอยู่กับปลายลูกธนูก็ถูกกัดกินจนหมด
บึ้มมม!!! เฒ่าอีสานระเบิดพลังยุทธออกมาข่มขวัญสัตว์อสูรทันที
ด้วยพลังพืน้ ฐานระดับ 70 ท�ำให้สตั ว์อสูรทุกตัวต้องชะงักการบุก โดยเฉพาะ
สัตว์อสูรราชาหมาป่าเลือด มันเบรกเท้าทันที เมื่อพบศัตรูของมันอยู่ๆ ก็
แข็งแกร่งขึ้น
กิลด์ลายพยัคฆ์ที่ซุ่มดูอยู่รู้สึกตกใจมาก เมื่อพบว่าระดับพื้นฐาน
ของเฒ่าอีสานอยูๆ่ ก็แข็งแกร่งขึน้ โดยไม่ทราบสาเหตุ การกินซาลาเปาของ
เฒ่าอีสาน ในกลุ่มกิลด์พยัคฆ์ไม่มีใครเห็นเหตุการณ์ เพราะระยะทางมัน
ไกลจนเกินไป ทุกคนจึงมองไม่เห็นว่าเกิดอะไรขึ้น
“บัดซบ! ระดับพลังยุทธต่างจากเดิมเหมือนเป็นคนละคน” สิงเทียน
กล่าวขึ้น
“ไอ้แก่ระดับพื้นฐานเพิ่มระหว่างการต่อสู้หรือ ช่างโชคดีจริงๆ”
นิ้วเดียวสังหารร�ำพึง สีหน้าอิจฉามาก
เหยีย่ วแดงส่ายหน้า กล่าวว่า “ไม่ใช่ พลังมันแข็งแกร่งเกินไป น่าจะ
ขึ้นจากพื้นฐานเดิม 2-3 ระดับ”
“เป็นไปไม่ได้ ถ้าระดับพื้นฐานไอ้แก่เลื่อนก็น่าจะเลื่อนแค่ระดับ
เดียว” สิงเทียนหันมาถาม เพราะเขาไม่เชือ่ เด็ดขาดว่า เฒ่าอีสานจะระดับ
เลื่อนทีเดียว 2-3 ระดับได้
“หึๆ มันไม่ได้เลื่อนระดับหรอก แต่ไอ้แก่จอมเจ้าเล่ห์ ความจริงมัน
ไม่ได้ใช้ระดับพืน้ ฐานทีแ่ ท้จริงของมันเข้าสูต้ งั้ แต่ตน้ ส่วนเพราะเหตุใด ฉัน
ก็ไม่อาจเดาใจมันได้” เหยี่ยวแดงตอบ
“หา! ระดับพื้นฐานมันเก็บซ่อนกันได้ด้วยหรือ” นิ้วเดียวสังหารเอ่ย
ปากถาม
เหยีย่ วแดงพยักหน้า กล่าวว่า “นีม่ นั เป็นเกม อะไรก็เป็นไปได้ทงั้ นัน้
แหละ”
สิงเทียนสูดหายใจลึกๆ กล่าวว่า “ถ้าความสามารถมันสูงส่งขนาดนี้
การบุกฆ่ามันคงท�ำไม่ได้ง่ายๆ แล้ว”
“ดูการต่อสู้ต่อไป เราต้องเก็บข้อมูลของมันให้หมด เพื่อประโยชน์
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ของพวกเราในอนาคต” เหยี่ยวแดงกล่าวเสียงเรียบ แล้วหันไปดูการต่อสู้
ของเฒ่าอีสานที่เห็นในระยะไกลอีกครั้ง
ในสนามต่อสู้
เมื่อเฒ่าอีสานระเบิดพลังยุทธเสร็จ สัตว์อสูรก็เริ่มหันมาสนใจเฒ่า
อีสานกันหมด พวกมันอยู่ๆ ก็บุกเข้ามาหาเฒ่าอีสานพร้อมกัน ท�ำให้เฒ่า
อีสานตาเหลือก
“บัดซบ! เกิดบ้าอะไรอีกวะ” เฒ่าอีสานแหกปากร้องลั่นก่อนจะโกย
แน่บวิ่งหนี ล�ำพังสัตว์อสูรโหดตัวเดียวก็พอจะสู้ได้ แต่ถ้าต้องปะทะกับ
ทั้งหมด ต่อให้เฒ่าอีสานระดับสูงกว่านี้อีก 1-2 ระดับ ก็ยังคิดหนัก
“อ้าว! ลุงอย่าวิ่งมาทางฉันสิ วิ่งไปทางอื่น” ฉางซารีบแหกปากร้อง
เตือน เพราะขืนให้สัตว์อสูรบุกเข้ามา เขาถูกเหยียบแบนติดดินตายอนาถ
แน่นอน
เฒ่าอีสานเพิง่ นึกขึน้ มาได้จากเสียงเตือนทางโทรศัพท์ จึงวิง่ อ้อมหนี
ไปทางอื่น ด้วยวิชาตัวเบาระดับ 70 เฒ่าอีสานไม่กลัวจะหนีไม่พ้น
สัตว์อสูรหมาป่าเลือดที่ขวางหน้าพุ่งเข้าหาเฒ่าอีสาน แต่ความเร็ว
ที่ระดับ 70 สูงมาก ไม่มีตัวไหนโจมตีเฒ่าอีสานถูกแม้แต่ตัวเดียว แถม
พวกมันยังพุ่งชนกันล้มระเนระนาด เหล่าสัตว์อสูรควายป่ายักษ์ สัตว์อสูร
งูอะนาคอนด้ายักษ์ และสัตว์อสูรราชาหมาป่าเลือด ต่างเคลื่อนร่างไล่ล่า
เฒ่าอีสานกันหมด ราวกับต้องการแข่งขันว่าใครแน่กว่ากัน
ตอนนี้คนที่ตกใจที่สุดคงหนี ไม่พ้นกิลด์ลายพยัคฆ์ เพราะทิศทางที่
เฒ่าอีสานวิ่งหนีมา มันเป็นต�ำแหน่งที่พวกเขาก�ำลังเฝ้าดูอยู่พอดี
“ไอ้แก่เลว ท�ำบ้าอะไรวะเนี่ย” สิงเทียนร้องเสียงหลง
“พวกเราหนีเร็ว” นิ้วเดียวสังหารร้องเตือน
“มันสายไปแล้ว เตรียมพร้อมรบด่วน” เหยี่ยวแดงแหกปากตะโกน
เหล่าสมุนต่างแตกฮือกันออกมาเตรียมพร้อมรับมือกับฝูงสัตว์อสูร
นานาชนิดที่ก�ำลังบุกเข้ามา เหยี่ยวแดงยังไม่ได้ท�ำอะไรต่อ เฒ่าอีสานก็
พาเหล่าสัตว์อสูรมาถึงแล้ว เฒ่าอีสานตกใจเหมือนกัน เมื่อพบกลุ่มผู้เล่น
โผล่ออกจากแนวป่า และเมื่อเห็นใบหน้าโกรธจัดของเหยี่ยวแดง เฒ่า
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อีสานก็คลี่ยิ้ม
“นึกไม่ถึงว่าจะมาเจอกันที่นี่” เฒ่าอีสานร้องตะโกนทักทาย
สิงเทียนคงโมโหมาก จึงพุ่งเข้าหาเฒ่าอีสาน “ไอ้แก่ ตาย!”
“อย่า! สิงเทียน” เหยี่ยวแดงร้องเตือน
แต่สายไปแล้ว สิงเทียนฟิวส์ขาด ทะยานเข้าหาศัตรูพร้อมกับยิงหมัด
ออกไป เฒ่าอีสานปัจจุบันมีระดับ 70 มีหรือจะกลัวสิงเทียน จึงยิงหมัด
ออกรับเต็มที่
ตูมมม!!!
“อ๊ากกก!!!” สิงเทียนแหกปากร้องลั่น ร่างกระเด็นย้อนกลับไปทาง
เดิม เหยี่ยวแดงรีบเหินร่างขึ้นไปรับร่างเพื่อนไว้ เฒ่าอีสานหัวเราะ ฉวย
โอกาสรีบเคลื่อนร่างผ่านคนของกิลด์ลายพยัคฆ์ไป
“ฮ่าๆๆ ขอบใจพวกเอ็งที่มาช่วยเหลือข้า”
สิน้ เสียงเฒ่าอีสาน สัตว์อสูรควายป่ายักษ์กพ็ งุ่ ทะยานมาถึงด้านหน้า
ของกิลด์ลายพยัคฆ์พอดี ดูเหมือนมันจะไม่ได้สนใจจะหยุด มันยังทะยาน
บุกฝ่าเข้าไปในกลุ่มผู้เล่นกิลด์ลายพยัคฆ์ ท�ำให้เหล่าผู้เล่นต้องแตกฮือ
เฒ่าอีสานเบิกตาโต เมือ่ เห็นสัตว์อสูรควายป่ายักษ์คดิ จะเล่นงานแค่ตนเอง
เท่านั้น
“ท�ำไมเอ็งต้องเล่นงานแต่ข้าวะ” เฒ่าอีสานบ่นอุบ
เหล่าสัตว์อสูรงูอะนาคอนด้ายักษ์และสัตว์อสูรราชาหมาป่าเลือด
ยักษ์ เมื่อเห็นเหยื่อรายใหม่ก็ทะยานเข้าหาทันที เหยี่ยวแดงหน้าซีดเผือด
รีบร้องตะโกนเสียงดังลั่น
“ศัตรูตึงมือเกินไป สู้พลางหนีพลาง”
ตูมมม!!! ผู้เล่นกระเด็น เมื่อสัตว์อสูรงูอะนาคอนด้ายักษ์หวดหาง
ของมัน ก่อนจะฉกโจมตีใส่ผู้เล่นที่อยู่ใกล้ที่สุด สมุนกิลด์ลายพยัคฆ์เหวี่ยง
ดาบฟัน
เปรี้ยง! เกล็ดบริเวณปากของงูอะนาคอนด้ายักษ์แข็งมาก คมดาบ
ไม่สามารถท�ำอะไรได้ แถมระดับพื้นฐานสัตว์อสูรก็สูงกว่า ท�ำให้ร่างของ
เขาต้องกระเด็น ดาบที่เหวี่ยงฟันหลุดออกจากมือ สัตว์อสูรงูอะนาคอนด้า
ยักษ์รีบพุ่งฉกตามไปทันที
“อ๊ากกก!!!” สมุนกิลด์ลายพยัคฆ์ร้องลั่น เมื่อถูกสัตว์อสูรงูอะนา-
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คอนด้ายักษ์เขมือบร่างไว้เต็มปาก
“ช่วยด้วย!” ผู้เล่นเคราะห์ร้ายร้องตะโกนบอกเพื่อนๆ ให้ช่วยเหลือ
แต่ก็ไม่มีใครช่วยได้ เพราะทุกคนก็ก�ำลังต่อสู้กับสัตว์อสูรอย่างหนักหน่วง
เช่นกัน
“ม่ายยย...นะ” สมุนกิลด์ลายพยัคฆ์ร้องอย่างสิ้นหวัง ชั่วครู่เดียว
สัตว์อสูรอะนาคอนด้ายักษ์ก็ขยับปากกลืนร่างของสมุนผู้เคราะห์ร้ายหาย
เข้าไปในปากของมัน
สัตว์อสูรราชาหมาป่าเลือดก็โหดไม่แพ้กนั มันกระโจนเข้ามาเหยียบ
ผู้เล่นไว้ใต้อุ้งเท้า และใช้ฟันฉีกร่างของผู้เล่นจนกลายเป็นแสงหายไป
นิว้ เดียวสังหารใช้ยนั ต์รา่ งอสูรกลายเป็นหมีควายยักษ์บกุ ฝ่าวงล้อม
ออกไป ยันต์ร่างอสูรท�ำให้นิ้วเดียวสังหารมีลักษณะสูงใหญ่กว่าสี่เมตร
ใบหน้าของเขาหลังใช้คัมภีร์ยันต์ร่างอสูร จะกลายเป็นผสมกันระหว่าง
หน้าสัตว์อสูรหมีควายยักษ์กับใบหน้าผู้เล่น แน่นอนแม้จะอยู่ ในร่างอสูร
นิ้วเดียวสังหารก็สามารถพูดสื่อสารกับคนอื่นได้ ส่วนโครงสร้างเท้าและ
แขนก็จะใหญ่โตเหมือนกับสัตว์อสูรหมีควายยักษ์ และมีขนขึ้นเต็มไปหมด
รูปลักษณ์นี้สามารถวิ่งได้ด้วยสองเท้า สามารถเก็บเล็บเวลาก�ำหมัด และ
สามารถปล่อยเล็บไว้แทงศัตรูได้อย่างใจ
เมือ่ นิว้ เดียวสังหารกลายร่างอสูร ก็ทำ� ให้เขาเป็นจุดสนใจ สมุนสัตว์
อสูรหมาป่าเลือดจึงไล่ล่าเขาเป็นฝูงใหญ่ นิ้วเดียวสังหารใช้กรงเล็บอันคม
เหวี่ยงเข้าปะทะ ดูเหมือนการกลายร่างเป็นอสูรจะท�ำให้เขาแข็งแกร่งขึ้น
คมเขี้ยวของสัตว์อสูรหมาป่าเลือดยังไม่สามารถสร้างบาดแผลสาหัสให้
กับร่างอสูรของเขาได้
สิงเทียนหนีไปคนละทางกับนิว้ เดียวสังหาร เขาโชคดีกว่าเพือ่ น เพราะ
สัตว์อสูรที่ ไล่ล่าสิงเทียนมีเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้น สิงเทียนถือธนูคู่ใจ ดีดตัว
ขึ้นไปยืนบนต้นไม้ และปล่อยลูกธนูเหล็กพุ่งเข้าหาสัตว์อสูรหมาป่าเลือด
ฉึก! ฉึก! ฉึก! ลูกธนูเข้าเป้าทุกดอก สิงเทียนเน้นโจมตีทขี่ าหลังของ
สัตว์อสูรตัวหน้า เมื่อมันล้มลง ตัวที่บุกเข้ามาก็ล้มระเนระนาด สิงเทียนจึง
มีโอกาสยืดระยะห่างจากฝูงสัตว์อสูรอีกหลายก้าวใหญ่
“บัดซบ! ไอ้แก่...” สิงเทียนค�ำราม ในสมองของเขาคิดว่าสักวันหนึ่ง
จะต้องฆ่าเฒ่าอีสานให้ได้ เขามั่นใจ เหตุการณ์ที่เกิดเป็นเพราะเฒ่าอีสาน
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วางแผนไว้ทงั้ สิน้ มันเป็นไปไม่ได้ทจี่ ะบังเอิญลากมอนสเตอร์มาหาพวกเขา
ได้เหมาะเจาะเช่นนี้
ห่างจากต�ำแหน่งทีส่ งิ เทียนอยู่ 100 เมตร เหยีย่ วแดงก�ำลังต่อสูก้ บั
ฝูงสมุนสัตว์อสูรหมาป่าเลือดเกือบสามสิบตัว พวกมันบุกเข้าโจมตีอย่างไม่
กลัวเกรง เหยี่ยวแดงใช้กระบี่เป็นอาวุธ เขาเหวี่ยงฟันไปรอบๆ ตัว วิชา
ตัวเบาของเขาไม่ขี้เหร่ ฝูงสัตว์อสูรหมาป่าเลือดคิดจะเล่นงานเขาจึงไม่ใช่
เรื่องง่าย
สัตว์อสูรหมาป่าเลือดตัวหนึ่งกระโจนเข้ามา เหยี่ยวแดงสะบัดมือ
แทงกระบี่ออกไปทันที
สวบ! กระบี่เจาะทะลุล�ำคอของสัตว์อสูรหมาป่าเลือด ตูมมม!!!
เหยี่ยวแดงใช้เท้าเตะร่างสัตว์อสูรกระเด็น ก่อนจะเรียกแผ่นยันต์ออกมา
เขาสะบัดมือเขียนอักษรยันต์อย่างรวดเร็ว
“กินทักษะวงแหวนเพลิงสวรรค์ก่อนเป็นไง” เหยี่ยวแดงร้องตะโกน
และเหวีย่ งมือขึน้ ไปบนท้องฟ้า พริบตาแผ่นยันต์กก็ ลายสภาพเป็นวงแหวน
เพลิง ขยายออกไปรอบตัวของเหยี่ยวแดง
พึ่บ! พึ่บ! พึ่บ! ไฟลุกโชน สัตว์อสูรหมาป่าเลือดถูกไฟลุกไหม้ ต่าง
ร้องด้วยความเจ็บปวด พวกมันยังไม่ตายและรีบกระโจนออกห่าง วงแหวน
เพลิงกินอาณาเขต 30 เมตร รอบทิศทาง หญ้าและต้นไม้รอบตัวเหยีย่ วแดง
รัศมี 30 เมตร ล้วนกลายเป็นไฟลุกไหม้
สัตว์อสูรหมาป่าเลือดสิบกว่าตัวพากันกลิ้งตัวกับพื้นหญ้าเพื่อดับไฟ
ที่ติดขนของมัน การโจมตีเมื่อครู่ท�ำให้พวกมันบาดเจ็บไปหลายสิบตัว แต่
ไม่มีตัวไหนต้องตาย
เหยีย่ วแดงปล่อยยันต์ชดุ ใหม่ออกมา เขาตวัดมือเขียนและส่งมันเข้า
โจมตีสตั ว์อสูรอีกครัง้ พายุหมุนก่อเกิดขึน้ เร็วมากๆ มันทะยานเข้าหาเหล่า
สัตว์อสูรทีบ่ าดเจ็บ หลายตัวกระโจนออกห่าง แต่หลายตัวก็ถกู พายุหมุนซัด
เหวี่ยงร่างไปบนท้องฟ้า และตกลงบาดเจ็บเพิ่ม
เหยี่ยวแดงหันไปเห็นสมุนหลายคนก�ำลังจับกลุ่มสู้กับสัตว์อสูรอยู่
ไม่ไกล เขาก็เลิกความคิดจะสังหารสัตว์อสูรหมาป่าเลือดที่ได้รับบาดเจ็บ
ตรงหน้า เขารีบเคลื่อนร่างไปช่วยเหลือ เพื่อลดการเสียชีวิตของเหล่าสมุน
ให้ได้มากที่สุด
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นิว้ เดียวสังหารในร่างสัตว์อสูรหมีควายยักษ์ สังหารสัตว์อสูรหมาป่า
เลือดอย่างดุเดือด ป่าถูกท�ำลายเป็นบริเวณกว้าง เพราะมันเป็นการใช้กรง
เล็บเข้าต่อสู้
สัตว์อสูรหมาป่าเลือดต่างกระโจนเข้ามารุมงับทั้งขาและแขน พวก
มันคิดจะฉีกร่างของนิ้วเดียวสังหารให้เป็นชิ้นๆ
“อ๊ากกก!!!” นิ้วเดียวสังหารกู่ร้อง ร่างสัตว์อสูรหมีควายยักษ์ก็เริ่ม
ขยายออก ความแข็งแกร่งถูกยกระดับขึ้นทันที
นิ้วเดียวสังหารยิ้มเหี้ยม เขาเกร็งก�ำลังแขนทั้งสองข้าง และด้วย
ความแข็งแกร่งที่เพิ่มมากขึ้น ร่างของสัตว์อสูรหมาป่าเลือดที่คาบแขนเขา
ไว้ก็ถูกยกลอยขึ้นมาจากพื้นดิน
“ย้ากกก!!!” นิ้วเดียวสังหารกู่ร้อง เขาเหวี่ยงแขนทั้งสองข้างเข้าหา
กันเต็มแรง ตูมมม!!! หมาป่าเลือดทั้งสองตัวร่างฟาดเข้าหากันอย่างจัง
พวกมันต่างคายแขนนิ้วเดียวสังหารออกจากปาก
“ตาย!” นิ้วเดียวสังหารค�ำราม ก่อนจะฟาดกรงเล็บหมีควายลงบน
ศีรษะของสัตว์อสูรหมาป่าเลือดทั้งสองตัว ฉับ! ฉับ! เลือดพุ่งกระฉูดออก
จากศีรษะสัตว์อสูรหมาป่าเลือดทันที พวกมันทั้งสองตัวต่างดิ้นทุรนทุราย
และร้องโหยหวน
นิ้วเดียวสังหารเก็บเล็บ และใช้มือคว้าคอของสัตว์อสูรหมาป่าเลือด
ที่กัดขาของเขา บีบอย่างแรง ไม่นานปากของสัตว์อสูรหมาป่าเลือดก็ต้อง
คายขาของเขาออกมา
ตูมมม!!! ตูมมม!!!
สัตว์อสูรหมาป่าเลือดทัง้ สองตัวถูกนิว้ เดียวสังหารเหวีย่ งไปกระแทก
พื้น
กรร! กรร! เสียงขู่ค�ำรามของสัตว์อสูรราชาหมาป่าเลือดดังขึ้น
นิ้วเดียวสังหารสะดุ้งหน้าซีดเผือด เพราะต่อให้เขาเป็นร่างอสูร แต่ต้อง
งัดข้อกับสัตว์อสูรระดับ 70 มันก็มีแต่ทางตายสถานเดียว
“เผ่นดีกว่า” นิ้วเดียวสังหารตัดสินใจหนี
ฝูงสมุนหมาป่าเลือดพากันวิ่งไล่ตามไป ไม่ยอมให้เหยื่อของมันหนี
ไปได้ง่ายๆ

