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เลือกเกม

ณ มหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่ง ใต้เงาไม้อันร่มรื่นใกล้กับอาคาร

เรียนสูงหลายสบิช้ัน ชายหนุม่สองคนผู้เรยีนในคณะวศิวกรรมอเิลก็ทรอนกิส์ 

ก�าลังน่ังสนทนากนัด้วยสหีน้าเคร่งเครยีด ชายหนุ่มร่างอ้วนฉยุกมอืตบไหล่

ของเพื่อนที่นั่งใกล้ๆ เหมือนกับให้ก�าลังใจ

“ธันวา ความหล่อ ความรวย และเรียนเก่ง มันช่วยให้นายเล่นเกม

ออนไลน์เก่งไม่ได้หรอกนะ เช่ือฉัน! นายไปเอาดีทางเกมเตตี๊ด ไม่ก็เกม

หนอนกากๆ ในโทรศัพท์ดีกว่า” ร�่ารวยกล่าว

“ไม่! ปิดเทอม 2 เดือนครึ่งนี้ ฉันจะต้องสร้างชื่อเสียงที่คงกระพัน

ในเกมออนไลน์ให้ได้ แม้ 12 เกมที่ผ่านมา ฉันจะเป็นแค่ไอ้กาก แต่ฉันก็

ไม่หวาดหวั่นจะซ�้ารอยเดิม” ธันวาตอบ

“เฮ้อ! นายไม่เบื่อค�านี้มั่งหรือไงวะ นายพูดกับฉันมาตั้งแต่มัธยม

แล้วนะโว้ย! ธันวา ปัจจุบันนายก็ยังเป็นไอ้กากเหมือนเดิม” ร�่ารวยกล่าว 

น�้าเสียงเนือยๆ

“กเ็พราะมนัยงัไม่ส�าเรจ็ไง ถงึต้องพดูบ่อยๆ ตกลงพวกเราปิดเทอม

ครั้งนี้ ควรจะไปเล่นเกมไหนดีวะ” ธันวาถาม
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ร�่ารวยตาเหลือก กล่าวว่า “เหอะๆ นายจะให้ฉันต้องเลิกเล่นเกม

ที่ 12 ตามนายไปอีกแล้วใช่ไหม นายเองก็รู้ กว่าฉันจะได้ฉายา ‘เทพอ้วน’ 

มนัล�าบากขนาดไหน ถ้าไปเล่นเกมใหม่ มนันบัหนึง่นะโว้ย! และฉนัก็นบัหนึง่

มา 12 ครั้งแล้ว”

“เทพอ้วน…ครั้งสุดท้าย เพื่อนรัก” ธันวากล่าว พร้อมกับท�าตาวิ้งๆ

“สยองว่ะ เลิกท�าตาวิ้งๆ บ้าๆ ใส่ฉันสักที เดี๋ยวดาราแฟนฉันมาเห็น

เธอจะเข้าใจฉันผิด แค่นายไม่มีแฟนสาวๆ เป็นตัวเป็นตน เธอก็เริ่มสงสัย

นาย กับหวาดระแวงฉันขึ้นมาบ้างแล้วนะ” ร�่ารวยตัดพ้อ 

ธนัวาไม่ได้สนใจค�าพดูเพือ่น เขายงัคงก�าหมดั กล่าวว่า “ฉนัสญัญา

กับตัวเองไว้ ถ้าไม่ประสบความส�าเร็จในเกม ฉันจะไม่มีแฟน!”

“ไร้สาระว่ะ นายมันไอ้งี่เง่า” ร�่ารวยบ่นอุบ

“เลิกคุยเรื่องอื่น มาเลือกเกมที่เราจะเล่นในช่วงปิดเทอมกันเถอะ” 

ธันวารีบกล่าวตัดบท

ร�่ารวยมองดูเพื่อนพร้อมกับถอนใจ 

ในขณะที่ธันวาก�าลังเลือกแผ่นโฆษณาเกมที่กองบนโต๊ะ เขาก็

บงัเอิญปรายตาไปเหน็เสาไฟฟ้าต้นหนึง่มแีผ่นกระดาษโฆษณาตดิไว้ ธนัวา

ตากระจ่างวูบทันที

“ได้การแล้วโว้ย! เทพอ้วน!” ธันวากล่าว น�้าเสียงยินดี

“เลือกเกมได้แล้วหรือ” ร�่ารวยถาม

“หึๆ ปิดเทอมนี้ มันจะต้องแตกต่างจากที่ผ่านมา นายดูเสาไฟฟ้า

นั่นสิ มันเป็นทางออกของฉัน” ธันวากล่าว

ร�่ารวยมองตามไปที่เสาไฟฟ้าเจ้ากรรม

“หมายความว่ายังไงวะ” ร�่ารวยถาม

“นายดทูีแ่ผ่นโฆษณาส ิหึๆ  เมือ่เล่นเกมแบบธรรมดาไม่รุ่ง เราก็ต้อง

มีอาจารย์ชี้แนะ” ธันวากล่าว

“ดูดวง!” ร�่ารวยร้องอุทาน

“ใช่” ธันวาตอบและลุกออกจากเก้าอี้ไปดึงแผ่นกระดาษโฆษณา

กลับมานั่งอ่าน

ร�่ารวยยิ้มแห้งๆ กล่าวว่า “มันจะเวิร์กแน่หรือวะ”

“นายจ�าสุภาษิตไม่ได้เหรอ ไม่ได้เล่ห์ก็เอาด้วยกล แต่ถ้ายังมืดมน 
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ก็ต้องไปดูดวง” ธันวาตอบ 

ร�่ารวยส่ายหน้า ก่อนจะกล่าวว่า

“หมอด ูสามารถท�านายอนาคตในเกมได้ด้วยหรอื ตัง้แต่เกดิมา ฉนั

ไม่เคยได้ยินสักครั้งเลยว่ะ”

“เหอะน่า ยงัไงมนักต้็องมคีรัง้แรกกนัทัง้นัน้ เดีย๋วพวกเรากเ็อาแผ่น

โฆษณาเกมต่างๆ ไปให้หมอดทู�านายดวู่า พวกเราสองคนควรจะไปสถติใน

เกมไหนถึงจะดี” ธันวาตอบยิ้มๆ

แม้รำา่รวยจะคดัค้าน แต่ธนัวาก็ไม่สนใจ เขาจัดการลากรำา่รวยเพือ่น

เลิฟไปยังอาศรมของหมอดูตามรายละเอียดในแผ่นกระดาษโฆษณา ซึ่ง

มีแผนท่ีคร่าวๆ และเบอร์โทรศัพท์บอกไว้เท่าน้ัน สองหนุ่มเห็นว่าอาศรม

หมอดูตามโฆษณาอยู่หลังมหาวิทยาลัย พวกเขาจึงเลือกที่จะเดินแทนการ

นั่งรถ

“ธันวา นี่มันโซนหอพักหญิงนะโว้ย!” ร�่ารวยกล่าว

“แล้วไง จะเป็นหญิงหรือชายก็ช่าง ขอเพียงดูดวงได้ก็โอเคแล้ว” 

ธันวาตอบ

“ฉันไม่ได้หมายความถึงเรื่องนั้น ที่นี่มีข่าวว่า ไอ้นักเลงเก้งกับพวก

มันคุมซอยนี้อยู่ ถ้าไม่ระวังตัว พวกเราซวยแน่ๆ” ร�่ารวยตอบน�้าเสียงสั่นๆ

“พวกมันก็แค่อันธพาลประจ�าซอย กลัวอะไรนักหนา” ธันวาตอบ

“ไม่กลัวได้ไง รายล่าสุดเข้าโรงพยาบาลเลยนะเฟ้ย” ร�่ารวยตอบ

“หึๆ เลิกกลัวโน่นกลัวนี่สักที เสียชื่อเทพอ้วนหมด” ธันวากล่าว

ร�่ารวยหัวเราะแห้งๆ กล่าวว่า “ในเกมกับชีวิตจริง มันไม่เหมือนกัน

นะโว้ย!”

“เหอะน่า ตามมา ตามมา” ธันวากล่าวตัดบท

จากนั้นสองหนุ่มก็เริ่มเดินมองหาเป้าหมายไปจนสุดซอย ในที่สุด

พวกเขาก็เจอเป้าหมายจนได้

ร�่ารวยมองดูบ้านสองชั้นก่อนจะใช้ศอกสะกิดคู่หู “เป็นบ้านคนว่ะ 

ไม่ใช่หอพัก”

ธันวาพยักหน้าหงึกๆ เมื่อเห็นกริ่งที่หน้าบ้านเขาจึงเอื้อมมือไปกด 

เพียงไม่นานก็มีหญิงวัย 40 กว่าๆ เดินออกมา
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“มีธุระอะไรหรือ” หญิงวัยกลางคนเอ่ยปากถาม

“เรามาดดูวงครบั” ธนัวาตอบพร้อมกบัโบกแผ่นกระดาษโฆษณาใน

มือ หญิงวัยกลางคนคลี่ยิ้ม และรีบเชื้อเชิญทั้งสองเข้าไปในบ้าน 

ห้องดูดวงของหญิงวัยกลางคนมีอุปกรณ์ครบทั้งไทย จีน ฝรั่ง ฮินดู 

เรยีกได้ว่าครอบคลมุศาสตร์ดดูวงทกุแขนง ไม่ว่าใครต้องการจะดแูนวไหน 

ที่นี่มีให้บริการทั้งหมด

หลงัจากสองหนุม่นัง่ลงตรงท่ีของผู้มารบับรกิารเรยีบร้อยแล้ว หญงิ

วัยกลางคนก็เอ่ยปากถามทันที

“ฉันช่ือ หมอดนู้อย จะเรียกสัน้ๆ ว่า ป้าน้อย กไ็ด้” หญงิวยักลางคน 

ตอบ และกล่าวต่อไปว่า “ค่ายกครู 500 ห้ามต่อเด็ดขาด” 

ธันวาไม่รอช้า รีบหยิบเงินค่ายกครูออกมาวางลงบนโต๊ะ

ป้าน้อยพยักหน้า เธอหยิบเงินและกล่าวว่า “ต้องการดูดวง เร่ือง

ความรัก การเรียน หรือเงินทองจ๊ะหนุ่มๆ”

“ต้องการดูฮวงจุ้ยครับ ไม่ทราบป้าดูได้ไหม” ธันวาตอบและถาม

กลับ

ป้าน้อยท�าหน้าแปลกใจ แต่ก็พยักหน้าหงึกๆ กล่าวว่า “เอาเลขท่ี

บ้าน ถนน รวมถึงข้อมูลสถานที่ตั้งมาด้วยหรือเปล่า อืม…วันเดือนปีเกิด

ของเธอด้วยจ้ะ”

“เอามาครบครบั” ธนัวากล่าวจบกห็ยบิแผ่นโฆษณาเกมออกมาวาง

บนโต๊ะหลายแผ่น ป้าน้อยท�าหน้างงๆ เพราะเธอไม่เข้าใจว่าฝ่ายตรงข้าม

ก�าลังคิดจะท�าอะไร

“เกม! ล้อป้าเล่นหรือไงจ๊ะ” ป้าน้อยถาม

“ผมไม่ได้ล้อป้าเล่น ผมอยากรูว่้าผมควรจะเล่นเกมไหนถงึจะรุ่ง หลงั

จากเป็นไอ้กากมา 12 เกมรวด” ธันวาถาม 

ป้าน้อยอ้ึงอยู่นาน จนธันวาสงสัยจึงกล่าวว่า “ป้าน้อยดูไม่ได้หรือ

ครับ นี่…สถานที่ตั้งของบริษัท ที่อยู่ และถนนชัดเจน” 

ป้าน้อยตั้งแต่ดูดวงมา เธอไม่เคยดูฮวงจุ้ยให้คนเล่นเกมแม้แต่คร้ัง

เดียว เธอจึงหยิบแผ่นโฆษณาเกมต่างๆ ขึ้นมามองสลับกับมองหน้าธันวา

‘ไอ้หมอน่ี ท่าทางมนัจะบ้าแฮะ! ถ้ามนัอยากเพีย้น เรากเ็พีย้นไปกบั

มันหน่อยก็แล้วกัน ช่วงนี้ยิ่งค่าใช้จ่ายเยอะอยู่ด้วย ถ้าไม่ดูให้มัน เสียดาย
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เงินตายชัก’ ป้าน้อยคิดในใจ

“รอสักพัก เดี๋ยวป้าขอเปรียบเทียบฮวงจุ้ยกับคนเล่นก่อน” ป้าน้อย

กล่าวจบ ก็หยิบบัตรประชาชนของธันวากับร�่ารวยไปดู แต่ในใจก็ก�าลังหา

ค�าท�านายให้สองหนุ่มคู่หูจอมเพี้ยน

ป้าน้อยเพ่งมองแผ่นโฆษณาเกมหลายแผ่นอยู่นาน แต่ก็ยังเลือก 

ไม่ได้ เพราะตวัเองไม่รูจ้กัเกมออนไลน์ด ีและยงัไม่เคยเล่นแม้แต่ครัง้เดยีว 

ดังน้ันจึงไม่รู้จะอธิบายให้สองหนุ่มฟังอย่างไรดี ถ้าเกิดอธิบายไม่ตรง  

สองหนุ่มต้องจับได้แน่ๆ ว่าเธอไม่ได้ท�านายจริง

“ป้าครับ ป้าเพ่งกสิณมาเกือบห้านาทีแล้วนะครับ พอจะเห็นลู่ทาง

ของผมหรือยัง” ธันวาถามสีหน้าคาดหวังสุดๆ

ป้าน้อยเบ้ปาก แต่เม่ือเปิดแผ่นโฆษณาเกมใบสุดท้าย ป้าน้อยก็

ตากระจ่างวูบ

“รอเดีย๋ว! ขอป้าไปจดุธปูบนบ้านก่อน” ป้าน้อยกล่าวจบกล็กุข้ึน และ

เดินขึ้นไปยังชั้นสองของบ้าน พอพ้นสายตาของสองหนุ่ม ป้าน้อยก็รีบวิ่ง

เข้าไปในห้องนอนห้องหนึ่งของชั้นสอง

“ฟ้าจ๊ะ ฟ้าต้องช่วยป้านะจ๊ะ!” ป้าน้อยกล่าวทนัททีีถ่ลาเข้ามาในห้อง 

หญิงสาวที่ก�าลังนั่งอ่านหนังสือจึงหันไปมองเธอด้วยความแปลกใจ

“มีอะไรให้ฟ้าช่วยหรือคะ ป้าน้อย”

“ฟ้าต้องอธิบายเกมที่ฟ้าเล่นแบบคร่าวๆ ให้ป้าฟังด่วนที่สุด และไม่

ต้องถามอะไรทัง้น้ัน เวลามน้ีอย” ป้าน้อยพูดพร้อมกบัชีน้ิว้ไปยงัเครือ่งเกม

ซึ่งมีลักษณะเป็นที่ครอบศีรษะ ที่วางอยู่บนเตียงของหลานสาว

ปรายฟ้ารู้สึกงงกับค�าพูดและท่าทางของป้าเธอมาก แต่เมื่อป้า

อยากรู้ เธอจึงอธิบายเกมท่ีเธอเล่นให้ฟังอย่างคร่าวๆ ซึ่งมันต้องใช้เวลา

พอสมควร

ห้องดูดวง สองหนุ่มเห็นป้าน้อยหายไปเกือบครึ่งชั่วโมงก็เริ่มอึดอัด 

โดยเฉพาะร�่ารวยที่รูปร่างอ้วนฉุ ถึงกับเหงื่อออกเต็มแผ่นหลัง

“ป้าน้อยบอกจะไปจุดธูป ฉันว่าป้าแกคงไปผลิตธูปมาจุดมากกว่า 

ว่ะ” ร�่ารวยกล่าว

“รอหน่อย! บางทหีลงัจากจดุธูปเสรจ็ ป้าแกอาจจะปวดขีก้ไ็ด้” ธนัวา

ตอบ ท�าให้ร�่ารวยหัวเราะข�า 
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สองหนุ่มรออกีเกอืบสบินาท ีป้าน้อยกเ็ดนิลงมาจากบนบ้าน เมือ่มา 

ถึงโต๊ะ ป้าน้อยก็หยิบแผ่นเกมข้ึนมาเพ่งกสิณอีกรอบ ไม่นานป้าน้อยก็ช้ี

นิ้วไปยังเกมหนึ่ง

“พวกเธอต้องไปเล่นเกมนี้เท่านั้น เกมอื่นไม่ถูกโฉลก เล่นไปก็ไม่มี

ความเจริญ” ป้าน้อยตอบ 

ธันวาหยิบแผ่นเกมมาดู เขาหันไปมองเพื่อนเลิฟ กล่าวว่า “เฮ้! เทพ

อ้วน เกมจ้าวยุทธจักร ฉันเคยอ่านกระทู้ผู้เล่นมา ใครๆ ต่างบอกว่า มัน

โคตรหินเลยนะโว้ย!” 

ร�า่รวยพยกัหน้า กล่าวว่า “ใช่ ขนาดเกมกากๆ นายยงัเอาตวัไม่รอด 

ถ้าเล่นเกมนี้ นายคงอยู่ในเกมได้ไม่ถึงอาทิตย์หรอก”

“ป้าน้อยไม่ได้พูดผิดนะครับ เกมที่ผมให้ป้าดูทั้งหมด ไอ้เกมที่ป้า 

บอกให้ผมไปเล่นเนี่ย มันเล่นยากที่สุดนะครับ บอกตรงๆ มันเป็นตัวเลือก

สุดท้ายที่ผมจะเลือกเลย” ธันวากล่าว

“มันจะง่ายหรือยากไม่ส�าคัญ แต่ดวงพวกเธอทั้งสองคนสมพงศ์

กับมันมาก ธันวากับร�่ารวยเกิดธาตุทอง ในขณะเดียวกันเกมจ้าวยุทธจักร 

เดือนที่เกมก่อตั้งคือธาตุไฟ เกมจึงสมพงศ์กับพวกเธอพอดี” 

ป้าน้อยหยุดพูดให้ทั้งสองย่อยข้อมูล ก่อนจะกล่าวต่อไปว่า 

“พวกเธอสองคนสังเกตสิ ภูมิประเทศพื้นฐานในเกมส่วนใหญ่

ประกอบด้วยพืน้ดนิมากกว่าน�า้ มนักย็ิง่ส่งเสรมิคนธาตทุองมากย่ิงข้ึน ส่วน

บ้านของเธอทั้งสองท่ีใช้ติดต้ังเกม เมื่อวัดเทียบด้วยกระดานแปดเหลี่ยม 

ก็ล้วนอยู่ในต�าแหน่งที่ดี สามารถตรึงบริษัทเกมไว้ ซึ่งมันหมายความว่า 

พวกเธอสองคนจะเป็นใหญ่ในเกมนี้แน่นอน” ป้าน้อยกล่าว น�้าเสียงจริงจัง

“ป้าครับ ถ้าผมเข้าไปในเกม ผมจะต้องท�ายังไงถึงจะมีโชค” ธันวา

ถามต่อ

“ต้องเดนิทางข้ึนเหนอื ภเูขาทางเหนอืสูงท่ีสุดในเกม มนัเป็นธาตดิุน

ที่แข็งแกร่ง ทั้งสองคนต้องมีโชคแน่นอน” ป้าน้อยตอบ

ร�่ารวยยกมือเกาศีรษะ กล่าวว่า “ป้ารู้ได้ไงว่าในเกมทางเหนือมัน

สูงอะ”

“ป้าเป็นหมอดูก็ต้องรู้สิ เอางี้…เดี๋ยวป้าจะเล่าคร่าวๆ เกี่ยวกับสิ่งที่

ป้าท�านายออกมาได้ให้ฟัง” 



ปากกาแดงดำา  11

ป้าน้อยกล่าวจบก็เริ่มเล่าตามที่หลานสาวได้บอกมาเมื่อครู่อย่าง

คล่องแคล่ว ธนัวากบัร�า่รวยถงึกบัอึง้ ทนัททีีป้่าน้อยเล่าจบ ร�า่รวยกก็ล่าวว่า

“โห! ศาสตร์หมอดู มันวิเคราะห์พื้นที่เกมได้ลึกซึ้งขนาดนี้เลย 

หรือครับ ผมนึกว่าป้าไปเล่นเกมนี้มาแล้วซะอีก”

“ป้าไม่เคยเล่นเกมจ้ะ ทีพ่ดูมาท้ังหมดได้มาจากการดฮูวงจุ้ยทัง้นัน้” 

ป้าน้อยกล่าว 

เมื่อเห็นสองหนุ่มนั่งเงียบอยู่นาน ป้าน้อยจึงกล่าวต่อไปว่า “จะถาม

เกี่ยวกับความรักไหมหนุ่มๆ”

“ไม่ถามหรอกครับ ช่วงนี้รักไม่ยุ่งมุ่งแต่เกม” ธันวาตอบยิ้มๆ

ป้าน้อยยิ้มแห้งๆ แต่ไม่พูดอะไร 

หลังจากดูดวงเสร็จ สองหนุ่มก็ขอตัวกลับคอนโดของตัวเอง เมื่อ

เดินออกมาถึงถนน ธันวากับร�่ารวยก็ต้องสะดุ้งสุดตัว

“ไอ้เก้ง!” ร�่ารวยร้องอุทานเสียงดัง ทั้งสองถอยกรูด

“บัดซบ! นักเลงจริงๆ ต้องเดี่ยวต่อเดี่ยวโว้ย! ลูกผู้ชายก้าวเท้าออก

มา ไอ้เก้ง อย่าเอาแต่หดหัวอยู่ด้านหลัง!” ธันวาค�าราม 

อันธพาลเจ้าถิ่นจ้องมองสองหนุ่มพร้อมกับแสยะยิ้ม

ธันวาเห็นสถานการณ์ไม่ดี เขาจึงกล่าวกับเทพอ้วนเบาๆ ว่า “เทพ

อ้วน จะปล่อยให้พวกมันล้อมพวกเราไม่ได้ โอกาสหนีรอดยังมี พวกเรา

เผ่นกันเถอะ!” 

สองหนุ่มเป็นผู้รู้ใจกัน พอธันวาพูดจบ เขาก็หันหลังวิ่งโกยแน่บไป

ก่อน ส่วนร�่ารวยวิ่งตามไปติดๆ

โฮ่งๆ! โฮ่งๆ! บรู้ววว! 

ไอ้เก้งรีบส่งเสียงร้อง ไพร่พลเกือบสิบตัวก็เริ่มไล่กวดสองหนุ่มไป

อย่างรวดเร็ว ธันวาใช้วิชาตัวเบาขั้นสุดยอด ชั่วพริบตาก็วิ่งพ้นซอยไปแล้ว 

ส่วนร�่ารวยตัวอ้วนวิ่งช้าจึงถูกลูกน้องไอ้เก้งงับก้นไปหนึ่งที แต่สุดท้ายก็หนี

รอดมาได้อย่างฉิวเฉียด 

สองหนุ่มยืนหอบหายใจอยู่ปากซอย ธันวาชี้นิ้วไปทางไอ้เก้งซ่ึงน่ัง

เท่อยู่ไกลๆ พร้อมกับตะโกนว่า “ไอ้เก้ง จ�าไว้ครั้งหน้าเอ็งได้เจ็บตัวแน่!” 

ไอ้เก้งดเูหมอืนจะไม่สนใจ มนัหนัตดูให้สองหนุม่และเดนิส่ายตูดกลบั

ไปพร้อมกับสมุนล้อมหน้าล้อมหลัง
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ที่อาศรมป้าน้อย

ปรายฟ้าเดินลงมาข้างล่าง เธอแอบฟังป้าของเธอคุยกับสองหนุ่ม

ตลอดจึงอดข�าไม่ได้ เพราะเธอเพิ่งจะเคยเห็นคนมาดูดวงเรื่องเกมเป็น

ครั้งแรก

“ป้าโกหกพวกเขา มันไม่ดีนะคะ” ปรายฟ้ากล่าว

“ป้าไม่ได้โกหกนะ ป้าก็ดูตามวันเดือนปีของเกมเทียบกับวันเดือน

ปีเกิดของพวกเขาจริงๆ เพียงแต่อาศัยการเล่าเรื่องภายในเกมของหลาน 

ท�าให้มันดูดีมีระดับขึ้น” ป้าน้อยตอบยิ้มๆ

ปรายฟ้าส่ายหน้า กล่าวว่า “เฮ้อ! ช่างมนัเถอะ สองคนนัน้คงไม่กลบั

มาอีกแล้ว เพราะคงเข็ดเจ้าเก้งกับพวกที่ไล่กวดพวกเขาไป” 

ป้าน้อยนิ่งคิดเล็กน้อยก่อนกล่าวว่า “หนุ่มสองคนนั้นบอกว่า เกมนี้

มันเล่นยาก มันเป็นความจริงหรือ”

“ค่ะ แม้ไอเท็มจะซื้อหากันได้ แต่การพัฒนาตัวละครของผู้เล่น  

มนัยากมากๆ ฟ้าเล่นมาเป็นปีแล้ว แต่ความก้าวหน้ากย็งัไม่ได้ไปไหนไกล” 

ปรายฟ้าตอบ

ป้าน้อยยิ้มแห้งๆ กล่าวว่า “เหอะๆ หวังว่าหนุ่มสองคนนั้นจะอยู่รอด

นานๆ นะ ไม่งั้นทั้งสองคนคงกลับมาโวยวายแน่ๆ”

ที่คอนโดของธันวา

ชายหนุ่มทิ้งตัวลงนอนบนเตียง เขาหยิบแผ่นโฆษณาเกมขึ้นมามอง 

สมองของเขาคิดใคร่ครวญไปต่างๆ นานา ตอนแรกก็ตั้งความหวังไว้กับ

หมอดูเกินครึ่ง แต่พอไปดูเสร็จแล้ว เขากลับไม่มั่นใจในการท�านายแม้แต่

น้อย เพราะขนาดเกมกากๆ เขายงัไม่รอด เกมหนิๆ แบบน้ีจะรอดได้อย่างไร

เกมนี้ค่าลงทะเบียนเข้าเล่นแพงมากๆ ถ้าเขาเล่นเพียงไม่กี่วันแล้ว

เลิก มันก็จะไม่คุ้มค่ากับเงินที่เสียไปอย่างแน่นอน เมื่อตัดสินใจหยั่งผลได้

ผลเสียเสร็จ ธันวาก็จัดการสั่งซื้อรหัสผ่านเข้าเกมทางอินเทอร์เน็ต

เกมในปัจจุบันใช้ระบบสั่งงานทางสมองโดยตรง เมื่อออนไลน์เกม  

ร่างกายของผู้เล่นก็เหมือนกับหลับไป แต่เมื่อมีการสัมผัสร่างผู้เล่นที่

ภายนอก ระบบจะออฟไลน์ให้อัตโนมัติเพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย

ของผู้เล่น
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หลังจากอาบน�้า กินข้าวเสร็จก็ถึงเวลานัดกับร�่ารวย ซ่ึงทั้งสองนัด

เจอกันที่อนุสาวรีย์กลางเมืองฝึกหัด ซึ่งเป็นเมืองแรกของผู้เล่นเกมทุกคน 

โดยเมืองนี้มีกฎเหล็กคือ ห้ามฆ่ากัน ท�าได้เพียงประลองกันเท่านั้น ถ้าใคร

ฝ่าฝืนจะถูกพักเล่นเกม 1 เดือนโลกแห่งความจริง ซึ่งถือว่านานมากๆ จน

ไม่มีใครอยากละเมิดกฎข้อนี้กัน

ธันวาท�าการคีย์รหัสผ่านที่ได้มากับชุดครอบศีรษะเพื่อเช่ือมต่อการ

ท�างานไปยังเซิร์ฟเวอร์เกม เม่ือเชื่อมต่อเกมจ้าวยุทธจักรเสร็จ ธันวาก็

ครอบมันไว้ที่ศีรษะและจัดท่าทางการนอนให้เป็นธรรมชาติ

“ออนไลน์เกม” ธันวากล่าว 

พริบตาร่างของธันวาก็ไปโผล่ในห้องว่างแห่งหน่ึง โดยมีหญิงสาว

หน้าตาดียืนคอยเขาอยู่ เธอคลี่ยิ้ม กล่าวว่า “ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมจ้าว 

ยุทธจักร โปรดระบุชื่อที่คุณต้องการใช้เล่นค่ะ” 

ธันวานิ่งคิด ตัวเขาเล่นเกมมาเยอะแล้ว ล้วนใช้ชื่อมาหลากหลาย มี

ทั้งกวนทีน และไม่กวนทีน

“ชื่อ เก๋าเหรอ!” ธันวากล่าวเสียงดัง

“ชื่อน้ีก�าลังฮิต เสียใจด้วยค่ะ มีคนใช้ไปแล้ว” พนักงาน NPC 

สาวสวยตอบพร้อมกบัยิม้หวาน ธนัวานิง่คดิเลก็น้อย เมือ่เกมน้ีเป็นเกมแนว

จีน เขาก็น่าจะใช้ชื่อออกไปทางจีนคงจะดี

“เก๋าเจ้ง!” ธันวาพูด

“เสียใจด้วยค่ะ มีคนใช้ชื่อนี้ไปแล้วเหมือนกัน” พนักงาน NPC 

สาวสวยตอบ ท�าให้ธันวาต้องคิดหาช่ือใหม่อีกรอบ โดยเปลี่ยนใช้ชื่อเท่ๆ 

แต่ก็ยังมีคนคิดได้ก่อนเขาอีก ธันวารู้สึกร�าคาญอยู่บ้าง จึงเลือกใช้ชื่อแนว

จีนๆ ปกติ

“ฉางซา”

“อนมุตัค่ิะ ผู้เล่นระบชืุอ่ ฉางซา ทางเราขอแจ้งรายละเอยีดให้ทราบ

เพิ่มเติมนะคะ เมื่อเข้าเกม ระบบจะท�าการสุ่มเลือกหน้าตาของผู้เล่นออก

มาให้โดยอตัโนมติั ถ้าไม่พอใจหน้าตาของตัวเอง ผูเ้ล่นสามารถแจ้งเปลีย่น

ใบหน้าได้ที่อาคารหลักเมืองฝึกหัด 

เราก�าหนดระยะเวลาในการเปลี่ยนบุคลิกและใบหน้าให้ผู้เล่นเพียง

สองชั่วโมงในเกมเท่านั้น ถ้าผู้เล่นไม่ไปเปล่ียน ทางเกมจะถือว่าผู้เล่นได้
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เลือกใบหน้านั้นถาวรแล้ว” พนักงาน NPC สาวสวยอธิบาย

“เข้าใจแล้วครับ” ธันวากล่าว

“ถ้าคณุผูเ้ล่นมข้ีอสงสยั โปรดไปสอบถามทีอ่าคารหลกันะคะ ขอให้

เล่นเกมอย่างสนุกสนานค่ะ” 

พนักงาน NPC สาวสวยกล่าวจบ รอบร่างกายของธันวาก็เริ่ม

เปล่ียนแปลงไปทีละน้อย เขามองดูรอบตัวพบว่า ตัวเองปัจจุบันมาอยู่ใน

ห้องโถงขนาดใหญ่ รอบตัวมีแสงปรากฏข้ึนอยู่ตลอดเวลา พร้อมกับร่าง

ของผู้เล่นคนอื่นๆ

“อาคารออนไลน์สินะ” ธันวากล่าวจบก็เดินไปยังผนังท่ีติดแผ่น

กระจกขนาดใหญ่ไว้ ซึง่ธนัวาสนันษิฐานว่ามไีว้เพือ่ให้ผูเ้ล่นได้ตรวจดูตวัเอง 

ธันวามองตัวเองในกระจก เขาถึงกับตะลึงช็อกไปหลายวินาที

“หัวล้าน!”

“โหย! หัวล้านไม่พอ หน้าบากอีก” ธันวาร้องอุทานต่อ

“จะมีเกมไหน ท�าให้หน้าตาผู้เล่นดูน่าเกลียดเหมือนเกมนี้ไหมวะ

เนีย่” ธนัวาบ่นอบุ เขามองดไูอ้หน้าหนิอุกกาบาตของตวัเองในกระจก ก่อน

จะหันไปเปรียบเทียบกับคนอื่น ซึ่งก�าลังยืนเบ่งกล้ามและเก๊กหล่ออยู่ข้างๆ 

ด้วยความอิจฉาตาร้อน

“ให้ตายเถอะ! ท�าไมฉันซวยอยู่คนเดียววะ” ธันวาบ่นต่อเนื่อง

“ช่างมัน เด๋ียวไปเปล่ียนหน้าใหม่ก็ได้” ธันวากล่าวจบก็รีบเดิน

ออกจากตึกออนไลน์ มุ่งหน้าไปยังอาคารหลัก ภารกิจแรกของเขาในวันนี้

คือ ‘ตรูต้องหล่อให้ได้’

อาคารหลักมห้ีองสำาหรบัให้ผูเ้ล่นมาจดัสรรหน้าใหม่ กฎมกีารเขยีน

ชัดเจน ผู้เล่นแต่ละคนมีเวลาเปลี่ยนหน้าใหม่เพียงสองชั่วโมงหลังจากเข้า

เกม ซึ่งตอนน้ีเขาได้เข้าเกมมาแล้ว 15 นาที ดังนั้นเขาต้องรีบหาหน้าตา

ที่เหมาะสมกับเขาให้เร็วที่สุด

เกอืบคร่ึงชัว่โมง ฉางซาก็ได้ใบหน้าและรปูร่างใหม่สมใจอยาก ฉางซา

เลือกให้ตัวเองดูดีมากกว่าจะให้ตัวเองดูแข็งแกร่ง 

ฉางซาท�าความเข้าใจกบักฎของเกมในอาคารหลกัเกอืบสามชัว่โมง 

จึงค่อยไปยังอนุสาวรีย์กลางที่เขาได้นัดกับเพื่อนเลิฟไว้



ปากกาแดงดำา  15

อนุสาวรีย์กลาง ฉางซามองหาเพื่อนเลิฟ แต่ก็ไม่สามารถแยกแยะ

กลุ่มคนที่มารอเพื่อนแถวนี้นับร้อยคนได้ ฉางซาจึงใช้วิธีก�าหมัดแล้วปล่อย

น้ิวก้อยให้ช้ีลงพ้ืนเป็นสัญลักษณ์ สักพักก็มีชายหนุ่มคนหน่ึงเดินมาหาเขา

พร้อมกับกล่าวว่า

“ธันวาหรือ” 

ฉางซามองฝ่ายตรงข้ามพร้อมกับเบิกตาโต “เทพอ้วน!”

“ใช่ ฉันเทพอ้วน ฮ่าๆ เกมนี้มันดีจริงๆ เกิดจากท้องพ่อท้องแม่มาก็

ไม่เคยหล่อและดูดีแบบนี้มาก่อน ถ้าฉันรู้ว่าตัวเองเวลามาเล่นเกมนี้จะดูดี

เว่อร์ ฉันคงมาเล่นนานละ” ร�่ารวยตอบ 

ฉางซาเห็นหน้าตาของเพื่อนในเกมแล้วก็รู้สึกอิจฉาตาร้อนสุดๆ เขา

ยอมรับ ไอ้เทพอ้วนมันโคตรดูดีจริงๆ

“ฉันใช้ชื่อในเกมว่า ฉางซา นายใช้ชื่ออะไร”

“เทพกระบี่ไร้ส�านึก” เพื่อนเลิฟตอบ

“นายชอบใช้กระบี ่เป็นช่ือท่ีกวนโอ๊ยดว่ีะ ฮ่าๆ วนันีพ้วกเราจะไปไหน 

กันดีเพื่อนรัก” ฉางซาตอบและตั้งค�าถาม 

เทพกระบี่ไร้ส�านึกหัวเราะแล้วกล่าวว่า “นายคงลืมไปแล้ว เราต้อง

ไปรับสัตว์อสูรเพื่อนคู่หูตัวแรก”

“จริงสิ ฉันลืมไปสนิท” ฉางซากล่าวจบ สองหนุ่มก็แลกชื่อเพื่อนใน

นาฬิกาข้อมือ หลังจากนั้นพวกเขาก็รีบมุ่งหน้าไปยังลานรับสัตว์อสูรเพื่อน

คูห่ ูซึง่อยูท่างทศิใต้ ภายในลานกว้างมผีูเ้ล่นหลายร้อยคน ก�าลงัเข้าควิเพือ่

รับสัตว์อสูรเพื่อนคู่หูของตัวเองด้วยการสุ่มของระบบคอมพิวเตอร์

‘ลูกสัตว์อสูรกิเลนไฟ’

เสียงคอมพิวเตอร์ประกาศ สร้างความฮือฮาแก่ผู้เล่นไม่น้อย

“หมอนั่นโชคดีว่ะ ได้สัตว์อสูรเลี้ยงชั้นสูงไปเป็นคู่หู” เทพกระบี่ 

ไร้ส�านึกกล่าว

“ไม่รูพ้วกเราจะได้ตวัอะไร” ฉางซากล่าว น�า้เสยีงกงัวล เพราะตัง้แต่

เล่นเกมออนไลน์มา เขาไม่ค่อยประสบความส�าเรจ็ด้านโชคในเกมสกัเท่าไร

“อย่ากงัวลเลย เดีย๋วกร็ูจ้ะได้ตวัอะไรกลบับ้าน ฮ่าๆ” เพือ่นเลฟิกล่าว 

ยิ้มๆ ก่อนจะชักชวนกันเดินไปเข้าคิวเพื่อรับเพื่อนคู่หูในเกม สองหนุ่มยืน

รออยู่เกือบครึ่งชั่วโมง ก็ถึงคราวของเทพกระบี่ไร้ส�านึก และด้วยหน้าตา
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จากการสร้างของเกมท่ีดดู ีท�าให้ผูเ้ล่นชายหนุ่มหลายๆ คนต้องอจิฉา ส่วน

สาวๆ ต้องหันมามอง

เทพกระบี่ไร้ส�านึกเดินไปยังแท่นหินแท่นหน่ึงและทาบฝ่ามือลง

ไปเพื่อเปิดระบบเริ่มสแกนหาสัตว์อสูรเพ่ือนคู่หู ไม่นานห่างออกไป 30 

เมตร ก็ปรากฏบอลแสงสีฟ้า พร้อมกับกระแสไฟฟ้าวิ่งวนรอบๆ บอลแสง 

ปรากฏการณ์นี้…สร้างความตื่นตะลึงให้ผู้เล่นคนอื่นๆ อย่างมาก เมื่อบอล

แสงหายไป สัตว์อสูรเพื่อนคู่หูก็ปรากฏออกมา

“สัตว์อสูรเสือขาวสายฟ้า!”

ผูเ้ล่นคนหนึง่ร้องอทุานข้ึนเสยีงดงัลัน่ เพราะมนัเป็นสตัว์อสรูหายาก 

มากๆ ในเกม เป็นหนึ่งในสิบของสัตว์อสูรที่ทุกคนใฝ่ฝันจะได้ครอบครอง 

เทพกระบี่ไร้ส�านึกก�าหมัดแน่น เขาไม่คิดว่าตัวเองนอกจากเจอแจ็กพอต

เรื่องหน้าตาดีแล้ว เขายังแจ็กพอตเร่ืองหาสัตว์อสูรเพื่อนคู่หูอีก ฉางซาที่

ต่อคิวเพื่อนเลิฟถึงกับอ้าปากตาค้าง น�้าลายไหลยืด ความอิจฉาพุ่งกระฉูด

ไปจนถึงดาวอังคาร

เทพกระบี่ไร้ส�านึกรีบวิ่งไปยังสัตว์อสูร เขาใช้มือสัมผัสหัวลูกสัตว์

อสูรเสือขาวสายฟ้าเบาๆ มันก็ลืมตาตื่นขึ้นมา เทพกระบี่ไร้ส�านึกหัวเราะ

และส่งมันเข้าไปเก็บในแหวนมิติท่ีทางเกมให้มาหน่ึงวง ทุกคนที่มารอ

รับสัตว์อสูรเพื่อนคู่หูตัวแรกต่างมองดูเทพกระบี่ไร้ส�านึกด้วยความอิจฉา  

ฉางซาสูดหายใจลึกๆ ก่อนจะเดินไปยังแท่นหินบ้าง

‘ไม่ต้องได้ตวัเจ๋งๆ เหมอืนเทพอ้วนกไ็ด้’ ฉางซาคดิในใจจบกท็าบมอื 

ลงบนแท่นหิน พริบตาท้องฟ้าก็เกิดความปั่นป่วนขึ้น ทุกคนในสนามต่าง

ตกใจมองมาที่ฉางซากันหมด แม้แต่เทพกระบี่ไร้ส�านึกเพื่อนเลิฟก็ไม่เว้น 

ผู้เล่นหลายคนจ�าปรากฏการณ์ที่เขียนอยู่ในคู่มือได้ชัดเจน พวกเขาจึงพา

กันตื่นเต้นไปด้วย

“มังกรก�าลังจะก�าเนิด!” ผู้เล่นคนหนึ่งร้องตะโกนเสียงดัง ฉางซา

หัวใจเต้นแรง จ้องมองไปยังลานหินซ่ึงก�าลังจะปรากฏสัตว์อสูรเพื่อนคู่หู

ตาไม่กะพริบ

“ฮ่าๆ ถูกแจ็กพอตเข้าให้แล้วตรู ฮ่าๆ” ฉางซาหัวเราะเสียงดัง

ชัว่พรบิตา บนลานก็ปรากฏบอลสีทองส่องแสงแสบตา หลายคนต้อง

เอามือบังแสงไว้ เมื่อแสงหายไปก็ปรากฏร่างของลูกมังกรตัวเล็กออกมา
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“สุดยอด! เขาได้สัตว์ศักดิ์สิทธิ์ มังกรเมฆา ไปเลี้ยง” ผู้เล่นคนหนึ่ง

ร้องตะโกน เมื่อได้เห็นร่างของสัตว์อสูรลูกมังกรสีขาวเหมือนปุยนุ่นก�าลัง

นอนหลับอยู่

“ฮ่าๆ ได้ของดีขนาดนี้ เกมนี้ตรูไม่เจ๋งก็ให้มันรู้ไป ฮ่าๆ” ฉางซาพูด

กบัตวัเอง พร้อมกับหนัไปยิม้ให้เทพกระบีไ่ร้ส�านกึทีเ่ริม่เป็นฝ่ายอจิฉาฉางซา 

บ้าง ในขณะฉางซาจะรีบวิ่งไปรับสัตว์อสูรเพื่อนคู่หูตัวแรกของตัวเอง เขา

ก็นึกบางอย่างขึ้นมาได้

‘ถ้าเรารบีเดนิไปเหมอืนเทพอ้วน มนัไร้รสนยิม ต้องเดนิไปอย่างเท่ๆ 

ฮ่าๆ ต้องท�าเหมือนสิ่งที่ได้มันธรรมดาส�าหรับเรามากๆ ฮ่าๆ’ 

ฉางซาคิดในใจเสร็จ ก็เดินเนิบๆ ไปยังสัตว์อสูรมังกรเมฆาอย่าง

ใจเย็น ในขณะผู้เล่นคนอื่นๆ พากันกัดนิ้วมือ เพราะความอิจฉาขึ้นสมอง

ยิ่งเดินเข้ามาใกล้สัตว์อสูรมังกรเมฆาคู่หูตัวน้อย ฉางซายิ่งตื่นเต้น 

เพราะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ที่เกมจะสุ่มเลือกสัตว์อสูรระดับเทพเรียกพี่ตัวนี ้

ออกมาให้ผู้เล่น 

“หึๆ เจ้าเด็กตัวน้อยเอ๋ย จงมาเป็นเบ๊รับใช้ของฉันซะดีๆ” ฉางซา

พูดพร้อมกับยื่นมือขวาออกไปอย่างช้าๆ แต่พริบตาก่อนที่มือของฉางซา

จะสัมผัสกับสัตว์อสูรศักดิ์สิทธิ์มังกรเมฆาตัวน้อย ภาพทุกอย่างรอบตัวก็

มืดลงทันที

“อ้าว! เฮ้ย! อะไรวะ ที่นี่ที่ไหนเนี่ย!” ฉางซาร้องโวยวาย เมื่อสัมผัส

ได้ ตวัเองนอนอยู่บนเตียงเขาก็ตกใจมาก ธนัวารบีถอดทีค่รอบหวัออกมอง

ไปรอบตัว เมื่อรวบรวมสติได้ เขาก็ร้องลั่น

“อ๊ากกก!!! ไฟดับ”

“ม่ายยย…ม่ายยยจริงงง!”

เสยีงร้องโหยหวนของธนัวาดงัสนัน่หวัน่ไหว จนคนเดนิผ่านหน้าห้อง

นึกว่าผีหลอก หลังจากน้ัน การไฟฟ้าก็ถูกขุดโคตรเหง้าเหล่ากอขึ้นมาด่า 

แม้ไฟฟ้าจะกลับมาเป็นปกติแล้วก็ตาม = =

เมื่อทำาใจรับการสูญเสียได้แล้ว ธันวาก็ออนไลน์อีกรอบ

เขาเดินคอตกออกจากตึกออนไลน์สีหน้าเนือยๆ และยิ่งเห็นหลาย

คนคุยกันเร่ืองชายหนุ่มคนหนึ่งที่ดวงซวยไม่ได้รับสัตว์ศักด์ิสิทธิ์ ย่ิงท�าให้
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จิตใจตกต�่าสุดๆ ฉางซาติดต่อไปหาเทพกระบี่ไร้ส�านึกเพื่อนเลิฟ ไม่นานก็

รู้ว่าเพื่อนยังรออยู่ที่ลานรับสัตว์อสูรเพื่อนคู่หู

ฉางซามาที่ลานรับสัตว์อสูรเพื่อนคู่หูอีกคร้ัง เทพกระบี่ไร้ส�านึกไม่

กล้าหัวเราะเพื่อน ปัจจุบันเรื่องที่เขาไม่ได้รับสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ กลายเป็นเรื่อง

ข�าขันประจ�าเมืองฝึกหัดไปเรียบร้อย

“อย่าไปเสียใจเพื่อน เลือกครั้งใหม่ ยังไงก็ไฉไลกว่าเดิมแน่” เทพ

กระบี่ไร้ส�านึกกล่าวปลอบโยน

“ใช่ รอบใหม่ ฉันต้องได้ตัวเจ๋งๆ แน่นอน” ฉางซาเริ่มปลอบใจตัว

เอง ส่วนเทพกระบี่ไร้ส�านึกหุบปากนิ่ง เพราะรู้ตัวเอง ยิ่งพูดยิ่งเสีย ฉางซา

มองเพื่อนสักพักก็คอตกกล่าวต่อไปว่า

“แต่…มันจะมีไอ้ตัวเจ๋งๆ กว่าเมื่อกี้หรือ คิดแล้วอยากจะร้องไห้ว่ะ 

เทพอ้วน ขอตรกูอดเอ็งหน่อยเถอะ” พดูจบฉางซาก็กอดเทพกระบีไ่ร้ส�านึก 

ท�าให้คนหันมามองกันใหญ่

“เฮ้ๆ อย่ากอดสิวะ คนมองกันใหญ่แล้ว” เทพกระบี่ไร้ส�านึกกล่าว

“มันเป็นเร่ืองของเราสองคน อย่าไปแคร์คนอื่นนักสิ” ฉางซาพูด

พร้อมกับกอดเทพกระบี่ไร้ส�านักต่อ

“ปล่อยโว้ย! ถึงรอบนายแล้วฉางซา” 

เทพกระบี่ไร้ส�านึกรีบพูด ท�าให้ฉางซาต้องดันตัวออกห่างและเดิน

คอตกไปยังแท่นหินอีกครั้ง เทพกระบี่ไร้ส�านึกพ่นลมหายใจออกมา พร้อม

กับบ่นอุบในใจที่ไอ้ตัวแสบดันมากอดเขาต่อหน้าสาวๆ ในเกมเป็นร้อยคน

แม้จะเป็นการหาสตัว์อสรูเพือ่นคู่หูครัง้ทีส่อง ฉางซากย็งัตืน่เต้นอยูด่ี 

พอเขาวางมือบนแท่นหินก็ปรากฏบอลแสงสีด�าขึ้นที่ลาน ทุกคนต่างจ้อง

มองดูกันใหญ่ ชั่วครู่ต่อมา สัตว์อสูรเพื่อนคู่หูตัวใหม่ของฉางซาก็ปรากฏ

ขึ้นมา ทุกคนเมื่อเห็นสัตว์อสูรตัวนี้ ทั่วทั้งลานก็เงียบกริบกันอีกรอบ

“สัตว์อสูรตุ่นดิน!”

ผู้เล่นคนหนึ่งร้องตะโกน หลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงหัวเราะกันทั้ง

ลานหิน

“เพิ่งเคยเห็นนะเนี่ย แต่…โคตรโชคร้ายเลยว่ะ นอกจากเป็นสัตว์

อสูรท่ีอ่อนแอ ความแข็งแรงอยู่ท้ายแถว ทั้งเกมยังมีตุ่นดินแค่ตัวเดียว

ด้วย หลายคนในเกมวิเคราะห์ว่า ตุ่นดินถูกสร้างข้ึนมาเอาฮา เพราะมัน
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ไม่มีประโยชน์อะไร” ผู้เล่นอีกคนพูด 

ฉางซาถึงกับอึ้งยืนน่ิงอยู่กับที่ เขาหันไปมองเพ่ือนเลิฟที่ยืนตาลอย

เหมือนกัน

“เฮ้อ! ตุ่นดินก็ตุ่นดินวะ อย่างน้อยมันก็ขึ้นชื่อว่ามีตัวเดียวใน

เกม” ฉางซาเดินไปใช้มือสัมผัสมัน ก่อนจะเก็บมันเข้าไปไว้ในแหวนมิติ 

สีหน้าเขาตอนนี้เบื่อโลกสุดๆ หลังจากเดินกลับมาหาเพื่อนเลิฟ ฉางซาก็

ค�ารามเสียงดัง

“ฉันก�าลังโมโหและหงุดหงิดมาก พวกเราจะไปล้างโคตรสัตว์อสูร

ที่ไหนกันดีเพื่อน” 

เทพกระบีไ่ร้ส�านกึยิม้แห้งๆ ก่อนจะกล่าวว่า “ขอโทษจรงิๆ เพือ่นรกั  

พอดีแม่คนที่สองมารออยู่ข้างนอกแล้ว ถ้าฉันยังเล่นเกมกับนาย เธอจะ 

ฆ่าฉัน วันนี้นายไปล้างโคตรสัตว์อสูรก่อนได้เลยเพื่อน ไม่ต้องเกรงใจฉัน 

อ๊ากกก!!! ไม่มีเวลาแล้ว ไปก่อนนะเพื่อน” 

เทพกระบี่ไร้ส�านึกกล่าวจบ ก็รีบวิ่งกลับไปยังตึกออฟไลน์ ปล่อยให้

ฉางซายืนหัวโด่อยู่คนเดียว

“ช…ิเหน็แฟนดกีว่าเพือ่น ไอ้หมตูอน! จ�าไว้เลย อ๊ากกก!!! เซ็งโว้ย!”

หลังจากเทพกระบี่ไร้ส�านึกหายตัวไปแล้ว ฉางซาจึงหาที่เงียบสงบ

หน้าโรงเตี๊ยมแห่งหนึ่ง ตรวจสอบสัมภาระของตัวเองที่เกมได้ให้มาด้วย 

ซึ่งเขาพบว่ามีเพียงคู่มือเล่นเกม มีดสั้น 1 เล่ม แหวนเก็บสัตว์อสูร 1 วง 

เหรียญเงินอีก 1,000 ยูหยวน ส่วนเสื้อผ้าก็ไม่มีสีฉูดฉาด เป็นแบบเรียบๆ 

และที่ส�าคัญ ทุกคนจะมาพร้อมกับชีวิตกากๆ ในเวลระดับ 1

เงินในเกมมีสองชนิดคือ เหรียญเงิน และเหรียญทอง โดย

อัตรา 1 เหรียญทองเท่ากับ 1,000 เหรียญเงินยูหยวน ปัญหาของเกม

น้ีสาหัสเอาการ เพราะเงิน 1,000 เหรียญเงินยูหยวนจัดว่าน้อยมากๆ 

สามารถสัง่ก๋วยเต๋ียวได้ 2 ชาม ส่วนจะน�าไปซ้ือหาอาวธุหรอืไปพกัโรงแรม

คงหมดสิทธิ์

ดงัน้ันทางออกของการหาเงนิใช้ในเมอืงฝึกหดั ส่วนใหญ่จงึเลอืกจบั

กลุ่มกันออกไปตีสัตว์อสูรในป่า หรือไม่ก็ไปรับจ้างล้างจาน บ้างก็ไปเป็น

พนักงานต้อนรับ หรือส่งของภายในเมืองและนอกเมือง

“วันนี้ ออกนอกเมืองไปลุยดีกว่า” ฉางซากล่าวกับตัวเอง
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หลังจากนั้น เขาก็เลือกป่าใกล้ๆ เมือง ซึ่งมีสัตว์อสูรอ่อนๆ อาศัย

อยู่เป็นท่ีปรับเวล ที่นี่มีผู้เล่นมาจับกลุ่มตีสัตว์อสูรจ�านวนมาก ฉางซาเพิ่ง

นกึได้ว่ายงัไม่ได้ตัง้ช่ือให้คู่หขูองตัวเอง ดงันัน้เขาจึงตัง้ชือ่ให้มนัว่า ‘ไร้เงา’ 

เพราะมันอยู่แต่ในดิน ใครจะเจอมันคงล�าบากไม่น้อย

ไร้เงาจ้องหน้าเจ้านายของมนั ฉางซาใช้มอืลบูหวัมนัเบาๆ สกัพกัมนั

กข็ดุดนิและมดุลงไปข้างล่าง ฉางซานัง่ดมูนัสักพกั ไร้เงากโ็ผล่ขึน้มาพร้อม

กับหวัมนัขนาดใหญ่ มนัวางไว้ทีเ่ท้าของฉางซาก่อนจะมดุลงไปในดนิอกีคร้ัง 

ฉางซาหยิบหัวมันขึ้นมาดมๆ ดู

“น่าจะกินได้แฮะ” ฉางซาใช้มีดสั้นปอกเปลือกออกและลองชิมดู

“อืม…รสชาติเหมือนมันแกว ไอ้เด็กตัวนี้ แม้มันจะต่อสู้ไม่ได้ แต่

มันก็ยังหาอาหารได้แฮะ” ฉางซากล่าวจบ เขาก็เห็นไร้เงาโผล่ขึ้นมาจาก

หลุมพร้อมกับมันหัวใหญ่อีกหัว ไร้เงานั่งแทะหัวมันกินบนปากหลุมอย่าง

มีความสุข

เมื่อกินอาหารเสร็จ ฉางซาก็เริ่มหาท�าเลท่ีไม่มีผู้เล่นมากนัก เมื่อ

พบป่าที่น่าสนใจ เขาก็บุกเดี่ยวลุยเข้าไป มีดสั้นในมือถูกกระชับแน่น ใน

ใจก็เร่ิมวางแผนการเบื้องต้นไว้ จุดส�าคัญของเกมนี้ เขาจะตายในเวล

ระดับ 1 ไม่ได้เด็ดขาด ไม่งั้นเขาต้องไปเป็นเด็กล้างจาน หาเงินซื้อยามา

กินเพื่อคืนเวลระดับ 1

เกมก�าหนดไว้ว่า ผู้เล่นไม่มีสิทธิ์ยืมเงินกัน จนกว่าระดับจะเกิน 20 

ไปแล้ว ดังนั้นวิธีท�าให้อยู่รอด คนส่วนใหญ่จึงนิยมจับกลุ่มปาร์ตี้ แม้จะได้

ส่วนแบ่งน้อย แต่มันก็ปลอดภัยกว่าลุยเดี่ยว

ในเกมจ้าวยทุธจกัร เมอืงฝึกหัดถกูก�าหนดให้ปลอดจากการตัง้กลิด์

ประจ�า ส�าหรบัความคิดของฉางซา เขาคดิว่า แม้อนุญาตให้ตัง้กลิด์กค็งไม่มี

ใครมาตัง้ทีน่ี่หรอก เพราะนอกจากอตัราการใช้เงนิทีน่ี่จะต�า่มากๆ เมอืงน้ีก็

แทบจะไม่มอีะไรหรูๆ  ให้ได้ชอปปิงหรอืท่องเทีย่ว และประเดน็ส�าคญั กลิด์

ใหญ่ๆ ที่ต้องการจะรับคนเข้ากิลด์ พวกเขาล้วนต้องการรับผู้เล่นที่มีระดับ 

30 ขึ้นไป มากกว่าจะเป็นพวกเพิ่งหัดเล่นเกมใหม่

ก่อนจะออกนอกเมือง ฉางซาได้ยินผู้เล่นคุยกันว่า สัตว์อสูรกวาง

ดาวระดบัพืน้ฐานค่อนข้างต�า่ แถมให้สมบตัดิด้ีวย ท�าให้เขาหมายมัน่จะตืบ้ 

กวางดาวให้ได้สักตัว
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ในขณะฉางซาเดินอย่างระมัดระวัง ในที่สุดเขาก็พบเจอสัตว์อสูร

กวางดาวสมใจอยาก ด้วยความดีใจข้ึนสมอง ฉางซากระโดดออกขวาง

หน้ามันไว้ พร้อมกับแสยะยิ้มเหี้ยม ราวกับฆาตกรโหดก�าลังจะฆ่าลูกแกะ

‘สัตว์อสูรกวางดาว ระดับ 10 เตรียมโจมตี’

เสียงคอมพิวเตอร์ในหัวดังขึ้น ฉางซาเบิกตาโต ช่ัวพริบตาต่อมา 

เขากร็บีกระโดดกลับเข้าไปในพุม่ไม้หนา และโกยแน่บหนไีป ราวกบัมวีชิา 

ตัวเบา ฉางซาไม่มีอารมณ์มองด้านหลังสักนิด ในหัวคิดแต่เพียงว่า ‘ตร ู

ต้องหนีไปจากที่นี่ให้ไกลที่สุดเท่าที่จะท�าได้’

ที่ชายป่า

ฉางซานั่งหอบหายใจ สีหน้าเขายังตื่นตกใจไม่หาย เพราะถ้าเขา

พุ่งโจมตีมันตั้งแต่แรก ป่านนี้เขาคงไปเข้าเฝ้า NPC ให้เกิดเรียบร้อยแล้ว

“บ้าจริง! หลอกกนันีห่ว่า ใครบอกสตัว์อสรูกวางดาวอ่อนแอทีส่ดุวะ 

นั่นมันเวลระดับ 10 นะโว้ย!”

ฉางซาบ่นอุบ การหนีสัตว์อสูรแบบหัวซุกหัวซุน ท�าให้เขาได้รับ 

บาดเจบ็จากกิง่ไม้หลายแห่ง แน่นอนฉางซาไม่มเีงินทีจ่ะไปซือ้ทัง้น�า้ยาเพิม่

พลังและน�า้ยาเลอืด เขาจงึมทีางเลอืกสถานเดยีวคอืการอยู่น่ิงๆ และปล่อย

ให้พลังฟื้นฟูของร่างกายท�างานเอง ซ่ึงมันใช้เวลาหลายช่ัวโมง แต่มันก ็

ไม่ท�าให้ฉางซาเสียเงินแม้แต่ยูหยวนเดียว

ฉางซานัง่เล่นกบัไร้เงาอยูส่ามชัว่โมงกว่าๆ เขากร็ูส้กึร่างกายกลบัมา

เหมือนเดิมแล้ว ดังนั้นเขาจึงเก็บไร้เงาไว้ในแหวน และออกไปหาสัตว์อสูร

ระดับต�่าๆ สู้ แน่นอนเขาต้องหลีกเลี่ยงกวางดาวไว้ = =

ระหว่างเดินหาสัตว์อสูรในป่า ฉางซาพบว่า ไม่มีผู้ล่าเดี่ยวเช่นเขา 

แม้แต่คนเดยีว ส่วนใหญ่จะมากนัเป็นกลุ่ม โดยมผีูเ้ล่นระดบัเวล 5 หรอื 6 

ควบคมุกลุ่มมา และการจะรบัคนแปลกหน้าเวลระดับ 1 อย่างเขาเข้ากลุ่ม

ด้วย มันก็คงเป็นไปไม่ได้แน่นอน

สุภาษติบอกไว้ว่า ตามหลงัผูใ้หญ่หมาไม่กดั ดงันัน้ฉางซาจงึวางแผน

ติดตามกลุ่มผู้เล่นกลุ่มหนึ่งห่างๆ โดยหวังฟลุกได้ฆ่าสัตว์อสูรบาดเจ็บหนัก

ที่หลบหนีมาสักตัว

แต่ความฝันของฉางซาก็สลายไปอย่างรวดเร็ว เมื่อผู้เล่นกลุ่มที ่
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ฉางซาคิดว่าแน่ พวกเขาดันไปเลือกเล่นงานสัตว์อสูรเวลสูงๆ กลุ่มนี้จึง 

แตกกระเจิงหายไปคนละทาง ส่วนฉางซาวิ่งป่าราบกลับหลังเช่นกัน

ดเูหมอืนชวีติบดัซบในเกมของฉางซา นอกจากวิง่หนกีไ็ม่ได้ท�าอะไร

เป็นชิ้นเป็นอันตลอดทั้งวัน จนกระทั่งตะวันตกดิน 

ซึ่งฉางซามีทางเลือกสองทาง หนึ่ง ออฟไลน์กลับออกไปข้างนอก 

สักพักเพื่อให้เกมเช้าแล้วกลับมาเล่น หรือสอง นอนบนต้นไม้ในป่า

ระบบของเกมนี้ 5 ชั่วโมงโลกจริง เท่ากับ 20 วันในเกม เหตุผลที่

เกมตั้งค่าแบบนี้ เพราะต้องการดึงดูดผู้เล่นที่มีเวลาน้อยมาเล่นเกมเยอะๆ 

ซึ่งความคิดของบริษัทก็ได้ผล มีคนท�างานมาเล่นเกมจ้าวยุทธจักรกันเยอะ

เหมือนกัน

ฉางซายงัคงมุง่ม่ันในการปรบัระดบัพืน้ฐานขึน้จากเวล 1 ให้เร็วทีส่ดุ 

ดงันัน้จงึเลอืกนอนบนต้นไม้ในป่า หลงัจากนอนคิดทบทวนบทเรียนวนัน้ี เขา

พบว่า ตวัเองเสียเวลาไปในการรกัษาตวัเองนานมากๆ เขาแค่เป็นแผลจาก

รอยต้นไม้เกี่ยว และใช้พลังไปบางส่วน แต่มันกลับท�าให้เขาต้องพักถึง 3 

ชั่วโมงกว่าๆ พลังและแผลจึงฟื้นคืน

“คงต้องหาเงนิซือ้ยาฟ้ืนพลงัก่อนเป็นอนัดบัแรก” ฉางซาเริม่วางแผน

ไว้ในใจ เพราะแผนแรกบุกเดี่ยว และแผนสองแอบตามหลังกลุ่มยอดฝีมือ 

ล้มไม่เป็นท่า

“พรุ่งนี้ต้องเข้าเมืองหางานท�าหน่อยแล้ว” ฉางซาพูดกับตัวเอง

เช้าวันใหม่

ภายในเมอืงฝึกหดั ฉางซาเลอืกท�างานทีร้่านขายซาลาเปา โดยเลอืก

แผนกส่งอาหารทีม่คีวามเสีย่ง แต่เงนิค่อนข้างด ีค่าจ้างต่อวนัส�าหรับมือใหม่

อยูท่ี ่1,000 เหรยีญเงินยหูยวน แต่ถ้าเขาเป็นมอืวางส่งซาลาเปาอนัดบัหนึง่ 

เขาจะได้เงินถึง 5,000 เหรียญเงินยูหยวนต่อวัน

ปัจจุบันน�้ายาเพิ่มพลังราคา 1,500 เหรียญเงินยูหยวน ถ้าฉางซา 

เป็นมือใหม่ท�างานที่นี่ 3 วัน ก็จะสามารถซื้อน�้ายาเพิ่มพลังได้ 2 ขวด

งานที่ฉางซาเสี่ยงชีวิตคือ การไปส่งซาลาเปาในป่า ซึ่งระหว่างทาง

เขาอาจจะต้องเจอกับสัตว์อสูรโหดๆ และถูกฆ่าตายง่ายๆ ฉางซาค่อนข้าง

มั่นใจเรื่องหนี ส�าหรับเขามีสัญชาตญาณหนีตายอยู่ในสายเลือด ในเกม
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ต่างๆ ที่ผ่านมา ถ้าพูดถึงการต่อสู้ เขาอาจไม่ได้ท็อปฟอร์ม แต่ถ้าวัดกัน

เรื่องหนี เขาไม่น้อยหน้าใครแน่ๆ

ร้านขายซาลาเปาดิลิเวอรีค่อนข้างฮิตส�าหรับเมืองฝึกหัด เพราะ

เมื่อมีการสั่งซาลาเปาผ่านโทรศัพท์ ผู้ส่งจะต้องไปส่งซาลาเปาให้ทันเวลา

ภายในหนึ่งชั่วโมง ถ้าเกินแม้แต่นาทีเดียว ลูกค้าไม่ต้องจ่ายเงิน หรือพูด

ง่ายๆ ‘กินฟรี’

เป้าหมายของฉางซาตอนนี้ เขาจะต้องเป็นมือวางอันดับหนึ่งสาขา

ส่งซาลาเปาให้ได้ ซึ่งการเป็นมือวางอันดับหนึ่งได้นั้น ผู้เล่นจะต้องส่งของ 

ไปให้ลูกค้าโดยไม่มีการผิดพลาดใดๆ และต้องส่งครบตามกฎเกณฑ์ที่ทาง

ร้านได้ก�าหนดไว้ ส่วนใครที่เคยได้เป็นมือวางอันดับหนึ่ง แต่ครั้งต่อมา

ท�าพลาดส่งไม่ถึงมือลูกค้า ก็จะหลุดออกจากการเป็นมือวางอันดับหน่ึง

ทันที ซึ่งเงิน 5,000 เหรียญเงินยูหยวน ก็จะหดเหลือ 1,000 เหรียญเงิน

ยูหยวนต่อวัน

เกอืบเก้าโมงเช้า ฉางซากไ็ด้รบังานครัง้แรก เขาต้องไปส่งซาลาเปา 

ที่บึงจระเข้ ซึ่งอยู ่ห ่างจากเมืองฝึกหัดไปทางทิศตะวันตกประมาณ 

1 กิโลเมตร เมือ่ได้รับงาน ฉางซากรั็บชดุยนูฟิอร์มร้าน พร้อมเคร่ืองแสดง

พิกัดลูกค้า เมื่อสะพายเป้หลังซึ่งบรรจุซาลาเปาร้อนๆ เสร็จ เขาก็รีบออก

เดินทางจากร้านมุ่งหน้าไปยังจุดหมาย

ฉางซาเดินบุกเข้าไปในเขตบึงจระเข้เดี๋ยวเดียว เขาก็เห็นผู้เล่น 

ชายหนุม่สองคนใส่ยนูฟิอร์มร้านขายซาลาเปา ร่างเตม็ไปด้วยบาดแผล วิง่ 

หนีออกมาจากป่า สองหนุ่มไม่ได้สนใจฉางซา พวกเขาวิ่งผ่านหน้าไปอย่าง

รวดเร็ว ฉางซาจ�าไม่ผิด พวกเขาเพิ่งออกจากร้านซาลาเปาไปก่อนหน้าเขา

ไม่กี่นาที

ด้วยสญัชาตญาณเอาตัวรอดระดบัเทพเรยีกพี ่ฉางซาพุ่งตวัหลบเข้า 

ในพุ่มไม้ทันที ชั่วครู่เดียวเขาก็เห็นสัตว์อสูรเสือดาวตัวหน่ึงวิ่งไล่กวดทั้ง

สองไป

“โชคดี มันคงจ�ากลิ่นสองหนุ่มนั่นไว้ ถ้ามันเห็นเรา คงหนีไม่พ้น

ความซวย” 

ฉางซากล่าวจบกอ็าศัยพุม่ไม้มุง่หน้าไปยังเป้าหมายอย่างเงยีบๆ เขา

หนีจนเคยชนิแล้ว จงึไม่ใช่เรือ่งยากทีเ่ขาจะหาเส้นทางปลอดภยัส�าหรบัการ
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ส่งซาลาเปาไปให้ถึงลูกค้า

ตูม! ตูม! 

เมือ่ใกล้จะถึงจุดหมายตามทีเ่ครือ่งแสดงพกัิดลกูค้าบอก ฉางซากไ็ด้

ยินเสียงต่อสู้ดังสนั่นหวั่นไหว สถานการณ์แบบนี้ไม่ต้องบอกเขาก็รู้ กลุ่ม

ลูกค้าคงก�าลังต่อสู้กับสัตว์อสูรตัวไหนสักตัว แต่ฉางซาเดาว่าเป็นจระเข้

แน่ๆ ฉางซาวิ่งออกจากป่า เขาก็พบเห็นกลุ่มผู้เล่นหลายคนบาดเจ็บนอน

กระจัดกระจายบนพื้น และมีอีกสองคนก�าลังปะทะกับสัตว์อสูรจระเข้ตัว

เขื่องอยู่ไม่ไกล

“ตายละ! จะส่งยังไงเนี่ยตรู ไอ้สองคนท่ีสู้กับจระเข้ เป็นลูกค้า 

ไหมวะ”

ฉางซากล่าว ก่อนจะมองดูจอภาพแสดงพิกัดลูกค้า ดวงตาของ 

ฉางซากระจ่างวูบทันที เพราะตัวเครื่องระบุชัดเจนว่าคนไหนเป็นลูกค้า  

ฉางซาตัดสินใจวิ่งเข้าสู่สนามต่อสู้ ในที่สุดเขาก็พบลูกค้าคนส�าคัญ

“สวัสดีครับ ผมมาส่งซาลาเปาครับ” ฉางซากล่าว ผู้เล่นที่บาดเจ็บ

บนพ้ืนต่างหนัมามองเขากันหมด ผูเ้ล่นทีส่ัง่ซือ้ซาลาเปาคงจะหงุดหงดิมาก 

จึงร้องตะโกนเสียงดัง

“ไม่กินแล้วโว้ย! ช่วยพาฉันหนีไปก่อน” ฉางซามองสัตว์อสูรจระเข้

ที่ก�าลังเล่นงานผู้เล่นสองคน ก่อนจะยิ้มแห้งๆ ตอบว่า

“ไม่ไหวหรอกครบัลกูพี ่ผมเป็นพนกังานส่งซาลาเปา ต้องท�าเวลาส่ง

ครับ เอ่อ…ขอนิ้วมือพี่มาแตะเป้ส่งซาลาเปาร้อนๆ ด้วยครับ”

“มอืไม่มแีล้วโว้ย! พาฉนัหนไีปก่อน” ชายหนุม่ผูส้ัง่ซาลาเปาร้องลัน่ 

ฉางซาเมือ่มโีอกาสมองดแูขนทัง้สองข้างของลกูค้าดีๆ จึงพบว่า มนัได้ขาด

ออกจากตัวเขาไปเรียบร้อยแล้ว

“ฉิบหายละ! ไม่มีนิ้วจะส่งของยังไงเนี่ย” ฉางซาร้องอุทานขึ้น

“หูแตกหรือไง พาฉันหนีไป!” 

ชายหนุม่ยงัคงร้องตะโกนโหวกเหวก ฉางซาเพิง่คดิหาทางแก้ปัญหา

ออก จึงรีบกวาดสายตามองหาเป้าหมายทันที โดยไม่ได้สนใจลูกค้าที่ร้อง

โวยวายให้เขาช่วย ไม่นานเขาก็พบเป้าหมาย ฉางซารีบกระโดดเข้าไป

ตะครุบเป้าหมายไว้ หลังจากก็รีบใช้มันประทับลงบนเป้ส่งซาลาเปา แต่

เขาก็ต้องเบ้ปาก
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“บ้าจริง นิ้วใครวะ” ฉางซาโยนทิ้ง แล้วมองหาใหม่ ชายหนุ่มผู้ร้อง

เรียกให้ฉางซาช่วยถึงกับอึ้ง

“นัน่ไง เจอแล้ว!” ฉางซาร้องอุทาน เมือ่พบแขนของชายหนุม่คนสัง่

ตกอยูไ่ม่ไกลเท่าไร เขารบีพุง่ร่างไปเก็บและจดัการเอานิว้สมัผสักบักระเป๋า

เป้ใส่ซาลาเปา เมื่อไฟที่ติดบนกระเป๋าเป้เปลี่ยนจากสีแดงไปเป็นสีเขียว ก็

แสดงว่าผู้สั่งซาลาเปาได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว

ระบบการสัง่ซาลาเปาออนไลน์ เป็นระบบหักเงนิจากบญัชขีองลกูค้า

โดยอัตโนมัติ ฉางซาจึงไม่จ�าเป็นต้องเรียกเก็บเงินจากลูกค้าแต่อย่างใด

“ฮ่าๆ ส่งซาลาเปาเรยีบร้อย กลับได้แล้ววูย้ยย!!!” ฉางซากล่าวด้วย

น�้าเสียงยินดี ท่ามกลางเสียงร้องให้ช่วยของผู้เล่นหลายคน 

ตูม! เสียงร่างของผู้เล่นท่ีปะทะกับสัตว์อสูรจระเข้ยักษ์คนหน่ึง

กระเด็น ท�าให้ฉางซามีสติกลับมา

‘สัตว์อสูรจระเข้ยักษ์ระดับ 20 เตรียมโจมตี’ 

เสียงในหัวของฉางซาดังขึ้น บ่งบอกว่าสัตว์อสูรจระเข้ยักษ์เห็นเขา

และก�าลังจะเข้าโจมตี

“อ๊ากกก!!! แม่เจ้า ระดบั 10 ตรยูงัวิง่ป่าราบ อยูไ่ม่ได้แล้วโว้ยยย!” 

ฉางซาร้องลั่น พร้อมกับเตรียมวิ่งหนีให้เร็วที่สุด โดยจะฉวยโอกาส

ในขณะที่มันปะทะกับผู้เล่นที่เหลืออยู่เพียงคนเดียว

“อย่าเพิ่งไป! ช่วยพวกฉันก่อน” ผู้เล่นชายคนหนึ่งร้องตะโกน 

ฉางซาวิ่งไปไม่กี่ก้าว เขาก็วิ่งย้อนกลับมาพยุงผู้เล่นที่แขนขาดและ

บาดเจ็บหนักอย่างละคนรีบหนีเข้าป่าไป ในขณะคนอื่นๆ ก็ร้องโวยวาย

ประท้วงที่เขาไม่ช่วย 

สตัว์อสรูจระเข้ยกัษ์เมือ่สังหารคู่ต่อสู้ทีป่ะทะกบัมนัเสรจ็กพ็ุง่เข้าหา

ฉางซา ซึ่งเป็นเหยื่อที่แข็งแรงที่สุดในเวลานี้

แต่ก่อนทีส่ตัว์อสรูจระเข้ยกัษ์จะเข้าขย�า้ร่างฉางซา ผูเ้ล่นหน่ึงในสอง

คนท่ีฉางซาช่วยพยุงก็กลับพลัดหลุดมือ ร่างเขาร่วงกระแทกลงกับพื้นดัง

โครม ฉางซาไม่สนใจ รบีพยงุร่างคนทีแ่ขนขาดสองข้างวิง่หนีเตม็ฝีเท้า สตัว์

อสูรจระเข้ยักษ์ไม่รอช้า อ้าปากกดัขย�า้ ผู้เล่นทีฉ่างซาท�าหลดุมือจนร่างกาย

เป็นแสงหายไป สัตว์อสูรจระเข้ยักษ์ใช้เท้าสั้นๆ คลานไล่ล่าตามฉางซาต่อ

‘มันยังตามมาอีก’
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ฉางซาคดิในใจเสรจ็ เขากพ็ยงุร่างผูเ้ล่นแขนขาดวิง่มาถึงหน้าพุม่ไม้

หนาพอดี ฉางซาไม่มีเวลาแล้ว เขาพุ่งตัวเข้าไปในพุ่มไม้อย่างรีบร้อน แต่

ร่างที่พุ่งเข้าไปในพุ่มไม้ได้จริงๆ มีเพียงร่างของฉางซา ส่วนร่างของผู้เล่น

แขนขาดกลบัฟบุอยูห่น้าพุม่ไม้ สัตว์อสูรจระเข้ยกัษ์คลานเรว็มาก ผูเ้ล่นแขน

ขาดยังไม่ทันได้ร้องโวยวาย ฟันอันแหลมคมทั้งบนและล่างของมันก็ได้ส่ง

เขาไปเยือน NPC ให้เกิดเป็นที่เรียบร้อย

สัตว์อสูรจระเข้ยักษ์สะบัดหางยักษ์ท�าลายพุ่มไม้ เมื่อมันไม่เห็นใคร

อยู่ในพุม่ไม้ สักพกัมนักร็บีคลานกลบัไปเล่นงานเหยือ่ของมนั ซ่ึงได้บาดเจบ็

นอนร้องโวยวายอยู่บนพื้น

ห่างจากบงึน�า้เกอืบร้อยเมตร ฉางซาโผล่ออกมาจากพุม่ไม้ ร่างกาย

ของเขาเต็มไปด้วยเลือด เพียงแต่ไม่ใช่เลือดของเขา แต่เป็นเลือดของ 

ผู้เล่นคนอื่น

“โชคดมีเีกราะเนือ้คุ้มครองถงึสองชิน้ เราจงึรอดมาได้ ฮ่าๆ” ฉางซา 

หัวเราะเสียงดัง ก่อนจะหันกลับไปยังทิศทางบึงน�้าพร้อมกับยิ้ม และกล่าว

ต่อไปว่า

“ขอโทษพวกนายสองคนด้วยนะ ฉนัพยายามช่วยพวกนายเตม็ทีแ่ล้ว 

แต่พวกนายก็ไม่รอด เฮ้อ! ฉันเพิ่งเวลหนึ่งเอง ก�าลังแขนพยุงพวกนายก็ 

ไม่ค่อยมี สุดท้ายเผลอท�าพวกนายหลุดมือไปได้ ช่างหน้าเศร้ายิ่งนัก” 

ฉางซากล่าวกับตัวเองจบก็ชูมือทั้งสองข้างขึ้นสูง

“รอดตายแล้วโว้ย! อูย…เสียเวลาไปตั้งเยอะ จะกลับไปทันไหมเนี่ย 

ต้องรีบไปท�างานแล้ว” ฉางซากล่าวจบก็รีบมุ่งหน้าออกจากป่า โดยไม่ลืม

ระวังสัตว์อสูรเสือดาว ซึ่งอาจจะโผล่มาเล่นงานเขาได้ทุกเมื่อ

เมื่อกลับไปถึงร้านขายซาลาเปาดิลิเวอรี ผู้เล่นที่รับงานส่งซาลาเปา

บริเวณเดียวกับฉางซาต่างก็มองมาที่เขากันหมด วันนี้ผู้ได้รับมอบหมาย

ให้ไปส่งซาลาเปาที่บึงจระเข้มีด้วยกัน 9 คน 8 คนท�างานพลาด มีเพียง 

ฉางซาคนเดียวที่ท�างานส�าเร็จ

“นายไปส่งซาลาเปาส�าเร็จจริงๆ หรือ” ผู้เล่นคนหนึ่งเอ่ยปากถาม

“ใช่! ดสูภาพฉันสิ ฉนัต้องฝ่าดงเลือด ต้องผจญภยักบัเสอืดาวหลาย

สบิตวั นอกจากนีย้งัต้องตะลยุเข้าไปในฝงูสตัว์อสรูจระเข้ยักษ์ กว่าจะไปส่ง

ซาลาเปาถึงมือลูกค้า ฉันก็แทบหมดแรง” 
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ฉางซาเอ่ยปากคุย ท�าให้ผู้เล่นหลายคนที่รอรับงานอยู่อ้าปากค้าง 

และพากันตบมือชมเชยเสียงดัง ฉางซาแปลกใจอยู่บ้าง เมื่อเห็นสีหน้า 

พวกเขาเหมือนจะเชื่อจริงๆ แน่นอนฉางซาไม่ได้รู้ว่า ไอ้ผู้เล่นที่รอดชีวิต

กลับมาก่อนหน้าคุยโวหนักกว่านี้เยอะ เพียงแต่พวกเขาท�างานไม่ส�าเร็จ

“ไปส่งบึงจระเข้ ใครจะรับงานนี้” เถ้าแก่ร้านร้องตะโกนเสียงดัง  

ผู้เล่นในร้านต่างหันมามองที่ร่างของฉางซากันหมด ราวกับทุกคนบอกใบ้

ว่า ‘เอ็งควรจะไปนะ’

“เหอะๆ เหอะๆ” ฉางซาหัวเราะแบบฝืนๆ

“ลูกพี่…ลุย!” ผู้เล่นคนหนึ่งกล่าว ท�าให้ฉางซาไม่มีทางถอยอีกแล้ว 

นอกจากรบังานนีไ้ปท�า ไม่ง้ันเสียหมา เถ้าแก่ร้านเดนิถอืกระเป๋าซาลาเปา

มาส่งให้เขาโดยที่ยังไม่ได้รับปากสักค�า

“รอดมาให้ได้ มือวางอันดับหนึ่งรอนายอยู่” 

เถ้าแก่ร้านให้ก�าลังใจพร้อมกับก�าหมัด ฉางซายิ้มแห้งๆ สะพาน

กระเป๋าเป้และเดนิออกจากร้านไป ซ่ึงด้านหลังกม็เีสยีงเชยีร์เขาดงักระหึม่

ตามมาด้วย



ที่ทางเข้าบึงจระเข้ 

ฉางซายืนทอดอาลัยอยู่หน้าบึง เขารู ้สึกเสียใจที่ดันไปคุยโตไว้ 

สุดท้ายก็เลยซวยต้องมารับงานที่เดิมซ�้าอีกรอบ ฉางซามองดูเครื่องแสดง

พิกัดลูกค้า ดูเหมือนมันจะเป็นคนละจุดกับที่เขาเคยไป ท�าให้ฉางซาใจชื้น

ขึ้นมาบ้าง

“รบีไปส่งดกีว่า หวงัว่าคงไม่เกดิเหตรุ้ายระหว่างทาง” ฉางซากล่าว

จบกว็ิง่เข้าไปในป่า โดยอาศัยเครือ่งแสดงพกิดัลูกค้า ซึง่ระบไุว้ว่า เขาต้อง

เดินทางประมาณ 1 กิโลเมตรกว่าๆ ถึงจะได้เจอลูกค้า

ห้านาทีผ่านไป ฉางซายังไม่ได้เจอสัตว์อสูรสักตัว ท�าให้เขามั่นใจ 

การส่งซาลาเปารอบนี้ไม่น่าจะมีปัญหา แต่เพื่อไม่ให้ผิดพลาด เขายังคง

ระวังตัวอยู่เสมอ และพร้อมจะปีนต้นไม้หลบหนี หากมีเหตุร้ายเกิดขึ้น

ยี่สิบนาทีผ่านไป ฉางซายังคงปลอดภัย แม้จะเจอสัตว์อสูรเสือดาว

อยู่สองตัว แต่เขาก็สามารถหลบเอาตัวรอดมาได้อย่างชิลชิล ตอนนี้เหลือ

เพียง 200 เมตร เขาก็จะเจอเป้าหมาย

“ฮ่าๆ โชคดีสุดๆ ฮ่าๆ” ฉางซาหัวเราะเสียงดัง แต่หลังจากเดินลึก

2
มือวางอันดับหน่ึง
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ไปอีก 100 เมตร เขาก็หยุดชะงักเท้า เมื่อได้ยินเสียงต่อสู้กันด้านหน้า

“เวรกรรม ดีใจได้ไม่นาน เจอลูกค้าปะทะกับสัตว์อสูรอีกแล้ว” 

ฉางซาพูดน�้าเสียงเซ็งๆ แต่เขาเองก็ไม่มีทางเลือก นอกจากต้องไป

ส่งซาลาเปาให้ถึงมือลูกค้าเท่านั้น

ฉางซาคลานไปตามพุ่มไม้ ในที่สุดก็เข้าใกล้กลุ่มผู้เล่นในระยะ 20 

เมตร ฉางซากวาดตาดูทั่วๆ ผู้เล่นกลุ่มนี้มีด้วยกัน 8 คน สู้อยู่กับสัตว์อสูร

จระเข้ยักษ์สองตัว ฉางซาไม่รู้สัตว์อสูรทั้งสองตัวระดับเท่าไร แต่จากการ

ประเมินด้วยสายตาพวกมันไม่น่าจะเทพกว่าตัวที่เขาเจอครั้งที่แล้ว

“อ๊ากกก!!!” สองในแปดถูกหางของมันฟาดกระเด็น อีกหกคน 

แยกกันโจมตีสัตว์อสูรจระเข้ยักษ์ต่อ ฉางซามองดูเครื่องแสดงพิกัดว่า 

คนไหนเป็นลูกค้าของเขา ในที่สุดเขาก็พบจนได้ ชายหนุ่มคนนี้ก�าลังโจมตี

จระเข้อย่างดุเดือด แต่ดูเหมือนพวกเขาจะสู้สัตว์อสูรจระเข้ยักษ์ไม่ได้

ผูเ้ล่นสองคนท่ีได้รบับาดเจ็บหนกัก่อนหน้านี ้ไม่สามารถนัง่อยูเ่ฉยๆ 

ได้ พวกเขาจึงต้องเข้าไปช่วยเหลือเพื่อนอีกแรง แต่เพราะระดับพื้นฐาน

ของพวกเขาไม่สูง พริบตาที่ถูกหางจระเข้ยักษ์ฟาดใส่ร่าง ความแรงของ

การโจมตที�าให้พวกเขาถกูส่งไปพบ NPC ผูใ้ห้เกดิในทนัท ีผูเ้ล่นทีเ่หลอือยู ่

ต่างร้องด่าทอและขู่อาฆาตสัตว์อสูร

ชั่วเวลาไม่กี่นาที ผู้เล่นที่เหลือทั้งหกคนก็เริ่มบาดเจ็บหลายแห่ง 

โดยเฉพาะลูกค้าที่สั่งซาลาเปา หมอนี่คับขันร่อแร่ที่สุด ฉางซาใจหายวาบ

“ตายๆ…ถ้าสัตว์อสูรสังหารหมอนั่น การมาส่งซาลาเปาของเราก็

โมฆะสิ” ฉางซาพูดเบาๆ

“ไม่ได้ ต้องหาทางให้เขาประทับนิว้มอืกับเป้สัง่ซาลาเปาของเราก่อน 

ท�าไงดีวะ!” 

ฉางซาเริ่มใช้ความคิด

“เป้าหมายของเรา เพยีงให้เขาแตะถกูกระเป๋าซาลาเปาเท่านัน้ เราก็

จะผ่านภารกิจ อมื…หรอืเราควรแกล้งวิง่ออกไปปะทะเขา และอาศยัโอกาส

ทอง ยัดกระเป๋าซาลาเปาใส่มือเขาซะ ฮ่าๆ แผนแจ่มว่ะ” 

ฉางซาวางแผนการง่ายๆ

“ไม่ได้ๆ! สัตว์อสูรจระเข้ยกัษ์มนัตะลุมบอนอยู ่ขืนโผล่ออกไป มนัต้อง

เล็งเล่นงานเราสิ บางทียังไม่ทันได้เข้าใกล้ลูกค้า มันคงเขมือบเราไปแล้ว” 
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ความคิดหน่ึงแย้งขึ้นมา ท�าให้ฉางซาที่ก�าลังจะท�าตามแผนเปลี่ยนใจ

กะทันหัน

“โอ๊ยๆ! เวลาเหลือน้อย ยังไงก็อาศัยพุ่มไม้แล้วคลานไปใกล้ๆ  

หมอนั่นก่อนดีกว่า” 

ฉางซาตัดสินใจเสร็จ เขาก็เริ่มคลานต�่าผ่านไปตามพุ่มไม้ ไม่นาน

ก็อยู่ห่างจากสนามต่อสู้เพียง 10 เมตร แน่นอนระยะนี้อันตรายมาก เขา

ต้องตื่นตัวและเผ่นให้เร็วเมื่อมีปัญหา

ตูม! 

เสียงปะทะพร้อมกับร่างของผู้เล่นคนหนึ่งกระเด็นออกมา ดาบยาว

หลุดออกจากมือเขา ก่อนที่ร่างจะฟาดลงบนพื้นดังโครม ชายหนุ่มกระอัก

เลือดออกมาทันที เพ่ือนๆ ท่ีก�าลังปะทะกับสัตว์อสูรจระเข้ยักษ์ต่างร้อง

เสียงหลง

ฉางซาพอเห็นชายหนุ่มคนนี้นอนกระอักเลือดอยู่ห่างจากเขาเพียง

ห้าเมตร เขาก็คล่ียิม้อย่างยนิดี เพราะคนทีถ่กูหางสตัว์อสรูจระเข้ยักษ์ฟาด

เมื่อครู่เป็นลูกค้าของเขาเอง

“โอกาสสดุท้ายมาแล้ว” ฉางซาปลดกระเป๋าเป้ซาลาเปา แล้วพุง่ออก

จากพุม่ไม้ด้วยท่าตลีงักาหน้า พอถงึตวัลกูค้าหนุม่ เขากย็ดักระเป๋าเป้ใส่มอื

ทันที ชายหนุ่มตอนแรกตกใจมาก เมื่ออยู่ๆ มีคนจู่โจมเข้ามา

“รีบหนีเถอะ ฉันช่วยได้คนเดียว เพราะฉันเพิ่งเวล 1 เอง” 

ฉางซากล่าว ท�าให้ชายหนุ่มผู้เป็นลูกค้าเข้าใจว่า ฉางซาวิ่งออกมา

ช่วยเขา เพื่อนๆ ที่ก�าลังปะทะกับสัตว์อสูรใช้หางตามองฉางซา พร้อมกับ

ร้องตะโกนบอกให้รีบพาเพื่อนตัวเองหนีไปก่อน

“อ๊ากกก!!! อ๊ากกก!!!”

ผูเ้ล่นสองคนถูกฟันอันแหลมคมของสัตว์อสูรจระเข้ยกัษ์ฉกีร่างพวก

เขา ผู้เล่นชายหนุ่มที่อยู่กับฉางซาก�าหมัดแน่น ฉางซาเห็นผู้เล่นตายไปอีก

สองคนแล้ว หัวใจก็เริ่มเต้นโครมๆ

“ฉันไม่ไป ถ้าจะตาย ฉันจะตายพร้อมพวกนาย” 

ชายหนุ่มตอบเสียงดัง เขาก�ากระเป๋าเป้ซาลาเปาแน่น ฉางซาเห็น

แสงสว่างที่กระเป๋าเป้เปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียวแล้ว เขาก็แอบหัวเราะ

ในใจ
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‘สัตว์อสูรจระเข้ยักษ์ระดับ 15 เตรียมโจมตี’ 

เสียงในหัวของฉางซาดังขึ้น ซึ่งมันหมายความว่า หนึ่งในสัตว์อสูร

ได้พบเจอเขาเรียบร้อย ฉางซาหน้าเสีย เมื่อเห็นตัวเองตกเป็นเป้าของ 

สัตว์อสูรแล้ว

“ขอบใจนายมาก แต่นายหนีไปเถอะ” ชายหนุ่มปฏิเสธอีกครั้ง

“โอเค!” ฉางซากล่าว น�้าเสียงยินดี เมื่อลูกค้าตัดสินใจตาย ซึ่งมัน

เป็นตามแผนของเขา และถึงแม้หมอนี้จะยอมหนีไปกับเขา แต่ถ้าจวนตัว

จริงๆ เขาก็จ�าเป็นต้องทิ้งหมอนี่เป็นเกราะเนื้อขวางทางให้เขาอยู่ดี

ฉางซารีบพุ่งร่างย้อนกลับไปในพุ่มไม้ ในใจก็คิดว่า ภารกิจส�าเร็จ

แล้วจะอยู่ให้จระเข้ฆ่าท�าซากอะไร เมื่อหลุดออกจากพุ่มไม้ เขาก็วิ่งโกย

อ้าว เสียงสัตว์อสรูจระเข้ตวัหนึง่คลานไล่ตามหลงั ท�าลายต้นไม้ใกล้เข้ามา 

ท�าให้ฉางซาต้องรีบเปลี่ยนวิธีไปวิ่งซิกแซก อาศัยต้นไม้เป็นเกราะป้องกัน

ตูม! ตูม! ตูม! 

เสียงต้นไม้ล้มหลายต้น ฉางซาไม่สนใจมองด้านหลัง เขานอกจากวิง่

หลบหลกีเป็นฟันปลา ยงัพุง่ร่างเข้าไปในพุม่ไม้หนาเพือ่ปิดบงัร่องรอยด้วย 

ฉางซาวิ่งหน้าตั้ง 10 กว่านาที ก็ทะลุออกจากบึงจระเข้ ดูเหมือนสัตว์อสูร

มันจะไม่ตามเขาแล้ว ฉางซาเหนื่อยมาก เข่าทั้งสองข้างทรุดกระแทกพื้น 

ก่อนจะล้มตัวลงนอนราบไปด้านหน้า

แฮกๆ! แฮกๆ! แฮกๆ! ฉางซาหอบหายใจถี ่เขาพลกิตวัขึน้นอนหงาย 

เมื่อครู่เขาวิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิต เขาไม่รู้ตัวเองวิ่งชนต้นไม้ไปกี่ต้น และวิ่ง

ผ่านพุม่ไม้ไปกีพุ่่ม ฉางซาลุกข้ึนมานัง่ เขาพบว่าร่างกายของเขาเตม็ไปด้วย

บาดแผลหลายแห่ง และมเีลอืดไหลออกมาบางส่วน บาดแผลเหล่านีไ้ด้จาก

พุ่มไม้หนามที่เขาเผลอมุดเข้าไปนั่นเอง

“กลับร้านดีกว่าเรา” ฉางซากล่าวจบ เขาก็ลากสังขารที่บาดเจ็บ 

กลับไปยังร้านขายซาลาเปา เมื่อไปถึงร้าน เขาก็พบเห็นสายตาของผู้เล่น

หลายคนมองมาที่เขาอย่างชื่นชม

“สุดยอด! ลูกพี่ท�างานส�าเร็จอีกรอบแล้ว” ชายหนุ่มที่เคยชมเขา

กล่าว

“หึๆ ฉนัเกอืบไม่รอด งานนีห้นิมาก” ฉางซากล่าวจบกท็รุดร่างลงน่ัง

พิงผนังร้าน นักส่งซาลาเปาคนอื่นๆ เห็นสภาพร่างกายที่มีบาดแผลเต็มตัว
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ของเขา คนเหล่านั้นก็จิ้นฉากต่อสู้กับสัตว์อสูรไปต่างๆ นานา

ในวันนี้ ฉางซายังได้รับภารกิจไปส่งซาลาเปาอีกสามรอบ โชคดี 

ไม่ได้เป็นพื้นที่บึงจระเข้ ดังนั้นประสบการณ์ของเขาในเกมอื่นๆ จึงช่วยให ้

เขาท�าภารกิจส่งซาลาเปาส�าเร็จ และข้ึนแท่นเป็นนักส่งซาลาเปามือวาง

อันดับหนึ่ง ซึ่งเขาจะได้รับเงิน 5,000 เหรียญเงินยูหยวนต่อวัน

เมื่อท�างานเป็นพนักงานส่งซาลาเปาในร้านขายซาลาเปา ฉางซาก็

จะได้กินซาลาเปาฟรีหนึ่งลูกทุกวัน แม้กินซาลาเปาจะไม่อิ่ม แต่มันก็ท�าให ้

เขาไม่รู ้สึกหิว ตอนนี้ฉางซามีเงินจากการท�างาน 5,000 เหรียญเงิน 

ยหูยวน เมือ่รวมกับเงนิทีเ่กมให้มาอกี 1,000 เหรยีญเงนิยหูยวน เขามเีงนิ

รวม 6,000 เหรียญเงินยูหยวนแล้ว

ตอนแรกฉางซาคิดจะน�าเงินไปซ้ือน�้ายาเพิ่มพลัง แต่เมื่อคิดอีกที 

นอกจากเขาจะขาดน�้ายาเพิ่มพลังและน�้ายาเลือด เขายังขาดอาวุธคู่มืออีก 

การจะเพิ่มเวลพื้นฐาน เขาจะต้องพร้อมกว่านี้

“เราต้องฟาร์มเงินก่อน” ฉางซากล่าว

‘ปัญหา เราจะฟาร์มเงินด้วยวิธีไหน ด้วยต้นทุนที่ต�่าที่สุด’ ฉางซา

คิดในใจ

“ต้องไปเดนิดใูนเมอืงให้ทัว่ๆ” ฉางซาตดัสนิใจเสรจ็ เขากอ็อกส�ารวจ

เมืองฝึกหัดในตอนเย็นๆ ซึ่งว่างเว้นจากงานส่งซาลาเปาแล้ว ฉางซาเลือก

มาเดินดูที่ตลาดผู้เล่น ตลาดนี้ค่อนข้างคึกคักในตอนเย็นๆ สินค้าส่วนใหญ่

จะเป็นของท่ีตีได้จากสัตว์อสูร อาวุธที่เอามาขายก็มีหลายชนิด แต่ของดี

ที่สุดก็อยู่เพียงระดับ 3

มดีสัน้ของฉางซาอยูใ่นระดบั 1 ถ้าจะแทงสัตว์อสรูจระเข้ระดบั 15 

ที่เขาเจอให้ทะลุ ฉางซาต้องแทงมันที่แผลเดิมเป็นร้อยครั้ง ถึงจะทะลุหนัง

ของมันได้ ดังนั้นในความคิดของฉางซา การไปสู้กับสัตว์อสูรในสภาพ

ปัจจุบัน เลิกล้มความคิดไปได้เลย

เมื่อออกจากตลาดผู้เล่น ฉางซาก็เดินเตร็ดเตร่ไปเรื่อยๆ อย่างไม่มี

เป้าหมาย สมองก็ครุ่นคิดอย่างหนัก เขาควรจะหาอะไรมาขายดี

“รับซื้อสมุนไพร” ฉางซาพูดเบาๆ เขาหยุดชะงักเท้า เมื่อพบป้าย

หน้าร้านขายยาเขียนไว้

“เจอแล้ว อาชีพเสริม!” ฉางซากล่าวจบ ก็รีบเดินเข้าไปในร้าน เมื่อ
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พบเจอเถ้าแก่ร้านใส่ชุดจีน เขาก็ช้ีนิ้วออกไปหน้าร้านพร้อมกับกล่าวว่า 

“เถ้าแก่ ป้ายหน้าร้านบอกรับซื้อสมุนไพร ไม่ทราบรับซ้ือสมุนไพรอะไร

ครับ”

“รับซื้อทุกชนิด” เถ้าแก่ร้านตอบ

ฉางซาท�าหน้างงๆ กล่าวว่า “ผมไม่รูจั้กสมนุไพร ไม่ทราบพอแนะน�า

ได้ไหมครับ”

“ทางเรามีหนังสือแยกชนิดสมุนไพรขาย ต้องการหรือไม่” เถ้าแก่

ร้านแนะน�าดวงตาวาวโรจน์

“เอ่อ…ราคาเท่าไหร่ครับ” ฉางซาถาม

เถ้าแก่ร้านยิ้มพร้อมกับยกมือขึ้นกางนิ้วออก “5,000 เหรียญเงิน 

ยูหยวน” ฉางซากล่าว

เถ้าแก่ร้านส่ายหน้า กล่าวว่า “50,000 เหรียญเงินยูหยวน” ฉางซา

พอได้ฟังราคา เขาถึงกับตาเหลือก ร้องอุทานดังลั่น 

“โคตรแพงเลย!”

ในขณะที่ฉางซาก�าลังต่ืนตกใจ ก็มีผู้เล่นชายคนหนึ่งเดินเข้ามาใน

ร้าน เขาหยิบถุงกระสอบออกมา และเทสมุนไพรบางอย่างลงบนโต๊ะ

“โสมด�า วนันีน่้าจะได้สกั 10,000 เหรยีญเงนิยูหยวนนะครบั” ผูเ้ล่น 

ชายหนุ่มกล่าว 

ฉางซารีบมองดูโสมด�า และจดจ�าลักษณะของมันในทันที

“พีช่ายครบั ไม่ทราบพีช่ายไปเก็บมนัมาจากทีไ่หนหรอืครบั” ฉางซา 

เอ่ยปากถามซื่อๆ 

ชายหนุม่หนัมามองหน้าฉางซา เขาหวัเราะแล้วกล่าวว่า “ถ้าฉนับอก

นาย ฉันก็เป็นไอ้โง่สิ เด็กใหม่อย่างนายไปล้างจานโน่น ฮ่าๆ” 

ค�าปฏิเสธอันแสนหวาน มันท�าให้ฉางซาไม่จ�าเป็นต้องถามอะไรอีก 

นอกจากเดินออกมาจากร้านอย่างเดียว เพราะถ้าขืนไปเก๋าเหรอ เขาคง

ถูกซ้อมหน้าร้าน

“โสมด�า ถ้าไม่รูจ้กัภมูปิระเทศทีม่นัอยู ่เราคงหมดโอกาสหามนัเจอ” 

ฉางซาร�าพึงกับตัวเอง

“เราต้องซ้ือหนงัสอืแยกชนดิสมนุไพรให้ได้ ขอเพยีงเราเป็นนกัส่งของ 

มือวางอันดับหนึ่ง ติดต่อกันอีก 9 วัน เราจะมีเงินไปซื้อหนังสือ” ฉางซา



34  เกมน้ีขา้ขอเป็นพระเอก เล่ม 1 เทพอาถรรพ์ฉางซา

วางแผนระยะยาว

เมือ่มเีป้าหมายแล้ว ฉางซากเ็ดนิทางออกนอกเมอืง เพ่ือไปหาต้นไม้ 

สูงๆ ในป่าเป็นที่นอน 

เช้าวันใหม่ ฉางซาลุกข้ึนมาแต่เช้า อาหารเช้าของเขาคือการกิน

หัวมันกับไร้เงา ฉางซาปล่อยให้ไร้เงาขุดรูนอนตั้งแต่เมื่อคืน วันน้ีพื้นดิน

ใต้ต้นไม้จึงเป็นรูหลายแห่ง ฉางซาไม่รู้มันขุดท�าไม แต่เขาก็ไม่ได้สนใจ 

รูของมันนัก

ไร้เงาวนันีข้ดุเอาหวัมนัและหวัพชืแปลกๆ ข้ึนมาหลายหวั แต่ฉางซา 

เลือกกินเฉพาะหัวมันที่มีรสชาติคล้ายมันแกวเท่านั้น พอกินอาหารเสร็จ 

ฉางซาก็น่ังทอดอารมณ์รอเวลาแปดโมงเช้า เขาจะได้ไปท�างานส่งซาลาเปา 

ในขณะนั้นเอง ไร้เงาก็โผล่ขึ้นมาจากหลุมพร้อมกับเหรียญสีทอง

ฉางซาตอนแรกก็มองมันเรื่อยเปื่อย แต่พอเห็นเหรียญทองที่เท้า

ของไร้เงา เขาก็ตาลุกวาว

“ไร้เงามานี่” ฉางซาเรียกเสียงดัง ไร้เงามองหน้าเจ้านาย สักพัก

มนัก็คลานเข้ามาพร้อมกบัวางเหรยีญสทีองลงต่อหน้าเขา ฉางซาเอ้ือมมอื

สั่นๆ ไปหยิบขึ้นมาดู

“เหรียญทองยูหยวนจริงๆ ด้วย!” ฉางซาร้องอุทานขึ้น และก้มหน้า

มองไร้เงา

“นายไปเอามาจากที่ไหน” 

ฉางซาถาม แต่ไร้เงามนัฟังไม่รูเ้รือ่ง มนัจึงนัง่นิง่ๆ อย่างเดยีว ฉางซา 

ใช้มือชี้ไปที่เหรียญทองในมือและชี้ไปที่พื้นดิน เขาพยายามใช้ภาษาใบ้กับ

มนั แต่ผลกเ็หมอืนเดมิ ไร้เงายงัไม่เข้าใจ ฉางซาหยดุอธบิาย เขามองดมูนั

สลับกับเหรียญทองในมือ

‘มันเป็นตุ่นดินหาสมบัติหรือเปล่าวะ’ ฉางซาคิดในใจ

‘หึๆ  ถ้าใช่ เราจะกวาดให้หมดทัง้เมอืงฝึกหดัเลย’ ฉางซาคิดในใจต่อ

แต่สักพักฉางซากส่็ายหน้า กล่าวว่า “หรอืมนัเข้าใจว่าไอ้เหรียญทอง 

นี้มันเป็นของกิน” 

ฉางซาใช้มือลูบหัวไร้เงาช้าๆ พร้อมกับใช้ความคิดวิเคราะห์ไปด้วย

“พลังการต่อสู้ของตุ่นดิน มันต�่าที่สุดในหมู่สัตว์อสูรเลี้ยง แสดงว่า

มนัไม่ใช่สายต่อสูแ้น่ๆ เป็นไปได้สูง มนัจะเป็นนกัขุดหาสมบตั”ิ ฉางซากล่าว 
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สีหน้าเริ่มเปลี่ยนไปเป็นยินดี

“ปัญหาคอืจะสือ่สารกบัมนัให้เข้าใจยงัไง” ฉางซากล่าว หลงัจากน้ัน

เขาก็ตกอยู่ในภวังค์ความคิดอยู่นาน จนสะดุ้งตื่นขึ้นมาเอง

“ตายๆๆ ถึงเวลาท�างานแล้ว” 

ฉางซารีบจับไร้เงาเก็บไว้ในแหวนมิติ ก่อนจะวิ่งหน้าตั้งเข้าเมือง 

ที่ร้านซาลาเปาดิลิเวอรี

ฉางซามาทนัเวลาอย่างฉวิเฉยีด งานแรกของเขาเป็นงานส่งซาลาเปา

ที่หุบเขางู ทุกคนเมื่อเห็นฉางซารับงาน พวกเขาต่างท�าหน้าสงสารกันหมด 

ด้วยความสงสัย ฉางซาจึงเอ่ยปากถามกับผู้เล่นคนหนึ่งซึ่งเรียกเขาลูกพี่ว่า 

“ลูกน้อง หุบเขางูมีอะไรหรือเปล่า”

ชายหนุ่มท�าหน้าสยองกล่าวว่า “ลกูพ่ีไม่รูห้รอื หบุเขาง ูมอืวางอนัดบั

หนึ่งหลายรุ่นได้ให้สมญานามว่า หุบเขาไปเก้ารอดหนึ่ง” 

ฉางซาสะดุ้ง เหงื่อเม็ดโป้งผุดออกมาจากหน้าผาก

ผู้เล่นชายหนุ่มเห็นฉางซาไม่พูด จึงกล่าวต่อไปว่า “ลูกพี่ คนที่

รับภารกิจนี้ ร้านจะมีเวลาให้หน่ึงวัน ไม่จ�าเป็นต้องกลับมารับภารกิจส่ง

ซาลาเปาอีก” 

ค�าอธิบายน้ี ท�าให้ฉางซารับรู้ได้ ภารกิจส่งซาลาเปาหุบเขางู มัน

เสี่ยงขนาดไหน

‘ยบุจาก 5 ภารกจิ เหลอื 1 ภารกจิ เราจะตายหรือเปล่าวะ คดิแล้ว

อยากจะร้องไห้ อ๊ากกก!!! ท�าไมซวยแบบนี้วะ’ ฉางซาคิดในใจ

การส่งซาลาเปาที่หุบเขางู เป็นเควสต์พิเศษของร้านส่งซาลาเปา  

ไม่ได้อยู่ในรายการส่งทั่วไป โดยมีกฎว่า ลูกค้าที่สั่งจะได้รับซาลาเปาก่อน

พระอาทิตย์ตกดิน ถ้าผิดเวลากินฟรี ลูกค้าคนนี้ดูเหมือนจะสั่งชุดติ่มซ�าชุด

ใหญ่ถึงสามชุด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 เหรียญเงินยูหยวน

เมื่อรับภารกิจแล้ว ฉางซาก็เดินทางไปยังหุบเขางู ซึ่งอยู่ห่างจาก

เมืองฝึกหัดไปทางใต้ประมาณ 15 กิโลเมตร และจากค�าบอกเล่าถึง

อนัตรายในหบุเขาง ูฉางซาจงึตดัใจซ้ือน�า้ยาเลือดและน�า้ยาเพ่ิมพลงัไว้อย่าง

ละขวด เพราะถ้าให้วัดกันระหว่างเงินกับชีวิต เขาควรห่วงชีวิตมากกว่า

ฉางซาวางแผนการไว้ในหัวแล้ว เขาไม่ได้รีบไปส่งของ แต่เขาเลือก
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ท่ีจะรออยู่หน้าประตูเมือง ในขณะเดียวกัน เขาก็แอบฟังบทสนทนาของ 

ผู้เล่นที่จับกลุ่มคุยกันในขณะออกจากเมืองไปด้วย

ตามแผนท่ี ก่อนถึงหุบเขางูจะต้องผ่านสถานที่หลายแห่ง ดังน้ัน 

ฉางซาจึงดักรอกลุ่มที่จะไปใกล้หุบเขางู ฉางซาต้องพร้อมที่สุดส�าหรับเข้า

หบุเขางู เขาจะบาดเจบ็ระหว่างทางไม่ได้เดด็ขาด เพราะทรพัยากรของเขา 

มีจ�ากัด ใช้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น

หลังจากดโูหงวเฮ้งกลุม่ผูเ้ล่นจนม่ันใจแล้ว ฉางซากแ็อบตดิตามกลุม่

นั้นไปอย่างลับๆ ข้อดีของการท�าแบบนี้ก็คือ ถ้ามีสัตว์อสูรขวางทาง พวก

เขาก็จะเคลียร์เส้นทางให้ ส่วนฉางซาก็ไม่ต้องท�าอะไร

ฉางซาคาดการณ์ถกูต้อง ระหว่างเดนิทางผูเ้ล่นกลุ่มน้ีพบเจอฝงูสตัว์

อสูรกระรอกขาวระดับ 8 เกือบ 20 ตัว สัตว์อสูรประเภทนี้ โจมตีเป็นกลุ่ม 

และมันมีความเร็วเป็นเลิศมาก ถ้าฉางซาเดินทางคนเดียว โอกาสเขาจะ 

หนีพ้นพวกมันได้น้อยมาก

ผู้เล่นกลุ่มนี้มีด้วยกัน 10 คน มีคนแข็งแกร่งมากๆ 2 คน ฉางซา

ประเมินว่า พวกเขาน่าจะมรีะดบัพืน้ฐานเกนิระดบั 10 ไปแล้ว เพราะโจมตี

สัตว์อสูรกระรอกขาวไม่กี่ครั้ง สัตว์อสูรก็บาดเจ็บสาหัส

การสงัหารสตัว์อสรูกระรอกขาวทัง้หมดใช้เวลาครึง่ชัว่โมง พวกเขา

ก็เดินทางต่อ เป้าหมายของคนกลุ่มนี้อยู่ใกล้ๆ กับหุบเขางู เรียกว่า หุบเขา

ด้วงช้าง ฉางซาติดตามพวกเขาอย่างกระชั้นชิด สกิลระวังภัยที่ใช้ตรวจจับ 

ผู้เล่นระดับต�่าจะยังไม่มี ดังนั้นในกลุ่มผู้เล่นด้านหน้าจึงไม่รู้ พวกเขาถูก

ฉางซาแอบตามมาตลอด

การเดินทางของฉางซาผ่าน 5 กิโลเมตรแรกไปอย่างราบรื่น กลุ่ม

นี้ปะทะกับสัตว์อสูร 6 ครั้ง ล้วนสังหารสัตว์อสูรง่ายๆ และผ่านไปได้แบบ

ชิลชิล ไม่ได้เหน่ือยมากนัก พวกเขาจึงเดินแบบไม่หยุดพัก ซ่ึงก็สมใจ 

ฉางซาพอดี

หลังจากเดินผ่านกิโลเมตรท่ี 10 กลุ่มผู้เล่นด้านหน้าก็พาฉางซา 

เดนิผ่านทุ่งดอกทานตะวนัยกัษ์ พวกเขาทกุคนระวงัตวัเป็นพเิศษ โดยไม่ให้ 

ร่างกายของตัวเองไปสัมผัสส่วนหนึ่งส่วนใดของดอกหรือต้นทานตะวัน  

เส้นทางที่พนักงานส่งซาลาเปาคนอื่นได้อธิบายให้ฉางซาฟังคร่าวๆ ไม่ได้

พูดถึงดอกทานตะวันชนิดนี้ เขาจึงไม่รู้จักพวกมัน
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“อืม…พวกเขาหลีกเล่ียงการสัมผัสดอกทานตะวัน มันน่าจะมี

อันตรายบางอย่างแฝงไว้” 

ฉางซากล่าวและเดนิอย่างระมดัระวงั ท�าให้ฉางซาเดนิช้าลง ไม่นาน

กลุ่มผู้เล่นก็เดินห่างออกไปอย่างรวดเร็ว ท�าให้ฉางซาร้อนใจมาก

กลุม่ผูเ้ล่นท่ีเดนิน�าหน้าฉางซา พวกเขาเคยมาทีน่ีบ่่อยๆ จึงคุน้เคยกบั

ทุ่งดอกทานตะวัน ส่วนฉางซาเพิ่งมาครั้งแรก เมื่อต้องระวังร่างกายสัมผัส

ถูกดอกทานตะวนั เขาจงึถกูทิง้ห่างอย่างต่อเนือ่ง ปัจจบุนัฉางซามองไม่เหน็

กลุ่มผู้เล่นที่น�าหน้าเขาแล้ว

“บ้าจรงิ ต้องเร่งฝีเท้าขึน้” ฉางซาพดูเบาๆ เพราะถ้าขืนเดนิช้าแบบนี้  

เขาจะถกูกลุ่มผู้เล่นนัน้ทิง้ห่างไปไกล ฉางซาไม่รอช้า เร่งฝีเท้าขึน้อีก แต่อยู่ๆ   

กลับสะดุดหิน ร่างเซถลาไปกระแทกดอกทานตะวันเข้า ฉางซายังไม่ได้ 

ถอยห่าง หูเขาก็เกือบแตก เมื่อได้ยินเสียงกรีดร้องออกมา

กี๊!!! 

เสียงแหลมกระแทกเข้าไปในหูของฉางซา เขารีบลุกขึ้นและขยับ

ออกห่าง ช่ัวพริบตาทั่วบริเวณใกล้ๆ เขาก็พบต้นทานตะวันยกตัวขึ้นมา 

บนพืน้ดนิหลายสบิต้น ฉางซาอ้าปากค้าง เมือ่เหน็ดอกทานตะวนัขนาดใหญ่ 

ใจกลางดอกเปลี่ยนเป็นปากและมีฟันซี่เล็กๆ เรียงเต็มไปหมด

‘พืชอสูรทานตะวัน ระดับ 3 เตรียมโจมตี’

เสียงในหัวของฉางซาดังขึ้นและดังต่อเนื่อง ฉางซามีสัญชาตญาณ

การหนีเป็นเลิศ ทันทีที่เสียงคอมพิวเตอร์แจ้งเตือนการถูกโจมตี สมอง

ของเขาก็ประมวลผลและตัดสินใจอย่างฉับพลัน ฉางซาพอลุกขึ้นยืนได้ 

เขาก็วิ่งโกยแน่บไปด้านหน้า ตอนนี้เขาไม่สนใจแล้ว ตัวเองจะวิ่งชนต้น

ทานตะวันไปกี่ต้น

พืชอสูรทานตะวัน จากไม่กี่ต้น ชั่วครู่เดียว พวกมันก็วิ่งตามฉางซา

เป็นขบวนยาว ฉางซาวิ่งชนแหลกไม่นานก็พบกลุ่มผู้เล่นที่น�าอยู่ด้านหน้า 

ซึ่งพวกเขาได้จัดแถวเตรียมปะทะกับพืชอสูรทานตะวันแล้ว

“ไอ้บ้า! นายก�าลังก่อเรือ่งให้พวกฉนัรูไ้หม” ผูเ้ล่นคนหนึง่ตะโกนขึน้

น�้าเสียงโมโห แต่ฉางซาถูกพืชอสูรทานตะวันงับก้นในระยะประชิด เขาจึง

ไม่มีเวลาตอบค�าถามใคร

“ไอ้บัดซบนี่ ฉันต้องสั่งสอนมันสักเปรี้ยง!” ผู้เล่นอีกคนขู่อาฆาต
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“อย่าไปยุ่งกับมัน ไอ้หมอนี่คงเป็นมือใหม่ ตอนนี้เตรียมรับมือพืช

อสูรกันก่อน” ผู้เล่นคล้ายหัวหน้ากลุ่มร้องตะโกนสั่งการ 

ฉางซาไม่ได้วิ่งเข้าไปหากลุ่มผู้เล่น แต่เขาเลือกวิ่งฉีกออกด้านข้าง

เล็กน้อย แม้จะชนต้นทานตะวัน แต่ปัจจุบันจะชนหรือไม่ชนมันมีค่าเท่ากัน

เหตผุลทีฉ่างซาเลอืกไม่วิง่เข้าหากลุม่ผู้เล่น เพราะถ้าวิง่เข้าไป บางที

เขาอาจจะเจอผู้เล่นบางคนที่โกรธแค้นและเล่นงานเขาในจังหวะวิ่งสวน 

ด้วยระดับพื้นฐานเวล 1 ถ้าถูกหมัดของผู้เล่นระดับ 10 ขึ้นไปโจมตี เขา

มีโอกาสได้รับบาดเจ็บสาหัสในทันที ฉางซาไม่รู้เส้นทางข้างหน้าจะเป็น

อย่างไร แต่ตอนนี้ต้องเอาตัวรอดให้ได้ก่อน

“ตั้งแถวปะทะ อย่าให้การต่อสู้ขยายกว้างออกไป ไม่งั้นพวกเราจะ

ถูกพืชอสูรรุมโจมตี”

ผูเ้ล่นหวัหน้ากลุ่มร้องตะโกนส่ังจบ ฉางซากว่ิ็งผ่านพวกเขาไป ผูเ้ล่น 

สองคนกระโดดออกมาขวางทางพืชอสูรทานตะวันที่วิ่งไล่หลังฉางซาไว้ 

เพราะถ้าปล่อยให้พวกมันวิ่งผ่านพวกเขาไป มันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่

“เฮ้ย! นาย หยุดวิ่งได้แล้ว” 

หัวหน้ากลุ่มผู้เล่นร้องตะโกนใส่ฉางซา เพราะกลัวเขาปลุกพืชอสูร 

ทานตะวันทั้งหมดในภูเขาให้ลุกข้ึนมา ฉางซาเคล่ือนร่างหลบพืชอสูร

ทานตะวัน ก่อนจะขยับร่างไปยังจุดที่ปลอดภัย และหันกลับไปดูกลุ่มผู้เล่น 

ซึ่งเริ่มปะทะกับพืชอสูรทานตะวันอย่างดุเดือด

“อยู่ต่อไม่ไหวแล้ว เผ่นไปตายเอาดาบหน้าดีกว่า” 

ฉางซากล่าวจบ เขาก็เลือกท่ีจะหนีไปจากจุดนี้ให้เร็วที่สุด ซึ่งที่พึ่ง

สุดท้ายของฉางซาก็คือ เคร่ืองแสดงพิกัดลูกค้า แม้มันบอกเส้นทางไม่

ละเอียด แต่ก็พอจะเดาสุ่มได้

ระหว่างที่ฉางซาเดินหนี เขายังได้ยินเสียงร้องด่าทอของกลุ่มผู้เล่น 

ฉางซาไม่ได้โกรธฝ่ายตรงข้ามหรอก เขาน่าจะกราบฝ่ายตรงข้ามมากกว่า 

เพราะถ้าไม่ได้พวกเขา ป่านนีตั้วเองคงลงไปเข้าเฝ้า NPC เพือ่รอเกดิใหม่

แล้ว

“โอ๊ยๆๆ! ไปทางไหนวะเนีย่!” ฉางซาร้องขึน้ เมือ่เหน็ทางแยกหลาย

ทิศทาง

“จริงสิ ขอเพียงเราเดินไปทางทิศใต้เรื่อยๆ เราก็ต้องหนีพ้นทุ่ง
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ทานตะวันอยู่ดี ส่วนจะไปโผล่ที่ไหนค่อยว่ากันอีกที” ฉางซากล่าวจบ เขา

กม็องดนูาฬิกาเพือ่หาต�าแหน่งทิศใต้ และตดัสนิใจเลอืกหนึง่ในช่องทางเดนิ

การเดินในทุ่งทานตะวันมีข้อดี ฉางซาไม่จ�าเป็นต้องระวังสัตว์

อสูรแอบมาโจมตี ขอเพียงระวังไม่ให้ไปสัมผัสกับต้นทานตะวัน เขาก็จะ

ปลอดภัยไร้เรื่องราว เสียงการปะทะยังดังต่อเนื่อง แต่ฉางซาไม่สนใจแล้ว 

เขารีบมุ่งหน้าไปยังเป้าหมายต่อไป

ในทีส่ดุด้วยทกัษะการหนีของฉางซา เขากท็ะลอุอกจากทุง่ทานตะวนั

ได้ส�าเร็จ ฉางซาถอนใจโล่งอก เขามองดูเครื่องแสดงพิกัดลูกค้า ปัจจุบัน

ฉางซาอยู่ห่างจากเป้าหมายประมาณ 8 กิโลเมตร ฉางซาเดินต่อไป

อีก 5 กิโลเมตร เขาก็หยุดเดิน

“เราน่าจะมาถึงหุบเขางูแล้ว” ฉางซากล่าวกับตัวเองเบาๆ แต่เขา

เคลื่อนร่างเข้าไปในหุบเขางูได้ไม่ถึง 100 เมตร ฉางซาต้องหนาว เมื่อเห็น

งูยักษ์ตัวเขื่องพันร่างอยู่บนต้นไม้

“ฉิบหายละ! เจอไอ้หลามขวางทาง” 

ฉางซากล่าว เขาแทบไม่กล้าขยับเท้าต่อไป เพราะกลัวสัตว์อสูร 

งูหลามยักษ์ตื่นขึ้นมาไล่กินเขา ฉางซาตัดสินใจค่อยๆ ถอยออกมาตาม 

เส้นทางเดิมและเปลี่ยนเป็นเส้นทางใหม่ ไม่นานฉางซาก็เดินทะลุออกมา 

ริมแม่น�้าสายหนึ่ง ซ่ึงมีก้อนหินสูงขนาดเอวเขา วางระเกะระกะมากมาย

เต็มไปหมด

ฉางซาคดิจะไปล้างหน้าทีร่มิน�า้ แต่เขากต้็องชะงกัเท้าเมือ่พบบางสิง่

บางอย่างโผล่ออกมาจากหลงัโขดหนิ ฉางซากระโดดถอยหลงัไป 10 เมตร 

จ้องมองสัตว์อสูรที่โผล่ออกมาตาเขม็ง

‘สัตว์อสูรปูก้ามดาบระดับ 1 เตรียมโจมตี’ 

ฉางซาเบิกตาโต สัตว์อสูรปู่ก้ามดาบตัวนี้ มันไม่ได้ใหญ่โตเท่าไร มี

ขนาดเท่าใบพัดลมขนาด 21 นิ้ว เท่านั้น

“ฮ่าๆ ตามหาคู่ต่อสู้ที่สมน�้าสมเนื้อมาตั้งนาน ในที่สุดก็เจอกันเสียที 

ฮ่าๆ” ฉางซาหัวเราะเสียงดังพร้อมกับหยิบมีดสั้นออกมาจากอกเสื้อ สัตว์

อสูรปูก้ามดาบยกก้ามของมันข้ึนเตรียมปะทะ ฉางซากระชับมีดสั้นในมือ

ให้แน่น แล้วโน้มร่างไปด้านหน้าเตรียมบุกตะลุย

“นายควรดใีจทีไ่ด้เป็นสตัว์อสรูตวัแรกทีต่ายภายใต้เงือ้มมอืฉนั ฮ่าๆ 
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ตายยย!” ฉางซาร้องตะโกนเสร็จก็พุ่งร่างไปข้างหน้าสุดแรง พร้อมกับเงื้อ

มีดสั้นในมือขึ้นสูง แต่พริบตานั้น สายตาของฉางซาก็พบเห็นสัตว์อสูรป ู

ก้ามดาบโผล่ออกมาจากหลังก้อนหินอีกหลายตัว ฉางซาใจหายวาบ

“เฮ้ย!” ฉางซาร้องลั่น เขาเบรกร่างตัวโก่ง เสียงคอมพิวเตอร์ในหัว

แจ้งมีสัตว์อสูรปูก้ามดาบจะโจมตีเขาถึง 12 ตัว ฉางซากลับตัวได้ เขาก็วิ่ง

โกยอ้าวหนีทันที

“บัดซบ! จะรุมท�าไมไม่บอกก่อนวะ” 

ฉางซาแหกปากล่ันรมิน�า้ สัตว์อสูรปกู้ามดาบกรูกนัเข้ามาโจมตีศตัรู

ของมัน แต่เวลานี้ฉางซาใส่เกียร์ห้า วิ่งหนีหายเข้าไปในป่าเรียบร้อย พวก

มนัจึงได้แต่หยดุวิง่ไล่อยูใ่กล้แนวป่า ฉางซาวิง่ย้อนกลบัไปตามเส้นทางเดมิ

เกือบ 100 เมตร จึงกล้าหยุดวิ่งและมองกลับหลังไป

“รอดแล้วตรู ท�าไมฉันท�าตัวอนาถแบบนี้วะ วิ่งหนีปูเวล 1” 

ฉางซาร�าพึงกบัตวัเอง ก่อนจะนัง่ลงพงิต้นไม้ใหญ่พร้อมกบัวางแขน

บนรากของต้นไม้ที่นูนขึ้นมา

“เส้นทางขึ้นเขามีหลายทาง ต้องมีสักเส้นทางที่ปลอดภัย” ฉางซา

พูดกับตัวเองจบ เขาก็รู้สึกแขนของเขามันสั่นๆ ฉางซาจึงก้มมองดูที่แขน

“ไอ้หยา!” ฉางซาร้องอุทาน ก่อนจะช็อกตาค้าง เพราะที่วางแขน 

รากไม้ของเขา มันก็คือหางงูยักษ์ตัวหนึ่ง ฉางซาพยายามตั้งสติเต็มที่ 

เมื่อคอมพิวเตอร์ในหัวไม่ได้แจ้งสถานะโจมตี แสดงว่ามันยังไม่ได้

เห็นเขา ฉางซาจึงค่อยๆ ยกแขนขึ้นช้าๆ และมองลอดพุ่มไม้หนาไปด้าน

หลัง ฉางซาขนลุกซู่เมื่อรู้ที่นี่เป็นรังของสัตว์อสูรงูยักษ์ นอกจากจะเห็นไข่

ที่ยังไม่ได้ฟักออกเป็นตัว เขายังเห็นเปลือกไข่ที่ฟักแล้วมากมาย

ฟ่อๆ! ฟ่อๆ! 

เสียงขู่ค�ารามเหมือนกับงูจงอางมาจากหลายทิศทาง ท�าให้ฉางซา

ใจหายวาบ งยูกัษ์ดูเหมอืนจะไม่ได้มตัีวเดยีว มนัมหีลายตวัมาก และถ้ามนั 

อ้อมต้นไม้มาเมื่อไร มันจะเห็นเขาทันที 

ฉางซามีเวลาตัดสินใจน้อยมาก เมื่อเขามองไปเห็นเปลือกไข่ที่ฟัก

ออกไปแล้ว ฉางซาก็รีบขยับผ่านพุ่มไม้เข้าไปหา และจับเปลือกไข่เปล่า

ครอบร่างเขาไว้ ซึ่งถ้ามองดูจากด้านนอกจะเห็นไข่ตั้งอยู่กับพื้น

“โอ๊ย! ซวยฉิบหาย! หนีปูมาเจองู” ฉางซาบ่นอุบ
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เสยีงขูฟ่่อๆ และเสยีงงยูกัษ์เลือ้ยผ่านต้นไม้ดงัอยูต่ลอดเวลา ฉางซา 

เหงื่อเม็ดโป้งไหลออกมาเต็มใบหน้า เขาไม่มีความมั่นใจจะรอดไปจาก 

ทีน่ีไ่ด้เลย ฉางซานัง่ท�าใจในไข่อยูค่รึง่ช่ัวโมง ในทีส่ดุเสยีงขูแ่ละเสยีงเลือ้ย

ผ่านพุ่มไม้ก็เงียบไป

“มันไปหรือยังฟะ” ฉางซากล่าวเบาๆ ก่อนจะก้มหน้าลงแนบแก้ม

กับพื้นและใช้นิ้วมือยกเปลือกไข่ขึ้นเล็กน้อย เพื่อดูสถานการณ์ด้านนอก

“ไม่มี หึๆ มันคงไปกันหมดแล้ว” ฉางซากล่าวจบก็ออกมาจาก

เปลือกไข่ เขาใช้สายตามองดูนอกพุ่มไม้จนแน่ใจว่าไม่มีงูยักษ์อยู่แถวนี้ 

ฉางซาจึงมุดออกมาข้างนอก

“เราต้องรีบไป ก่อนท่ีสัตว์อสูรงูยักษ์จะกลับมา” ฉางซากล่าวจบ

ก็เริ่มขยับเท้าจะเดิน แต่สักพักเขาก็ชะงักเท้าและมุดเข้าไปอุ้มเปลือกไข่

ขนาดใหญ่ออกมาด้วย

“หึๆ  เกอืบลืมอุปกรณ์พรางตางูยกัษ์ช้ันเยีย่มไปแล้วส ิฮ่าๆ” ฉางซา 

กล่าวจบก็อุ้มเปลือกไข่ออกเดินทางต่อ โดยเลือกทิศทางที่ต่างจากสอง

ครั้งแรก

นอกทุ่งทานตะวัน

ผู้เล่นสิบคนพากันนอนพักบนพื้นหญ้า พวกเขาสังหารพืชอสูร

ทานตะวนัหลายสิบต้น ก่อนจะพากันหลบหน ีแต่ละคนต่างกม็แีผลบาดเจบ็

กันหลายแห่ง ในกลุ่มพวกเขามีคนบาดเจ็บหนักสองคน แต่ก็ไม่ถึงกับตาย

“แค้นไอ้บ้านั่นจริงๆ!” ผู้เล่นผมหยิกสั้นคนหนึ่งพูด

“มันเป็นเด็กใหม่ ยูนิฟอร์มร้านซาลาเปา คงมีเควสต์ส่งซาลาเปา

แถวนี้” ผู้น�ากลุ่มผมยาวกล่าวเสียงเรียบ

“ไอ้เวรนั่นควรจะศึกษาเส้นทางก่อน ไม่ใช่ท�าให้คนอื่นเดือดร้อน

แบบนี้ ถ้าพวกเราไม่มีประสบการณ์ประสานงานกันต่อสู้ ป่านนี้ตายกัน

หมดแล้ว” ผู้เล่นผมหยิกสั้นกล่าวเสียงดัง

“ฉันก็เคยเป็นเด็กส่งซาลาเปามาก่อน ถ้าเดาจากทิศทาง มันคงไป

ส่งซาลาเปาที่หุบเขางู” ผู้เล่นผมสีแดงกล่าว 

ผู้เล่นผมหยิกสั้นหัวเราะเสียงดัง กล่าวว่า “ฮ่าๆ งั้นมันก็คงตาย

แน่นอน สมน�้าหน้ามัน ฮ่าๆ”
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“ไม่แน่ เขาอาจจะรอดก็ได้” ผู้น�ากลุ่มผมยาวกล่าวยิ้มๆ

“อะไรท�าให้นายคิดว่ามันจะรอด” ผู้เล่นผมสีแดงเอ่ยปากถาม

“เพราะดูเหมือนว่า หลังจากเขาวิ่งผ่านเราไปแล้ว เขาไม่ได้สัมผัส

ดอกทานตะวันแม้แต่ดอกเดียว ซึ่งคนที่ท�าแบบนี้ได้ น่าจะมีทักษะการ 

หลบหนีมาจากเกมอื่นๆ ดังนั้นฉันคิดว่า บางทีเขาอาจจะไปส่งซาลาเปาที่

หุบเขางูส�าเร็จ” ผู้น�ากลุ่มผมยาวตอบ

“Impossible…มันตายแน่” ผู้เล่นผมแดงกล่าว น�้าเสียงมั่นใจ

“น�้าเสียงของนายมั่นใจมากเลยนะ” ผู้น�ากลุ่มผมยาวกล่าวยิ้มๆ

“บอกแล้วไง ฉนัเคยเป็นคนส่งซาลาเปามาก่อน ถ้าวเิคราะห์จากมนั

ไม่รู้จักทุ่งทานตะวัน ระดับพื้นฐานของมันคงไม่เกินเวล 2 ซึ่งอัตราปกติ

ของผู้เล่นที่เข้าหุบเขางู เข้าไป 9 คน อาจรอดออกมาเพียงคนเดียว ดังนั้น 

ฉันจึงฟันธง เด็กใหม่อย่างมันไม่ทางรอดแน่นอน” ผู้เล่นผมสีแดงตอบ

“ฉนัเหน็ด้วยนะ ไอ้บ้านัน่ไม่รอดหรอก ดจูากโหงวเฮ้งมนัแล้ว…กาก

ของแท้” ผู้เล่นผมหยิกสั้นพูดสนับสนุน 

ผู้น�ากลุ่มผมยาวหัวเราะข�า แต่ก็ไม่พูดอะไรอีก

ฉางซาหลังจากได้เปลือกไข่ การเดินทางไปส่งติ่มซำาก็มั่นใจขึ้น 

เพราะเวลาเจอสัตว์อสูรงูยักษ์สายพันธุ์ต่างๆ เขาก็จะใช้เปลือกไข่ให้เป็น

ประโยชน์ ชั่วเวลาไม่นาน ระยะทางไปหาลูกค้าก็สั้นลงเรื่อยๆ ฉางซาใช้

มีดสั้นเจาะเปลือกไข่เป็นรูเล็กๆ ไว้ส�าหรับมองเห็นด้านนอกด้วย มันท�าให้

เขาไม่ต้องคาดเดาสถานการณ์เวลาเจองูยักษ์

ปัจจบุนัฉางซาท�าเวลาส่งต่ิมซ�าได้ค่อนข้างดมีาก บ่ายโมงกว่าๆ เขา

ก็เข้าใกล้ลูกค้าแล้ว ฉางซาอดคิดในใจไม่ได้ว่า คนที่สั่งชุดติ่มซ�าจะต้องมี

ฝีมือพอสมควร พวกเขาจึงกล้าเข้ามาตีสัตว์อสูรที่หุบเขางู แถมกลุ่มนี้ก็

ยังเลือกท�าเลในหุบเขาลึกๆ อีก ที่นี่มีอันตรายรอบทิศทาง ถ้าพลาดก็ได้

ไปเยือน NPC ผู้ให้เกิดในทันที

ฉางซาเดินทางอีก 3 กิโลเมตรก็พบสัตว์อสูรงูยักษ์อีกตัว มันนอน

ขดอยู่หน้าถ�้า เขาจ�าเป็นต้องผ่านเส้นทางนี้จึงไม่มีทางเลือก ต้องปลอมตัว

เป็นไข่อีกรอบ เมื่อกลายเป็นไข่ ฉางซาจะเคลื่อนไหวเร็วๆ ไม่ได้ เขาต้อง

เคลื่อนไว้อย่างช้าๆ ไปทีละน้อย เพื่อไม่ให้งูยักษ์เกิดความสนใจ
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ในขณะเคลื่อนไข่ผ่านหน้าสัตว์อสูรงูยักษ์ในระยะเกือบ 20 เมตร 

ฉางซาก็ค่อยๆ โล่งอก แต่ชั่วครู่เดียว เขาก็ต้องตะลึง เมื่อมองจากช่องไป

ด้านหน้า เขาพบงูยักษ์ตัวที่เขาเพิ่งจะเคลื่อนร่างผ่านมันมาก�าลังโน้มหัว

อ้อมมาดูเขา ฉางซาจึงรีบหยุดเคลื่อนไหว ตอนนี้เขากลัวงูยักษ์เขมือบไข่

ที่สุด เพราะเขาไม่รู้จะหนีไปไหน

“มันจะกินเราหรือเปล่าว้า!” 

ฉางซาพูดเบาๆ กับตัวเอง แต่เท่าท่ีเขามองดูมัน งูยักษ์นอกจาก 

จ้องมองไข่ มันก็ไม่ได้คิดจะท�าอะไร

“เราต้องหาแผนส�ารอง ถ้ามันกินไข่ เราจะท�ายังไงดี” 

ฉางซากล่าวพร้อมกับใช้ความคิด แต่คิดหัวแทบแตกเขาก็ยังไม่มี

แผนส�ารอง ปกติฉางซาถนัดวิ่งหนี แต่กรณีอยู่หน้าสัตว์อสูรงูยักษ์ การ 

วิ่งหนีดูเหมือนมันจะไม่เวิร์กเท่าไร

สัตว์อสูรงูยักษ์ไม่ปล่อยให้ฉางซาได้คิดนาน มันอ้าปากงับไข่เข้าไป

เต็มปาก ฉางซาตัดสินใจจะปล่อยให้มันงับเปลือกไข่ส่วนตัวเองจะรีบหนี

ทันทีที่เปลือกไข่ถูกยกขึ้น

เหตุการณ์เกิดเพียงไม่กี่วินาที ร่างฉางซาไม่ได้หลุดออกมาจาก

เปลือกไข่เหมือนที่ตัวเองต้องการ เพราะสัตว์อสูรงูยักษ์ไม่ได้งับแล้วยก

ขึ้นเก้าสิบองศา แต่มันงับแล้วเหวี่ยงในแนวนอน ร่างของฉางซาจึงยังอยู่

ในเปลือกไข่

“ตายแน่ตรู!” 

ฉางซาร้องอทุาน ในขณะท�าใจไว้แล้ว สตัว์อสรูงยูกัษ์กลบัไม่ได้กลนื

ไข่ลงคอ มันคาบไข่และเคล่ือนไหวไปข้างหน้า สักพักมันก็วางลงบนพื้น 

ฉางซาที่อยู่ในไข่ท�าหน้างงเหมือนกัน เขาค่อยๆ ใช้สายตามองลอดรูออก

ไปด้านหน้า เมื่อพบไข่อีกหลายใบ เขาก็เข้าใจทันที

“มันคงเข้าใจว่าไข่ใบนี้กลิ้งตกออกมาจากรังของมัน” 

ฉางซากล่าว เมื่อตั้งสติได้แล้ว เขาก็เริ่มหาทางออกไปจากที่นี่ แต่

พอเห็นสัตว์อสูรงูยักษ์ตัวใหญ่ยังเฝ้าไม่ไปไหน ฉางซาก็หมดปัญญาหนี

“งูส่วนใหญ่หาอาหารตอนกลางคืน เราคงต้องรอให้มืดเสียก่อน” 

ฉางซากล่าว น�้าเสียงเซ็งๆ ตอนนี้เป้าหมายส่งติ่มซ�าเขาได้ล้มเลิก

ไปแล้ว เพราะระหว่างเสี่ยงท�าภารกิจกับอยู่เฉยๆ ให้ตัวเองปลอดภัย เขา
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เลือกอย่างหลังดีกว่า

ระหว่างรอให้มืด ฉางซาพบเห็นเห็ดประหลาดสีด�าเป็นแผ่นคล้าย

จานขนาด 1 ฟุต ขึ้นอยู่ปากถ�้าหลายดอก ตอนแรกฉางซาก็ไม่คิดจะสนใจ

มัน แต่เมื่อคิดดูอีกที มันอาจจะเป็นสมุนไพรหายากก็ได้ ฉางซาจึงค่อยๆ 

ขยับเปลือกไข่เข้าไปใกล้ๆ และมุดออกไปเก็บเห็ดประหลาดเหล่านั้น

หลังจากเก็บเห็ดประหลาด และนอนรอในเปลือกไข่ อยู่ๆ ฉางซา

ก็ได้ยินเสียงต่อสู้กัน เขาจึงมองลอดรูเปลือกไข่ออกไปดู และเขาก็พบเห็น

สัตว์อสูรงูยักษ์ก�าลังปะทะกับตัวเงินตัวทองยักษ์อย่างดุเดือด

“ฮ่าๆ โอกาสมาแล้ว ไอ้ตัวเหี้ย…สงสัยคงมารอแอบกินไข่” 

ฉางซารีบมุดออกจากเปลือกไข่ และอาศัยช่วงชุลมุนกระโดดลง

จากเนินดินวิ่งหนีเต็มฝีเท้า ฉางซามองเครื่องแสดงพิกัดลูกค้า เมื่อพบว่า

อยู่ไม่ไกลแล้ว เขาก็รีบมุ่งหน้าต่อไป ซ่ึงเวลาในการส่งของปัจจุบันเหลือ

เพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น

กลางหุบเขางู

ผู้เล่นหกคนก�าลังนั่งพักผ่อน หลังจากไล่ตีสัตว์อสูรตลอดทั้งวันจน

เหน่ือย ผูเ้ล่นกลุ่มนีป้ระกอบไปด้วยชายหนุม่ 3 คน และหญงิสาวอกี 3 คน

“เหวินชาง เราสั่งติ่มซ�า จะได้กินหรือเปล่า” หญิงสาวผมด�าตัดสั้น

ถามขึ้น

“ฮ่าๆ จะได้กินหรือเปล่า ฉันตอบไม่ได้หรอกนะชาใบหม่อน แต่ถ้า

ทางร้านส่งมาไม่ทันตามเวลาที่ก�าหนด เราจะได้คูปองไปกินฟรีที่ร้านหนึ่ง

ชุด” เหวินชางตอบ

“สัง่มากนิในป่า เทียบกับส่ังกนิในเมอืง ราคาแพงกว่ากนัถงึสามเท่า 

ฉนัไม่เหน็การสัง่มากนิในป่าจะก�าไรสกัเท่าไหร่ เพราะถ้าพลาดมา ขาดทนุ

แย่” หญิงสาวผมยาวที่นั่งเท้าคางกับเข่ากล่าว

“ก�าไรสิ ชาสีเหลือง ปกติสั่งมาส่งในหุบเขางู โอกาสส�าเร็จต�่ามาก” 

เหวินชางตอบ

“ฉันเห็นด้วยกับเหวินชาง จุดที่เราอยู่มีโอกาสส�าเร็จต�่ามาก ครั้งที่

แล้วฉันมาที่นี่ ก็ได้คูปองไปกินฟรีที่ร้านในเมืองนะ” ชายหนุ่มผมหยิกยาว

สีน�้าตาลอีกคนตอบ
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“ฉนัไม่เข้าใจความคิดของ NPC สักนดิ ในเมือ่ร้านซาลาเปาดลิเิวอรี 

มองเห็นว่าตัวเองจะต้องขาดทุน พวกเขารับงานท�าไม” หญิงสาวไว้ผม 

สีน�้าตาลสั้น ก�าลังเล่นกับสัตว์อสูรตัวเล็กถามบ้าง

“ฟังนะชาด�าเย็น วันหนึ่งๆ ร้านจะรับงานจากหุบเขางูเพียง 3 ครั้ง

เท่าน้ัน ไม่ใช่รับตลอดทัง้วนั เมือ่คดิถงึผลรวมจากการรับงานทัง้หมด ยังไง 

พวกเขาก็ก�าไรมากกว่าขาดทุน” ชายหนุ่มผมหยิกยาวสีน�้าตาลตอบ

“ดาบเดยีวดาย นายก�าลังจะบอก มนัเป็นกลยทุธ์ทางการตลาดของ

เกม พวกเขาท�าให้ผู้เล่นมองว่า พวกเขารับงานทุกแห่งในเมืองฝึกหัด แต่

จริงๆ แล้ว มีการก�าหนดจ�านวนครั้งในการส่งส�าหรับจุดเสี่ยงหรือ”

“ถกูต้องชาใบหม่อน การส่ังก็ไม่ใช่เรือ่งง่ายๆ ถ้าฉนัโชคไม่ด ีโควตา 

3 ที่ของหุบเขางู ก็จะไปอยู่กับคนอื่น” 

เหวินชางตอบแทน ชาด�าเย็นพยักหน้า กล่าวว่า

“ง้ันก็เหลอืเวลาเพยีง 1 ชัว่โมงสนิะ ถ้าไม่มีพนักงานโผล่มา พวกเรา 

ก็จะได้คูปองฟรีอัตโนมัติ”

ในขณะกลุม่ลกูค้ากำาลงัสนทนากนัอย่างออกรสออกชาต ิฉางซาก็

ก�าลังเหน่ือยหอบ เขาเพิ่งจะรู้ พวกระดับพื้นฐานต�่าๆ เวลาขึ้นภูเขามัน

ล�าบากมาก แถมยังเหนื่อยง่ายอีกต่างหาก

“ไม่แปลกใจสักนิด ท�าไมไอ้พวกส่งของคนอื่นๆ ในร้าน มันถึงมอง

เราเหมือนคนก�าลังจะไปตาย” 

ฉางซาพูดพร้อมกับหอบเล็กน้อย เขามองดูจุดที่ลูกค้าอยู่พร้อมกับ

ยิ้มออกมา

“หึๆ แต่ฉันก�าลังจะส่งต่ิมซ�าส�าเร็จแล้ว ฮ่าๆ” ฉางซากล่าวจบก็ 

มุ่งหน้าต่อไป โดยอาศัยพุ่มไม้เป็นสถานที่หลบภัยและเดินทาง

เกือบหนึ่งชั่วโมงต่อมา

“ฮ่าๆ แสงไฟ แสงไฟอยู่ที่นั่น” ฉางซาในที่สุดก็พบเป้าหมายจนได้ 

พวกเขามีด้วยกัน 6 คน เป็นชาย 3 คน และหญิงอีก 3 คน ฉางซาโผล่

ออกมาจากพุ่มไม้ ทั้งหมดตกใจเหมือนกัน เมื่ออยู่ๆ เห็นผู้เล่นพรวดพราด

ออกมา

เหวนิชางเมือ่ได้เหน็ชดุยนูฟิอร์มร้าน เขากล็กุขึน้ยืนตาเบกิโต ฉาง-
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ซาเดินเซๆ เข้าไปยังกลุ่มผู้เล่น ตามที่เครื่องรับแสดงต�าแหน่งของลูกค้า

“สวัสดีครับ ผมมาส่งติ่มซ�าครับ” ฉางซากล่าว

ผู้เล่นทุกคนในกลุ่มพากันจ้องมองเขากันหมด

“เหอะๆ ไหนว่าเขาจะมาส่งต่ิมซ�าไม่ส�าเร็จไง” ชาด�าเย็นกล่าว 

พร้อมกับส�ารวจมองดูฉางซาไปด้วยเพื่อประเมินฝีมือของผู้เล่นคนนี้ 

ดาบเดยีวดายลกุขึน้ยนื เขาเดนิมาหาฉางซาแล้วกล่าวว่า “ถามจริงๆ 

นายระดับเท่าไหร่”

“ออริจินอลเวล 1” ฉางซาตอบ

“เวล 1!!!” ทุกคนในกลุ่มพากันร้องตกใจกันใหญ่ สักพักดาบ 

เดียวดายก็หัวเราะข�า

“ฮ่าๆๆ เวล 1 แต่สามารถมาส่งของถึงที่นี่ ฉันยกนิ้วโป้งให้เลย

จริงๆ” 

ฉางซากลัวฝ่ายตรงข้ามจะพูดถ่วงเวลา เขาจึงรีบปลดเป้ที่ใส่ติ่มซ�า

ออกจากหลังกล่าวว่า “คุณเหวินชาง ช่วยรับไปด้วยครับ”

เหวินชางไม่รู้จะหัวเราะหรือร้องไห้ดี เมื่อเวลาที่เขาจะได้กินฟรีมัน

เหลือแค่ 5 นาทีกว่าๆ เอง เหวินชางเดินไปรับกระเป๋าเป้มาถือ พริบตาไฟ

สีแดงก็เปลี่ยนเป็นสีเขียว ฉางซาถอนใจโล่งอก

ชาสีเหลืองมองดูสภาพฉางซามีบาดแผลเล็กๆ ทั่วทั้งตัวก็กล่าวว่า 

“พอบอกได้ไหม นายใช้วิธีไหนมาส่งของ”

“วิ่ง เดิน หมอบ มุด”

ค�าตอบของฉางซาท�าให้ชาสีเหลืองท�าหน้าบอกบุญไม่รับ

“นายก�าลังกวนโมโหฉันใช่ไหม”

“เอ่อ…ฉันไม่ได้โกหกนะ ตอนแรกฉันก็วิ่งออกจากเมือง เพราะต้อง

ท�าเวลาในทางเรียบ พอมาถึงป่าก็เปลี่ยนเป็นเดิน เพราะต้องระวังตัว พอ

เจอสัตว์อสูรก็ต้องหมอบตามจุดต่างๆ ไม่ให้สัตว์อสูรเห็นตัว หลังจากนั้นก็

ต้องมุดไปตามพุ่มไม้ เพื่อจะได้เดินทางต่อ” ฉางซาพูดอธิบาย

ชาสีเหลืองพ่นลมหายใจแรงๆ ออกมา แต่ก็ไม่พูดอะไรอีก

“นายจะกลับร้านเลยหรือเปล่า” เหวินชางเอ่ยปากถาม

“สภาพของฉัน ยังไงก็ต้องพักอย่างน้อย 3-4 ชั่วโมง การขึ้นเขา

ท�าให้ฉันเสียพลังไปเยอะมากๆ” ฉางซาตอบ 
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ดาบเดียวดายยิ้ม กล่าวว่า “ฉันขอเตือนนายในฐานะมือเก่า พรุ่งนี้

นายค่อยลงเขาน่าจะปลอดภัยกว่าลงคืนนี้”

“ขอบคุณที่เตือน” ฉางซาตอบ

“นายเอาเต็นท์มาหรือเปล่า” ดาบเดียวดายถามต่อ 

ฉางซาส่ายหน้า กล่าวว่า “ฉันยังไม่มีปัญญาซื้อ”

“อืม…พวกฉันมีแค่สามเต็นท์ด้วยสิ คงแบ่งที่นอนให้นายไม่ได้”  

เหวินชางกล่าว

ฉางซาพยักหน้า กล่าวว่า “เรื่องเต็นท์ไม่จ�าเป็นหรอก ฉันนอนบน

ต้นไม้ก็ได้”

“ยังไงพวกเราก็ได้เจอกันแล้ว มาท�าความรู้จักกันก่อน ฉัน ดาบ 

เดียวดาย ระดับ 14 คนนั้นเป็นหัวหน้ากลุ่มของเรา เหวินชาง ระดับ 15 

ผู้ชายมาดขรึมอีกคนชื่อ อูหลง ระดับ 13 ส่วนสาวๆ ไล่จากขวาไปซ้าย  

เริ่มตั้งแต่ ชาใบหม่อน ระดับ 11 ถัดมา ชาสีเหลือง ระดับ 10 และชาด�า

เย็น ระดับ 10” ดาบเดียวดายแนะน�า 

ฉางซาพอฟังระดบัของทุกคนแล้ว กสู็ดหายใจลกึๆ และไม่แปลกใจ

ที่กลุ่มผู้เล่นนี้ ไม่กลัวหุบเขางู

“ฉันฉางซา เพิ่งเล่นเกม” ฉางซากล่าว

“เลือกนั่งตามสบาย ฉางซา” ดาบเดียวดายกล่าว 

ฉางซาจงึไม่เกรงใจ เขาเลอืกนัง่อยูฝ่ั่งตรงข้ามของทกุคน เหวนิชาง

เปิดเป้มิติหยิบเอาติ่มซ�าออกมาสองชุด ส่วนอีกชุดเก็บไว้กินวันอื่น

เหวนิชางโยนซาลาเปามาให้ฉางซา 4 ลกู เขาก็รบัเอาไว้ไม่ได้ปฏเิสธ

ความหวังดี เพราะถ้าไม่เอาก็ไม่มีกิน 

ระหว่างกินอาหารเหวินชางยังสงสัยบางอย่างจึงถามว่า “นาย

ระดับพ้ืนฐานแค่ 1 ท�าไมถึงกล้ามาส่งของบนหุบเขางู หรือนายไม่รู้ที่น่ี

มันอันตรายมาก”

“ฉันรู้ แต่ฉันอยากได้เงินเยอะๆ ฉันจึงต้องเสี่ยง” ฉางซาตอบ

“นายเวล 1 มันก็เสี่ยงเกินไป ถ้าเป็นคนอื่นคงเดินเล่นหน้าประตู

เมอืง แล้วกลับร้านพร้อมกบับอกเถ้าแก่ เขาส่งของไม่ส�าเร็จ” เหวนิชางพดู

ฉางซาย้ิม กล่าวว่า “เถ้าแก่ร้านมรีะบบตรวจสอบผูส่้งซาลาเปาด้วย 

ถ้าฉันไปวิ่งเล่นแถวหน้าประตูเมือง มีหวังถูกแบน 1 เดือน ไม่ต้องหาเงิน
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ใช้กันพอดี”

“1 เดือนก็แค่ไม่กี่ช่ัวโมงของโลกแห่งความจริงเอง” ชาใบหม่อน

กล่าวลอยๆ 

ฉางซาไม่ตอบเธอ เขาเพียงยิ้มเท่านั้น ฉางซามองดูสัตว์อสูรเลี้ยง

ของชาด�าเย็นกล่าวว่า “สัตว์อสูรเลี้ยงคู่หูของเธอเป็นพังพอนหรือ”

“ใช่ มันเป็นพังพอนไฟ เล็บมันเป็นพิษต่อสัตว์อสูรตระกูลงูทุกชนิด 

แต่ไม่มีผลต่อผู้เล่นหรือสัตว์อสูรชนิดอื่น” ชาด�าเย็นตอบ

“เป็นคู่หูที่ดีมาก” ฉางซากล่าวชม

“นายได้คู่หูเป็นตัวอะไร” ชาด�าเย็นถามกลับ

“ตุ่นดิน” ฉางซาตอบ ท�าให้ทุกคนตกใจมาก

“มันเป็นสัตว์อสูรที่มีความแข็งแรงล�าดับสุดท้าย นายนี่โคตรซวย

จริงๆ” เหวินชางกล่าว

“ใครว่าฉางซาซวย ตุ่นดินมีเพียงตัวเดียวในเกม ใครได้มันไปถือว่า

โชคดีมากกว่า ฮ่าๆ” ดาบเดียวดายพูดแล้วหัวเราะข�า

“ฉันอยากเห็นตุ่นดินจัง ปล่อยมันออกมาให้ฉันดูได้ไหม” ชาด�าเย็น

กล่าว

“ได้สิ” 

ฉางซากล่าวจบ ไร้เงาก็ถูกเขาปลดผนึกออกมาจากแหวน พอมัน 

ปรากฏบนพื้น ทุกคนก็จ้องมองมันกันหมด แน่นอนมันมีอะไรแปลก

ประหลาด ไร้เงาพอออกมาด้านนอก มันก็เริ่มขุดดินข้างๆ เขา ท�าให ้

เศษดนิกระเดน็ใส่เขาเตม็ไปหมด ฉางซาจงึต้องไล่ให้มนัไปขดุไกลๆ ไร้เงา

ขุดรูเร็วมาก ชั่วครู่เดียวตัวมันก็หายไปไหนไม่รู้

เกือบ 15 นาที อยู่ๆ ไร้เงาก็โผล่ออกมาจากหลุมดิน มันใช้เล็บขยุ้ม

ของบางอย่างวิง่มาด้วย ท�าให้เขาแปลกใจอยูบ้่างจงึจ้องมองมนั จนกระทัง่

มันวางถุงผ้าเล็กๆ ต่อหน้าเขา

“ถุงเงินฉันนี่!” ชาสีเหลืองร้องอุทาน 

ฉางซาหยิบถุงผ้าเล็กๆ ขึ้นมา พบว่ามันมีเหรียญในถุงจริงๆ

“ถุงเงินที่เธอท�าหายน่ะหรือ” ชาใบหมอนถามขึ้นบ้าง

“ใช่แล้ว” ชาสีเหลืองตอบ

เมื่อมันมีเจ้าของ ฉางซาท่ีนั่งฝั่งตรงข้ามจึงโยนถุงผ้าใส่เงินคืนเธอ
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ไป เขามองดูไร้เงาอย่างสนใจ นี่เป็นครั้งที่สองที่มันไปเก็บสมบัติมาให้เขา

ดาบเดยีวดายมองดูไร้เงาก่อนจะกล่าวว่า “ฉางซา ท่าทางมนัจะไม่ได้ 

ไร้ประโยชน์นะ” 

ชาใบหมอนมองดูฉางซากล่าวว่า “มันเคยเก็บอะไรมาให้นายอีก

หรือเปล่า” 

ฉางซาเหน็ว่าบอกความจรงิไปกไ็ม่ได้เสียหายอะไร เขาจงึพยกัหน้า

รับและกล่าวว่า “มันเคยเก็บเหรียญทองมาให้ฉันหนึ่งเหรียญ”

ค�าตอบของฉางซา ท�าให้หลายคนตาโต

“ชัดเจน ที่แท้ตุ่นดินมันเป็นสัตว์อสูรหาสมบัติ ถ้ามันท�าได้แบบนี้ 

เร่ืองมันอ่อนแอไร้ก�าลังก็ไม่ใช่ปัญหาแล้ว เพราะนายยังสามารถรับสัตว์

อสูรเลี้ยงตัวอื่นๆ ได้อีก” ดาบเดียวดายกล่าว

“ดาบเดียวดาย บางทีมันอาจไม่เป็นอย่างที่นายคิดก็ได้” เหวินชาง 

กล่าวแทรกขึ้น

“หมายความว่ายังไง” ดาบเดียวดายถาม

“ฉนัหมายความว่า มนัน่าจะเป็นสตัว์อสรูเก็บสมบตั”ิ เหวนิชางตอบ

ดาบเดียวดายยกมือเกาศีรษะ กล่าวว่า “หาสมบัติกับเก็บสมบัติมัน

ก็เหมือนกันนั่นแหละ”

“ไม่เหมือนกัน หาสมบัติคือการค้นหาขุมทรัพย์ในที่ต่างๆ แต่การ

เกบ็สมบตั ิคอืการเอาทกุอย่างทีม่นัเหน็ว่ามค่ีา และอาจรวมไปถงึการปล้น

เอาสมบตัจิากผูเ้ล่นคนอืน่ด้วย” เหวนิชางตอบ ท�าให้ฉางซาตกใจเหมอืนกนั 

เพราะเขาไม่ได้คิดถึงเรื่องการปล้นคนอื่นมาก่อน

“อ้าว! แบบนีค้นเลีย้งกซ็วยน่ะส ิไปปล้นสายแขง็ เดีย๋วคนเลีย้งกถ็กู

ส่งไปเกิดใหม่” ดาบเดียวดายกล่าว

“จะซวยได้ไง มันจะปล้นก็ต่อเมื่อมีค�าสั่ง เอ่อ…ฉางซา นายลอง

ควบคุมมันหรือยัง” เหวินชางถาม 

ฉางซาส่ายหน้า กล่าวว่า “ฉันควบคุมมันไม่ได้”

“จริงสิ นายเพิง่จะมพีืน้ฐานระดบั 1 เอง ต้องรอให้นายระดับ 5 เสยี

ก่อน ถึงตอนนั้น มันน่าจะเริ่มเข้าใจค�าสั่งง่ายๆ ของนายขึ้นบ้าง” 

เหวินชางอธิบาย ท�าให้ฉางซาเริ่มเข้าใจการมีสัตว์อสูรเลี้ยงมากขึ้น 

ดาบเดียวดายยังไม่ชัวร์ เขาจึงหยิบเหรียญเงินยูหยวนออกมาด้วยกัน 3 
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เหรียญ และโยนออกไปไกลเกินกว่า 10 เมตร

ไร้เงายกร่างส่วนบนขึ้น และยืนมองด้วยสองขาหลัง สักพักมันก็รีบ

มุดลงไปในดิน ทุกคนต่างหันไปมองหน้ากัน

ดาบเดยีวดายหวัเราะแล้วกล่าวว่า “ท่าทางมนัจะชอบของมค่ีาจรงิๆ”

ไม่ถึงนาที ไร้เงาก็หอบเหรียญเงินยูหยวนสามเหรียญขึ้นมาจากรู

“ฮ่าๆ มนัเป็นสตัว์อสรูเกบ็สมบตัจิรงิๆ ด้วย นายถกูแจก็พอตแล้วฉาง-

ซา แต่ฉนัขอเตอืน ช่วงทีน่ายควบคุมมนัไม่ได้ นายควรจะเกบ็มนัไว้ในแหวน 

เดีย๋วมนัจะแอบไปเกบ็เหรยีญของคนอืน่จะยุง่กันใหญ่” ดาบเดียวดายเตอืน 

ฉางซาหยิบเอาเหรียญเงินยูหยวนโยนคืนให้เจ้าของ ก่อนจะใช้มือ

ลูบหัวไร้เงาเบาๆ

“นึกไม่ถึงสัตว์อสูรที่อ่อนแอที่สุด จะมีข้อดีซ่อนอยู่” ชาใบหม่อน

กล่าว 

เหวินชางมองดูฉางซา เขานิ่งคิดเล็กน้อยก็กล่าวว่า “ทักษะการใช้

อาวุธของนายเป็นไงบ้าง”

“เวล 1 ทุกชนิด” ฉางซาตอบตรงๆ

“เป็นไปไม่ได้ นายไม่เคยแทงดาบหรอืมดีใส่สตัว์อสรูเลยหรือ ปกติ

แทงมีดสั้นใส่สัตว์อสูร 30 ครั้ง นายก็ได้ทักษะการแทงเวลที่ 2 แล้วนะ” 

เหวินชางกล่าว

“ตั้งแต่เข้าเล่นเกม ฉันยังไม่ได้แทงมีดสั้นสักครั้ง ทุกครั้งที่เจอสัตว์

อสูรฉันจะเลือกหนี เพราะมันระดับสูงกว่าฉันทุกตัวเลย ขืนสู้กับมัน ฉันก็

ตายสิ” ฉางซาตอบ

ดาบเดียวดายมองเขาอย่างเหลือเชื่อ

“ฮ่าๆๆ นายไม่เคยแทงสัตว์อสูร แต่นายสามารถมาส่งของที่หุบเขา

งูส�าเร็จ ฮ่าๆ นายสุดยอดจริงๆ ฉางซา ฮ่าๆ” ดาบเดียวดายหัวเราะดังลั่น

“เอางีด้ไีหม เดีย๋วฉนัจะช่วยนายปรับพืน้ฐานการแทง การฟัน เพราะ

การเลือ่นจากเวล 1 ไปเวล 2 มนัสามารถปรบัได้ด้วยการต่อสูก้บัผูเ้ล่นด้วย

กัน” เหวินชางกล่าว ท�าให้ฉางซาดีใจมาก

“ขอบคุณ” ฉางซากล่าวยิ้มๆ

เกือบ 5 นาที บนพื้นหญ้าห่างจากกองไฟ 10 เมตร เหวินชางกับ

ฉางซายืนห่างกันเล็กน้อย ในมือของฉางซามีมีดสั้นเล่มหนึ่ง ส่วนของ 
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เหวินชางเป็นดาบยาว

“บุกเข้ามาเลย ฉันจะตั้งรับ” เหวินชางกล่าว

ฉางซาไม่เกรงใจ บุกตะลุยเข้าไปจ้วงแทงอย่างรวดเร็ว เสียงปะทะ

ของอาวุธดังแก๊งๆ ท่ามกลางสายตาของคนอื่นๆ

“ฝีมืออยู่ระดับกลางๆ ไม่ได้เก่งเท่าไหร่” ชาด�าเย็นกล่าว

“เขาอาจจะเพิง่เล่นเกมออนไลน์เป็นครัง้แรก ปกตถ้ิาเล่นเกมอ่ืนมา 

น่าจะมีทักษะในการใช้มีดสั้นมากกว่านี้” ชาใบหม่อนวิเคราะห์

ชาสีเหลืองนั่งกอดเข่าดูอยู่จึงกล่าวว่า “ลองให้เขาใช้ดาบดูดีไหม”

“เป็นความคิดที่ดี” ดาบเดียวดายหยิบดาบในกระเป๋ามิติออกมา 

แล้วกล่าวว่า “ฉางซา ลองใช้ดาบดู”

ดาบเดียวดายพอเห็นฉางซาหยุดโจมตีและหันมามอง เขาก็โยน

ดาบในมือออกไป ฉางซารับดาบมาถือไว้ และบุกเข้าไปโจมตีเหวินชางต่อ

“อืม…ดีกว่าการใช้มีดสั้นอยู่บ้าง วิเคราะห์ได้ว่า เขาเคยเล่นเกมมา

ก่อน แต่ไม่ได้ใช้อาวุธพวกนี้” 

ดาบเดียวดายกล่าว ฉางซาตวัดดาบบุกโจมตีเหวินชางหลายดาบ 

แต่เหวินชางก็ตั้งรับแบบสบายๆ เขามองการบุกโจมตีของฉางซาออกทุก

กระบวนท่า

‘ผู้เล่น ฉางซา ปฏิบัติครบเงื่อนไขทักษะ ยกระดับการแทงเป็น

ระดับ 2’ 

เสียงในหัวของฉางซาดังก้อง เขาดีใจมากและเปลี่ยนเป็นการฟัน

มากขึ้น ไม่นานก็มีเสียงคอมพิวเตอร์ดังอีกรอบ

‘ผู้เล่น ฉางซา ปฏิบัติครบเงื่อนไขทักษะ ยกระดับการฟันเป็น

ระดับ 2’ 

ฉางซาเม่ือระดบัทักษะการแทงและฟันข้ึนสูร่ะดบั 2 เขากเ็ลิกโจมตี

“ระดับการแทงและการฟันของฉันขึ้นระดับ 2 แล้ว ขอบคุณนาย

มาก เหวินชาง” ฉางซากล่าวสีหน้ายินดี 

เหวนิชางคล่ียิม้ เขากล่าวต่อไปว่า “ฝีมอืดาบนายยงัอยูร่ะดบักลางๆ 

นายต้องฝึกหนักให้มากกว่านี้”

“ขอบคุณที่แนะน�า แต่ฉันไม่ค่อยถนัดการใช้ดาบ” ฉางซากล่าว

เหวินชางขมวดคิ้ว กล่าวว่า “นายเคยเล่นเกมอื่นมาก่อนหรือเปล่า”
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“เคย” ฉางซาตอบ

“นายใช้อาวุธอะไร” เหวินชางถามต่อ

“ฉันชอบใช้หอก เกมที่ฉันเล่น ฉันจะใช้หอกเป็นอาวุธคู่มือตลอด” 

ฉางซาตอบ 

เหวินชางนิ่งคิดเล็กน้อย เขาก็หยิบหอกออกมาจากกระเป๋ามิติโยน

ไปให้ฉางซาแล้วกล่าวว่า “ลองใช้หอกปะทะกับฉันเหมือนเมื่อครู่ดู” 

ฉางซาใช้มอืรบัหอก เขาใช้มือเดาะน�า้หนกัหอก กล่าวว่า “เบาเกนิไป  

แต่ก็พอใช้ได้” 

ฉางซาปักดาบบนพืน้ และหมุนควงหอกไปรอบตวั ความเรว็ของการ

ควงหอก ท�าให้ดาบเดียวดายและกลุ่มสาวๆ ตื่นเต้นมาก

“ฉันขอบุกละ!” 

ฉางซากล่าวจบ ประกายหอกก็พุ่งโจมตีเข้าใส่เหวินชางเป็นสาย 

เปร้ียงๆ! เปร้ียงๆ! ประกายไฟแลบแปลบๆ เหวินชางตกใจเหมือนกัน 

เพราะคมหอกพุง่เข้ามาหาเขาเรว็มาก แถมมนัยงัดเูหมอืนคมหอกแยกเป็น

หลายๆ เล่ม ท�าให้เหวินชางจ�าเป็นต้องถอยหลัง และรับมือไปด้วย

‘หมอนี่เวล 1 แต่ใช้หอกสุดยอดจริงๆ’ เหวินชางคิดในใจ

เมื่อได้หอกมาอยู่ในมือ ฉางซาก็เหมือนพยัคฆ์ติดปีก เขาควงหอก

บุกโจมตีทั้งด้านบนและด้านล่าง เหวินชางถึงกับถอยตลอดเวลา ไม่งั้นเขา

คงจะถูกคมหอกแทงแน่นอน ดาบเดียวดายถึงกับตบมือเสียงดัง

“โอ…ไอ้หมอนี่มันเทพหอกชัดๆ”

“เดาทางโจมตีไม่ถูกเลย” ชาใบหม่อนกล่าว

“ใช้หอกได้สุดยอดขนาดนี้ หมอนี่ต้องบ้าหอกของแท้” ชาด�าเย็น

กล่าว

“ไม่แปลกใจสักนดิ ท�าไมอาวธุอ่ืนๆ ถงึใช้ไม่ค่อยเวร์ิก เพราะเขาใช้

แต่หอกนี่เอง” ชาสีเหลืองกล่าว 

ฉางซาพอรุกไล่จนเหวินชางถอยไปหลายก้าว เขาก็หยุดโจมตี

“ยอดเยี่ยม ขนาดนายระดับ 1 ยังใช้หอกได้น่ากลัวขนาดนี้ ถ้านาย

ระดับเกิน 70 เมื่อไหร่ นายคงหาคู่ต่อสู้ล�าบาก” เหวินชางเอ่ยปากชม

“ขอบคุณที่ชม” ฉางซากล่าวจบ เขาก็คิดจะโยนหอกคืน

“ไม่ต้องคืนฉันหรอก ฉันยกให้นาย” เหวินชางตอบ
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ฉางซาค่อนข้างจะเกรงใจจึงกล่าวว่า “มันจะดีหรือ”

“หอกระดับ 1 ขายก็ได้ไม่กี่ตังค์ ให้นายไป มันก็ไม่ได้เสียหายอะไร

หรอก” เหวินชางกล่าวยิ้มๆ 

ฉางซานิ่งคิดเล็กน้อยก็พยักหน้าและเก็บหอกใส่ในกระเป๋ามิติ หลัง

จากเดินกลับไปนั่งหน้ากองไฟ ชาใบหม่อนก็กล่าวว่า

“ฝีมือหอกนายดีมาก นายไปเรียนมาจากไหนหรือ”

“ไม่ได้เรียนหรอก มันเป็นความคุ้นเคยมากกว่า ฉันใช้หอกเล่นเกม

มา 12 เกมแล้ว” 

ฉางซาตอบ ท�าให้กลุ่มเหวินชางท�าตาโต

“เล่นมา 12 เกม แสดงว่าเกมอ่ืนนายคงเทพเรยีกพีส่นิะ” ดาบเดยีว

ดายกล่าว 

ฉางซาหัวเราะแล้วกล่าวว่า “ก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอก”

‘เหอะๆ อายจะบอกความจรงิ เกมอ่ืนฉนักไ็อ้กากดีๆ  นีเ่อง’ ฉางซา

คิดในใจ

ในเกมอืน่ ฉางซาเน้นใช้หอกเป็นอาวธุ แม้เขาจะช�านาญการใช้หอก 

แต่เมื่อต้องเจอกับนักเวทอาวุธระดับสูง หรือพวกเสริมความแข็งแกร่ง

อาวุธเวท ทั้งความเร็วและความรุนแรงเขาก็สู้พวกนั้นไม่ได้ เกมส่วนใหญ่

ในปัจจุบันมีเงินท�าได้ทุกอย่าง คุณต้องการความเทพขนาดไหน เกมจัดให้

ได้ครบเซต แต่การท�าแบบนี้ของบริษัทเกม ก็ต้องแลกมาด้วยอายุของเกม

ที่สั้นลง เพราะคนเล่นจะเบื่อเร็ว

ในชวีติการเล่นเกม ฉางซานอกจากมคีวามซวยคงกระพนั เขายงัเจอ

เกมแนวนี้มาอย่างน้อย 8 เกม ส่วนอีก 4 เกม แม้ไม่มีการซื้อขายอาวุธ

ระดับสูง แต่เขาค่อนข้างซวยมากๆ ท�าอะไรก็ดูแย่ ขวางหูขวางตาคนอื่น

ไปหมด มันจึงไม่รุ่งสักเกม

“นายมีโปรแกรมจะท�าอะไรต่อ” ชาใบหม่อนเอ่ยปากถาม

“ฉันต้องการเก็บเงินก้อนสักพัก ดังนั้นช่วงน้ีก็คงจะต้องส่งของไป

เรื่อยๆ” ฉางซาตอบ

“เพ่ือให้นายปรบัระดบัขึน้เรว็ๆ ฉนัจะบอกสถานทีท่ีส่ตัว์อสรูเวลต�า่ๆ 

อาศัยอยู่ให้นายก็แล้วกัน” 

เหวินชางกล่าว ท�าให้ฉางซาดีใจมาก เพราะมันดีกว่างมหาเอาเอง
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เป็น 100 เท่า หลังจากได้ข้อมูลจากเหวินชาง เขาก็เริ่มมั่นใจ ถ้าเขาผ่าน

จดุต่างๆ ทีเ่หวนิชางบอก ระดบัพืน้ฐานของเขาจะต้องไม่ต�า่กว่า 5 แน่นอน

ฉางซากับทุกคนคุยกันจนถึง 5 ทุ่ม แต่ละคนก็แยกย้ายไปนอน  

ฉางซาสังเกตเห็นชาสีเหลืองกับอูหลงนอนในเต็นท์เดียวกัน เขาก็พอจะ 

คาดการณ์ได้ ทั้งสองน่าจะเป็นแฟนกัน พวกเขาจึงไม่ได้ถือสาเรื่องนี้

ดาบเดียวดายเป็นเวรผลัดแรก ฉางซาจึงนั่งคุยกับเขาต่อจนกระทั่ง

ผ่านเที่ยงคืน เขาจึงหาต้นไม้เหมาะๆ และปีนขึ้นไปนอนพักผ่อน ปล่อยให้

ไร้เงาขุดรูเล่นด้านล่าง โดยคาดหวังไว้ว่ามันจะไปหาเก็บสมบัติมากองไว้

ใต้ต้นไม้ หลังจากเขาตื่นนอนในตอนเช้า




