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คัมภีร์ยืมซากศพ

ทุกคนในกลุ่มต่างร้องอุทานพร้อมกัน ฉางซาตั้งสติได้จึงปิดหีบ

คัมภีร์ แล้วเก็บเข้าไปไว้ในกระเป๋ามิติเหมือนเดิม

“เห็นไหม ข้าบอกแล้ว มันไม่ใช่คัมภีร์ระฆังทองอะไรน่ันหรอก” 

ลุงบุญค�ากล่าว

หนึ่งยิ้มแห้งๆ กล่าวว่า “ท�าไมชื่อคัมภีร์มันดูพิลึกกึกกือจังครับลุง”

“บางครัง้เกมกแ็จกคัมภร์ียทุธให้เข้ากบัสถานทีน่ัน่แหละ ครัง้ทีแ่ล้ว

ลุงได้คัมภีร์กระดูกกลับไป” ลุงบุญค�ากล่าว

ฉางซาดวงตาวาวโรจน์ กล่าวว่า “ลุงได้ฝึกมันไหม”

“ฝึก! แต่ข้าไม่ได้ใช้คัมภีร์นี้ว่ะ” ลุงบุญค�าตอบ

“ท�าไมล่ะ” ฉางซาถามต่อ

“ข้าหาทรพัยากรท่ีแข็งแกร่งไม่ได้ ท่ีข้าเจอมแีต่โครงกระดกูอ่อนแอ 

ข้าแค่ใช้นิว้ก้อยดดี โครงกระดกูกเ็ละหมด แล้วข้าจะเปลอืงพลงัไปควบคมุ

มันท�าไม” ลุงบุญค�าอธิบาย

“ลุงคิดว่าคัมภีร์ของลุงกับของฉันเหมือนกันเหรอ” ฉางซาถามต่อ

“ไม่เหมือนก็ใกล้เคียง คัมภีร์ของเอ็งได้จากผีดิบระดับสูง จึงดีกว่า
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ข้าตรงที่สามารถใช้ซากศพได้ ไม่จ�าเป็นต้องใช้โครงกระดูกเหมือนคัมภีร์

ระดับต�่าของข้า” ลุงบุญค�าอธิบายต่อ

ฉางซาดวงตาวาวโรจน์ กล่าวว่า “คมัภร์ีของลงุใช้กบัผูเ้ล่นแบบกลุม่

หรือคนเดียว”

“คนเดียว” ลุงบุญค�าตอบ

“คิๆๆ ยังไงลุงก็ไม่ได้ใช้แล้ว ยกเลิกการฝึกคัมภีร์ แล้วยกมันให้ฉัน

ได้ไหม” ฉางซาถาม

ลุงบุญค�ายักไหล่ กล่าวว่า “ก็ได้ ยังไงข้าก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้ว”

“เยส! ขอบคุณ” ฉางซากล่าวยิ้มๆ

ลุงบุญค�าเห็นว่าพระอาทิตย์ก�าลังจะตกดินแล้ว จึงชวนทุกคนไปหา

ที่ตั้งเต็นท์ ซึ่งอยู่ห่างไกลจากบริเวณปัจจุบันพอสมควร

หลังพระอาทิตย์ตกดินและกินอาหารค�่าเสร็จสิ้น

ฉางซาซึง่นัง่อยูร่อบกองไฟบอกทุกคนว่าเขาจะสร้างอาวธุทีน่ี ่ท�าให้

คนอื่นๆ หันมามองเขาเป็นทางเดียว

“เอ็งจะสร้างอาวุธ เมาค้างน�้ายาเลือดหรือเปล่าวะ” ลุงบุญค�าถาม

ฉางซาพยักหน้า แต่กลับตอบว่า “ไม่ได้เมา ฉันต้องการสร้างธนู

ดีๆ ไว้ใช้สักคัน มันอาจเพิ่มอานุภาพในการยิงให้ฉัน แน่นอนว่ามันจะมี

ประโยชน์มากส�าหรับการเดินทางของพวกเขา” 

ค�าตอบของฉางซาท�าให้ลุงบุญค�าต้องส่ายหน้า

“เอ็งก�าลังเล่นละคร เป็นพระเอกในนิยายเล่มไหนอีกวะ”

“เล่มของพรานใหญ่ ฮ่าๆๆ” ฉางซากล่าวจบกเ็ดนิไปยงัทีโ่ล่ง พลาง

ก�าแหวนของผีดิบระดับสูงในมือ เมื่อเขากดอัญมณีผูกจิตที่หัวแหวน ก็มี

เสียงดังกร๊ิก! ฉางซายืนเงยหน้ามองท้องฟ้า ไม่นาน…เหนือศีรษะของเขา

ก็มีวัตถุสองชิ้นพุ่งลงมาจากฟากฟ้า

ตูมมม!!! ตูมมม!!!

“เฮ้ย! อะไรวะ” ลุงบุญค�าแหกปากร้องลั่น ส่วนพรรคพวกคนอื่น 

อ้าปากค้าง เมื่อเห็นดาบยักษ์สองเล่มปักอยู่บนพื้น

“ดาบยักษ์สองเล่ม มาได้ยังไง!” ลุงบุญค�าร้องอุทาน

ฉางซายืนอมยิ้มอย่างพึงพอใจ ทุกอย่างเป็นไปตามที่เขาคิด ชั่วครู่
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เดียว…ในศีรษะของฉางซาก็มีเสียงคอมพิวเตอร์ดังขึ้นว่า

‘ผู้เล่นฉางซาปฏิบัติครบเงื่อนไขทักษะ ได้กดอุปกรณ์อัญมณีเวท

ผูกจิต ระบบจัดการเปลี่ยนแปลงผู้ถือครองวัตถุก้อนแร่เหล็กด�าผีดิบโดย

อัตโนมัติ โปรดระบุชื่อเจ้าของคนใหม่’ 

สิ้นเสียงคอมพิวเตอร์ ดาบยักษ์ทั้งสองก็เริ่มหลอมละลายช้าๆ ด้วย

เพลิงสีแดง ก่อนจะเริ่มไหลมารวมตัวกัน และกลายเป็นก้อนแร่เหล็กด�า

ผีดิบบนพื้น

ฉางซามองดูพรรคพวกที่พากันยืนอ้าปากค้าง กล่าวว่า “ฉางซา”

‘ขอแสดงความยนิด ีคณุฉางซาเป็นเจ้าของวตัถกุ้อนแร่เหลก็ด�าผดิีบ

แล้ว ไม่ทราบว่าคุณต้องการหลอมสร้างก้อนแร่เหล็กด�าให้เป็นศัสตราวุธ

ชนิดใด’ เสียงคอมพิวเตอร์ดังต่อเนื่อง

“คันธนู” ฉางซาตอบสั้นๆ

วตัถกุ้อนแร่เหลก็ด�าผดีบิบนพืน้เริม่เปล่งแสงสแีดง สกัพกักเ็ร่ิมสร้าง

เป็นคันธนูสดี�า โผล่ขึ้นมาจากก้อนแร่เหลก็ด�าผีดบิทีละน้อย ไมน่านฉางซา

ก็พบคันธนูเล่มหนึ่งวางอยู่บนพื้น

‘การหลอมวตัถสุ�าเรจ็ เนือ่งจากเป็นอาวธุ Class C โปรดระบช่ืุอเพือ่ 

สร้างสายสัมพันธ์ใหม่’ เสียงคอมพิวเตอร์ในหัวแจ้งเพิ่ม

“ธนูเหล็กด�า” ฉางซากล่าวจบ สมองของเขาก็มีข้อมูลสกิลของธนู

เหล็กด�าวิ่งเข้ามา ฉางซาไม่แปลกใจเพราะเคยมีประสบการณ์มาแล้ว

“เป็นไปไม่ได้! เป็นไปไม่ได้!” ลงุบญุค�ากล่าวทัง้ๆ ทีด่วงตายังเบกิโต

ฉางซาไม่ได้พูดคุยกับลุงบุญค�าต่อ เขาก�าลังฟังคอมพิวเตอร์ในหัว

รายงานสถานะอย่างต่อเนื่อง

‘ส้ินสุดการถ่ายโอนข้อมูลจ�าเป็น ไม่ทราบว่าคุณต้องการเปลี่ยน-

แปลงรูปร่างอุปกรณ์อัญมณีเวทผูกจิตเป็นรูปแบบอื่นๆ หรือไม่’ เสียง

คอมพิวเตอร์ถามต่อ

ฉางซามองดูแหวนในมือ มันมีขนาดใหญ่กว่าปกติ เขาคงสวมไม่ได้

“ต้องการ” ฉางซาตอบ

“รูปแบบใด” คอมพิวเตอร์ในหัวถามอีกครั้ง

“แหวนขนาดปกติ สวมบนนิ้วชี้” 

ส้ินเสียงฉางซา แหวนอญัมณเีวทผูกจติกเ็ปลีย่นสภาพและกลายเป็น
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แหวนขนาดปกติบนนิ้วชี้ของเขา ฉางซาจ้องมองแหวนที่มีอัญมณีสีม่วงวง

ใหม่ สีหน้าเขาเต็มไปด้วยความสุข

ฉางซาก้มร่างลงไปหยิบคันธนูเหล็กด�าบนพื้นขึ้นมาควงเล่น เสียง

แหวกอากาศท�าให้เขารู้ได้ทันทีว่ามันมีน�้าหนักไม่แตกต่างจากหอกของ

เขาเท่าไรนัก

“เอ็งท�าได้ไงฟะ!” ลุงบุญค�ารีบถาม

“ทุกคนต้องรบัปากพรานใหญ่ก่อน ว่าจะไม่น�าเรือ่งนี้ไปบอกใครอกี  

ไม่ว่าจะเป็นญาติสนิทหรือเพื่อนเลิฟขนาดไหนก็ตาม เว้นแต่ได้รับอนุญาต

จากพรานใหญ่เท่านั้น” ฉางซากล่าว

เมื่อทุกคนต่างรับปาก ฉางซาก็ชูนิ้วชี้ซึ่งมีแหวนสวมอยู่ขึ้นมา กล่าว

ว่า “นี่คืออัญมณีเวทผูกจิตของผีดิบ ฉันได้มาสองวงแล้ว วงแรกใช้สร้าง

หอกเหล็กด�า วงที่สองใช้สร้างคันธนูที่ฉันเพิ่งสร้างขึ้น”

ลุงบุญค�าเบิกตาโต กล่าวว่า “เอ็งรู้เรื่องนี้ได้ไง หรือมีคนบอกเอ็ง”

“อัญมณีเวทผูกจิตเม็ดแรกอยู่ในสภาพของโซ่คล้องหีบคัมภีร์ยุทธ 

ฉันได้มอบหีบคัมภีร์ยุทธออกไป แต่ฉันไม่ได้มอบโซ่ที่คล้องไปด้วย จึง 

ค้นพบเรื่องนี้โดยบังเอิญ และเมื่อโค่นผีดิบระดับสูงตัวที่สองลงได้ ฉัน 

ก็ได้พบอัญมณีเวทผูกจิตอีกครั้งในสภาพแหวน จึงมั่นใจอยู่ลึกๆ ว่ามันน่า

จะสามารถเปล่ียนสภาพดาบคู่ของผีดิบให้กลายมาเป็นอาวุธของฉันได้” 

ฉางซาอธิบายต่อ

“อัญมณีเวทผกูจติ มแีต่ในตวัผดีบิระดบัสงูหรือ” พระจนัทร์สเีลอืด

ถามบ้าง

“น่าจะเป็นเช่นนั้น เพราะผีดิบระดับกลาง ฉันลองค้นหาดูแล้ว แต่

ไม่พบอัญมณีเวทผูกจิตในตัวของมัน” ฉางซาตอบตามตรง

“เอ็งนี่มันโคตรโชคดีเลยว่ะ ไอ้พรานใหญ่ ในยุทธภพยังไม่มีใครรู้

เรื่องนี้สักคน” ลุงบุญค�ากล่าว

หนึ่งซึ่งเคยฟังลุงบุญค�าเล่าประสบการณ์ของตัวเองจึงกล่าวขึ้นว่า 

“ลุงเคยบอกผมว่า ผีดิบระดับสูงไม่ค่อยมีใครได้เห็นมัน แต่ท�าไมถึงมา

โผล่ที่นี่ถึงสองตัวล่ะครับ”

“อืม…ผีดิบระดับสูงสองตัวนี้ ปกติในเขตป่านรกหลุมศพไม่มีทาง

ได้เจอมันอยู่แล้ว แต่ที่เจอคงเป็นเพราะผู้เล่นไปปลุกมันเนื่องจากภารกิจ



ปากกาแดงดำา  9

แน่นอน ไม่ต้องพดูถงึผีดบิระดบัสูง แค่ผีดบิระดบักลางทีท่กุคนได้เจอพวก

มันเป็นฝูง ก็มีสาเหตุมาจากไอ้เวรตัวไหนดันไปปลุกพวกมันขึ้นมาก็ไม่รู้ 

ท�าให้ผู้เล่นต้องซวยตายไปหลายคน” ลุงบุญค�าตอบ

ฉางซาสะดุ้งโหยง เพราะไอ้เวรที่ลุงบุญค�าพูดถึงคือเขานั่นเอง

ฉางซามองไปยงัเป้าหมาย ซ่ึงคือต้นไม้ด�ามดืทีอ่ยูห่่างออกไปสามสบิ

เมตร เขาหยิบลูกธนูออกจากกระเป๋ามิติ ง้างคันธนูแล้วยิง ฟ้าววว!!! 

ฉึก! ลูกธนูจมลึกเข้าไปในเนื้อไม้อย่างแม่นย�า

“เป็นไงบ้าง” ลุงบุญค�าถาม

“ดีกว่าธนูธรรมดาเยอะ แต่ขอลองแบบเสริมฟังก์ชันก่อน” ฉางซา

มองดูคันธนูพลางกล่าวต่อไป “รับพลังชีวิต” เขากล่าวเบาๆ ตามข้อมูลใน

หัว พริบตา…คันธนูที่ฉางซาจับก็ปรากฏจุดแสงสีส้ม วิ่งแตกลายงาไปตาม

คันธนู คล้ายกับเส้นเลือดของชีวิต ฉางซาพบว่าพลังป้องกันและโจมตีของ

เขาถกูมนัดดูเข้าไปในคนัธนไูม่แตกต่างจากหอกเหลก็ด�า พรรคพวกทีย่นืดู

อยู่พากันเบิกตาโต เพราะเป็นครั้งแรกที่เห็นฉางซาใช้อาวุธผีดิบ

“หยุด!” 

ฉางซาร้องลั่น ธนูเหล็กด�าฟังค�าสั่ง มันเลิกดูดพลังทันที

“หึๆ ปล่อยพลังให้มันถึง 1 ใน 3 ของร่างกาย ดูซิว่ามันจะเป็น 

ยังไง” ฉางซากล่าวจบ ก็หยิบลูกธนูออกจากกระเป๋ามิติอีกคร้ัง เมื่อง้าง

สายแล้ว เขาก็ปล่อยลูกธนูออกไปทันที ฟ้าววว!!! ตูมมม!!! เศษต้นไม ้

เป้าหมายและเศษลกูธนปูลวิว่อน ฉางซาถงึกบัอ้าปากค้าง เพราะพลงัโจมตี

สูงกว่าเดิมมาก

“พลังท่ีเพิม่ขึน้ บวกกบัธนขูองเอง็เป็นระดับคลาส ลกูธนูหวัเหลก็คง

รับภาระไม่ไหว เอ็งต้องใช้ลูกธนูชนิดอื่นแล้ว” ลุงบุญค�าแนะน�า

“ซวยละสิ! ฉันไม่มีลูกธนูชนิดอื่นด้วย” ฉางซาร้องอุทาน

“ข้ามลีกูธนหูวัเงินอยูห่กซอง ขายให้เอ็งแบบราคามติรภาพ 1 ล้าน

เหรียญเงินยูหยวน” ลุงบุญค�ากล่าว

เมื่อได้ยินอย่างนั้น ฉางซาก็ตาโต กล่าวว่า “ลูกละ 8,000 กว่าๆ  

ลุงโหดไปไหม”

ลุงบุญค�าโบกมือ กล่าวว่า “ไม่แพงเลย ถ้าเอ็งไปซื้อในเมืองใหญ่ๆ  

ร้านค้าขายกนัลกูละ 10,000 เหรยีญเงนิยหูยวน ข้าขายให้เอง็ 8,000 กว่าๆ 
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ถือว่าขายขาดทุนนะโว้ย!”

“โห! นึกไม่ถงึว่าลกูธนเูงนิจะแพงขนาดนี”้ ฉางซากล่าว เพราะราคา

มันสูงกว่าลูกธนูเหล็กเกือบสิบเท่าตัว

“ฮ่าๆๆ กเ็พราะมนัแพงนีแ่หละ ในยทุธภพจงึไม่ค่อยมคีนใช้ธนรูะดบั

สูงกัน” ลุงบุญค�าตอบ

ฉางซากลืนน�้าลาย กล่าวว่า “ขอถามลุงให้ตกใจเล่นเพิ่ม ถ้าเป็น 

ลูกหัวธนูทอง ราคามันเท่าไหร่”

“ไม่แพงเลย 500,000 เหรียญเงินยูหยวน” ลุงบุญค�าตอบ ท�าให้

ฉางซาอ้าปากค้าง

“โห! ยงิฆ่าสัตว์อสูรตัวหนึง่ จะคุ้มค่าลูกธนไูหมเนีย่” ฉางซากล่าวขึน้

“เขาเอาไว้ใช้ในเวลาฉุกเฉิน ไม่ได้เอามายิงทิ้งยิงขว้างหรอก” ลุง

บุญค�าตอบ

ฉางซาถอนใจเฮอืกใหญ่ ลงุบญุค�าขอดคูนัธนขูองฉางซาอกีคร้ัง เมือ่

พบว่าคันธนูนี้หนักมาก ทุกคนจึงเลิกสนใจ และปล่อยให้ฉางซาเก็บมันเข้า

ไว้ในกระเป๋ามิติ ฉางซาย้อนกลับไปนั่งรอบกองไฟกับทุกคน ระหว่างที่คน

อื่นๆ สนทนากัน ฉางซาก็หยิบหีบคัมภีร์ออกมาเปิดดู

“คัมภีร์ยืมซากศพ”

ฉางซาอ่านชือ่คมัภร์ีหน้าปกอกีครัง้ ก่อนหยบิคมัภร์ีออกมาเปิดอ่าน

“คมัภร์ียมืซากศพ เป็นคัมภร์ีชนดิมผู้ีรบัสบืทอดได้คนเดยีว ถ่ายทอด

ต่อให้ผู้อื่นอีกไม่ได้”

คัมภีร์ยืมซากศพ

ผูฝึ้กสามารถยมืซากศพเช่นผดีบิหรอืสตัว์อสรูทีอ่ยู่ในสภาพสมบรูณ์

มาใช้งานได้ พลังยุทธของซากศพ จะเท่ากับระดับของมันก่อนตาย ส่วน 

ผู้ใช้งานจะถูกดูดพลังป้องกันและโจมตีไปใช้เรื่อยๆ ยิ่งซากศพออกแรง 

มากเท่าไร ผู้ฝึกก็จะเสียพลังมากตามไปด้วย

การใช้คัมภีร์

1. ต้องเรียกโหมดยืมศพ

2. ใช้มือที่เรียนรู้คัมภีร์ยุทธวางไว้บริเวณศีรษะของซากศพ
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3. ประกาศอัญเชิญคัมภีร์ยืมซากศพ

ผู้ฝึกคัมภีร์มีระดับสูงกว่า 30 ยืมซากศพได้ 1 ตัว

ผู้ฝึกคัมภีร์มีระดับสูงกว่า 40 ยืมซากศพได้ 2 ตัว

ผู้ฝึกคัมภีร์มีระดับสูงกว่า 50 ยืมซากศพได้ 3 ตัว

การปลดล็อกการยืมซากศพ

เพยีงใช้มอืจบัไปทีห่วัของซากศพ และกล่าวอญัเชญิปลดลอ็กคมัภร์ี

ยืมซากศพเท่านั้น

ทักษะคัมภีร์ยืมซากศพ

1. ทักษะเก็บร่าง สามารถเก็บซากศพในรูปหุ่นไม้ โดยไม่ต้องเสีย

ค่าพลังใดๆ ทั้งสิ้น

2. ทักษะซ่อนเงา สามารถเก็บไว้ในเงาตัวเองได้ นอกจากนี้ยัง

สามารถแฝงไว้ในเงาของคนอื่นได้ด้วย โดยต้องแลกกับค่าพลังโจมตีและ

ป้องกันบางส่วนโดยอัตโนมัติ

3. ทกัษะเนตรและหทูพิย์ สามารถเหน็สิง่ทีซ่ากศพเหน็ สามารถฟัง

สิ่งที่ซากศพได้ยิน โดยต้องแลกกับค่าพลังโจมตีและป้องกันบางส่วนโดย

อัตโนมัติ

หมายเหตุ

ในกรณีซากศพที่ถูกยืมได้รับความเสียหาย ร่างซากศพจะถูก

ซ่อมแซมอัตโนมัติ โดยผู้ฝึกคัมภีร์ยุทธควบคุมจะต้องแลกกับค่าพลังโจมตี

และค่าพลังป้องกัน

ฉางซาอ่านจบก็ถึงกับยิ้มแก้มปริ เพราะสิ่งที่เขาได้มาคือสุดยอด

คมัภร์ียทุธสายลบั เขาสามารถส่งตวัตายตวัแทนไปสบืค้นความลบัของศตัรู 

ชนิดอยู่ใกล้จนหายใจรดต้นคอ นอกจากนีย้งัใช้งานได้อกีสารพดัประโยชน์

‘หึๆ เกมนี้ถ้าไม่ได้เป็นพระเอก ก็ให้มันรู้ไป หึๆๆ’ 

ฉางซาคิดในใจเสร็จ เขาก็เปิดไปยังหน้าคัมภีร์แผ่นหลังสุด
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เมื่อพบรอยฝ่ามือ เขาก็ทาบลงไป ออร่าสีเขียวปรากฏขึ้นรอบตัว 

สักพักก็ดับวูบไป คนอื่นๆ ที่นั่งสนทนากันอยู่จึงหันมามอง

พระจันทร์สีรุ้งที่ก�าลังกอดและเล่นกับเจ้าไร้เงา กล่าวว่า “พี่พราน

ฝึกคัมภีร์แล้วหรือคะ”

“ใช่แล้วยัยหนู คัมภีร์เล่มนี้คือสุดยอดคัมภีร์สายลับเล่มหนึ่ง”

ค�าตอบของฉางซาท�าให้ลุงบุญค�าสงสัยมาก

“หมายความว่ายังไงฟะ” ลุงบุญค�าถาม

“ลองอ่านดู” ฉางซากล่าวจบ ก็โยนคัมภีร์ที่ฝึกแล้วไปให้ลุงบุญค�าดู

ตอนแรกลงุบญุค�าไม่ได้ต่ืนเต้น แต่พออ่านกฎในคมัภร์ีจบ ลงุบญุค�า 

ถึงกับมีสีหน้าอิจฉาอยู่บ้าง

“มันไม่เหมือนคัมภีร์กระดูกของข้า คัมภีร์ยุทธเล่มนี้เพิ่มทักษะซ่อน

เงา ทักษะเนตรทิพย์และหูทิพย์ ไอ้พรานใหญ่ เอ็งเหมือนถูกหวยว่ะ” ลุง

บุญค�ากล่าว

“ฮ่าๆๆ เรื่องคัมภีร์ยุทธกระดูกที่ลุงจะให้ผมล่ะ ฮ่าๆๆ” ฉางซาเอ่ย

ปากทวง

ลุงบุญค�าส่งคัมภีร์ของฉางซาไปให้คนอื่นๆ ได้อ่านศึกษาบ้าง จาก

นั้นล้วงมือเข้าไปในกระเป๋ามิติ ไม่นานก็หยิบหีบคัมภีร์กระดูกออกมา ลุง

บุญค�าเปิดคัมภีร์ไปยังหน้าสุดท้ายแล้วทาบฝ่ามือลงไป แสงสีเขียวเกิดขึ้น

รอบๆ ร่างลุงบุญค�า เมื่อกล่าวยกเลิกคัมภีร์ยุทธเสร็จสิ้น ลุงบุญค�าก็โยน

หีบคัมภีร์ให้ฉางซา

“ฮ่าๆๆ ขอบคุณลุง ฮ่าๆๆ” ฉางซาหัวเราะแล้วรีบเปิดอ่านข้อความ

ในคัมภีร์ ซึ่งลุงบุญค�าเห็นเป็นคัมภีร์ขยะ ไม่มีประโยชน์ใช้สอย

“คัมภีร์ยืมกระดูก”

ฉางซาอ่านหน้าปก และเปิดดูเนื้อหาด้านในต่อ

“คมัภีร์ยมืกระดกู เป็นคมัภร์ีชนดิมผีูร้บัสบืทอดได้คนเดียว ถ่ายทอด

ต่อให้ผู้อื่นอีกไม่ได้”

คัมภีร์ยืมกระดูก

ผู้ฝึกสามารถยืมกระดูกเช่นผีดิบกระดูกหรือสัตว์อสูรที่มีแต่โครง

กระดูก แน่นอนว่าโครงกระดูกนั่นจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ พลังยุทธ
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ของโครงกระดูกเท่ากับระดับของมันก่อนตาย ส่วนผู้ใช้งานคัมภีร์จะถูก

ดูดพลังป้องกันและโจมตีไปใช้เรื่อยๆ ยิ่งโครงกระดูกออกแรงมากเท่าไร 

ผู้ฝึกก็จะเสียพลังมากตามไปด้วย

การใช้คัมภีร์

1. ต้องเรียกโหมดยืมกระดูก

2. ใช้มือที่เรียนรู้คัมภีร์วางไว้บริเวณศีรษะของโครงกระดูก

3. ประกาศอัญเชิญคัมภีร์ยืมโครงกระดูก

ผู้ฝึกคัมภีร์มีระดับสูงกว่า 10 ยืมโครงกระดูกได้ 1 ตัว

ผู้ฝึกคัมภีร์มีระดับสูงกว่า 20 ยืมโครงกระดูกได้ 2 ตัว

ผู้ฝึกคัมภีร์มีระดับสูงกว่า 30 ยืมโครงกระดูกได้ 3 ตัว

การปลดล็อกการยมืซากกระดกู เพยีงใช้มอืจบัทีห่วัของโครงกระดกู 

และกล่าวอัญเชิญปลดล็อกคัมภีร์ยืมโครงกระดูกเท่านั้น

ทักษะคัมภีร์ยืมโครงกระดูก

ทกัษะเกบ็ร่าง สามารถเกบ็โครงกระดกูในรูปหุน่ไม้ โดยไม่ต้องเสยี

ค่าพลังใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ

ในกรณีโครงกระดูกที่ถูกยืมได้รับความเสียหาย ซากโครงกระดูก

จะถูกซ่อมแซมอัตโนมัติ โดยผู้ฝึกคัมภีร์ยุทธควบคุมจะต้องแลกกับค่าพลัง

โจมตีและค่าพลังป้องกัน

“โดยรวมก็คล้ายกัน จรงิๆ ด้วย” ฉางซากล่าว จากนัน้นิง่คดิเลก็น้อย

ก่อนกล่าวต่อ “ลุงบญุค�า ปกติไม่จ�าเป็นต้องใช้คัมภร์ีนีก้บัผดีบิโครงกระดกู

อย่างเดียวก็ได้ไม่ใช่หรือ ลุงน่าจะหาโครงกระดูกสัตว์อสูรที่แข็งแกร่งสัก

ตัวมาเป็นบริวาร”

“หึๆ  ตอนฆ่าสัตว์อสูร เอ็งเคยเหน็สัตว์อสูรตวัไหนทิง้โครงกระดกูให้

เห็นต่างหน้าบ้างวะ ส่วนไอ้สัตว์อสูรโครงกระดูกโหดๆ บินได้ ข้าก็ไม่เสี่ยง
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ไปตื้บมันเพื่อเอาโครงกระดูกหรอกว่ะ” ลุงบุญค�ากล่าว

ฉางซายกมือเกาขมับแล้วนิ่งคิดเล็กน้อย สักพักเขาก็อมยิ้ม ไม่ได้

พูดอะไรต่อ

‘หึๆ ไม่ต้องพูดถึงโครงกระดูกสัตว์อสูร หึๆ ลุงมีเพชร แต่ประยุกต์

ใช้ไม่เป็น ไว้ในอนาคตจะใช้ให้ลุงดูเป็นขวัญตา ฮ่าๆๆ’

ฉางซาคดิในใจ จากนัน้เปิดไปยงัหน้าคมัภร์ีแผ่นหลงัสดุ เมือ่พบรอย

ฝ่ามอืเขากท็าบลงไป ออร่าสีเขียวปรากฏข้ึนรอบตัว สกัพกักด็บัวบูไป เป็น

สัญญาณบ่งบอกว่าฉางซาได้ฝึกคัมภีร์นี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ขณะฉางซาก�าลังดีใจและได้ปลื้มกับคัมภีร์ยุทธที่ได้ฝึกทั้งสองเล่ม

พระจนัทร์สีรุ้งท่ีก�าลงักอดไร้เงาพร้อมกบัอ่านรายละเอยีดคมัภร์ีของฉางซา  

จู่ๆ เธอก็กล่าวขึ้นว่า 

“พี่พรานฝึกคัมภีร์ยืมซากศพแล้ว ถ้าไม่รีบไปยืมซากผีดิบ พรุ่งน้ี

พวกมันหนีไปจะท�ายังไงคะ” 

ฉางซาเหมือนถูกค้อนเคาะหัว รีบลุกพรวดพราดขึ้นยืน “จริงด้วย 

โอ๊ย! ลืมไปได้ไงเนี่ย ต้องรีบไปจัดการยืมซากศพผีดิบระดับสูงนั่น” 

ฉางซากล่าวจบก็เตรียมวิ่ง แต่ทุกคนกลับลุกขึ้นมาดักหน้าไว้

“ข้าไปด้วย” ลุงบุญค�ากล่าวขึ้นคนแรก

หลังจากน้ันคนอื่นๆ ก็ขอไปด้วยกันหมด ฉางซาจึงน�าทีมทุกคนไป

ยงัซากศพผดีบิระดับสูง แต่พอไปถงึเขากลับพบยอดฝีมอืกลุม่หนึง่จบัผดีบิ

ระดับสูงมัดไว้กับต้นไม้ใหญ่

“ลุง พวกมันท�าอะไร” ฉางซาหันไปถาม

“ข้าจะไปรู้ได้ไงไอ้พรานใหญ่ ข้ากบัเอง็กเ็หน็พร้อมกนั ตกลงเอง็จะ

เอายังไง จะปล้นร่างผีดิบระดับสูงไหม ถ้าจะท�าก็ต้องวางแผนกันก่อน ไอ้

พวกนี้ไม่ใช่เล่นๆ แน่” ลุงบุญค�าตอบแล้วถามกลับยาวเฟื้อย

ฉางซานิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่ง จึงกล่าวขึ้นว่า “ลุงเคยควบคุมโครงกระดูก

มาก่อน ผีดิบโครงกระดูกแต่ละตัวกินพลังงานแตกต่างกันไหม”

“ข้าให้เอ็งตอบค�าถามข้า ไม่ใช่ให้เอง็มาถามค�าถามข้านะ” ลงุบญุค�า 

กล่าวเบาๆ

“ค�าถามของฉัน มันคือสัดส่วนในการตัดสินใจว่าจะปล้นหรือไม่” 

ฉางซาตอบ
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ลุงบุญค�าไม่เข้าใจความคิดของฉางซา แต่ก็ยังกล่าวขึ้นว่า “โครง

กระดูกที่แข็งแกร่ง ย่อมกินพลังงานและพลังป้องกันเยอะกว่าตัวที่อ่อนแอ

อยู่แล้ว”

“งั้นไม่ปล้น เราไปหาผีดิบซูเปอร์แมนกันดีกว่า”

ฉางซากล่าวตัดบท ท�าให้ลุงบุญค�าอ้าปากค้าง เพราะอุตส่าห์จะได้

องครักษ์แข็งแกร่งทั้งที แต่ฉางซากลับเดินหนีไปซะงั้น ท�าให้ลุงบุญค�าไม่

เข้าใจว่ามันโง่หรือฉลาด

ระหว่างเดินทางไปยังซากผีดิบระดับกลาง พระจันทร์สีเลือดสงสัย

เรื่องนี้มาก จึงกล่าวขึ้นว่า “ท�าไมนายไม่เลือกผีดิบระดับสูง มันน่าจะเป็น

ตัวเลือกที่ดีที่สุดส�าหรับนายในตอนนี้”

“พรานใหญ่มีเหตุผลนะคุณหมอ แม้พรานใหญ่ต้องการผีดิบระดับ

สูงมาเป็นบอดี้การ์ด แต่ระดับพื้นฐานพรานใหญ่แค่ 31 เมื่อต้องสละพลัง

ป้องกันและพลังโจมตีให้ผีดิบระดับสูง พรานใหญ่ไม่แน่ใจว่าพลังทั้งสอง

ชนิดของตัวเองที่สละไปจะเหลือถึงครึ่งไหม” ฉางซาอธิบาย

ลุงบุญค�าตบศีรษะตัวเอง กล่าวว่า “อืม…เอ็งตัดสินใจได้ดีมาก การ

ฝากความหวังไว้ที่คัมภีร์ทั้งหมด เป็นการฆ่าตัวตายทางอ้อม”

ดูเหมือนการบอกระดับที่แท้จริงของตัว ไม่ท�าให้ทุกคนแปลกใจนัก 

เพราะทุกคนเดาได้ตั้งนานแล้วว่า หลังจากฆ่าสัตว์อสูรช้างพลายยักษ์และ

สัตว์อสูรเสือโคร่งยักษ์ ระดับของฉางซาต้องเลื่อนขึ้นแน่นอน

เมื่อมาถึงซากศพผีดิบระดับกลาง มันยังคงนอนสงบเงียบอยู่บน

พื้นดิน ไม่มีใครมายุ่งกับมัน ฉางซาไม่ต้องการจะเสียเวลา เขานั่งคุกเข่า

ลงทันที

“โหมดยืมศพ” 

ฉางซายื่นมือที่ใช้ประทับตราเรียนคัมภีร์ยุทธออกไปจับหัวของมัน 

และกล่าวต่อไปว่า “อัญเชิญคัมภีร์ยืมซากศพ”

สิ้นเสียงฉางซา เขาก็ต้องตกใจ เมื่อพลังป้องกันและพลังโจมตีถูก

ดูดออกไปเร็วมาก ร่างของผีดิบปรากฏจุดพลังงานชีวิตที่เคยหายไปขึ้นมา

ทีละจุด จนลามไปทั่วตัวผีดิบระดับกลาง

เมื่อจุดพลังชีวิตของมันฟื้นคืนมาท้ังหมด เสียงคอมพิวเตอร์ในหัว

ฉางซาดังขึ้นทันที ‘ยืมซากศพส�าเร็จ โปรดตั้งชื่อ’
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“ซอมบี้แมน” ฉางซาตอบ

‘ระบบอนุมัติ’

พอเสียงคอมพิวเตอร์ในหัวตอบรับเสร็จ ผีดิบระดับกลางก็เริ่ม

กระดุกกระดิก

ฉางซาและทุกคนขยับตัวลุกออกห่าง ไม่นานมันก็ลุกขึ้นยืน แล้วหัน

มามองฉางซาคล้ายรอฟังค�าสั่ง

ฉางซาพบว่า การฟ้ืนคืนชีพผดีบิระดบักลาง ค่าพลงัป้องกนัและพลงั

โจมตีของเขาหายไป 1 ใน 3 ส่วน แน่นอนว่าไม่ได้หายไปแค่นี้แน่ เพราะ

การท�างานของผีดิบระดับกลาง ทุกอย่างจะกินพลังงานของเขาไปเรื่อยๆ 

แต่ฉางซาก็ยังรู้สึกโล่งใจ อย่างน้อยเวลาใช้ผีดิบระดับกลางตัวนี้ เขาก็ยัง

มีพลังเหลือพอจะป้องกันตัวเองหรือหนีศัตรูได้

ฉางซาบอกเล่าเรื่องการใช้พลังของเขาปลุกผีดิบระดับกลางให้ทุก

คนรู้ เพราะเขาและพรรคพวกยังต้องเดินทางด้วยกันอีกยาวนาน พวกเขา

ทุกคนจ�าเป็นต้องรู้เรื่องนี้ เผื่อเวลาต่อสู้จริงจะได้รู้ลิมิตของเขาไว้ ฉางซา

ได้พิสูจน์เพื่อนกลุ่มนี้แล้วว่า ทุกคนสามารถไว้วางใจได้ ไม่เช่นนั้นเขาจะ

ไม่บอกอะไรเด็ดขาด

ลุงบุญค�าเห็นด้วยที่ฉางซาเลือกผีดิบระดับกลาง เพราะในปัจจุบัน 

ถ้าเขาเลือกใช้ร่างผีดิบระดับสูง ค่าพลังป้องกันและโจมตีอาจหายไปถึง

สองส่วน ซึ่งมันสุ่มเสี่ยงต่อชีวิตเขาเองมาก

ฉางซามองไปยังผีดิบระดับกลาง กล่าวว่า “นายคือซอมบี้แมน 

บอดี้การ์ดของฉันเข้าใจไหม” ซอมบี้แมนพยักหน้ารับค�าสั่งเงียบๆ ฉางซา

ยิ้มอย่างพึงพอใจก่อนจะกล่าวต่อ “ถ้าไม่มีค�าสั่ง ห้ามโจมตีใครเด็ดขาด” 

ซอมบี้แมนพยักหน้าตอบรับเช่นกัน

ลุงบุญค�าที่ยืนอยู่ข้างๆ ส่ายหน้า กล่าวว่า “เสียดายที่มันพูดไม่ได้ 

ถ้ามันพูดได้จะเจ๋งมาก”

“ทักษะเก็บร่าง” ฉางซากล่าว

ร่างผดีบิระดบักลางเปล่งแสงสีเขียว พรบิตากก็ลายเป็นหุน่ไม้ขนาด

เล็กลอยเข้ามาหาฉางซา เขาใช้มือคว้าไว้และแบมือออกให้ทุกคนเห็น

ฉางซาพบว่า เมื่อเขาได้ใช้ทักษะเก็บร่างผีดิบระดับกลางแล้ว เขา

ก็ไม่ต้องแชร์ค่าพลังป้องกันและพลังโจมตีไปที่ผีดิบระดับกลางอีก พลังที ่
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เสียไปกับผีดิบจึงค่อยๆ ฟื้นฟูตามล�าดับ แน่นอนว่าถ้าเขาเรียกใช้ผีดิบอีก

เมื่อไหร่ พลังป้องกันและพลังโจมตี 1 ใน 3 จะต้องถูกดึงไปใช้กับผีดิบ

ระดับกลางอีกครั้ง ทางแก้ของฉางซาในตอนนี้คือ เพิ่มระดับพื้นฐานของ

ตัวเองขึ้นให้เร็วที่สุด เพื่อลดการสูญเสียพลังป้องกันและพลังโจมตีที่มีอยู่

ตอนแรก ฉางซาคดิจะไปท�าภารกจิต่อทีป่่ากระดูกเพือ่จบัผดิีบโครง

กระดูกมาล้างสมองสามตัว แต่เนื่องจากค่าพลังป้องกันและพลังโจมตีไม่

เต็มที่ ฉางซาจึงเลื่อนแผนการไปเป็นวันพรุ่งนี้แทน

ลุงบุญค�าแนะน�าฉางซาว่า พวกผีดิบโครงกระดูกกินพลังงานต�่า

มากๆ การจะรับมันมาเป็นบอดี้การ์ด ต่อให้ระดับฉางซาต�่าก็ไม่น่ามีผล

อะไรนัก แต่ฉางซาต้องการความชัวร์ เขาจึงตัดสินใจกลับเต็นท์ที่พักก่อน

เช้าวันใหม่

พอฉางซาต่ืนข้ึนมาก็ไปนั่งค้นหาหัวมันที่กองอยู่หน้าประตูเต็นท์

ตั้งแต่เช้า ทว่ากลับไม่พบสมุนไพรแปลกๆ ที่พอจะท�าเงินได้ ลุงบุญค�าก็

หวังกับว่านจักจั่นทองเช่นกัน ดังนั้นทั้งสองคนจึงต้องผิดหวังตามระเบียบ

หลังจากกินอาหารเช้าเสร็จ ทุกคนก็มุ่งหน้าสู่ป่ากระดูก ลุงบุญค�า 

ผู้มีประสบการณ์มาก่อน หันมามองฉางซาแล้วกล่าวว่า

“ไอ้พรานใหญ่ เอ็งรู้เรื่องป่ากระดูกไหม” 

ฉางซาแม้จะรู้ แต่เขาก็แกล้งส่ายหน้าไว้ก่อน 

“การจะเอาผีดบิโครงกระดกูออกจากป่าแบบสมบรูณ์ เป็นเรือ่งยาก 

เอ็งต้องวางแผนก่อน” ลุงบุญค�าพูดต่อ 

ฉางซายังคงตีหน้าเซ่อ ถามต่อไปว่า “ท�าไมหรอื ไหนลงุบอกว่าพวก

มันอ่อนแอไง”

“พวกมันอ่อนแอก็จริง แต่พวกมันมีกันเป็นฝูง คิดจะจับมันจึงไม่ใช่

เร่ืองง่ายๆ” ลุงบุญค�าอธิบาย หลังจากนั้นก็เริ่มฝอยถึงประสบการณ์ของ

แกชนิดน�้าไหลไฟดับ

“อะไรนะ ลงุใช้เวลาตัง้หนึง่เดอืน กว่าจะจบัผดิีบโครงกระดูกอ่อนแอ

ได้หนึ่งตัว” ฉางซาอุทานเสียงหลง

ลุงบุญค�าเบ้ปาก ท�าหน้าเซ็งๆ กล่าวว่า “ข้าบอกแล้ว การจับมัน

ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์นั้นยาก เมื่อไปถึงป่ากระดูก เอ็งจะได้รู้ข้าพูดจริง”
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“หึๆ เดี๋ยวผมจะจับมันภายในสิบนาที” ฉางซากล่าว

“ไม่มีทาง!” ลุงบุญค�าตอบ

“เราพนันกันสนุกๆ เป็นน�้าจิ้มหน่อยไหม” ฉางซากล่าวยิ้มๆ

ลุงบญุค�ามองไม่ออกว่าในสมองไอ้ตวัแสบคดิอะไร จงึยังไม่ยอมรับ

พนันง่ายๆ

ฉางซาเห็นลุงบุญค�าลังเลจึงกล่าวขึ้นว่า “ไม่กล้าก็ไม่เป็นไร ลุง”

“พนันก็ได้ แต่เมือ่ลงเดมิพนั ข้าจะไม่ได้ช่วยเอง็จบัผดิีบโครงกระดูก

นะโว้ย!” ลุงบุญค�ากล่าว สีหน้าเจ้าเล่ห์ไม่แตกต่างจากฉางซาเท่าไรนัก

‘หึๆ ชะช้า! ไอ้ตัวแสบ เอ็งยังรู้จักป่ากระดูกน้อยไป เดี๋ยวข้าจะรอ

ดูเอ็งร้องไห้’ ลุงบุญค�าคิดในใจ

“ไม่มีปัญหา ทั้งคุณหมอ ยัยหนู คุณชายใหญ่ และคุณชายรอง ก็

ไม่ต้องช่วยฉันด้วย เป็นไง พอใจไหมลุง” ฉางซากล่าวยิ้มๆ

ลุงบุญค�าเงยหน้าหัวเราะ กล่าวว่า “โอเค ขนาดยอดฝีมืออย่าง

ข้ายังใช้เวลาตั้งเดือน คงเป็นไปไม่ได้ที่เอ็งจะใช้เวลาสิบนาที ฮ่าๆๆ บอก 

เดิมพันของเอ็งมาได้แล้ว”

“ถ้าฉันแพ้ ว่านจักจั่นทองที่ไร้เงาขุดขึ้นมาหัวต่อไปหนึ่งหัว จะเป็น

ของลงุโดยทีล่งุไม่ต้องเสียเงินซ้ือ แต่ถ้าลุงแพ้ ลุงต้องหาคมัภร์ีระดบักลาง

ให้ฉันหนึ่งเล่ม” ฉางซากล่าว

ลุงบุญค�าเคยผ่านประสบการณ์ป่ากระดูกมาก่อน จึงมั่นใจตัวเอง

ชนะแน่ๆ ล้านเปอร์เซ็นต์

“ตกลง แต่ป้องกนัเอง็เบีย้ว ต้องท�าสญัญานะโว้ย!” ลงุบญุค�ากล่าว

ยิ้มๆ

เมื่อฉางซาพยักหน้าตกลง สัญญาก็ถูกร่างขึ้น โดยมีพระจันทร์สีรุ้ง

ท�าหน้าที่เซ็นชื่อเป็นพยานเหมือนเดิม

ท้ังหมดใช้เวลาหนึง่ชัว่โมงกม็าถงึป่ากระดกู ลงุบญุค�าน�าทางทกุคน

ไปยังเส้นทางที่มีผีดิบโครงกระดูกทันที เมื่อเข้าไปใกล้ ลุงบุญค�าก็หันหน้า

มามองฉางซา กล่าวว่า

“ถึงแล้ว เอ็งจะท�ายังไงต่อไอ้พรานใหญ่ ขอบอกล่วงหน้า ถ้าเอ็ง

เหยียบเข้าไปตามเส้นทางนี้ เอ็งจะถูกฝูงผีดิบรุมฆ่าอย่างโหดเหี้ยมที่สุด” 

ลุงบุญค�าถามแกมข่มขู่ไปด้วย
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“จิ๊บๆ ลุง” ฉางซากล่าวจบ ก็หยิบหุ่นไม้ซอมบี้แมนออกมา แล้ว

โยนลงพื้น

พอตวัของมนัคนืร่างเดมิ ฉางซาชีน้ิว้ไปยงัเส้นทางทีเ่ตม็ไปด้วยผดีบิ

โครงกระดูกอยู่ใต้ดิน ก่อนจะกล่าวว่า “ซอมบี้แมน ไปขุดโครงกระดูกมา

ให้สักโครงสิ ด่วนด้วย! วัยรุ่นใจร้อน”

ฉางซาพูดจบ ซอมบี้แมนก็เหินร่างเข้าไปยังเส้นทางที่เจ้านายสั่ง ลุง

บุญค�าอ้าปากค้าง ไม่ต่างจากคนอื่นๆ เพราะไม่มีใครคาดคิดว่าฉางซาจะ

ใช้วิธีนี้

“เอ็งโกงนี่หว่า” ลุงบุญค�ากล่าว น�้าเสียงเหมือนอยากจะร้องไห้  

ทั้งๆ ที่ก่อนหน้านี้อารมณ์ดีสุดๆ

“โกงตรงไหน ลุงไม่ได้ก�าหนดเงื่อนไขในการหาผีดิบโครงกระดูก

นี่” ฉางซาตอบยิ้มๆ

ลุงบุญค�าพอเห็นซอมบี้แมนเหินร่างกลับมาพร้อมโครงกระดูกที่อุ้ม

มาด้วย ก็คอตกทันที

“ฮ่าๆๆ หนึ่งนาทีเอง ฮ่าๆๆ ชนะขาดลอย”

ร่างของผีดิบโครงกระดูก พอถูกวางลงบนพื้น ฉางซาก็นั่งลงข้างๆ 

ทันที

“โหมดยืมกระดูก” ฉางซายื่นมือที่ใช้ประทับตราเรียนคัมภีร์ยุทธ

ออกไปจับหัวของมัน แล้วกล่าวต่อไปว่า “อัญเชิญคัมภีร์ยืมกระดูก”

สิ้นเสียงฉางซา พลังป้องกันและพลังโจมตีถูกดูดออกไปในปริมาณ

น้อยนิด ไม่นานร่างของผีดิบโครงกระดูกก็ปรากฏจุดพลังงานชีวิตที่เคย

หายไปขึ้นมา

เมื่อจุดพลังชีวิตของมันฟื้น เสียงคอมพิวเตอร์ในหัวฉางซาก็ดังขึ้น

ทันทีว่า ’ยืมโครงกระดูกส�าเร็จ โปรดตั้งชื่อ’

“กาก 1” ฉางซาตอบ

‘ระบบอนุมัติ’ เสียงคอมพิวเตอร์ในหัวตอบรับเสร็จ ผีดิบโครง

กระดูกก็เริ่มกระดุกกระดิก ไม่นานมันก็ลุกขึ้นยืน หันมามองฉางซาคล้าย

รอฟังค�าสั่ง

ฉางซาตรวจสอบค่าพลังของตัวเองอีกคร้ัง เขาพบว่า การฟื้น

คืนชีพผีดิบโครงกระดูกสมบูรณ์ กินค่าพลังป้องกันและพลังโจมตีต�่าสุดๆ  
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แตกต่างจากที่เขายืมซากศพผีดิบระดับกลางลิบลับ

ฉางซาส่ังให้ผีดบิซอมบีแ้มนไปเอาโครงกระดกูผดีบิเลบ็แหลมมาเพิม่

สองตวั เพราะมนัเก่งกว่าผดีบิโครงกระดกูธรรมดา ดูเหมอืนซอมบีแ้มนจะ

ใช้เวลาอยู่บ้าง แต่มันก็ขุดมาส�าเร็จ

เมือ่ฉางซาใช้คมัภร์ียมืกระดกูกบัพวกมนัเสรจ็ ก็ให้ชือ่คล้ายๆ กนัว่า 

กาก 2 และ กาก 3 กลุ่มเพื่อนๆ คนอื่นไม่เคยเห็นผีดิบโครงกระดูกจึงให้

ความสนใจพวกมนัมาก ลุงบญุค�าท่ีเสียท่าฉางซาถึงกบัพดูไม่ออก เนือ่งจาก

ตัวเองใช้เวลาถึงหนึ่งเดือน กว่าจะจับได้สักตัว แต่ไอ้ตัวแสบใช้เวลาไม่ถึง

สิบห้านาที กลับจับได้ทั้งสามตัว

‘น่ีฉันต้องเสียคัมภีร์ระดับกลางให้ไอ้ตัวแสบหรือ จริงสิ การร่าง

สัญญาคร้ังก่อน เราได้ให้คนในกิลด์เอาคัมภีร์ระดับกลางกากๆ ไม่ได้ใช้ 

มาซ่อนไว้ระหว่างทางแล้วนี่หว่า ฮ่าๆๆ’ 

ลุงบุญค�าเริ่มอารมณ์ดีข้ึน หลังจากเฮิร์ตเพราะเจอแผนเหนือเมฆ

ของฉางซา ท�าให้เสียรังวัดไปไม่น้อย

ฉางซาทดลองสัง่งานให้ผดีบิโครงกระดกูทัง้สามตวัโจมตต้ีนไม้หลาย

ต้นตดิต่อกนั ดเูหมือนพลังท่ีเสียไปกบัผีดบิโครงกระดกูทัง้สามตวัยงัคงต�า่

มาก ทั้งๆ ที่เขายังเปิดใช้งานซอมบี้แมน

ภายหลังทดลองจนเป็นทีน่่าพอใจ ฉางซากจ็ดัการเกบ็ซอมบีแ้มนและ

ผดีบิโครงกระดกูทัง้หมด แล้วชวนทกุคนออกจากป่ากระดูก แต่ระหว่างเดิน

ตัดเข้าป่านรกหลุมศพ ฉางซาก็พบผู้เล่นกลุ่มหนึ่งยืนสนทนากันอยู่

“พวกนายเห็นกิลด์ล�าดับหนึ่งท�าไหม มันน่าอับอายว่ะ ไม่ยอมใช้

ฝีมือตัวเอง แต่รอผลบุญจากคนอื่น โดยการจับผีดิบระดับสูงที่คนอื่นเป็น

คนจัดการมัดไว้” ผู้เล่นคนหนึ่งกล่าว

“ใช่! มีข่าวว่ามันก�าลังถ่วงเวลา รอให้หัวหน้าหน่วยมันมายังร่าง

ผดีบิระดบัสงู” ผูเ้ล่นคนท่ีสองตอบ ท�าให้กลุ่มฉางซาทีก่�าลงัเดนิผ่านแกล้ง

เดินช้าๆ

“มันคิดจะท�าอะไรกับผีดิบระดับสูง รู้ไหม” ผู้เล่นคนที่สามถาม

“ข่าวยังไม่กรอง เห็นว่าพวกมันจะทดลองคัมภีร์สะกดจิตซากศพ” 

ผู้เล่นคนที่สี่ตอบ

“พวกมนัจะเอาเปรยีบใคร อย่างมากทุกคนก็แค่หงดุหงดิ แต่พวกมนั
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เล่นประกาศว่า พรุง่นีผู้เ้ล่นทุกคนจะต้องออกไปจากป่านรกหลมุศพ ไม่งัน้

พวกมันจะไม่รับรองความปลอดภัยนี่สิ มันเกินจะรับได้”

ผูเ้ล่นคนแรกกล่าว สีหน้าหงุดหงิดมาก ส่วนผูเ้ล่นคนอืน่กพ็ดูไม่ออก 

นอกจากถอนใจเฮือกใหญ่

พอฉางซาและพวกเดินผ่านกลุ่มผู้เล่นไปเล็กน้อย หนึ่งก็กล่าวเบาๆ 

ว่า “โห! พวกนั้นวางอ�านาจใหญ่โตมาก”

“พวกมันเป็นกิลด์อันดับหนึ่ง ความกร่างแค่นี้ถือว่าเรื่องเด็กๆ  ใน

อดีตพวกมันเคยปิดเมืองค้นหาศัตรูมาแล้ว” ลุงบุญค�ากล่าวขึ้น

“ลุงกลัวพวกมันหรือเปล่า” ฉางซาถาม

“หึๆ ถ้ากลัว เมื่อคืนจะชวนเอ็งปล้นพวกมันท�าไม” ลุงบุญค�าตอบ

ฉางซาหัวเราะ กล่าวว่า “แหม…มิน่าล่ะ เมื่อคืนลุงถึงกระตือรือร้น

เสนอให้ฉันปล้น ที่แท้อยากจะแหย่รังแตนเล่นนี่เอง”

ลุงบุญค�าเห็นฉางซาอ่านความในใจออกก็หน้าแดง จึงแกล้งไอสอง

ครั้ง

ตูมมม!!!

ยังไม่มีใครพูดอะไรต่อ ก็เห็นร่างผู้เล่นคนหนึ่งกระเด็นออกจากป่า 

และกล้ิงมาอยู่แทบเท้าของฉางซา ชั่วเสี้ยววินาทีก็มีผู้เล่นชายใส่ชุดสีฟ้า

พุ่งตามออกมา

“หลีกไป” ผู้เล่นคนนั้นตวาด ขณะลอยตัวเข้ามาหากลุ่มฉางซา

“ร้อยนิ้วเหล็ก”

ผู้เล่นใส่ชุดสีฟ้าเรียกใช้ทักษะ ท�าให้เกิดเงานิ้วเกลื่อนท้องฟ้า พุ่ง

เข้าหาฉางซาและเพื่อนๆ

ลุงบุญค�าดวงตาวาวโรจน์ เคลื่อนร่างออกมาอยู่ด้านหน้าฉางซา 

พร้อมกับออกทักษะหมัดเหล็กตันสวนกลับ

บึม้มม!!! เสียงปะทะดงัสนัน่หวัน่ไหว ทักษะร้อยนิว้เหลก็สลายไปใน

อากาศ ผู้เล่นชุดสีฟ้าที่ได้ใช้ทักษะร้องเสียงหลง ร่างของเขาปลิวกระเด็น

ลอยกลับไปทางเดิม ก่อนจะฟาดลงกับพื้นดังโครมใหญ่ ฉางซาหางคิ้ว

กระตกุ เขานกึไม่ถงึ ไอ้บ้านี่ไม่พดูอะไรกก็ระโดดเข้ามาโจมตพีวกเขาแล้ว 

ผู้เล่นลักษณะนี้เป็นคนที่ฉางซารังเกียจที่สุด

ยังไม่ทันที่ลุงบุญค�าจะลงมือซ�้า ฉางซาก็หยิบหอกเหล็กด�าออกจาก
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กระเป๋ามติ ิแล้วโยนเข้าใส่ร่างของผูเ้ล่นชดุสฟ้ีาทีก่�าลงัคบืคลานลกุข้ึนมาน่ัง

โครมมม!!!  “อ๊ากกก!!!” น�้าหนักหอกท�าให้ร่างที่ก�าลังจะลุกขึ้นนั่ง

ต้องล้มหงายหลัง ร่างฟาดลงไปนอนบนพื้นอีกครั้ง

ลุงบุญค�าแอบยิ้มเมื่อเห็นไอ้ตัวแสบของขึ้นกะทันหัน ฉางซาเดินไป

หาร่างผูเ้ล่นคนนัน้ พร้อมกบัยกเท้าข้ึนกระทืบหอกเหลก็ด�าทีท่บัอยูบ่นร่าง

ศัตรูอย่างไร้ความปรานี

“เก๋าเหรอ สาดดด…” ฉางซาร้องตะโกน

“เก๋าเหรอ สาดดด…”

ผูเ้ล่นชดุสฟ้ีาเจอลุงบญุค�าโจมตีด้วยทักษะหมดัแบบไม่ออมมอื และ

ภายหลังยังโดนหอกหนักทับ แถมยังถูกฉางซากระทืบใส่หอกที่ทับบนร่าง

ติดๆ กันอีก ท�าให้ผู้เล่นชุดสีฟ้าต้องกระอักเลือดออกมาหลายครั้ง

“นายเป็นใครวะ ฉนัมาจาก…กลิด์…อันดบัหนึง่นะโว้ย! อ้วก!” ผูเ้ล่น

ชุดสีฟ้าพยายามพูดข่มขู่ฉางซา ก่อนจะกระอักเลือดออกมาอีกรอบ

“ฉนัเป็นใครน่ะเหรอ พ่อเอง็มัง้ กลิด์อนัดบัหนึง่หรอื ไม่รูจ้กัโว้ย! จ�า

ไว้อย่ามาเหยียบเท้าพรานใหญ่ ถ้าคิดจะหาเรื่องพรานใหญ่ เตรียมล่มจม

ทั้งกิลด์” ฉางซาตอบเสียงเรียบ แล้วกระทืบต่อจนหน�าใจจึงยกเท้าขึ้น

“ฉัน…” ผู้เล่นชุดสีฟ้าพยายามพูดต่อ

ฉางซายกนิ้วชี้หน้า กล่าวว่า “พูดไม่เข้าหูอีกที เอ็งตาย!”

ผู้เล่นชุดสีฟ้าเห็นสีหน้าโหดๆ ของฉางซา เขาก็รีบหุบปากนิ่ง

ฉางซานั่งลง ใช้นิ้วเคาะใส่กระหม่อมผู้เล่นศัตรูเบาๆ แล้วกล่าวว่า 

“จ�าใส่สมองไว้ ฉันพรานใหญ่ ฝากไปบอกพวกนายทุกคน ใครหาเรื่องฉัน 

…ตาย! ใครวุ่นวายกับฉัน…ตาย! ใครคิดจะฆ่าฉัน…ตาย! ใครส่งคนมา 

ตามฆ่าฉัน…ตายยกกิลด์! ฉันให้ชอยซ์ไปเลือกแล้ว กรุณาเลือกอย่างมีสติ 

ถ้าฉันต้องล่มจม ฉันจบคนเดียว ส่วนพวกนายจบทั้งกิลด์ เข้าจ๋ายยย…!!!”

ค�าพูดข่มขูข่องฉางซาต่อผูเ้ล่นกลิด์อนัดบัหนึง่ ท�าให้เหล่าเพือ่นๆ พา

กันอึ้ง ไม่เว้นแม้แต่ลุงบุญค�า เพราะเพิ่งจะเคยเห็นคนบ้า นอกจากจะไปมี

เรื่องกับกิลด์อันดับสองแล้ว ยังไปข่มขู่กิลด์อันดับหนึ่งอีก ทั้งๆ ที่ตัวเองก็

ระดับนิดเดียว แต่ลุงบุญค�าก็มั่นใจอยู่เรื่องหนึ่ง ฉางซาไม่ได้พูดเล่นแน่ ทั้ง

สหีน้าและแววตาฉางซา บ่งบอกว่าไอ้ตวัแสบเป็นผูเ้ล่นทีผ่่านประสบการณ์

เล่นกับความตายมาอย่างโชกโชน
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ปั้ก! ฉางซายกมือตบหัวผู้เล่นชุดสีฟ้ากล่าวว่า “เข้าใจที่พูดไหม”

ผู้เล่นชุดสีฟ้ารีบพยักหน้ารับ

ฉางซายิ้มอย่างพึงพอใจ ก่อนจะกล่าวว่า “วันนี้ฉันจะปล่อยนายไป 

แต่ก็ต้องมีเงื่อนไข นายต้องส่งมอบสมบัติของนายมาให้ฉัน นายเลือกเอา

ว่าจะตายหรือจะท�าธุรกิจกัน”

ฉางซาหยิบมีดสั้นออกจากอกเสื้อ พริบตาเขาก็ปักมันลงที่แขนของ

ศัตรู ฉึกกก!!!

“อ๊ากกก!!!” ผู้เล่นชดุสฟ้ีาร้องเสยีงดงั ฉางซาย้ิมเหีย้มดงึมดีสัน้ออก

มา และกดลงที่คอศัตรูเตรียมเชือดทิ้ง

“ตอบมาเร็วๆ วัยรุ่นใจร้อน!” ฉางซากล่าวขึ้น

ผูเ้ล่นชาวยทุธท่ีถูกกลุ่มฉางซาช่วย เมือ่เหน็ความโหดของฉางซา เขา

ถงึกบัพดูไม่ออก ส่วนลงุบญุค�ากห็นัไปมองสมาชกิในกลุม่ คล้ายสือ่สารคยุ

กันด้วยสายตาว่า ‘ไอ้พรานใหญ่ มันโหดฉิบหาย’

“ฉนั…ฉนัจะให้…สมบตันิาย” ผูเ้ล่นใส่ชดุสฟ้ีากล่าว น�า้เสยีงสัน่เครอื

ฉางซาคลี่ยิ้ม เอื้อมมือซ้ายไปตบแก้มศัตรูเบาๆ กล่าวว่า “ดีมาก 

ว่าง่ายๆ ไอ้หนู”

ฉางซาลุกขึ้นยืน พอเขาใช้เท้าเหยียบด้ามหอก ตัวหอกก็ดีดขึ้นจาก

ร่างศัตรูมาอยู่ในมือเขาอย่างง่ายดาย

ผู้เล่นชุดสีฟ้าเห็นฉางซาสามารถจับหอกเล่มนี้ได้โดยไม่รู้สึกหนัก ก็

ไม่กล้าเล่นล้ินกบัฉางซาอกี ต้องรบีขนสมบตัอิอกมา ฉางซามองดอูาวธุและ

สมบัติบนพื้นด้วยสีหน้าพึงพอใจอยู่บ้าง

“โอเค แต่ก่อนปล่อยนายไป นายลองพูดว่า ‘พรานใหญ่เก่งที่สุดใน

สามโลก’ ซิ” ฉางซากล่าว

ผู้เล่นชุดสีฟ้าท�าหน้างง ส่วนลุงบุญค�าและพวกพากันกุมขมับ

“จ้องหน้าท�าไม เดี๋ยวตบป้าบ รีบพูด” ฉางซาพูดขู่ สีหน้าโรคจิต

“พรานใหญ่เก่งที่สุดในสามโลก” ผู้เล่นชุดสีฟ้ารีบพูดเมื่อเห็นว่า 

ฉางซาก�าลังถลกแขนเสื้อขึ้น

“ดีมาก ไปได้แล้ว ฮ่าๆๆ มีศัตรูมายกย่องนี่ รู้สึกดีจริงๆ ฮ่าๆๆ” 

ฉางซาเงยหน้าหัวเราะ ส่วนผู้เล่นชุดสีฟ้ารีบลุกขึ้น แล้วเผ่นหนีไป

อย่างรวดเร็ว เพราะกลัวฉางซาจะเปลี่ยนใจสังหารเขา แต่ในใจก็อดคิด 
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ไม่ได้ว่า ไอ้หมอนี่มันเป็นคนบ้าแน่ๆ

“ฮ่าๆๆ ได้สมบัติมาเพียบเลย ฮ่าๆๆ ยิปปี้! ยิปปี้!” 

ฉางซากวาดสมบัติเข้าไปไว้ในกระเป๋ามิติอย่างร่าเริง ท่ามกลาง

สายตาอึ้งๆ ของทุกคน โดยเฉพาะผู้เล่นที่ถูกช่วยชีวิต เขาเคยอ่านกระทู้

อยู่เป็นประจ�า ภาพในความรู้สึกเขา พรานใหญ่คือผู้มีคุณธรรมล�้าเลิศ แต่

เมื่อเขาได้มาเห็นบุคลิกจริงๆ แล้ว พรานใหญ่น่าจะเป็น ‘ขาเกรียนระดับ

ต�านานมากกว่า’

ลุงบญุค�าเลกิสนใจฉางซาแล้ว จงึหนัมามองผูเ้ล่นทีก่�าลงันัง่กนิน�า้ยา

เพิ่มพลังอยู่บนพื้น กล่าวว่า “ท�าไมเอ็งถึงถูกกิลด์อันดับหนึ่งตามฆ่าวะ”

ผู้เล่นที่ถูกช่วยชีวิตมองดูลุงบุญค�า ก่อนจะกล่าวว่า “พวกเราเป็น 

กิลด์เล็กๆ ประจ�าเมืองเสียวพ่าย มาท�าภารกิจที่นี่ครับลุง แต่ระหว่างท�า

ภารกิจจนได้รับคัมภีร์ยุทธระดับกลางมาเล่มหนึ่ง จู่ๆ กลับถูกพวกเขาเปิด

ฉากแย่งชิงคัมภีร์ยุทธครับ”

“คัมภีร์ถูกชิงไปแล้ว” ลุงบุญค�าถาม

“ยังครับ มันยังอยู่กับผม” ผู้เล่นตอบ

“รู้จักชื่อคัมภีร์ไหม” ฉางซาถามต่อ

“รู้ครับ เพื่อนผมคนหนึ่งเผลอพูดดังเกินไป” ผู้เล่นหนุ่มสารภาพ

ฉางซาถอนใจก่อนจะส่ายหน้า กล่าวว่า “งานนี้นายตายแน่ๆ”

“ไม่หรอกครับ เดี๋ยวผมจะออฟไลน์ออกจากเกมเลยครับ” ผู้เล่น

รีบพูดขึ้น

ฉางซายกนิ้วชี้ขึ้นส่ายไปมา กล่าวว่า “จุ๊ๆ มันรู้จักกิลด์นายไหม”

“คือ…คือ น่าจะรู้จัก” ผู้เล่นหนุ่มตอบตะกุกตะกัก

“เฮ่อ…ต่อให้นายออฟไลน์ มันก็เล่นกิลด์พวกนายแน่ๆ เตรียมท�าใจ

ได้เลยไอ้น้อง” ฉางซากล่าวตัดบท ท�าให้ผู้เล่นท่ียังไม่ได้คิดถึงผลกระทบ

หน้าซีดเผือด

“โธ่! นี่มันเรื่องทุกขลาภสินะ” ผู้เล่นกล่าว น�้าเสียงเศร้าๆ

“โชคดีน้องชาย พวกเราไปกันเถอะ” ฉางซากล่าว

พอได้ยินอย่างนั้น ผู้เล่นที่ก�าลังเศร้าก็ได้สติ เขารีบขยับเข้ามาจับ

แขนฉางซาไว้ กล่าวว่า “พรานใหญ่ผู้ทรงคุณธรรม ช่วยพวกเราด้วย”

“โอ๊ย! ต่อให้นายเชิดชูฉันเป็นเทพคุณธรรม ณ จักรวาล ฉันก็ตาม
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พวกนายตลอดไม่ได้หรอก” ฉางซาตอบ

ผู้เล่นหนุ่มไม่รู้จะท�าอย่างไรดี จึงรีบกล่าวต่อไปว่า “พรานใหญ่เป็น

คนฉลาด ช่วยหาทางแก้ให้ผมด้วย”

ฉางซาหยุดเดิน ส่วนลุงบุญค�าช�าเลืองตามองฉางซา เพราะรู้ว่าไอ้

ตัวแสบก�าลังเล่นละคร แต่ไม่รู้ในสมองของมันคิดอะไรอยู่

“ก็มีทางแก้อยู่สองทางนะ ข้ึนอยู่กับนายว่าจะรับได้ไหม” ฉางซา

กล่าวยิ้มๆ

“ทางไหนบ้างครับ” ผู้เล่นรับถาม

“เส้นทางแรกง่ายๆ เอาคัมภีร์ไปให้กิลด์อันดับหน่ึงซะ รับรองทุก

อย่างจบ”

ฉางซาแนะน�า ท�าให้ผู้เล่นที่เพิ่งรอดตายเบิกตาโต

“ทางที่สองล่ะครับ”

ฉางซาแบมือออก กล่าวว่า “ขายคัมภีร์ให้ฉัน แต่ปัญหาคือฉันไม่มี

เงินซื้อนะ พูดตรงๆ นายต้องยกคัมภีร์ให้ฉัน ส่วนฉันจะไปประกาศให้พวก

มันรู้เอง ว่าฉันซื้อคัมภีร์จากนายมาแล้ว” 

ผูเ้ล่นเจ้าของคัมภร์ีเกอืบลมจับเมือ่ได้ฟังเงือ่นไขทีส่อง ส่วนเพือ่นใน

กลุ่ม โดยเฉพาะลุงบุญค�า อ้าปากค้างไปแล้ว

‘สุดยอด! ไอ้พรานใหญ่ เอ็งวางแผนกินรวบเลยนี่หว่า’ ลุงบุญค�า

คิดในใจ

ฉางซาแกล้งตีหน้าเศร้า ยกมือตบไหล่ชายหนุ่มผู้ก�าลังไร้ทางออก 

กล่าวว่า “เลือกได้ยัง เวลาฉันมีจ�ากัด”

“คอื…ถ้าให้พรานใหญ่ไปแล้ว พรานใหญ่จะคนืคมัภร์ีให้ผมภายหลงั

ใช่ไหมครับ” ผู้เล่นกัดฟันถาม

ฉางซาตบไหล่ผูเ้ล่นหนุม่อกีครัง้ กล่าวว่า “น่ี…นายยังคงไม่เข้าใจหรือ 

ตอนน้ีกิลด์อันดับหนึ่งมันรู้อยู่แล้วว่านายได้คัมภีร์อะไรมา ถ้าฉันประกาศ

ซื้อคัมภีร์จากพวกนาย แต่สุดท้ายพวกนายยังเอาคัมภีร์ไปฝึก เมื่อพวกมัน 

รู้ระแคะระคาย พวกนายก็เละเหมือนเดิม ทางเดียวที่พวกนายจะรอด 

ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือ ฉันก็ต้องจ�าใจฝึกคัมภีร์บ้าๆ ของนายทั้งๆ ที่ไม่ชอบ 

ไม่ชอบเลยจริงๆ นะ เพื่อให้พวกนายรอดไง”

ฉางซากล่าวจบ ก็แกล้งกุมขมับกล่าวว่า
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“โอ๊ยๆ! ไม่! ไม่นะ! ฉันท�าไมต้องแบกขี้แทนพวกนายด้วยเนี่ย ลุง

บุญค�า พวกเราไปกันเถอะ” ฉางซาพูดจบก็ท�าท่าจะเดินหนี

ผู้เล่นที่ก�าลังลังเลรีบคว้าแขนฉางซาไว้ปัจจุบันทันด่วน

“อย่าเพิ่งไปพรานใหญ่” ผู้เล่นหนุ่มกล่าว ก่อนจะรีบหยิบหีบคัมภีร์

ออกจากกระเป๋ามิติ แล้วยัดใส่มือฉางซา

“ถ้าให้เลือกระหว่างกิลด์อันดับหนึ่ง ผมยอมยกคัมภีร์ให้พรานใหญ่

ดีกว่า” ผู้เล่นหนุ่มรีบพูดต่อ

ฉางซาเปลี่ยนจากจับเป็นกอดหีบคัมภีร์ไว้ กล่าวว่า “เอาเถอะ ฉัน

จะแบกรับทุกอย่างไว้เอง ไอ้น้อง…นายอยู่กิลด์ไหน สักวันฉันจะส่งคัมภีร์

ยุทธที่ดีกว่าเดิมไปคืนให้ถึงกิลด์”

ค�าพูดของฉางซาท�าให้ผู้เล่นหนุ่มท่ีก�าลังเศร้าดวงตาวาวโรจน์ “พี่

พรานใหญ่พูดจริงนะครับ”

“อือ…ถ้าฉันไม่ตายเพราะคัมภีร์ของนายซะก่อน” ฉางซาตอบยิ้มๆ

“ผมมาจากกิลด์เข็มสมุทร ชื่อโอวัลติน” ผู้เล่นรีบแนะน�าตัว

ฉางซากะพริบตาปริบๆ กล่าวว่า “โอวัลติน เป็นชื่อเหี้ยมหาญมาก”

“จริงหรือพี่ ผมนึกว่าชื่อมันคิกขุซะอีก” โอวัลตินตอบพาซื่อ

ลุงบุญค�ากับพวก เห็นฉางซาท�าหน้าปูเลี่ยนก็พากันกลั้นหัวเราะไว้

“โอเค พวกเราไปตามหากากชุดสีฟ้ากัน”

ฉางซากล่าวตดับทจบ กเ็ริม่พาทกุคนย้อนกลบัเข้าไปในป่าบรเิวณที่

ชายหนุ่มถูกไล่ล่าออกมา เกือบสิบนาทีก็ทะลุออกมายังลานโล่ง

โอวลัตนิเหน็เพือ่นสองคนก�าลังถกูผูเ้ล่นชุดสีฟ้าห้าคนล้อมไว้ จงึรบี

เขย่าแขนฉางซา กล่าวว่า “พี่พรานใหญ่ ช่วยเพื่อนผมด้วย”

ฉางซาพยักหน้า หันไปมองลุงบุญค�าแล้วกล่าวว่า “ลุง ช่วยถางป่า 

เรียกความสนใจหน่อยซิ” 

ลุงบุญค�าต้องการแหย่รังแตนอยู่แล้ว จึงเคลื่อนร่างออกไปใช้หมัด

เหลก็ตนัท�าลายต้นไม้ขนาดใหญ่จนระเบดิล้มโครมลงมา ผูเ้ล่นชดุสฟ้ีาต่าง

ตื่นตระหนก หันมามองผู้มาเยือนใหม่กันหมด

ฉางซาโยนหบีคมัภร์ีในมอืเล่น กล่าวว่า “ฉนัพรานใหญ่ ได้ซ้ือคมัภร์ี

เล่มนี้จากกิลด์เข็มสมุทรแล้ว ถ้าอยากได้ มาซื้อต่อจากฉันไป เนื่องจากฉัน

ซือ้ในราคา 100 ล้านเหรยีญเงนิยหูยวน ฉนัจะขายในราคา 200 ล้านเหรยีญ
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เงินยูหยวน สนใจจะซื้อกันไหม”

ค�าพดูของฉางซากะทนัหนัเกนิไป ท�าให้ผู้เล่นชายในชดุสฟ้ีาพากนัอึง้

ไปหมด ส่วนผูเ้ล่นชายสองคนท่ีถกูล้อมไว้กร็บีใช้วชิาตวัเบาเผ่นหนอีอกมา

“นายคือพรานใหญ่?” ผู้เล่นชุดสีฟ้าคนหนึ่งถาม

“ใช่! เพื่อนนายสามคนคิดลองของ ฉันสั่งสอนเบาะๆ ไปแล้ว แต่

ถ้ายังมีใครคิดลองของอีก ฉันจะฆ่าให้หมด และอย่าหาว่าฉันเหี้ยมโหดก็

แล้วกัน” 

ฉางซากล่าวเสียงเรียบ ส่วนคนที่อยู่รอบข้างฉางซาท�าหน้างงๆ ไม่

เข้าใจ เพราะที่พวกเขาเห็นฉางซาสั่งสอน มีเพียงคนเดียวเท่านั้น

ลุงบุญค�าที่ยืนพิงต้นไม้อยู่ไม่ไกลยิ้มกริ่ม

‘ไอ้ตวัแสบ เล่ห์เหลีย่มแพรวพราวมาก มนัแกล้งพดูปด ขยับจ�านวน

คนที่มันเล่นงานขึ้น เพื่อใช้จิตวิทยาขู่ฝ่ายตรงข้าม เตือนไม่ให้ลงมืออย่าง

ผลีผลาม’ ลุงบุญค�าคิดในใจ

ฉางซาเห็นผู้เล่นชุดสีฟ้าห้าคนต่างนิ่งเงียบ ไม่กล้าแม้จะขยับตัว จึง

กล่าวต่อไปอกีว่า “ฉนัแค่แวะมาบอกราคาคมัภร์ี สนใจตดิต่อมา พร้อมขาย”

ผู้เล่นชุดสีฟ้าห้าคนต่างหุบปากเงียบเหมือนเดิม แม้พวกเขาอยู่ต่อ

หน้าคนอ่ืน ทุกคนจะพูดว่าไม่กลัวพรานใหญ่ แต่เมื่อเผชิญหน้ากันจริงๆ 

พวกเขากลับไม่กล้าพูดอะไรออกมา

ชื่อเสียงการสังหารผีดิบระดับสูง พวกเขาได้ฟังแทบทุกวัน แน่นอน

ว่าทุกคนมั่นใจ ต่อให้พวกเขาห้าคนร่วมมือกันก็สู้ผีดิบระดับสูงไม่ได้ แต่

พรานใหญ่สามารถจัดการมันได้ด้วยตัวคนเดียว

“ลืมบอกไป การเจรจาธุรกิจขายคัมภีร์ เราคงตกลงกันที่นี่ไม่ได้ 

เพราะฉันจะต้องเดินทางไปยังปราสาทนครผีดิบอีก ถ้าสนใจในราคา 

ซื้อขายที่เสนอไป ให้หัวหน้าพวกนายตามไปซื้อกับฉันได้” ฉางซากล่าวจบ 

ก็โบกมือแล้วหันหลังกลับ

ทุกคนในกลุ่มฉางซาเดินตามหลังไปเงียบๆ แน่นอนว่าลุงบุญค�า 

ไม่ประมาท จึงเดินอยู่ท้ายขบวน



2
ก่อกวนเทพสายฟ้าหล่ีมู่

ดูเหมือนเร่ืองคมัภร์ีทีถ่กูขายให้ฉางซาแพร่สะพดัไปแล้ว เพือ่นของ

โอวัลตินที่ก�าลังหลบหนีจึงเลิกถูกตามฆ่า เมื่อโอวัลตินได้รับการติดต่อกับ

เพื่อนๆ เขาก็บอกลาฉางซาทันที

“เอ็งนี่มันโคตรเหลือเชื่อจริงๆ ว่ะ” ลุงบุญค�ากล่าว เมื่อโอวัลตินกับ

พวกแยกจากไปแล้ว

“ฮ่าๆๆ คนดีอย่างฉัน ท�าเรื่องดีๆ จนชินแล้ว” ฉางซาตอบยิ้มๆ

“คนดี ฮ่าๆๆ ไส้เอ็งมีกี่ขด ข้าเห็นหมด อย่ามาตีหน้าเซ่อๆ กับข้า 

แต่ก็นึกไม่ถึงว่าเอ็งจะเอาคัมภีร์ระดับกลางจากคนอื่นมาได้ โดยการเสีย

น�้าลายแค่ไม่กี่หยด” ลุงบุญค�าตอบ

“ฉันอยากเป็นเหมอืนพรานใหญ่จงั พดูไม่กีค่�าก็ได้คมัภร์ีระดับกลาง

มาแล้ว” สองกล่าวขึ้น

“ดีกับผีสิ!” พระจันทร์สีเลือดกล่าว

“ไม่ดีตรงไหนครับ คุณหมอ” ฉางซาถาม

“นายไปท้าทายพวกเขาไว้เยอะ เกดิพวกมนัคดิโจมตจีริงๆ จะท�ายงัไง” 

พระจันทร์สีเลือดถาม
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ฉางซาหัวเราะ กล่าวว่า “ตราบใดที่ไม่มีใครจัดการผีดิบระดับสูง

ได้ด้วยตัวคนเดียว พวกมันจะไม่เคลื่อนไหวตามหาพรานใหญ่เพื่อเสี่ยง

ดวงแน่นอน เหตุผลก็ง่ายนิดเดียว ทุกคนล้วนรักระดับพื้นฐานของตัวเอง

ทั้งสิ้น ฮ่าๆๆ”

ลุงบุญค�านึกถึงค�าพูดที่ฉางซากล่าวทิ้งท้ายไว้กับกลุ่มผู้เล่นสีฟ้า จึง

กล่าวขึ้นว่า “ท�าไมเอ็งบอกเป้าหมายของตัวเองให้พวกกิลด์ล�าดับหนึ่งรู้ว่า

เอ็งจะไปไหน”

“ฮ่าๆๆ ถ้าพวกมันไม่ตามมาก็แล้วกันไป แต่ถ้าตาม พวกเราก็เสี่ยง

น้อยลง เพราะพรานใหญ่สดุหล่อมวีธิีให้พวกมนัเป็นฝ่ายเบกิทางให้เราก่อน 

ฮ่าๆๆ” ฉางซาตอบ ดวงตาวาวโรจน์

ลุงบุญค�าถึงกับอึ้งไปอีกครั้ง

‘ร้ายกาจ มันวางแผนหาคนไปตายแทน’ ลุงบุญค�าคิดในใจ

“ถ้าพวกมันไม่ตามพวกเรา เอ็งคงไม่ให้ข้าเสี่ยงเป็นคนแรกๆ ใน

แผนการของเอ็งหรอกนะ” ลุงบุญค�าถามดักคอ

ฉางซาหัวเราะข�า กล่าวว่า “ฉันมีแผนให้พวกมันไม่อาจไม่ตาม 

พวกเรา”

ค�าพูดมีเล่ห์กลของฉางซา ท�าให้ลุงบุญค�าและพวกเริ่มมองเห็น

เภทภัยมายืนกวักมือเรียกอยู่ตรงหน้า

“เอ็งคงไม่ให้ยัยหนูไปท้าตีท้าต่อยเหมือนเอ็งนะ” ลุงบุญค�ากล่าว

ฉางซาดวงตาวาวโรจน์ เขาคลี่ยิ้มเล็กน้อยก่อนกล่าวว่า “ฉันไม่ให้

ทุกคนเสี่ยงหรอก การจะให้พวกมันตามมานั้นง่ายนิดเดียว”

“พรานใหญ่จะท�ายังไงหรือ” หนึ่งถามขึ้น น�้าเสียงอยากรู้มาก

“ลุงบุญค�าน่าจะตอบได้ ผีดิบระดับสูงหาได้ที่ไหน ถ้าไม่เจอใน

ภารกิจ” ฉางซาถาม

ลุงบุญค�าเบิกตาโตทันที จากนั้นร้องอุทาน “ในโซนปราสาทนคร

ผีดิบ!”

“เอ็งจะปล่อยผดีบิระดบัสงูทีม่นัมดัไว้” ลงุบญุค�าเฉลยแผนการของ

ฉางซาต่อ

“ถูกต้องนะคร้าบบบ!” ฉางซาชี้นิ้วใส่หน้าลุงบุญค�า เหมือนเกมโชว์

ในรายการโทรทัศน์
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“พรานใหญ่จะบกุเข้าไปปล่อยผดีบิระดบัสงูได้ยงัไง พวกมนัมกีนัตัง้

หลายคน” สองเอ่ยปากถาม

ฉางซาหัวเราะ ก่อนจะหยิบคันธนูเหล็กด�าออกจากกระเป๋ามิติ

“ใช้สิ่งนี้ไง” ฉางซาตอบ

“อืม…เป็นความคิดที่ไม่เลว แต่จะช่วยผีดิบระดับสูงเมื่อไหร่ดี” 

ลุงบุญค�าถามสีหน้ากระตือรือร้น

“หึๆ ต้องช่วยหลังจากตะวันตกดินไปแล้ว เราจะได้อ�าพรางตัวเอง

ได้” ฉางซาตอบ

ลุงบุญค�าพยักหน้าหงึกๆ กล่าวว่า “เพื่อความปลอดภัยของทุกคน 

ตอนน้ีพวกเราจะเดินทางออกจากบริเวณนี้ไปก่อน พระอาทิตย์ตกดิน 

เมื่อไหร่ เราจะเดินทางย้อนกลับมาตามแผน”

เมื่อไม่มีใครคัดค้าน ลุงบุญค�าก็เริ่มน�าทาง ระหว่างเดินทางฉางซา 

หยิบหีบคัมภีร์ยุทธระดับกลางออกมาดูด้วย เพราะเขายังไม่รู้เลย มันเป็น

คัมภีร์อะไร

“คัมภีร์ย่างก้าวพริบตา”

‘โอ…น่าสนใจแฮะ’ ฉางซาคิดในใจ ก่อนจะเปิดดูหน้าต่อไป และ

อ่านข้อความ

“คัมภีร์ย่างก้าวพริบตา เป็นคัมภีร์ชนิดที่มีผู้รับสืบทอดได้สิบคน”

‘เหอะๆ ไม่น่าแปลกใจ ท�าไมกิลด์อันดับหนึ่งถึงทุ่มก�าลังไล่ฆ่ากิลด์

เขม็สมทุร เพราะคัมภร์ีเล่มนี้ใช้กันได้หลายคนนีเ่อง ฮ่าๆๆ’ ฉางซาคดิในใจ  

ก่อนจะกวาดสายตาลงไปอ่านข้อความด้านล่างต่อ

คัมภีร์ย่างก้าวพริบตา สามารถฝึกได้ทั้งหมดสิบคน เหมาะส�าหรับ

ผู้มีวิชาตัวเบาอ่อนด้อย คัมภีร์นี้ใช้ในการเข้าโจมตีหรือหลบหลีกการโจมตี

ของศัตรู ไม่มีผลต่อการป้องกัน ดังนั้นผู้ใช้คัมภีร์จะสูญเสียเฉพาะค่าพลัง

การโจมตีเท่านั้น

กฎการใช้คัมภีร์

1. ผู้เล่นที่มีระดับพื้นฐาน 30 ขึ้นไป ใช้งานย่างก้าวพริบตาได้ 

5 เมตร
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2. ผู้เล่นที่มีระดับพื้นฐาน 40 ขึ้นไป ใช้งานย่างก้าวพริบตาได้ 

8 เมตร

3. ผู้เล่นที่มีระดับพื้นฐาน 50 ขึ้นไป ใช้งานย่างก้าวพริบตาได้ 

10 เมตร

4. ผู้เล่นที่มีระดับพื้นฐาน 60 ขึ้นไป ใช้งานย่างก้าวพริบตาได้ 

15 เมตร

5. ผู้เล่นที่มีระดับพื้นฐาน 70 ขึ้นไป ใช้งานย่างก้าวพริบตาได้ 

20 เมตร

“ฮ่าๆๆ คัมภีร์นี้ เอาไว้โชว์ออฟข่มขู่เจ๋งมากๆ ฮ่าๆๆ” ฉางซากล่าว 

ลุงบุญค�าที่น�าขบวน เห็นฉางซาอ่านคัมภีร์พร้อมกับหัวเราะจึงกล่าวว่า

“เป็นคัมภีร์อะไรวะ ท่าทางจะถูกใจเอ็งมาก”

“คัมภีร์ย่างก้าวพริบตา” ฉางซาตอบ ท�าให้ลุงบุญค�าตาโต

“เป็นคัมภีร์แบบกลุ่มใช่ไหม งานนี้ข้าต้องมีเอี่ยวด้วยนะโว้ย! ข้า

หามาตั้งนานมากแล้ว แต่ไม่เจอสักที เห็นเพื่อนข้าใช้แล้วอิจฉาตาร้อน

ทุกที” ลุงบุญค�ารีบพูด

“ไม่มีปัญหา มันใช้ได้ตั้งสิบคน เพียงพอส�าหรับกลุ่มเราทั้งกลุ่ม” 

ฉางซาตอบ

“ฉันก็มีเอี่ยวด้วยหรือ” หนึ่งถาม พร้อมชี้นิ้วใส่หน้าตัวเอง

“แน่นอน พรานใหญ่ไม่เคยเอาเปรียบเพื่อน ถ้าไม่จ�าเป็น ฮ่าๆๆ” 

ฉางซาตอบยิ้มๆ ท�าให้หนึ่งถึงกับกลืนน�้าลาย เพราะไม่คาดคิดว่าตัวเองจะ

ได้ฝึกคัมภีร์ระดับกลางง่ายๆ ฉางซาไม่ต้องถามก็รู้ ทุกคนในกลุ่มดีใจแค่

ไหน แน่นอนว่า การให้ทุกคนเรียนคัมภีร์ก็ส่งผลดีต่อตัวเขาเมื่อเข้าสู่นคร

ผีดิบ เพราะเขาจะปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ตามปกตขิองเกมเจ้ายทุธจกัร ผูเ้ล่นเมือ่ระดับพืน้ฐานผ่าน 30 กจ็ะ

เริม่มวีชิาตวัเบาโดยอัตโนมติั และทุกระดบัพืน้ฐานทีส่งูขึน้ ความแขง็แกร่ง

ของวิชาตัวเบาก็จะเพิ่มพูนตามทักษะที่ตัวเองได้ค้นพบ

วิชาตัวเบาในยุทธภพ แยกออกเป็นสองลักษณะด้วยกัน

1. ขึ้นอยู่กับระดับ ยิ่งระดับพื้นฐานสูง วิชาตัวเบายิ่งแข็งแกร่งและ

รวดเร็ว
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2. ขึ้นกับคัมภีร์ยุทธ ใครได้คัมภีร์ยุทธที่เกี่ยวเนื่องกับวิชาตัวเบา

ระดับสูง ต่อให้ผู้ฝึกระดับพื้นฐานต�่า เขาก็สามารถมีวิชาตัวเบาเทียบชั้น

กับผู้เล่นระดับ 70 ขึ้นไปได้ไม่ยาก

ลุงบุญค�าพาทุกคนเดินกันอยู่พักใหญ่  จนกระทั่งออกห่างจาก

อาณาเขตโบราณสถานปราสาทร้างเกือบสิบกิโลเมตร ลุงบุญค�าก็ให้ทุก

คนตั้งเต็นท์กันที่นี่

เมื่อตั้งเต็นท์เสร็จ ทั้งฉางซาและคนอื่นๆ ก็เร่ิมฝึกคัมภีร์ย่างก้าว

พริบตา แต่ก็คงไม่มีใครจะขยันเท่าฉางซาอีกแล้ว เพราะมีเหตุการณ์ดัง

ต่อไปนี้เกิดขึ้น

“ไอ้พรานใหญ่ไปเก็บฟืนมาไว้ใช้ตอนกลางคืนหน่อย” ลุงบุญค�า

กล่าวขึ้น

“ได้เลย! ย่างก้าวพริบตา ย่างก้าวพริบตา ย่างก้าวพริบตา ย่างก้าว

พริบตา…” หลังจากนั้น

“พี่พรานมากินข้าวเที่ยง” พระจันทร์สีรุ้งกล่าวขึ้น

“ได้เลย! ย่างก้าวพริบตา ย่างก้าวพริบตา ย่างก้าวพริบตา…” หลัง

จากนั้น

“พรานใหญ่สอนยิงธนูให้ฉันหน่อย” หนึ่งกล่าวขึ้น

“ได้เลย! ย่างก้าวพริบตา ย่างก้าวพริบตา ย่างก้าวพริบตา…”

ท้ังหมดคอืเหตกุารณ์บางส่วน หลงัจากทีฉ่างซาได้ฝึกคมัภร์ีย่างก้าว

พรบิตา ไม่ว่าจะไปไหน ฉางซาจะใช้งานคมัภร์ีอยูต่ลอดเวลา จนพลงัโจมตี

ของตัวเองแทบไม่เหลือ ฉางซาจึงหยุดพัก

ลุงบุญค�ามองดูฉางซา กล่าวว่า “เอ็งจะใช้งานบ่อยๆ ไปท�าไมวะ ก็

แค่ทดลองให้คุ้นเคยก็พอแล้วไม่ใช่หรือ”

“ไม่พอหรอก ส�าหรบัฉนั ผูเ้ล่นสามารถพฒันาได้ ยิง่ใช้งานคมัภร์ีให้ 

คุ้นเคยเท่าไหร่ ฉันก็จะใช้ได้ดีกว่าคนอื่นซึ่งฝึกวิชาเดียวกัน” ฉางซาตอบ

“แต่เอ็งหกัโหมเกนิไปหรอืเปล่า ค่อยๆ เรยีนรู้ดีกว่าไหม” ลงุบญุค�า

พูดต่อ ฉางซายิ้ม กล่าวว่า

“นิสัยฉันไม่เหมอืนคนอืน่ลงุ ส�าหรบัฉนัการหกัโหมกค็อืการก้าวข้าม

ขีดจ�ากัดของตัวเอง”
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“เฮ่อ…ข้าลืมนึกไป เอ็งมันบ้า!” ลุงบุญค�ากล่าว ฉางซาเพียงอมยิ้ม

ไม่ได้ตอบอะไร

ฉางซาไม่ได้อธิบายให้ลุงบุญค�า ปัจจุบันเขาสามารถพัฒนาวิชา 

ย่างก้าวพริบตาที่เหมาะส�าหรับตัวเขาเองได้แล้ว ทุกครั้งที่เขาใช้วชิานี้ เขา

สามารถก้าวเท้าได้ไกลกว่าคนอ่ืนๆ ในระดบัเดยีวกนัสองก้าว นอกจากนีย้งั

มีการพัฒนาด้านความเร็วขึ้นกว่าเดิม นั่นหมายความว่า ถ้าผู้เล่นที่มีระดับ

พื้นฐานเท่ากัน เรียนรู้วิชาเดียวกัน เขาสามารถเข้าโจมตีได้ก่อน

ระหว่างทีฉ่างซานัง่พกัผ่อน รอพลงัโจมตฟ้ืีน ไร้เงากโ็ผล่ข้ึนมาจากรู  

มันกระโดดเข้ามานั่งบนตักฉางซา เขาก็ใช้มือลูบหัวมันอย่างเอ็นดู ฉางซา

ไม่รูนึ้กพเิรนทร์อะไร เขาจงึเอาคัมภร์ีย่างก้าวพรบิตาออกมา และเอานิว้เท้า 

ของไร้เงาทัง้ห้านิว้ ไปทาบหน้าสดุท้ายของคมัภร์ีเช่นเดียวกบัผูเ้ล่น ช่ัวเสีย้ว

วินาทีนั้น ร่างของไร้เงาก็เปล่งแสงสีเขียวขึ้นและหายไป

“เฮ้!” ฉางซาร้องลัน่เสยีงดงั ท�าให้ทกุคนทีส่นทนากนัอยูไ่ม่ไกล หนั

หน้ามามองเขากันหมด

“อยู่ๆ ก็ร้องขึ้น นายประสาทหรือเปล่า” พระจันทร์สีเลือดถาม

ฉางซาพอตั้งสติได้ก็กล่าวว่า “ไม่มีอะไรหรอก ฉันแค่หยอกล้อกับ

ไร้เงาเล่น”

เมื่อทุกคนหันหน้าไปคุยกันต่อ ฉางซาก็รีบจ้องดูรายชื่อผู้ฝึกคัมภีร์

‘ไร้เงา มีชื่อของมันในคัมภีร์ด้วย อะไรวะ! สัตว์อสูรฝึกคัมภีร์ผู้เล่น

ได้ยังไง เหอะๆ เรื่องนี้ต้องเหยียบให้มิด’ ฉางซาคิดในใจ ก่อนจะอุ้มไร้เงา

ขึ้นชูเหนือศีรษะ

“นายเป็นตวัอะไรกนัแน่วะเนีย่” ฉางซากล่าวเบาๆ และเพือ่ให้แน่ใจ 

เขาจึงขอเพื่อนในกลุ่มไปเดินเล่น แต่แท้ที่จริงไปวิ่งไล่จับกับไร้เงา ทั้งสอง

ต่างใช้วิชา ‘ย่างก้าวพริบตา’

“ฮ่าๆๆ ยอดเยี่ยมมากไร้เงา ต่อไปคงไม่มีใครจับนายได้แน่” 

ฉางซากล่าวอย่างยินดี แม้จะไม่รู้ว่าไร้เงามันเรียกใช้คัมภีร์ยุทธได้

อย่างไร

ฉางซาอดคิดไม่ได้ บางทีการที่ไร้เงาสามารถเรียนรู้คัมภีร์ได้ มัน

อาจเป็นบัก๊ผดิพลาดของโปรแกรมทีห่ลดุรอดมาก็ได้ แน่นอนว่าเขาจะต้อง

เกบ็เรือ่งนีเ้ป็นความลับสุดยอด เพราะถ้าข่าวรัว่ไหลไปถงึหโูปรแกรมเมอร์ 
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เมื่อไหร่ สิทธิพิเศษนี้จะหายไปกับสายลม

ฉางซากลับมาถึงเต็นท์ที่พักก็ค�่าพอดี

ลุงบุญค�าปรึกษาหารือกับฉางซา เมื่อได้บทสรุป ลุงบุญค�าก็แจ้งให้

คนอื่นๆ ได้ทราบว่า ตัวเองจะไปกับฉางซาสองคน โดยให้เหตุผลว่า การ

ไปปล่อยผีดิบระดับสูงในครั้งนี้อันตรายมาก ถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามรู้ตัว ม ี

ผู้เล่นมาช่วยผีดิบ ทุกคนอาจเกิดปัญหาในการหลบหนี

ทกุคนเหน็ฝีมอืผู้เล่นชุดสีฟ้ากนัแล้ว จึงไม่มีใครคดัค้านอะไร ดงันัน้

ฉางซากับลุงบุญค�าจึงออกเดินทางย้อนกลับไปเพียงสองคน

เวลาผ่านไปเกือบหนึ่งช่ัวโมง ฉางซาก็มาซุ่มอยู่ห่างจากต�าแหน่ง

ที่ผู้เล่นชุดสีฟ้ามัดผีดิบระดับสูงไว้เกือบร้อยเมตร ลุงบุญค�าส�ารวจมองด ู

ผู้เล่นแต่ละคน ก่อนจะไปชะงักสายตาที่ผู้เล่นคนหนึ่ง ซึ่งเพิ่งจะเหินร่างลง

มา และมีเหล่าสมุนคนอื่นท�าความเคารพ

“เทพสายฟ้าหลี่มู่” ลุงบุญค�าค�ารามออกมาเบาๆ

ฉางซามองตามสายตาของลุงบุญค�าไป เขาพบเห็นผู้เล่นหนุ่มใส่

เสื้อชาวยุทธสีขาว ผมสั้น พกดาบยาวสองเล่ม เขาก็อมยิ้ม กล่าวว่า “คู่

แค้นเก่าหรือ”

“ใช่ ปะทะกันสามครั้ง เสมอสอง แพ้มันหนึ่ง” ลุงบุญค�าตอบ

ฉางซาเกิดความสนใจผู้เล่นคนนี้ทันที

“มันเป็นใคร คนส�าคัญของกิลด์หรือเปล่า” ฉางซาถามต่อ

“แค่หวัหน้าหน่วยเลก็ๆ ของกลิด์อนัดบัหนึง่ หรอืกค็อื กลิด์สามราชัน

สวรรค์” ลุงบุญค�าตอบ ท�าให้ฉางซาหันขวับไปจ้องมองลุงบุญค�า

“หัวหน้าหน่วยเล็กๆ” ฉางซาถามซ�้าเพราะยังไม่เชื่อหู ถ้าหัวหน้า

หน่วยเล็กๆ ยังเอาชนะลุงบุญค�าได้ งั้นระดับสูงกว่าน้ีไม่ใช่บี้ลุงบุญค�าได้

ด้วยนิ้วเดียวหรือ

“เอ็งกลัวแล้วสิ ข้าถึงบอกเอ็งไง แม้กิลด์อันดับสองจะกลัวเอ็ง แต่

ไม่มีผลกับกิลด์อันดับหนึ่ง” ลุงบุญค�ากล่าว 

ฉางซาหัวเราะข�า กล่าวว่า “ท�าไมฉันต้องกลัวพวกมันด้วย แค่ฉันใช้

ไม้ตายออกไป กิลด์มันเทพแค่ไหน ก็ตายห่าหมด”

“โธ่! ไอ้ขี้คุย ไม้ตายอะไรของเอ็ง ไหนบอกข้าสิ” ลุงบุญค�าถาม
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“ไม่ยาก แอบสมัครเข้ากิลด์มันไง ไม่ถึงครึ่งปี กิลด์มันหายไป

แน่นอน ฮ่าๆๆ” ฉางซาตอบ

ลงุบญุค�าเบ้ปาก กล่าวว่า “เอ็งมัน่ใจหรอื สกลิเทพอาถรรพ์ของเอง็

จะศักดิ์สิทธิ์ตลอด”

“ผ่านมาสิบสองเกม กิลด์ที่หมายตาไว้ ยังไม่เคยพลาดสักกิลด์” 

ฉางซาตอบ

ลุงบุญค�าได้ลองรสชาติความซวยตามติดแล้ว ถึงกับกลืนน�้าลาย

“แสดงว่าเกมอื่นๆ เอ็งคงเทพน่าดู” ลุงบุญค�ากล่าวขึ้น

“ไม่เลย ฉันกลายเป็นกากทุกเกม” ฉางซาตอบ

ลุงบุญค�าอึ้งไปสักพัก ก็กล่าวขึ้นว่า “ท�าไมวะ”

ฉางซาอมยิ้ม กล่าวว่า “ฉันมีศัตรูเยอะมาก ถูกกระหน�่าฆ่าตาย จน

กลายเป็นไอ้กากน่ะสิ”

“เอ็งใช้สูตร ‘เข้ากิลด์ไหน หัวหน้าตายหมด’ หรือเปล่า” ลุงบุญค�า 

ถาม

“ใช้! แต่หน้าฉนั เขาเริม่จ�าได้แล้วไง กเ็ลยใช้มกุนี้ไม่ได้อกี” ฉางซา 

ตอบ

ลุงบุญค�าก�าลังจะถามต่อ แต่ฉางซากลับสะกิดให้ลุงบุญค�าหันไปดู

เทพสายฟ้าหลี่มู่

“ดเูหมอืนพวกมนัจะจับผดีบิระดบักลางไว้อกีตวันะ” ฉางซากล่าวขึน้

“ด้วยฝีมอืพวกมนั การจะจับผดีบิระดบักลางมาเพิม่อกีสกัตวั ไม่ใช่

เรื่องยากเย็นอะไร” ลุงบุญค�าตอบ

ฉางซานิ่งคิดเล็กน้อยก็กล่าวขึ้นว่า “พวกเรา เข้าไปใกล้กว่านี้กัน”

ลุงบุญค�าพยักหน้ารับ หลังจากนั้นหนึ่งชราหนึ่งหนุ่มน้อยก็พากัน

เคลื่อนร่างเข้าไปให้ได้ใกล้ที่สุด ทั้งหมดใช้เวลาไปมากพอสมควร ในที่สุด

ก็มาหยุดอยู่ในเงามืดห่างจากเป้าหมายห้าสิบเมตร

“เราเข้าไปได้เต็มที่แค่นี้ ถ้าเข้าไปอีก เทพสายฟ้าหลี่มู่ต้องใช้สกิล

ตรวจจับเจอพวกเราแน่” ลุงบุญค�ากล่าวขึ้น

ฉางซาพยักหน้า กล่าวว่า “แค่นี้ก็เหลือเฟือ”

“เอ็งจะโจมตปีล่อยผดีบิระดบัสงูเลยไหม จดุนีเ้หมาะมากทีจ่ะยงิธนู

ตัดเชือกที่ผูกมัดผีดิบระดับสูงไว้” ลุงบุญค�าถาม
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ฉางซาเห็นเทพสายฟ้าหลี่มู่ ก�าลังเปิดอ่านคัมภีร์ที่หน้าปกประดับ

ด้วยอัญมณีเล่มหนึ่ง เขาก็อมยิ้ม กล่าวว่า “หึๆ ฉันจะจู่โจม ในขณะที่มัน

ใช้คัมภีร์สะกดจิตอะไรนั่นกับผีดิบระดับสูง ลองคิดดูว่าอะไรจะเกิดขึ้น”

“ดี ความคิดเยี่ยม” ลุงบุญค�ากล่าวสนับสนุน

ท้ังสองซุ่มรออยู่ไม่นาน เทพสายฟ้าหลี่มู่ก็เร่ิมขยับตัวเข้ามาใกล้

ผีดิบระดับสูง ฉางซารีบหยิบคันธนูเหล็กด�าออกจากกระเป๋ามิติ เมื่อเห็น

เทพสายฟ้าหลี่มู่กรีดเลือดที่นิ้ว คล้ายจะท�าพิธีอะไรบางอย่าง ฉางซาก็คิด

ว่ามันถึงเวลาแล้ว เขาจึงกล่าวขึ้นว่า

“รับพลังชีวิต”

ฉางซากล่าวเบาๆ ตามข้อมูลในหัว พริบตาคันธนูที่ฉางซาจับก็

ปรากฏจุดแสงสีส้ม วิ่งแตกลายงาไปตามคันธนู คล้ายกับเส้นเลือดของ

ชีวิต ฉางซาพบว่าพลังป้องกันและโจมตีของเขาเริ่มถูกดูดเข้าไปในคันธนู

ด้านลุงบุญค�าก็แผ่พุ่งสกิลระวังภัยออกไปให้ได้กว้างที่สุด เพื่อ

เตรียมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นกัน

“หยุด!!” ฉางซาร้องสั่ง เมื่อพบว่าพลัง 1 ใน 3 ของร่างกายถูกดูด

ไปไว้ในธนูเหล็กด�าแล้ว

ในขณะเดยีวกัน เทพสายฟ้าหล่ีมูก็่ได้เอาเลือดของตวัเองมา แตะไว้

ที่ตัวผีดิบระดับสูง ฉางซาใช้ดวงตาจับจ้องมองเทพสายฟ้าหลี่มู่ตลอดเวลา 

ส่วนมอืกห็ยบิเอาลกูธนหูวัเงนิออกจากกระเป๋ามติ ิเมือ่ง้างสายแล้ว ฉางซา 

ก็เล็งไปยังเชือกที่มัดร่างผีดิบระดับสูงไว้

ฟ้าววว!!! ลูกธนูถูกปล่อยออกไปทันที ตูมมม!!! เส้นเชือกมัดร่าง

ผีดิบระดับสูงขาดกระจุย

“ส�าเรจ็แล้ว! เผ่นกนัเถอะ” ลงุบญุค�ากล่าว แต่ฉางซาไม่สนใจ หยบิ

ลูกธนูหัวเงินอีกดอก พาดเข้าไปในคันธนู และเล็งไปด้านหน้า ลุงบุญค�า

ท�าหน้างง

ผีดิบระดับสูง เมื่อเชือกที่พันธนาการร่างมันหลุด เป้าหมายแรกมัน

กคื็อ ศตัรูท่ีอยูด้่านหน้าสดุ เทพสายฟ้าหลีมู่ต่กใจ เขาก็ไม่คดิผดิีบระดับสงู

จะหลุดออกมาตอนนี้ ด้วยสัญชาตญาณเขาทิ้งคัมภีร์ยุทธและยิงหมัดออก

ไปต่อต้านไว้ หมัดผีดิบระดับสูงรุนแรงมาก ตูมมม!!! เมื่อปะทะกันก็ท�าให้

เทพสายฟ้าหลี่มู่ถึงกับเซถลา
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“พรานใหญ่ เอ็งก�าลังจะท�าอะไร” ลุงบุญค�าถาม น�้าเสียงร้อนรน

ฉางซาไม่ตอบ ตาเขายังเล็งไปที่เป้าหมายเพียงหนึ่งเดียว

“อัญเชิญศรลวงตาสายฟ้า” ฉางซากล่าวจบ ก็ปล่อยลูกธนูออกไป

ทันที

ชั่วพริบตาลูกธนูที่พุ ่งออกไป มันกลายเป็นลูกธนูสายฟ้าลวงตา

จ�านวนสิบสามดอก พุ่งเข้าหาร่างผีดิบระดับสูง ลุงบุญค�าเบิกตาโพลง 

ในเสี้ยววินาทีต่อมา ลูกธนูสายฟ้าของฉางซาก็ถูกยิงลอดช่องแขน

ผีดิบระดับสูงอย่างพอดิบพอดี มันพุ่งตรงไปยังล�าคอของเทพสายฟ้าหลี่มู่

ฉึกกก!!! ไม่มีเสียงร้องของเทพสายฟ้าหลี่มู่ ร่างของเขากระเด็น

หงายหลังฟาดลงกับพื้นดังโครม ผีดิบระดับสูงหัวเราะคิกๆ มันเหวี่ยงหมัด

อัดลงท่ีร่างของเทพสายฟ้าหลี่มู่ไม่ยั้ง ลุงบุญค�าเห็นเหตุการณ์ทุกอย่าง 

ถึงกับช็อก

“หัวหน้า!” เสียงร้องของผู้เล่นชุดสีฟ้าดังระงม ลุงบุญค�ายังตั้งสติ

ไม่ได้ ฉางซาก็ปล่อยลูกธนูดอกที่สาม ลูกธนูแตกเป็นศรสายฟ้า พุ่งเข้าหา

เชือกที่มัดพันธนาการผีดิบระดับกลางอีกตัวไว้

ตูมมม!!! เชือกขาดกระจุย ผีดิบระดับกลางที่ก�าลังพยายามดิ้น พอ

ร่างหลุดพ้น มนักท็ะยานเข้าหาผูเ้ล่นชดุสฟ้ีาทีก่�าลงัจะไปช่วยหวัหน้าหน่วย 

ท�าให้เกิดความชุลมุนวุ่นวายไปหมด 

ลุงบุญค�าเพิ่งได้สติกลับมาจึงรีบหันขวับไปมองฉางซา ก็พบไอ้ตัว

แสบก�าลังอุ้มไร้เงาอยู่ และท่ีส�าคัญมันก�าลังช้ีนิ้วบอกให้สัตว์อสูรเลี้ยงไป

เก็บคัมภีร์ ยังไม่ทันท่ีลุงบุญค�าจะได้พูดอะไร ฉางซาก็ปล่อยไร้เงาลงพื้น

ไปแล้ว

ในสนามต่อสู้ ผีดิบระดับสูงใช้มือดึงร่างของเทพสายฟ้าหลี่มู่ที่เต็ม

ไปด้วยเลือดขึ้นมาจากฟื้น มันเหวี่ยงฟาดร่างเทพสายฟ้าหลี่มู่ลงพื้นเต็ม

แรง ตูมมม!!! มันใช้เท้าเหยียบซ�้าอย่างไร้ความปรานี ราวกับจะระบาย

ความแค้นกับสิ่งที่มันได้รับจากผู้เล่นชุดสีฟ้าตลอดทั้งวัน ผู้เล่นชุดสีฟ้าห้า

คนเหินร่างเข้ามาโจมตีผีดิบระดับสูง

“คกิๆๆ” มนัหวัเราะ และเหวีย่งหมดัออกไปรอบตวั พรบิตาร่างยอด

ฝีมอืชดุสฟ้ีาห้าคนกก็ระเดน็กนัไปคนละทาง ผดีบิระดบักลางอกีตวัก็ไม่ใช่

เล่นๆ มนัสามารถปะทะกบัผู้เล่นได้ถงึหกคนพร้อมกนั แม้จะเสยีเปรยีบอยู่
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บ้าง แต่มันก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆ

ผีดิบระดับสูงฟาดร่างเทพสายฟ้าหล่ีมู่กับพื้นจนหน�าใจ มันก็ใช้มือ

เดียวจับขาเทพสายฟ้าหล่ีมู่ยกข้ึน ท�าให้หัวของเขาห้อยลงต�่า ลูกธนูของ 

ฉางซาคงถูกผีดิบระดับสูงท�าลายด้วยหมัดหรือเท้าไปแล้ว จึงไม่ได้ปรากฏ

บนคอของเทพสายฟ้าหลี่มู่อีก

“หวัหน้า หวัหน้า!” เสยีงร้องของเหล่าลกูสมนุดงักกึก้อง ผดีบิระดบั

สูงไม่สนใจ มันใช้มืออีกข้างจับขาเทพสายฟ้าหลี่มู่ฉีกกระชากออก จน

ร่างกายขาดออกจากกนัอย่างน่ากลวั เมือ่ร่างขาดเป็นสองท่อน เทพสายฟ้า 

หลี่มู่ก็กลายเป็นแสงหายไปทันที

ลงุบญุค�าขนลกุตัง้ชัน้ มนัเป็นครัง้แรกทีต่วัเองได้เหน็ความโหดเหีย้ม

ของผดีบิระดบัสงู ตวัเองแทบไม่เชือ่สายตาไอ้ผดีบิระดบัสงูตวันี ้ไอ้ตวัแสบ

เป็นคนโค่นมันได้

เมื่อผีดิบระดับสูงฆ่าเทพสายฟ้าหลี่มู่แล้ว มันก็กระโจนเข้าฆ่าฟัน

ผู้เล่นชุดสีฟ้าต่ออย่างดุเดือด ฝ่ายผู้เล่นชุดสีฟ้าเห็นหัวหน้าตายไป ก็เกิด

ความโกรธแค้น บุกเข้าหาผีดิบทั้งสองตัวอย่างบ้าคลั่งเช่นกัน

ในขณะคนก่อเรือ่งก�าลงันัง่หวัเราะในเงามดือย่างอารมณ์ด ีลงุบญุค�า 

เหม่อมองฉางซาอย่างตะลึง แกไม่ใช่แค่ขนแขนลุกตั้งชันเท่าน้ัน ขนหัวก็

ยังลุกตั้งชันไปด้วย

‘ไอ้เด็กน่ี โหดเหี้ยม เด็ดขาด น่ากลัวจริงๆ มันฆ่ายอดฝีมือที่เรา

ไม่สามารถเอาชนะได้ด้วยธนูไม่กี่ดอก’ ลุงบุญค�าคิดในใจ ความตื่นตกใจ 

ท�าให้ลุงบุญค�าไม่สามารถพูดอะไรออกมาได้

“ไร้เงา”

ฉางซากล่าว เมือ่มนัโผล่ขึน้มาจากพืน้ดนิ ไร้เงาหยบิคมัภร์ีซ่ึงประดับ

ด้วยอัญมณี ที่เก็บไว้บริเวณหน้าท้องของมันส่งให้ฉางซา คืนวันนี้ไม่ใช่คืน

เดอืนมดื ฉางซาจงึพอมองเหน็ปกคัมภีร์ท่ีประดบัอัญมณทีอแสงสว่างวาววบั

“ฮ่าๆๆ ในที่สุดคัมภีร์ก็เป็นของฉัน ฮ่าๆๆ” 

ฉางซาหวัเราะอย่างพงึพอใจ โดยปกติถ้าคัมภร์ีเป็นหนงัสอืธรรมดา 

ไร้เงาจะไม่สามารถไปเอามาได้ เพราะมันไม่รู้จัก แต่โชคดีที่คัมภีร์เล่มน้ี

ประดับอัญมณีที่หน้าปก ไร้เงาจึงเข้าใจว่าเป็นสมบัติ มันจึงไปเก็บมาให้

ฉางซาอย่างถูกต้อง
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“ภารกิจส�าเร็จ อิๆๆ” ฉางซากล่าวยิ้มๆ

ลุงบุญค�ามองดูคัมภีร์ยุทธในมือฉางซาอย่างทึ่งๆ ลุงบุญค�าเป็น

พยานคนเดียวที่เห็นเหตุการณ์ เรื่องวันนี้ ถ้าเอาไปบอกใครก็คงไม่มีคน

เชื่อแน่ว่า ผู้เล่นระดับ 31 คนหนึ่ง จะวางแผนฆ่าผู้เล่นระดับ 66 ได้อย่าง

ง่ายดาย แถมยงัสามารถชงิคมัภร์ียทุธจากฝ่ายตรงข้ามทีม่ยีอดฝีมอืเฝ้าอยู ่

เป็นฝูงได้อีก

“เอ็งขโมยคัมภีร์พวกมัน…” ลุงบุญค�ากล่าว น�้าเสียงติดขัด

“คัมภีร์ไหนหรือ” ฉางซาย้อนถาม พร้อมท�าหน้าเซ่อๆ

ลุงบุญค�ากะพริบตาปริบๆ ชี้นิ้วไปยังคัมภีร์ในมือฉางซา กล่าวว่า 

“ในมือเอ็งไง”

ฉางซาแกล้งเบิกตาโต เขายกคัมภีร์ในมือขึ้นสูง คล้ายต้องการจะดู

ให้ชัดเจน ก่อนจะกล่าวว่า

“อุ๊ย! จริงๆ ด้วย ฉันนึกว่าเป็นก้อนเพชรยักษ์ซะอีก อ๊ากกก!!! นึก

ไม่ถึงจะโชคดีแบบนี้” ฉางซากล่าวพร้อมกับยกมือลูบหัวไร้เงา

“ไร้เงาไปเกบ็คมัภร์ีได้ที่ไหนเนีย่ ดมีากลกูพ่อ ท�าไมฉนัโชคดีขนาดน้ี  

ฮ่าๆๆ” ฉางซาท�าหน้าดีใจพร้อมกับหัวเราะ 

ลุงบุญค�ามองฉางซาอย่างทึ่งๆ ‘เหอะๆ โคตรตอแหลมาก เอ็งนี่มัน 

…แถไปได้น�้าขุ่นๆ ทั้งๆ ที่ข้าเห็นอยู่เต็มตา เอ็งท�าอะไรไว้บ้าง’ ลุงบุญค�า

คิดในใจ

ส่วนฉางซานั้นรีบเก็บคัมภีร์ที่เพิ่งได้มาเข้าไปไว้ในกระเป๋ามิติ

“กลับกันเถอะครับลุง แอบดูต้ังนานไม่มีอะไรให้ลุ้นเลย วันนี้เสีย

เวลาจริงๆ” ฉางซากล่าว พร้อมกับลุกขึ้นยืน 

ส่วนไร้เงานัน้รูง้าน มนัรบีกระโดดขึน้ไปนัง่ประจ�าที ่บนคอของฉางซา

‘เหอะๆ เอง็ไม่ได้ลุน้ แต่ข้ากลวัเยีย่วจะแตกแล้ว’ ลงุบญุค�าคดิในใจ 

ก่อนจะมองกลับไปยงัสนามต่อสู ้ซึง่ผูเ้ล่นชดุสฟ้ีาดเูหมอืนจะสูผ้ดีบิระดบัสงู

และระดบักลางไม่ได้ หลายคนจงึเริม่ตาย หายไปทลีะคนสองคน ลงุบญุค�า 

อุตส่าห์คิดวิธีหนีเผื่อเอาไว้หลายวิธี แต่สุดท้ายมันก็เปล่าประโยชน์ ไม่ได้ 

ใช้สักวิธี ศึกวันนี้ นอกจากไม่ต้องวิ่งหนีให้เหนื่อยแรงแล้ว ตอนกลับ 

ยังเดินกินลมแบบชิวชิว

ระหว่างเดินทางกลับ ลุงบุญค�าก็ถามขึ้นว่า “ไอ้พรานใหญ่ เอ็งว่า
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มันจะรู้ตัวไหม ว่ามีคนโจมตีพวกมัน”

“อาจรู้แค่คนเดียว หมายถึงเทพสายฟ้าหลี่มู่ ที่ถูกลูกธนูของฉันยิง

ใส่คอ” ฉางซาตอบ

“ท�าไมเอง็คดิแบบนัน้ มนัอาจเอาไปบอกคนอืน่ก็ได้” ลงุบญุค�าถามต่อ

“ฮ่าๆๆ ลุงเล่นเกมมานาน ก็น่าจะรู้ดี พวกผู้เล่นระดับสูง ถือตัวว่า

เก่ง มันจะยอมรับกับคนอื่นได้ง่ายๆ หรือว่าตัวเองถูกลูกธนูลึกลับยิงจน

พลาดท่าต้องตาย” ฉางซาย้อนถาม

“อืม…ฟังดูมีเหตุผล เทพสายฟ้าหลี่มู่เป็นคนรักหน้าตาหนักมาก ถ้า

มนัเปิดเผยเร่ืองธนลูกึลบั ให้ลกูน้องของมนัฟัง คงยากจะมหีน้ามตีาเหมอืน

เดิม” ลุงบุญค�าตอบ

ฉางซาหัวเราะข�า ไม่ได้ตอบอะไร

“งั้นขอค�าถามอีกเรื่อง เทพสายฟ้าหลี่มู่จะรู้ไหมเป็นฝีมือเอ็ง”

ฉางซาใช้มือลูบจมูก กล่าวว่า “ถ้ามันสืบประวัติพรานใหญ่ ก็อาจ

สงสัยอยู่บ้าง เพราะพรานใหญ่เคยใช้ธนูมาก่อน แต่มันก็คงไม่กล้าฟันธง 

เพราะพรานใหญ่ หล่อ เท่ เป็นคนดี เที่ยงธรรม ฮ่าๆๆ”

ลุงบุญค�าถึงกับเจ็บจี๊ด เพราะในเกมปัจจุบัน ลุงบุญค�ามั่นใจตัวเอง

รู้ไส้รู้พุงไอ้พรานใหญ่เยอะที่สุด

ฉางซากับลุงบุญค�าเดินทางไม่นานก็มาถึงเต็นท์ที่พัก ทุกคนต่างพา

กันสอบถามยกใหญ่ ฉางซาเพียบตอบสั้นๆ ว่าทุกอย่างส�าเร็จด้วยดี 

ลุงบุญค�าถูกพระจันทร์สีรุ้งเซ้าซี้ให้เล่าให้ฟัง ลุงบุญค�าจึงปฏิเสธ 

ไม่ได้ แต่ก็ได้ตัดเอาเรื่องที่ฉางซายิงธนูใส่คอของเทพสายฟ้าหลี่มู่ออกไป 

รวมถงึเร่ืองฉางซาขโมยคัมภร์ียทุธ ทกุคนจงึเข้าใจว่าพวกเขาจบชวีติเพราะ

ผีดิบระดับสูงและผีดิบระดับกลาง

เน่ืองจากต้องเดินทางตั้งแต่เช้า ทุกคนจึงแยกย้ายกันไปพักผ่อน 

วันนี้ลุงบุญค�าได้รู้จักการใช้ประโยชน์จากคัมภีร์กระดูก ที่นอกเหนือการ

ต่อสู้เป็นครั้งแรก ฉางซาใช้ให้พวกมันเฝ้ายามแทนทุกคน การใช้พวกมัน

มีข้อดีมากๆ พวกมันไม่หลับยามและยังคอยเติมไฟให้ตลอด เรียกได้ว่า

สะดวกสบายจริงๆ

ลุงบญุค�าถึงกบัเผลอคดิไปเอง ตามจรงิคมัภร์ีกระดูกทีอ่ยูก่บัเขามา

นาน มันอาจไม่ได้มีไว้ส�าหรับต่อสู้ก็ได้ แต่มันมีไว้เพื่ออ�านวยความสะดวก



ปากกาแดงดำา  41

สบายให้ผูเ้ล่นมากกว่า เมือ่นกึถึงเหตุผลข้อนี ้ลุงบญุค�ากร็ูส้กึเสยีดายคมัภร์ี

กระดูกขึ้นมาปัจจุบันทันด่วน

ฉางซายังไม่ได้ไปนอน เขานั่งอยู่หน้ากองไฟ เมื่อเห็นทุกคนไป

นอนกันหมดแล้ว เขาก็หยิบคัมภีร์ยุทธที่เคยเป็นของเทพสายฟ้าหลี่มู่ออก

มาดู ฉางซามองดูปกคัมภีร์ยุทธท่ีประดับด้วยอัญมณีหลากหลายสี ตรง

กึ่งกลางมีอัญมณีเม็ดสีม่วงอยู่ด้วย ฉางซาดูไม่ผิดแน่ มันเป็นอัญมณีเวท

อย่างไม่ต้องสงสัย

การแย่งชิงคัมภีร์ไม่ได้อยู่ในแผนการของฉางซามาก่อน จนกระทั่ง

เขาได้เห็นคัมภีร์ประดับอัญมณี การแย่งชิงคัมภีร์จากเทพสายฟ้าหลี่มู่จึง

เกิดขึ้น ซึ่งมันได้ตอบสนองความต้องการของฉางซาสองจุดประสงค์

จุดประสงค์แรก ฉางซามีความสงสัยเกี่ยวกับอัญมณีบนหน้าปก

ของคัมภีร์ยุทธมากกว่าเนื้อหา เพราะเขารู้ดี ถ้ามันเป็นคัมภีร์แบบเดี่ยว 

การได้คัมภีร์มาก็ไม่มีประโยชน์ เพราะเทพสายฟ้าหลี่มู่คงลงชื่อฝึกคัมภีร์

ไปเรียบร้อยแล้ว

จดุประสงค์ทีส่อง ฉางซาฉวยโอกาสชิงคัมภร์ีเพือ่เกบ็เอาไว้เรยีกค่าไถ่  

ผู้เล่นระดับสูงๆ ส่วนใหญ่มีความกังวลเกี่ยวกับช่ือเสียงมาเป็นอันดับหน่ึง  

ถ้ามกีารประกาศออกไปว่า คัมภร์ีฝึกเดีย่วของเทพสายฟ้าหลีมู่ต่กอยู่ในมอื

คนอื่น ก็เท่ากับเป็นการหยามเกียรติยศของคนผู้นั้น ขณะเดียวกัน ผู้เล่น 

คนอื่นทั่วทั้งยุทธภพก็มองเขาเป็นไอ้สวะ ที่โง่ให้คนอื่นแย่งชิงคัมภีร์ไป

ฉางซาคดิเอาไว้ เมือ่ถงึเวลาเหมาะสม เขาจะเรียกร้องเงนิ 50 ล้าน

เหรยีญเงินยหูยวนเป็นค่าคืนคมัภร์ี แต่ตอนนีเ้ขาต้องการจะศกึษามนัดกู่อน

“คัมภีร์สะกดจิตซากศพ ขอดูหน่อยสิว่ามันใช้งานอย่างไร”

ฉางซาอ่านหน้าปกจบ เขาก็เปิดดูเนื้อหาด้านในต่อ

คัมภีร์สะกดจิตซากศพ เป็นคัมภีร์ชนิดมีผู้รับสืบทอดได้คนเดียว ไม่

สามารถให้ผู้อื่นใช้ร่วมได้

“เป็นไปตามที่คาดหมายไว้ทุกอย่าง” ฉางซากล่าวขึ้น

คัมภีร์สะกดจิตซากศพ

ใช้งานได้กับผีดิบที่ยังไม่หมดพลังชีวิตเท่านั้น ไม่สามารถใช้งานกับ

ซากสัตว์อสูรได้ วิธีการใช้คัมภีร์
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1. ใช้เลือดของผู้ฝึกเป็นสื่อในการใช้คัมภีร์ โดยน�าเลือดไปใส่ที่ร่าง

ผีดิบ

2. อัญเชิญคัมภีร์สะกดจิต และจ้องตากับผีดิบจนกระทั่งมันดูสงบ 

ลดความดุร้ายลง โดยปกติใช้เวลาไม่เกิน 2 นาที

3. ใช้มอืสัมผสั อญัเชิญอญัมณเีวทสร้างแก่นพลงัชวีติ เมือ่เสรจ็แล้ว 

ให้น�าแก่นพลังเวทบรรจุเข้าไปในร่างผีดิบที่ได้ใช้คัมภีร์สะกดจิตซากศพ

อัญมณอัีญเชญิเวทสร้างแก่นพลงัชวีติ เป็นอปุกรณ์ทีแ่ยกจากคมัภร์ี

สะกดจิตซากศพ โดยสามารถใช้งานผสานกันได้ หน้าที่ของแก่นพลังชีวิต 

เมื่อผู้ฝึกเปิดใช้งานผีดิบจากหุ่นไม้ทุกครั้ง พลังโจมตี และพลังป้องกันจะ

ไม่ได้ถูกดึงมาจากผู้ฝึกวิชา ผีดิบที่ถูกสะกดจิตจะดึงพลังชีวิตมาจากแก่น

พลังงานชีวิตส�ารองแทน แก่นพลังชีวิตส�ารองท่ีถูกสร้างขึ้นนี้ จะดูดพลัง

ป้องกันและโจมตีจากผู้เล่นในเวลาสร้างเท่านั้น แต่เมื่อถูกบรรจุเข้าไปใน

ตัวผีดิบแล้ว มันจะดูดพลังจากธรรมชาติรอบตัวแทน

แก่นพลงัชวีติ มผีลเฉพาะในการเปิดใช้งานหุน่ไม้ ส่วนพลงังานผดีบิ

ที่ใช้ต่อสู้ ยังคงต้องใช้พลังโจมตี และพลังป้องกันจากผู้ฝึกวิชาตามเดิม

กฎของคัมภีร์สะกดจิตซากศพ

ผู้ฝึกคัมภีร์มีระดับสูงกว่า  30 สะกดจิตซากศพได้ 1 ตัว

ผู้ฝึกคัมภีร์มีระดับสูงกว่า  40 สะกดจิตซากศพได้ 2 ตัว

ผู้ฝึกคัมภีร์มีระดับสูงกว่า  50 สะกดจิตซากศพได้ 3 ตัว

ผู้ฝึกคัมภีร์มีระดับสูงกว่า  60 สะกดจิตซากศพได้ 4 ตัว

ผู้ฝึกคัมภีร์มีระดับสูงกว่า  70 สะกดจิตซากศพได้ 5 ตัว

ทักษะคัมภีร์สะกดจิตซากศพ

1. ทักษะเก็บร่าง สามารถเก็บร่างผีดิบในรูปหุ่นไม้ โดยไม่ต้องเสีย

ค่าพลังใดๆ ทั้งสิ้น

2. ทักษะตามกลิ่น สามารถไล่ตามกลิ่นของศัตรูในระยะ 100 

กิโลเมตร
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หมายเหตุ

ในกรณผีดีบิท่ีถกูคัมภีร์สะกดจิตซากศพได้รบัความเสยีหาย ผดีบิจะ 

ถูกซ่อมแซมอัตโนมัติ โดยผู้ฝึกคัมภีร์ยุทธจะต้องแลกกับค่าพลังโจมตีและ

ค่าพลังป้องกัน

“หึๆ  คมัภร์ีคล้ายกบัของเราแฮะ เพยีงแต่ของเรายมืซากศพ แต่ของ

มันสะกดจิตซากศพ” ฉางซากล่าว

เมื่อเปิดคัมภีร์ไปยังหน้าสุดท้าย ฉางซาก็พบเจอรายชื่อของเทพ 

สายฟ้าหลี่มู่ ได้จารึกเป็นเจ้าของคัมภีร์ไปเรียบร้อยแล้ว

“ข้อความอธิบายในคัมภีร์ดูแปลกๆ อยู่บ้าง” 

ฉางซานิ่งใช้ความคิดเล็กน้อย หลังจากนั้นเขาก็เริ่มตรวจเช็กหน้า

ปกคัมภีร์ให้ละเอียดกว่าเดิม และฉางซาพบว่าโครงสร้างอุปกรณ์เครื่อง

ประดับอัญมณีเวทบนหน้าปกคัมภีร์เวท ไม่ได้อยู่ติดกับตัวคัมภีร์ แต่มันมี

ลักษณะคล้ายกับถูกสร้างมาครอบใส่เล่มคัมภีร์ยุทธไว้ เพื่อป้องกันคัมภีร์

ช�ารุดมากกว่า

“จริงสิ ค�าอธิบายในคัมภีร์ได้บอกไว้ อุปกรณ์สร้างแก่นชีวิต เป็น

อุปกรณ์ที่แยกออกจากคัมภีร์ยุทธ หมายความว่ามันไม่เกี่ยวข้องกันน่ะสิ” 

ฉางซากล่าว

เร็วเท่าความคิด ฉางซาใช้มือสัมผัสกับอัญมณี

“อัญเชิญอัญมณีเวท สร้างแก่นชีวิต” ฉางซากล่าว ไม่นานฉางซา

ก็รู้สึกพลังโจมตแีละพลงัป้องกนัของเขาถกูดดูเข้าไปในอญัมณเีวท ฉางซา 

ใจหายวาบและรีบดึงมือออกมา แต่เขาดึงออกไม่ได้ มันถูกดูดติดกับ

อัญมณีเวท ฉางซาไม่รู้ว่าพลังโจมตีและพลังป้องกันของเขาจะถูกดูดไป

เยอะขนาดไหน

“อย่าดูดไปหมดนะโว้ย! ฉันยังไม่อยากตาย” ฉางซาพูดขึ้น และ

พยายามดึงมือออก

เกอืบยีส่บิวนิาที มอืของฉางซากห็ลุดออกจากอญัมณเีวทสร้างแก่น

ชีวิต ฉางซาพบว่าตัวเองเสียพลังไปถึง 2 ใน 3 ส่วน

“เหอะๆ เกือบซวย วันหลังทดลองอะไร เราต้องคิดให้ดีกว่านี้ 

ซะแล้ว” ฉางซาพูดขึ้น
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ขณะเดียวกัน เมื่ออัญมณีเวทสร้างแก่นได้รับพลัง มันก็เรืองแสง 

สแีดง สกัพกัเหนอือัญมณีเวทสร้างแก่นกป็รากฏ วตัถปุระหลาดคล้ายเมด็

ถั่วเขียวปรากฏขึ้น

“ฮ่าๆๆ ส�าเร็จแล้ว ฮ่าๆๆ” ฉางซาหัวเราะด้วยความยินดี

เขาจ้องมองแก่นชีวิตที่ก�าลังลอย และรับพลังอยู่เหนืออัญมณีเวท

สร้างแก่นชีวิตตาไม่กะพริบ

“ถ้าฉันสร้างแก่นชีวิตส�าเร็จ ฮ่าๆๆ ผีดิบทุกตัวที่อยู่ในร่างหุ่นไม้ มัน

จะไม่เป็นภาระของฉันอีก แม้จะเปิดใช้ห้าตัวก็ไม่มีผลต่อฉันในระยะแรก

ของการดึงพลัง ฮ่าๆๆ” ฉางซากล่าว น�้าเสียงยินดี

สักพักเหตกุารณ์ไม่คาดฝันกเ็กดิขึน้ แสงสแีดงภายในอญัมณดัีบวบู

ไปดื้อๆ

“เฮ้!” ฉางซาร้องดังลั่น เมื่อแก่นชีวิตที่สร้างเสร็จหล่นลงบนพื้นดิน

“ฉบิหายละ! ดนัตกพืน้” ฉางซารบีกระโดดออกจากทีน่ัง่ มองหาบน

พื้น และเริ่มจุดคบไฟหาแก่นชีวิตคล้ายเม็ดถั่วเขียวบริเวณที่เขานั่ง

“ไม่เห็น ไม่นะ!” ฉางซาโวยวาย เขาพยายามหาอยู่เป็นชั่วโมงก็ยัง

ไม่เจออยู่ดี

“โธ่โว้ย! นัน่พลัง 2 ใน 3 ส่วนของฉนัเลยนะ อยากจะร้องไห้ ฮอืๆ” 

ฉางซาบ่นจบก็ทรุดลงไปนอนดิ้นบนพื้น ผีดิบโครงกระดูกสามตัวต่างมอง

ดูเจ้านายของมันอย่างสนใจ

หลังจากหาไม่เจอ ฉางซากน็�า้ตาซมึ เดนิคอตกกลบัไปนอนในเตน็ท์

เช้าวันใหม่

พอฉางซาโผล่ออกจากเตน็ท์ก็ไม่สนใจค้นหาหวัมนัแล้ว แต่รีบไปยัง 

ต�าแหน่งท่ีเขาเคยนั่งเมื่อคืน ลุงบุญค�าก�าลังจะรอค้นหาสมุนไพรในกอง

หัวมันพร้อมกับฉางซา จึงแปลกใจอยู่บ้าง

“เอ็งก�าลังหาอะไรวะ” ลุงบุญค�าถามขึ้น

“หาของส�าคัญ มันมีลักษณะคล้ายเม็ดถั่วเขียว” ฉางซาตอบ

“เอ็งท�าสมุนไพรหายแถวนั้นหรือ” ลุงบุญคาดเดา

ฉางซาขี้เกียจอธิบายจึงพยักหน้ารับไปตามน�้า

“งัน้เอ็งก็หาสมนุไพรทีห่ายของเอง็ไป ส่วนข้าจะหาว่านจกัจัน่ทองใน
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กองหวัมนัไปก่อน วนันีเ้จ้าไร้เงาไปกนิยาเสรมิพลงัที่ไหนมาวะ ได้มากกว่า

เมื่อวานเกือบเท่าตัว” 

ลุงบุญค�ากล่าว และเริ่มลุยหาสมุนไพรคนเดียว

เพ่ือนคนอืน่ๆ ในกลุม่ตอนนี ้กเ็ริม่ทยอยกนัลกุข้ึนมาแล้ว พระจนัทร์

สเีลอืดและหนึง่เก็บเต็นท์เสรจ็ก็ไปฝึกซ้อมวชิาย่างก้าวพรบิตาในทีว่่าง ส่วน

พระจนัทร์สรีุง้เดนิมาอุม้ไร้เงาทีท่�าตาเบลอๆ นัง่อยูข้่างกองมนั และเดนิไป

หาฉางซาที่ก�าลังค้นหาแก่นชีวิตอย่างเอาเป็นเอาตาย

“พี่พรานใหญ่ ก�าลังหาอะไรคะ” พระจันทร์สีรุ้งถามอย่างสงสัย

“หาของส�าคัญอยู่ ยัยหนู” ฉางซาตอบ

“หนูหาช่วยไหมคะ” พระจันทร์สีรุ้งถาม

“ก็ได้ เอ่อ…ของทีพ่ีพ่รานใหญ่ท�าหาย มลีกัษณะคล้ายเมด็ถัว่น่ีแหละ 

ถ้าจ�าไม่ผดิ” ฉางซากล่าว พร้อมกับใช้นิว้มอืสองนิว้ระบขุนาดความเลก็ของ 

มันให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

พระจันทร์สีรุ้งพยายามมองหาตามพื้นอยู่เกือบสิบนาทีก็ยังไม่เจอ 

ส่วนฉางซาดูเหมือนจะถอดใจ เขาจึงล้มตัวลงนอนหงายบนพื้น

“สงสัยคงหาไม่เจอแล้ว” ฉางซากล่าว

พระจนัทร์สีรุง้กวาดสายตาไปรอบๆ เมือ่พบวตัถบุางอย่างคล้ายกบั

ที่ฉางซาได้อธิบาย เธอก็ดวงตาวาวโรจน์

“เจอแล้ว เจอแล้ว” เสยีงของพระจนัทร์สรุ้ีงปลกุให้ฉางซาลกุข้ึนน่ัง

“เจอจริงหรือยัยหนู” ฉางซาถาม

“ค่ะ นั่นไง นั่นไง” พระจันทร์สีรุ้งชี้นิ้วมาบริเวณเท้าของฉางซา เขา

รีบยกเท้าขึ้นทันที “ไม่ใช่พี่พรานใหญ่ มันติดอยู่ในร่องรองเท้าพี่พราน” 

พระจันทร์สีรุ้งชี้นิ้วตามเท้าของฉางซาไป ฉางซารีบพับขาและมอง

ดูใต้รองเท้าตัวเอง

“ใช่แล้ว! มันนี่แหละ” ฉางซากล่าวจบก็ใช้เล็บค่อยๆ แกะออกจาก

ร่องรองเท้า สีหน้ายินดี

“ฮ่าๆๆ ในที่สุดก็หาพบสักที เยี่ยมมากยัยหนู” ฉางซาเอ่ยปากชม 

เขารีบหยิบกล่องใส่สมุนไพรออกมาและน�าเม็ดแก่นชีวิตไปเก็บไว้อย่างดี 

พระจนัทร์สรีุง้เข้าใจว่ามนัคงเป็นเมด็สมนุไพรบางอย่าง จงึไม่ได้ถามอะไร 

เธอเอาแต่คุยกับไร้เงาที่ก�าลังนั่งสัปหงกอยู่ข้างๆ
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ลุงบุญค�ายังคงผิดหวังต่อเนื่อง ไม่มีว่านจักจั่นทองในกองหัวมัน

ขนาดใหญ่ สมนุไพรท่ีผสมในกองหวัมนัมแีต่หญ้าม่วงรกัษาเตม็ไปหมด ซึง่ 

มนัไร้ประโยชน์ส�าหรบัผูเ้ล่น หวัมนัที่ไร้เงาขดุขึน้มา แม้มนัจะอร่อยมาก แต่ 

พอกินเข้าไปเยอะๆ ก็เลี่ยนเหมือนกัน ดังนั้นจึงไม่มีใครแตะต้องหัวมันอีก

หลงัจากกนิข้าวเสรจ็ ทกุคนกเ็ริม่ออกเดนิทางต่อ แน่นอนว่าฉางซา 

เป็นคนน�าทาง เพราะลุงบุญค�าจ�าเส้นทางในแผนที่ภารกิจไม่ได้ ถ้าไม่ได้

เปิดดูไปด้วย 

ไร้เงาทีข่ีอ่ยูบ่นคอฉางซาหลับไปแล้ว โดยเอาหวัของมนัวางบนศรีษะ

ฉางซา เมือ่คนืน้ีมนัคงใช้ย่างก้าวพรบิตาหาหวัมนัเล่นมากไปหน่อย วนัน้ีมนั

จึงเอาแต่นอน รอพลังฟื้น

ลงุบญุค�าบอกทุกคนระหว่างทางอาจเจอกลุ่มชาวยทุธอกี ฉางซาจงึ

เรียกเก็บร่างผีดิบโครงกระดูกทั้งหมด เพราะตอนนี้ฉางซายังไม่ต้องการ 

ให้เรื่องนี้แพร่ออกไป เดี๋ยวมันจะถูกโยงไปยังคัมภีร์สะกดจิตซากศพของ

เทพสายฟ้าหลี่มู่

การเดนิทางไม่สะดวกราบรืน่นกั เพราะกลุม่ฉางซาเจอผดิีบระดับต�า่ 

ออกมาก่อกวนหลายฝูง แต่ฉางซากบัลุงบญุค�าก็ไม่ต้องลงมอืเอง เพราะมี

คนอื่นๆ ในกลุ่มกระเหี้ยนกระหือรือลองวิชาใหม่

ระหว่างยนืรอให้กลุ่มของพระจันทร์สีเลือดฆ่าผดีบิให้หมด ลงุบญุค�า 

ก็หันมามองฉางซาซึ่งนั่งยองๆ อยู่บนพื้นพร้อมกับกล่าวว่า “คัมภีร์ที่เอ็ง

ขโมยมา เอ็งฝึกได้ไหม”

“ไม่ได้ขโมย เก็บได้!” ฉางซาตอบพร้อมกับมองลุงบุญค�ายิ้มๆ

“โอเค เอ็งเก็บได้ ตกลงเอ็งฝึกได้ไหม” ลุงบุญค�าถามใหม่ น�้าเสียง

เซ็งๆ อยู่บ้าง

“ไม่ได้ มันเป็นของคนอื่นไปแล้ว” ฉางซาตอบ

“เอ็งก็น่าจะรู้ตั้งแต่ต้น เอ็งยังขโมย…เอ่อ…เก็บมาท�าไม” ลุงบุญค�า 

ถามต่อ

“ฉันเก็บได้ เวลาเอาไปคืนก็ต้องมีค่าน�้าร้อนน�้าชาหน่อยสิ สัก 50 

ล้านเหรียญเงนิยหูยวนกค็งจะด”ี ฉางซาตอบ เล่นเอาลงุบญุค�าอ้าปากค้าง

“เอ็งจะเรียกค่าไถ่คัมภีร์ของมันหรือ” ลุงบุญค�าร้องอุทาน

“ฮ่าๆๆ กว่าฉันจะเก็บคัมภีร์นี้มาได้ก็ต้องลงทุน ต้องฝ่าฝูงสัตว์งี่เง่า
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ตัวสีฟ้าเข้าไปเป็นกลุ่มใหญ่ อย่างน้อยก็ต้องมีก�าไรหน่อยสิ” ฉางซากล่าว

ยิ้มๆ

ลุงบุญค�ามองฉางซาอย่างทึ่งๆ ต่อไป

‘ฝงูสตัว์อสูรง่ีเง่าตัวสีฟ้า = ผูเ้ล่นชุดสีฟ้า = กลิด์อนัดบัหนึง่ = กลิด์

สามราชันสวรรค์’ ลุงบุญค�าคิดในใจ

“ถึงเทพสายฟ้าหลี่มู่จะไม่มีหนังสือคัมภีร์ยุทธ แต่ในเมื่อฝึกไปแล้ว 

มันก็ใช้ได้อยู่ดี ไม่จ�าเป็นต้องมาไถ่คัมภีร์ยุทธราคาสูงลิ่วจากเอ็งมั้ง” ลุง

บุญค�าให้ความเห็นต่อ

ฉางซายักคิ้ว กล่าวว่า “ถ้ามันไม่จ่ายเงิน ฉันก็จะไปติดประกาศขาย

คัมภีร์ยุทธของเทพสายฟ้าหล่ีมู่ทุกเมืองในราคาถูกๆ เล่น ฉันคิดว่าศัตรู 

เก่าแก่ของหมอนี่คงจะแย่งซื้อคัมภีร์จากฉัน ราวกับมดเห็นน�้าตาล ฮ่าๆๆ”

พอลุงบุญค�าฟังไอเดียของฉางซาก็เผลอกลืนน�้าลาย เพราะแผน

ของมันโหดจริงๆ

ลุงบุญค�าคิดว่า วิธีการของฉางซากระท�าได้แน่นอน ศัตรูของเทพ

สายฟ้าหลี่มู่มีไม่น้อยในยุทธภพ พวกเขาเหล่านั้นไม่สามารถสู้เทพสายฟ้า

หล่ีมูไ่ด้ จงึได้แต่อดกลัน้ไว้ และเมือ่มโีอกาสเล่นงานชือ่เสยีงของเทพสายฟ้า 

หลี่มู่ มีหรือพวกเขาจะไม่แย่งกันลงเล่นเกมนี้

ลุงบุญค�ามองดูฉางซาที่ก�าลังเขี่ยดินเล่นบนพื้น สีหน้าสลับซับซ้อน

‘ใครเป็นศัตรูกับมัน ชาตินี้อย่าหวังจะได้อยู่อย่างเป็นสุขหรือนอน

หลับ ไอ้เด็กนี่น่ากลัวสุดๆ แล้ว’ ลุงบุญค�าคิดในใจ

ที่ป่านรกหลุมศพ

บริเวณมุมหนึ่งของซากปราสาทร้าง เทพสายฟ้าหลี่มู่ ถูกฆ่าระดับ

ลดไป 10 ระดับ ปัจจุบันเขาจึงมีระดับพื้นฐานแค่ 56 เท่านั้น ลูกสมุนใน

หน่วย วันนี้ไม่กล้าอยู่ใกล้เขาสักคน เพราะเขาก�าลังอารมณ์ไม่ดี

“ลูกธนูดอกนั่นเป็นของใคร” 

เทพสายฟ้าหลีมู่ต่ัง้ค�าถามกบัตวัเองซ�า้แล้วซ�า้อกี ตอนแรกเขาคดิว่า 

เป็นศัตรูที่บุกโจมตีทุกคน แต่เมื่อเกริ่นถามลูกสมุน กลับไม่มีใครรู้เร่ือง 

ลูกธนูสักคน มันแปลว่า…ศัตรูคนนี้ตั้งใจเล่นงานเขาคนเดียว

“ในกลุ่มศัตรูของเรา มีคนใช้ธนูไม่น้อย แต่ฝีมือยิงธนูที่เฉียบขนาด
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นี้ มีไม่กี่คน” 

เทพสายฟ้าหลี่มู่เริ่มวิเคราะห์ศัตรูที่แอบโจมตีเขา

“เราต้องสืบดูอย่างลับๆ” เทพสายฟ้าหลี่มู่พูดกับตัวเอง เพราะเขา

จะบอกเรื่องที่เขาพลาดท่าถูกลูกธนูท�าให้บาดเจ็บหนักแก่ลูกน้องรู้ไม่ได้

เด็ดขาด ไม่งั้นเขาจะขายหน้าหนักมาก ตอนนี้เหล่าสมุนในหน่วยเพียงแต่

กล่าวโทษตัวเอง ไม่ได้ผูกเชือกผีดิบระดับสูงให้แน่น จนมันอาศัยจังหวะที่

หัวหน้าหน่วยเผลอ เล่นงานจนตาย

การถกูผดีบิระดบัสูงฆ่าไม่ใช่เรือ่งเสียศักดิศ์ร ีเพราะยอดฝีมอืระดบั

สูงมากมายก็ถูกมันฆ่าตายประจ�า แม้แต่ผู้แข็งแกร่งในกิลด์สามราชัน

สวรรค์ก็ยังเคยถูกผีดิบระดับสูงฆ่ามาแล้ว เขาจึงไม่เป็นกังวลนัก

ตูมมม!!! เทพสายฟ้าหลี่มู่ทุบหมัดลงบนพื้นศิลาแลง

“คัมภีร์ของฉัน มันหายไปได้ยังไงกัน”

เทพสายฟ้าหลี่มู่ค�าราม และนี่เป็นเรื่องที่เขาเจ็บปวดใจที่สุด ไม่ว่า

จะถามลูกสมุนคนไหน ทุกคนต่างก็บอกว่าเห็นมันวางบนพื้น ก่อนที่พวก

เขาจะตาย ดังนั้นจึงไม่มีใครทราบได้ว่า หลังจากทุกคนตายหมด มีผู้เล่น

คนไหนโผล่มาที่นี่ แล้วฉกคัมภีร์ของเขาไป

เร่ืองคัมภีร์ยุทธประจ�าตัวหายเป็นเรื่องใหญ่ของกิลด์สามราชัน

สวรรค์มาก แม้เขาจะเป็นคนหาคัมภร์ีเล่มนีพ้บเอง แต่คมัภร์ีทกุเล่มทีผู่เ้ล่น

ระดับสูงในกิลด์ได้ฝึก ล้วนต้องขออนุมัติจากเบื้องบนก่อน ดังนั้นถ้าเรื่อง

คัมภีร์ฝึกได้คนเดียวหายไป แถมรู้ไปถึงหูเบื้องบน มันคงไม่ดีต่ออนาคต

ของเขาอย่างแน่นอน

สิ่งที่น่าเป็นห่วงเรื่องต่อมา คัมภีร์เล่มนี้ไม่เหมือนคัมภีร์เล่มอื่น มัน

มีอุปกรณ์สร้างแก่นชีวิตของผีดิบด้วย ซึ่งเขาเองได้ปกปิดไม่แจ้งเรื่องนี้ขึ้น

ไปเบื้องบน และถ้าเรื่องนี้หลุดออกไป เขาคงหนีไม่พ้นถูกทางกิลด์ลงโทษ

“หวงัว่าไอ้บ้าทีเ่อาคมัภร์ีฉนัไปจะตดิต่อกลบัมาเร็วๆ น้ี” เทพสายฟ้า 

หลี่มู่กล่าวเบาๆ

เขาน่ังทอดอารมณ์ต่ออยู่ไม่นาน ก็มีลูกสมุนคนหน่ึงเดินเข้ามาหา

ลักษณะกล้าๆ กลัวๆ ก่อนจะกล่าวว่า

“หัวหน้า วันนี้เราจะค้นหาผีดิบระดับสูงต่อที่นี่ หรือเดินทางไปยัง

ปราสาทนครผีดิบครับ”
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เทพสายฟ้าหลี่มู่นิ่งคิด ไม่นานก็กล่าวขึ้นว่า “เดินทางไปนครผีดิบ 

ยังไงฉันก็ต้องได้ผีดิบระดับสูงกลับไปสักตัว”

“เอ่อ…เรือ่งคมัภร์ีก้าวย่างพรบิตาทีอ่ยูก่บัพรานใหญ่ล่ะครบั มนับอก

ให้พวกเราไปเจรจาซื้อคืนได้ระหว่างทาง” ลูกสมุนถามต่อ

เทพสายฟ้าหลีมู่ย่งัไม่กล้าเสีย่งปะทะกบัฉางซาทีฆ่่าผดีบิระดบัสงูได้ 

และยิ่งนึกถึงผีดิบระดับสูงท่ีได้เล่นงานสมุนของตัวเองตายกันหมด เขาก็

คิดหาข้ออ้างใหม่

“นครผีดิบมันเล็กๆ ซะเมื่อไหร่ มันนัดแบบไม่ระบุชัด ใครจะไปถูก

วะ ไม่ต้องไปสนใจมันแล้ว ตามหาผีดิบระดับสูงอย่างเดียวก็พอ”

ค�าพูดแก้ตัวของเทพสายฟ้าหลี่มู่ท�าให้ลูกสมุนเบาใจขึ้นมาก เพราะ

ลกูสมนุรูฤ้ทธิเ์ดชของผีดบิระดบัสูงมาแล้ว การทีพ่รานใหญ่สามารถล้มมนั

ได้เพียงเวลาไม่กีว่นิาท ีแสดงว่าพรานใหญ่ต้องเป็นยอดฝีมอืระดับสงูมากๆ 

การไปหาเรื่องกับคนเช่นนี้ มีแต่ทางตายไม่มีทางรอด

ด้านฉางซา

เมื่อพระจันทร์สีเลือดและคนอื่นๆ เคลียร์เส้นทางเสร็จ ทุกคนก็เริ่ม

ออกเดินทางต่อ พระจันทร์สีรุ้งท�าตามค�าแนะน�าของฉางซา เธอพยายาม

ฝึกทักษะย่างก้าวพรบิตาอยูเ่รือ่ยๆ สลบักบัการใช้ทกัษะมดีบนิ ฉางซาสอน

เธอให้ใช้ทกัษะเหล่านีจ้นมคีวามคุน้เคยเหมอืนกบัการเดิน เมือ่ภยัมาถงึตวั 

จึงจะใช้ออกได้โดยอัตโนมัติ

ฉางซาน�าทางทกุคนจนกระทัง่บ่ายสามโมงกพ้็นป่านรกหลมุศพ เข้า

สู่พื้นที่แห่งความตาย ลุงบุญค�าก็ไม่เคยใช้เส้นทางน้ี จึงไม่รู้มันอันตราย

แค่ไหน

พื้นที่แห่งความตายกินอาณาเขตประมาณสิบกิโลเมตรเท่านั้น เมื่อ

มองผ่านเข้าไปในทุ่งหญ้า ก็พบกับทุ่งหญ้าสูงแค่หัวเข่าตามปกติทั่วไป แต่

สิ่งที่แปลกก็คือ บริเวณนี้เงียบสงบมาก นอกจากลมก็ไม่มีเสียงสัตว์อสูร

ใดๆ ร้อง ฉางซาพยายามตรวจสอบรอยเท้ามาตลอดเส้นทาง เขาพบว่า

ไม่มีร่องรอยของสัตว์อสูรอยู่แถวนี้เลย ทั้งฝูงไอ้แหว่งและฝูงไอ้กุด ต่าง

หายหัวไปหมด

ฉางซาและทุกคนเดินทางเข้าไปในพื้นท่ีแห่งความตายได้เพียงหนึ่ง



50  เกมน้ีขเกมน้ีขา้ขอเป็นพระเอก เล่ม 2 ผจญภัยนครผีดิบ

กิโลเมตร ทกุคนก็ได้ยนิเสียงระเบดิและเสียงต่อสู้อยูด้่านหน้าไกลๆ แถวนี้

ไม่มีต้นไม้สูงๆ หรือภูเขาหิน ลุงบุญค�าจึงต้องใช้วิชาตัวเบาเหินร่างขึ้นไปดู

“ด้านหน้ามฝีงูผีดบิระดบัต�า่จ�านวนมาก ก�าลงัต่อสูก้บักลุม่ผูเ้ล่น” ลงุ

บุญค�าตอบ

“ผูเ้ล่นเยอะไหมลุง เผือ่เราจะขอพึง่ใบบญุผ่านไปด้วย” ฉางซาถาม

“ไม่แน่ใจว่ะ ไอ้พรานใหญ่ แต่น่าจะเกินยี่สิบคน” ลุงบุญค�าตอบ

“งั้นพวกเรารีบไปกันเถอะ” ฉางซากล่าวจบก็เริ่มน�าทางทุกคนต่อ

เกือบครึ่งชั่วโมงต่อมา ฉางซาพาทุกคนมาถึงสนามตะลุมบอนหมู่ 

บริเวณนี้สองฟากทางสัญจรทั้งซ้ายและขวา ล้วนเต็มไปด้วยโลงศพหินนับ

พัน นอกจากนี้ยังมีซากข้าวของเครื่องใช้ท�าจากหินและดิน รวมถึงซากรถ

ลากที่ท�าจากไม้โบราณทิ้งเกลื่อนกลาด

“โอ…พวกเขาฝ่าฝูงผีดิบไปได้ไกลแล้ว พวกเราคงต้องแห้ว ไม่

สามารถพึ่งใบบุญได้” หนึ่งกล่าวขึ้นลอยๆ

ฉางซาหันไปมองลุงบุญค�า กล่าวว่า “ลุงบุญค�าคุ้นเคยไหม พวกเขา

เป็นคนจากกิลด์ไหน”

“ไม่รูว่้ะ แต่สามารถจดัรปูขบวนผลดัเปลีย่นสมาชกิ เข้าเจาะทะลวง

ฝงูผดีบิระดบัต�า่ได้อย่างมรีะบบ คนควบคมุผูเ้ล่นกลุม่นี ้มฝีีมอืไม่น้อย” ลงุ

บุญค�าตอบ

“พวกเราท�าเหมือนพวกเขาได้ไหมครับ ลุง” สองถาม

“ไม่ได้หรอก จ�านวนคนของพวกเรามันน้อยเกินไป การผลัดเวียน 

ผู้เล่นเพื่อรับมือผีดิบจึงเกิดขึ้นไม่ได้” ลุงบุญค�าตอบ

พระจันทร์สีเลือดขมวดคิ้วชนกัน กล่าวว่า “พวกเราควรใช้วิธีไหน 

ข้ามไปคะ ลุง”

“อมื…ถ้าบกุไปด้วยจ�านวนคนแค่นี ้คงตายมากกว่ารอด เพราะพืน้ที่

แห่งความตายมนัยาวตัง้สบิกโิลเมตร โลงศพทีเ่หน็คงเป็นแค่ออร์เดิร์ฟ ด้าน

หน้าคงมอีกีเยอะ วธิท่ีีดท่ีีสุดคือ รอ! จนกว่าจะมผีูเ้ล่นมาเพิม่ทีน่ี ่และตกลง

ร่วมมือกันเฉพาะกิจ” ลุงบุญค�ากล่าวแนะน�า

“ถ้าท�าตามวิธีลุง ไม่รอเป็นชาติหรือ” ฉางซากล่าวขึ้น

“งั้นเอ็งจะท�ายังไง ไอ้พรานใหญ่ จะให้ข้าลุยทั้งๆ ที่รู้ไปตาย ข้า 

ไม่เอาด้วยหรอกนะ” ลุงบุญค�ากล่าว
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ฉางซามองไปรอบๆ บริเวณ กล่าวว่า “ตอนนี้ยังไม่รู้ แต่มันต้องมี

วิธีข้ามไปได้”

“ง้ันเอ็งกน็ัง่คดิไปไอ้พรานใหญ่ ข้ามเีวลาให้เอง็คดิ จนกว่าจะมผีูเ้ล่น 

กลุ่มใหม่มาที่นี่ ฮ่าๆๆ” 

ลุงบุญค�ากล่าวแล้วหัวเราะ เพราะด้วยประสบการณ์ของแก งานนี้

บุกเข้าไปด้วยก�าลังคนหกคน แถมก็ไม่ได้เป็นสุดยอดฝีมือทั้งหมด ไม่ว่า

หนทางไหน มีแต่ตายสถานเดียว

ทั้งหมดยืนดู กลุ่มยอดฝีมือห่างออกไปเรื่อยๆ และในที่สุด พวกเขา

ก็หายไปกับสายตา เหลือเพียงเสียงต่อสู้ที่ดังมาจากที่ไกลๆ

หน่ึงเห็นมันใกล้จะค�่าแล้ว เขาจึงกล่าวขึ้นว่า “ลุง อีกสองช่ัวโมง 

พระอาทิตย์ก็ตกดินแล้ว พวกเราควรตั้งเต็นท์ที่ไหนดี”

“อืม…ตั้งเต็นท์ห่างจากจุดนี้ สักสองร้อยเมตรก็พอ” ลุงบุญค�าตอบ

หนึ่งสะดุ้ง กล่าวว่า “ในเวลากลางคืน พวกเราจะไม่ถูกผีดิบระดับ

ต�่ารุมเล่นงานหรือครับ”

“อาจมบ้ีาง แต่กค็งไม่มาก เพราะพวกเราไม่ได้ตัง้เตน็ท์รกุเข้าไปในเขต 

พวกมัน” ลุงบุญค�าพูดพร้อมกับชี้ไปยังแนวเขตซากโลงศพหินด้านหน้า

“ลุงบุญค�าพาคนอื่นๆ ไปตั้งเต็นท์ก่อน ฉันขอนั่งอยู่ที่นี่อีกสักพัก” 

ฉางซากล่าวขึ้น

“ตามใจเอ็ง” ลุงบุญค�ากล่าวจบก็พาทุกคนย้อนกลับไปทางเดิม

ฉางซานั่งคิดคนเดียว ตอนแรกคิดจะใช้แผนไฟเผา แต่เป็นไปไม่ได้ 

เพราะพื้นที่นี้ยาวเป็นสิบกิโลเมตร จะเผายังไงให้หมด เป็นเรื่องยากมาก 

และก็ไม่มีอะไรยืนยันว่าถ้าเผา…ผีดิบระดับต�่าที่อยู่ในโลงศพหิน พลังงาน

ชีวิตมันจะดับไปไหม แต่เท่าที่ประเมิน ผีดิบระดับต�่าไม่น่าจะเป็นอะไร

ฉางซาใช้มือยกไร้เงาที่นั่งบนคอลงมานั่งตัก กล่าวว่า “ไร้เงา แถวนี้ 

พอมีสมบัติตกหล่นหรือเปล่า”

ไร้เงากระโดดลงจากตกัฉางซา มนัมองไปรอบๆ บรเิวณเหมอืนก�าลงั 

ค้นหา แต่สักพักมันก็หันหน้ามามองฉางซา และกระโดดกลับมานั่งบนตัก

“เฮ่อ…เราหวังอะไรกับป่าช้าเนี่ย” ฉางซาร�าพึงกับตัวเอง

ฉางซายงันัง่จ้องมองไปยงัโลงศพหนินบัพนัหลมุทีน่ีต่่ออกีเป็นชัว่โมง  

วิธีสารพัดวิธีจากเกมอื่นๆ ถูกน�ามาประมวล แต่ฉางซาก็พบว่าไม่สามารถ
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เอามาใช้กับที่นี่ได้ เพราะพื้นที่กว้างตั้งสิบกิโลเมตร การจะข้ามไปยังไงก็

ต้องปะทะกับผีดิบระดับต�่าตลอดเวลาแน่ๆ

“หรือมันจะหมดหนทางจริงๆ” ฉางซากล่าว 

ขณะจะลุกขึน้ยนื ความคดิหนึง่กผ็ดุขึน้มาในหวัของฉางซาแบบไม่มี

ปี่มีขลุ่ย เขาหันขวับกลับไปทันที

“มีความเป็นไปได้!” ฉางซาร้องอุทานออกมา

เร็วเท่าความคิด ฉางซาหยิบหุ่นไม้โครงกระดูกออกมา และโยนมัน

ลงไปบนพื้น ร่างผีดิบโครงกระดูกทั้งสามก็ปรากฏขึ้น

“กาก 1, กาก 2, กาก 3 ไปเอารถลากไม้คล้ายเกวยีนนัน่มา” ฉางซา 

สั่ง พร้อมกับชี้นิ้วบอกต�าแหน่ง

ผีดิบโครงกระดูกพยักหน้า ท้ังสามตัวต่างก็วิ่งเข้าไปในอาณาเขต

ของผดีบิระดบัต�า่ แต่ยงัไม่ถงึต�าแหน่งรถไม้ ผดีบิระดับต�า่กโ็ผล่ขึน้มาจาก

โลงศพนบัร้อย ฉางซาใจหายวาบ เฝ้าดเูหตุการณ์อย่างระทกึ ผดีบิระดบัต�า่ 

เพียงโผล่ขึ้นมาดู เสร็จแล้วก็นอนลงไปในโลงศพหินเช่นเดิม

“เฮ่อ…นกึว่าจะรมุย�าผดีบิโครงกระดกูแล้ว” ฉางซาพดูแล้วถอนใจยาว

ผีดิบโครงกระดูกท้ังสามตัวใช้เวลาไม่นาน พวกมันก็ลากรถไม้เข้า

มาหาฉางซา เขาส�ารวจทั้งคันทันที

“อืม…โครงสร้างรถไม้ยังดี แต่ล้อช�ารุด กาก 1, กาก 2, กาก 3 ไป

เอามาอีกคัน” ฉางซาสั่ง

ผดีบิโครงกระดกูท้ังสามตัวเดนิย้อนกลับไป ส่วนฉางซาใช้ด้ามหอก

กระทุ้งจนลิ่มไม้ล็อกล้อหลุดออกมา เมื่อได้รถไม้มาแล้ว เขาก็ถอดล้อของ

มันมาใส่คันนี้

‘ผูเ้ล่นฉางซาปฏบิตัคิรบตามเงือ่นไข ได้รบัทกัษะการสร้างระดับ 1’

เสียงแจ้งสถานะในหัวของฉางซา ท�าให้เขาอดหัวเราะข�าไม่ได้ 

เพราะดันได้ทักษะมาแบบไม่ได้ตั้งใจ เมื่อประกอบล้อรถไม้เสร็จ ฉางซา

ก็กระโดดขึ้นไป และสั่งให้ผีดิบโครงกระดูกช่วยกันลากไปยังเต็นท์ที่พัก



3
พ้ืนท่ีแห่งความตาย

บริเวณเต็นท์ที่พัก

รถลากคันหนึ่งวิ่งเข้ามาอย่างช้าๆ ด้วยฝีมือของผีดิบโครงกระดูก

สามตัว ทุกคนไม่ตกใจเพราะจ�าได้ว่ามันเป็นผีดิบของฉางซา

“หยุด” ฉางซาสั่ง

ผีดิบโครงกระดูกทั้งสามตัวหยุดยืนนิ่งๆ

ฉางซาโผล่ขึ้นจากหลังรถลากแล้วกระโดดลงบนพื้น สีหน้ายิ้มแย้ม 

กล่าวว่า “ลุงบุญค�า นี่แหละวิธีของฉัน ใช้รถลากไม้ข้ามไป”

“มนัจะได้ผลหรอื” ลงุบญุค�ากล่าวขณะเดนิเข้ามา เช่นเดียวกบัคนอ่ืนๆ

“ฉนัทดลองให้ผดีบิโครงกระดกูไปเอารถลากไม้ออกมา และสงัเกต

พบว่าพวกมันไม่ท�าร้ายผีดิบโครงกระดูก ดังนั้นขอเพียงพวกเราหลบอยู ่

ในรถลากไม้โดยไม่ให้พวกมันเห็นตัว ฉันว่าพวกเราน่าจะผ่านไปได้แบบ 

ชิวชิว” ฉางซากล่าว

ลุงบุญค�านึกไม่ถึงว่าฉางซาจะหาวิธีได้จริงๆ จึงถึงกับพูดไม่ออก

“เอาละ ตอนนีท้กุคนต้องช่วยกนัหาหญ้ามาปพูืน้และคลมุรถให้ทัว่ๆ”

ฉางซากล่าวจบ ทุกคนก็แยกย้ายกันไปหาหญ้าแห้ง ส่วนผีดิบโครง
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กระดูก ฉางซาก็สั่งให้มันเฝ้ายามรอบๆ เต็นท์ที่พัก

การใช้หญ้าปิดรอบรถไม้ท�าได้ไม่ยากนกั เพือ่ความปลอดภยั ฉางซา 

ใช้หอกระดับต�่าวางเรียงกันปิดด้านบน และใช้หญ้าคลุมไว้ด้วย เพราะเขา

ไม่รูจ้ะมผีดีบิระดบัต�า่ตวัไหนจะอตุรกิระโดดขึน้มาส�ารวจบนรถ แน่นอนว่า

ถ้าไม่ปิดด้านบน มันก็จะเห็นพวกเขานั่งอยู่ในรถพอดี

เมือ่จดัการกบัรถลากไม้เสรจ็ ทุกคนก็เริม่แยกย้ายกนัไปนอน เพราะ

ฉางซาระบใุห้ทกุคนออกเดนิทางกนัตัง้แต่เช้า ฉางซาหยบิหุน่ไม้ซอมบีแ้มน

ออกมาโยนลงบนพื้น ร่างของมันก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าเขา ฉางซาล้วงมือ

เข้าไปในกระเป๋ามิติ หยิบกล่องไม้เก็บสมุนไพรออกมา

“คัมภีร์บอกไว้ ต้องบรรจุแก่นชีวิตเข้าไปในร่างของผีดิบ” 

ฉางซากล่าวจบก็หยิบแก่นชีวิตเท่าเม็ดถั่วเขียวออกมา แล้วกดไป

ที่ร่างผีดิบ

ฉางซารอสกัพกัก็ไม่เหน็ว่าแก่นชวีติจะถกูดดูเข้าไปในร่างผดิีบ ท�าให้

เขาต้องยกมือเกาศีรษะ

“มนัไม่ดดูเข้าไปแฮะ คมัภร์ีบอกให้บรรจ ุหรอืต้องให้มนักนิ” ฉางซา 

ร�าพึงเบาๆ

“ซอมบี้แมน อ้าปาก” ฉางซาสั่ง

พอมันอ้าปากท�าตาม ฉางซาก็ดีดนิ้วส่งเม็ดแก่นชีวิตเข้าไปในปาก

ของมัน ร่างของผีดิบระดับกลางสั่นเล็กน้อย สักพักก็มีเสียงคอมพิวเตอร์

ดังขึ้นว่า

‘ผดีบิซอมบ้ีแมน ได้รบัแก่นชีวติ ยกเว้นอัตราสญูเสยีพลงัโจมตแีละ

พลังป้องกันในแรกเริ่มเปิดใช้งานของผู้ฝึกคัมภีร์ยุทธ ผีดิบซอมบี้แมนจะ

เริ่มใช้งานแก่นชีวิตหลังจากนี้ 12 ชั่วโมงข้างหน้า’

“ฮ่าๆๆ ในที่สุดก็ท�าส�าเร็จ ต่อไปแม้จะใช้ซอมบี้แมน ค่าพลังแรก

เริม่ทีเ่สยีไปกบัการใช้งานกย็งัคงเต็มเป่ียม ฮ่าๆๆ” ฉางซาหวัเราะอย่างพงึ

พอใจ ก่อนจะเรียกเก็บซอมบี้แมนในรูปหุ่นไม้ไว้อีกครั้ง

ขณะฉางซาลุกขึ้นยืน เขาก็พบว่ามีผีดิบระดับต�่าตัวหน่ึงก�าลังเดิน

ผ่านเข้ามาบริเวณนี้ ฉางซาคลี่ยิ้มแล้วหันไปมองสมุนผีดิบของเขา

“กาก 1, กาก 2, กาก 3 ตื้บมันซะ!”

ฉางซาสั่งปุ๊บ สมุนทั้งสามตัวก็รีบปฏิบัติตามเจ้านาย ตรงไปหาผีดิบ
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ระดับต�่า ใช้ทั้งหมัดและเท้าประเคน จนผีดิบระดับต�่าลงไปนอนบนพื้น แต่

ท่ารุมอัดไม่ถูกใจขาโจ๋อย่างเจ้านาย

ฉางซาเดินเข้าไปใกล้ๆ กล่าวว่า “หยุด พวกนายกระทืบไม่ถูกวิธี” 

ผีดิบโครงกระดูกทั้งสามตัวต่างหยุด และหันมาฟังฉางซา 

“ดู! เดี๋ยวฉันจะกระทืบโชว์ให้เห็นเป็นตัวอย่าง”

ฉางซากล่าวจบก็ระดมเท้ากระทืบแบบเน้นๆ รัวๆ ไปที่จุดพลังชีวิต

ของมัน ไม่นานผีดิบระดับต�่าก็หมดพลังชีวิต นอนเป็นกองซากศพบนพื้น 

ฉางซามองเห็นผีดิบระดับต�่าอีกตัวก�าลังเดินโต๋เต๋เข้ามา

“มันสะเหล่อเข้ามาอีกตัวแล้ว ลุยยย!!!”

ฉางซากล่าวจบ ผีดิบโครงกระดูกทั้งสามก็รีบไปรุมย�า และท�าตาม

ที่ฉางซาสอน ไม่นานผีดิบระดับต�่าตัวที่สองก็ถูกกระทืบจนหมดพลังชีวิต

“ดีมาก ฉันไปนอนละ เฝ้าเวรยามกันให้ดีๆ ถ้ามีพวกผีดิบระดับต�่า

โผล่มาเยอะๆ ก็ให้รีบไปปลุกฉัน” ฉางซากล่าว ผีดิบทั้งสามตัวต่างพยัก

หน้ารบัค�าสัง่ ฉางซาหาวนอนเลก็น้อย เขาก็เดนิไปดรูนูอนของไร้เงาทีห่นา้

เต็นท์ ก่อนจะมุดเข้าเต็นท์ไปนอนบ้าง

เช้าวันใหม่

แก๊งกากของฉางซา เมื่อคืนจัดการกระทืบผีดิบหมดพลังชีวิตไป 

22 ตวั ลงุบญุค�าและคนอืน่ๆ นกึไม่ถงึว่าผดีบิระดบัต�า่จะโผล่มาทีน่ีเ่กนิ 10 

ตัว ฉางซาตื่นขึ้นมาแล้ว เขามายืนบิดขี้เกียจที่หน้าเต็นท์ วันนี้ไร้เงาไม่ได้

ห้าว บนพื้นจึงมีหัวมันไม่มากเหมือนเมื่อวาน

“กาก 1 ไปเก็บเต็นท์ กาก 2 เอาหวีไปปัดขนให้ไร้เงา กาก 3 เช้า

นี้รู้สึกเมื่อยๆ ยังไงก็ไม่รู้ ตามมานวดไหล่ให้ทีซิ” ฉางซาสั่งเสร็จก็เดินไปที่

กองไฟที่ยังไม่ได้มอดดับ เพราะสมุนผีดิบโครงกระดูกเติมไฟตลอดทั้งคืน

ฉางซาพอมานั่งรวมกลุ่มกับคนอื่น ผีดิบกาก 3 ก็เริ่มนวดไหล่ให้

เขาเบาๆ

“โห! ผีดิบ เอามาใช้งานแบบนี้ก็ได้” หนึ่งกล่าว น�้าเสียงทึ่งๆ

ลุงบุญค�าผู้มอบคัมภีร์ให้ฉางซารู้สึกเสียดายคัมภีร์โครงกระดูกจน

พูดไม่ออก

“เป็นคัมภีร์อเนกประสงค์จริงๆ” สองกล่าวขึ้นบ้าง
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พระจันทร์สีรุ้งมองไปยังร่างไร้เงา ตอนนี้มันก�าลังหลับตาพริ้มนอน

หมอบบนพื้น ปล่อยให้ผีดิบโครงกระดูกใช้หวีแปรงขนให้มันอย่างสบาย

อารมณ์

“ไร้เงากลายเป็นลูกคุณหนไูปแล้วเจ้าค่ะ” พระจนัทร์สรีุง้กล่าวยิม้ๆ

หลังจากกินอาหารเช้าเสร็จ

ทุกคนขึ้นไปบนรถลากไม้ ฉางซาส�ารวจความเรียบร้อยรอบคันรถ

อีกครั้ง จนแน่ใจว่าไม่มีปัญหา เขาจึงกระโดดขึ้นรถบ้าง

“กาก 1, กาก 2, กาก 3 ออกเดินทาง” 

ฉางซาร้องสั่ง รถลากไม้ก็เริ่มเคลื่อนไหวไปอย่างช้าๆ ทุกคนในรถ

ต่างก็ลุ้นระทกึมนัจะส�าเรจ็ไหม เพราะฉางซาบอกว่าเขาทดลองแค่ผดิีบ น่ัน

หมายความว่า ถ้าผีดิบโจมตีรถลากไม้ แผนของฉางซาก็ไม่ส�าเร็จนั่นเอง

ผีดิบโครงกระดูกท้ังสามตัวเดินลากรถไม่นานก็เข้าสู่ถนนที่เต็มไป 

ด้วยโลงศพหิน ผีดิบระดับต�่าโผล่ขึ้นมาจากโลงเต็มไปหมด บางตัวลุกขึ้น 

มาจากโลง แต่ก็มีบางตัวนอนกลับไปในโลงเช่นเดิม ฉางซาใช้มือแตะ 

ริมฝีปากตัวเอง เตือนให้ทุกคนอยู่เงียบๆ อย่าคุยกัน

ฉางซาใช้ดวงตาข้างหนึ่งแนบกับรูพิเศษบนรถลาก เพื่อสังเกตผีดิบ

ระดับต�่าที่อยู่ด้านนอก พวกมันจ้องมองดูรถลากและผีดิบโครงกระดูกอยู่

สักพัก ก็กลับไปยังโลงศพหิน ส่วนโลงศพหินที่รถลากไม้ผ่านเข้าไปใน

อาณาเขตของมัน ก็จะมีผีดิบระดับต�่าโผล่ข้ึนมาดูเรื่อยๆ ก่อนจะกลับไป

ยังโลงศพหินเช่นเดิม

“เยี่ยม! ทุกอย่างเป็นไปตามแผน” ฉางซากล่าวเบาๆ

คนอื่นอยากดูบ้าง จึงผลัดกันแนบดวงตากับรูพิเศษ การเดินทาง

ของผีดิบโครงกระดูกเน้นไปอย่างช้าๆ ท�าให้ต้องใช้เวลาเดินทางมาก ผ่าน

ไปหนึ่งชั่วโมง รถลากเพิ่มไปได้หนึ่งกิโลเมตรกว่าๆ ฉางซาประเมินไว้ว่า

ภายในหกชั่วโมง พวกเขาสามารถหนีพ้นจากพื้นที่แห่งความตายแน่นอน

หน่ึงชั่วโมงแรกทุกคนค่อนข้างเกร็ง พูดจากันน้อยนิด เมื่อผ่านไป

สองชั่วโมง ทุกคนจึงค่อยปรับตัวได้ การคุยกันเบาๆ ไม่ได้ส่งผลกระทบ

ใดๆ เพราะเสียงล้อรถไม้ดังมากกว่าเสียงคุยกันเยอะ

เมือ่ผ่านชัว่โมงท่ีส่ี ทุกคนกเ็ริม่มัน่ใจ รถลากคนันีส้ามารถพาทกุคน 
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เดนิทางผ่านพ้นพืน้ท่ีแห่งความตายได้แน่นอน การใช้รถเป็นการเดนิทางที่

สะดวกสบายสุดๆ ถ้าไม่ติดตรงที่มันเดินทางโคตรช้า ทุกคนก็คงอยากนั่ง

รถลากไม้ ไปจนถึงนครผีดิบเลย

ระหว่างเดินทาง ฉางซาพบว่าพื้นที่แห่งความตายมีพื้นว่างไม่มีผีดิบ

อาศัยอยู่อย่างน้อยสองจุด แต่ละจุดกินพื้นที่ประมาณ 300 เมตร ฉางซา

คิดเอาเองว่าพื้นที่เหล่านี้ NPC น่าจะสร้างขึ้นให้เป็นจุดพักผ่อนของผู้เล่น

ที่ต่อสู้กับฝูงผีดิบบนเส้นทางสายนี้

เมือ่เข้าสูช่ัว่โมงทีห้่า หลงัจากฉางซาและเพือ่นเดินผ่านจดุพกัไร้ผดิีบ

จดุใหม่ ได้ 300 เมตร ลงุบญุค�ากเ็ริม่ตืน่ตวัก่อน เพราะได้ยนิเสยีงแปลกๆ 

ดังมาจากที่ไกลๆ ฉางซาเอียงหูฟังพร้อมกับขมวดคิ้ว

“เสียงต่อสู้” ฉางซากล่าวขึ้น

“ใช่ น่าจะอยู่ห่างจากต�าแหน่งที่เราอยู่ประมาณ 500 เมตร” 

ลงุบญุค�ากล่าวข้ึน ฉางซารบีหยบิไม้ขนาดเท่านิว้กลาง ทาสแีดงสอด

ออกไปที่รูพิเศษซึ่งท�าไว้ แก๊งกากเมื่อเห็นสัญญาณก็หยุดเดิน

“เราจะรอที่นี่หรือ” หนึ่งถามขึ้น

“ถูกต้อง เราไม่มีทางเลือก การฝ่าเข้าไปในจุดต่อสู้เพื่อเดินทางต่อ 

เป็นเรือ่งอนัตรายมาก เพราะโอกาสพวกเราจะถกูลกูหลงมสีงู” ฉางซาตอบ

ลุงบุญค�าแนบดวงตากับรูพิเศษเพื่อดูสถานการณ์

“น่าจะเป็นกลุ่มเดียวกับเมื่อวาน” ลุงบุญค�ากล่าวขึ้น

“พวกเขายังไม่ได้ผ่านไปหรือ” พระจันทร์สีเลือดถาม

“เส้นทางทีผ่่านมามจีดุพกัหลายแห่ง พวกเขาคงเลอืกพกัที่ใดทีห่น่ึง 

จึงเดินทางล่าช้า” ฉางซาอธิบาย

“ซวยแล้วไอ้พรานใหญ่ พวกมันก�าลังถอยมา” ลุงบุญค�ากล่าวขึ้น

“หา!? พวกมันถอยมาท�าซากอะไร” ฉางซารีบถาม

“มีคนบาดเจ็บหลายคน” ลุงบุญค�าตอบ

“ให้มันเข้าใกล้รถลากไม้พวกเราไม่ได้ เดี๋ยวมันเล่นงานแก๊งกาก 

พวกเราจะซวยกันหมด ลุง…ออกไปคุยกับพวกมันด่วน” ฉางซารีบพูด

“หา!? เอ็งจะให้ข้าออกไปตายหรือ” ลุงบุญค�ากล่าวขึ้น

“ลุงมีระเบิดควัน สามารถใช้มันซ่อนอ�าพรางตัวได้จะไปกลัวอะไร” 

ฉางซาบอก
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ลุงบุญค�าแม้ไม่อยากจะไป แต่สุดท้ายก็ต้องใช้วิชาตัวเบาเหินร่าง

ออกจากรถลากไม้ พุ่งไปขวางหน้ากลุ่มผู้เล่นที่หนีมา

เหล่าผีดิบระดับต�่าเห็นลุงบุญค�า พวกมันก็พากันลุกขึ้นมาจากโลง

ศพหิน และเข้ามาเล่นงานทันที

ลุงบุญค�าใช้หมัดเหล็กตันโจมตีไปรอบตัว พร้อมกับร้องตะโกนว่า 

“พวกเอ็งทุกคนที่หนีมา ห้ามยุ่งเกี่ยวกับรถลากไม้ของข้าเด็ดขาด ไม่งั้น

เห็นดีกันแน่ๆ”

กลุม่ผูเ้ล่นทีก่�าลังหนมีา แม้ไม่รูว่้าผูเ้ล่นชายชราคนนีเ้ป็นใครกนั แต่

พลังฝีมอืจดัเป็นยอดยทุธคนหนึง่ ทัง้หมดจงึหยดุหนชีัว่คราว เพราะกลวัจะ

เข้าใกล้รถลากไม้

“ลุง ช่วยพวกเราด้วย พวกเราบาดเจบ็กนัหลายคน เราต้องการเวลา

ฟื้นฟูพลัง” ผู้เล่นคนหนึ่งกล่าว

ลุงบุญค�านึกถึงค�าพูดของฉางซา จึงกล่าวขึ้นว่า “พวกเอ็งต้องการ

เวลาฟื้นฟูพลังหรือ ฮ่าๆๆ งั้นพวกเอ็งมีระเบิดควันไว้ท�าซากอะไร”

ส้ินค�าพูดของลุงบุญค�า ผู้เล่นหนุ่มก็ตะลึง เมื่อตั้งสติได้ เขาก็ให้

ทุกคนโยนระเบิดควันไปรอบๆ ตัว ชั่วครู่เดียว ม่านควันก็ถูกปกคลุมไป

ทั่วบริเวณ การต่อสู้ก็เริ่มสงบลงชั่วคราว เพราะผีดิบระดับต�่ามองไม่เห็น

ผู้เล่น พวกมันก็พากันกลับโลงหินตามเดิม

ผู้เล่นที่สั่งให้ทุกคนใช้ระเบิดควันถอนใจโล่งอก ก่อนจะกล่าวว่า

“ทกุคนรบีรกัษาตัวเอง บทเรยีนเมือ่ครู่ให้จ�าไว้ อย่าประมาทพวกมนั 

อกี แม้จะเป็นผดีบิระดบัต�า่ แต่จ�านวนของพวกมนักม็ากมาย ถ้าเผลอเพยีง

นิดเดียว พวกเราอาจจบชีวิตได้ทุกเวลา”

ลุงบุญค�าเห็นว่าไม่มีใครพูดอะไรแล้ว จึงกล่าวขึ้นว่า “เมื่อพวกเอ็ง

ได้พักตามที่พวกเอ็งต้องการแล้ว งั้นข้าก็ขอถาม พวกเอ็งจะไปก่อน หรือ

ข้าไปก่อน”

“ไปพร้อมกันไม่ดีหรือลุง” ผู้เล่นชายคนนั้นเสนอ

“ขอบคุณที่ชวน แต่ข้าขอปฏิเสธ” ลุงบุญค�าตอบ เพราะขืนไปกับ

คนเหล่านี ้รถลากไม้คงไม่เหลอืแม้แต่ซาก ผูเ้ล่นทีค่ยุกบัลงุบญุค�าค่อนข้าง 

แปลกใจ เพราะไม่รู้ผู้เล่นชราใช้วิธีไหนจึงสามารถมาถึงที่น่ีได้ แต่ตัวเอง

ก็ไม่กล้าถาม
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“ลุงไปก่อนก็แล้วกัน” ผู้เล่นชายกล่าวขึ้น

“โอเค งัน้เอง็ช่วยประกาศให้เพือ่นของเอง็ออกไปจากทางสัญจรหลกั 

ด้วย เพราะเหล่าผีดิบโครงกระดูก ผู้รับใช้ของข้า จ�าเป็นต้องมีเส้นทาง 

ในการเข็นรถลาก” ลุงบุญค�ากล่าว

ผูเ้ล่นชายหนุม่ก็ท�าตามท่ีขอ ลุงบญุค�าก็เดนิย้อนกลบัไปทางเดมิ ไม่

นานก็พบเห็นรถลากไม้

ลุงบุญค�ากระโดดขึ้นไปบนรถลากไม้ ฉางซาก็เอ่ยปากสั่งผีดิบโครง

กระดูกให้ออกเดินทางกันต่อ ผู้เล่นชายหนุ่มที่คุยกับลุงบุญค�า ได้ยินเพียง

เสียงรถลากไม้เคลื่อนผ่านไปทีละน้อย ไม่นานก็ประเมินได้ว่าพวกเขาได้

หลุดออกจากกลุ่มควันไปเรียบร้อยแล้ว

“บนรถลากไม้คงเป็นกลุ่มผู้เล่น” ผู้เล่นหญิงคนหนึ่งซึ่งยืนอยู่ใกล้ๆ 

ชายหนุ่มกล่าวขึ้น

“อมื…ฉนัเพิง่เหน็ผู้เล่นชาวยทุธใช้งานผีดบิโครงกระดกูเป็นครัง้แรก 

น่าสนใจจริงๆ” ผู้เล่นหนุ่มตอบ

ผูเ้ล่นหญงินิง่คดิเลก็น้อย ก่อนกล่าวขึน้ว่า “ผูเ้ล่นชายชราคนน้ัน ถ้า

เดาไม่ผิด คงมาจากกิลด์เซียนเหยียบฟ้า”

“เธอมั่นใจหรือ” ผู้เล่นหนุ่มถาม

“วิชาที่ผู้เล่นชายชราคนนั้นใช้คือ หมัดเหล็กตัน ฉันเคยเห็นมาก่อน 

และผู้ที่ใช้ ถ้าเดาไม่ผิดเขาคือ 1 ใน 8 ผู้คุมกฎกิลด์เซียนเหยียบฟ้า เฒ่า

ประจิม” ผู้เล่นหญิงตอบ

“แล้วเสียงผูเ้ล่นหนุม่ในรถเป็นใคร ดเูหมอืนเขาเป็นคนควบคมุผดิีบ

โครงกระดูก” ผู้เล่นชายหนุ่มคนเดิมถามอีกครั้ง

“คมัภร์ีผีดบิโครงกระดกู มผู้ีเล่นฝึกกนัหลายคน ยากทีจ่ะเดาว่าเขา

เป็นใคร” ผู้เล่นหญิงตอบ

ผูเ้ล่นชายหนุม่นิง่คิดเล็กน้อยกส่็ายหวั ก่อนจะเลกิสนใจฉางซา และ

หันมาวางกลยุทธ์เพื่อผ่านด่านผีดิบระดับต�า่แทน แน่นอนว่าแผนใหม่ของ

เขาคือการใช้ระเบิดควันเข้ามาเสริม เพื่อให้เพื่อนในกลุ่มเขามีโอกาสได้

พักฟื้นพลัง แทนการหมุนเวียนยอดฝีมือเข้าต่อสู้ตลอดเวลา
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ด้านฉางซา

เขาเดินทางต่อไปได้อย่างชิวชิว ลุงบุญค�าที่น่ังอยู่ในรถก็เพิ่งจะ

บรรลุ ตามจริงถ้ากลุม่ยอดฝีมอืจะผ่านทีน่ี ่ขอเพยีงมรีะเบดิควนัก็ไม่น่าจะ

มีปัญหาอะไรแล้ว

กลุ่มของพระจนัทร์สเีลอืด เมือ่ผ่านเหตกุารณ์ร้ายแรงมาได้ ทัง้หมด

ก็ถอนใจยาว เพราะการต่อสู้กับฝูงผีดิบเป็นหลักพันไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เลย

การเดินทางมีความสุขอยู่แค่ครึ่งช่ัวโมง ลุงบุญค�ากับฉางซาก็ต้อง

ตีหน้าเครียดขึ้นอีกครั้ง เมื่ออยู่ๆ ดันเกิดลมพายุพัดกระหน�่าอย่างไม่มี

สาเหตุ

“พายมุาจากไหนเนีย่” ฉางซาถามขึน้ และสัง่ให้ทกุคนใช้มอืจบัหญ้า

รอบๆ รถไว้ไม่ให้ปลิว

“เอ็งถามข้า แล้วข้าจะไปถามใครวะ” ลุงบุญค�าตอบ

“เราย้อนกลับไปก่อนได้ไหม” หนึ่งแสดงความเห็น

“การย้อนกลับไม่ใช่ทางแก้ปัญหา เพราะถ้าพายุมันไล่ตามไป ทุก

อย่างก็เหมือนเดิม” ฉางซาตอบ

ลงุบญุค�าทีก่�าลงัใช้ร่างต้านลมด้านหน้าไม่ให้หญ้าหลดุออกมา กล่าว

แทรกขึ้นทันทีว่า “อีกไม่ไกล น่าจะสุดปลายทางของพื้นที่แห่งความตาย

แล้ว เราต้องเสี่ยง!”

“ลุงบุญค�าพูดมีเหตุผล ต้องลุยสถานเดียว”

ฉางซากล่าวจบ ลมพายุก็พัดอัดเข้ามาในรถอย่างแรง ชั่วพริบตา 

หญ้าทีช่่วยกนัจบัไว้กพ็ากนัแตกกระจายปลวิหนีไปทัง้แถบ คนทีน่ั่งอยู่บนรถ

จงึมโีอกาสได้สบตาป๊ิงๆ กบัผดีบิระดบัต�า่ในโลงศพหนิ ซ่ึงลกุขึน้มาดูเพยีบ

“ซวยแล้ว!” ฉางซาร้องอุทาน

“ลงจากรถ วิ่งกันเต็มฝีเท้า ฉันจะคุ้มกันทุกคนเอง” ลุงบุญค�าร้อง

ตะโกนจบ ก็กระโจนลงจากรถคนแรก เพราะผีดิบระดับต�่าได้กรูกันเข้ามา

เรียบร้อยแล้ว ลุงบุญค�าเหวี่ยงหมัดอัดผีดิบหลายตัวจนกระเด็น

พระจันทร์สีเลือดและคนอ่ืนๆ พอลงจากรถได้ ทุกคนก็หยิบอาวุธ

ประจ�าตัวออกมาต่อสู้กับเหล่าผีดิบอย่างดุเดือด

“ไม่ต้องกลัว ท�าตามที่ฉันเคยสอน ลุย!” ลุงบุญค�าร้องตะโกนบอก

ทุกคน
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ด้านฉางซา เขาหยิบหอกเหล็กด�ากระโจนลงจากรถเป็นคนสุดท้าย 

เมือ่เท้าถงึพืน้กก็วาดหอกเหล็กด�า ฟาดไปยงัร่างผดีบิระดบัต�่าสามตวัทีบ่กุ

เข้ามาประชิดจนกระเด็นย้อนกลับไปทางเดิม

“เก็บร่าง กาก 1, กาก 2, กาก 3” 

ฉางซาเรียกเก็บร่างผีดิบโครงกระดูกก่อน เพราะพวกมันคงสู้ฝูง

ผีดิบระดับต�่าไม่ได้ ขืนสู้ไปก็เละเป็นซากไปเปล่าๆ ฉางซาหยิบหุ่นไม้ผีดิบ

ระดับกลางออกมาและโยนลงบนพื้น ร่างของซอมบี้แมนก็ปรากฏขึ้น เขา

รีบสั่งการทันที

“ซอมบี้แมน ฆ่าผีดิบทุกตัวที่เข้าใกล้ยัยหนู” 

ฉางซาชี้นิ้วบอก ซอมบี้แมนพยักหน้า และเคลื่อนร่างไปช่วย

พระจันทร์สีรุ้งที่ก�าลังถูกรุมกินโต๊ะจากผีดิบระดับต�่าหลายตัว

“ลุงบุญค�าดูแลทุกคน ฉันจะเปิดทางเอง!” ฉางซาร้องตะโกนบอก

“ฮ่าๆๆ ได้! ไหนโชว์ทักษะการโค่นผีดิบระดับสูงให้ข้าได้ดูเป็น 

บุญตาหน่อยสิ!” ลุงบุญค�าร้องตะโกนบอก

ฉางซาไม่ตอบ เขาควงหอกหมุนไปรอบตัว

“ย่างก้าวพริบตา”

ฉางซาใช้ย่างก้าวพริบตาพร้อมกับควงหอกเหล็กด�าไปรอบตัว ผีดิบ

ระดบัต�า่ทีร่มุล้อมเขานบัสิบตัวต่างกระเดน็ไปไกลหลายเมตร สามตวัถงึกบั

แขนหัก แต่ก็ยังลุกขึ้นมาได้ใหม่ ฉางซาใช้ทักษะในคัมภีร์ย่างก้าวพริบตา 

ต่อเน่ือง หอกเหล็กด�าในมือฟาดเหวี่ยงไปด้านไหนล้วนเห็นผีดิบระดับต�่า

กระเด็น

ฉางซาเคลื่อนไหวรุกไปด้านหน้า ร่างกายเขาหมุนวนรอบทิศทาง 

เพื่อปะทะกับผีดิบระดับต�่าท่ีบุกเข้ามาราวกับสายน�้า หอกของฉางซา

แข็งแกร่งมาก ผีดิบระดับต�่าตัวไหนโดนคมหอกไปจังๆ ขาและแขนถึงกับ

ขาดกระเด็น

การต่อสู้ของฉางซาครั้งนี้ ไม่เหมือนกับครั้งที่สู้อยู่ในปราสาท ครั้ง

น้ันผีดิบระดับต�่าไม่เยอะ และไม่ได้บุกเข้ามาพร้อมกัน เขาจึงสามารถ

ท�าลายจุดพลังชีวิตมันได้ แต่ปัจจุบันมันโอบล้อมเขาทุกด้าน การเลือก

ท�าลายจดุชวีติจงึยากมาก ฉางซาต้องการลดจ�านวนบกุโจมตขีองผดีบิ เขา

จึงเลือกตัดขาพวกมันเป็นส่วนใหญ่เพื่อไม่ให้มันเดินได้
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ฉางซาใช้หอกเป็นท้ังสองมอื ไม่ว่าจะใช้มอืข้างไหน เขาล้วนใช้อย่าง

คล่องแคล่วและว่องไว ในขณะโจมตีฝั่งซ้าย พริบตาก็ย้ายหอกมาโจมตีฝั่ง

ตรงข้าม การส่งผ่านหอกระหว่างมือซ้ายกับมือขวาท�าได้กลมกลืนมากๆ 

มันเร็วจนมองไม่ทันว่าฉางซาเปลี่ยนมือจับหอกอย่างไร

ลงุบญุค�าตืน่ตกใจมากเมือ่ได้ชมเพลงหอกของฉางซา ผดีบิระดบัต�า่ 

ที่รุมโจมตีฉางซามากกว่ารุมแกเท่าตัว แต่ผีดิบระดับต�่าเหล่านั้น กลับไม่

สามารถเข้าใกล้ฉางซาได้แม้แต่ตัวเดียว

“ยอดเยี่ยม! มันคือสุดยอดฝีมือผู้ใช้หอกอย่างไม่ต้องสงสัย ฮ่าๆๆ 

ไอ้พรานใหญ่ เอ็งแน่จริงๆ” ลุงบุญค�าเอ่ยปากชมแต่ฉางซาไม่ได้ยิน เขา

ยังคงก้าวเท้าเดินน�าไปด้านหน้าต่อเนื่องไม่มีหยุด

ผดีบิระดบัต�า่หลายตัวกรกัูนมาจากทางด้านหน้า ฉางซาทีก่�าลงัต่อสู้

รอบตัว จึงโยนหอกขึ้นในแนวขนาน และใช้เท้าถีบด้ามจับ หอกเหล็กด�าก็

พุ่งไปด้านหน้า ตูมมม!!!  ผีดิบระดับต�่าห้าตัวที่กรูกันเข้ามาถูกหอกเหล็ก

หนักกระแทกพร้อมกัน ร่างพวกมันจึงล้มระเนระนาด

หอกเหล็กด�าได้แรงส่งสะท้อนย้อนกลบัมา ฉางซาหมนุตวัถบีอกีคร้ัง 

หอกเหลก็ด�าทีล่อยอยู่ในอากาศกถ็กูส่งกลับไปทางเดมิ ผดีบิระดบัต�า่กลุม่

ใหม่ได้บุกข้ามร่างผีดิบกลุ่มเก่าเข้ามาพอดี พวกมันจึงถูกหอกเหล็กด�า

กระแทกใส่ร่างกระเด็นกลิ้งไปอีกห้าตัว

หอกเหลก็ด�ายงัคงดดีสะท้อนกลับมาอีกครัง้ ฉางซาใช้มอืรบัไว้ และ

กวาดวนหอกไปรอบตวัเรว็มาก ผดีบิทีก่รกูนัเข้ามาไม่อาจต้านน�า้หนกัหอก 

พวกมนัจงึกระเดน็ออกไปทุกทิศทาง ฉางซาหมนุตัวตลีงักากวาดหอกโจมตี

ผดีบิทัง้บนและล่าง สลบักนั 32 ครัง้ซ้อน ท�าให้ผดีบิระดบัต�า่เกอืบ 50 ตวั 

ต้องแขนและขาขาดเกลื่อนบนพื้น

“ฮ่าๆๆ ของชักขึ้นแล้วโว้ย! ฮ่าๆๆ รับพลังชีวิต!” ฉางซากล่าวเบาๆ 

ตามข้อมูลในหัว

ชั่วพริบตา ด้ามหอกสีด�าที่ฉางซาจับก็ปรากฏจุดแสงสีส้ม วิ่งแตก 

ลายงาไปตามด้ามหอก คล้ายกับเส้นเลือดของชีวิต พลังป้องกันและโจมตี

ของเขาถูกดูดเข้าไปในหอกเหล็กด�าเหมือนพายุ ฉางซาไม่ได้หยุดใช้หอก 

เขายังบุกตะลุยเข้าหาฝูงผีดิบระดับต�่าเหมือนพยัคฆ์ในฝูงแกะ

“หยดุ!” ฉางซาร้องสัง่ เมือ่พลงัถกูดดูเข้าไป 1 ใน 3  ของร่างกาย
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แล้ว น�้าหนักหอกที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผีดิบระดับต�่าถูกฟาดกระเด็นราวกับ

ท่อนไม้ผุ เศษแขนขาของผีดิบถูกตัดออกจากร่างราวกับหยวกกล้วย

ลุงบุญค�าไม่ได้แปลกใจนักเมื่อฉางซาเพิ่มพลังชีวิตเข้าไปในหอก 

และสามารถโจมตีผีดิบระดับต�่าได้หนักหน่วงขึ้น ลุงบุญค�าเคยยกหอกจึงรู ้

ความหนักของมนัเป็นอย่างด ีแรงปะทะทีผ่ดีบิได้รบั ไม่แตกต่างกบัเอาเสา

เหล็กใหญ่ๆ มาฟาด ถ้าไม่ใช่ยอดฝีมือระดับสูง ไม่กระเด็นก็แปลกไปแล้ว

เพลงหอกของฉางซา อยู่ๆ ก็เพิ่มความเร็วขึ้น เมื่อบวกกับทักษะ

ย่างก้าวพริบตาอย่างช�านาญ ทุกการเคลื่อนไหวของเขาจึงมีผีดิบระดับต�่า 

ถูกโจมตีไม่ต�่ากว่าสามตัว ร่างฉางซาบัดเดี๋ยวหายไป บัดเดี๋ยวปรากฏ 

ก่อกวนจนผีดิบระดับต�่าวิ่งชนกันล้มระเนระนาด

เมื่อฉางซาบกุไปดา้นหน้าเรว็ขึน้ ทุกคนก็ต้องรบีเคลือ่นไหวเร็วตาม

ไปด้วย เพราะไม่งั้นผีดิบระดับต�่าจะรวมกลุ่มกันใหม่ และปิดทางเช่ือม

ระหว่างฉางซากับคนอื่นๆ สุดท้ายท�าให้การเปิดทางของฉางซาเสียเปล่า

เวลาผ่านไปครึ่งชั่วโมง ฉางซาถึงกับหอบเพราะเขาต้องเคลื่อนไหว

พร้อมโจมตีตลอด ท�าให้กินพลังงานเยอะมากๆ เมื่อความเร็วฉางซาตกลง

ลุงบุญค�าที่ไล่ตามหลังมาก็รีบกล่าวขึ้นว่า “ไอ้พรานใหญ่ ยังไหวไหมวะ”

“คงไปได้อีก 15 นาที แต่ถ้ายังหนีไม่พ้นพื้นที่แห่งความตาย ลุงคง

ต้องแบกฉันแล้ว” ฉางซาตอบพลางบุกต่อไป

ลุงบุญค�ายอมรับว่าฝีมือหอกของฉางซาสุดยอด จนถึงปัจจุบัน

ร่างกายฉางซาบาดเจ็บเพียงไม่กี่แห่ง ส่วนตัวเองสิบกว่าแห่งขึ้นไปแล้ว

พระจันทร์สีเลือด หนึ่ง และสอง ก็บาดเจ็บทั่วร่างกาย แต่ทั้งสามก็

สู้สุดชวีติเหมอืนกนั ตัง้แต่เล่นเกมมา ทัง้สามไม่เคยเจอศตัรูรุมโจมตขีนาด

น้ีมาก่อน คนที่บาดเจ็บน้อยที่สุดในกลุ่มคือพระจันทร์สีรุ้ง เน่ืองจากเธอ

มีซอมบี้แมนเป็นบอดี้การ์ด ผีดิบระดับต�่าจึงบุกเข้ามาประชิดตัวเธอน้อย

ผ่านไปอีกสิบนาที ฉางซากัดฟันสู้เต็มที่ ระดับที่ต�่าของเขาเป็น 

อุปสรรคมากๆ ถ้าฉางซาระดับเกิน 50 เขาไม่มีทางตกอยู่ในสภาพแบบนี้

แน่นอน ด้วยจ�านวนผีดิบระดับต�่าที่กรูกันเข้ามาหา ฉางซาจึงแทบจะมอง

ไม่เห็นเส้นทางด้านหน้าแล้ว ลุงบุญค�าเห็นสภาพของฉางซาใกล้จะหมด

แรง ก็ยิ่งเป็นกังวลหนักขึ้น

ลุงบุญค�าออกทักษะหมัดเหล็กตันไปรอบทิศทาง และฉวยโอกาส
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ก่อนที่ผีดิบระดับต�่าจะรวมกลุ่มกันโจมตีอีกครั้งเหินร่างขึ้นสูงเพื่อส�ารวจ

เส้นทางไปต่อ เมือ่ลุงบญุค�าเหน็พืน้ท่ีอีกสองร้อยเมตรด้านหน้า ปราศจาก

โลงศพหิน ลุงบุญค�าก็อดดีใจไม่ได้

“เฮ้! ไอ้พรานใหญ่ อีกสองร้อยเมตร เราจะหนีพ้นแล้วโว้ย!” ลุง

บุญค�าร้องตะโกนบอก

“สองร้อยเมตรหรือ” ฉางซากล่าว โดยมือก็ยังควงหอกโจมตีผีดิบ

ระดบัต�า่แบบไม่หยดุพกั แม้ความเรว็ในการเดนิรกุไปด้านหน้าจะตกลงมาก 

แต่ฝีมือการรับมือรอบตัวของฉางซายังคงเฉียบคมทุกครั้ง

“อีกสองร้อยเมตร ทุกคนอดทนเอาไว้” พระจันทร์สีเลือดตะโกน

บอกหนึ่งกับสอง ที่หอกแฮกๆ จวนเจียนจะไม่ไหวอยู่แล้ว

ฉางซาเองก็ประเมินตัวเอง ถ้าการเดินทางช้าเป็นเต่าแบบนี้ เขา

คงสามารถบุกต่อไปได้เพียง 100 เมตร ดังนั้นฉางซาจึงตัดสินใจใช้พลัง

ทั้งหมดโหมบุกเร็ว วัดดวงกันไปเลย

“ทุกคน ฉันจะเปิดทางแล้ว ให้ใช้ย่างก้าวพริบตาให้เต็มที่” 

ฉางซาร้องตะโกนบอกจบ เขาก็หยิบซาลาเปาเพิ่ม 1 ระดับลูก

สุดท้ายออกมากิน

ชั่วพริบตา ระดับของฉางซาก็เลื่อนขึ้นไปอยู่ที่ 32

ฉางซารู้สึกเสียใจอยู่บ้าง ที่ประมาทไม่ได้ผลิตซาลาเปาไส้ผสม

เพิ่ม 2 ระดับไว้ ไม่งั้นปานนี้เขาคงทะลวงออกจากพื้นที่แห่งความตาย

นานแล้ว

“ลุย!” ฉางซาร้องตะโกนด้วยระดับที่เพิ่มขึ้นฉับพลัน ท�าให้ค่าพลัง

โจมตีและค่าพลังป้องกันเพิ่มขึ้นไปด้วย การเดินบุกไปข้างหน้าจึงรวดเร็ว

ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน

ลุงบญุค�าเหน็ฉางซากนิซาลาเปากร็บีร้องตะโกนว่า “ตามพรานใหญ่

ไปเร็วเข้า เขามีเวลาจ�ากัด”

ฉางซาเคล่ือนไหวเตม็ก�าลงัของตวัเองแล้ว เพยีงสองนาทกีส็ามารถ

พาเพือ่นไปไกลเกือบหนึง่ร้อยเมตร ฉางซายงับกุไปข้างหน้าเร็วขึน้อกี โชค

ดีเป็นของฉางซาและพรรคพวก โลงศพผีดิบระดับต�่าบริเวณนี้มีไม่มากนัก 

ท�าให้การบุกทะลวงไปยังปลายทางของพื้นที่แห่งความตาย ทุกคนแทบจะ

เปลี่ยนเป็นวิ่งกันแล้ว
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ฉางซาวิง่ผ่านจดุสดุท้ายทีม่โีลงศพหนิตัง้อยู ่ประมาณ 20 กว่าเมตร 

ร่างของเขากล้็มโครมลง และกลิง้ไปกบัพืน้ หอกเหลก็ด�าในมอืกบัคน แยก

กระเด็นกันไปคนละทาง ฉางซานอนแผ่หลาหอบแฮกๆ

เน่ืองจากพลงัแทบจะหมดตวัอยูแ่ล้ว ฉางซาจงึต้องรบีหยบิเอาน�า้ยา

เพิ่มพลังมากินไว้ก่อน

นอกจากลุงบุญค�า พระจันทร์สีเลือดและคนอื่นๆ ก็มีสภาพไม่ต่าง

จากฉางซานกั ทุกคนแยกย้ายกันนอนพกัผ่อนบนพืน้พร้อมกบัดืม่น�า้ยาเพิม่

พลงัและน�า้ยาเลอืดสลบักนั ลงุบญุค�าไม่ได้ลงไปนอนแผ่หลาเหมอืนคนอืน่ๆ 

เพราะพลังของลุงบุญค�ายังไม่ได้แห้งจนวิกฤตเหมือนฉางซา

ผีดิบซอมบี้แมนยังคงยืนดูแลพระจันทร์สีรุ้งตามค�าสั่งของฉางซา

อย่างเคร่งครัด ร่างกายของซอมบี้แมนเหนียวมาก จึงไม่พบเห็นบาดแผล

บนตัวของมัน การปะทะครั้งนี้ ฉางซาพบว่า ถ้าซอมบี้แมนไม่โจมตีผีดิบ

ระดับต�่าก่อน พวกผีดิบระดับต�่าก็จะไม่โจมตีมัน

ขณะฉางซาไปถงึปลายทางพ้ืนทีแ่ห่งความตายแล้ว กลุม่ทีต่ามหลงั

ฉางซามาก็ยังคงบุกตะลุยฝูงผีดิบ ผู้เล่นชายและหญิงสองคนเป็นหน่วย

ทะลวงฟันน�าหน้าโจมตี

ทั้งสองอยู่ในกิลด์ประกาศิต ผู้เล่นชายชื่อ สายฟ้าสลาตัน ท�าหน้าที่

เป็นหัวหน้าหน่วยค้นหาคมัภร์ียทุธที ่1 ส่วนผูห้ญงิช่ือหมืน่เข็มทะลวงใจ ท�า

หน้าที่เป็นสมองของกิลด์

กิลด์ประกาศติเป็นกลิด์ชัน้ที ่2 เหมอืนกบักลิด์เทพสวรรค์ แต่ระดับ

ความสามารถยังต�่ากว่ากิลด์เทพสวรรค์ท่ีเป็นหัวแถวบนสุดอยู่หลายก้าว

ใหญ่ การเดนิทางมายงันครผดีบิครัง้นี ้พวกเขาได้ซ้ือแผนทีภ่ารกจิเป็นเงนิ

ถึง 80 ล้านเหรียญเงินยูหยวน เป้าหมายของพวกเขาก็คือสุดยอดคัมภีร์

ยุทธ เพื่อยกระดับสถานะของกิลด์ให้สูงขึ้น ก่อนจะถูกกิลด์ที่อยู่ต�่ากว่า

ปีนขึ้นมาเหยียบเอา

หมื่นเข็มทะลวงใจสังเกตสภาพรอบๆ เส้นทางสัญจรมาตั้งแต่เห็น

ซากรถลากไม้แล้ว ตอนแรกยังไม่ชัดเจน แต่ยิ่งเดินลึกเข้าไปในพื้นที่ลม

พายุ เธอก็พบว่าความกดดันจากผีดิบระดับต�่าจ�านวนมากได้หายไป ซาก

ร่างผดีบิทีย่งัไม่สามารถเช่ือมแขนและขาได้ มนับ่งบอกกลุม่ของเธอทกุคน 
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ว่า กลุ่มผู้เล่นที่ล่วงหน้าไปก่อน ฝีมือไม่ธรรมดา

“นึกไม่ถงึว่าคนในรถลากจะเป็นยอดฝีมอื” หมืน่เขม็ทะลวงใจกล่าว

ขณะเธอโจมตีผีดิบระดับต�่าใกล้ๆ กับเพื่อนชาย

“ดจูากสภาพบาดแผลผีดบิหลายตัวท่ีแขนและขาขาด แสดงว่าอาวธุ

ของเขาไม่ธรรมดา นอกจากคมกรบิแล้ว ยงัมนี�า้หนกัมาก ไม่รูเ้ขาใช้อาวธุ

อะไรเป็นคู่มือ” สายฟ้าสลาตันถามขึ้นลอยๆ

“จากรอยบาดแผลท่ีร่างผีดบิคงเป็นหอก แถมผดีบิทกุตนทีบ่าดเจบ็ 

ยังเป็นฝีมือของคนคนเดียวกันอีกด้วย” หมื่นเข็มทะลวงใจกล่าวต่อ

“พอรู้ไหม หมอนี่เป็นใคร” สายฟ้าสลาตันถาม

“ไม่รู้ ไม่มีข้อมูล” หมื่นเข็มทะลวงใจตอบ

“เป็นคนของกลิด์เซยีนเหยียบฟ้าหรอืเปลา่” สายฟ้าสลาตนัถามต่อ

“เท่าที่เคยรวบรวมข้อมูลของกิลด์ชั้นที่ 1 คือกิลด์สามราชันสวรรค์  

กลิด์มงักรเพลงิ และกิลด์เซียนเหยยีบฟ้า ไม่มคีนใช้หอกได้เก่งขนาดนี ้แต่… 

ก็ไม่แน่หรอก บางทอีาจเป็นยอดฝีมอืทีเ่พิง่รบัเข้ากลิด์มาใหม่ก็ได้” หมืน่เข็ม 

ทะลวงใจตอบ

“เฮ้อ! กิลด์ชั้นที่ 1 กับกิลด์ชั้นที่ 2 ช่างห่างกันเยอะจริงๆ แค่เห็น

การโจมตีฝูงผีดิบในครั้งนี้ก็ประเมินได้เลย พวกเรายังต้องพัฒนาอีกนาน 

ตอนนี้ขอแค่ติด 1 ใน 10 กิลด์ชั้นที่ 2 ก็บุญโขแล้ว” สายฟ้าสลาตันกล่าว

ปลงๆ

“เรื่องอื่นอย่าเพิ่งไปคิดเลย ตอนนี้ผ่านพื้นที่แห่งความตายไปให้ได้

ก่อน อย่าท�าให้ขายหน้ากลุ่มคนด้านหน้า เพราะพวกเรามีก�าลังเยอะกว่า

พวกเขา” หมื่นเข็มทะลวงใจกล่าวตัดบท

หลังจากนั้นทั้งสองก็รีบแยกย้ายกันไปโจมตีผีดิบ เพื่อเปิดทางให้

เพื่อนด้านหลังสามารถเดินทางได้เร็วขึ้น

นอกพื้นที่แห่งความตาย

ลมพายุที่พัดกลุ่มฉางซาไม่ปรากฏให้เห็นอีกแล้ว บริเวณที่เกิดลม

พายมุแีต่อยู่ในเขตพืน้ทีแ่ห่งความตายเท่านัน้ ฉางซาและเพือ่นๆ พกัอยูท่ีน่ี่ 

ครึ่งชั่วโมง ก็เริ่มออกเดินทางต่อ

ตามแผนที่ เมื่อสามารถผ่านพื้นที่แห่งความตายได้ ก็จะเข้าสู่ป่าสัก
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โบราณ บริเวณนีม้ต้ีนไม้ขึน้สงู แต่จ�านวนต้นไม้กลบัไม่ได้ขึน้หนาแน่นมาก

นัก บนพื้นดินจึงเห็นต้นหญ้าขึ้นเต็มไปหมด

ฉางซามองส�ารวจภูมิประเทศคร่าวๆ ก่อนจะหันไปมองลุงบุญค�า 

กล่าวว่า “ลุงเคยมาแถวนี้ไหม”

ลุงบุญค�าส่ายหน้า กล่าวว่า “ไม่เคยว่ะ แต่รู้เรื่องหนึ่ง ไม่ว่าที่ไหน

ก็จะมีผีดิบคอยรังควานแน่นอน” 

ฉางซาก้มหน้ามองนาฬิกาข้อมอื กล่าวว่า “อกีไม่นานพระอาทติย์จะ

ตกดนิแล้ว พรานใหญ่โคตรเหนือ่ยเลย ทัง้พลงัโจมตแีละพลงัป้องกนั กเ็พิง่

จะเพิม่จะขึน้มาได้นดิเดยีว วนันีห้ยดุเดนิทางและหาทีพ่กัผ่อนกนัก่อนเถอะ”

ทุกคนต่างก็เหนื่อย จึงไม่มีใครคัดค้าน ลุงบุญค�าใช้วิชาตัวเบาข้ึน

ต้นไม้ไปหาสถานที่เหมาะๆ ไม่นานก็ลงมาน�าทางทุกคนไปยังภูเขาเตี้ยๆ 

แห่งหนึ่ง

ฉางซาเกบ็ร่างซอมบีแ้มนและน�าแก๊งกากทัง้สามออกมาใหม่ ฉางซา 

ใช้กาก 1 ท�าหน้าท่ีกางเต็นท์ กาก 2 ไปหาท่อนไม้ในป่า กาก 3 ท�าหน้าที่

เก็บกวาดสถานที่

ไร้เงาวันนี้มันนอนท้ังวัน พอฉางซาปล่อยออกมา มันจึงวิ่งเล่นไป

รอบๆ เต็นท์อย่างมีความสุข แตกต่างจากทุกคน ที่พอกินข้าวเสร็จ แต่ละ

คนก็ขอตัวไปพักผ่อน ไม่เว้นแม้กระทั่งลุงบุญค�า ฉางซาสั่งแก๊งกากก�าชับ

เรื่องเฝ้ายามเสร็จ ก็หนีไปนอนเหมือนกัน

เช้าวันใหม่ ฉางซาตื่นก่อนคนอื่น ดูเหมือนเมื่อคืนจะไม่มีผีดิบตัว

ไหนมาก่อกวน วันนี้เขาจึงไม่ได้เห็นศพพวกมันบนพื้นแม้แต่ศพเดียว ไร้

เงาพอมุดออกจากรูก็วิ่งมาอยู่ด้านหน้าฉางซา พร้อมกับท�าท่านอนคว�่า

แผ่หลาบนพื้น ฉางซาเข้าใจความต้องการของมัน เขาจึงใช้กาก 3 เอาหวี

ไปแปรงขนมัน

ฉางซาเดินไปนั่งรอบริเวณกองไฟ ไม่นานลุงบุญค�าก็ตื่นขึ้นมา 

ภารกิจแรกของลุงบุญค�าคือค้นหาสมุนไพรว่านจักจั่นทอง ในกองหัวมันที่

ไร้เงามนัขดุขึน้มา ลงุบญุค�าค้นหาไม่เจอ จงึเดนิมาน่ังฝ่ังตรงข้ามกบัฉางซา

“เจอว่านจักจั่นทองไหม” ฉางซาถาม

ลุงบุญค�าส่ายหน้า กล่าวว่า “ไม่มี”

“จากสมองอันชาญฉลาดของพรานใหญ่ บริเวณที่มีต้นหญ้าหลาย
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สายพันธุ์ มันถึงจะมีสมุนไพรอย่างอ่ืน แต่ท่ีนี่หญ้าเป็นชนิดเดียวกันหมด 

พรานใหญ่ไม่ต้องไปค้นกองหัวมันก็เดาออกแล้ว แห้วรับประทาน” ฉางซา 

ตอบยิ้มๆ

หลังจากนั้น เขาก็เริ่มเอาอาหารกระป๋องในกระเป๋ามิติออกมาแกะ 

เตรียมกินอาหารเช้า ลุงบุญค�าก็ท�าเหมือนฉางซาเช่นกัน

“เอ็งไปเรียนวิชาหอกมาจากไหนวะ” ลุงบุญค�าถามขึ้นมาดื้อๆ

“จากสิบสองเกมก่อนหน้านี้” ฉางซาตอบ

“อมื…เป็นวชิาหอกทีร้่ายกาจทีส่ดุ เท่าทีข้่าเคยเหน็มา นอกจากหอก

และธนู เอ็งเคยใช้อาวุธอื่นต่อสู้ในเกมอื่นหรือเปล่า” ลุงบุญค�าถามต่อ

ฉางซามองหน้าลุงบุญค�า กล่าวว่า “ลุงจะถามไปท�าไมเนี่ย”

“ข้าก็แค่อยากรู้ ไม่ตอบก็ได้” ลุงบุญค�ากล่าว

ฉางซาส่ายศีรษะไปมา กล่าวว่า “เท่าที่เคยใช้มี หอก ทวน กับ ธนู 

แต่ทั้งสามสิ่ง…ก็ไม่ใช่ของที่พรานใหญ่ช�านาญที่สุดหรอก ฮ่าๆๆ”

“หมายความว่ายังไงวะ” ลุงบุญค�าถามต่อ

“เป็นความลับ” ฉางซาตอบ ดวงตาวาวโรจน์

ลุงบุญค�าก�าลังจะซักไซ้ไล่เลียงฉางซาต่อ แต่พระจันทร์สีเลือดและ

พระจันทร์สีรุ้งก็เดินตรงมาที่นี่พอดี

“เป็นไงบ้างยัยหนู หลับสบายไหม” ฉางซาเอ่ยปากถาม

“ค่ะ! พี่พรานใหญ่” พระจันทร์สีรุ้งตอบ

ฉางซามองพระจันทร์สีเลือดท่ีก�าลังหยบิเอาอาหารกระป๋องออกมา 

กล่าวว่า “คุณหมอ เมื่อวานเป็นไงบ้าง”

“เหนื่อยมาก โชคดีได้ดาบระดับแปดกับย่างก้าวพริบตาช่วย ไม่งั้น

ชีวิตฉัน คงถูกส่งไปหา NPC นานแล้ว” พระจันทร์สีเลือดตอบ

ฉางซายิ้ม กล่าวว่า “การเสี่ยงชีวิตกับฝูงผีดิบเมื่อวาน จะท�าให้คุณ

หมอมีพัฒนาการด้านทักษะยุทธอย่างก้าวกระโดดแน่นอน”

พระจันทร์สีเลือดเงยหน้ามองฉางซา กล่าวว่า “การต่อสู้เมื่อวาน 

เหมือนนายจะเคยผ่านสถานการณ์แบบนี้มาแล้ว ไม่งั้นด้วยระดับพื้นฐาน

ของนาย ไม่มีทางรับมือผีดิบระดับต�่าเป็นฝูงได้แน่”

ฉางซานิง่คดิถึงความหลัง เขาคล่ียิม้ออกมาบางๆ กล่าวว่า “คณุหมอ

เชื่อไหม พรานใหญ่สุดหล่อเคยเจอยอดฝีมือรุมโจมตีมากกว่านี้”
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ค�าพูดของฉางซาท�าให้พระจันทร์สีเลือดนึกไปถึงชื่อเทพอาถรรพ์

ฉางซาขึ้นมา

“จรงิสนิะ นายเคยเล่นงานกิลด์เทพสวรรค์จนเสยีฟอร์มมาแล้วนี ่แต่

ยอดฝีมอืกลิด์เทพสวรรค์ไม่อ่อนแอเหมอืนผดีบิระดบัต�่าแน่ๆ นายใช้วธิีไหน

ต่อสู้ ถึงเอาชนะพวกมันได้” 

ฉางซาตามจริงไม่ได้พูดถึงเกมนี้ แต่เขาพูดถึงเกมที่เขาเคยเล่นมา

ก่อนหน้านี้ ท�าให้เขาเกือบตั้งตัวตอบไม่ทัน

“เป็นความลับ” ฉางซาตอบสั้นๆ เพราะไม่รู้จะตอบยังไง ในเมื่อเขา 

ไม่เคยไปปะทะกับผู้เล่นกิลด์เทพสวรรค์ ตามที่ข่าวในกระทู้เขียนขึ้นมา

“ความลับอีกแล้ว เอ็งนี่มีความลับเยอะจริงๆ ไอ้พรานใหญ่” ลุง

บุญค�ากล่าว

ฉางซาไม่ตอบ เพียงแต่ยิ้มเหมือนที่เคยท�ามาก่อน

หลังจากกินอาหารเช้าเสร็จ

ฉางซาพาทกุคนออกเดนิทางต่อทนัท ีป่าสกัโบราณมผีดิีบไม่มากนัก 

แต่ถึงจะเป็นผีดิบระดับต�่า จุดพลังงานชีวิตของมันกลับมากกว่ากลุ่มผีดิบ

ระดับต�่าที่ผ่านมา การท�าลายให้มันหมดพลังชีวิตจึงต้องกินเวลาอยู่บ้าง

ลุงบญุค�ากถ็อืโอกาสสอนกลุม่พระจนัทร์สเีลอืดไปในตวั ส่วนฉางซา 

ไม่ค่อยสนใจการสอนเท่าไรนัก เพราะก�าลังทดสอบใช้ซอมบี้แมนในโหมด

เนตรทิพย์และหทูพิย์ ตอนนีร่้างซอมบีแ้มนวิง่ห่างจากกลุม่ถงึสามกโิลเมตร

แล้ว การเรียกใช้ทักษะนี้ ดูเหมือนจะท�าให้เขาสามารถสั่งงานทางไกล

ซอมบี้แมนได้เช่นกัน

ฉางซาชอบของเล่นชิ้นนี้มากๆ นอกจากทักษะเนตรทิพยแ์ละหทูิพย์

แล้ว ฉางซาก็ทดสอบเรียกใช้ทักษะซ่อนเงากับผีดิบระดับต�่าตัวหนึ่ง ร่าง 

ของซอมบี้แมนก็หายไปอยู่ในเงา ไม่ว่าผีดิบระดับต�่าตัวนั้นจะเดินไปไหน 

ฉางซาที่เหมือนอยู่ในร่างของซอมบี้แมน ก็จะตามไปด้วยทุกแห่ง

“เหอะๆ ทักษะนี้เหมาะมาก ใครซ่า เอามีดปักก้นมันเลย ฮ่าๆๆ 

ชอบๆ” ฉางซากล่าวแล้วหัวเราะข�า

เมื่อเรียนรู้ทักษะซ่อนเงาจนช�านาญแล้ว ฉางซาก็ออกจากเงาผีดิบ

ระดับต�่า และพาซอมบี้แมนกลับมา ทุกคนดูเหมือนจะสังหารผีดิบระดับ
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ต�่าเสร็จสิ้นกันพอดี ฉางซาจึงรีบเก็บร่างผีดิบซอมบี้แมน และเริ่มเดินทาง

อีกครั้ง

ป่าสักโบราณไม่มีอะไรน่ากลัว ส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นผีดิบระดับต�่าที่

เดนิอยู่ในป่าอย่างไร้จดุหมาย ถ้าไม่พบเหน็ผูเ้ล่นมนักเ็ดินของมนัไปเร่ือยๆ 

แต่เมื่อพบเห็นผู้เล่น มันก็จะเดินเข้ามาหาทันที

ป่าสกัโบราณกนิพืน้ทีส่บิกโิลเมตรเหมอืนกนั เมือ่ผ่านป่าสกัโบราณ

ก็เข้าสู่ทุ่งหินนิล ลักษณะของทุ่งหินนิลจะเป็นภูเขาหินขนาดเล็กๆ สีด�า

แวววาว วางอยูเ่ตม็ท้องทุ่ง ทุ่งหนินลิไม่ค่อยมต้ีนไม้สงูๆ มากนกั ส่วนใหญ่

เป็นพุ่มไม้และต้นหญ้าหลากหลายสายพันธุ์ขึ้นเต็มพื้นดิน

ลุงบุญค�าเห็นภูมิประเทศบริเวณนี้แล้วก็เลียริมฝีปากและรีบเข้ามา

หาฉางซาซึ่งก�าลังสังเกตบนพื้นดิน เพราะเขาพบเห็นรอยเท้าของสัตว์อสูร

เสือหลายตัวอยู่ที่นี่

“ไอ้พรานใหญ่ ที่นี่มีหญ้าหลายชนิด เอ็งว่าจะมีว่านจักจั่นทองไหม

วะ” ลุงบุญค�าถาม

ฉางซาเหน็ไร้เงามนัวิง่เล่นออกอาการดีใจอยูข้่างทาง เขากพ็ยักหน้า 

กล่าวว่า “โอกาสมีสูง แต่ที่ชัวร์กว่านั้นก็คือ ไอ้กุดอยู่แถวนี้ด้วย”

ฉางซาพูดพลางชี้นิ้วให้ลุงบุญค�าดูรอยเท้าสัตว์อสูรเสือโคร่งยักษ์

ขนาดใหญ่บนพื้น ลุงบุญค�ามัวแต่ดีใจที่เห็นหญ้าหลายชนิดจึงไม่ได้ส�ารวจ 

พอเห็นรอยเท้าของสัตว์อสูรเสือโคร่งยักษ์ก็ขมวดคิ้วชนกัน

“แน่ใจนะว่าเป็นมัน ไม่ใช่เสือตัวอื่น” ลุงบุญค�าถาม

“แน่สิ พรานใหญ่วัดขนาดรอยเท้ามันไว้ ตรงเป๊ะ!” ฉางซาตอบ 

พร้อมกบัโชว์เส้นเอ็นตกปลาท่ีเขาตัดวดัขนาดรอยเท้าของไอ้กดุไว้นานแล้ว

“งัน้เอ็งก็ควรปล่อยผดีบิออกมาระวงัภยัให้พวกเรา” ลงุบญุค�าแสดง

ความคิดเห็น

ฉางซาเหน็ด้วย เขาจึงปล่อยซอมบีแ้มนออกมา และสัง่ให้มนัไปส�ารวจ 

พ้ืนที่ด้านหน้าไกลๆ ส่วนแก๊งกากสามตัวก็ให้เดินลาดตระเวนสอดส่อง 

ตามภูเขาหินข้างทางที่เขาก�าลังเดินผ่านไป

ด้านไร้เงาที่วิ่งเล่นอยู่ข้างทางและนอนเกลือกกลิ้งไปตามต้นหญ้า 

ฉางซากลัวมันถูกสัตว์อสูรเสือโคร่งคาบไปกิน เขาจึงจับมันขึ้นมาขี่บนคอ

เหมือนเดิม
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ทักษะเนตรทิพย์และหูทิพย์ เมื่อมีการใช้งาน ตาและหูข้างซ้ายจะ

กลายเป็นภาพที่ซอมบี้แมนมองเห็น ส่วนตาและหูข้างขวาจะเป็นภาพที่

ฉางซามองเห็น

ฉางซาเดินทางได้หนึ่งกิโลเมตร กาก 1 ก็วิ่งกลับมา พร้อมกับชี้นิ้ว

ไปยงัภเูขาหนิเตีย้ๆ แห่งหนึง่ ฉางซาสัง่งานแก๊งกาก ถ้าใครพบเหน็สตัว์อสรู 

ให้รีบกลับมารายงาน แม้ผีดิบโครงกระดูกจะพูดไม่ได้ แต่ก็สามารถชี้นิ้ว

บอกว่าตรงไหนมีสัตว์อสูรซ่อนตัวอยู่

เมื่อได้พิกัดจากผีดิบโครงกระดูก ลุงบุญค�าก็ใช้วิชาตัวเบาเหินร่าง

ไปดู

ไม่นานลงุบญุค�ากก็ลบัมา กล่าวว่า “มสีตัว์อสรูเสอืโคร่งยกัษ์ฝงูหน่ึง 

มุ่งหน้าไปยังทิศตะวันออกว่ะ”

“เห็นไอ้กุดไหม” ฉางซาถาม

“มนัอยูไ่กลเกนิไป ข้ามองไม่ชดัจงึไม่แน่ใจ แต่มนัมุง่หน้าไปด้านนัน้

กด็ ีเราจะได้ไม่เจอพวกมนั เพราะพวกเราก�าลงัมุง่ข้ึนเหนือ” ลงุบญุค�าตอบ

“อืม…งั้นเราก็คงปลอดภัยชั่วคราว” ฉางซากล่าว

ลุงบุญค�ามองดูนาฬิกา กล่าวว่า “ใกล้จะค�่าแล้ว เอ็งจะตั้งเต็นท์

แถวนี้หรือเปล่า”

“ไปตั้งเต็นท์ด้านหน้าดีกว่า ฉันเห็นชัยภูมิเหมาะๆ จากดวงตาของ

ซอมบี้แมนแล้วลุง” ฉางซาตอบ

ลุงบญุค�าถอนใจ รูส้กึอจิฉาไอ้ตวัแสบขึน้มาปัจจบุนัทนัด่วน เนือ่งจาก

ทักษะที่ฉางซาใช้ผ่านซอมบี้แมน มันโคตรมีประโยชน์

เมื่อฉางซาน�าพรรคพวกไปถึงสถานที่ตั้งเต็นท์ ทุกคนก็พบว่าซอมบี้

แมนได้เตรียมพื้นท่ีให้เรียบร้อย ราวกับเป็นคนรับใช้ส่วนตัว ซึ่งสามารถ

สั่งงานล่วงหน้าได้

“โคตรอเนกประสงค์ สัง่ท�างานจากระยะไกลได้ด้วย” สองกล่าวขึน้

ฉางซาหันไปมอง กาก 1, กาก 2, กาก 3 เขาดีดนิ้วสามครั้ง พวก

มันก็เร่ิมแยกย้ายกันไปท�างาน ทั้งกางเต็นท์ ออกไปเก็บฟืน และเดิน 

ลาดตระเวน เป็นครั้งแรกที่ทุกคนเห็นฉางซาไม่ได้เอ่ยสั่งงาน แต่เขาเพียง

ดีดนิ้วเท่านั้น

“เอ็งสอนมันหรือวะ” ลุงบุญค�าถามด้วยสีหน้าอยากรู้ ไม่แตกต่าง
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จากคนอื่นๆ

ฉางซาพยักหน้ารับ กล่าวว่า “ตอนแรกก็ไม่คิดว่าพวกมันจะจ�าได้

หรอก”

ลุงบุญค�าผู้มอบคัมภีร์กระดูกให้ฉางซาเบ้ปาก สีหน้าเต็มไปด้วย

ความรูส้กึเสยีดาย กล่าวว่า “ถ้าข้ารูว่้ามนัใช้งานแบบนีก้็ได้ ข้าไม่ให้คมัภร์ี

เล่มนี้กับเอ็งแน่”

“ฮ่าๆๆ อ้อยเข้าปากช้างแล้วลงุ พรานใหญ่ไม่มทีางให้คนืหรอก ฮ่าๆๆ” 

ฉางซาหัวเราะชอบใจ

หลงักางเตน็ท์เสรจ็ พระจันทร์สีเลือดก็ใช้พืน้ทีว่่างฝึกทกัษะย่างก้าว

พริบตา เธอน่าจะดูออกแล้วว่าวิชาย่างก้าวพริบตาที่เธอใช้กับที่ฉางซาใช้

แตกต่างกัน หนึ่งกับสองเห็นเพื่อนสาวฝึกจึงไปฝึกด้วย

รอบกองไฟ ลงุบญุค�านัง่เล่าประสบการณ์ให้พระจนัทร์สรีุง้ฟัง ส่วน 

ฉางซากย็งัสนกุกบัการส่งซอมบีแ้มนออกไปท�างานสอดแนมยงัพืน้ทีห่่างไกล 

จากค่ายพักสองกิโลเมตร

การทดสอบของเขาวันนี้ได้ค้นพบเรื่องหนึ่ง คือผีดิบซอมบี้แมน

สามารถมองเหน็ในตอนกลางคนืได้ด้วย ภาพทีเ่ขาเหน็จะเป็นลกัษณะคล้าย

มองผ่านกล้องอินฟราเรดของทหารในเวลากลางคืน

ฉางซายังไม่หยุดทดสอบ เขาส่งซอมบี้แมนเดินทางต่อ จนห่างจาก

ค่ายพักประมาณห้ากิโลเมตร การส�ารวจของฉางซา ไม่พบเห็นสัตว์อสูร

เสือโคร่งยักษ์หรือสัตว์อสูรอื่นๆ แม้แต่ตัวเดียว ที่เจอส่วนใหญ่จะเป็นผีดิบ

ระดับต�่า 

ในขณะที่ฉางซาจะสั่งซอมบี้แมนกลับมาที่ค่ายพัก เขาก็พบว่า ห่าง

ออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีแสงไฟปรากฏอยู่

‘อืม…น่าจะเป็นกลุ่มผู้เล่น’ ฉางซาคิดในใจ ก่อนจะสั่งให้ซอมบี้แมน 

เคลื่อนไหวเข้าไปใกล้ๆ ต�าแหน่งที่มีแสงไฟ

ไม่นาน ฉางซาก็พบเห็นกลุ่มผู้เล่นเกือบสามสิบคนที่น่ี ทุกคนล้วน

ใส่ชุดสีแดง

“บัดซบ! กิลด์อันดับสองของยุทธภพนี่หว่า” ฉางซาร้องอุทาน เมื่อ

จ้องมองดีๆ เขาก็พบคนที่คุ้นเคย

‘ไอ้หอกหัก มันก็อยู่ที่นี่ด้วย เหอะๆ’ ฉางซาคิดในใจต่อ
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ฉางซาปล่อยให้ซอมบี้แมนซุ่มอยู่บริเวณนั้นต่อไป ส่วนตัวเองหันไป 

มองลุงบุญค�าที่ก�าลังฝอย

“ลุงบุญค�า ห่างจากที่นี่ห้ากิโลเมตร ฉันเจอไอ้หอกหักกับสมุนมัน

ด้วย” ฉางซากล่าว

ลุงบุญค�าชะงัก หันมามองพร้อมกับกล่าวว่า “มันไปเส้นทางเดียว

กับพวกเราไหม”

“ตอบยาก มันพักอยู่ในป่าทิศตะวันออกเฉียงเหนือ” ฉางซาตอบ

ลุงบุญค�านิ่งคิดเล็กน้อย ก่อนกล่าวข้ึนว่า “ทุ่งหินนิลมีเส้นทางตัด

ผ่านมากมาย หวังว่าพวกมันจะไม่เดินทางทับเส้นทางของพวกเรา ไม่งั้น

พวกเรากับพวกมันได้เผชิญหน้ากันอีกแน่”

“ลงุ…คยุเล่นกบัยยัหนไูปก่อนนะ พรานใหญ่สดุหล่อขอตวัไปสบืข่าว 

แป๊บ” ฉางซากล่าวจบ ก็ใช้ทักษะเนตรทิพย์และหูทิพย์ติดตามซอมบี้แมน

อีกครั้ง

ฉางซาสัง่ให้ซอมบีแ้มนเคลือ่นร่างเข้าไปใกล้ทีส่ดุ วนัน้ีเป็นคนืเดือน

หงาย ดงัน้ันพระจนัทร์ทีส่่องสว่างจากท้องฟ้า ท�าให้ฉางซาสามารถมองเหน็

เงาของสมุนซึ่งท�าหน้าที่เวรยามได้อย่างชัดเจน

เมื่อสมุนผู้ท�าหน้าที่เวรยามเผลอ ฉางซาก็ใช้ทักษะซ่อนเงาเพื่อสิง

สถิตในเงาของสมุนเฝ้ายามของกิลด์มังกรเพลิง โดยมีเป้าหมายให้ตัวเอง

ได้ยินเสียงสนทนาชัดเจนขึ้น

ฉางซามองไปยงับรเิวณกองไฟ เหน็ร่างของหอกนรกและสมนุคนสนทิ 

ก�าลังสนทนากันเรื่องเส้นทาง โดยทั้งสองก�าลังมองแผนที่ภารกิจบนพื้น

“หัวหน้าหน่วย แผนที่ภารกิจของกิลด์แพรสวรรค์ถูกฉีกออกเป็น 

สองชิ้น ท่ีพวกเราแย่งมาได้เป็นส่วนท่ีซ่อนคัมภีร์ พวกมันได้แผนที่ส่วน

ต้นทางไป พวกมันมีสิทธิ์ไปถึงที่ซ่อนคัมภีร์ไหมครับ” ผู้เล่นสมุนคนสนิท

ถาม

“พวกมนัไปถงึทีซ่่อนคมัภร์ีแน่ แต่พวกเราจะไปถงึก่อน และตดัหน้า

พวกมันไป ฮ่าๆๆ” หอกนรกพูดแล้วหัวเราะเสียงดัง

ฉางซาพอได้ยินเรื่องที่ซ่อนคัมภีร์ เขาก็หูผึ่งทันที

‘พวกมันก�าลังตามหาคัมภีร์’ ฉางซาคิดในใจ

‘ท�ายังไงเราจะเข้าไปดูแผนที่ภารกิจได้ โอ๊ย! อยากเห็นโว้ย! แผนที่
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ภารกิจที่แย่งกันแบบนี้ มันต้องเทพเรียกพี่แน่ ฮ่าๆๆ’

ฉางซาคิดในใจต่อเนื่อง แต่เวรยามคนที่เขาสิงสถิตเงาอยู่ห่างพอ

สมควร การจะเข้าไปดูแผนที่ภารกิจไม่ใช่เรื่องง่ายๆ แน่ ฉางซานิ่งคิดอยู่

สักพัก แล้วเขาก็อมยิ้มออกมา

ฉางซาสั่งให้ซอมบี้แมนแกล้งใช้นิ้วสะกิดขาเวรยามเบาๆ ตอนแรก

สมุนกิลด์มังกรเพลิงก็ใช้มือปัด ไม่ได้คิดอะไรมาก แต่เมื่อโดนจับขาคร้ัง

ที่สองก็กระโดดพร้อมกับแสดงอาการตกใจ สมุนกิลด์มังกรเพลิงมองซ้าย

มองขวา ราวกับต้องการหาสาเหตุว่าใครมาแกล้งตัวเอง แต่ก็ไม่พบเห็น

เพื่อนอยู่บริเวณแถวนี้สักคน

“เฮ้!!!” สมุนกิลด์มังกรเพลิงร้องลั่นอีกครั้ง เสียงร้องของเขาได้ยิน

ไปจนถึงกองไฟ ท�าให้หอกนรกและลูกน้องคนสนิทพากันหันหน้ามามอง

ทั้งหมด

“เกิดอะไรขึ้น” หอกนรกเอ่ยปากถาม

ผู้เล่นที่เป็นเวรยามรีบวิ่งเข้ามาหาทั้งสอง กล่าวว่า “ไม่รู้ใครมา

สะกิดขาผมครับ”

“ใครจะมาสะกิดขานาย เพ้อเจ้อไปเรือ่ย ไปเปลีย่นเวรยามคนใหม่ไป” 

ลูกน้องคนสนิทของหอกนรกเอ่ยปากไล่

สมุนยามรีบตอบรับ แล้วเผ่นแน่บไปทันที

ด้านซอมบีแ้มน เขาอาศัยช่วงเวลาท่ีเงาของสมนุยามกบัหอกนรกทบั

ซ้อนกัน จัดการเปลี่ยนที่สิงสถิตใหม่ หอกนรกหยิบแผนที่ภารกิจขาดครึ่ง

บนพื้นขึ้นมาถือไว้ในมือ ท�าให้ซอมบี้แมนที่แฝงอยู่ในเงา ไม่สามารถมอง

เห็นแผนที่ภารกิจได้ชัดเจน เขาจึงได้แต่รอคอยโอกาสเงียบๆ

“หัวหน้ากินข้าวหน่อยไหมครับ ผมรู้สึกหิวยังไงก็ไม่รู้”

ลูกสมุนคนสนิทเอ่ยปากชวน หอกนรกก็หิวเหมือนกัน จึงพยักหน้า

รบั และขยบัร่างกายตวัเองลงไปนัง่บนพืน้ดนิ หอกนรกใช้มอืไม่ถนดั เขาจงึ

ได้วางแผนทีภ่ารกิจลงบนพืน้ดนิข้างๆ ตวัเอง หลงัจากน้ันกห็ยบิเอาอาหาร

ในกระเป๋ามิติออกมาวางตรงหน้า

ฉางซาเมื่อสบโอกาสที่ทั้งสองคนก�าลังโซ้ยอาหารกระป๋อง ก็สั่งให้

ซอมบี้แมนโผล่หัวขึ้นมาจากเงา ฉางซาจ้องมองไปยังแผนที่ภารกิจทันที

‘อมื…สวยงามมาก! นีม่นัเส้นทางท่ีเราจะต้องผ่านไปอยูแ่ล้ว ฮ่าๆๆ’ 
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ฉางซาคิดในใจ

เมื่อจดจ�าได้ขึ้นใจ ฉางซาก็เตรียมถอนตัว แต่ในขณะที่ฉางซาจะสั่ง

ซอมบีแ้มนมดุลงไปในเงาเหมอืนเดมิ ความคิดหนึง่กผ็ดุขึน้มาในหวัของเขา

อย่างฉับพลัน ซอมบี้แมนค่อยๆ ใช้มือขวาเอื้อมไปหยิบแผนที่ภารกิจ แล้ว

ขว้างออกไปเบาๆ แผนที่ภารกิจขาดครึ่งก็ลอยไปที่กองไฟ

พึ่บ! ไฟลุกท่วมทันที หอกนรกกับสมุนคนสนิทตกใจมาก

“ฉิบหายละ! แผนที่ถูกลมพัดเข้ากองไฟ บัดซบ!” หอกนรกร้อง

โวยวายลั่น

ตูมมม!!! ลูกสมุนคนสนิทรีบใช้เท้าถีบเข้าไปในกองไฟจนท่อนไม้

กระเด็นกระจาย

“จะทันไหมเนีย่” หอกนรกกล่าว พลางคว้าแผนทีภ่ารกจิไหม้ไฟออก

มาตบดับไฟอย่างเร่งด่วน แต่ก็ไม่ทันกาล  แผนที่ภารกิจขาดครึ่งที่แย่งชิง

มา ปัจจุบันเหลือเพียงหนึ่งในสามของที่แย่งชิงมาเท่านั้น

“โอ…พระเจ้า!” หอกนรกบ่นอุบ หลังจากนั้นอาหารกระเป๋าบนพื้น

ก็กลายเป็นที่ระบายอารมณ์ของหอกนรก ลูกสมุนที่พักผ่อนพากันวิ่งออก

มารุมล้อมรอบกองไฟเต็มไปหมด

“หัวหน้าหน่วย ผมยังพอจ�าเส้นทางได้” ลูกน้องคนสนิทกล่าว

หอกนรกโบกมือ กล่าวว่า “เรื่องเส้นทางไม่เป็นปัญหา แต่ข้อความ

ส�าคัญในแผนที่ภารกิจสิ ฉันจ�าได้ไม่หมด นายจ�าได้ไหม” 

ลูกน้องคนสนิทนิ่งอึ้งไปครู่หนึ่ง ก่อนจะส่ายหน้า

“บัดซบ!…” หอกนรกแหกปากร้องลั่น

ฉางซาที่แฝงในเงา ฉวยโอกาสทองที่คนห้อมล้อมบริเวณน้ี อาศัย

ช่วงเวลาที่เงาได้ทับซ้อนกัน ย้ายที่สิงสถิตใหม่ไปยังสมุนคนอื่น

หอกนรกยืนสงบสติอารมณ์สักพักก็โบกมือให้สมุน แล้วกล่าวว่า 

“แยกย้ายกันไปนอนเถอะ ฉันมั่นใจว่าต่อให้จ�าข้อความส�าคัญในแผนที่

ภารกิจไม่ได้ ฉันก็ยังมีวิธีเอาคัมภีร์มาครอบครองได้อยู่ดี”

เมื่อลูกพี่สั่งให้ไปนอนแล้ว สมุนก็ต่างคนต่างแยกย้ายกลับไปยัง

เต็นท์ท่ีพักของตัวเอง ส่วนซอมบี้แมนก็จัดการย้ายร่างซ่อนเงาไปเร่ือยๆ 

เมื่อหนีพ้นบริเวณเต็นท์ที่พักกิลด์มังกรเพลิง เขาก็สั่งให้ซอมบี้แมนเผ่น

กลับมา
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ฉางซาเมือ่เลกิใชท้กัษะกบัผดีิบซอมบีแ้มน เขากร็ีบหยิบสมุดบนัทกึ

ออกจากกระเป๋ามิติพร้อมกับปากกา แล้ววาดสิ่งที่อยู่ในหัวสมองลงไป

“เอ็งก�าลังท�าอะไรวะ” ลุงบุญค�าถาม

“อย่าเพิ่งกวนพรานใหญ่ รอแป๊บ…ก�าลังถ่ายเม็มโมร่ีอยู่” ฉางซา

ตอบพร้อมกับใช้ปากกาวาดลงสมุดอย่างรวดเร็ว

ไม่นานก็เกิดเป็นรูปภาพแผนที่และข้อความที่เขาได้ท่องจ�ามา

“ฮ่าๆๆ เรยีบร้อย ฮ่าๆๆ” ฉางซากล่าว ค่อนข้างพอใจกบัหน่วยความ

จ�าของตัวเอง

เมือ่ฉางซาเหน็ลุงบญุค�ากบัพระจันทร์สีรุง้ก�าลงัจ้องมองเขา ฉางซา

ก็หันสมุดที่วาดพลิกไปให้ทั้งสองได้ดู

“เป็นไงเจ๋งปะ” ฉางซาถาม

“ภาพหรือ เอ็งท�าอะไร ไม่เห็นจะเข้าใจเลย” ลุงบุญค�าถาม

“ใช่…น่ีเป็นแผนทีภ่ารกจิ ทีฉ่นัไปแอบส่องดมูาจากไอ้หอกหกัเมือ่ครู่  

ฮ่าๆๆ” 

ฉางซาเฉลย ท�าให้ลุงบุญค�าอ้าปากค้าง

“แผนทีภ่ารกจิกลิด์มงักรเพลงิหรอื” ลงุบญุค�าถาม พลางขยบัเข้ามา 

ดูแผนที่ภารกิจในมือฉางซาใกล้ๆ แต่แล้วแกก็ต้องผิดหวัง

“ความจ�าเอ็งท�าไมห่วยแตกแบบนี้ เห็นแค่ครึ่งเดียวเอง” ลุงบุญค�า 

ถาม

“มนัมแีค่น้ี เพราะอกีครึง่อยูท่ีก่ลิด์แพรสวรรค์ พวกกลิด์มงักรเพลงิ

ไปแย่งมาได้แค่คร่ึงเดียว แต่เท่าที่ฉันศึกษาดู มันเป็นเส้นทางที่เราจะตัด

ผ่านอยู่แล้ว ถ้าพวกเราจะแวะเล่นสักหน่อย ก็คงไม่มีอะไรเสียหาย ฮ่าๆๆ” 

ฉางซากล่าวแล้วหัวเราะเสียงดัง

“น่าสงสารกลิด์แพรสวรรค์จงั อยู่ๆ  กถ็กูชงิแผนทีภ่ารกจิ” พระจนัทร์

สรีุง้กล่าว ท�าให้ฉางซาชะงักการหวัเราะ ส่วนลุงบญุค�าเหน็สหีน้าของฉางซา 

ก็เอามือปิดปากแอบหัวเราะข�าอยู่บ้าง

“ยัยหนู ไอ้พรานใหญ่ มันมีคุณธรรมล�้าเลิศในปฐพี มันจะต้องไม่

ปล่อยให้เรื่องไม่ถูกต้องเกิดขึ้นอยู่แล้ว” ลุงบุญค�าได้โอกาสใส่ไฟไม่ยั้ง

ฉางซาอ้าปากค้าง เบิกตาโตมองลุงบุญค�า

‘ฮ่าๆๆ เอ็งจะท�ายังไงล่ะทีนี้ ไอ้ตัวแสบ ฮ่าๆๆ’ ลุงบุญค�าคิดในใจ
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“จริงสิคะ พีพ่รานใหญ่คงชงิแผนทีภ่ารกจิมาเพือ่จะคนืแผนทีภ่ารกจิ

ให้กิลด์แพรสวรรค์ใช่ไหมคะ” พระจันทร์สีรุ้งกล่าว น�้าเสียงยินดี

‘โอ้! จอร์จ ท�าไมมนักลายเป็นแบบนี้ไปได้เนีย่ ไม่น่าปากมากเลยตร’ู 

ฉางซาคิดในใจ

พระจันทร์สีรุ้งไม่พูดเปล่า แต่เธอขยับเข้ามาเขย่าแขนฉางซาเบาๆ 

พร้อมกับใช้สายตาอันใสซื่อจ้องมองเขาด้วย

‘อ๊ากกก!!! สายตาพิฆาตมาแล้ว ม่ายยย…นะ ฉนัต้องทนให้ได้’ ฉางซา 

ร�า่ร้องในใจอย่างโหยหวน และถ้ามนัดงัออกจากในใจได้ มนัคงไม่ต่างจาก

แม่นาคร้องหาพี่มากอยู่ท่าน�้า

“เฮ่อ…โอเค พรานใหญ่จะคืนแผนที่ภารกิจให้กิลด์แพรสวรรค์ ถ้า

เจอพวกหล่อนระหว่างทางนะ” 

ฉางซาตอบ ส่วนในใจก็ร้องไห้โฮไปแล้ว เพราะคาดหวังกับคัมภีร์นี้

ไว้มากเหมือนกัน

“เย้! พี่พรานใหญ่ยอดเยี่ยมที่สุด เก่งที่สุด มีคุณธรรมที่สุด” พระ-

จันทร์สีรุ้งยกยอ

“ฮ่าๆๆ อย่ายอมันมาก ไอ้พรานใหญ่ฉีกยิ้มจนแก้มจะปริอยู่แล้วยัย

หนู ฮ่าๆๆ” ลุงบุญค�ากล่าว 

ฉางซาที่แกล้งยิ้มอยากกระโดดเข้าไปอัดลุงบุญค�าสักเปรี้ยงจริงๆ

‘ตาแก่บุญค�า ฝากไว้ก่อนเถอะ’ ฉางซาคิดในใจ

“คิๆๆ หนูไปฝึกวิชากับพี่สาวดีกว่า หนูจะได้เก่งๆ เหมือนพี่พราน

ใหญ่” พระจันทร์สีรุ้งกล่าวจบ เธอก็กระโดดโลดเต้นไปหาพี่สาวอย่าง

อารมณ์ดี

“ฮ่าๆๆ สะใจจริงโว้ย!” ลุงบุญค�ากล่าวขึ้น

ฉางซาช�าเลืองตามองลุงบุญค�าอย่างเซ็งๆ แต่เมื่อคิดอะไรขึ้นมาได้ 

เขาก็รีบย้ายข้างไปนั่งใกล้ๆ ลุงบุญค�า

“เฮ้ๆ! เอ็งมานั่งใกล้ๆ ข้าท�าไม” ลุงบุญค�าถาม

“จ�าเรื่องที่เราพนันกันได้ไหมลุง คัมภีร์ระดับกลางหนึ่งเล่ม ถ้าลุงมี 

รีบจ่ายที่ติดค้างให้ฉันซะ” ฉางซาถาม ท�าให้ลุงบุญค�าสะดุ้ง

“ข้าไม่มี ตอนนี้ยังให้ไม่ได้” ลุงบุญค�าตอบ

“ไม่มีจริงอะ” ฉางซายังถามซ�้า
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ลุงบญุค�าเหมอืนจะเริม่อ่านแผนการของไอ้ตวัแสบออก จงึร้องอทุาน

ออกมา “เอ็งจะเอาคัมภีร์นั่นไปให้กิลด์แพรสวรรค์หรือ”

“ชู่ว์ๆ อย่าพูดดังสิ” ฉางซารีบบอก ก่อนจะกล่าวต่อไปว่า “ฉัน

ต้องการเห็นคัมภีร์ของลุงก่อน ถ้ามันมีค่ามากกว่าคัมภีร์ในภารกิจนี้ ฉันก็

จะไม่เปลี่ยน แต่ถ้าไม่…ฉันจะเปลี่ยนมันกับกิลด์แพรสวรรค์”

“ร้ายกาจ! งั้นเราคงต้องท�าธุรกิจกันหน่อยแล้วไอ้พรานใหญ่” ลุง

บุญค�ากล่าวขึ้น

“ธรุกจิ…ธรุกจิบ้าอะไรอีก คัมภีร์นัน่ ลุงเสียพนนัให้พรานใหญ่เองนะ” 

ฉางซาถาม

ลุงบุญค�ายิ้มอย่างเจ้าเล่ห์ กล่าวว่า “ธุรกิจค่าปิดปาก”

“…”

“ตาแก่จอมงก” ฉางซาแค่นเสียงพูด

“ฮ่าๆๆ ของฟรีไม่มีในโลก เอ็งเข้าใจสัจธรรมอยู่แล้วนี่” ลุงบุญค�า

ตอบ

ฉางซาบ่นพมึพ�า ก่อนจะกล่าวว่า “ตกลง ลุงมคีมัภร์ีระดบักลางเล่ม

นั้นอยู่แล้วใช่ไหม”

“ข้ายังไม่มี แต่ข้าสามารถหามาได้” ลุงบุญค�าตอบ

ฉางซากะพริบตาปริบๆ กล่าวว่า “หมายความว่ายังไงลุง”

“ความลับ” ลุงบุญค�าตอบสั้นๆ ตามสไตล์ที่ฉางซาเคยตอบ ท�าให้

เขาต้องเบ้ปากไปอีกรอบ

“เอาเถอะ ลุงต้องการท�าธุรกิจอะไรกับฉัน” ฉางซาถาม

“ไม่มีอะไรมากมาย ข้าไม่เอาเปรียบเอ็งหรอก ถ้าคัมภีร์ที่เจอจาก

ภารกิจของกิลด์แพรสวรรค์เป็นคัมภีร์ที่ฝึกได้หลายคน ข้าขอแจมด้วยคน  

แต่ถ้าเป็นคัมภีร์ฝึกได้คนเดียว มันจะเป็นของเอ็งคนเดียว โอเคไหม” ลุง

บุญค�าถาม

“เยี่ยม! ตกลงตามนี้ ลุง” 

ฉางซากล่าวพร้อมกับยื่นมือออกไป ลุงบุญค�าหัวเราะหึๆ รีบยื่นมือ

ออกไปสัมผัสกับฉางซา เพื่อเป็นสัญลักษณ์บรรลุข้อตกลง ‘สุมหัวร่วมกัน

ลักไก่’

“เรื่องแผนที่ภารกิจที่คัดลอกมาจากกิลด์มังกรเพลิง เอ็งจะคืนให้ 
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กลิด์แพรสวรรค์จรงิๆ หรอื เอ็งไม่มทีางดิน้หนหีรอก ถ้ายยัหนอูยูท่ีน่ัน่ด้วย 

แน่นอนว่าถ้าเอง็คนืปุบ๊ จะมผีลกระทบต่อการหาคมัภร์ีของเอง็” ลงุบญุค�า 

ถามขึ้นมาดื้อๆ

ฉางซาโบกมือ กล่าวว่า “ปัญหากิ๊กก๊อกน่า พรานใหญ่ก็แค่คัดลอก

แผนท่ีภารกจิออกมาอกีแผ่นเตรยีมเอาไว้ หึๆ ๆ ส่วนต�าแหน่งข้อความส�าคญั

ในแผนท่ีภารกิจ เราก็ลบมันออก เท่านี้พวกเราก็สามารถไปถึงขุมทรัพย์

คัมภีร์ก่อนใครๆ แล้ว ฮ่าๆๆ คัมภีร์ของพรานใหญ่ ยังไงมันก็ต้องเป็นของ

พรานใหญ่ แม้ไม่ใช่ของพรานใหญ่ สุดท้ายก็ต้องเป็นของพรานใหญ่”

“ฮ่าๆๆ เป็นแผนการที่ชั่วร้ายมาก แต่ข้าชอบว่ะ ฮ่าๆๆ” ลุงบุญค�า

กล่าวขึ้น

“เมื่อกี้ไม่ได้หลอกด่าฉันใช่ไหม ลุง” ฉางซาย้อนถาม

“เปล่า! ข้าชมเอ็งล้วนๆ ฮ่าๆๆ” ลุงบุญค�าตอบจบ ทั้งสองก็เงยหน้า

หัวเราะพร้อมกัน

ด้านซอมบีแ้มน เมือ่กลับมาถงึค่ายพกัแล้ว มนักเ็ดนิมาหาฉางซาซึง่

นั่งเล่นอยู่หน้ากองไฟ ฉางซาเรียกเก็บร่างของมันเสร็จ เขาก็ขอตัวไปนอน

เป็นคนแรก หลังจากนั้นคนอื่นๆ ก็เริ่มทยอยกันไปนอนบ้าง


