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ความลับช่องเขาขาด

ฉางซาดเูหมอืนจะไม่สนปฏิกริยิาของคนอืน่ๆ ทีม่องเขาอยู ่ฉางซา

โบกมือพร้อมกับกล่าวขึ้นว่า

“กลับๆ อยู่แถวนี้ไปก็ไม่มีประโยชน์”

เทพยนัต์ไร้พ่ายได้ฟังถงึกบัพดูอะไรไม่ออก นอกจากเดินตามฉางซา 

กลับไปที่ค่าย ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากช่องเขาขาดเกือบ 1 กิโลเมตร

พอกลับมายังค่ายพัก ฉางซาก็หาเต็นท์ออกมากาง และมุดเข้าไป

นอนจริงๆ พวกที่อยู่หน้าเต็นท์ก็พากันท�าอะไรไม่ถูก

“หัวหน้าบ่อน ท�าไมไปนอนแล้วอะ” เหนือขุนเขากล่าวขึ้น

“เขาบอกของบีสกัพกัเพือ่หาหนทาง” เทพยนัต์ไร้พ่ายกล่าวน�า้เสยีง

เซ็งๆ

“มันคงไปเข้าเฝ้าพระอินทร์”

เฒ่าอีสานกล่าวแทรกข้ึน เพราะมันเป็นค�าพูดของฉางซาที่กล่าว

อยู่บ่อยๆ

“เทพหนุ่มไปนอนแล้ว พวกเราจะเอายังไงกันต่อ” เทพสามตาถาม

บ้าง
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“จะท�าอะไรได้ ก็แยกย้ายกันไปพักผ่อนสิ พวกเราจะรอคอยเทพ

หนุ่มออกมาบอกแผนการของเขาอีกที” 

เทพยนัต์ไร้พ่ายกล่าวตดับท ทกุคนถอนใจเลก็น้อย ก่อนจะแยกย้าย

กันไปคนละทาง

ภายในเต็นท์ที่พัก ฉางซานอนกระดิกเท้าใช้มือลูบคางตัวเอง

“หน้าช่องเขาเป็นลานโล่งแจ้ง ระยะห่างระหว่างพุ่มไม้ที่สามารถ

หลบซ่อนตัวกับช่องเขาท่ีสัตว์อสูรอยู่ห่างถึง 200 เมตร ใช้ระเบิดพลีชีพ

คงไม่เวิร์กแน่”

ฉางซากล่าวขึ้นเบาๆ

“เท่าทีม่องด้วยสายตา และถ้าสมมติุว่าส่วนหนึง่ของสตัว์อสรูหมาป่า

ปีศาจเป็นเงาจริงๆ มันก็ยังมีกันเยอะอยู่ดี ล�าพังแค่ไม่กี่ตัวก็ล�าบากแล้ว 

ถ้าเจอจ�านวนหมาป่าปีศาจหลักสิบขึ้นไป ผู้เล่นบุกเข้าไปมีแต่ทางตายไม่มี

ทางรอด”

ฉางซาเริ่มวิเคราะห์ข้อมูล

“อืม…ใช้ช่องทางอื่นข้ามไปก็ไม่ได้ด้วยสิ เกมบังคับให้ผู้เล่นข้ามที่

จุดนี้เท่านั้น” ฉางซาท�าการวิเคราะห์ต่อเนื่อง ฉางซาลุกขึ้นมานั่งในเต็นท์

“มันต้องมีความลับบางอย่างซ่อนอยู่ เพียงแต่เรายังไม่รู้”

ฉางซากล่าวจบ เขาก็ขยับตัวไปหน้าประตูเต็นท์ เมื่อโผล่หน้าออก

ไป ก็ไม่มีใครอยู่แถวนี้แล้ว หลายคนก็พากันตั้งเต็นท์นอนพักเอาแรง

เหมือนกัน เน่ืองจากทุกคนรู้ดีว่าพวกเขาอาจจะได้ปะทะแตกหักกับสัตว์

อสูรหมาป่าปีศาจเร็วๆ นี้

ฉางซาพอมุดออกมาจากเต็นท์ เขาก็เคลื่อนร่างเข้าไปในป่าใกล้ๆ 

และใช้คัมภีร์ยันต์ส่งร่างแยกของเขาไปยังต�าแหน่งที่เคยซุ่มดูกับเทพยันต์

ไร้พ่าย ส่วนตัวเองก็เคลื่อนร่างกลับมาและเข้าไปนอนในเต็นท์ตามเดิม

ณ จุดซุ่มดู

ฉางซาร่างแยกท�าการจับตาดูสัตว์อสูรหมาป่าปีศาจทุกฝีก้าว ด้วย 

ไอเท็มกล้องส่องทางไกลท่ีท�าเนียนเอามาจากเทพยันต์ไร้พ่ายโดยไม่จ่าย

เงิน

ฉางซายอมรับว่าดูไม่ออกจริงๆ ตัวไหนร่างจริง ตัวไหนร่างแยก แม้
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จะปีนขึ้นไปดูบนต้นไม้ก็ยังดูไม่ออก แต่ฉางซาก็ไม่ยอมแพ้ เขายังคงเก็บ

รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ เพื่อน�าข้อมูลไปวิเคราะห์ เขาไม่เชื่อว่าเกมจะไม่

เปิดช่องว่างบางจุดเพื่อให้ผู้เล่นสามารถผ่านไปได้

เหตุผลที่ฉางซามั่นใจคือ มีร่างเงาอยู่ในกลุ่มของสัตว์อสูรหมาป่า

ปีศาจ เพราะจ�านวนของพวกมัน บางครั้งก็เยอะมากๆ แต่บางครั้งก็น้อย

ลงดื้อๆ ทั้งๆ ที่พวกมันก็ไม่ได้ขยับฝูงไปไหน

เวลาผ่านไปนับช่ัวโมง ฉางซาก็ยังไม่เห็นสิ่งผิดปกติ ฝูงหมาป่า

ปีศาจยังคงท�าตัวตามปกติของมัน ฉางซาถึงกับกุมขมับเมื่อไม่สามารถหา

หนทางผ่านไปได้

ฉางซานั่งเซ็งอยู่บนต้นไม้ แต่อยู่ๆ เขาก็เห็นเงาตะคุ่มๆ สองร่างพุ่ง

ออกมาจากป่าด้านหนึง่ พวกมนัท้ังสองร่างวิง่ผ่านฝงูสตัว์อสรูหมาป่าปีศาจ

ไป โดยไม่มีอะไรเกิดขึ้น ฝูงหมาป่าปีศาจเพียงมองพวกมันเท่านั้น

“เมื่อกี้นี้… ฉันตาฝาดไปหรือเปล่าวะ”

ฉางซาร�าพึงแล้วขยี้ตา ช่ัวครู่เดียวก็เห็นร่างเงาตะคุ่มๆ อีกหลาย

ร่างโผล่ออกมาจากป่า และวิ่งผ่านฝูงสัตว์อสูรหมาป่าปีศาจไปอีก ฉางซา

เบิกตาแทบถลน

“นั่นมันสัตว์อสูรแมวป่าไม่ใช่หรือ”

ฉางซาร้องอุทานขึ้น เพราะเขาจ�าขนาดรูปร่างของพวกมันได้

“มันผ่านไปได้ไง” ฉางซาพูดกับตัวเอง

“อมื…พวกมนัอาจเป็นเพือ่นกนัก็ได้ คงไม่ใช่เร่ืองแปลกอะไร” ฉางซา 

กล่าวร�าพึง

“…”

“เดี๋ยวสิ แมวกับหมาเป็นเพื่อนกัน ดูมันแปลกๆ แฮะ” ฉางซาพูด

พร้อมกับใช้มือลูบคาง

‘โดยปกติ แมวกับหมา ถ้ามันไม่ได้อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เกิด เป็นไป

ไม่ได้ที่มันจะเป็นเพื่อนกัน’ 

ฉางซาคิดในใจ

“คงต้องล่ามันมาวิเคราะห์สักตัว” ฉางซาที่นอนในเต็นท์ลุกขึ้นนั่ง 

ก่อนจะมุดออกไปนอนเต็นท์ ซึ่งเวลานี้เฒ่าอีสานได้ออกจากเต็นท์มาน่ัง

ต้มน�้าชากิน
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“ไอ้ตัวแสบ ตื่นแล้วหรือ” เฒ่าอีสานทักทาย

“ลุงๆ เทพยันต์ไร้พ่ายอยู่ไหน” ฉางซาถาม เฒ่าอีสานที่ก�าลังจะจิบ

ชาชะงัก กล่าวขึ้นว่า

“เอ็งเจอวิธีข้ามไปแล้ว?”

“ยังๆ ฉันต้องการให้เขาไปท�างานให้ฉันหน่อย เพราะเขาช�านาญ

พื้นที่แถวนี้” ฉางซากล่าวขึ้น เฒ่าอีสานพยักหน้าและกวักมือเรียกลูกสมุน

คนหนึ่งให้ไปตามเทพยันต์ไร้พ่ายมาที่นี่

ห้านาทีผ่านไป เทพยันต์ไร้พ่าย เทพสามตา และเหนือขุนเขาก็มา

หาฉางซา ซึ่งนั่งรออยู่กับเฒ่าอีสาน

“นายต้องการให้ฉันไปท�าอะไร” เทพยันต์ไร้พ่ายเอ่ยปากถามทันที

เมื่อเขานั่งลงฝั่งตรงข้าม

“ฉันอยากได้ซากสัตว์อสูรแมวป่าสักตัว”

ฉางซากล่าวขึ้น ท�าให้ทุกคนท�าหน้างง มองฉางซาอย่างไม่เข้าใจ

“นายจะเอาไปท�าอะไร” เทพสามตาเอ่ยปากถาม สีหน้าเขาเต็มไป

ด้วยค�าถาม เช่นเดียวกับคนอื่นๆ แม้แต่เฒ่าอีสานก็ไม่เข้าใจ ฉางซาคิดจะ

ท�าอะไรกันแน่

“ฉนัต้องการพสูิจน์บางอย่าง แต่ตอนนีย้งับอกไม่ได้ พวกนายพอจะ

หาซากสัตว์อสูรแมวป่าให้ฉันได้ไหม” 

ฉางซาตอบแล้วถามกลับ

“ได้!! แต่พวกฉันคงต้องใช้เวลาหน่อย สัตว์อสูรแมวป่าการจะฆ่า

มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เลย” 

เทพยันต์ไร้พ่ายตอบ

“4 ชั่วโมงพอไหม” ฉางซาถามน�้าเสียงจริงจัง

“8 ชั่วโมงเป็นอย่างต�่า” เทพยันต์ไร้พ่ายต่อรองเวลา ฉางซานิ่งคิด

เล็กน้อยก็กล่าวขึ้นว่า

“ฉันต้องการซากที่สดใหม่และไม่เละจนเกินไป”

เทพยันต์ไร้พ่ายยิ้ม เขาหันไปพยักหน้าให้เทพสามตาและเหนือ

ขุนเขา ทั้งสองก็พากันลุกขึ้นแล้วแยกไปทันที เทพยันต์ไร้พ่ายหันมามอง

ฉางซาแล้วกล่าวขึ้นว่า

“นายพบเบาะแสที่จะท�าให้พวกเราผ่านฝูงหมาป่าปีศาจไปได้แล้ว
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สินะ”

“ใช่! แต่มนัเป็นเบาะแสเพยีงเลก็น้อย ฉนัจะยงัไม่บอกทกุคน จนกว่า

ฉันจะแน่ใจจริงๆ เท่านั้น” ฉางซากล่าวตัดบทจบ เขาก็ลุกขึ้นและเดินตรง

ไปยังเต็นท์ที่พักอีกครั้ง

“ฉันรู้สึกอิจฉาเขายังไงก็ไม่รู้” เทพยันต์ไร้พ่ายกล่าวข้ึน เฒ่าอีสาน

เหล่ตามองกล่าวขึ้นว่า

“เอ็งอิจฉาอะไรมัน”

“จะมีสักกี่คนใช้วิธีนอนแก้ปัญหา” เทพยันต์ไร้พ่ายกล่าวติดตลก

“เหอะๆ มันก็จริง” เฒ่าอีสานตอบยิ้มๆ

ณ จุดซุ่มดู

ร่างแยกของฉางซายังคงแอบดูพฤติกรรมฝูงสัตว์อสูรหมาป่าปีศาจ

ต่อไป เพื่อหาข้อมูลเพิ่ม แต่เขาก็ไม่ได้อะไร นอกจากมีสัตว์อสูรแมวป่า 

อีกหลายตัว สามารถวิ่งฝ่าพวกมันได้ไปแบบชิวๆ ฉางซาก็ไม่เข้าใจเหมือน

กัน พวกมนัไม่ได้วิง่เรว็ด้วย ถ้าหมาป่าปีศาจคดิจะโจมต ีพวกมนัไม่รอดแน่

“เฮ้อ! คงต้องรอซากของมันอย่างเดียวซะแล้ว”

ฉางซากล่าวขึ้น

“หือ…มีหมาป่าปีศาจสามตัวออกมาจากฝูง” ฉางซากล่าวขึ้นเบาๆ 

พวกมนัทัง้สามตัวพากนัวิง่หายเข้าไปในป่า ฉางซาพบว่า พรบิตาทีม่นัออก

จากช่องเขาขาด จ�านวนของหมาป่าปีศาจที่เฝ้าหน้าช่องเขาลดลงอย่าง

น้อย 20 ตัว

“เป็นไปอย่างที่คิด ส่วนหนึ่งเป็นร่างเงาของพวกมัน”

ฉางซากล่าวยิ้มๆ

ครึ่งชั่วโมงต่อมา สัตว์อสูรหมาป่าปีศาจทั้งสามตัวก็กลับมา พร้อม

กับซากสัตว์อสูรแมวป่าสามตัว ฉางซาถึงกับอึ้ง และไม่เข้าใจการกระท�า

ของพวกมัน

“เกิดอะไรขึ้นวะ ยิ่งดูยิ่งสับสน ไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจสักนิด”

ฉางซากล่าวร�าพึงกับตัวเอง ก่อนหน้านี้สัตว์อสูรแมวป่าสามารถวิ่ง

ผ่านฝงูพวกมนัไปได้โดยไม่ถกูโจมต ีแต่ตอนนีส้ตัว์อสรูแมวป่ากลบัถกูสตัว์

อสูรหมาป่าปีศาจไปล่ามาเป็นอาหารซะงั้น



10  เกมน้ีขเกมน้ีขา้ขอเป็นพระเอก เล่ม 4  ผจญภัยเมืองนภา

“มันเป็นความสัมพันธ์แบบไหนกันแน่เนี่ย หรือปัญหาในการผ่าน

เส้นทางจะเกีย่วกับช่วงเวลาของแต่ละวนั ซ่ึงสามารถใช้เดนิทางผ่านไปได้”

ฉางซาท�าการวิเคราะห์ข้อมูลใหม่

“อืม…มีความเป็นไปได้แฮะ”

ฉางซากล่าวกับตัวเองแล้วรีบหยิบสมุดข้ึนมาจดบันทึกช่วงเวลาที่

สตัว์อสรูแมวป่าวิง่ผ่านฝูงสัตว์อสูรหมาป่าปีศาจไปก่อนหน้านีท้ัง้หมด ฉางซา 

จดบันทกึเสรจ็รา่งแยกของเขากห็มดเวลาใชง้านพอด ีฉางซาทีอ่ยู่ในเตน็ท์

จึงต้องส่งร่างแยกใหม่ออกไปปฏิบัติงานต่อ

เก้าชั่วโมงต่อมา

ที่เต็นท์พักของกิลด์สามราชันสวรรค์ และกิลด์เซียนเหยียบฟ้า เทพ

สามตากบัเหนือขนุเขากน็�าซากสตัว์อสรูแมวป่าสองตวัทีล่่าได้มาให้แก่ฉางซา

“หัวหน้าบ่อน ใช้ได้ไหม พวกฉันพยายามฆ่ามันโดยให้ซากของมัน

บอบช�า้น้อยท่ีสุด” เหนอืขนุเขาเอ่ยปากถาม ฉางซาใช้มอืพลกิร่างของสตัว์

อสูรแมวป่า เขาพยักหน้าหงึกๆ กล่าวขึ้นว่า

“ใช้ได้ ซากสมบรูณ์เยีย่มมากๆ เอาละ! ฉนัต้องการสมาธ ิพวกนาย

ห้ามถามอะไรฉันเด็ดขาด”

ฉางซากล่าวจบ เขาก็เริ่มอุ้มซากสัตว์อสูรแมวป่าขึ้นมาดมก่อนเป็น

อันดับแรก

“อืม…กลิ่นตัวมันเหม็นมาก สงสัยไม่เคยอาบน�้า”

ฉางซาพูดขึ้นเบาๆ ส่วนคนอื่นๆ ต่างหันไปมองหน้ากัน เฒ่าอีสาน

คันปากอยากจะถาม แต่เมื่อครู่ฉางซาได้ห้ามไว้แล้ว จึงได้แต่หุบปากและ

มองดูอย่างเดียว

ฉางซาเริ่มท�าการส�ารวจตามร่างกายของสัตว์อสูรแมวป่าอย่าง

ละเอียด แต่เขาก็ไม่พบเห็นอะไรผิดปกติ หลังจากนั้นฉางซาก็ง้างปากของ

มันขึ้น เพื่อดูในช่องปากของมันว่ามีอะไรบ้าง

“ปากเหม็นฉิบหาย กินอะไรเข้าไปวะ”

ฉางซาบ่นต่อ

เมื่อพบว่าไม่มีอะไรในช่องปาก ฉางซาก็หยิบมีดสั้นออกมาแล้ว

ช�าแหละร่างแมวป่าเป็นชิ้นๆ ด้านเทพยันต์ไร้พ่าย เทพสามตา และเฒ่า
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อีสานต่างก็ตั้งใจดู แม้จะไม่รู้ว่าฉางซาก�าลังหาอะไรก็ตาม

ฉางซาส�ารวจซากสัตว์อสูรแมวป่าตัวแรกเสร็จ เขาก็หยิบซากสัตว์

อสูรแมวป่าตัวที่สองมาส�ารวจต่อ ซึ่งผลที่ได้ก็เหมือนกันทุกอย่าง ฉางซา

ถอนใจเล็กน้อย เขาล้วงมือเข้าไปในกระเป๋ามิติ ทุกคนต่างมองด้วยความ

สนใจ

ฉางซาใช้มือค้นในกระเป๋ามิติเล็กน้อยแล้วหยิบเครื่องปรุงออกมา

O_O <<<<<<< สีหน้าของทุกคน

“เอ็งก�าลังจะท�าอะไรไอ้ตัวแสบ” เฒ่าอีสานในที่สุดก็หลุดปากถาม

“เตรียมท�าอาหารเที่ยงกิน”

ฉางซาตอบหน้าตาย เทพยันต์ไร้พ่าย เทพสามตา เหนือขุนเขาและ

เฒ่าอีสานพากันอ้าปากค้าง

“นายจะกินมัน?” เทพยันต์ไร้พ่ายถามน�้าเสียงอึ้งๆ

“ใช่! ทิง้ไปกเ็สยีของเปล่าๆ เดีย๋วพวกเรามาท�าเน้ือย่างกนิกนั ฮ่าๆๆ 

ท่าทางจะอร่อยเหาะ ฮ่าๆๆ” ฉางซาพูดพร้อมกับหัวเราะข�า

“หัวหน้าบ่อน เอาจริงหรือ” เหนือขุนเขาถามซ�้า

“จริงสิ เอ่อ…คนของนายมีใครได้เรียนรู้คัมภีร์ปรุงอาหารไหม” 

ฉางซาถาม เหนือขุนเขาพยักหน้าเล็กน้อยแล้วก็ร้องตะโกนเรียกผู้เล่น 

คนหนึ่ง ไม่นานผู้เล่นคนนั้นก็เข้ามาหา เมื่อฉางซาแจ้งความจ�านง ลูกสมุน

กิลด์สามราชันสวรรค์ ก็รับเนื้อแมวป่าที่ฉางซาแล่ไว้ รวมถึงเคร่ืองปรุง

กลับไปท�าอาหาร

เทพยันต์ไร้พ่ายมองหน้าฉางซากล่าวขึ้นว่า

“ผลการพิสูจน์ซากเป็นไงบ้าง”

ฉางซาคลี่ยิ้มเล็กน้อยแล้วกล่าวขึ้นว่า

“กลิน่ไม่ดเีท่าไหร่ แต่ไม่รูเ้นือ้จะอร่อยหรอืเปล่า บางทอีาจจะเหมอืน

ปลาร้า กลิ่นแย่แต่รสชาติเยี่ยม ฮ่าๆๆ”

“…”

“…”

=_=  <<<<<<< สีหน้าของทุกคน

ฉางซากล่าวจบ เขาก็ลุกขึ้นยืนบิดขี้เกียจ ก่อนจะกล่าวต่อไปว่า

“เนื้อสุกแล้ว ไปตามฉันที่เต็นท์ด้วย ฉันขอตัวไปงีบละ”
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ฉางซาโบกมือให้ทุกคนเสร็จ ก็เดินจากไปดื้อๆ เทพสามตาถอนใจ 

เขาหันไปมองเทพยันต์ไร้พ่ายแล้วกล่าวขึ้นว่า

“เอาไงต่อ เขาเหมือนกับท�าเล่นๆ แบบนี้มันเสียเวลาไปเปล่าๆ”

เฒ่าอีสานปรายตามองเทพสามตากล่าวขึ้นว่า

“ทกุอย่างท่ีไอ้ตัวแสบท�ามเีหตุผล เพยีงแต่มนัไม่บอกออกมาเท่านัน้ 

เทพสามตา ถ้าเอ็งคิดจะถอนตัวก็ตามสบาย แต่ข้าและคนของข้าจะตาม

มันไปแน่นอน”

เทพยันต์ไร้พ่ายยิ้มให้เฒ่าอีสานแล้วกล่าวขึ้นว่า

“อย่าไปถอืสาเทพสามตานกัเลยตาเฒ่าอสีาน พวกเราร่วมหวัจมท้าย

กันมาขนาดนี้แล้ว ยังไงก็ต้องไปต่อด้วยกันจนถึงที่สุด”

เทพสามตาเห็นเทพยันต์ไร้พ่ายพูดแบบนี้ เขานอกจากถอนใจก็ท�า

อะไรไม่ได้อีก

ฉางซาพอเข้ามาในเต็นท์ เขาก็ล้มตัวลงนอน สักพักก็เอาแขนก่าย

หน้าผาก การพิสูจน์ซากสัตว์อสูรแมวป่า เขาไม่พบเบาะแสหรือเงื่อนปมที่

จะท�าให้สัตว์อสูรแมวป่าเดินผ่านฝูงสัตว์อสูรหมาป่าปีศาจไปได้เลย

ฉางซาหยิบสมุดบันทึกออกมาจากกระเป๋ามิติ เปิดดูช่วงเวลาที่สัตว์

อสูรแมวป่าสามารถวิ่งผ่านฝูงสัตว์อสูรหมาป่าปีศาจไปได้ ผลการบันทึก

มากกว่า 9 ชั่วโมง พบว่า สัตว์อสูรแมวป่าวิ่งผ่านฝูงสัตว์อสูรหมาป่า

ปีศาจ 5 ครั้ง ในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน

“ถ้าไม่ลองดู ก็ไม่มีทางรู้”

ฉางซาตัดสินใจพิสูจน์อะไรบางอย่างในที่สุด

ห่างจากเตน็ท์ทีพ่กัของกลิด์สามราชนัสวรรค์และกลิด์เซยีนเหยยีบ

ฟ้า 1 กโิลเมตร กิลด์มงักรเพลิงได้ต้ังเต็นท์พกัท่ีนี ่สมนุสามคนทีอ่อกไปสบื

ข่าวเวลาน้ีกลับมาแล้ว หมาบ้าเพลงิทีน่ัง่รออยูห่น้ากองไฟเงยหน้ามองทนัที

“เป็นไงบ้าง” หมาบ้าเพลิงถาม

“เป็นไปตามทีห่วัหน้าคาดการณ์ พวกมนัตัง้เตน็ท์พกัห่างจากช่องเขา

ขาดเกือบ 1 กิโลเมตรครับ”

สมุนคนหนึ่งรายงาน

“พวกมันมีการเคลื่อนไหวอะไรบ้าง” หมาบ้าเพลิงถามต่อ
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“มันท�าอาหารกันครับ” ลูกน้องคนสนิทรายงาน

“ท�าอาหาร? ในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยนะ” หมาบ้าเพลิงร้องอุทาน 

สีหน้าเหลือเชื่อ

“ครับ พวกมันก�าลังย่างแมวป่ากิน” ลูกน้องรายงานต่อ หมาบ้า

เพลิงนิ่งอึ้งไปหลายวินาที ก่อนจะกล่าวขึ้นว่า

“มีความเคลื่อนไหวอื่นไหม”

“ยังไม่มีครับ” ลูกน้องคนสนิทรายงานต่อ

“อืม…ท่าทางพวกมันยังคงหาวิธีข้ามช่องเขาขาดไปไม่ได้ ส่งคน

ตดิตามการเคลือ่นไหวของพวกมนัต่อไป จ�าไว้ว่าอย่าเข้าไปประชิดพวกมนั

เด็ดขาด ให้สอดแนมในระยะไกล” หมาบ้าเพลิงสั่ง

“ครับ” ลูกน้องคนสนิทรับค�าเสร็จ ก็พาเพื่อนที่มาด้วยกันจากไป

ทันที

กิลด์ลายพยัคฆ์ที่ก�าลังเดินทางไล่หลังกิลด์มังกรเพลิงมาติดๆ

“พี่เหยี่ยวบอกว่า ยังไงพวกมันก็ต้องหยุดพักที่ช่องเขาขาด หมาย 

ความว่ายังไงหรือ” นิ้วเดียวสังหารถาม

“เพราะปัญหามันอยู่ที่นั่น ฉันยังมั่นใจลึกๆ ถ้าพวกมันคิดจะข้ามไป

ก็ต้องใช้เวลาอยู่บ้าง”

เหยี่ยวแดงตอบ

“งั้นพวกเราก็มีเวลาเหลือพอที่จะตามพวกมันทันสินะ” นิ้วเดียว

สังหารกล่าวขึ้น

“ถกูต้อง แม้พวกเราจะเดนิทางล้าหลงัหลายชัว่โมง ขอเพยีงพวกเรา

ตามพวกมันถูกเส้นทาง ยังไงก็ทันแน่นอน” เหยี่ยวแดงตอบยิ้มๆ

“พีเ่หยีย่วคิดว่า พวกมนัจะพาเราข้ามช่องเขาขาดไปได้ไหม” สงิเทยีน 

เอ่ยปากถาม

“ไม่รู้ส ิแต่เราต้องจบัตาดพูวกมนัอย่างใกล้ชดิ” เหย่ียวแดงกล่าวขึน้

“พวกมันคงไม่ให้พวกเราเข้าใกล้พวกมันง่ายๆ แน่ พี่เหยี่ยวมีแผน

ไหม” สิงเทียนกล่าวขึ้นลอยๆ

“ง่ายๆ เราจะไปต้ังเต็นท์ใกล้ๆ กิลด์มังกรเพลิง หลังจากนั้นก็ส่ง

สายสืบไปจับตากิลด์สามราชันสวรรค์และกิลด์เซียนเหยียบฟ้า” เหยี่ยว



14  เกมน้ีขเกมน้ีขา้ขอเป็นพระเอก เล่ม 4  ผจญภัยเมืองนภา

แดงกล่าวขึ้น

“เป็นความคิดที่ดี ถ้าพวกเราพลาดรายละเอียดจากกิลด์สามราชัน

สวรรค์และกิลด์เซียนเหยียบฟ้า เราก็ยังอาศัยการจับตากิลด์มังกรเพลิง

ได้” สิงเทียนกล่าวสนับสนุน

“พี่เหยี่ยว พบเบาะแสกิลด์มังกรเพลิงแล้ว”

ลูกสมุนคนหนึ่งวิ่งมาบอก

“พวกมันอยู่ที่ไหน” เหยี่ยวแดงถาม

“ห่างจากพวกเรา 300 เมตร และพวกมันตั้งเต็นท์ในป่าห่างจาก

ถนนใหญ่ 50 เมตร”

ลูกสมุนรายงาน  เหยี่ยวแดงนิ่งคิดเล็กน้อยก็กล่าวขึ้นว่า

“กิลด์มังกรเพลิงตั้งเต็นท์ห่างจากช่องเขาขาดเกือบ 2 กิโลเมตร  

ดังน้ันมีโอกาสเป็นไปได้ว่ากิลด์สามราชันสวรรค์และกิลด์เซียนเหยียบฟ้า

คงตั้งเต็นท์ห่างจากช่องเขาขาดประมาณ 1 กิโลเมตร”

“ท�าไมพี่เหยี่ยวคิดแบบนั้นล่ะครับ” นิ้วเดียวสังหารถาม

“เพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะกับสัตว์อสูรหมาป่าปีศาจโดยไม่จ�าเป็น 

ระยะ 1 กิโลเมตร ถือว่าปลอดภัยจากการโจมตีของพวกมันในระดับหนึ่ง

น่ะสิ” เหยี่ยวแดงตอบ

“พี่เหยี่ยวจะให้ล่วงหน้าไปสืบข่าวกิลด์สามราชันสวรรค์และกิลด์

เซียนเหยียบฟ้าเลยไหมครับ”

ลูกสมุนคนเดิมถาม เหยี่ยวแดงส่ายหน้าแล้วกล่าวขึ้นว่า

“ยงัไม่จ�าเป็น ตอนนีเ้ราจะเร่งเดนิทางไปให้ถงึจดุพกัของกลิด์มงักร

เพลิงก่อน”

เวลาผ่านไป 20 นาที

เหยีย่วแดงและสมาชกิในกลิด์ลายพยคัฆ์กเ็ดนิทางมาถงึจดุตัง้เตน็ท์

ของกิลด์มังกรเพลิง โดยเขาจงใจสั่งให้ตั้งเต็นท์ติดกับกิลด์มังกรเพลิง

หมาบ้าเพลิงที่นั่งอยู่ใกล้กองไฟรู้สึกหงุดหงิดอยู่บ้าง เมื่อฝ่ายตรง

ข้ามดนัรูว่้า เขาใช้เส้นทางทีส่ามเดนิทาง เหยีย่วแดงปล่อยให้สมนุตัง้เตน็ท์ 

ส่วนตัวเองกับสิงเทียนก็เดินเข้าไปยังค่ายพักของกิลด์มังกรเพลิง ลูกสมุน

หมาบ้าเพลิงต่างออกมาขวางกั้นไว้
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“ปล่อยพวกมันเข้ามา”

หมาบ้าเพลิงส่ัง ลูกสมนุจึงเปิดทางให้โดยด ีเหยีย่วแดงและสงิเทยีน

เดินยิ้มเข้ามา พวกเขาเลือกนั่งฝั่งตรงข้ามกับเจ้าของบ้านซึ่งก�าลังแสดง

สีหน้าหงุดหงิด

“นึกไม่ถึงจะเจอกันเร็วขนาดนี้” เหยี่ยวแดงกล่าวขึ้น

“กิลด์ลายพยัคฆ์เป็นหมาหรือไง ถึงดมกลิ่นตามมาได้ถูกต้อง” 

หมาบ้าเพลงิกล่าวประชด สงิเทยีนหางคิว้กระตกุทนัท ีเมือ่ถกูเปรยีบเทยีบ

เป็นหมา

“หึๆ ถ้าพวกนายเปรียบพวกฉันเป็นหมา พวกนายก็เป็นหมาเหมือน

กัน เพราะสามารถตามกลิน่กลิด์สามราชนัสวรรค์และกลิด์เซียนเหยียบฟ้า

ได้ก่อนพวกฉัน” เหยี่ยวแดงตอบยอกย้อน

หมาบ้าเพลงิโยนท่อนไม้ลงไปในกองไฟ ก่อนจะกล่าวน�า้เสยีงจริงจงั

ขึ้นว่า

“ถามจริงๆ นายตามพวกฉันมาได้ยังไง”

“นายคิดว่าไงล่ะ” เหยี่ยวแดงย้อนถามกลับยิ้มๆ หมาบ้าเพลิงส่าย

หน้ากล่าวขึ้นว่า

“ฉันใช้ระเบิดควันบังตาพวกนาย นอกจากน้ียังให้สมาชิกในกิลด์

ลบร่องรอยเส้นทางที่พวกฉันมาด้วย มันเป็นไปไม่ได้เลยที่นายจะตาม 

พวกฉันมาติดๆ”

“ถ้าฉันบอกว่าพวกเราโชคดีล่ะ” เหยี่ยวแดงกล่าวขึ้น

หมาบ้าเพลิงส่ายหน้า กล่าวว่า “ฉันไม่เชื่อ”

“ฮ่าๆๆ ในเมื่อนายอยากรู้ ฉันเฉลยให้ก็ได้ ก่อนที่นายจะโยนระเบิด

ควัน คนของฉันไปซุ่มอยู่ตามเส้นทางทั้งสามแล้ว ไม่ว่านายจะใช้เส้นทาง

ไหน พวกฉันก็รู้อยู่ดี” เหยี่ยวแดงตอบยิ้มๆ

“เหอะๆ ถือว่านายร้ายกาจ” หมาบ้าเพลิงกล่าวน�้าเสียงเซ็งๆ เขา

นึกไม่ถึงเหยี่ยวแดงจะอ่านแผนการของเขาออก จึงส่งคนไปเฝ้าเส้นทาง

ไว้ล่วงหน้า

“กิลด์สามราชันสวรรค์และกิลด์เซียนเหยียบฟ้าเป็นไงบ้าง” เหยี่ยว

แดงถามเข้าประเด็น

“หึๆ อย่าหวังจะได้อะไรจากฉัน” หมาบ้าเพลิงตอบปฏิเสธทันที
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“พวกเราควรร่วมมอืกนัเฉพาะกจิ นายเหน็ว่ายงัไง” เหย่ียวแดงเสนอ

“ฉันไม่สนใจข้อเสนอของนาย พวกนายกลับไปซะเถอะ” หมาบ้า

เพลิงกล่าวตัดบท เพราะเขาคิดว่ากิลด์ลายพยัคฆ์ไม่มีทางร่วมมืออย่าง

จริงใจ ที่ผ่านมากิลด์ลายพยัคฆ์หักหลังคนอื่นมาหลายคร้ังแล้ว หมาบ้า

เพลิงจะไม่มีวันให้มันเกิดขึ้นกับตัวเองเด็ดขาด

เหยีย่วแดงเหน็ว่าแผนการของตวัเองไม่ส�าเรจ็ เขาจงึชกัชวนสงิเทยีน 

กลับไปยังเต็นท์ที่พักของตัวเอง ซ่ึงสมุนในกิลด์ได้ก่อกองไฟไว้รอแล้ว 

เหยี่ยวแดงนั่งลงตรงข้ามนิ้วเดียวสังหารที่ก�าลังใช้ไม้เขี่ยไฟเล่นอยู่

“มันไม่ยอมหลงกล เอาไงต่อ” สิงเทียนกล่าวขึ้น

“เราคงต้องด�าเนินการเอาเอง สิงเทียนรีบส่งคนไปสืบข่าวกิลด์สาม

ราชันสวรรค์และกิลด์เซียนเหยียบฟ้า ถ้าพบอะไรผิดสังเกตให้สายสืบแจ้ง

กลับมาทันที” เหยี่ยวแดงสั่ง

“ครับพี่” สิงเทียนตอบรับเสร็จ เขาก็เดินไปหาสมุนสามคนที่เป็น

สายสืบ

“ลิโป้เป็นไงบ้าง” เหยี่ยวแดงหันหน้าไปถามนิ้วเดียวสังหาร

“เขาเริ่มจะท�าใจได้บ้างแล้ว”

นิ้วเดียวสังหารตอบยิ้มๆ เหยี่ยวแดงถอนใจ ไม่ได้พูดอะไรอีก

จุดซุ่มดูบนต้นไม้สูง หน้าช่องเขาขาด

ฉางซาร่างแยกก�าลงัรอคอยอะไรบางอย่าง ดวงตาของเขาจบัจ้องที่

ป่าด้านซ้ายและด้านขวาตลอดเวลา

“รอมาตั้งนาน พวกมันไปไหนหมดวะ” ฉางซาร่างแยกเริ่มบ่น

“ยังไงฉันก็หวังว่า ตัวเองจะคาดเดาถูกต้อง ไม่งั้นก็เท่ากับเร่ิมต้น

ใหม่อีก” ฉางซากล่าวกบัตวัเองจบ ทีช่ายป่าห่างออกไป 100 เมตร ฉางซา 

ก็เห็นสัตว์อสูรแมวป่าฝูงหนึ่งโผล่ออกมา

“ฮ่าๆๆ พวกมันมาแล้ว”

ฉางซากล่าวน�้าเสียงยินดี เมื่อเห็นสัตว์อสูรแมวป่าเร่ิมวิ่งไปยัง

ช่องเขาขาด ฉางซากก็ระโดดลงจากต้นไม้วิง่ตามไปด้วย เนือ่งจากต�าแหน่ง

ท่ีฉางซาอยู ่มนัห่างจากช่องเขาขาดถงึ 200 เมตร เขาจงึต้องวิง่ไล่หลงัสตัว์

อสูรแมวป่าทีร่ะยะห่าง 100 เมตร แน่นอนฉางซาไม่คดิว่าระยะห่างแค่น้ีจะ
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มีผลกระทบต่อช่วงเวลามากนัก

ฉางซาวิ่งได้แค่ 100 เมตร ก็เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น

บรู๊วววๆๆ! บรู๊วววๆๆ! ฝูงสัตว์อสูรหมาป่าปีศาจพากันหอนรับกัน

เป็นทอดๆ ฉางซาใจหายวาบ เขาหยุดชะงักการวิ่งที่ระยะทาง 100 เมตร 

ก่อนจะถึงช่องเขาขาด

ฉางซาเบิกตาโต เมื่อเห็นสัตว์อสูรแมวป่าวิ่งผ่านช่องเขาไปเหมือน

ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ในขณะเดียวกัน เขาก�าลังจะซวย เมื่อเห็นสัตว์อสูร

หมาป่าปีศาจหลายสิบตัวกระโจนออกมาจากช่องเขา และมุ่งหน้ามาหา

เขาอย่างรวดเร็ว

“ซวยแล้ว”

ฉางซาร้องอุทาน ยังไม่ทันที่ฉางซาจะมีโอกาสเคลื่อนร่างหลบหนี 

รอบตัวเขาก็เต็มไปด้วยสัตว์อสูรหมาป่าปีศาจแล้ว พริบตาต่อมา พวกมัน

ก็กระโดดเข้ามาขย�้าร่างแยกของฉางซาเป็นชิ้นๆ

ฉางซาตัวจริงที่นอนในเต็นท์ลุกขึ้นมานั่ง สีหน้าของเขาเปลี่ยนไป

เปลี่ยนมา

“บัดซบ ไม่เกี่ยวกับเวลา เราหลงทางอีกแล้ว” ฉางซากล่าวน�้าเสียง

โมโห เวลาผ่านไปสักพัก ฉางซาก็เริ่มตั้งสติใหม่ เขาไม่เคยยอมแพ้อะไร

ง่ายๆ ฉางซายังคิดเสมอ ทุกปัญหามีทางออกของมัน

“หัวหน้าบ่อน เนื้อแมวสุกแล้ว”

เสยีงร้องเรยีกของเหนอืขนุเขาดงัขึน้ ฉางซาจงึมดุออกมาจากเตน็ท์

ที่พัก ฉางซาเดินไปนั่งใกล้ๆ กองไฟ ดูเหมือนนอกจากผู้เล่นที่ปรุงเนื้อสัตว์

อสูรแมวป่าก็มีอีกไม่กี่คนที่กินมัน

“เนื้อสัตว์อสูรแมวป่า รสชาติมันก็ไม่เลวเหมือนกันนะ”

เหนือขุนเขาที่ก�าลังกินกล่าวขึ้น ฉางซาหยิบชิ้นเนื้อขึ้นมากิน เขา

พยักหน้าเห็นด้วย ก่อนจะกล่าวขึ้นว่า

“เทพยันต์ไร้พ่ายกับเทพสามตา เพื่อนนายไม่มากินหรือ”

“ฮ่าๆๆ สองคนนั้นไม่ชอบของแปลก” เหนือขุนเขาตอบ ฉางซามอง

ซ้ายมองขวา เมื่อไม่พบเห็นเฒ่าอีสานก็กล่าวขึ้นว่า

“เฒ่าอีสานไปไหน”
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“นอนอยู่ในเต็นท์ ตาเฒ่าอีสานก็ขอผ่านเนื้อแมวป่าเหมือนกัน” 

เหนือขุนเขาตอบ

ฉางซาเลกิถามแล้วหนัไปนัง่กนิเนือ้สตัว์อสรูแมวป่าย่างในจาน ส่วน

จิตใจของเขาก็ปล่อยให้ล่องลอยไปยังปากช่องเขาขาด

‘ฉันไม่เชื่อว่าจะแก้ปัญหานี้ไม่ได้’

ฉางซาคิดในใจ ภาพของสัตว์อสูรแมวป่าพากันวิ่งออกมาจากป่า 

ก่อนจะวิ่งผ่านฝูงหมาป่าปีศาจไป มันยังคงติดอยู่ในความทรงจ�าของเขา

ตลอด ฉางซาท�าการตรวจสอบภาพในความทรงจ�าอย่างละเอียดนับร้อยๆ 

รอบ

“ฮ่าๆๆ กลิ่นมันหอม แตกต่างจากก่อนที่จะเอาเน้ือแมวป่ามาท�า

อาหารลบิลบั น่าเสยีดายไร้พ่ายกบัสามตาไม่ได้ลองกนิ ฮ่าๆๆ” เหนือขุนเขา

พูดจบก็หัวเราะชอบใจ ฉางซาที่นั่งวิเคราะห์ความทรงจ�า อยู่ๆ ก็เบิกตาโต

‘จริงสิ ยังเหลือบางอย่างที่เราไม่ได้ตรวจสอบ’

ฉางซาคิดในใจ เขารีบลุกขึ้นยืน

“เหนอืขนุเขา ขอบใจมาก” ฉางซากล่าวจบ กร็บีเดนิกลบัเตน็ท์ทีพ่กั

ไป เหนือขุนเขามองฉางซาอย่างงงๆ ไม่เข้าใจ

“หัวหน้าบ่อน มาขอบใจฉันท�าไมเนี่ย”

เหนือขนุเขาร�าพงึ ก่อนจะหนัมาสนใจเนือ้ย่างในจานต่อ ด้านฉางซา

ปรายตาตรวจสอบให้แน่ใจ เขาหาพุ่มไม้เหมาะๆ ใกล้กับเต็นท์ที่พัก ก่อน

จะมุดเข้าไปแล้วใช้คัมภีร์ยันต์ปล่อยร่างแยกไปท�างานอีกครั้ง

หน้าช่องเขาขาด 100 เมตร

ฉางซาเสีย่งบกุเข้าไปในพืน้ทีข่องสตัว์อสรูแมวป่า ฉางซาเลอืกใช้เส้น

ทางบนต้นไม้ เพื่อความปลอดภัยของเขา ฉางซากินหญ้าหอมนรกเข้าไป

ด้วย เพื่อกลบกลิ่นของเขาไม่ให้สัตว์อสูรแมวป่าที่อาศัยอยู่บริเวณนี้รู้ตัว

ฉางซาท�าการซ่อนตวับนต้นไม้สงู ใกล้กบัต�าแหน่งทีเ่ขาเหน็สตัว์อสรู

แมวป่าโผล่ออกมามากที่สุด

ฉางซาใช้ไอเท็มกล้องส่องทางไกลมองหาสัตว์อสูรแมวป่าที่อยู่บน

พื้นดินอย่างละเอียด

“เจอแล้ว!!”
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ฉางซากล่าวด้วยน�้าเสียงยินดี เมื่อเขาเห็นสัตว์อสูรแมวป่าห้าตัว

ก�าลังเดินมาทางนี้ ฉางซาสังเกตอาการของมันอย่างละเอียด แต่ก็ไม่พบ

ความผิดปกติ ไม่นานสัตว์อสูรแมวป่าทั้งห้าตัวก็พากันวิ่งออกจากป่า และ

วิ่งผ่านฝูงสัตว์อสูรหมาป่าปีศาจไป

“อืม…เราต้องย้อนรอยเส้นทางเดินของสัตว์อสูรแมวป่ากลับไป”

ฉางซากล่าวจบ เขากเ็คลือ่นร่างไปตามต้นไม้อกีคร้ัง โดยมเีป้าหมาย 

ย้อนเส้นทางของสัตว์อสูรแมวป่า ฉางซาเดินทางได้ 300 เมตร เขาก็หยุด

ชะงัก

“หึๆ เจอพวกมันอีกแล้ว ที่นี่มีเกือบ 10 ตัว”

ฉางซากล่าวขึ้นเบาๆ และใช้ไอเท็มกล้องส่องทางไกลส่องดูพวก

มันอีกครั้ง

“หือ…พวกมันก�าลังท�าอะไร”

ฉางซากล่าวด้วยน�้าเสียงสงสัย ภาพที่เขาเห็นคือ สัตว์อสูรแมวป่า

ก�าลังเกลือกกลิ้งบนพื้น แต่เขาไม่ทราบแน่ชัด วัตถุบนพื้นมันคืออะไร

“ดูไม่ออกแฮะ”

ฉางซากล่าวขึ้น เขาเฝ้าดูพวกมันต่อไปอย่างอยากรู้ เมื่อพวกมัน

ทั้งหมดเกลือกกลิ้งร่างบนพื้นเสร็จ ฉางซาก็เห็นพวกมันรวมกลุ่มกันและ

มุ่งหน้าออกไปจากป่า ฉางซาไล่ตามพวกมันไปห่างๆ แล้วเขาก็พบว่าพวก

มันทุกตัวพากันวิ่งผ่านช่องเขาขาดไป

ฉางซาคลี่ยิ้มออกมาทันที

“ในที่สุดเราก็เจอทีเด็ด ฮ่าๆๆ บนพื้นอาจจะมีดินหรือวัตถุบางอย่าง

ท่ีใช้หลอกจมกูของสตัว์อสรูหมาป่าปีศาจ พวกมนัจงึผ่านช่องเขาขาดไปได้

แบบชิวๆ ต้องกลับไปดูหน่อยแล้ว”

ฉางซาไม่รอช้ารบีกลบัไปยงัต�าแหน่งเดมิ ซ่ึงสตัว์อสรูแมวป่าเคยมา

เกลือกกล้ิงร่าง ฉางซาพอเหนิร่างลงมาบนพืน้ เขากต้็องผงะ รีบเอามอืปิด

จมูกไว้เพราะมันเหม็นมาก

“บัดซบ ขี้นี่หว่า”

ฉางซากล่าวเสียงดัง ในที่สุดเขาก็รู้แล้ว กลิ่นเหม็นที่ติดตัวซากสัตว์

อสูรแมวป่า มันก็คือกลิ่นเหม็นของขี้ที่มันมาเกลือกกลิ้งทุกครั้งนี่เอง ร่าง

แยกฉางซามปีระสาทรบักลิน่เชือ่มโยงกบัฉางซาตวัจริงเช่นกนั แม้เขานอน 
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ภายในเตน็ท์กส็ามารถรบัรูก้ลิน่ของมนัได้เหมอืนกบัเขาอยู่ในสถานทีเ่กดิเหตุ

“พระเจ้าช่วยกล้วยทอด ถ้าจะผ่านช่องเขาขาดจะต้องกลิ้งร่างกับ

ขี้หรือ”

ฉางซากล่าวขึ้นเบาๆ

“ไม่รู้มันจะได้ผลจริงไหม มีทางเดียวคือต้องลอง” ฉางซากล่าว

พร้อมกับนั่งลง

“เอาวะ ผ่านขี้มาเยอะแล้วจะไปกลัวอะไร” ฉางซากล่าวจบก็ท�า

เหมือนกับสัตว์อสูรแมวป่า เขาลงไปเกลือกกลิ้งกับขี้สัตว์อสูรบนพื้น

ฉางซาอยากจะเป็นลมให้ได้ เมื่อกลิ่นมันโชยออกมาจากร่างกาย 

ฉางซานกึไปถงึกล่ินท่ีติดตัวของซากสัตว์อสูรแมวป่าทีเ่หนอืขนุเขาและเทพ

สามตาเอามาให้พิสูจน์

“กลิ่นขี้จากตัวเราจะต้องแรงมากๆ และต้องมากกว่ากลิ่นที่เรา 

สูดดมได้จากซากสัตว์อสูรแมวป่า”

ฉางซากล่าวจบ เขากเ็ดนิไปเกลอืกกลิง้กบักองข้ีอกีกองทีอ่ยู่ไม่ไกล

นัก ฉางซาคิดว่าในเมื่อสัตว์อสูรแมวป่ายังต้องมาเกลือกกลิ้งขี้เพิ่ม แสดง

ว่ากล่ินท่ีจะท�าให้พวกมันสามารถฝ่าฝูงสัตว์อสูรหมาป่าปีศาจไปได้จะต้อง

แรงเป็นพิเศษ

ฉางซามองไปรอบตัว ข้ีสัตว์อสูรท่ีนีม่น้ีอยมาก เพราะส่วนใหญ่ได้ถกู

ฝงูแมวป่าน�าไปใช้จนหมดแล้ว ฉางซาใช้มอืโกยข้ีเหนยีวๆ บนพืน้ขึน้มาแล้ว

กลั้นหายใจทาไปที่ใบหน้า ฉางซาท�าหน้าพะอืดพะอม แต่สักพักก็เริ่มชิน

ฉางซาส�ารวจตามร่างกาย เขาต้องมองให้แน่ใจว่าพืน้ทีส่่วนใหญ่ของ

ร่างกายเต็มไปด้วยขี้จริงๆ

“ถึงเวลาต้องลองของขลังกันแล้ว”

ฉางซากล่าวจบ เขาก็มุง่หน้าออกจากป่า ฉางซาค่อยๆ ก้าวเท้ามุง่หน้า 

ไปยงัช่องเขาขาดอย่างช้าๆ สตัว์อสรูหมาป่าปีศาจพอมนัเหน็ร่างของฉางซา  

พวกมันต่างก็จ้องเขาเขม็ง หลายตัวลุกขึ้นยืน แต่สักพักพวกมันก็นั่งลง

“เยี่ยม! เป็นไปอย่างที่คิด”

ฉางซาร้องอทุานด้วยความยนิด ีแต่การทดลองแค่น้ียงัไม่อาจฟันธง 

ได้ เขาจะมั่นใจก็ต่อเมื่อเขาสามารถผ่านฝูงสัตว์อสูรหมาป่าปีศาจไปได ้

เท่านั้น
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ฉางซาใช้เวลาเดนิอยูพ่กัใหญ่ ในท่ีสุดเขากม็ายนือยูต่่อหน้าช่องเขา

ขาด สัตว์อสูรหมาป่าปีศาจอยู่ห่างจากเขาเพียง 10 เมตร

ฉางซาไม่รู้หรอก ตัวไหนร่างจริงตัวไหนร่างปลอมของพวกมัน เขา

เพียงรู้ว่าตรงหน้ามีสัตว์อสูรหมาป่าปีศาจนับร้อยๆ ตัว ฉางซาก้าวเท้าเดิน

ต่อไปอย่างช้าๆ ท่ามกลางแรงกดดัน แม้จะเป็นร่างแยกของเขาก็ตาม

‘ต้องผ่านพวกมันไปได้สิ’ ฉางซาคิดในใจ

สัตว์อสูรหมาป่าปีศาจหลายตัวเดินเข้ามาใช้จมูกสูดดมร่างของเขา 

ซึ่งฉางซาก็หยุดเดินให้พวกมันได้ใช้จมูกพิสูจน์กลิ่นกันตามสบาย

ฉางซากว่าจะเดินผ่านฝูงของพวกมันไปได้ เขาก็ต้องเดินเกือบ 50 

เมตร และเมื่อเขาหันหลังกลับไป ฉางซาก็ต้องนิ่งอึ้ง เมื่อพบว่าสัตว์อสูร

หมาป่าปีศาจร่างเงามันหายไปหมด เหลือเพียงร่างจริงที่นอนเล่นอยู่แถว

นั้น 32 ตัว

ฉางซาเดนิทางต่อไปอีกร้อยกว่าเมตร เขากพ้็นช่องเขาขาด ด้านหลงั

พื้นที่ช่องเขาขาดคือป่าเงาปีศาจส่วนปลาย ซึ่งเทพยันต์ไร้พ่ายและคนอื่นๆ 

ยงัไม่เคยมาถึงแม้แต่ครัง้เดยีว พวกเขาทุกคนตดิอยูท่ีป่่าเงาปีศาจส่วนกลาง

ฉางซาเอียงหูฟัง เขาได้ยินเสียงสัตว์อสูรหลายชนิดก�าลังต่อสู้กัน 

ฉางซาจึงมั่นใจว่าการที่เขาจะผ่านป่าเงาปีศาจส่วนปลายไปได้ต้องไม่ใช่

เรื่องง่ายแน่นอน

“แม้อยากจะไปต่อ แต่เรายังไม่รู้เลย ขี้ที่เราใช้งานมันเป็นขี้อะไร 

คงต้องย้อนกลับไปเฝ้าดูซะแล้ว”

ฉางซากล่าวจบ เขากม็ุง่หน้ากลบั ซึง่ฉางซากเ็ดินออกมาได้อย่างชิวๆ  

ท่ีจริงฉางซาอยากจะฝังระเบิดฆ่าสัตว์อสูรหมาป่าปีศาจให้หมด แต่เขาไม่

มั่นใจ พวกมันจะปล่อยให้เขาฝังระเบิดเพลิงไหม นอกจากนี้ เขายังไม่

คิดจะช่วยเหลือกิลด์มังกรเพลิงและกิลด์ลายพยัคฆ์ที่อาจจะตามมาทีหลัง

ฉางซาย้อนกลับไปหาบึงน�้าแล้วล้างข้ีออกจากตัว แม้จะยังมีกลิ่น

ตุๆ อยู่บ้าง แต่ก็ดีกว่าปล่อยให้มันติดอยู่บนร่างกาย ฉางซากลับไปซุ่มอยู่

ที่เดิมเกือบครึ่งชั่วโมง เขาก็เห็นสัตว์อสูรแมวป่ากลุ่มใหม่พากันมาเกลือก

กลิ้งขี้ที่นี่

ในขณะที่พวกมันก�าลังเพลิดเพลินกับการเล่นขี้บนพื้น อยู่ๆ ฝูงของ

มันก็แตกกระจายกันไปคนละทาง ฉางซาเองก็ตื่นตัวเช่นกัน
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ไม่กี่อึดใจ ฉางซาก็พบสัตว์อสูรหมาป่าปีศาจ 3 ตัวโผล่ออกมา พวก

มันวิ่งมาดมๆ สักพักก็จัดการท�าธุระปลดทุกข์ของพวกมัน ฉางซาในที่สุด

เขาก็รู้ที่มาของขี้บนพื้นจนได้

‘บัดซบ น่าจะคิดออกตั้งนานแล้ว มันเป็นขี้สัตว์อสูรหมาป่าปีศาจ’

ฉางซาร�าพงึกบัตัวเอง พวกมนัท�าธรุะส่วนตวัไม่กีน่าทกีจ็ากไป ส่วน

สัตว์อสูรแมวป่าก็พากันมาเล่นขี้ต่อ ฉางซานั่งดูพวกมันจนกระทั่งร่างแยก

ของเขาหมดฤทธิ์ สลายหายไปในอากาศธาตุ

ที่พักของกิลด์สามราชันสวรรค์และกิลด์เซียนเหยียบฟ้า

ฉางซาลืมตาโพลงอยู่ในเต็นท์ที่พัก ตอนนี้เขาสามารถแก้ปัญหา

ฝูงสัตว์อสูรหมาป่าปีศาจที่เฝ้าช่องเขาขาดได้แล้ว แต่ก็มีปัญหาใหม่มา

เยือนเขา

“ท�าไงดีวะ ขี้ไม่เพียงพอกับการใช้”

ฉางซากล่าวขึ้น เท่าที่ฉางซาทดสอบ ข้ีสดใหม่พร้อมใช้ 1 กอง 

ใช้ได้ 1 คน สัตว์อสูรหมาป่าปีศาจมีแค่ 32 ตัว แถมขี้ของมันก็ต้องไป

แชร์กับฝูงแมวป่าอีก

“หวังว่า…จะมีแหล่งขี้ที่อื่นอีก”

ฉางซากล่าวจบ เขาก็มุดออกจากเต็นท์แล้วเดินไปหาเฒ่าอีสานกับ

เหนือขนุเขาท่ีก�าลงันัง่เล่นอยูห่น้ากองไฟ ทัง้สองหนัมามองฉางซาพร้อมกนั

“ฉันรู้วิธีข้ามช่องเขาขาดแล้ว”

ฉางซากล่าวขึ้น ท�าให้เหนือขุนเขาและเฒ่าอีสานตื่นตะลึง

“จริงหรือหัวหน้าบ่อน”

เหนือขุนเขาถามย�้า

“จริงสิ แต่พวกเรากม็ปัีญหาบางอย่างทีจ่ะต้องแก้ไขก่อน ดังน้ันนาย

ไปตามเทพยันต์ไร้พ่ายกับเทพสามตามา ฉันไม่อยากอธิบายหลายรอบ”

ฉางซากล่าวจบ เหนือขุนเขาก็พุ่งไปที่เต็นท์ของสองหนุ่มราวกับ

สายลม ไม่ถึงหนึ่งนาที เทพยันต์ไร้พ่ายและเทพสามตาก็ใช้สุดยอดวิชาตัว

เบามาโผล่ที่หน้ากองไฟ

“ฮ่าๆๆ ฉันมั่นใจ นายจะไม่สร้างความผิดหวังให้แก่ฉัน”

เทพยันต์ไร้พ่ายกล่าวข้ึนด้วยน�้าเสียงยินดี เพราะการผ่านป่าเงา
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ปีศาจส่วนกลางไปได้ มันก็เท่ากับเพิ่มความหวังที่จะเจอคัมภีร์มากขึ้น

“อย่าเพิ่งดีใจนัก ถ้านายได้ยินวิธีข้ามช่องเขาขาด นายอาจจะต้อง

เสียใจก็ได้” ฉางซากล่าวยิ้มๆ

“ไม่มีทาง ฉันรับได้ทุกอย่าง บอกวิธีข้ามมาเลย” เทพยันต์ไร้พ่าย

ตอบ

ฉางซากวาดตามองทุกคน ก่อนจะกล่าวขึ้นว่า

“เงื่อนไขการผ่านช่องเขาขาดคือ ขี้สัตว์อสูรหมาป่าปีศาจ”

“ขี้?”

ท้ังส่ีคนร้องอุทานขึ้นอย่างพร้อมเพรียงกันโดยไม่ได้นัดหมาย เมื่อ

ตั้งสติได้ เฒ่าอีสานก็กล่าวขึ้นว่า

“อธิบายให้มันชัดเจนหน่อย”

ฉางซาคลี่ยิ้มเล็กน้อย

“ทุกคนจะต้องใช้ขีส้ตัว์อสรูหมาป่าปีศาจทาตวั ถงึจะผ่านไปได้ และ

ไม่ใช่การทาเล่นๆ จะต้องทาขี้แบบจริงจังบนตัว” ฉางซาอธิบาย เล่นเอา

เทพยันต์ไร้พ่าย เทพสามตา เหนือขุนเขา และเฒ่าอีสานเงียบกริบ

“เดี๋ยวสิ นายรู้ได้ยังไงว่าข้ีสัตว์อสูรหมาป่าปีศาจสามารถน�าทุกคน

ผ่านช่องเขาขาดได้” เทพสามตาตัง้ข้อสงสยั เพราะเขามัน่ใจว่าฉางซาไม่ได้

ออกไปจากค่าย แล้วเขารูไ้ด้ยงัไงว่าเอาข้ีมาทาร่างกายแล้วจะผ่านช่องเขา

ขาดได้ ค�าถามของเทพสามตาท�าให้ทุกคนต่างก็หันหน้ามามองฉางซากัน

หมดเพื่อขอค�าตอบ

“ฉันได้รับสัญญาณภาพจากพระอินทร์” ฉางซาตอบ

“…”

“…”

=_= <<<<<<<  สีหน้าทุกคน

“ไม่เชื่อ?” ฉางซากล่าวขึ้น คนทั้งสี่นิ่งเงียบไม่ตอบ หรือไม่มีอะไร

จะพูดก็ไม่รู้ ฉางซาถอนใจแล้วกล่าวขึ้นว่า

“งั้นตามมา จะพาไปดูหลักฐานที่ฉันได้รับจากท่าน”

ฉางซากล่าวจบ เขาก็พาทั้งสี่คนกลับไปยังจุดที่เขาเคยซ่อนตัว ใน

ขณะที่ฉางซาพาคนทั้งสี่ไปยังจุดหลบซ่อน ฉางซาไม่รู้เลยว่ามีคนจากกิลด ์

ลายพยัคฆ์และกิลด์มังกรเพลิงลอบติดตามพวกเขามาด้วย เพราะการ
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เคลื่อนไหวของระดับหัวหน้ากลุ่ม สร้างความดึงดูดใจให้แก่หมาบ้าเพลิง

และเหยี่ยวแดงมาก พวกเขาจึงสั่งให้ประกบติด

เวลาผ่านไปสักพัก

เทพยันต์ไร้พ่าย เทพสามตา เหนือขุนเขา และเฒ่าอีสานก็ได้เห็น

สัตว์อสูรแมวป่าวิ่งผ่านฝูงสัตว์อสูรหมาป่าปีศาจ

“ฉันก็เคยเห็นสัตว์อสูรแมวป่าวิ่งผ่านช่องเขาขาดมาก่อนเหมือน

กัน พวกเราต่างเข้าใจว่าพวกมันเป็นพันธมิตรกัน นายพาเรามาดูพวกมัน

ต้องการจะสื่อถึงอะไร”

เทพยันต์ไร้พ่ายถาม ฉางซาคลี่ยิ้มกล่าวขึ้นว่า

“ตามฉันมาดูอะไรก่อน”

ฉางซาพาทุกคนย้อนกลับไปที่ส้วมสาธารณะของสัตว์อสูรหมาป่า

ปีศาจ แต่ละคนต่างเอามือปิดจมูกไว้ เมื่อได้กลิ่นไม่น่าพิสมัยเหล่านี้

“กลิ่นนี้มันคุ้นๆ ไหมเทพสามตา”

เหนือขุนเขากล่าวขึ้น

“หึๆ  มนัเป็นกลิน่บนซากร่างของสตัว์อสรูแมวป่าทีพ่วกนายเอามาให้

ฉันไง” ฉางซาเฉลย เทพสามตาเบิกตาโต เช่นเดียวกับคนอื่นๆ ตอนนี้ทุก

คนเริ่มเข้าใจแล้ว ท�าไมสัตว์อสูรแมวป่าถึงข้ามผ่านช่องเขาขาดได้

“เมื่อทุกคนเข้าใจต้นสายปลายเหตุแล้ว เราก็มาพูดถึงปัญหาเรื่อง

ขี้กัน” ฉางซากล่าวขึ้น

“ปัญหาเรื่องข้ี? แค่เอาข้ีทาตัวก็ผ่านไปได้แล้วไม่ใช่หรือ มันจะมี

ปัญหาอะไรอีก” 

เทพสามตาถาม พร้อมกับมีอาการพะอืดพะอมไปด้วย

“ฉันเคยบอกทุกคนไปแล้ว การจะตบตาฝูงหมาป่าปีศาจได้ จะต้อง

ทาขี้แบบจริงๆ จังๆ ใส่ร่างกาย แต่จ�านวนขี้ที่นี่ มันมีไม่เพียงพอต่อความ

ต้องการของพวกเรา” ฉางซาตอบ

เทพยันต์ไร้พ่ายเข้าใจค�าพูดของฉางซาจึงกล่าวขึ้นว่า

“พวกเราจ�าเป็นต้องหาพวกมันมาเพิ่มสินะ”

“ถูกต้องนะคร้าบบบ พวกนายคุ้นเคยกับที่นี่มาพอสมควร รีบส่ง

คนของนายไปหาขี้หมาป่าปีศาจซะ ถ้าปล่อยไว้นานบางทีกิลด์มังกรเพลิง
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และกิลด์ลายพยัคฆ์อาจจะตามมาทัน และพวกเราจะเสียโอกาสเป็นผู้น�า”

ฉางซากล่าวเข้าประเด็น เหนือขุนเขานิ่งคิดเล็กน้อยแล้วหันไปมอง

เทพสามตา ก่อนจะกล่าวขึ้นว่า

“ดูเหมือนพวกเราจะเคยเจอสถานที่แบบนี้”

“ใช่…จ�าได้แล้ว ฉันกับเหนือขุนเขาเคยพบเจอสถานที่แบบนี้ในป่า 

มันอยู่ห่างจากที่พักของพวกเราประมาณครึ่งกิโลเมตร กลิ่นที่นั่นแรงกว่า

ที่นี่เยอะ” เทพสามตากล่าวขึ้นด้วยน�้าเสียงยินดี

“เยี่ยม! มันต้องเป็นกองขี้ที่ใหญ่มากแน่ๆ”

ฉางซากล่าวขึ้น

“โอเค กลบัเตน็ท์ทีพ่กั พวกเราจะออกเดนิทางไปยังทีน่ัน่ทนัท”ี เทพ

ยันต์ไร้พ่ายกล่าวตัดบท หลังจากนั้นทุกคนก็รีบเดินทางกลับที่พักอย่างเร่ง

ด่วน

สายสืบของกิลด์มังกรเพลิงและกิลด์ลายพยัคฆ์ ได้เห็นสัตว์อสูร

แมวป่าวิ่งผ่านฝูงสัตว์อสูรหมาป่าปีศาจ นอกจากน้ีพวกเขายังได้เห็นสัตว์

อสูรแมวป่าเกลือกกลิ้งกับขี้ก่อนจะบุกผ่านไปด้วย พวกเขาเมื่อได้พิสูจน์

จุดเกลือกกลิ้งขี้ รวมถึงเห็นสัตว์อสูรหมาป่าปีศาจมาขี้ สายสืบจากทั้งสอง 

กิลด์ก็เข้าใจปริศนาผ่านช่องเขาขาดจนได้

พวกเขาต่างรีบรายงานกลับไปที่ค่ายพักของตัวเองในทันที

กิลด์มังกรเพลิง หมาบ้าเพลิงเมื่อได้รับรายงาน แม้จะตื่นตะลึงอยู่

บ้าง แต่เขาก็รีบสงบสติไว้

“ต้องใช้ข้ีสัตว์อสูรหมาป่าปีศาจทาร่างกายหรอื แล้วเราจะเอาขีส้ตัว์

อสูรหมาป่าปีศาจเยอะๆ มาจากไหนวะ” 

หมาบ้าเพลิงร�าพึงกับตัวเอง หลังจากได้รับรายงานจากสายสืบ

“หวัหน้า ตอนออกไปส�ารวจรอบๆ แถวนี ้ผมไปเจอมลูสตัว์อสรูขนาด

ใหญ่ ไม่รู้จะใช่ของสัตว์อสูรหมาป่าปีศาจหรือเปล่า”

ลกูน้องคนสนทิกล่าวข้ึน หมาบ้าเพลิงดีใจมาก เขารบีกล่าวขึน้เสยีง

ดังลั่น

“จะใช่หรือเปล่า ค่อยว่ากันใหม่ ตอนน้ีสั่งคนของพวกเรารีบเก็บ

เต็นท์ พวกเราจะไปต�าแหน่งที่นายพูดถึงทันที”



2
สงครามแย่งสมบัติ

กิลด์ลายพยัคฆ์ที่อยู่ใกล้ๆ กัน เห็นกิลด์มังกรเพลิงเก็บเต็นท์ก็เกิด

ความตื่นตัว สิงเทียนพอได้ฟังจากสายสืบก็รีบวิ่งเข้าไปหาเหย่ียวแดงและ

น้ิวเดียวสังหารที่ก�าลังเครียด เมื่อเห็นหมาบ้าเพลิงก�าลังเก็บเต็นท์ไม่รู้จะ

ไปไหน

“พี่เหยี่ยว เรารู้วิธีผ่านช่องเขาขาดแล้ว” สิงเทียนรีบพูดขึ้น

“จริงหรือ บอกมาเร็วเข้า” เหยี่ยวแดงถามด้วยน�้าเสียงรีบร้อน

สิงเทียนก็รีบอธิบายอย่างรวบรัด เหยี่ยวแดงแม้จะตกใจกับวิธีการ

ผ่านด่านช่องเขาขาดอยู่บ้าง แต่เขาก็รีบสั่งให้ทุกคนเก็บเต็นท์ที่พักเช่นกัน 

เป้าหมายของเหยีย่วแดงในเวลานี ้เขาต้องชิงกองขี้ให้ได้ก่อนหมาบ้าเพลงิ

กิลด์สามราชันสวรรค์และกิลด์เซียนเหยียบฟ้า ภายใต้การน�าทาง

ของเทพสามตาและเหนอืขุนเขา ในท่ีสุดเขากม็าถงึสถานทีเ่ป้าหมาย กลิน่

ที่โชยออกมา ฉางซาถึงกับตาสว่างวูบ

“เยี่ยม…กลิ่นได้ ที่นี่แหละ มีขี้กองโต”

ฉางซาเพิง่จะกล่าวจบ ทกุคนกเ็หน็คบไฟโผล่ออกมาจากอีกฝ่ังของป่า
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“กิลด์มังกรเพลิง”

เทพยันต์ไร้พ่ายร้องอุทาน

“บัดซบ ด้านหลังของพวกมันยังมีกิลด์ลายพยัคฆ์อีก” เฒ่าอีสาน

กล่าวเสียงดัง

“รีบกระจายก�าลังคน ปกป้องพื้นที่แถวน้ีไว้ด้วยชีวิต” เทพยันต์ไร้

พ่ายร้องตะโกน ผู้เล่นทั้งกิลด์สามราชันสวรรค์และกิลด์เซียนเหยียบฟ้าก็

กรูกันออกไปด้านหน้า แต่ก็ถูกขวางกั้นไว้ด้วยคนของกิลด์มังกรเพลิง

หมาบ้าเพลิงเหินร่างออกมาอยู่ด้านหน้าของเหล่าลูกสมุน เขาคลี่

ยิ้มประกาศเสียงดังทันที

“พวกฉันพบก่อน ขี้แถวนี้เป็นสมบัติของกิลด์มังกรเพลิงแล้ว”

“บัดซบ พวกฉันพบมันก่อน ขี้แถวนี้ควรเป็นสมบัติของกิลด์สาม

ราชันสวรรค์ต่างหาก ทุกคน! อย่าให้ใครเอาขี้ไปได้” เหนือขุนเขาค�าราม

กลิด์ลายพยคัฆ์เหน็กลิด์มงักรเพลงิและกลิด์สามราชนัสวรรค์ก�าลงั

กล่าววาทะแย่งสมบัติขี้กัน เหยี่ยวแดงก็ฉวยโอกาสทองในทันที

“สมาชิกกิลด์ลายพยัคฆ์ ไม่ต้องสนใจพวกมัน รีบชิงขี้เร็วเข้า”

เหยี่ยวแดงร้องตะโกนดังลั่น

“บัดซบ ขี้ของฉัน พวกนายห้ามแตะต้อง” หมาบ้าเพลิงค�าราม

“ไม่รู้โว้ย! ในเมื่อไม่ได้เขียนชื่อติดไว้ ใครก็เอาไปได้” น้ิวเดียว

สังหารพูดพร้อมกับกระโดดลอยตัวเข้าไปในกองขี้

“รีบสกัดกิลด์ลายพยัคฆ์ไว้เร็วๆ อย่าให้พวกมันเอาไปได้” หมาบ้า

เพลิงร้องตะโกนด้วยน�้าเสียงหงุดหงิด เทพยันต์ไร้พ่ายเห็นเหยี่ยวแดงลุย

กันแล้ว เขาก็รีบร้องตะโกนขึ้นทันที

“พวกเราลุย!!!”

สิ้นเสียงเทพยันต์ไร้พ่าย แต่ละคนก็พุ่งเข้าหากองขี้ที่ยังเหลืออยู่

“อ้าว! รอข้าด้วย” เฒ่าอีสานกล่าวจบก็เหินร่างไล่ตามเทพยันต์ไร้

พ่ายไปตดิๆ แต่ทัง้สองคนกถ็กูหมาบ้าเพลงิ และเหยีย่วแดงพุง่ออกมาสกดั 

ไว้

เหนือขนุเขาบกุเข้าประชดิขีก้องใหญ่ได้ก่อน เขาหวัเราะเสยีงดงัลัน่

“ฮ่าๆๆ กองนี้เป็นของฉันแล้ว”

เหนอืขนุเขากล่าวจบ เขาก็ฟุบร่างลงเกลอืกกลิง้ เมือ่หนัไปเหน็เทพ
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สามตาก�าลังปะทะกับสิงเทียน เหนือขุนเขาก็ใช้มือกอบโกยขี้ขึ้นมา

“เทพสามตารับสมบัติ”

เหนือขุนเขาร้องตะโกนดังลั่น พร้อมกับโยนขี้ไปในอากาศ เทพ

สามตาท่ีก�าลังปะทะกับสิงเทียนก็เหินร่างข้ึนสูง พร้อมกับกางแขนออก 

แต่…ดันมีอุปสรรคมาขัดขว้าง

“ฮ่าๆๆ ขอบใจเหนือขุนเขา ขี้ต้องเป็นของฉันต่างหาก”

น้ิวเดียวสังหารหัวเราะจบร่างเขาก็พุ่งตัดหน้าเทพสามตาไปเพียง

ไม่กี่เมตร ขี้ที่เหนือขุนเขาโยนมาก็ทะยานพุ่งเข้าไปปะทะหน้าอกของนิ้ว

เดียวสังหารพอดี

“บัดซบ!”

เหนือขุนเขาสบถค�าแล้วรีบใช้มือโกยข้ีบนพื้นใหม่ แต่เขาก็ท�าไม่

ส�าเร็จ เพราะมีผู้เล่นกิลด์ลายพยัคฆ์คนอื่นบุกเข้ามาโจมตีเสียก่อน

เหตุการณ์ก�าลังชุลมุนวุ่นวายอย่างหนัก ฉางซาไม่อยากแย่งขี้จึง

เคลื่อนร่างถอยหลังออกมาก่อน

“หึๆ พวกนี้ บ้าอย่างไร้สติ”

ฉางซากล่าวจบ เขาลอยตัวขึ้นไปนั่งบนต้นไม้สูงๆ เพื่อนั่งดูสงคราม

แย่งขี้ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในยุทธภพและไม่เคยเกิดขึ้นในเกมไหนๆ มาก่อน

“กิลด์มังกรเพลิงกับกิลด์ลายพยัคฆ์นี่มันร้ายจริงๆ ตามทันภายใน

วันเดียว”

ฉางซาบ่น ตามแผนการของเขา เขาประเมินไว้ว่ากิลด์มังกรเพลิง

และกิลด์ลายพยัคฆ์จะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2 วันในการติดตามพวกเขา 

แต่พวกนี้กลับใช้เวลาแค่เพียงวันเดียว

“พวกมันทั้งสองกิลด์คงรู้ว่าฉันใช้ช่องทางที่ 3 เดินทาง พวกมันจึง

ไม่ได้สูญเสียเวลาไป”

ฉางซากล่าวขึ้น ส่วนความลับที่กิลด์ลายพยัคฆ์และกิลด์มังกรเพลิง

รู้ว่าขี้สัตว์อสูรหมาป่าปีศาจคือสิ่งที่จะท�าให้ผ่านช่องเขาขาดได้นั้น คงเป็น

เพราะทั้งสองกิลด์ส่งสายสืบมาหาข่าว ฉางซามั่นใจว่าเขาพลาดในขณะที่

พาเทพยันต์ไร้พ่าย เทพสามตา เหนือขุนเขา และเฒ่าอีสานไปดูวิธีการ

ผ่านด่านช่องเขาขาดนั่นเอง

ในสนามต่อสู้
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“พวกนายอย่าให้พวกมันลงไปกลิ้งกับขี้สิ หาอะไรมาเก็บขี้เร็ว”

หมาบ้าเพลิงร้องตะโกนสั่งจบ เหล่าสมุนที่มีถังใส่วัตถุดิบก็พากัน

หยิบออกมา แล้วใช้มือกอบโกยขี้ลงไปไว้ในถัง เหนือขุนเขาเมื่อครู่นี้ เขา

ถกูก่อกวนจงึเอาคืนบ้าง ด้วยการกระโดดไปเตะจนถงัวตัถดุบิใส่ขีก้ระจาย

ด้านเหยี่ยวแดงและสิงเทียนก็บุกเข้าไปท�าลายถังขี้ของกิลด์มังกร

เพลิงเหมือนกัน ท�าให้หมาบ้าเพลิงที่ก�าลังรับมือกับเทพยันต์ไร้พ่ายโมโห

มาก

“พวกนายมนัหน้าไม่อาย ฉนัจะจ�าไว้ พวกนายมนัท�าลายถงัขีข้องฉนั”

หมาบ้าเพลิงกล่าวเสียงดัง

เฒ่าอีสานพยายามช่วยลูกสมุนก่อน ตัวเองจึงยังไม่มีขี้ติดตัวมาก

นัก แต่เมื่อนึกถึงฉางซาขึ้นมาได้ เฒ่าอีสานจึงรีบปรายตามองหา แต่ก็ไม่

พบฉางซาอยู่ในบริเวณกองขี้

“ไอ้เทพหนุ่มมันหายไปไหนวะ”

เฒ่าอีสานบ่นอุบ ก่อนจะเคลื่อนร่างออกมาจากสนามรบที่ชุลมุน 

เฒ่าอีสานกวาดสายตาไปรอบๆ อีกครั้ง ก็เห็นไอ้ตัวแสบมันนั่งไขว่ห้างอยู่

บนกิ่งไม้พร้อมกับหัวเราะข�าไปด้วย

“ดูมันท�า”

เฒ่าอีสานกล่าวจบ ก็เคลื่อนร่างเข้าไปใต้ต้นไม้ที่ฉางซานั่งอยู่

“ไอ้ตัวแสบ ถ้าเอ็งไม่รีบหา เอ็งจะไม่ได้ขี้นะโว้ย!”

เฒ่าอีสานเอ่ยปากเตือนสติ ฉางซาปรายตามองเฒ่าอีสาน เขาคลี่

ยิ้มเล็กน้อย

“ฉันไม่ได้ขี้แล้วไง”

ฉางซาย้อนถาม

“เอ็งไม่ได้ขี้ เอ็งก็ข้ามไปไม่ได้นะสิ” เฒ่าอีสานตอบ

“ไม่มีปัญหา ฉันข้ามไปทีหลังก็ได้ ฉันไม่รีบ ฮ่าๆๆ ฉันมั่นใจ ต่อให้

ฉันนั่งอยู่เฉยๆ ที่นี่อีก 10 วัน ทุกคนก็ต้องรอฉัน ฮ่าๆๆ” ฉางซาตอบยิ้มๆ 

เฒ่าอีสานเพิ่งจะนึกขึ้นมาได้ ฉางซามันเป็นคนน�าทาง ถ้าไม่มีมัน ต่อให้

แย่งขี้ได้อนัดับหนึง่ มนัก็ไม่มคีวามหมาย ในเมือ่ไอ้ตวัแสบมนัยงัไม่ข้ามไป

เฒ่าอีสานถอนใจอย่างเซ็งๆ

“วันหลัง ถ้าเอ็งจะมาแผนนี้ สะกิดบอกข้าด้วยนะโว้ย!”
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เฒ่าอีสานบ่นอุบ

“ฮ่าๆๆ ขอโทษทีลุง ฉันไม่คิดว่าเรื่องมันจะเป็นแบบนี้”

ฉางซากล่าวยิ้มๆ เฒ่าอีสานมองหน้าฉางซาที่น่ังยิ้มอยู่บนต้นไม้ 

ก่อนจะกล่าวต่อไปว่า

“เอ็งมีแผนจะท�ายังไงต่อ”

“ฮ่าๆๆ ฉันว่าจะนอนเล่นที่นี่สัก 2-3 วัน”

ฉางซาตอบ ท�าเอาเฒ่าอีสานตาเหลือก

“เอ็งจะให้พวกมันแช่ขี้ 2-3 วัน”

เฒ่าอีสานร้องอุทาน

“หือ…มันน้อยไปหรือ งั้น 10 วันก็แล้วกัน ฮ่าๆๆ” ฉางซาพูดพร้อม

กับหัวเราะชอบใจ

“เอ็งมันเกรียนได้โล่จริงๆ”

เฒ่าอีสานบ่นพึมพ�า

“ฮ่าๆๆ เลิกบ่นเป็นคนแก่เถอะลุง ดูฉากมันๆ ด้านหน้ากันดีกว่า”  

ฉางซากล่าวตัดบทจบ ก็หยิบขนมออกมาจากกระเป๋ามิติ ตอนแรกก็คิด

จะเปิดถุงกิน แต่พอได้กลิ่นขี้โชยมา ฉางซาจึงท�าหน้าปูเลี่ยนแล้วเก็บขนม

เข้าไปไว้ในกระเป๋ามิติตามเดิม

ในสนามรบยังคงชุลมุนวุ่นวาย ทั้งสี่กิลด์ต่างพยายามท�าให้ร่างกาย

ตวัเองถกูขีม้ากทีส่ดุเท่าทีจ่ะท�าได้ เทพยนัต์ไร้พ่ายเหน็กองขีส้ดใหม่ ยังไม่มี

ใครไปรบกวน ดวงตาเขาวาวโรจน์ รบีทะยานร่างพุง่เข้าหาด้วยความเรว็สงู

หมาบ้าเพลงิและเหยีย่วแดงพบกองสมบตัขิีพ้ร้อมกบัเทพยันต์ไร้พ่าย 

มีหรือพวกเขาจะปล่อยให้ฝ่ายตรงข้ามชิงไปต่อหน้าต่อตา

“รับหมัด”

หมาบ้าเพลิงร้องตะโกน

“กินบาทาไปซะ”

เหยี่ยวแดงร้องตะโกนพร้อมกับกระโดดถีบ เทพยันต์ไร้พ่ายขมวด

คิว้ เขาพลกิตวัถบีเท้าใส่เหยีย่วแดงและออกหมดัชกสวนกลบัไปหาหมาบ้า

เพลิงกลางอากาศ

ตูม! เสียงปะทะดังสนั่นหวั่นไหว ร่างของเทพยันต์ไร้พ่ายกระเด็น

ย้อนกลับ เช่นเดียวกับเหยี่ยวแดงและหมาบ้าเพลิง พอเท้าของทั้งสามคน
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สัมผัสพื้น ก็ทะยานเข้าหากองขี้ที่อยู่ห่างออกไปไม่ไกล

“แบบนี้ต้องเจอท่าไม้ตาย สไลด์ร่าง!!”

หมาบ้าเพลิงค�ารามพร้อมกับพุ่งตัวสไลด์ไปตามพื้น

“นายคิดว่าท�าเป็นคนเดียวหรือ”

เหยีย่วแดงในจงัหวะนี ้กพ็ุง่ร่างสไลด์ตวัไปตามพืน้เช่นเดยีวกนั เทพ

ยันต์ไร้พ่ายก็เลือกพุ่งมาจากอีกเส้นทาง

“บัดซบ พวกนายมันเลว!!! เลียนแบบท่าของฉัน”

หมาบ้าเพลิงกล่าวด้วยน�้าเสียงโมโห เทพยันต์ไร้พ่ายกับเหยี่ยวแดง

ไม่สนใจฝ่ายตรงข้าม เพราะสองหนุ่มได้พุ่งเข้าใกล้กองขี้ที่ยังไม่มีใครได้

สัมผัสมัน

“พวกนายอย่าหวังจะได้มันไป ฉันจะท�าลายมันซะ!!”

หมาบ้าเพลิงออกหมัดหวดเข้าไปเต็มที่ เทพยันต์ไร้พ่ายกับเหยี่ยว

แดงถึงกับเบิกตาโต ไม่คิดว่าหมาบ้าเพลิงจะบ้าท�าลายกองขี้ทิ้ง

ตูม!! หมัดอัดกระแทกเข้าไปในกองขี้ พริบตาขี้กองใหญ่ก็สาด

กระจาย หมาบ้าเพลิงตั้งใจไม่ให้ขี้ไปถูกใครๆ กองขี้จึงถูกเหวี่ยงออกไป

ยังต�าแหน่งที่ไม่มีคน

“ฮ่าๆๆ ขอบใจหมาบ้าเพลิง” เทพสามตาเหินร่างผ่านไปรับกองขี้ที่

ถูกซัดออกมา

“อย่าหวังจะได้ข้ีไปง่ายๆ” สิงเทียนกระโดดลอยตัวคว้าขาหลังของ

เทพสามตาไว้ ขี้ที่หมาบ้าเพลิงเหวี่ยงหมัดอัดจึงลอยผ่านหน้าเทพสามตา

ไปอย่างน่าเสียดาย

ความชลุมนุวุน่วายยงัด�าเนนิต่อไป ฉางซานัง่ดสูกัพกักเ็ริม่เบือ่ๆ เขา

จึงกระโดดลงมาจากต้นไม้

“ลุง ฉันจะกลับไปจุดที่เราตั้งเต็นท์นะ”

ฉางซากล่าวขึ้น

“เอ็งจะกลับไปท�าไม”

เฒ่าอีสานถาม ฉางซาหาวนอน ก่อนจะกล่าวขึ้นว่า

“ฉันง่วงแล้ว ขอตัวไปนอนก่อนนะ บอกพวกเขาด้วย อย่ารบกวน

ฉันตอนนอน”

ฉางซาโบกมอืให้เฒ่าอสีานเสรจ็ กเ็ดนิจากไปหน้าตาเฉย เฒ่าอสีาน
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ส่ายหน้าแล้วหันไปมองกลุ่มผู้เล่นสี่กลุ่มที่ก�าลังแย่งขี้กันอย่างดุเดือด

“พวกเรามันเป็นไอ้โง่กันทั้งนั้น”

เฒ่าอีสานกล่าวด้วยน�้าเสียงเซ็งๆ

หนึ่งชั่วโมงผ่านไป 

การปะทะก็สงบลง เนื่องจากสมบัติขนาดมหึมาที่กองบนพื้นได้ถูก 

ผู้เล่นจัดการไปหมดแล้ว หมาบ้าเพลิงประสบความส�าเร็จที่สุด ทั่วร่างกาย

ของเขาตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าล้วนเต็มไปด้วยขี้

“ฮ่าๆๆ ข้าชนะ”

หมาบ้าเพลิงระเบิดเสียงหัวเราะดังกึกก้อง

“ช!ิ รบีนบัจ�านวนซิ กลุ่มพวกเราใครไม่มข้ีี” เหนอืขนุเขาร้องตะโกน

ถาม ทกุคนจงึเริม่มองหาพรรคพวกของตวัเองซึง่มนัมองยากมาก เน่ืองจาก

มีขี้ติดเต็มตัวไปหมด

“เป็นไงบ้าง ลิโป้”

เหยี่ยวแดงหันไปถามลิโป้ ที่เป็นคนดูแลสมาชิกระดับล่าง

“ยงัไม่สมบรูณ์ 3 คน แต่ถ้าขดุเอาขีบ้นพืน้มาทา พวกเราน่าจะผ่าน

ไปได้แบบชิวๆ” 

ลิโป้แสดงความเห็น 

ด้านเทพยันต์ไร้พ่าย เห็นเฒ่าอีสานมีขี้ติดตามตัวน้อยมากจึงเดิน

เข้ามาแล้วกล่าวขึ้นว่า

“เฒ่าอีสาน ท�าไมตัวสะอาดแบบนี้”

“ฮ่าๆๆ ไอ้แก่อีสานไม่มีขี้ งานนี้ได้ไปหลังสุดแน่นอน ฮ่าๆๆ” 

หมาบ้าเพลิงหัวเราะชอบใจ

เหยี่ยวแดงมองเฒ่าอีสานกล่าวขึ้นว่า

“เฒ่าอีสานช่วยลูกน้องมากจนลืมช่วยตัวเองเลยหรือ ฮ่าๆๆ น่า

เห็นใจ ฮ่าๆๆ”

เฒ่าอีสานเดินส่ายหน้าเข้ามาประชิดทั้งสามคน ก่อนจะใช้นิ้วจิ้มไป

ที่หน้าผากเรียงตัวไปทีละคน พร้อมกับกล่าวขึ้นว่า

“พวกเอ็งมัน โง่ โง่ แล้วก็โง่”

เทพยนัต์ไร้พ่ายถกูนิว้จิม้ใส่หน้าผากเป็นคนสดุท้ายกะพริบตาปริบๆ 



ปากกาแดงดำา  33

กล่าวขึ้นว่า

“หมายความว่ายังไง”

“ในขณะท่ีพวกเอ็งเล่นข้ี ไอ้เทพหนุ่มมันกลับไปนอนได้ชั่วโมงหนึ่ง

แล้ว”

เฒ่าอีสานเฉลย เทพยันต์ไร้พ่าย หมาบ้าเพลิง และเหยี่ยวแดงเพิ่ง

จะนึกเรื่องส�าคัญขึ้นมาได้ ทั้งหมดได้แต่นิ่งเงียบเป็นเป่าสาก

“หึๆ  เงียบกนัเลย สมองแล่นกนัแล้วหรอื โธ่! ความคดิเอาชนะบงัตา

จนลืมหมด น่าสงสารจริงๆ ข้าจะบอกให้พวกเอ็งรู้ไว้ ไอ้เทพหนุ่มมันบอก

จะนอนเล่นที่นี่อีกสัก 2-3 วัน”

เฒ่าอีสานกล่าวจบ สามหนุ่มพากันอ้าปากค้าง

“เดี๋ยวๆ นี่ฉันต้องแช่ขี้ 3 วันหรือ”

หมาบ้าเพลิงถามสีหน้าตกใจ เทพยันต์ไร้พ่ายเอามือจับขมับพร้อม

กับถอนใจ

“บัดซบ ถูกไอ้เทพหนุ่มสารเลวเล่นงานอีกแล้ว”

สงิเทยีนกล่าวจบ เขากน็ัง่ลงบนพืน้อย่างอ่อนอกอ่อนใจ เหนือขุนเขา

เดินเข้ามาหาเทพยันต์ไร้พ่ายแล้วกล่าวขึ้นว่า

“พวกเรากลับไปหาหัวหน้าบ่อนกันเถอะ”

“เฮ้อ!” เทพยันต์ไร้พ่ายถอนใจยาว ก่อนจะโบกมือสั่งให้เหล่าสมุน

ตามมา เช่นเดียวกับเฒ่าอีสาน หมาบ้าเพลิงกับเหยี่ยวแดงก็เดินตามมา

ด้วย เฒ่าอีสานจึงหันไปมอง

“พวกเอ็งตามมาท�าไมวะ ชนะไม่ใช่หรือ รีบข้ามไปสิ ชิ่วๆ”

เฒ่าอีสานเอ่ยปากไล่ หมาบ้าเพลิงและเหย่ียวแดงหมดค�าพูด จึง 

ได้แต่เงียบเสียง ทั้งสองคนรู้ดี ถ้าฉางซาผู้มีแผนที่ในมือไม่น�าทาง มันก็

ไม่มทีางทีพ่วกเขาจะไปถงึเป้าหมายแน่นอน การทีพ่วกเขาแย่งขีก้นั เพราะ

ต่างก็เข้าใจว่า จะต้องไล่ตามฉางซาไปติดๆ แต่สุดท้ายไอ้คนน�าทางดัน 

ไม่รีบไปกับพวกเขาซะงั้น

ทกุคนใช้เวลาไม่นานนกั กก็ลบัมาถงึบรเิวณท่ีพกัเก่าของกลิด์สาม

ราชนัสวรรค์และกลิด์เซยีนเหยยีบฟ้า หลายคนยกคบไฟข้ึนส่องหา แต่ก็ไม่

พบเต็นท์ที่พักของฉางซาอยู่แถวนี้
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“บัดซบ มันหายไปไหนแล้ว” หมาบ้าเพลิงค�าราม

“ฮ่าๆๆ สงสัยกิลด์สามราชันสวรรค์กับกิลด์เซียนเหยียบฟ้าจะถูก

หลอกแล้ว ฮ่าๆๆ” 

เหยี่ยวแดงกล่าวขึ้น

“พวกเอ็งสองตัว นอกจากโง่แล้ว ตอนนี้ตาก็ยังบอดอีกต่างหาก”

เฒ่าอีสานกล่าวเสยีงดงั พร้อมกบัชีน้ิว้ขึน้ไปบนต้นไม้ ทกุคนต่างเงย

หน้ามองขึ้นไป ทั้งหมดจึงเห็นเปลญวนห้อยอยู่บนต้นไม้สูง ส่วนด้านข้างก็

มีข้อความว่า ‘ห้ามรบกวน ก�าลังนอน ใครอยากไปก่อนเชิญตามสบาย’

คนที่อ่านข้อความพากันหน้าซีดกันหมด

“โธ่! หวัหน้าบ่อนไม่น่าแกล้งกนัแบบนีเ้ลย” เหนอืขนุเขากล่าวเบาๆ 

ส่วนคนอื่นๆ ก็ไม่มีอะไรจะพูด

“ฉันยังเหลือขี้อยู่ ตาเฒ่า บอกมันลงมาทาซะ”

หมาบ้าเพลิงกล่าวขึ้น เพราะเขายังมีขี้บางส่วนอยู่ในถังวัตถุดิบอีก

พอสมควร

“เอ็งตกภาษาไทยหรือ มันเขียนบอกว่าอย่าปลุกมัน”

“ถ้าไม่ปลุก จะข้ามไปได้ไง” หมาบ้าเพลิงถาม

“อ้าว! เอ็งทาขี้เสร็จแล้ว ก็ข้ามไปก่อนสิ มารอมันท�าไม”

เฒ่าอีสานถามกลับ ท�าเอาหมาบ้าเพลิงพูดอะไรไม่ออก สิงเทียนที่

คดิจะฆ่าฉางซามาตัง้แต่ต้น มองขึน้ไปบนเปลญวนด้วยความแค้นเคอืง แม้

เขาอยากจะกระโดดข้ึนไปเตะ แต่เขากท็�าอะไรไม่ได้ เพราะทีน่ีม่ยีอดฝีมอื

ฝ่ายตรงข้ามมากเกินไป

ลิโป้ก็มีอาการแบบเดียวกับสิงเทียน เขาจ้องมองเปลญวนจนตา

แทบถลน เขาไม่คิดว่าตัวเองจะพ่ายแพ้แก่คนคนนี้ครั้งแล้วครั้งเล่า ถ้าเขา

มีโอกาสเขาจะท้าต่อสู้กับคนคนนี้อีกแน่นอน

เหยีย่วแดงมองดเูปลญวนในความรูส้กึทีแ่ตกต่างออกไปจากคนอืน่ๆ 

เขารูส้กึว่าฉางซาเป็นคนฉลาดมากๆ เขาแก้สถานการณ์ทีย่ากล�าบากภายใน

เวลาไม่ถึง 1 วนั เหยีย่วแดงเคยน�าคนมาทีน่ี ่เขาใช้เวลาถงึ 1 เดือน ยงัไม่

สามารถแก้ไขปริศนาออก เขาเคยสงสัยสัตว์อสูรแมวป่าเช่นกัน และเขาก็

จับมันมาพิสูจน์ แต่ก็ไม่ได้อะไร สุดท้ายจึงต้องย้อนกลับไปยังเส้นทางอื่น 

ซึ่งดูมีความหวังกว่า
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เทพยนัต์ไร้พ่ายค่อนข้างท้อแท้อยูไ่ม่น้อย เขาคดิว่าตวัเองฉลาดแล้ว 

แต่เมือ่มาเทยีบกับฉางซา เขาดดู้อยกว่าเยอะ ในขณะทีท่กุคนคกุรุน่ไปด้วย

อารมณ์เดอืด แต่คนท่ีเยอืกเยน็และมสีติท่ีสุดกลบัเป็นฉางซา ถ้าเขาหยดุคดิ 

สกันดิ เขาก็ไม่จ�าเป็นต้องแย่งข้ีกลับหมาบ้าเพลงิและเหยีย่วแดงให้เปลอืง

ตัว

“เอาละ แยกย้ายกันไปพักผ่อน ใครอยากผ่านไปก่อนก็เชิญ ข้าจะ

พาลูกสมุนไปอาบน�้าละ”

เฒ่าอสีานกล่าวตดับท เพราะตวัเองรูจ้กัฉางซาดี ถ้ามนัไม่ไป หว่าน

ล้อมยงัไง มนัก็ไม่ไปอยูด่ ีเทพยนัต์ไร้พ่ายกห็มดค�าพดู เขามองไปยงัเหล่า

สมุนสีหน้าเซ็งๆ

“หาที่ตั้งเต็นท์เถอะพี่” นิ้วเดียวสังหารกล่าวขึ้น

“ไม่ไหวมั้งลิโป้ ขืนตั้งเต็นท์แล้วเข้าไปนอนในเต็นท์ทั้งสภาพนี้ คง

ใช้เต็นท์ได้แค่ครั้งเดียวแล้วต้องโยนทิ้งว่ะ” 

เหยีย่วแดงตอบด้วยน�้าเสียงเบือ่ๆ สิงเทยีนพยายามนกึหาวธิแีก้เผด็

ฉางซา สุดท้ายก็นึกขึ้นได้กับแผนการหนึ่ง เขาจึงเอาไปปรึกษากับเหยี่ยว

แดง

“หา!? นายบอกให้พวกเราข้ามไปก่อน แล้ววางระเบิดดัดหลังพวก

มัน”

เหยี่ยวแดงร้องอุทาน

“มันจะไหวหรือสิงเทียน พวกเราไม่รู้เส้นทางนะ” นิ้วเดียวสังหาร

กล่าวขึ้น

“เรื่องนี้แก้ปัญหาไม่ยาก ถ้ามีทางแยกเราก็ซุ่มดู ถ้าไม่มีทางแยก 

เราก็เดินล�้าหน้าพวกมันไป ที่ส�าคัญเราไม่ต้องมานั่งแช่ขี้เป็นวันๆ เกิดมัน

แกล้งพวกเราไม่เดินทาง 3 วัน พวกเราจะอยู่กันยังไง”

ค�าพดูของสิงเทียน ท�าให้เหยีย่วแดงและนิว้เดยีวสงัหารเริม่เหน็ดด้ีวย

“งัน้ท�าตามแผนการสิงเทียน” เหยีย่วแดงกล่าวตดับท สงิเทยีนพยกั

หน้า ก่อนจะแยกตัวไปพูดคุยกับลูกสมุนในกิลด์ ซึ่งแต่ละคนก็มีความยินดี 

เพราะไม่อยากนั่งแช่ขี้กันแล้ว

การเคลื่อนไหวของกิลด์ลายพยัคฆ์ท�าให้กิลด์สามราชันสวรรค์และ 

กิลด์มังกรเพลิงตื่นตัว หมาบ้าเพลิงมองดูเหยี่ยวแดงแล้วกล่าวขึ้นว่า



36  เกมน้ีขเกมน้ีขา้ขอเป็นพระเอก เล่ม 4  ผจญภัยเมืองนภา

“นายจะข้ามไป?”

“ใช่…ฉันไม่อยากจะนั่งแช่ข้ีแบบนี้” เหยี่ยวแดงตอบแล้วรีบพาลูก

สมุนในกิลด์เดินผ่านไป

หมาบ้าเพลิงนิ่งใช้ความคิดบ้างทันที

‘อืม…ไปก่อนก็ไม่เลวเหมือนกันแฮะ จะได้ไม่ต้องมาน่ังแช่ขี้ให้เสีย

อารมณ์ ส่วนจะตามพวกมนัต่อยงัไงก็ไม่น่ามปัีญหา เรากแ็ค่ไปรอพวกมนั 

ในเส้นทางด้านหน้าเท่านัน้ จรงิส!ิ เราจะได้แก้เผด็เรือ่งระเบดิกบัพวกกลิด์ 

สามราชันสวรรค์ กิลด์เซียนเหยียบฟ้าและไอ้หนุ่มเวรนั่นด้วย’        .

หมาบ้าเพลิงเริ่มวางแผนในใจ แล้วเขาก็ตัดสินใจจะรออีกยี่สิบนาที 

เพื่อไม่ให้เหยี่ยวแดงและเหล่าสมุนเยาะเย้ยเขาได้ว่าเลียนแบบพวกมัน

หลังจากครบก�าหนดเวลา หมาบ้าเพลิงก็โบกมือเรียกสมุนคู่ใจเข้า

มาส่ังงาน ไม่นานหมาบ้าเพลิงก็น�าสมุนในกิลด์ไล่ตามกิลด์ลายพยัคฆ์ไป

เช่นกัน กิลด์สามราชันสวรรค์มองตามไปอย่างงงๆ

“พวกมันตัดสินใจเดินทางล่วงหน้า พวกเราจะท�ายังไงต่อดี หรือจะ

นั่งแช่ขี้ ไม่ไปล้างออกแบบนี้”

เทพสามตากล่าวขึ้น

“ถ้าไปล้างออก พรุ่งนี้จะเอาขี้ที่ไหนมาทาตัว” เหนือขุนเขาถาม

“โอ๊ย! ปวดหัว” เทพยันต์ไร้พ่ายบ่น

“พวกนายไปล้างตัวเถอะ” เสียงฉางซาพูดลงมาจากเปลญวน ทั้ง

สามต่างหันขวับขึ้นไปมองด้านบน

“นายยังไม่นอนหรือ”

สามหนุ่มร้องอุทานขึ้นมาพร้อมกัน

“เยี่ยมเลย หัวหน้าบ่อนก็แค่กลับไปต�าแหน่งที่เราไปดูหลักฐานแล้ว

อาศยัขีท้ีน่ั่น พวกเรากข้็ามไปได้ทกุคนแล้ว” เหนอืขุนเขากล่าวด้วยน�า้เสยีง

ยินดี

“อย่าฝันหวานขนาดนั้น เฒ่าอีสานพาคนไปล้างตัวหมดแล้ว ขี้ที่นั่น

ไม่มีทางเพียงพอ”

เทพยันต์ไร้พ่ายตอบน�้าเสียงเซ็งๆ

“หึๆ พวกนายไปล้างตัวเถอะ ไว้วันหลังค่อยเดินทางก็ได้”

ฉางซากล่าวขึ้นอีกครั้ง
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“นายกพ็ดูง่ายนี ่พวกเราแย่งขีม้าทากนัแทบตาย แต่กลบัไม่ได้ใช้มนั

เลย นายคิดว่ามันยุติธรรมกับพวกเราแล้วหรือ” เทพสามตาบ่น

“ฮ่าๆๆ นายเสียดายมันหรือไง เชื่อฉัน!!! ล้างทิ้งไปเถอะ ฉันคิดว่า

ขี้เมื่อครู่อาจจะมีปัญหาอยู่บ้าง” ฉางซาพูดจบ เล่นเอาสามหนุ่มเบิกตาโต 

เทพยันต์ไร้พ่ายรีบกล่าวขึ้นว่า

“นายหมายความว่ายังไงหรือ”

“ฉนัคดิว่ากองข้ีนัน่ อาจจะไม่ใช่ข้ีสัตว์อสรูประเภทเดยีวกนัทัง้หมด”

ฉางซาตอบ เทพยนัต์ไร้พ่ายใช้มอืลูบคางพยกัหน้าหงกึๆ กล่าวขึน้ว่า

“จริงด้วย ฉันเห็นกองขี้บางกอง รู้สึกมันแตกต่างกันเยอะ งั้นก็

หมายความว่า ไอ้พวกที่ข้ามไปก่อนอาจจะมีคนเดี้ยงน่ะสิ”

“ถูกต้อง” ฉางซาตอบสั้นๆ

“ฮ่าๆๆ น่าสนใจจริงๆ ฉันไปแอบดูพวกมันดีกว่า ฮ่าๆๆ”

เหนอืขุนเขากล่าวจบกเ็ผ่นไปเป็นคนแรก เทพสามตาทนไม่ไหวกว็ิง่

ตามไปอกีคน เทพยนัต์ไร้พ่ายถอนใจ เขาหนัไปมองเหล่าสมนุและสัง่ให้ทกุ

คนพากันไปอาบน�้า เพราะมันไม่มีประโยชน์ที่จะวัดดวง มันไม่คุ้มจริงๆ ที่

จะเสี่ยงให้คนในกิลด์ระดับลดตั้ง 10 ระดับ

ฉางซาตื่นขึ้นมาเพราะเสียงโวยวายด้านล่าง เมื่อทุกอย่างเงียบสงบ

ลง ฉางซาก็กลับไปเข้าเฝ้าพระอินทร์อีกครั้ง

ก่อนหน้านี้หลายนาที

กิลด์ลายพยัคฆ์ได้เดินทางมาถึงชายป่าหน้า ห่างจากช่องเขา

ขาด 200 เมตร พวกเขารวมกลุ่มกันแล้วเดินออกมากลางที่โล่ง เมื่อเดิน

ไปถงึระยะ 100 เมตร ฝงูสัตว์อสูรหมาป่าปีศาจกพ็ากนัลกุขึน้ยนืจ้องดทูกุ

คนด้วยดวงตาเขม็ง

“มันจะได้ผลไหมเนี่ย” นิ้วเดียวสังหารกล่าวน�้าเสียงตื่นเต้น ไม่ต่าง

จากลูกสมุนคนอื่นๆ

“นอกจากมนัยนืนิง่ๆ ก็ไม่มปีฏกิริยิาอะไร มนัน่าจะได้ผล” สงิเทยีน

ตอบ

“ค่อยๆ เดินต่อไป”

เหยีย่วแดงส่ังเสรจ็ ทุกคนกข็ยบัไปอย่างช้าๆ เมือ่เข้าใกล้ระยะยีส่บิ
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เมตรสุดท้าย เหยี่ยวแดงก็เริ่มหน้าเสีย เมื่อเห็นฝูงสัตว์อสูรหมาป่าปีศาจ

หลายตวักระโจนออกมาหน้าช่องเขาขาด พวกมนัว่ิงเข้ามาดมกลิน่จากร่าง

เหยี่ยวแดงเป็นคนแรก เขาจึงหยุดชะงักร่างให้มันดมกลิ่น

‘เยี่ยม มันเดินผ่านฉันไปแล้ว’ เหยี่ยวแดงร�าพึงในใจ แต่ชั่วครู่เดียว

เหยี่ยวแดงก็สะดุ้งโหยง

กรร!

“โอ๊ย! หัวหน้าช่วยด้วย โอ๊ยๆๆ อ๊ากกก” เสียงร้องของเหล่าสมุน 

3 คนที่ด้านหลัง เหยี่ยวแดงจึงหันไปมองด้วยสายตาตื่นตะลึง เขาไม่มี

โอกาสช่วยเหลือลูกทีม พริบตาสัตว์อสูรหมาป่าปีศาจยี่สิบตัวก็รุมขย�้าทั้ง

สามคน จนร่างกลายเป็นแสงหายไป

เหยี่ยวแดงท�าอะไรไม่ได้นอกจากส่งสัญญาณมือให้คนที่รอดรีบ 

เดินทางกันต่อ ทั้งหมดเดินผ่านช่องเขาขาดมาอย่างไม่พอใจ เพราะการ

ผ่านช่องเขาครั้งนี้ไม่สมควรจะมีใครตาย

“บัดซบ ท�าไมพวกมันจึงโจมตีทั้งสามคน” สิงเทียนกล่าวขึ้น

“ฉันมั่นใจ แล้วฉันก็ได้เช็กละเอียดแล้ว ทั้งสามคนแทบไม่มีจุดที่

ไม่ได้ทาขี้เลย” 

ลิโป้กล่าวยืนยัน เหยี่ยวแดงนิ่งคิดอยู่นาน ในที่สุดเขาก็รู้ค�าตอบ

“บางที ขี้กองนั้นอาจจะไม่ใช่ขี้สัตว์อสูรหมาป่าปีศาจทั้งหมด”

“หา!?”

ลิโป้ สิงเทียน และนิ้วเดียวสังหารร้องอุทานขึ้นพร้อมกัน

“ไม่จริงมั้ง” สิงเทียนกล่าวขึ้น

“มันเป็นไปได้มากท่ีสุด ลูกสมุนเราท้ังสามคน ร่างกายที่ทาขี้อาจ

จะผสมขีข้องสตัว์อสูรอ่ืนมากเกนิไป มนัจึงกลบกลิน่ขีข้องสตัว์อสรูหมาป่า

ปีศาจจนเหลือน้อย”

“บัดซบ พวกเราต้องเสียคนไปอีกแล้ว”

สิงเทียนบ่นอุบ

“แม้จะเป็นความซวยของพวกเรา แต่กลิด์ทีต่ามมากต้็องซวยเหมอืน

กัน ตอนนี้ต้องมาดูว่า กิลด์ไหนจะซวยท่ีสุด แต่ค่าเฉลี่ย 3 คน ส�าหรับ 

กิลด์เราถือว่าน้อยมากๆ”

เหยี่ยวแดงกล่าวขึ้นลอยๆ แต่ก็ไม่มีใครดีใจสักคน เน่ืองจากกิลด์
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ตัวเองมีคนตายนั่นเอง

ด้านเหนือขุนเขาและเทพสามตาสะกดรอยตามกิลด์มังกรเพลิงไป

ตดิๆ ไม่นานกม็าถงึชายป่า หมาบ้าเพลิงเวลานีส้ัง่ให้ลกูสมนุจดัแถว 4 แถว 

เพือ่ข้ามผ่านช่องเขาขาด การจัดแถวใช้เวลาไม่ถงึนาท ีพวกเขากเ็ริม่เดนิไป

ที่ช่องเขาขาด เมื่อผ่านระยะ 80 เมตร สองหนุ่มก็เริ่มลุ้นระทึก

“หึๆ จะมีใครเดี้ยงไหม ขอให้เป็นหมาบ้าเพลิงเถอะ” เหนือขุนเขา

กล่าวขึ้นเบาๆ

แต่เมือ่ผ่าน 100 เมตรไปได้ ฝงูสตัว์อสรูหมาป่าปีศาจกเ็พยีงลกุข้ึน

ยืนมอง แต่ไม่ได้วิ่งเข้ามาโจมตี ท�าให้เหนือขุนเขาต้องท�าหน้าเซ็ง

“อะไรกัน หัวหน้าบ่อนเดาผิดแน่ๆ วัยรุ่นเซ็งเลย”

“ยังๆ รอดูไปก่อน ระยะไกลขนาดนี้ พวกมันยังแยกไม่ออกหรอก 

เพราะกลิ่นมันผสมกัน” เทพสามตากล่าวขึ้น

“อืม…ถูกของนาย” เหนือขุนเขากล่าวจบ ทั้งสองก็เฝ้ารอดูต่อไป

หมาบ้าเพลิงน�าสมุนเข้ามาในระยะ 20 เมตร เขาก็เริ่มประสบ

ปัญหาเดียวกับกิลด์ลายพยัคฆ์ ฝูงหมาป่าปีศาจกระโจนเข้ามาหาพวกเขา 

หมาบ้าเพลงิถกูตรวจสอบกล่ินเป็นคนแรก เมือ่พวกมนัไม่สนใจเขา หมาบ้า

เพลิงก็ถอนใจยาว

แต่เขาก็ดีใจได้ไม่นาน สมุนในกิลด์ 5 คนก็ถูกโจมตีอย่างรวดเร็ว 

หมาบ้าเพลิงคิดจะเข้าไปช่วยเหลือ แต่ลูกสมุนคนอื่นเข้ามาดึงแขนไว้แล้ว

บอกให้รีบจากไป

“เกิดอะไรขึ้นวะ”

หมาบ้าเพลิงกล่าวด้วยน�้าเสียงเจ็บใจ ส่วนสองหนุ่มที่ซุ่มดูสะใจ

มาก พวกเขาหัวเราะจนท้องคัดท้องแข็ง ทั้งสองคนมั่นใจ กิลด์ลายพยัคฆ์

ก็ประสบความสูญเสียไม่ต่างกัน เพียงแต่ไม่รู้จะเดี้ยงกันไปกี่คน

“ถ้าหัวหน้าบ่อนไม่เกรียน พวกเราคงซวยกันแล้ว”

เหนือขุนเขากล่าวขึ้นด้วยน�้าเสียงยินดี

“ฮ่าๆๆ ไปบอกข่าวดีกับเทพยันต์ไร้พ่ายเถอะ ฮ่าๆๆ” เทพสามตา

หัวเราะชอบใจ สักพักสองหนุ่มก็รีบเดินทางกลับทันที
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กิลด์มังกรเพลิงในที่สุดก็วิ่งผ่านออกมาจากช่องเขาขาด ท้ังหมด

เดินได้สักพักก็เห็นกิลด์ลายพยัคฆ์ที่ได้จัดการอาบน�้าล้างขี้กันออกหมด

แล้ว ตอนนี้ก�าลังนั่งพักกันอยู่ สิงเทียนเห็นกิลด์มังกรเพลิง เขาก็รีบลุกขึ้น

ยืนเดินเข้าไปหา

“หมาบ้าเพลิง กิลด์นายตายไปกี่คน ของฉันตายไปแค่สามคนว่ะ”

สิงเทียนกล่าวยิ้มๆ เพื่อหักหน้าหมาบ้าเพลิง

“พวกฉนัไม่มคีนตายโว้ย!” หมาบ้าเพลงิค�ารามหน้าแดงก�า่ สงิเทยีน

ยิม้มองผ่านร่างหมาบ้าเพลิงไปแล้วใช้นิว้นบัเหล่าสมนุของกลิด์มงักรเพลงิ

จนครบ ก็หัวเราะแล้วกล่าวขึ้นว่า

“ฮ่าๆๆ ไม่ต้องอายหรอก ตายไปแค่ 5 คนเอง ฮ่าๆๆ”

“บดัซบ หบุปากไปเลยสิงเทียน พวกนายตาย 3 กบัฉนัตาย 5 มนัก็

แตกต่างกันไม่กี่คนหรอก” หมาบ้าเพลิงค�ารามด้วยความโกรธ

“โอเค โอเค ไม่สะกดิแผลนายก็ได้ แล้วไอ้กลิด์สามราชนัสวรรค์มนั

ตามมาไหม” สิงเทียนถามต่อ

“ไม่รู้ บางทีอาจจะตามมาพรุ่งนี้” หมาบ้าเพลิงตอบ

“เยีย่ม ยิง่ข้ีแห้ง กล่ินมนัก็น้อยลง พวกมนัจะตายเพิม่อกีมาก ฮ่าๆๆ” 

สิงเทียนระเบิดเสียงหัวเราะออกมา

“ที่นายพูดมาหมายความว่ายังไงวะ” หมาบ้าเพลิงถาม

“ขี้ที่พวกเราเอามาทาตัว มันผสมกับขี้สัตว์อสูรอื่นด้วย คนของฉัน

กับคนของนายถึงตายยังไงล่ะ” สิงเทียนเฉลย หมาบ้าเพลิงจึงถึงบางอ้อ 

เขานิ่งคิดแล้วก็กล่าวขึ้นว่า

“น่าเสียดายกิลด์เซียนเหยียบฟ้า พวกมันไปล้างตัวกันหมดแล้ว”

“แล้วยังไง ตราบใดที่มันไม่รู้ข้อเท็จจริง พวกมันก็อาจกลับไปเอาขี้

ที่จุดเดิมอีกครั้ง ผลสุดท้ายพวกมันก็ต้องมีคนตายอยู่ดี ฮ่าๆๆ”

สงิเทยีนกล่าวจบ เขาก็เดนิจากไป สักพกัหมาบ้าเพลงิกเ็หน็กลิด์ลาย

พยัคฆ์พากันลุกขึ้นยืน และออกเดินทางกันต่อ ส่วนกิลด์มังกรเพลิง ส่งคน

ไปหาแหล่งน�า้แถวนีก่้อน เพราะกลิด์ลายพยคัฆ์สามารถล้างตวัได้ แสดงว่า

แถวนี้ต้องมีแหล่งน�้าอยู่

น้ิวเดียวสังหารเห็นกิลด์มังกรเพลิงออกมาจากช่องเขาขาดก่อนก็

อดเสียใจไม่ได้
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“น่าเสียดาย กิลด์ที่จะโดนแผนกับดักระเบิดของพวกเรา คงหนีไม่

พ้นกิลด์มังกรเพลิง” 

นิ้วเดียวสังหารกล่าวขึ้น

“ตามจรงิฉนักอ็ยากจะให้กลิด์สามราชนัสวรรค์กบักลิด์เซยีนเหยยีบ

ฟ้าโดนนะ แต่ถ้าจะเป็นกิลด์มังกรเพลิง หึๆ ฉันก็ไม่ขัดข้องหรอก เพราะ

ยังไงพวกมันทุกกิลด์ สุดท้ายก็ยังเป็นศัตรูกับพวกเราอยู่ดี”

เหยี่ยวแดงตอบยิ้มๆ

ในขณะกลิด์ลายพยคัฆ์เดนิจากไป ลกูสมนุคนสนิทคนหน่ึงทียั่งไม่ได้

ไปอาบน�้าก็ขยับเข้ามาหาหมาบ้าเพลิงพร้อมกับกล่าวขึ้นว่า

“หัวหน้า วางระเบิดกันที่นี่เลยไหมครับ”

“ไม่! มันใกล้เกินไป ไอ้เทพหนุ่มนั่น มันอาจจะรู้ตัวและสั่งคนมา

ตรวจสอบ เราต้องทิ้งระยะห่างไปสักนิดค่อยวางระเบิด หึๆ”

หมาบ้าเพลิงกล่าวน�้าเสียงหมายมั่น 

ในเงามืดห่างออกไปไม่ไกลนัก ร่างแยกของฉางซานั่งซุ่มอยู่บน

ต้นไม้อย่างเงียบๆ เขารู้แผนการของกิลด์ลายพยัคฆ์กับกิลด์มังกรเพลิง

แล้ว เขาจึงคลี่ยิ้มออกมา 

ส�าหรับฉางซา เขาไม่เคยเปิดโอกาสให้ศัตรูโจมตีก่อน เขาไม่เคย

ประมาท เขาผ่านมาแล้ว 12 เกมก่อนหน้า เขามีประสบการณ์ถูกโจมตี

และถูกหักหลังมาหลากหลายรูปแบบ หรือจะเรียกง่ายๆ ว่า เจ็บมาเยอะ

ก็ได้ แต่ประสบการณ์เหล่านี้ ก็ท�าให้เขาแข็งแกร่งขึ้นในทุกๆ เกม

“ดูเหมือนกิลด์ลายพยัคฆ์คิดจะเล่นงานกิลด์มังกรเพลิง ส่วนกิลด์

มังกรเพลิงก็คิดจะเล่นงานฉัน หึๆ”

ฉางซากล่าวเบาๆ พริบตาเขาก็เหินร่างผ่านไปยังต้นไม้อื่น แล้วไล ่

ตามกิลด์ลายพยัคฆ์ไป ด้วยระดับพื้นฐานร่างแยก ในขอบเขตคัมภีร์ยันต ์

ขั้น 2 ร่างแยกจะมีระดับพ้ืนฐานท่ี 57 ระดับพื้นฐานของฉางซาตัวจริง

ปัจจุบันคือ 53 ฉางซาไม่กลัวเกรงการปะทะ และมั่นใจว่าร่างแยกของเขา 

สามารถหลบหนีการโจมตีของผู้เล่นระดับ 60 ได้

เสียงร้องของสัตว์อสูรท�าให้การเดินทางของฉางซาล่าช้าลงไม่น้อย 

เพราะจ�าเป็นจะต้องส�ารวจดูพื้นที่ก่อน เขาจึงจะกล้าเคลื่อนร่างผ่านไป  

ฉางซายังเดาไม่ออกมีสัตว์อสูรประเภทไหนในป่าเงาปีศาจส่วนปลาย แต่
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เขาก็มั่นใจว่าพวกมันคงไม่อ่อนแอกว่าหมาป่าปีศาจแน่นอน

ตามแผนท่ีสี่ธาตุได้ระบุชัดเจน เมื่อผ่านป่าเงาปีศาจส่วนกลางได้  

ให้เดินไปตามเส้นทางหลักอีก 5 กิโลเมตรจะพบทางแยกอีก 13 ทาง แต ่

เส้นทางซึ่งแผนที่สี่ธาตุระบุเจาะจงให้ไปคือเส้นทางที่ 6

ฉางซาในท่ีสุดก็ไล่ตามกิลด์ลายพยัคฆ์ทัน ดูเหมือนเสียงสัตว์อสูร

ท�าให้พวกเขาเดนิทางช้าลงและเน้นระวงัตัวมากยิง่ขึน้ ฉางซาไม่กล้าเข้าไป

ใกล้จึงใช้ไอเท็มกล้องสอดแนมระยะไกล

“อืม…พวกมันหยุดเดินทางแล้วแฮะ”

ฉางซากล่าวเบาๆ สกัพกัเขากเ็หน็ลโิป้เริม่พาเหล่าสมนุฝังระเบดิบน

พื้นถนน ฉางซาอมยิ้ม เขาไม่รอดูการวางระเบิดของผู้เล่นกิลด์ลายพยัคฆ์ 

แต่ฉางซาท�าเครือ่งหมายต�าแหน่งท่ีเขาซุ่มดไูว้ หลงัจากนัน้กร็บีเคลือ่นร่าง

อ้อมป่าไปอยูด้่านหน้าแทน เป้าหมายของเขากค็อืการมองหาสตัว์อสรูเดด็ๆ

ฉางซาเคลื่อนร่างไปเพียง 500 เมตร เขาก็หยุดชะงักการเดินทาง

และเอียงหูฟัง

อู๊ดๆๆ อู๊ดๆๆ ฉางซาได้ยินเสียงร้องของสัตว์อสูร ดูเหมือนพวกมัน

จะอยู่ห่างออกไปไม่ไกลนัก

“เสียงร้องแบบนี้ ท่าทางจะเป็นสัตว์อสูรหมูป่าแฮะ”

ฉางซาเคลื่อนร่างต่อไปแบบเงียบๆ ในที่สุดเขาก็พบสัตว์อสูรหมูป่า

ฝูงหนึ่ง ร่างของพวกมันมีสีด�าทั้งตัว แต่ละตัวยาวประมาณ 2 เมตร หนัก

ไม่เกินตัวละ 1 ตัน พวกมันมีเขี้ยวยาว และร่างของมันมีควันสีด�าลอยขึ้น

มาตลอดเวลา

ฉางซานั่งดูพวกมัน ชั่วครู่เดียวเขาก็เห็นสัตว์อสูรหมูป่าตัวหนึ่ง

เคลือ่นร่าง ความเรว็ของมนัไม่ได้แตกต่างจากหมาป่าปีศาจเลย และทีโ่หด

ร้ายต่อผู้เล่นมากๆ คือ มันสามารถแยกร่างได้นับสิบร่าง

“อืม…เราจะเอาฝูงหมูป่าไปเล่นงานกิลด์ลายพยัคฆ์ยังไงวะเนี่ย”

ฉางซาเร่ิมคิดแผนการ เขากวาดตามองหาหนทาง เมื่อเห็นจ่าฝูง

หมปู่าปีศาจทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุ ก�าลงัยนืหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ และด้านข้าง 

ของมันก็มีพุ่มไม้อยู่ด้วย ฉางซาจึงเกิดไอเดียปัจจุบันทันด่วน ฉางซาคลี่

ยิ้มออกมา

‘ต้องเข้าไปประชิดตัวมันให้ได้ หวังว่ามันจะไม่เห็นเรา’
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ฉางซาคิดในใจ หลังจากนั้น เขาอาศัยความหนาทึบของต้นไม้สูงๆ 

ในการเคล่ือนไหว ฉางซาเคลื่อนร่างไม่กี่ครั้งก็มายืนอยู่บนต้นไม้ เหนือ

ร่างของจ่าฝูงสัตว์อสูรหมูป่าปีศาจ ฉางซาค่อนข้างสบายใจ เมื่อเห็นเป็น

ช่วงเวลาพักผ่อนนอนหลับของพวกมัน ดังนั้นสัตว์อสูรหมูป่าปีศาจจึงไม่ได ้

สนใจสิ่งรอบข้างมากนัก

ฉางซาใช้ไอเท็มกล้องส่องทางไกลมองหาศัตรูบนทางสัญจรเกือบ

คร่ึงชั่วโมง ในที่สุดเขาก็เห็นผู้เล่นกิลด์ลายพยัคฆ์ในระยะ 100 เมตร  

ฉางซารีบเก็บกล้องใส่ในกระเป๋ามิติแล้วเคล่ือนตัวลงไปในพุ่มไม้ด้านล่าง

อย่างเงียบเชียบ ในอดีตเกมที่ผ่านมา เขาเคยใช้ทักษะนี้ลอบสังหารผู้เล่น

ที่ไล่ฆ่าเขามานับพันๆ คนแล้ว

‘หึๆ ฉันไม่ได้ใช้ไม้ตายนี้มานาน หวังว่าเกมนี้มันจะใช้ได้ผลดี’

ฉางซาคดิในใจ และเริม่ค�านวณการก้าวเดินของกลุม่ผูเ้ล่นกลิด์ลาย

พยัคฆ์ แน่นอนเขาจะต้องค�านวณให้ถูก ไม่งั้นสัตว์อสูรหมูป่าปีศาจอาจจะ

ไม่เห็นพวกเขา หรือกิลด์ลายพยัคฆ์อาจจะหลบหนีทัน

‘ระยะ 60 เมตร ไกลไป’

‘ระยะ 40 เมตร ไกลไป’

‘ระยะ 30 เมตร โอเค!!!’

ฉางซาในพุม่ไม้ยิม้เหีย้มแล้วยกมอืด้านขวาขึน้ช้าๆ ฉางซาเกรง็ก�าลงั

ส่งไปที่นิ้วเต็มที่ เขามองไปยังก้นของจ่าฝูงสัตว์อสูรหมูป่าปีศาจตัวใหญ่ที่

ยืนอยู่นอกพุ่มไม้สีหน้าสนุกสนาน

‘ท่าไม้ตายลับ ดัชนีทะลวงตูด’ ฉางซาคิดในใจเสร็จ เขาก็แทงน้ิว 

เสียบเข้าไปในรูก้นของสัตว์อสูรหมูป่าปีศาจอย่างรวดเร็ว

“กี๊ๆๆๆ” สัตว์อสูรหมูป่าปีศาจร้องลั่นด้วยความตกใจ ร่างของมัน

ทะยานออกไปท่ีหน้าถนนสัญจรหลัก เหล่าสมนุของมนักพ็ากนัตืน่ตวัลกุขึน้

ยืนกันหมด ส่วนฉางซารีบหดแขนเข้าไปหลบในพุ่มไม้เหมือนเดิม

ด้านเหยี่ยวแดง เขาได้น�าพาสมุนเข้ามาใกล้สัตว์อสูรหมูป่าปีศาจ

ในระยะ 20 เมตรแล้ว เมื่อได้ยินเสียงร้องและเห็นสัตว์อสูรตัวใหญ่โผล่

พรวดพราดออกมากะทันหัน พวกเขาก็หยุดชะงักการเดินทาง

“สัตว์อสูรหมูป่าปีศาจระดับ 64 เตรียมจู่โจม”

“บัดซบ ทุกคนระวังตัวไว้” เหยี่ยวแดงร้องโวยวาย สัตว์อสูรหมูป่า
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ปีศาจเข้าใจว่า มันถูกโจมตีโดยผู้เล่นกลุ่มนี้ มันจึงส่งเสียงร้องด้วยความ

โกรธ ชั่วครู่เดียวเหล่าสมุนในฝูงก็โผล่ขึ้นมาบนถนนเกือบยี่สิบตัว เหยี่ยว

แดงใจหายวาบ

“ไม่ต้องกลัว มันแค่หมู”

สิงเทียนร้องตะโกนบอกทุกคน แต่เสี้ยววินาทีต่อมา สิงเทียนก็ต้อง

กลืนน�้าลาย เมื่อเห็นสัตว์อสูรหมูป่าปีศาจตัวหนึ่งแยกร่างออกเป็นสิบร่าง

“ซวยแล้ว มันเป็นเหมือนสัตว์อสูรหมาป่าปีศาจ!! วิ่งย้อนกลับไป

เร็วเข้า”

เหยี่ยวแดงร้องตะโกนบอก สัตว์อสูรหมูป่าปีศาจดูเหมือนจะโกรธ

จัด พวกมันวิ่งกรูกันเข้าหาผู้เล่นกิลด์ลายพยัคฆ์หวังจะฆ่าให้ตายในทันที 

แต่ผู้เล่นกิลด์ลายพยัคฆ์คงเตรียมตัวมาดี พอเหยี่ยวแดงสั่งให้ถอย พวก

เขาก็โกยแน่บ

เน่ืองจากสมาชิกในกิลด์บางคนถูกฆ่ามาแล้วสองคร้ัง ท�าให้ระดับ

พวกเขาลดลง วิชาตัวเบาก็อ่อนด้อยลง เมื่อเจอนักวิ่งลมกรดอย่างหมูป่า

ปีศาจ ไม่นานพวกเขาก็เริ่มพลาดท่า

ตมู!! “อ๊ากกก” สมนุกลิด์ลายพยคัฆ์สองคนถกูพุง่ชนจนกระเดน็ขึน้

ไปบนท้องฟ้าแล้วร่วงตกลงมาบนพืน้ดงัโครม สตัว์อสรูหมปู่าปีศาจแยกกลุม่

ออกไปโจมตีทันที ส่วนพวกที่เหลือก็ไล่กวาดกิลด์ลายพยัคฆ์ต่อไป

“อ๊ากกก”

เสียงร้องอันโหยหวนของผู้เล่นกิลด์ลายพยัคฆ์ มันคือเสียงดนตรี

ส�าหรับฉางซา ซึ่งเวลานี้ก�าลังยืนมองนิ้วตัวเองอย่างภาคภูมิใจ

“หึๆ ทักษะลับ ไม่ว่าจะผ่านมากี่เกมๆ มันก็ยังใช้ได้ผลดี ฮ่าๆๆ”

ฉางซากล่าวกับตัวเอง

ห่างจากต�าแหน่งที่กิลด์ลายพยัคฆ์อยู่ 1 กิโลเมตร

กิลด์มังกรเพลิงก�าลังขะมักเขม้นวางระเบิดขนาดใหญ่หลายจุด 

หวังสร้างความเสียหายให้แก่กิลด์สามราชันสวรรค์และกิลด์เซียนเหยียบ

ฟ้าเต็มที่

“วางให้ดีๆ นะ พวกเราต้องเล่นงานพวกมันให้ตายชัวร์ๆ”

หมาบ้าเพลิงกล่าวเสียงเหี้ยม
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“ไม่ต้องห่วงครับ ถ้าระเบิดท�างานพวกมันเละแน่นอน” 

ลูกสมุนคนสนิทกล่าวขึ้น

“ดี…ถ้าท�าส�าเร็จ กลับไปเมืองยันต์พวกนายทุกคนจะได้รับรางวัล

อย่างงามแน่นอน”

หมาบ้าเพลิงกล่าวเสียงดัง ท�าให้เหล่าสมุนมีก�าลังใจมาก

กิลด์ลายพยัคฆ์เวลานี้ก�าลังวิ่งหนีกันสุดฝีเท้า

เหยี่ยวแดง สิงเทียน นิ้วเดียวสังหาร ตัดสินใจส่งผู้เล่นในกิลด์หนี

ไปก่อน ส่วนพวกเขาสามคนจะปะทะกับสัตว์อสูรหมูป่าปีศาจเพื่อชะลอ

การรุกไล่ของพวกมัน

เหยี่ยวแดงหมุนอาวุธคู่มือฟันใส่สัตว์อสูรหมูป่าปีศาจ แต่เขากลับ

ฟันถูกเพียงอากาศธาตุ ร่างของพวกมันหายไปต่อหน้าต่อตาเขาหลาย

ครั้ง เหยี่ยวแดงตัดสินใจโจมตีสัตว์อสูรหมูป่าปีศาจทุกตัวที่พุ่งเข้าหาเขา 

ตูม! เหยี่ยวแดงท�าส�าเร็จ สัตว์อสูรหมูป่าปีศาจตัวหนึ่งกระเด็น แต่การพุ่ง

ชนของมันก็ท�าให้เหยี่ยวแดงต้องกระเด็นไปเหมือนกัน

น้ิวเดยีวสงัหารใช้คมัภร์ีร่างอสรู เปลีย่นร่างเป็นหมยีกัษ์ตวดักรงเลบ็

โจมต ีพลังของหมยีกัษ์กบัสตัว์อสรูหมปู่าปีศาจพอๆ กนั แม้จะถกูพุง่ชนน้ิว

เดียวสังหารก็ไม่กระเด็น นิ้วเดียวสังหารพยายามพุ่งเข้าหาสัตว์อสูรหมูป่า

ปีศาจ หวังฉีกร่างมันให้เป็นชิ้นๆ แต่ความเร็วมันแตกต่างกันมาก เขาจึง

เป็นฝ่ายถูกรุกมากกว่า

ด้านสิงเทียนก็ก�าลังรับมือกับสัตว์อสูรหมูป่าปีศาจสองตัวมือเป็น

ระวิง โชคดีที่พวกมันใช้กรงเล็บไม่ได้เหมือนหมาป่าปีศาจ ไม่งั้นเขาคง

งานหนักกว่านี้มากๆ

เหยี่ยวแดงกับจ่าฝูงสัตว์อสูรหมูป่าปีศาจปะทะกันหลายรอบแล้ว  

ตัวนี้มีก�าลังมาก แม้แต่เขาก็ไม่อาจปะทะกับมันได้ตรงๆ เหยี่ยวแดงปราย

ตามองดูสิงเทียน และนิ้วเดียวสังหาร

“รีบเผ่นตามคนอื่นๆ ไปเร็ว”

เหยีย่วแดงร้องตะโกนบอก ทัง้สามหนุม่กรี็บเคลือ่นย้ายร่าง สงิเทยีน 

เพิ่งจะนึกอะไรขึ้นมาได้ เขาจึงหันไปมองเหยี่ยวแดงที่วิ่งตามหลังมา

“พี่เหยี่ยวจ�าได้ไหม พวกเราวางระเบิดไว้ที่ไหน”
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ค�าถามของสิงเทียนท�าให้เหยี่ยวแดงตกใจ

“ฉันไม่รู้” เหยี่ยวแดงตอบ

“ซวยแล้ว! คนอื่นก็คงไม่รู้เหมือนกัน” สิงเทียนกล่าวขึ้น

“บ้าจริง รีบตามไปเร็วเข้า”

เหยี่ยวแดงแหกปากร้องลั่น แล้วใช้ทักษะวิชาตัวเบาพุ่งแซงหน้า 

สิงเทียนและนิ้วเดียวสังหารไปอย่างรวดเร็ว ส่วนปากก็ร้องตะโกนให้ 

ลูกสมุนที่วิ่งอยู่ด้านหน้าสุดให้หยุดวิ่งก่อน

“บัดซบ พวกเขาไม่ได้ยิน”

เหยีย่วแดงสบถค�าและพยายามเร่งฝีเท้าขึน้ แต่สตัว์อสรูหมปู่าปีศาจ

ที่ขวางหน้า มันไม่ยอมให้เขาเร่งฝีเท้าหนีไปง่ายๆ พวกมันใช้ร่างเงาปีศาจ

รุมโจมตีใส่เขา จนเหยี่ยวแดงต้องลดความเร็ว

“โธ่โว้ยยย!”

เหยี่ยวแดงร้องตะโกนน�้าเสียงไม่สบอารมณ์

บึ้ม! อยู่ๆ ก็มีเสียงระเบิดดังกึกก้อง แรงระเบิดท�าให้การต่อสู้ของ

เหยี่ยวแดงและสัตว์อสูรหมูป่าปีศาจหยุดชะงักไปชั่วขณะ เหยี่ยวแดงไม่รู้

ว่าคนของเขาตายไปเท่าไหร่ แต่จากเสียงร้องโหยหวนของสมุนนับสิบคน 

เหยี่ยวแดงถึงกับหน้าซีด

ณ ต�าแหน่งที่กิลด์มังกรเพลิงก�าลังวางระเบิด

พวกเขาตื่นตกใจมากเมื่อเห็นพื้นที่ระเบิด มันอยู่ห่างจากพวกเขา

ไปไม่ถึง 300 เมตร

“มันเกิดอะไรขึ้นครับหัวหน้า” ลูกสมุนคนสนิทรีบถาม

“ไม่รู้สิ” หมาบ้าเพลิงตอบ

“หัวหน้า มีตัวอะไรก็ไม่รู้ ก�าลังมุ่งหน้ามาทางพวกเรา” ลูกสมุนคน

หนึ่งร้องตะโกน หมาบ้าเพลิงจึงตื่นตัว

“หา!? ต้านพวกมันเต็มที่ อย่าให้พวกมันเตะสลักระเบิดเด็ดขาด”

หมาบ้าเพลิงร้องตะโกนบอกเสียงดัง

“สัตว์อสูรหนูปีศาจ ระดับ 55 เตรียมจู่โจม”

“สัตว์อสูรหนูปีศาจ ระดับ 55 เตรียมจู่โจม”

เสียงคอมพิวเตอร์ในหัวดังถี่ยิบ ดูเหมือนการระเบิดของกับดักกิลด์
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ลายพยัคฆ์จะท�าให้พวกมันตื่นตกใจ พวกมันจึงวิ่งหนีมาตามถนนสัญจร

หลักนับพันตัว

“อ๊ากกก…ต้านไม่ไหวแน่ เผ่นหนีเร็วๆ เข้า ไม่งั้นพวกเราจะตาย

กันหมด”

หมาบ้าเพลงิแหกปากร้องดงัลัน่ สมาชกิในกลุม่ต่างกร็ูจ้�านวนระเบดิ

ที่ฝังไว้เป็นอย่างดี พวกเขารีบเคลื่อนร่างหนีกันไปคนละทาง

บึม้มม!!! เสียงระเบดิดงัสะท้านไปท่ัวป่าอกีครัง้ ฉางซาทีอ่ยูห่่างออก

ไป 1 กิโลเมตรถึงกับตกใจ เขาสามารถมองเห็นเปลวเพลิงทะยานขึ้นไป

บนท้องฟ้าสูงหลายเมตร ฉางซาอดหัวเราะข�าไม่ได้ที่เห็นทั้งสองกิลด์ซวย

กับระเบิดของตัวเอง

เหยีย่วแดง สงิเทยีน และนิว้เดยีวสงัหารทีต่ดัสนิใจแยกย้ายกนัหลบ

หนีเข้าไปในป่า ก็ท�าหน้างงเหมือนกัน แต่สักพักทั้งสามคนก็เดาออกได้ว่า

เกิดอะไรขึ้น ต่างจึงมีสีหน้าสลด แผนการวางระเบิดผิดพลาดไปหมด ซ�้า

ร้ายยังท�าให้กิลด์ตัวเองซวยอีกด้วย

บริเวณที่พักของกิลด์สามราชันสวรรค์และกิลด์เซียนเหยียบฟ้า 

เสียงระเบิดจากระเบิดของกิลด์มังกรเพลิงดังก้องกังวานมาจนถึงที่นี่

เฒ่าอีสาน เทพยันต์ไร้พ่าย เหนือขุนเขาและเทพสามตาหันไปมอง

หน้ากัน

“พวกเอง็ได้ยนิเสยีงระเบดิเหมอืนข้าไหมวะ” เฒ่าอสีานเอ่ยปากถาม

“ได้ยินสิ ไม่รู้พวกมันใช้ระเบิดโจมตีสัตว์อสูรอะไร” เทพสามตา

กล่าวขึ้น

“ใช้ระเบิดเยอะขนาดนี้ สงสัยไปเจอของแข็งเข้าแล้ว ฮ่าๆๆ โชคดี 

จริงๆ พวกเราไม่ไปก่อน ไม่ง้ันคนท่ีเจอของแข็งคงเป็นพวกเรา ฮ่าๆๆ” 

เหนือขุนเขาหัวเราะชอบใจ

เทพยนัต์ไร้พ่ายหนัไปมองเปลญวนของฉางซาบนต้นไม้แล้วเขากพ็บ

ว่า ฉางซาไม่ได้นอน แต่เขาก�าลังนั่งและคลี่ยิ้มอย่างสนุกสนาน

‘เขารู้หรือ มันเกิดอะไรขึ้น’

เทพยันต์ไร้พ่ายคิดในใจ
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ในป่าเงาปีศาจส่วนปลาย

ฉางซาที่อยู่บนต้นไม้ค่อนข้างตื่นตัว ดูเหมือนสัตว์อสูรที่นี่มีไม่น้อย

ทีเดียว โดยเฉพาะสัตว์อสูรหนูปีศาจ พวกมันมีจ�านวนมาก เวลาที่พวกมัน

วิ่งรวมกลุ่มกันไปตามพื้นดิน พวกมันเหมือนกับคลื่นน�้าสีด�าขนาดใหญ่ ฟัน

ของพวกมันแหลมคมมากๆ ฉางซาเห็นสัตว์อสูรหมูป่าปีศาจสองตัวถูกรุม

กัดจนเหลือแต่กระดูก ภายในเวลาไม่ถึง 1 นาทีด้วยซ�้า

“ท�าไมมันโหดจังวะ”

ฉางซาร�าพึงเบาๆ เขาพยายามคิดหาวิธีการต่อสู้กับฝูงสัตว์อสูรหนู

ปีศาจ แต่เขาก็คดิไม่ออก ด้วยจ�านวนทีม่ากมายของมัน สตัว์อสรูหนปีูศาจ

สามารถฆ่าสัตว์อสูรได้ทุกตัว แม้แต่หมาป่าปีศาจก็ไม่ใช่คู่มือของมัน

ห่างจากต�าแหน่งทีฉ่างซาอยู ่100 เมตร เหนือขนุเขา สงิเทยีน และ

เหยี่ยวแดงแยกย้ายกันซุ่มหลบบนต้นไม้คนละต้นเช่นกัน ฝูงสัตว์อสูรหนู

ปีศาจท�าให้พวกเขาต้องขนพองสยองเกล้า ไม่กล้าเคลื่อนไหว

บริเวณท่ีกลิด์มงักรเพลงิเคยวางระเบดิ ปัจจบุนัมคีวามเสยีหายเป็น

บริเวณกว้าง ในรัศมี 50 เมตรรอบทิศทางล้วนถูกระเบิดเพลิงท�าลายเป็น

จุณ ผู้รอดชีวิตจากการระเบิดมีเพียง 6 คน แต่พวกเขาก็ได้รับบาดเจ็บทั่ว

ท้ังตวั โชคดเีกิดเพลงิไหม้ป่าบางจดุ จงึท�าให้ฝงูสตัว์อสรูหนูปีศาจไม่เข้ามา

ในบริเวณนี้ ไม่งั้นทั้ง 6 คนที่บาดเจ็บ คงไม่พ้นถูกฆ่าตาย

หมาบ้าเพลิงถูกระเบิดแขนหัก พลังป้องกันตัวลดลงมากกว่าคร่ึง 

เขามบีาดแผลทัว่ตวั และห่างออกไปไม่ไกลกม็ร่ีางของเหล่าสมนุอกี 5 คน 

ก�าลังคืบคลานลุกขึ้นมาจากพื้นดิน เมื่อเห็นเศษซากร่างสัตว์อสูรหนูปีศาจ

ที่ถูกระเบิดตายนับร้อยๆ ตัว หมาบ้าเพลิงถึงกับสยิวกาย

หมาบ้าเพลิงพอได้สติ เขาก็รีบกล่าวขึ้นว่า

“ใครรอดชีวิต รีบหนีขึ้นที่สูงด่วน สัตว์อสูรหนูปีศาจไม่มีเพียงแค่นี ้

แน่ๆ”

“โอ๊ย! หวัหน้า ผมขาหกัท้ังสองข้าง เคล่ือนไหวไม่ได้ครบั” สมนุคน

สนิทคนหนึ่งกล่าวขึ้นเสียงดัง

“คนที่ร่างกายสมบูรณ์ ช่วยเพื่อนที่ขาหักก่อน” หมาบ้าเพลิงรีบ 

ส่ังการ ผู้เล่นท่ีบาดเจ็บแต่ไม่ได้แขนขาหักก็รีบพาเพื่อนที่ขาหักขึ้นไปน่ัง

พักบนต้นไม้
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หมาบ้าเพลิงกินน�้ายาเพิ่มพลังเพื่อฟื้นฟูแขนที่หักเสร็จ เขาก็รีบเหิน

ร่างขึ้นไปบนต้นไม้บ้าง หมาบ้าเพลิงรู้สึกเจ็บปวดใจ เขาคาดไม่ถึงจริงๆ 

ระเบิดท่ีตัวเองคิดจะเล่นงานกิลด์สามราชันสวรรค์และกิลด์เซียนเหยียบ

ฟ้า สุดท้ายมันดันย้อนกลับมาเล่นงานกลุ่มตัวเอง

“กิลด์ลายพยัคฆ์”

หมาบ้าเพลิงค�าราม สีหน้าโกรธแค้น เหตุที่หมาบ้าเพลิงโมโหกิลด์

ลายพยัคฆ์ เนื่องจากระเบิดที่กิลด์ลายพยัคฆ์เป็นคนวาง มันเป็นจุดเริ่มต้น

ความสูญเสียของเขานั่นเอง

“หัวหน้า พวกเราจะท�ายังไงต่อกันดี”

ลูกสมุนคนสนิทที่รอดชีวิตถาม

“พวกเราจะยังไม่เดินทางไปไหน เราจะรอจนกว่าสมาชิกที่ตายจะ

ฟื้นขึ้นมาก่อน”

หมาบ้าเพลิงกล่าวขึ้น

“หัวหน้า มีบางคนตายไป 3 ครั้งแล้วนะครับ” ลูกสมุนคนเดิมกล่าว

ขึน้ หมาบ้าเพลงิถงึกบัพดูอะไรไม่ออก เพราะการตาย 3 ครัง้ มนัหมายถงึ

ระดบัลดลง 30 ระดบั ลกูสมนุเขาบางคนระดบั 55 ปัจจบุนั เมือ่ฟ้ืนข้ึนมา 

เขาจะมีระดับพื้นฐานเพียง 25 ซึ่งไม่อาจต่อสู้ที่นี่ได้อีกต่อไป

“เมื่อพวกเขาฟื้นขึ้นมา ให้พวกเขากลับเมืองยันต์”

หมาบ้าเพลิงตอบ ในเกมจ้าวยุทธจักรมีวิธีกลับเมืองหลายวิธี หนึ่ง

ในวิธีเหล่าน้ันก็คือ ใช้หินคริสตัลกลับเมืองยันต์ หินคริสตัลราคาต่อก้อน

คือ 5 ล้านเหรียญเงินยูหยวน 1 ก้อนส่งกลับได้ 1 คน 

การใช้หินคริสตัล เพียงก�าหินไว้ในมือ 15 นาที ผู้เล่นก็จะถูกส่ง

กลับไปยังเมืองยันต์โดยอัตโนมัติ และเนื่องจากหินคริสตัลมีราคาแพงจึง

ไม่ค่อยมีใครใช้กัน



3
ป่าเงาปีศาจส่วนปลาย

เวลาผ่านไปครึ่งชั่วโมง ร่างแยกของฉางซาสลายหายไป ฉางซา

ได้ส่งร่างแยกของตัวเองข้ามช่องเขาขาดก่อนหน้ากิลด์ลายพยัคฆ์นานพอ

สมควร ร่างแยกจึงมีเวลาไม่มากนัก

ฉางซาที่นอนบนเปลญวนลืมตาต่ืนข้ึนมา เหตุการณ์ทุกอย่างหลัง

ช่องเขาขาดยังวนเวียนอยู่ในความทรงจ�าของเขา

“การจะข้ามป่าเงาปีศาจส่วนปลาย ไม่ง่ายเลย”

ฉางซาร�าพงึออกมา หลังจากนัน้ฉางซากน็อนต่อ ตืน่อกีทกีต็อนเช้า

ของวันใหม่แล้ว ฉางซากระโดดลงมาจากต้นไม้ เทพยันต์ไร้พ่าย เหนือ

ขุนเขา เทพสามตา และเฒ่าอีสานนั่งรออยู่หน้ากองไฟแล้ว

เฒ่าอีสานพอเห็นฉางซานั่งลงก็กล่าวขึ้นว่า

“วันนี้เอ็งมีแผนอะไรไหม”

ฉางซายักไหล่ กล่าวขึ้นว่า

“ถ้าจะให้ปลอดภัยกันทุกคน วันนี้คงต้องไปเก็บขี้ใส่ถังวัตถุดิบกัน 

และต้องคัดเอาเฉพาะขี้หมาป่าปีศาจของแท้ ขี้ปลอมไม่เอา”

“หมายความว่า เราจะอยู่ที่นี่อีก 2-3 วันหรือ”
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เทพสามตาถาม

“ใช่! นอกจากนายจะสามารถหาข้ีหมาป่าปีศาจจากทีอ่ืน่ได้ แต่นาย

ต้องจ�าไว้อย่าง ถ้านายพลาดเอาขี้มาผิด คนของนายอาจจะตายเวลาผ่าน

ช่องเขาขาด”

ฉางซาตอบยิ้ม

“โอเค ท�าตามเทพหนุ่มบอก พวกเราต้องการความชัวร์ที่สุด และ

ไม่ควรเสียผู้เล่นจากการข้ามช่องเขาขาด” 

เทพยนัต์ไร้พ่ายกล่าวขึน้ เทพสามตา และเหนือขุนเขาเหน็ผูน้�ากลุม่

ได้ตัดสินใจแล้ว พวกเขาก็ไม่ขัดข้องอะไรอีก

ฉางซาเมือ่นกึไปถงึกลิด์ลายพยคัฆ์และกลิด์มงักรเพลงิ เขากอ็ดยิม้

ออกมาไม่ได้ เพราะคนพวกนั้นจะต้องทนทรมานรอเขาอีกหลายวัน เฒ่า

อีสานแอบเห็นรอยยิ้มของฉางซาก็กล่าวขึ้นว่า

“เอ็งยิ้มอะไรวะ ข้ารู้สึกเอ็งต้องไปท�าชั่วมาแน่ๆ”

“อ้าว! ลุง เปลี่ยนอาชีพมาเป็นหมอดูตั้งแต่เมื่อไหร่ แค่เห็นรอยยิ้ม

ของฉัน ลุงก็ดูออกแล้ว เทพจริงๆ” 

ฉางซาพูดพร้อมกับหัวเราะข�า

“เอ็งหลอกคนอื่นได้ แต่หลอกข้าไม่ได้หรอก เสียอย่างเดียว ข้าดู

ไม่ออก เอ็งไปท�าอะไรไว้”

เฒ่าอสีานกล่าวขึน้ ฉางซาไม่ได้ตอบอะไรกลบั เขาเพยีงแต่ยิม้ๆ และ

หยิบอาหารกระป๋องออกมาเปิดกิน เฒ่าอีสานก็เลิกถามไปโดยอัตโนมัติ 

เทพยันต์ไร้พ่ายมองทั้งสองคนสลับไปมา เขาได้แต่ถอนใจ เพราะ

ตามความคิดเฒ่าอีสานกับเทพหนุ่มไม่ทัน

เวลาผ่านไปสองวัน ในที่สุดกิลด์สามราชันสวรรค์และกิลด์เซียน

เหยียบฟ้าก็สามารถเก็บข้ีสัตว์อสูรหมาป่าปีศาจได้เพียงพอกับความ

ต้องการของทุกคน

แน่นอนตลอดสองวันนี้ ฉางซายังคงข้ามช่องเขาขาดไปติดตามด ู

กิลด์ลายพยัคฆ์และกิลด์มังกรเพลิงตลอด ผู้เล่นของทั้งสองกิลด์ที่ไปต่อ

ไม่ได้และถูกส่งตัวกลับเมืองยันต์มีเกือบครึ่ง แต่ละกิลด์จึงเหลือก�าลังพล

ไม่มากเหมือนเคย

การเดินผ่านช่องเขาขาดใช้เวลาไม่นาน เมื่อผ่านช่องเขาขาดมาได้ 



52  เกมน้ีขเกมน้ีขา้ขอเป็นพระเอก เล่ม 4  ผจญภัยเมืองนภา

เทพยันต์ไร้พ่ายก็หันมามองฉางซากล่าวขึ้นว่า

“เราควรล้างตัวออกก่อนไหม”

“ไม่! เราจะไปทั้งแบบนี้แหละ ฉันคิดว่ากลิ่นขี้ของสัตว์อสูรหมาป่า

ปีศาจน่าจะท�าให้สัตว์อสูรที่นี่กลัวบ้าง ดังนั้นพวกมันจะออกห่าง และไม่

โจมตีพวกเรา”

ฉางซาตอบ ในความคิดของฉางซา สัตว์อสรูหมาป่าปีศาจอยูห่่วงโซ่

ด้านบนสุด การสร้างอาณาเขตของหมาป่าปีศาจคือการฉี่และถ่ายมูล เขา

จึงเสี่ยงใช้วิธีนี้ แน่นอน…ถ้ามันไม่ได้ผลก็ตัวใครตัวมัน

ระหว่างทางมีเสียงร้องของสัตว์อสูรดังออกมาเป็นระยะๆ ฉางซา 

ซื้อหวยถูก ไม่มีสัตว์อสูรตัวไหนโผล่ออกมาเล่นงานพวกเขาเลยแม้แต่ตัว

เดียว

ฉางซาแม้จะสบายใจเรือ่งสตัว์อสรู แต่เขาก็ไม่ประมาทเรือ่งการวาง

ระเบิด ฉางซาไม่รู้ในช่วงเวลาที่เขาไม่ได้จับตาดูกิลด์ลายพยัคฆ์และกิลด์

มงักรเพลงิ ทัง้สองกลิด์ได้แอบวางระเบดิไว้ไหม ดงัน้ันเขาจงึให้เหนือขุนเขา

พาสมุนหลายคน ไปท�าการตรวจสอบเส้นทางด้านหน้าอย่างละเอียดยิบ

เฒ่าอีสานหันมามองฉางซาแล้วกล่าวขึ้นว่า

“เอ็งคิดว่าพวกมันจะวางระเบิดเตรียมฆ่าพวกเราหรือ”

“ไม่รู้สิ อะไรก็เกิดขึ้นได้”

ฉางซาตอบยิ้มๆ เทพสามตาส่ายหน้าแล้วกล่าวขึ้นว่า

“ถ้ามันวางระเบิดพวกเรา พวกมันเองก็จะเดินทางช้าลงอีก ฉันไม่

คิดว่าพวกมันจะวางระเบิดพวกเรานะ”

“แต่ฉันเห็นต่างจากนายนะ ในขณะนี้พวกมันทั้งสองกิลด์ก�าลัง

อ่อนแอลงเรื่อยๆ และต้องการชิงคัมภีร์สี่ธาตุ พวกมันจึงมีแรงจูงใจที่จะ

วางแผนตัดก�าลังของพวกเรา เพื่อให้พวกมันมีโอกาสได้คัมภีร์สี่ธาตุมาก

ยิ่งขึ้น”

เทพยันต์ไร้พ่ายให้ความเห็น ซึ่งข้อสันนิษฐานของฉางซาก็ถูกต้อง 

ทุกคนเดินทางได้เพียง 2 กิโลเมตร เหนือขุนเขาก็ร้องโวยวายขึ้น

“ทุกคนถอยออกห่าง ด้านหน้ามีกับดักระเบิด”

เฒ่าอีสานสูดหายใจลึกๆ และกล่าวขึ้นว่า

“ไอ้เทพหนุ่ม เอ็งเดาแม่นจริงๆ…อ้าววว มันหายไปไหนแล้ววะ”
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เฒ่าอีสานมองหา แล้วก็พบว่าไอ้ตัวแสบมันเผ่นหนีไปเกินระยะ 

30 เมตรเรียบร้อย ส่วนคนอ่ืนๆ ยังไม่ได้ขยับตัวหนีแม้แต่คนเดียว เทพ

สามตาเห็นฉางซาเผ่นในเวลาใกล้เคียงกับเฒ่าอีสานพูด เขาถึงกับคราง

ออกมา

“สกิลหนีขั้นเทพจริงๆ”

ฉางซาไม่สนใจใคร เขาเผ่นออกมายืนอยู่ห่างจากจุดวางระเบิดใน

ระยะ 60 เมตร เขายังจ�าความสูญเสียของกิลด์มังกรเพลิงได้ดี ดังนั้นเขา

จะไม่ตกเป็นเหยื่อ ถ้าเหนือขุนเขากู้ระเบิดพลาด

เฒ่าอีสานวิง่ตามมาหาฉางซา ก่อนจะกล่าวด้วยน�า้เสยีงเซง็ๆ ขึน้ว่า

“เอ็งจะรีบหนีไปไหนวะ”

“ฮ่าๆๆ ของแบบนี้ชักช้าไม่ได้หรอกลุง” ฉางซาตอบสบายๆ เทพ

สามตาได้โอกาสจึงกล่าวแดกดันขึ้นว่า

“นายไปเรียนวิชาหนีมาจากไหน ฉันอยากไปฝึกบ้างจัง”

“ฉันไปฝึกกับพระอินทร์มา ท่านไม่รับศิษย์เพิ่มละ เสียใจด้วย”

ฉางซาตอบด้วยหน้าตาจริงจัง เล่นเอาเทพสามตาพูดอะไรไม่ออก

เหนือขุนเขามีความช�านาญด้านระเบิดพอสมควร เขาใช้เวลากู้

ระเบิดเพียงครึ่งชั่วโมงก็หอบลูกระเบิดมากกว่า 80 ลูกกลับมาหาทุกคน

“นี่มัน…คิดจะล้างโคตรพวกเราเลยนะเนี่ย”

เฒ่าอีสานคราง

“บัดซบ กิลด์ไหนวะ ที่คิดจะฆ่าพวกเรา” เทพสามตาค�าราม เพราะ

ด้วยจ�านวนระเบิด ถ้าพวกเราไปเตะจนสลักหลุด ทั้งกลุ่มไม่เหลือรอดสัก

คนแน่นอน

“ไอ้เทพหนุ่ม เอ็งคิดว่าด้านหน้ามันจะวางระเบิดไว้อีกไหม” เฒ่า

อีสานกล่าวขึ้น

“ไม่รู้สิ ฉันเดาใจพวกมันไม่ออกเหมือนกัน”

ฉางซาตอบยิ้มๆ

หลังจากหยุดสนทนากันสักพัก ทุกคนก็เริ่มเดินทางกันต่อ แต่เป็น 

การเดินทางที่ช้ามากๆ เพราะทุกคนต่างก็ระวังกันเต็มที่ แต่ทุกคนก็ไม่พบ

ระเบดิอกี จนกระท่ังใกล้จะถงึเส้นทางแยก 13 เส้นทาง ทกุคนกเ็ริม่ชะลอ

ความเร็ว เมื่อเห็นกิลด์ลายพยัคฆ์และกิลด์มังกรเพลิงดักรออยู่ข้างหน้า
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ท้ังสองกิลด์กลวัจะถกูฉางซาใช้เล่ห์ซ�า้รอยเดมิ พวกเขาจงึต่างส่งคน

ไปประจ�าทั้ง 13 เส้นทาง ส่วนหมาบ้าเพลิงกับเหยี่ยวแดง เดินยิ้มออกมา

จากกลุ่มของตัวเอง

“พวกเอ็งมารอพวกข้าท�าไมวะ ผ่านมาตัง้สองวนั น่าจะไปไกลแล้ว”

เฒ่าอีสานเปิดศึกน�้าลาย

“พอดีบรรยากาศแถวนี้มันดี ฉันก็เลยหยุดพักผ่อน” หมาบ้าเพลิง

ตอบ เทพสามตาคงหงุดหงิดเรื่องระเบิดไม่หาย เขาจึงกล่าวขึ้นว่า

“ไอ้บรรลัยตัวไหนมันวางระเบิดวะ”

“ฉันเองแหละ ฉันคิดจะฆ่าสัตว์อสูรหมูป่าปีศาจแก้เซ็ง ขอโทษที่

ท�าให้พวกนายต้องเดือดร้อน”

หมาบ้าเพลงิยอมรบัหน้าชืน่ตาบาน เล่นเอาเทพสามตาและอกีหลาย

คนหางคิ้วกระตุก

“หมาบ้าเพลิง จ�าไว้ อย่าเผลอ! ฉันเล่นนายถึงตายแน่”

เทพยันต์ไร้พ่ายกล่าวข่มขู่

“ฮ่าๆๆ พวกนายก็เช่นกัน ทุกครั้งที่มีโอกาส ฉันจะฆ่าพวกนาย

แน่นอน” หมาบ้าเพลิงตอบเสียงเหี้ยม ฉางซาไม่อยากไปขัดคอใคร เขา

จึงยืนอยู่เฉยๆ เท่านั้น

เหยี่ยวแดงเห็นฉางซายืนอยู่ไม่ไกล เขาจึงเดินเข้ามาหาแล้วกล่าว

ขึ้นว่า

“ฉันคงต้องประเมินนายใหม่เสียแล้ว”

“ด้านไหน” ฉางซาถาม

“ทุกด้าน นายฉลาดกว่าที่เห็น บางทีในกลุ่มคนที่มาหาสมบัติ นาย

เป็นคนที่น่ากลัวที่สุด” 

เหยี่ยวแดงตอบ

“ฮ่าๆๆ นายคิดมากเกนิไปแล้ว จนถงึตอนนี ้ฉนัยงัคงต้องเป็นผูต้าม

ของทกุคน ยกตวัอย่างกบัดกัเมือ่ครู ่ถ้าไม่ได้เหนอืขนุเขาพบเหน็เข้า บางที

ฉันอาจจะไปพบ NPC เรียบร้อยแล้ว”

ฉางซาตอบ เหยี่ยวแดงยิ้มเหี้ยม พริบตาเขาก็พุ่งหมัดซ้ายออกมา

ต่อยที่หน้าอกฉางซา ท�าให้อีกฝ่ายกระเด็นลอยไปในอากาศทันที

“ไอ้ตัวแสบ!!” เฒ่าอีสานร้องอุทานด้วยความตกใจ ไม่คิดอยู่ๆ 
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เหยี่ยวแดงจะโจมตีกะทันหัน

เทพยันต์ไร้พ่ายกับเหนือขุนเขาโกรธมาก พวกเขาระเบิดพลังยุทธ 

และพุ่งเข้าโจมตีเหยี่ยวแดงอย่างรวดเร็ว เพื่อป้องกันไม่ให้ฉางซาถูกโจมตี

ซ�้า ส่วนร่างฉางซาที่ถูกอัดปลิวกระเด็น อยู่ๆ เขาก็พลิกตัวตีลังกา ก่อนจะ

หย่อนเท้าถึงพื้นอย่างชิวๆ

หมัดของเทพยันต์ไร้พ่ายและเหนือขุนเขาเหวี่ยงออกไปอย่างดุดัน 

เหยีย่วแดงหนีไม่ทัน จึงจ�าเป็นต้องออกหมดัคู่ปะทะไว้ ตมู! ตมู! ร่างเหยีย่ว

แดงกระเด็นไปในทันที สิงเทียนกับนิ้วเดียวสังหารที่ระวังตัวอยู่แล้ว จึงรีบ

เคลื่อนร่างมาสมทบ

“กล้าโจมตีหัวหน้าบ่อนหรือ ตาย!!!”

เหนือขุนเขากระโดดลอยตัวเข้าถีบในจังหวะต่อเนื่อง สิงเทียน

เคล่ือนร่างล�้าหน้าเหยี่ยวแดงออกมาแล้ว เขาก็รีบยิงหมัดออกไปเต็มแรง 

ตูม! หมัดกับเท้าปะทะกันเสียงดังสนั่น ทั้งสองต่างกระเด็นย้อนกลับไป

ทางเดิม

เฒ่าอีสานวิ่งมาดูฉางซาอย่างรวดเร็ว

“ไอ้ตัวแสบ เป็นยังไงบ้าง” 

เฒ่าอีสานเอ่ยปากถาม แต่เมื่อเห็นฉางซายังคงยิ้มเป็นปกติ เฒ่า

อีสานก็ท�าหน้าประหลาดใจ

“เทพหนุ่มเป็นอะไรมากไหม” เทพยันต์ไร้พ่ายถามขึ้นบ้าง

“ฉันไม่เป็นไร” ฉางซาตอบ หมาบ้าเพลิงมองฉางซาด้วยสีหน้าตื่น

ตะลึงอยู่บ้าง

“เหลือเชื่อ! หมัดเมื่อครู่ เขาหลบได้ยังไง ถ้าเป็นผู้เล่นปกติกระอัก

เลือดไปเรียบร้อยแล้ว”

หมาบ้าเพลิงกล่าวขึ้นลอยๆ

“เขาเคลื่อนไหวออกห่างฉัน ในเสี้ยววินาที”

เหยี่ยวแดงกล่าวขึ้น เขาเองก็ตกใจมากเหมือนกัน หมัดของเขาที่

เหว่ียงออกไป มันไม่ได้ปะทะกับหน้าอกฉางซาแม้แต่น้อย ที่ร่างฉางซา 

กระเด็นเป็นเพราะเขาใช้วิชาตัวเบาดีดร่างถอยหลังเอง

ฉางซาจ้องมองเหยี่ยวแดง

“ฉันจะจ�าไว้ นายโจมตีฉัน”
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ฉางซากล่าวจบ เขาก็เดินจากไปดื้อๆ เฒ่าอีสานรีบกล่าวขึ้นว่า

“เอ็งจะไปไหนวะ”

“เดินทางต่อน่ะสิ ใครอยากจะตามมาก็ตามสบาย”

ฉางซาตอบโดยไม่หันมามอง เฒ่าอีสาน เทพยันต์ไร้พ่าย และเหล่า

สมุนก็รีบตามไปเป็นขบวน

ฉางซาไม่ได้สนใจ เขาเดินผ่านเข้าไปในเส้นทางที่ 6 ทันที ส่วน

หมาบ้าเพลงิ เมือ่รูเ้ส้นทางแล้ว เขากร็บีส่ังถอนก�าลงัสมนุที่ไปเฝ้าเส้นทาง

ต่างๆ เช่นเดียวกับเหยี่ยวแดง

เหยี่ยวแดงที่เดินคู่กับสิงเทียน อยู่ๆ ก็กล่าวขึ้นว่า

“นายเห็นแล้วใช่ไหม มันหลบการโจมตีของฉันได้ นั่นเป็น

สัญชาตญาณคนทีผ่่านเกมมาเยอะ ถ้านายจะฆ่ามนั นายจะท�าเล่นๆ ไม่ได้”

“หึๆ ฉันว่า มันฟลุกมากกว่า” สิงเทียนกล่าวขึ้น

“นายก�าลังประมาท” เหยี่ยวแดงกล่าวขึ้น

ฉางซายักไหล่ กล่าวว่า “นายไม่ต้องเป็นกังวลไป ฉันจะใช้ธนูฆ่ามัน  

ต่อให้มันหลบเก่งขนาดไหน ฉันก็ฆ่ามันได้อยู่ดี” เหยี่ยวแดงเห็นฝีมือการ

ยงิธนูของสิงเทียนมาเยอะ แม้แต่ยอดฝีมอืระดบัสงูยังไม่รอด เขาจงึไม่พดู 

อะไรต่ออีก

ฉางซาเมื่อน�าทุกคนผ่านเข้าไปในช่องทางที่ 6 ไม่นานสภาพ

แวดล้อมก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไป ที่นี่ไม่ได้มืดมิดเหมือนเส้นทางที่ผ่านมา 

บรรยากาศรอบตัวจะคล้ายกับวันที่มีเมฆด�าปกคลุมท้องฟ้าเท่านั้น

เส้นทางทีท่กุคนต้องผ่านไป จะเป็นทางขึน้เนนิเขาทีท่อดยาวไปด้าน

หน้า ป่าบริเวณนี้เป็นป่าโปร่ง มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นไม่เรียงชิดติดกัน สองข้าง

เส้นทางสัญจรหลกัมบ่ีอน�า้เลก็ๆ หลายแห่ง ฉางซาปรายตามองไปด้านหน้า 

เขาพบเห็นภูเขาสูงอยู่ห่างออกไปประมาณ 5 กิโลเมตร

เทพยันต์ไร้พ่ายพอจ�าภาพในแผนที่ได้ เขาจึงเดินเข้ามาประกบ 

ฉางซาแล้วกล่าวขึ้นว่า

“ภูเขาด้านหน้าเป็นจุดสิ้นสุดป่าเงาปีศาจส่วนปลายแล้วใช่ไหม”

“ใช่!” ฉางซาตอบรับ

“เออ…พวกเราควรไปล้างตัวก่อนหรือไปในสภาพนี้ดี” เทพยันต์ไร้
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พ่ายถาม

“ไปล้างตวัเถอะ” ฉางซาตอบสัน้ๆ เมือ่มคี�าสัง่ให้ท�าความสะอาดตวั

เอง เหล่าสมนุทัง้กลิด์สามราชนัสวรรค์ และกลิด์เซียนเหยียบฟ้าต่างโห่ร้อง

อย่างยินดี เพราะร�าคาญกลิ่นขี้มานานมากแล้ว

ฉางซาล้างตัวในบ่อน�้าเสร็จ ก็ขึ้นมานั่งพัก เฒ่าอีสานขยับเข้ามา

หากล่าวขึ้นว่า

“ข้อตกลงลับของพวกเรา พอมีโอกาสส�าเร็จไหมวะ”

“ไม่รู้สิลุง แต่ถ้ามีจังหวะดีๆ ฉันไม่พลาดแน่นอน” ฉางซาตอบ เฒ่า

อีสานปรายตามองกิลด์มังกรเพลิง และกิลด์ลายพยัคฆ์ ซึ่งนั่งรอพวกเขา

อยู่ห่างออกไปไม่ไกล

“เฮ้อ! ไอ้พวกกาฝาก ไม่รู้จะท�ายังไงกับพวกมันดี”

เฒ่าอีสานกล่าวขึ้นลอยๆ ฉางซามองไปยังป่าโปร่งด้านหน้าแล้ว

กล่าวขึ้นว่า

“เส้นทางด้านหน้า อาจจะมอีนัตรายมากๆ การมพีวกมนัเป็นกาฝาก 

บางครั้งมันก็ไม่ได้แย่นัก เราจะอาศัยพวกมันช่วยต้านศัตรูด้วย”

เฒ่าอสีานจ้องมองสงิเทยีนที่ใช้สายตาโหดๆ มองมายงัฉางซา ชัว่วบู 

เฒ่าอีสานก็เกิดความตื่นตัว รีบหันมามองฉางซาแล้วกล่าวขึ้นว่า

“เอ็งต้องระวังตัวไว้ สิงเทียนมันมีเป้าหมายที่เอ็ง”

“ฉันรู้ได้สักพักแล้ว”

ฉางซาตอบน�้าเสียงสบายๆ

“เอ็งอย่าประมาทมันนะโว้ย! ข้าเคยบอกเอ็งไปแล้ว ฝีมือยิงธนูของ

มัน ไม่ใช่จะหลบกันได้ง่ายๆ”

เฒ่าอีสานเอ่ยปากเตือน ฉางซาหัวเราะหึๆ ในล�าคอ กล่าวขึ้นว่า

“ฉันคิดจะเชือดมันก่อนที่มันจะเชือดฉัน”

ค�าพดูของฉางซา เฒ่าอสีานถงึกบัอึง้ไปเหมอืนกัน สิบนาทต่ีอมา ฉางซา 

ก็พาทุกคนออกเดินทาง เมื่อเดินทางได้ประมาณ 2 กิโลเมตร ฉางซา 

พบว่าพวกเขาก�าลังเดินขึ้นเนินซึ่งเป็นพื้นที่ลาดเอียงมากขึ้น

หลังจากเดินทางเข้าสู่กิโลเมตรที่ 3 ทุกคนก็เริ่มตื่นตัว และใช้มือ

จับอาวุธเตรียมพร้อม เมื่อทุกคนได้เห็นคราบงูทั้งบนพื้นดินและบนต้นไม้

ตามจุดต่างๆ
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เท่าที่ทุกคนสังเกตด้วยสายตา พวกมันคือสัตว์อสูรงูขนาดเล็ก ตัว

ใหญ่สุดไม่เกิน 2 เมตร แต่ที่ทุกคนกลัว เพราะคราบมันมีจ�านวนมากมาย

“ฟ่อๆ ฟ่อๆ ฟ่อๆ สวบ สวบ สวบๆ” เสียงค�าราม และเสียงเลื้อย

ของมันดังออกมาจากป่าโปร่ง ทุกคนพากันเกร็ง เพราะเสียงมันไม่ได้มีตัว

เดียว มันดังมาจากหลายๆ ทิศทาง

“เตรียมพร้อมรับการปะทะ”

เทพยันต์ไร้พ่ายร้องตะโกนขึ้น ฉางซาที่อยู่ด้านหน้าสุดก็เคลื่อนร่าง

ลงมาอยู่กลางกลุ่มทันที กิลด์ลายพยัคฆ์ และกิลด์มังกรเพลิงก็สั่งลูกสมุน

ให้พร้อมรบเช่นกัน

ไม่นาน…ทุกคนก็เหน็สัตว์อสูรงูสีด�านบัพนัๆ ตวั ก�าลงัเคลือ่นย้ายร่าง

มุ่งตรงเข้ามาหาพวกเขา พริบตาเสียงในหัวของทุกคนก็ดังถี่ยิบ

“สัตว์อสูรงูด�าปีศาจระดับ 51 เตรียมจู่โจม”

“สัตว์อสูรงูด�าปีศาจระดับ 52 เตรียมจู่โจม”

“สัตว์อสูรงูด�าปีศาจระดับ 50 เตรียมจู่โจม”

การปรากฏตัวของสัตว์อสูรงูด�าจ�านวนมาก สร้างความหวาดผวา

ให้แก่ทุกคน ผู้เล่นแต่ละคนรีบปล่อยยันต์ออกมา เฒ่าอีสานรีบใช้ไม้ตาย

โจมตีก่อน

“มังกรคะนองนา”

เฒ่าอสีานปล่อยยนัต์ทเีดด็เข้าโจมต ีมงักรโปร่งแสงพุง่ทะยานเข้าไป

ท�าลายฝูงสัตว์อสูรงูด�า พวกมันหลายร้อยตัวกระเด็นไปตามแรงโจมตี แต่

อีกหลายพันก็ยังบุกเข้ามา

เหล่าสมนุของเฒ่าอสีานไม่รอช้า รบีส่งยนัต์โจมตสีนบัสนนุต่อเนือ่ง

“คลื่นเพลิง”

“กระสุนเพลิง”

“กระสุนลม”

ตูม ตูม ตูม!!! เสียงระเบิดดังสนั่นหวั่นไหว สัตว์อสูรงูด�าหลายร้อย

ตัวกระเด็น แต่พวกมันก็ยังไม่ตาย ชั่วครู่เดียวพวกมันก็เกาะกลุ่มบุกเข้า

โจมตีใหม่

“ร้อยศรสายฟ้า”

เทพสามตาเลือกใช้ไม้ตายตัวเองเช่นกัน ฉางซามองดูศรสายฟ้านับ
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ร้อย ที่พุ่งเข้าหาสัตว์อสูรงูด�า บึ้ม บึ้ม บึ้ม!!! เสียงระเบิดดังถี่ยิบ สัตว์อสูร

งูด�าบางตวัเริม่บาดเจบ็ แต่พวกมนัก็ไม่มทีท่ีาว่าจะหยุดบกุ พวกมนัยงัเลือ้ย

เข้ามาอย่างต่อเนื่อง

ห่างจากกิลด์สามราชันสวรรค์และกิลด์เซียนเหยียบฟ้าไม่มาก

หมาบ้าเพลิง เหยี่ยวแดง และเหล่าลูกสมุนก�าลังโจมตีใส่สัตว์อสูรงู

ด�าหลายพันตัวที่ก�าลังมุ่งหน้าโจมตีพวกเขาเช่นกัน

“บัดซบ! เยอะขนาดนี้ จะฆ่ามันหมดได้ไงฟะ”

หมาบ้าเพลิงบ่นอุบ คัมภีร์ยันต์ถูกน�าออกมาใช้อย่างต่อเน่ือง แม้

พวกเขาและสมนุจะฆ่าสัตว์อสูรงูด�าได้บางส่วน แต่ด้วยจ�านวนของพวกมนั

ท่ีมมีาก ฆ่าเท่าไหร่ก็ไม่หมด สดุท้ายพวกมนักบ็กุเข้ามาประชดิตวัได้ส�าเรจ็ 

ผู้เล่นจึงถูกบังคับให้ต้องหันมาใช้อาวุธปะทะกับพวกมันในระยะประชิด

“ทุกคนระวังให้ดี อย่าให้ถูกมันกัดได้”

เหยี่ยวแดงร้องตะโกนเตือนเหล่าสมุน

สตัว์อสูรงูด�าปีศาจ นอกจากมนัจะแยกร่างได้หลายร่างแล้ว พวกมนั 

ยงัมพีษิอกีด้วย ทุกคนท่ีโจมตีไม่อาจจะหวงัผลโจมตถีกูร่างมนั 100 เปอร์-

เซ็นต์ ทุกคนเพียงอาศัยโชคในการโจมตีเท่านั้น

ฝูงสัตว์อสูรงูด�าเริ่มบุกเข้าโจมตีเหล่าผู้เล่นมากขึ้น ฉางซาเคลื่อน

ร่างออกห่างจากกลุ่มผู้เล่น และหยิบหอกเหล็กด�าออกมาควงสร้างเป็น

เกราะหอกรอบตัว

สัตว์อสูรงูด�าท่ีพุ่งเข้าโจมตีฉางซาล้วนถูกกระแทกปลิวกระเด็นไป

คนละทาง ฉางซาไม่ได้ใช้แรงมากนัก เพราะเขาเน้นป้องกันตัวเอง ไม่ได้

เน้นโจมตีสัตว์อสูรงูด�าให้ตาย

‘จะผ่านพวกมันไปได้ยังไง’

ฉางซาเริ่มหาวิธีการ แต่ไม่ว่ามองไปทิศทางไหน ล้วนเห็นพวกมัน

บุกเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ฉางซามั่นใจว่าอีกไม่นานมันต้องยึดพื้นที่จนเขา

ไม่มีที่ยืนแน่ๆ

ฉางซาตัดสินใจเหินร่างขึ้นไปบนต้นไม้และไต่ระดับความสูงขึ้นไป

เรื่อยๆ บนต้นไม้ก็มีสัตว์อสูรงูด�าเช่นกัน เพียงแต่พวกมันมีไม่มากเท่าด้าน

ล่าง เมื่อมาถึงปลายยอดต้นไม้ เขาก็หยุดยืนส�ารวจภูมิประเทศ
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“ถัดจากนี้ไปจะเป็นการลงเนินเขา”

ฉางซากล่าวขึน้ ปรายตามองดกูารบกุขึน้เนนิมาของฝงูสตัว์อสรูงดู�า

อีกนับแสนตัว เขาถึงกับถอนใจ การคิดจะฆ่าสัตว์อสูรงูด�าฝูงนี้ มันเป็น

ไปไม่ได้เลย

“จะผ่านไปยังไงดีเนี่ย”

ฉางซากล่าวพร้อมกับใช้สมองครุ่นคิดอย่างหนัก

“เนินลาดลงหรือ อืม…อาจจะยังพอมีหนทางอยู่ เวลามีน้อย คง

ต้องลองดูแล้ว”

ฉางซากล่าวจบ เขากเ็หนิร่างลงจากต้นไม้แล้วเคลือ่นร่างฝ่าวงล้อม

ของสัตว์อสูรงูด�าไปยังต้นไม้ขนาดคนโอบต้นหนึ่ง ฉางซาสะบัดหอกโจมตี

ต้นไม้อย่างรวดเร็ว

ตมู! ต้นไม้หกัโค่นลงมาด้วยการโจมตีเพยีงครัง้เดยีว เฒ่าอสีานและ 

เทพยันต์ไร้พ่ายปรายตามองฉางซาอย่างสงสัย แต่พวกเขาก็ไม่ได้มีสมาธิ

มองนานนัก เพราะต้องรับมือกับสัตว์อสูรงูด�าที่โจมตีเข้ามารอบทิศทาง

ฉางซาควงหอกโจมตีฝงูสัตว์อสูรงูด�า และใช้หอกตดัต้นไม้เป็นท่อน

ขนาดใหญ่ เมื่อได้จังหวะก็เตะท่อนไม้ที่มีความยาวสองเมตร กระเด็นขึ้น

ไปอยู่บนยอดเนินเขา

พริบตาต่อมา ฉางซาก็บุกแยกจากกลุ่ม ทะยานไล่ตามท่อนไม้ใหญ่

ท่ีเขาเตะออกไป เฒ่าอีสานและเทพยันต์ไร้พ่ายเห็นฉางซาก�าลังบุกขึ้นไป

บนเนินเขาคนเดียว ทั้งสองต่างก็ร้องเสียงหลง

“ไอ้เทพหนุม่ อย่าโชว์เก๋า กลับมาท่ีกลุ่มเรว็เข้า เอง็ก�าลงัฆ่าตวัตาย 

นะโว้ย!”

เฒ่าอีสานร้องเตือน

“เทพหนุ่มกลบัมา นายคนเดยีวฝ่าไปไม่ได้หรอก เราใช้ยุทธวธิตีัง้รบั  

ฆ่าพวกมันให้หมดแล้วค่อยเดินทางกันต่อ”

เทพยันต์ไร้พ่ายร้องตะโกนบอก ฉางซาส่ายหน้าทันที

“ฉนัก�าลงัจะทดลองอะไรบางอย่าง แผนต้ังรบัของนายไม่ได้ผลแน่ๆ 

เพราะยงัมฝีงูสัตว์อสรูงดู�าอกีจ�านวนมากก�าลงัขึน้เนนิมาทีน่ี ่และอกีไม่นาน

ทุกคนจะต้องตาย”

ฉางซาร้องตะโกนบอกจบ เขากค็วงหอกเปิดทางบกุฝ่าสตัว์อสรูงดู�า 
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ทะลุขึ้นไปบนเนิน

“ลุงดูไว้ ถ้าฉันท�าส�าเร็จก็ให้ท�าตาม”

ฉางซากล่าวจบ เขากเ็ตะเท้าไปทีท่่อนไม้ขนาดใหญ่ พริบตามนักพ็ุง่

ลงจากเนิน ฉางซาเหินร่างไล่ตามไปติดๆ เมื่อเท้าสัมผัสท่อนไม้ขนาดคน 

โอบ ฉางซาก็รีบยืนทรงตัวให้ดีๆ ท่อนไม้พุ่งลงจากเนินเร็วมาก ตอนแรก

ฉางซาคิดว่าจะพบฝูงสัตว์อสูรงูด�าพุ่งขึ้นมาฉก แต่จริงๆ กลับมีไม่กี่ตัว

“ยิปปี้ ยู้ฮู ฮ่าๆๆ”

ฉางซาแหกปากร้องด้วยความยินดี เฒ่าอีสานกับเทพยันต์ไร้พ่าย

เวลานี้เหินร่างขึ้นมาดูฉางซาบนต้นไม้สูง ทั้งสองคนอ้าปากค้าง

“วิธีแผลงๆ ของมันใช้ได้ผลแฮะ”

เฒ่าอสีานกล่าวจบกก็ระโดดลงไปเบือ้งล่างเตรียมเลยีนแบบฉางซา  

เทพยันต์ไร้พ่ายก็ท�าเช่นเดียวกัน ดูเหมือนหมาบ้าเพลิงและเหย่ียวแดงจะ

เห็นวิธีการของฉางซา ชั่วครู่ต่อมาจึงเกิดศึกสงครามแย่งชิงต้นไม้ขึ้น

เมือ่เฒ่าอีสานกบัเทพยนัต์ไร้พ่าย เหน็กลิด์มงักรเพลงิและกลิด์ลาย

พยัคฆ์แย่งต้นไม้กับลูกสมุนของตัวเอง ก็เกิดความไม่พอใจอย่างรุนแรง

“ไอ้หมาบ้าเพลิง อย่ายุ่งกับคนของข้า”

เฒ่าอีสานที่ก�าลังรับมือกับฝูงสัตว์อสูรงูด�าเหินร่างเข้าไปขัดขวาง 

หมาบ้าเพลิงที่คิดจะแย่งต้นไม้กับลูกน้องเขาคนหนึ่ง หมาบ้าเพลิงหัวเราะ

แล้วกล่าวขึ้นว่า

“ต้นไม้ต้นหนึ่งตัดได้ตั้งหลายท่อน ขอแบ่งหน่อยไม่ได้หรือไง”

“ไม่ได้”

เฒ่าอีสานปฏิเสธเสียงแข็ง หมาบ้าเพลิงยิ้มเหี้ยม ต้นไม้บริเวณนี้มี

น้อยมากๆ จนไม่เพยีงพอต่อการใช้งาน ดงันัน้เขาจงึตดัสนิใจปะทะกบัเฒ่า

อีสานเพื่อแย่งชิงต้นไม้ต้นนี้

“ไม่ให้ก็คงต้องแย่งกันแล้ว”

หมาบ้าเพลิงบุกเข้าโจมตีเฒ่าอีสานก่อน ทั้งสองต่างปะทะกันอย่าง

ดุเดือด ในขณะเดียวกันทั้งสองคนก็ต้องระวังสัตว์อสูรงูด�าที่โจมตีเข้ามา

ตลอดเวลาด้วย
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เวลาผ่านไปห้านาที

ท่อนไม้ทีฉ่างซาใช้ลงมาจากเนนิเขากจ็อดทีด้่านล่างของเนนิ ฉางซา 

มองซ้ายมองขวา เมือ่ไม่พบเหน็สัตว์อสูรงูด�าบรเิวณนี ้เขากก็ระโดดลงจาก

ท่อนไม้ ฉางซาปรายตากลบัไปมองบนเนนิเขาแล้วกพ็บว่ายังไม่มีใครใช้วธิี

ของตนลงมาจากเขาสักคน ฉางซาถึงกับเกาศีรษะ

“ฉันท�าให้ดูแล้ว ท�าไมไม่ท�าตามเนี่ย”

ฉางซาบ่น แต่เขาหารู้ไม่ว่าบนเนินเขาก�าลังปะทะกันอย่างดุเดือด

เพื่อแย่งต้นไม้ และเหตุที่ไม่มีใครตามฉางซาลงมาก็เพราะกิลด์สามราชัน

สวรรค์และกิลด์เซียนเหยียบฟ้าได้ตัดท่อนไม้มารวมกันไว้ เป้าหมายของ

พวกเขาคือต้องการเดินทางพร้อมกัน และถ้าใครพลาดจะได้ช่วยเหลือ

กันทัน

ฉางซามอง เลกิสนใจคนทีจ่ะตามมา เขามองไปด้านหน้ากเ็หน็ภเูขา

ที่เป็นสัญลักษณ์ทางออกจากป่าเงาปีศาจส่วนปลาย มันอยู่ห่างออกไป 

ไม่ไกลนัก ฉางซาคลี่ยิ้มอย่างเจ้าเล่ห์

“โอกาสทองมาถึงแล้ว ฮ่าๆๆ คัมภีร์สี่ธาตุจ๋า ป๋ามาแล้วจ้า”

ฉางซากล่าวจบ เขาก็รีบเคลื่อนร่างต่อไปทันที

ฉางซาวิ่งผ่านช่องภูเขาที่เต็มไปด้วยต้นไม้ ลึกเข้าไปได้ 100 เมตร 

เขาก็พบแม่น�้าขวางอยู่ โดยริมฝั่งแม่น�้ามีเสาปูนทั้งหมด 12 ต้น ฉางซา

ปรายตามองข้ามแม่น�้าไป เขาก็เห็นถ�้าแห่งหนึ่ง และการจะเข้าไปในถ�้า

ไม่มีวิธีอื่น นอกจากต้องข้ามแม่น�้าไปเท่านั้น

แม่น�้าแห่งนี้ มีความกว้างประมาณ 500 เมตร ส่วนสีของน�้าดูปกติ 

คล้ายไม่มีพิษมีภัยอะไร

“มันจะง่ายไปไหมเนี่ย”

ฉางซาพูดกับตัวเอง ก่อนจะขยับเข้าไปนั่งที่ริมฝั่งแม่น�้า ฉางซา

ทดลองเอานิ้วจุ่มลงไป เพื่อทดสอบพิษและอุณหภูมิของน�้า เมื่อพบเป็นน�้า

ปกติเขาก็กระโดดลงไป

ตูม!!!

ชั่วครู่เดียวที่ฉางซาโผล่หัวขึ้นมาเหนือน�้า ในหัวของฉางซาก็มีเสียง

คอมพิวเตอร์ดังขึ้นว่า

“สัตว์อสูรปลาซิวปีศาจระดับ 58 เตรียมจู่โจม”
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“สัตว์อสูรปลาซิวปีศาจระดับ 58 เตรียมจู่โจม”

ฉางซาตกใจรีบเผ่นขึ้นจากน�้า ตั้งแต่มีเสียงคอมพิวเตอร์รายงาน

ค�าว่าสัตว์อสูรแล้ว ฉางซาไม่สนใจด้วยซ�้าว่ามันเป็นสัตว์อสูรอะไร แต่ถึง

กระนั้น เมื่อฉางซาเห็นนิ้วของตัวเอง เขาก็ร้องลั่นป่า

“อ๊ากกก มันกินนิ้วตรูแล้ว”

นิว้ชีข้องฉางซาถกูกนิไปหนึง่ข้อ ท�าให้เลอืดพุง่กระฉดูออกมา ฉางซา 

รีบหาน�้ายาเพิ่มพลังมากินทันที

“บัดซบ ปลาซิวบ้าอะไรวะ โหดฉิบหาย จ�าไว้เลยว่าออกไปโลก

ภายนอกเมื่อไหร่ จะไปซื้อพวกเอ็งมาทอดกินให้หายแค้น”

ฉางซากล่าวอาฆาตไว้ หลังจากได้สติ ฉางซาก็เร่ิมเดินส�ารวจเสา

ทั้ง 12 ต้น เพราะเขาคิดว่าเมื่อมันข้ามน�้าดีๆ ไม่ได้ มันก็ต้องมีวิธีอื่น

ฉางซาเดินส�ารวจเสาทั้งหมด 12 ต้นอยู่สักพัก เขาพบว่าบนเสา

แต่ละต้นมีรูปภาพที่แกะสลักเป็นรูปสัตว์ไม่ซ�้ากันอยู่ด้วย

“มันเป็นเสา 12 นักษัตรนี่หว่า”

ฉางซาร�าพึง

“แล้วมันเกี่ยวอะไรกับการข้ามไปวะ”

ฉางซากล่าวกับตัวเอง เมื่อนึกไปถึงข้อความบนแผนที่สี่ธาตุ ฉางซา

ก็รีบหยิบออกมาดูอีกครั้ง

“จงข้ามไปด้วยสิ่งที่คุณมี”

ฉางซาอ่านทวนสองรอบ ก่อนหน้านี้จากข้อความ ฉางซาเข้าใจว่า 

แผนท่ีส่ีธาตุบอกให้เขาว่ายน�้าข้ามไป แต่เมื่อเขาได้กระโดดลงน�้าไปแล้ว 

และได้พบเจอสตัว์อสรูปลาซวิปีศาจ ฉางซากม็ัน่ใจได้ว่าถ้าข้ามด้วยการว่าย

น�้าไป เขาคงไปได้ไม่ถึงสิบเมตรก็ถูกฝูงสัตว์อสูรปลาซิวปีศาจฆ่าตายแล้ว

ฉางซานิ่งคิดเล็กน้อยแล้วหยิบหอกระดับต�่าออกมาจากกระเป๋ามิติ

“ลองใช้แผนเดิมดูดีกว่า ถ้าใช้ได้ เราจะใช้ท่อนไม้ข้ามไป”

ฉางซากล่าวจบ ก็ขว้างหอกลงไปในน�้า ชั่วครู่เดียว ฉางซาก็ต้องอ้า

ปากค้าง เมือ่เหน็สตัว์อสรูปลาซวิปีศาจพากนัเขมอืบกนิหอกจนหมด แม้แต่

เหล็กปลายหอกมันก็ยังกิน

“ฟันมันไม่หักหรือไงฟะ”

ฉางซาบ่นอุบ เขาเดินไปเดินมาอยู่พักใหญ่ ก็หยุดยืนมองเสาทั้ง 
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สิบสองต้น

“หรือว่า เสาพวกนี้มันเกี่ยวกับนักษัตรปีเกิดของผู้เล่นแต่ละคนที่

สมัครเล่นเกมวะ”

ฉางซาเดินไปหยุดยืนอยู่หน้าเสานักษัตรปีมะโรง

“ฉันเกิดปีมะโรง”

ฉางซาตะโกนออกไป แต่ก็ไม่มอีะไรเกดิข้ึน ฉางซาสงัเกตบนปลาย

เสา เขาเห็นมันคล้ายกับที่นั่ง ฉางซาจึงพอจะเริ่มปะติดปะต่อข้อมูลได้

“เสาพวกนี้น่าจะเป็นอุปกรณ์ใช้พาข้ามไปอีกฝั่งสินะ”

ฉางซากล่าวจบ เขาก็เรียกใช้คัมภีร์ยันต์สร้างร่างแยก และเมื่อให้

สัญญาณมือ ร่างแยกของฉางซาก็รีบเหินร่างขึ้นไปบนเสานักษัตรปีมะโรง

เสานักษัตรปีมะโรงเรืองแสงเล็กน้อย สักพักมันก็พุ่งแหวกแม่น�้า

ออกไปด้านหน้าด้วยความเร็วสูง ร่างแยกของฉางซาต้องยึดเกาะที่นั่งจน

แน่น ไม่งั้นร่างคงถูกสลัดหลุดออกจากเสาได้ง่ายๆ

“ฮ่าๆๆ ในที่สุดก็ข้ามไปได้เสียที ส่วนเราก็รอรับหน้าคนอื่นที่เหลือ”

ฉางซากล่าวจบ เขาก็เดินไปหาที่นั่งพักใกล้ๆ และใช้ดวงตาอีกข้าง

ติดตามร่างแยกของเขาข้ามแม่น�้าไป

การข้ามแม่น�้าใช้เวลาไม่ถึงสองนาที ฉางซาก็กระโดดลงจากเสา

นกัษตัร ชัว่ครูเ่ดยีวฉางซากพ็บเสานกัษัตรเคล่ือนทีย้่อนกลบัมายงัต�าแหน่ง

เดิมของมัน

ฉางซาร่างแยกยงัไม่ได้สนใจว่าตวัเองจะข้ามกลบัมาอย่างไร แต่เขา

เลือกวิ่งไปที่ถ�้าก่อน เมื่อเขาได้ย่างเท้าเข้ามาในถ�้าแล้ว ฉางซาก็จัดการจุด

คบไฟ เพราะในถ�้ามืดจนมองไม่เห็นอะไรเลย

ปากถ�้ามีขนาดไม่ใหญ่นัก แต่พอเดินลึกเข้าไปกลับพบถ�้าค่อยๆ 

ขยายขนาดขึ้น ฉางซาเดินประมาณ 100 เมตร เขาก็ทะลุมายังห้องโถง

ขนาดใหญ่

“ฮ่าๆๆ เจอแล้ว ฮ่าๆๆ”

ฉางซาหวัเราะเสยีงดงั เมือ่พบเหน็กล่องคมัภร์ียนัต์ 4 กล่องวางบน

แท่น และมีอาวุธพิเศษอีก 4 เล่มที่ลอยอยู่ในอากาศ

ฉางซาค่อนข้างผิดหวังอยู่บ้าง เพราะอาวุธพิเศษทั้ง 4 เล่ม มี

กระบี่ 2 เล่ม และดาบอีก 2 เล่ม มันไม่ได้มีหอกอย่างที่เขาคิดหวังไว้  
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ฉางซาเดินเข้าไปใกล้ๆ อาวุธทั้ง 4 เล่ม

ฉางซาท�าตามข้อตกลงที่ให้ไว้กบัเฒ่าอสีาน เขาหยบิถงุมอืพเิศษข้ึน

มาใส่ เผื่อเวลาหยิบอาวุธพิเศษ คอมพิวเตอร์จะได้ไม่ต้องบันทึกการเป็น

เจ้าของอาวธุในขณะนี ้ฉางซาหยบิกระบี ่1 เล่ม เพือ่มอบให้เพือ่นเลฟิเทพ

อ้วน และหยิบดาบออกมาอีก 1 เล่มเพื่อมอบให้เฒ่าอีสาน

ฉางซาไม่ต้องการขโมยทั้งหมด เพราะเดี๋ยวจะท�าให้เทพยันต์ไร้

พ่ายไหวตวั แม้ฉางซาจะเข้ามาถงึอาวธุก่อน แต่เขามเีงือ่นไขตกลงกบัเทพ

ยันต์ไร้พ่ายว่า เขาจะได้เลือกคัมภีร์ก่อน ดังนั้นเป้าหมายของฉางซาก็คือ 

ต้องการเข้ามาดูคัมภีร์ยันต์ในกล่องเท่านั้น

คัมภีร์ยันต์ที่ฉางซาต้องการคือ คัมภีร์ยันต์ธาตุลม ส่วนเฒ่าอีสาน

อยากได้คัมภีร์ยันต์ธาตุไฟ ฉางซาท�าการส�ารวจทั้งสี่กล่อง เมื่อรู้ต�าแหน่ง

ของคมัภร์ียนัต์แต่ละธาตุแล้ว ฉางซากปิ็ดกล่องไว้เช่นเดมิ หลงัจากนัน้เขา

ก็เลือกที่จะเดินส�ารวจดูภายในถ�้า เผื่อจะมีสมบัติอื่นหลงเหลืออีก

ฉางซาร่างจริงเวลานี้ก�าลังนั่งยิ้มอยู่ใต้ต้นไม้

ตอนนี้เขามีความสุขมากที่ท�าตามแผนได้ส�าเร็จ ฉางซาเอียงหูฟัง 

สักพัก เขาก็พบว่า มีคนก�าลังต่อสู้กัน และก�าลังมุ่งหน้ามาที่นี่

คนแรกที่โผล่มาให้ฉางซาเห็นก็คือ เฒ่าอีสาน และหมาบ้าเพลิง ทั้ง

สองก�าลังปะทะกนัด้วยพลงัหมดั หลงัจากนัน้เหยีย่วแดงกบัเทพยนัต์ไร้พ่าย

ก็โผล่ตามมา ทั้งหมดปะทะกันอย่างดุเดือด

เฒ่าอีสานเห็นฉางซานั่งเล่นอยู่ใต้ต้นไม้ก็กล่าวขึ้นว่า

“เอ็งท�าไมไม่ข้ามน�้าไปวะ”

“ฉันยังหาวิธีข้ามไปไม่ได้” ฉางซาตอบยิ้มๆ

“เอง็ยงัไม่ข้ามไปกด็ ีตอนนีเ้อง็ช่วยพวกข้าจดัการกบักลิด์มงักรเพลงิ

และกิลด์ลายพยัคฆ์ก่อน พวกมันร่วมมือกันจะฆ่าพวกเราแล้วโว้ย!” เฒ่า

อีสานกล่าวเสียงดังลั่น

“หา!? จะให้ฉันไปสู้กับไอ้หมาน้อยเนี่ยนะ ฉันไม่เอาหรอก” ฉางซา 

กล่าวขึ้น

“นายอยากตายหรอื กล้าเรยีกฉนั ‘หมาน้อย’ ” หมาบ้าเพลิงแหกปาก 

พดู ฉางซาก�าลงัจะตอบ แต่เมือ่เหน็ลโิป้โผล่เข้ามา ฉางซากย็ิม้เหีย้มในทนัที
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“ลุงเล่นกับหมาน้อยไปก่อน ฉันพบคู่ต่อสู้ของฉันละ”

ฉางซากล่าวจบ เขากห็ยบิหอกเหลก็ด�าออกมา และเหนิร่างพุง่เข้าหา

ลิโป้อย่างปัจจุบันทันด่วน

“ฮ่าๆๆ ลิโป้ ตายยย”

“แก!”

ลิโป้ค�าราม เมื่อเห็นฉางซาเหินร่างเข้ามาพร้อมกับหอกในมือ

ตูม! หอกเหล็กด�าฟาดลงกลางศีรษะลิโป้เต็มแรง ดาบในมือของ

ลิโป้ไม่อาจทนก�าลังโจมตีได้ มันจึงปลิวกระเด็นไปพร้อมกับร่างของเขา

โครม! ร่างของลิโป้ฟาดกระแทกเข้าไปที่ก้อนหินด้านหลังอย่าง

รุนแรง เขากระอักเลือดออกมาสองครั้ง ตอนนี้ลิโป้มีระดับพื้นฐานเหลือ

เพยีง 40 เท่าน้ัน การจะรบัมอืกบัฉางซา จงึไม่มโีอกาสชนะแม้แต่นิดเดียว

“ฮ่าๆๆ ลิโป้ วันนี้นายตายแน่ๆ”

ฉางซาหัวเราะดังลั่น เขาดีดร่างพุ่งเข้าหาลิโป้อีกครั้ง หอกในมือ

ฟาดใส่ร่างลิโป้อย่างบ้าคลั่ง ลิโป้พยายามใช้แขนป้องกันไว้ แต่ก็ไม่ได้ผล 

แขนท้ังสองข้างถูกฉางซากระหน�่าฟาดจนหัก ร่างของลิโป้ทรุดลงจนเข่า

กระแทกพื้น ฉางซาแทงหอกเข้าไปที่หน้าอกศัตรูอย่างต่อเนื่อง

ฉกึ! คมหอกแทงทะลเุสือ้เกราะและจมลกึลงไปในร่างของลโิป้ เขา

กระอักเลือดออกมา แววตาลิโป้จ้องมองฉางซาอย่างอาฆาตแค้น

“ฮ่าๆๆ จงอาฆาตแค้นฉันให้มาก ฉันชอบ ฮ่าๆๆ” ฉางซาหัวเราะ

ชอบใจ

ฉางซายงัไม่ได้ดงึหอกออกจากร่างลิโป้ เขากพ็บว่ามลีกูธนพูุง่เฉยีด

ผ่านร่างของเขาไปเพยีงไม่กีเ่ซ็นต์ ฉางซารบีหนัไปมองตามทศิทางทีล่กูธนู

พุง่เข้ามา เขาเหน็สงิเทยีนก�าลงัปะทะกบัเหนอืขนุเขา และในมอืของสงิเทยีน 

ถือคันธนูไว้

“บดัซบ…ไอ้หน ูนายกล้าโจมตมีหาเทพธนอูย่างฉนัรึ นายคงไม่อยาก

มีชีวิตอยู่แล้วใช่ไหม”

ฉางซากล่าวจบ กย็กเท้าขึน้ถบีใส่ร่างลโิป้ หอกเหลก็ด�าหลดุออกมา 

ส่วนร่างลิโป้ก็ล้มฟาดลงบนพื้นดังโครม เลือดทะลักออกมาจากบาดแผล

ราวกับก๊อกประปาแตก ไม่นานลิโป้ก็กลายเป็นแสงหายไป

ฉางซาเกบ็หอกเหลก็ด�าแล้วเปลีย่นเป็นธนเูหลก็ด�าแทน ฉางซาหยบิ
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ซองธนูมาพาดใส่ด้านหลัง พร้อมกับเดินเข้าไปยังต�าแหน่งที่เหนือขุนเขา

ก�าลังปะทะกับสิงเทียน

บริเวณที่ต่อสู้ของเหนือขุนเขาและสิงเทียนคือป่าห่างจากทางเข้า 

40 เมตร เมื่อครู่สิงเทียนได้พยายามยิงฆ่าฉางซา แต่เพราะเขาต้องรับมือ

กบัเหนือขนุเขาไปด้วย สงิเทยีนจงึยงิไม่ถนดั สดุท้ายจงึไม่สามารถเล่นงาน 

ฉางซาได้

“เหนือขุนเขา ไปช่วยคนอื่น ฉันจัดการมันเอง”

ฉางซาที่เดินใกล้เข้ามากล่าวเสียงดัง เหนือขุนเขาจึงหยุดการไล่ล่า 

และปล่อยให้สิงเทียนหายเข้าไปในป่า

“หัวหน้าบ่อน สู้มันไม่ได้หรอก”

เหนือขุนเขากล่าวขึ้น

“ไม่ต้องกังวล ถ้ามันเป็นเทพธนู ฉันก็องค์มหาเทพธนูแล้ว” ฉางซา

กล่าวขึน้ยิม้ๆ เหนอืขนุเขามองดธูนใูนมอืของฉางซา เขาพบว่า มนัไม่ใช่ธนู

ธรรมดาอย่างแน่นอน เหนือขุนเขาถอนใจ ก่อนจะกล่าวขึ้นว่า

“หัวหน้าบ่อน ระวังตัวด้วย”

“อืม” ฉางซาตอบรับเสร็จ เหนือขุนเขาก็รีบเคลื่อนร่างผ่านฉางซา

ไปสมทบกับลูกสมุนที่ก�าลังปะทะกับผู้เล่นกิลด์ลายพยัคฆ์และกิลด์มังกร

เพลิงซึ่งอยู่ไม่ไกลนัก

ฉางซาเคลื่อนร่างเข้าไปหลบหลังต้นไม้ ฉางซาใช้สกิลปล่อยให้ธนู

เหล็กด�ารับ ‘พลังชีวิต’ เพื่อเพิ่มก�าลังในการโจมตีของตัวเอง ชดเชยค่า

ระดับพื้นฐานที่ต�่ากว่าฝ่ายตรงข้าม

เพื่อหาต�าแหน่งของศัตรู ฉางซาจึงเคลื่อนร่างออกจากที่ซ่อนก่อน

ฟ้าววว…ธนดูอกแรกพุง่เข้ามาหาฉางซาอย่างรวดเร็ว ฉางซาทีเ่คลือ่น

ร่างรกุไปด้านหน้าได้ 6 เมตร ก็ต้องพลิกตัวหลบลกูธนเูป็นพลัวนั แก๊กกก…

ลูกธนูฉีกเสื้อที่ชายโครงกระจุยแต่เขาไม่ได้รับบาดเจ็บอะไร

ฉางซารู้ต�าแหน่งฝ่ายตรงข้ามแล้ว พริบตาเขาก็ง้างสายธนู ยิงสวน

กลับไป ตูม! เสียงระเบิดของหัวธนูดังสนั่น ฉางซาพบว่าสิงเทียนสามารถ

หลบลูกธนูของเขาได้เช่นกัน

ฉางซาไม่ได้สนใจลูกธนูท่ียิงออกไป เขาบุกเข้าไปหาต�าแหน่งที่ถูก

โจมตีด้วยลูกธนูทันที การเคลื่อนที่ของฉางซาไม่ได้เคลื่อนที่ตรงๆ เฉยๆ 
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แต่เขาต้องวิง่ซกิแซก็ บางครัง้กต็ลีงักาเพือ่ให้ฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถลอ็ก

เป้าได้ ซึง่มนักเ็ป็นอย่างท่ีฉางซาได้ค�านวณ สิงเทียนยงิธนโูจมตอีกีสองดอก 

แต่ก็ไม่มีลูกไหนถูกฉางซา

พลังการโจมตีของสิงเทียนไม่ได้ด้อยไปกว่าธนูเหล็กด�าของฉางซา 

ลูกธนูที่เขายิงทุกดอกล้วนระเบิดเมื่อกระทบเป้าหมาย ฉางซาจึงไม่แปลก

ใจที่เหนือขุนเขาไม่ยอมให้สิงเทียนมีโอกาสใช้ธนูกับเขา

“ตาย!”

สิงเทยีนเหนิร่างออกมาจากทีซ่่อนบนต้นไม้สงู พร้อมกบัง้างสายธนู

จนสุด ฉางซาที่ก�าลังตีลังกาหลบก็ใช้สติง้างสายธนูเช่นกัน ฟ้าววว ฟ้าววว 

ตูม! เสียงระเบิดของลูกธนูดังสนั่นหวั่นไหว ลูกธนูทั้งสองดอกระเบิดเป็น

จุณ เมื่อปลายลูกธนูปะทะกันกลางอากาศ

“แกเป็นยอดฝีมือธนูหรือเนี่ย”

สงิเทยีนกล่าวจบ เขาก็ใช้เท้าเตะต้นไม้ ดดีร่างลอยไปในอากาศอกี

ครั้ง พร้อมกับง้างสายธนู ฉางซาเองพอยิงลูกธนูเสร็จ เขาก็หยิบลูกธนูอีก

ดอกขึ้นมาพาดสายอย่างรวดเร็ว

ฟ้าววว…รอบนี้ฉางซาเป็นฝ่ายยิงก่อน สิงเทียนจึงปล่อยลูกธนูตาม 

ตูม! ลูกธนูทั้งสองดอกยังคงพุ่งชนกันแล้วระเบิดกลางอากาศ

สงิเทยีนหยบิลกูธนอูอกมาอกีครัง้ พอเท้าเขาสมัผสัพืน้ เขากป็ล่อย

ลูกธนูทันที ตูม! ลูกธนูทั้งสองดอกพุ่งชนกันอีกครั้ง ฉางซาเคลื่อนไหว

วูบวาบ อ้อมผ่านไปหลังต้นไม้แล้วง้างสายธนูหวังโจมตีฉับไว แต่สิงเทียน

อ่านออก เขาเคลื่อนร่างหลบอ้อมไปหลังต้นไม้อีกต้น

ฉางซาคลี่ยิ้มที่มุมปาก เขาปล่อยลูกธนูโจมตีไปยังต�าแหน่งที่ 

สิงเทียนเคยอยู่ แล้วใช้เท้าเตะพื้นเหินร่างขึ้นไปบนต้นไม้ ลูกธนูพุ่งผ่าน

ต�าแหน่งที่สิงเทียนเคยอยู่แล้วผ่านต้นไม้ที่เขาเคลื่อนร่างไปหลบ

“ฮ่าๆๆ เสร็จฉันละ”

สิงเทียนหัวเราะแล้วปรากฏตัวออกมา เขาปล่อยลูกธนูสวนไปตาม

ทิศทางที่ฉางซายิงมา

“เอ๊ะ!”

สิงเทียนร้องอุทาน เมื่อพบว่าต�าแหน่งที่ลูกธนูพุ่งไปหาไม่มีคน  

ลูกธนูของเขาพุ่งผ่านอากาศไประเบิดกับต้นไม้แทน สัญชาตญาณของ 
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สิงเทียนเร็วมาก เขาเงยหน้ามองด้านบนก็พบว่าฉางซาได้เล็งธนูมาที่เขา

“บัดซบ!”

สิงเทียนร้องอุทาน พร้อมๆ กับลูกธนูของฉางซาที่พุ ่งออกมา  

สิงเทียนเอียงตัวหลบ แต่ก็ไม่ทันเสียแล้ว

ตูม! ลูกธนูพุ่งเข้ากระแทกบริเวณหน้าอกเต็มแรง ร่างสิงเทียน

กระเดน็ย้อนกลบั แต่พรบิตาเขาก็ใช้เท้าดดีกบัพืน้และส่งร่างของเขาเข้าไป

หลบซ่อนทีห่ลงัต้นไม้ใหญ่ ฉางซาไม่ปล่อยให้เหยือ่หนีไปง่ายๆ เขาเหนิร่าง

ไปในอากาศพร้อมกับง้างสายธน ูส่วนสายตาก็จบัจ้องดมูมุทีต้่นไม้ ขอเพยีง

เขาเห็นร่างสิงเทียน เขาจะปล่อยลูกธนูในทันที

แต่แล้วความรูสึ้กของฉางซากบ็อกเขาว่า เขาค�านวณพลาด! ฉางซา 

รีบเงยหน้ามองขึ้นสูง เขาก็พบร่างของสิงเทียนก�าลังลอยขึ้นเหนือช่องว่าง

ระหว่างกิ่งไม้พอดี

“เวรแล้ว”

ฉางซาสบถค�าบ้าง แล้วรีบเคลื่อนมือเปลี่ยนเป้าหมาย

ฟ้าววว…สิงเทียนเป็นฝ่ายยิงก่อน ฟ้าววว…ฉางซายิงตามในจังหวะ

ห่างกันเพียงเสี้ยววินาที ตูม! ลูกธนูชนกันกลางอากาศเช่นเดิม อ๊ากกก…

ฉางซาและสิงเทียนร้องลั่นพร้อมกัน ร่างฉางซาลอยละลิ่วล้มฟาดลงพื้น

ดังโครม ไม่แตกต่างจากสิงเทียน ทั้งสองกล�้ากลืนอาการบาดเจ็บแล้วพุ่ง

เข้าหาที่หลบภัยอย่างเร่งด่วน

การโจมตีเมื่อครู่ ลูกธนูชนกันกลางอากาศก็จริง แต่ไม่ได้ชนกัน 

เต็มแรง มันแค่เฉี่ยวกันเท่านั้น ลูกธนูของสิงเทียนพุ่งเข้าโจมตีใส่หัวไหล่

ขวาของฉางซาจนเลือดพุง่กระฉดู ส่วนสิงเทียนกถ็กูธนขูองฉางซาโจมตีใส่ 

หัวไหล่ซ้ายจนเป็นแผลฉกรรจ์เช่นกัน

“ฮ่าๆๆ นายใช้ธนูไม่ได้แล้ว”

สิงเทียนหัวเราะเสียงดัง

“ฮ่าๆๆ นายเองก็ไม่ได้ดีไปกว่าฉันนักหรอก”

ฉางซาตอบกลับมา

“ฉนัระดบัสูงกว่านาย ฮ่าๆๆ ถ้าใช้อาวธุ ฉนัฆ่านายได้สบายๆ เตรยีม

ตัวตายได้เลย” สิงเทียนกล่าวจบ เขาก็พุ่งออกมาจากที่ซ่อน ฉางซาใช้เท้า

เกี่ยวคันธนูแล้วพลิกตัวออกไปเผชิญหน้ากับสิงเทียน
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“เอ๊ะ!!!”

สิงเทียนที่ถือดาบบุกเข้ามาร้องลั่น ใครจะคิดว่าฉางซาจะใช้เท้า

เหยียบคันธนูแทนการใช้มือ เขาใจหายวาบ รีบเคลื่อนร่างหนีออกไปด้าน

ข้าง แต่ก็สายไปเสียแล้ว

ฟ้าววว…ลูกธนูของฉางซาพุ่งไปกระแทกเข้าที่หน้าอกของสิงเทียน

อีกคร้ัง ตูม! แรงปะทะท�าให้เกราะที่สิงเทียนใส่ระเบิดเป็นช้ินๆ ร่างเขา

กระเด็นไปกระแทกกับต้นไม้ดังโครม และทรุดลงกองบนพื้น ส่วนธนูของ

ฉางซาก็พุ่งทะลุหน้าอกของเขาไปติดกับต้นไม้

“มัน…เป็นไปได้ยังไง”

สิงเทียนคราง

เมือ่ครู ่ฉางซาไม่สามารถใช้มอืได ้เขาจึงลบสกิลทีค่นัธนู แล้วเลอืก

ใช้ลูกธนูเหล็กด�ามารับพลังชีวิตแทน มันจึงมีพลังในการท�าลายล้างอย่าง

มหาศาล 

ขณะเดียวกัน ฉางซาก็ได้เล็งยิงต�าแหน่งที่เกราะของสิงเทียนช�ารุด

เสียหายเดิม เกราะที่สวมใส่จึงแทบไม่ได้ช่วยอะไรสิงเทียนแม้แต่น้อย

สงิเทยีนค่อยๆ ลกุขึน้ เลอืดพุง่ออกมาจากรขูองธนูทีห่น้าอกเป็นก๊อก

ประปาแตก ฉางซาไม่ปล่อยให้ศัตรูมีโอกาสรักษาตัวเอง เขาดีดร่างลุกขึ้น

ยืน และหยิบหอกเหล็กด�าออกมาควงในอากาศ เมื่อสิงเทียนเงยหน้าและ

ลุกขึ้นวิ่งเข้าหา ฉางซาก็ซัดขว้างหอกพุ่งเข้าใส่ร่างสิงเทียนเต็มแรง

ตมู!!! อ๊ากกก สิงเทียนร้องล่ัน ร่างของเขากระเดน็ลอยไปในอากาศ 

โครม!!! หอกที่ปักจมหน้าอกเสียบทะลุออกไปปักติดกับต้นไม้ด้านหลัง 

ท�าให้ร่างของเขาลอยเหนืออากาศ 2 เมตร

สิงเทียนกระอักเลือดออกมาทันที

“นาย…ร้ายกาจมาก” สิงเทียนพูดได้แค่นั้น ร่างของเขาก็กลายเป็น

แสงหายไป

“คิดไม่ถึง ฉันต้องใช้อาวุธคลาสถึงสามชนิดถึงเอาชนะนายได้  

สงิเทยีน นายยอดเยีย่มเช่นกัน” ฉางซาเอ่ยปากชมก่อนเรยีกเกบ็หอกเหลก็

ด�า ธนูเหล็กด�า และลูกธนูเหล็กด�า

ฉางซาฆ่าสิงเทียนได้แล้ว เขาจึงรีบดื่มน�้ายาเพิ่มพลัง การถูกโจมตี

ด้วยผูเ้ล่นระดบั 60 ขึน้ มนัรนุแรงกว่าทีฉ่างซาคิดไว้มาก การต่อสูท้ีผ่่านมา 
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ฉางซาได้รบัความคุ้มครองจากคัมภร์ีร่างอมตะ เขาจงึรูส้กึว่าการโค่นผูเ้ล่น

ระดบัสงูนัน้ไม่ยากเท่าไหร่ แต่เมือ่ต้องปะทะโดยไม่มตีวัช่วย เขาจงึได้รูว่้า 

ถ้าเขาพลาดนิดเดียว เขาอาจจะตายได้ง่ายๆ โดยเฉพาะกับผู้เล่นที่ถือธนู

เวลานี้ฉางซาไม่ผลีผลามออกจากป่า เพราะร่างกายของเขายังไม่

หายดี ฉางซาไม่ได้กังวลว่าพันธมิตรของเขาจะรับมือฝ่ายตรงข้ามไม่ได้ 

เพราะเท่าที่มองออกไปจากป่า ดูเหมือนกิลด์สามราชันสวรรค์และกิลด์

เซียนเหยียบฟ้าจะเป็นต่อ อีกไม่นานกิลด์มังกรเพลิงและกิลด์ลายพยัคฆ์

จะต้องตายทั้งหมดแน่

ตูม!!! ตูม!!! หมาบ้าเพลิงกับเฒ่าอีสานปะทะกันกลางอากาศ พวก

เขาต่างเหินร่างออกมาปะทะกันในที่ว่าง ฉางซาจึงถือโอกาสน่ังดูอย่าง

เพลิดเพลิน

เฒ่าอสีานฝีมอืบูไ๊ม่ธรรมดากจ็รงิ แต่ลงุคงบ้ามวยไทยจดั มเีตะเจาะ

ยางหมาบ้าเพลิงด้วย ท้ังสองปะทะกนัอยูไ่ม่ถึงสองนาท ีฉางซากเ็หน็เงาหมี

ด�ายักษ์โผล่ออกมาพร้อมกับเทพสามตา

นิ้วเดียวสังหารในร่างหมีด�ายักษ์ ใช้ความแข็งแกร่งของร่างกายไล่

ตะปบอย่างเดยีว ฉางซาค่อนข้างทึง่อยูบ้่าง เพราะด้วยระดบัของเทพสามตา 

โจมตเีท่าไหร่หมดี�ายกัษ์กว็ิง่เข้าใส่ ฉางซาอดหวัเราะข�านิว้เดยีวสงัหารไม่ได้ 

เพราะเขาอุตส่าห์ได้คัมภีร์ร่างอสูรทั้งที เวลาต่อสู้ดันไม่มีกลยุทธ์อะไรเลย 

เล่นใช้ก�าลังกันอย่างเดียว

“จะหนีไปไหน เหยี่ยวแดง”

เทพยันต์ไร้พ่ายร้องตะโกน ท�าให้ฉางซาต้องหันไปมองคู่นี้บ้าง

“ฮ่าๆๆ ไปหาที่ว่างสู้กัน ฉันอยากรู้เหมือนกันว่าเทพยันต์ไร้พ่าย

พัฒนาไปถึงไหนแล้ว” เหยี่ยวแดงกล่าวพร้อมกับเคลื่อนร่างออกห่างจาก

คนอื่นๆ

“ได้ ฉันจะท�าให้นายศิโรราบทั้งกายและใจ”

เทพยันต์ไร้พ่ายร้องตะโกนบอก ทั้งสองคนเลือกสถานที่สู้ห่างจาก

คนอื่นๆ นับร้อยเมตร เหยี่ยวแดงเรียกแผ่นยันต์ออกมา เขาตวัดนิ้วเขียน

อักษรยันต์แล้วปล่อยลงสู่พื้น

“คลื่นพสุธา”

เหยี่ยวแดงร้องตะโกน ครืนๆ ครืนๆ พริบตาพื้นดินด้านหน้าเหยี่ยว
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แดงก็ยกตัวสูงขึ้น ก่อนจะวิ่งพุ่งเข้าหาเทพยันต์ไร้พ่ายที่เป็นคู่ต่อสู้

“คัมภีร์ยันต์กระจอก”

เทพยันต์ไร้พ่ายกล่าวเสียงดังพร้อมกับตวัดนิ้วขีดเขียนอักษรยันต์

“ก�าแพงลม”

เทพยันต์ไร้พ่ายเรียกใช้คัมภีร์ยันต์ก�าแพงลมที่ง่ายต่อการเขียน  

พรบิตาทีต่วดันิว้ออกไป แผ่นยนัต์ก็กลายเป็นก�าแพงลมขนาดใหญ่ขวางกัน้

คลื่นดินที่ยกตัวทะยานเข้ามาหาราวกับคลื่นน�้าขนาดใหญ่

บึม้!!! เสียงระเบดิดงัสนัน่หวัน่ไหว เทพยนัต์ไร้พ่ายเขียนอกัษรยนัต์

ต่อเนื่อง

“กระสุนดิน”

เทพยันต์ไร้พ่ายเรียกใช้คัมภีร์ยันต์สายจู่โจมบ้าง ทันทีที่เรียกใช้  

พืน้ดนิรอบตวัเขากม็กีารจบัตวัของดนิแล้วยกลอยสงูขึน้ ก่อนจะพุง่เข้าโจมตี

เหยี่ยวแดงเป็นระลอก

“เกราะลม”

เหย่ียวแดงเรียกใช้คัมภีร์ป้องกันเช่นกัน กระสุนดินเมื่อพุ่งเข้าหา

เหยี่ยวแดงจึงปะทะกับเกราะลมเสียงดังสนั่นหวั่นไหว ตูม!!! ตูม!!! ตูม!!! 

เทพยันต์ไร้พ่ายรุกต่อเนื่อง เขาปล่อยอักษรยันต์พิเศษของเขาออกมา

“งูเห่าสายฟ้าโจมตี”

เทพยันต์ไร้พ่ายร้องตะโกน แผ่นยันต์ที่ลอยในอากาศก็กลายเป็น 

งูเห่ายักษ์ทะยานเข้าหาเหยี่ยวแดง

“ฮ่าๆๆ ฉันศึกษานายมาหมดแล้ว เจอทีเด็ดของฉันหน่อย”

เหยี่ยวแดงหัวเราะชอบใจก่อนจะปล่อยแผ่นยันต์พิเศษของตัวเอง

ออกมาเช่นกัน

“พังพอนหงอนแดงลุย”

เหยี่ยวแดงร้องตะโกน ช่ัวครู่เดียวฉางซาก็เห็นพังพอนกับงูเห่า

สายฟ้าปะทะกันอย่างดุเดือดที่กึ่งกลางสนามอย่างไม่มีใครยอมใคร

เทพยันต์ไร้พ่ายไม่รอดูผลการต่อสู้ของยันต์สัตว์อสูร เขาเคลื่อน

ร่างหาช่องว่าง เมือ่พบเหน็ร่างของเหยีย่วแดง เขาก็ใช้คมัภร์ียนัต์โจมตต่ีอ

“เสือทะยานสายฟ้า”

เทพยันต์ไร้พ่ายเรียกใช้คัมภีร์ยันต์ทีเด็ด พริบตายันต์ก็กลายร่าง



ปากกาแดงดำา  73

เป็นเสือสีทองโปร่งใส ร่างของมันมีสายฟ้าล้อมรอบพุ่งเข้าหาเหยี่ยวแดง

ด้วยความเร็วสูง

“อย่าคิดว่านายจะมีคัมภีร์ยันต์ระดับสูงคนเดียว…

“เกราะเต่าพันปี”

เหยี่ยวแดงเรียกใช้คัมภีร์ยันต์ต้ังรับอีกครั้ง ดังนั้นเหนือร่างของ

เหยี่ยวแดงจึงเกิดพลังงานสีเขียวรูปกระดองเฒ่าขึ้นมา

บึ้ม!!! เสียงระเบิดดังกึกก้อง เสือทะยานฟ้าและเกราะเต่าพันปี 

ล้วนสลายหายไปหมด การปะทะครั้งนี้บ่งบอกได้ว่าระดับพลังของทั้งสอง

คนสูสีกัน

ฉางซานั่งดูแต่ละคู่ปะทะกันอยู่หลายนาทีจนเกิดความเบื่อหน่าย 

เวลานีเ้ขาอยากจะกลับเมอืงยนัต์แล้ว ฉางซาจงึคดิจะก่อกวนการต่อสู ้เขา

จึงหยิบธนูเหล็กด�าออกมาถือไว้แล้วกระโดดขึ้นไปซุ่มอยู่บนต้นไม้

“ไอ้หมาน้อย จะกลับเมืองดีๆ หรือจะให้บังคับกลับ”

ฉางซาร้องตะโกนเสียงดังออกมาจากในป่า

“ไอ้เทพหนุ่ม นายบังอาจมาก เดี๋ยวฆ่าไอ้แก่เสร็จ ฉันจะไปฆ่านาย

ทีหลัง” หมาบ้าเพลิงข่มขู่ ฉางซาหัวเราะพร้อมกับยิงธนูออกมา ฟ้าววว…

ฉึก “อ๊ากกกกกก”

หมาบ้าเพลิงร้องลั่น เมื่อเจอลูกธนูพุ่งปักใส่ข้อเท้า การเคลื่อนไหว

ของเขาจงึไม่สะดวก เฒ่าอีสานเลยถอืโอกาสพุง่ร่างเข้าประชดิแล้วยงิหมดั

ซ้ายอัดเข้าไปที่หน้าอกหมาบ้าเพลิงเต็มแรง

ผัวะ! “อ๊ากกก” 

หมาบ้าเพลิงร้องสุดเสียง ร่างของเขาลอยละลิ่วล้มลงฟาดพื้นดัง

โครม หมาบ้าเพลิงกระอักเลือดออกมา เขารีบดึงลูกธนูที่ขาออก

“แน่จริงอย่าลอบโจมตีสิวะ”

หมาบ้าเพลิงระเบิดอารมณ์อย่างหงุดหงิด

“ฉันจะลอบโจมตี มีปัญหาปะ”

ฉางซาตอบกลับมา หมาบ้าเพลิงกัดฟันกรอดๆ เขาดีดตัวลุกขึ้นยืน 

ก่อนจะปรายตาไปมองดูเหล่าสมุน ที่ถูกฆ่าใกล้จะหมดแล้ว

“บัดซบ ฝากไว้ก่อนเถอะ ทุกคน ถอนก�าลัง”

หมาบ้าเพลงิตดัสนิใจ เพราะขนือยูต่่อไปคงตายไม่เหลอืสกัคน เฒ่า
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อีสานขี้เกียจวิ่งไล่ตามหมาบ้าเพลิง จึงยืนดูฝ่ายตรงข้ามหนีไปต่อหน้า

ต่อตา ฉางซาเมื่อเล่นงานหมาบ้าเพลิงเสร็จแล้ว เขาก็หันไปเล่นงานน้ิว

เดียวสังหารบ้าง

น้ิวเดยีวสงัหารเจอฉางซายงิลกูธนกู่อกวน ในทีส่ดุกต็ดัสนิใจเผ่นหนี

ไปอกีคน เหยีย่วแดงเหน็สมนุตัวเองเหลือเพยีง 3 คนเท่านัน้ เขากเ็ลกิต่อสู้

กับเทพยันต์ไร้พ่ายแล้ววิ่งไล่ตามหลังลูกสมุนไป

หลังสงครามย่อยๆ สงบลง ฉางซากเ็ดนิออกมาจากป่า เหนือขุนเขา

เดินยิ้มเข้าไปหาแล้วกล่าวขึ้นว่า

“หัวหน้าบ่อนร้ายกาจมาก เล่นงานสิงเทียนจนตายได้”

“หา!? นายฆ่าสิงเทียน!?” เทพสามตาร้องอุทาน

“เอ็งฆ่ามันจริงๆ หรือวะ” เฒ่าอีสานระเบิดค�าถามอีกคน ฉางซา

โบกมือกล่าวขึ้นว่า

“ฝีมือกากๆ อย่างสิงเทียน เป็นได้แค่เห็บหมา เมื่อเผชิญหน้ากับ

มหาเทพหนุ่มสุดหล่ออย่างฉัน”

ฉางซาคุยเขื่อง พวกที่ยืนฟังก็พากันยิ้มแห้งๆ

“แล้วลิโป้ล่ะ” เฒ่าอีสานถามต่อ เพราะเห็นฉางซาขอจองกฐินลิโป้

เป็นคนแรก หลังจากนั้นเฒ่าอีสานก็ไม่รู้ฉางซากับลิโป้หายไปไหน

“ลิโป้!! หึๆ ถามหาไปท�าไมกัน ลิโป้ก็แค่ขี้เล็บของฉัน”

ฉางซาตอบหน้าตาย เล่นเอาเฒ่าอีสานต้องกุมขมับ เมื่อเจอความ

เกรียนของฉางซา

“เหอะๆ โอเค ท่านมหาเทพหนุ่ม คิดได้หรือยังจะผ่านแม่น�้าไปได้ 

ยังไง” เฒ่าอีสานเปลี่ยนเรื่องถาม ฉางซาพยักหน้าหงึกๆ เขาหลับตา ก่อน

ท�าเป็นนับนิ้วเหมือนในหนังจีน

“เอ็งท�าอะไรวะ”

เฒ่าอีสานถาม

“เงียบๆ นับนิ้วท�านายอยู่ การจะข้ามแม่น�้าไปให้ได้ เราต้องใช้

ศาสตร์ขัน้สงูสดุ” ฉางซาตอบ เฒ่าอีสาน เทพยนัต์ไร้พ่าย เทพสามตา และ

เหนือขุนเขาเจอความเพี้ยนของฉางซาเข้าไป ถึงกับท�าหน้าเซ็ง

“ท�านายออกแล้ว!!!”

ฉางซากล่าวเสียงดัง เฒ่าอีสานมองฉางซาสีหน้าไม่ค่อยจะเชื่อสัก
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เท่าไหร่ เพราะมันหาค�าตอบได้เร็วเกินไป

“เอ็งไม่ได้ล้อเล่นใช่ไหม”

“ไม่ได้ล้อเล่น ตามฉันมา เดี๋ยวทุกคนจะได้รู้ ฉันมันโคตรเทพ”

ฉางซาตอบจบ เขาก็เดินน�าทุกคนกลับไปที่แม่น�้า


