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ขอ้ตกลงธุรกิจ

ฉางซาปรายตามองแต่ไม่ได้พูดอะไร

“พวกนายมาอยู่ตรงนี้นี่เอง” อวตารถังกล่าวขึ้น 

เทพหมากรุกจ้องมองฉางซาเขม็ง แม้เขาจะเห็นฉางซาผ่านกล้อง

ส่องทางไกลมาแล้วหลายครั้ง แต่เมื่อได้มาเจอใกล้ๆ เขาก็รู้ได้ด้วยท่าทาง

ของฝ่ายตรงข้ามว่า ‘ผู้เล่นคนนี้ไม่ได้กลัวพวกเขาแม้แต่น้อย’

ฉางซาตบมือเพื่อไล่ดินออกจากมือทั้งสองข้าง เขาลุกขึ้นอย่างช้าๆ 

หันไปมองอวตารถัง เทพหมากรุก และกลุ่มลูกสมุนอีกสิบกว่าคน ก่อน

จะกล่าวขึ้นว่า

“อยู่ตรงนี้แล้วไง นายจะฆ่าพวกฉันหรือ”

“ฮะ! จะตายอยู่แล้วยังปากดีอีก” อวตารถังกล่าวน�้าเสียงเยาะเย้ย 

ฉางซาชี้นิ้วนับไปทีละคนอย่างช้าๆ

“1 2 3 4...25 ฮ่าๆๆ มีแค่นี้คิดจะมาฆ่าฉัน ฝันไปหรือเปล่า”

ฉางซาพูดพร้อมกับหัวเราะ อู่เงินและเทพกระบี่ไร้ส�านึกก็หัวเราะ

ตามไปด้วย สร้างความแปลกใจให้กับเทพหมากรุกมากขึ้น เขาสามารถ

อ่านพฤติกรรมของฝ่ายตรงข้ามออก ทั้งสามคนมั่นใจว่าจะรักษาชีวิตของ
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ตัวเองได้

“25 คน มนัแค่กองหน้าโว้ย! เดีย๋วยงัมมีาอกี 100 คน วนันีฉ้นัจะขย้ี 

พวกแกให้เละ” อวตารถังกล่าวขึ้น

“ขนมาได้เต็มที่เลย พวกเรายินดีต้อนรับ”

เทพกระบี่ไร้ส�านึกกล่าวยิ้มๆ สร้างความไม่สบายใจให้กับเทพ 

หมากรุกมากขึ้นไปอีกระดับ 

ในขณะที่อวตารถังจะกล่าวโต้ตอบ เทพหมากรุกก็ยกมือขึ้นขวาง

กล่าวว่า

“ฉันขอคุยด้วยได้ไหม”

ฉางซากวาดตามองเทพหมากรุกยิ้มกล่าวว่า

“กิลด์ผู้พิชิต พอจะมีคนใจเย็นอยู่บ้างแฮะ ไม่ใช่เจอปุ๊บก็เห่าอย่าง

เดียว”

“แก!”

อวตารถังค�าราม และคิดจะโต้คารม แต่เทพหมากรุกยกมือห้าม

เอาไว้

“ฉนัอยากจะรู ้นายได้เอา Undead ยกัษ์ไปหรอืเปล่า” เทพหมากรุก 

กล่าวขึ้น

“ท�าไมนายคิดว่าเป็นฉันเอาไป” ฉางซาย้อนถาม

“อวตารถังคล้ายจะเหน็นายอยูก่บัเขาเป็นคนสดุท้าย” เทพหมากรุก 

ตอบ

“Undead ยักษ์ไม่ได้อยู่กับฉัน แน่นอนฉันอยู่ที่นั่นจริง แต่ฉันสลบ

ไปพร้อมกบัเพือ่นนายท่ีพุง่ร่างมาชนปลายคางของฉนัพอด ีไม่ส!ิ ต้องบอก 

เพือ่นนายถกูฟาดมามากกว่า โชคดทีีฉ่นัตืน่จากสลบก่อนเพือ่นนาย ตอนน้ัน

ฉันไม่เห็น Undead ยักษ์ รวมถึงยักษ์เขาเดียวระดับสูงแล้ว ฉันจึงรีบเผ่น

หนีทันที ใครจะอยู่ที่นั่นให้โง่” ฉางซาตอบโกหก

“มันโกหก! อย่าไปเชื่อมัน”

อวตารถงัแหกปากร้องโวยวาย เทพหมากรกุตบไหล่เขาให้เงียบเสยีง 

ก่อนจะคลี่ยิ้มและกล่าวว่า

“แต่ครั้งแรกที่ฉันเจอร่างเขา ดูเหมือนอวตารถังจะถูกพิษ”

“ถูกต้อง! ฉันนี่แหละโรยพิษเคลิ้มฝัน แก้เผ็ดเขาที่ไล่ล่าฆ่าฉัน”  
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ฉางซาตอบ 

อวตารถังเบิกตาโต เขาชี้นิ้วสั่นๆ ไปที่ร่างของฉางซา

“แก! ไอ้บัดซบ แกแกล้งฉัน”

อวตารถังค�าราม คิดจะปรี่เข้าไปโจมตีฉางซา แต่เทพหมากรุกล็อก

แขนของเขาไว้และบอกให้ใจเย็นๆ 

ฉางซาอมยิ้มและยักคิ้วหลิ่วตายั่วฝ่ายตรงข้าม

“แก...ฉันจะฆ่าแก!” อวตารถังค�ารามอีกครั้ง 

เทพหมากรกุต้องส่งสญัญาณให้เหล่าสมนุทีต่ามมาด้วยรีบมาจบัร่าง

ของอวตารถงัไว้ เทพหมากรกุยงัไม่ทนัได้พดูอะไรต่อ ด้านหลงัของพวกเขา

ก็มีผู้เล่นนับร้อยปรากฏขึ้น

“ฮ่าๆๆ ปล่อยฉัน ตอนนี้พวกแกตายแน่”

อวตารถังหัวเราะอย่างสะใจ เมื่อเห็นสมุนนับร้อยมาปรากฏตัวที่นี่

“ล้อมพวกมันไว้!” อวตารถังร้องตะโกนสั่ง 

เหล่าสมนุตอบรบัและเริม่เคลือ่นร่างโอบล้อมค่ายพกัของฉางซาและ

เพื่อน เทพหมากรุกจับตามองดูฉางซาตลอดเวลา

‘มันไม่กลัวจริงๆ ด้วย’ เทพหมากรุกคิดในใจ

“ฮ่าๆๆ รุมฆ่าพวกมันได้เลย”

อวตารถงัออกค�าสัง่ เหล่าผูเ้ล่นกลิด์ผูพ้ชิติกเ็ตรยีมเข้าไปเข่นฆ่าคน 

ทั้งสามในทันที

“ช้าก่อน”

เทพหมากรุกเอ่ยปากห้าม สมุนที่ก�าลังจะบุกล้วนหยุดชะงักทุกคน  

สมนุเหล่าน้ีเป็นคนของเทพหมากรกุ ดงันัน้พวกเขาจงึฟังเทพหมากรกุมากกว่า 

อวตารถัง

“หยุดท�าไม ฉันต้องการฆ่าพวกมัน”

อวตารถังกล่าวน�้าเสียงเหลืออด เมื่อมีคนมาขวางไม่ให้เขาเข่นฆ่า

ศัตรู

“ฉนัมบีางอย่างจะถามพวกเขา หลงัจากถามแล้ว นายจะฆ่ากต็ามใจ

นาย” เทพหมากรุกตอบ

“ก็ได้ รีบๆ ถามพวกมัน” อวตารถังตอบน�้าเสียงไม่พอใจ 

เทพหมากรุกปรายตากลับไปมองฉางซากล่าวว่า
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“พวกนายไม่กลัวระดับลดหรือ”

ฉางซายักไหล่กล่าวว่า

“พวกนายคิดว่า พวกฉันจะไม่เตรียมการบางอย่างไว้ล่วงหน้าหรือ 

ต่อให้ฉันฉลาดน้อยกว่านี้ก็รู้ว่า พวกนายจะมาหาพวกฉันเร็วๆ นี้”

ค�าพูดของฉางซา ท�าให้เทพหมากรุกขมวดคิ้ว ใจของเขาสั่นขึ้นมา

อย่างกะทันหัน

“นายก�าลังบอกฉันว่า นายเตรียมพร้อมรับมือพวกฉันไว้แล้ว” เทพ

หมากรุกถามเข้าประเด็น

“ฮ่าๆๆ เตรียมรับมือ ฮ่าๆๆ พวกนายมีแค่สามคน กองก�าลังส�ารอง

ก็ไม่มี พวกนายหลอกได้แต่พวกกระจอกเท่านั้นแหละ ฮ่าๆๆ” อวตารถัง

พูดแทรกขึ้น

“ฉันไม่มีก�าลังส�ารองก็เอาชนะพวกนายได้ แม้จะฆ่าพวกนายได้ไม่

หมดก็ตาม” ฉางซากล่าวเสียงเรียบ 

เทพหมากรุกอยู่ๆ ก็หน้าซีดเผือดขึ้นมาอย่างกะทันหัน เขาต่อสู้

กับฝ่ายตรงข้ามมาพักใหญ่แล้ว ท�าไมเขาจะโง่ไม่รู้ฝ่ายตรงข้ามได้เตรียม

อะไรไว้

“ระเบิด!” เทพหมากรุกแค่นเสียงออกมา

“ฮ่าๆๆ นายไม่โง่นี ่ถกูต้อง! บรเิวณนี้ได้ฝังระเบดิไว้จ�านวนมาก เมือ่

พวกนายโจมตฉีนั ระเบดิกจ็ะท�างาน แม้พวกฉนัจะไม่รอด แต่มนักค็ุม้ค่าที่

จะแลกชีวิตกับพวกนายนับร้อยๆ คน” ฉางซาตอบ 

อวตารถังถึงกับตาเบิกโต เมื่อครู่ถ้าลูกสมุนของเขาโจมตี เขาคง

เละไปเรียบร้อยแล้ว 

เหล่าสมุนที่กระเหี้ยนกระหือรือจะฆ่าฉางซาและพวก เวลานี้ก็หน้า

ซีดกันหมดแล้ว เพราะใครจะอยากตายแบบไร้คุณค่า หลายคนกวาดตา

มองหาจุดฝังระเบิดบนพื้น แต่มันก็ดูออกยากเนื่องจากเป็นเวลากลางคืน

“อย่ามองหาให้เสียเวลา และต่อให้พวกนายเจอมันและขุดมันออก

มา ระเบิดจะท�างานทันที เพราะพวกมันถูกติดตั้งให้เชื่อมต่อกัน”

เทพกระบี่ไร้ส�านึกกล่าวยิ้มๆ ท�าให้สมุนกิลด์ผู้พิชิตต้องชะงัก เทพ

หมากรุกถอนใจกล่าวว่า

“ร้ายกาจจรงิๆ ฉนันกึไม่ถงึเลย วนันีจ้ะมาติดกบัดกัของผูเ้ล่นคนอืน่ 
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เอาละ! พวกเราจะออกไปจากที่นี่โดยไม่ฆ่าพวกนาย”

เทพหมากรุกกล่าวจบก็โบกมือเล็กน้อย เหล่าสมุนขยับออกห่าง 

อวตารถังแม้จะห้าวเป้ง แต่เมื่อต้องเอาชีวิตของตัวเองมาเดิมพัน ความ

ห้าวก็หดหายไปจนหมด เขาหุบปากไม่พูดอะไรสักค�า

“ช้าก่อน! พวกนายคิดจะไปง่ายๆ แบบนี้หรือ” ฉางซาถาม 

เทพหมากรุกขมวดคิ้วกล่าวว่า

“นายไม่พอใจ”

“ใช่! นายต้องลงนามในสัญญาบางอย่างกับฉันก่อน พวกนายถึง

ไปได้”

ฉางซากล่าวขึ้น สร้างความไม่พอใจให้กับอวตารถังมาก เขาจึง

กล่าวขึ้นว่า

“สัญญาบ้าบออะไร! พวกฉนัปล่อยพวกนายแล้ว ยงัไม่ส�านึกบญุคณุ 

อีก”

ฉางซาเงยหน้าหัวเราะข�ากล่าวว่า

“ฮ่าๆๆ ปล่อย? นายเข้าใจอะไรผดิหรอืเปล่า คนทีป่ล่อยพวกนายไป 

คือฉันต่างหาก นายอยากจะลองดูไหม เกมนี้ใครถือไพ่เหนือกว่ากัน”

“แก!” อวตารถังค�าราม 

เทพหมากรกุใช้มอืตบไหล่อวตารถงัอกีครัง้เพือ่ปรามให้เขาใจเย็นลง 

เทพหมากรุกมองฉางซาพลางคลี่ยิ้มกล่าวว่า

“นายชนะ! นายต้องการสัญญาอะไรบอกมาได้เลย”

ฉางซายกนิ้วโป้งให้ฝ่ายตรงข้ามกล่าวว่า

“นายนีห่วัไว พดูเข้าใจง่ายด ีไม่เหมอืนคนโง่บางคน ชอบวางท่าอวด

ว่าตัวเองเก่ง ตัวเองเจ๋ง แต่แท้ที่จริงห่วยแตก”

“นายด่าใคร! นายอยากตายใช่ไหม” อวตารถงัค�ารามใบหน้าแดงก�า่  

ฉางซาแบมือทั้งสอง เขาส่ายหน้ากล่าวว่า

“ฉันไม่ได้บอกชื่อนี่ แต่ถ้านายจะรับค�าสรรเสริญของฉันไป ฉันก็ 

ไม่ว่าอะไรหรอกนะ”

“แก...แก...แกจ�าไว้ ฉันจะฆ่าแกให้ได้สักวัน!”

อวตารถงักล่าวน�า้เสยีงเหลอือด แต่เขากต้็องทน เพราะฝ่ายตรงข้าม

ฝังระเบิดไว้ ถ้าตายขึ้นมา เขาต้องไปเก็บระดับใหม่ ซึ่งคงต้องใช้เวลานาน
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มากกว่าจะมาจนถึงระดับปัจจุบัน

“เลิกพูดยัว่เขา และพดูเรือ่งสญัญาของนายซะ” เทพหมากรุกกล่าว

ตัดบท

“นายต้องลงนามในสัญญา จะไม่ฆ่าพวกฉันภายใน 30 วัน นับจาก

วันนี้ ฉันเขียนสัญญาให้แฟร์กับพวกนายที่สุดแล้วนะ นายยินดีที่จะลงนาม

ในสัญญากับฉันไหม” ฉางซากล่าวน�้าเสียงสบายๆ

“ได้! ขอฉนัดสูญัญาฉบบัจรงิก่อนจะลงนามด้วย” เทพหมากรกุตอบ 

ฉางซาอมยิ้ม เขาแบมือข้างซ้ายออกไปกล่าวว่า

“เอาสัญญามา เทพอ้วน”

เทพกระบี่ไร้ส�านกึไม่รอช้า หยบิม้วนสัญญาสองฉบบัในกระเป๋ามติิ

ยื่นส่งไปให้ฉางซา เขาดีดนิ้วไปที่ม้วนสัญญา มันก็กระเด็นลอยไปหาเทพ

หมากรุก เขาใช้มือรับไว้และคลี่กระดาษออกอ่าน

เทพหมากรุกใช้เวลาอ่านเล็กน้อยก็เงยหน้าขึ้นมองฉางซา

“ฉนัตกลง ภายในระยะเวลา 30 วนั นบัต้ังแต่วนันีเ้ป็นต้นไป สมาชกิ

ในกิลด์ผู้พิชิตทุกคนจะไม่โจมตีพวกนายสามคน ถ้าละเมิดสัญญา จะต้อง

ชดใช้ 500 ล้าน”

เทพหมากรกุอ่านเสียงดงัจบ เขาก็หยบิปากกาในกระเป๋ามติอิอกมา 

เซน็ชือ่ในสญัญาทัง้สองฉบบั หลงัจากนัน้เขากโ็ยนสญัญาหน่ึงฉบบัย้อนกลับ

ไปให้ฉางซา

เหตุผลที่เทพหมากรุกเก็บสัญญาอีกหนึ่งฉบับไว้เลย เพราะฉางซา

ได้ให้เทพกระบี่ไร้ส�านึกเซ็นไว้ล่วงหน้าแล้ว

“พอใจหรือยัง” เทพหมากรุกถาม

“แน่นอน ฉันพอใจมาก เชิญพวกนายกลับไปได้ตามสบาย” ฉางซา

กล่าวยิ้มๆ 

เทพหมากรุกโบกมือส่งสัญญาณอีกครั้ง เหล่าสมุนก็รีบเผ่นออกไป

จากบริเวณนี้ราวกับเจอโรคติดต่อร้ายแรง

“พวกนายจ�าไว้ อีกไม่นานฉันจะฆ่าพวกนายทั้งหมด” อวตารถัง

กล่าวข่มขู่

“อย่าขี้คุยนัก เหม็นขี้ฟัน ชิ่วๆ” เทพกระบี่ไร้ส�านึกเอ่ยปากไล่ 

อวตารถังหางคิ้วกระตุก เขาจ้องมองเทพกระบี่ไร้ส�านึกราวกับจะ
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จ�าใบหน้าของเขาไว้ให้แม่น เทพหมากรุกตบบ่าเพื่อน อวตารถังจึงขยับ

และเดินจากไป

“อวตารถังมันเป็นคนอาฆาตของจริง เบ๊หนึ่งเวลานายอยู่ในเมือง 

กวงซีนายต้องระวังให้มาก” อู่เงินเอ่ยปากเตือน

“ฉันรู้ แต่เบ๊สองก็ควรเตือนตัวเองด้วย ฉันกับบอสเป็นเพียงนัก 

ท่องเที่ยว ส่วนเบ๊สองประจ�าอยู่ที่นี่ เมื่อพวกฉันจากไป เบ๊สองจะท�าไง”

เทพกระบี่ไร้ส�านึกกล่าวจบ อู่เงินถึงกับซีด

“อ๊ากกก! จริงด้วย ท�าไมฉันลืมนึกถึงตัวเองวะ ฉันจะท�าไงดีเนี่ย” 

อู่เงินร้องอุทาน

“ฉันแนะน�าให้ไหม เบ๊สอง” เทพกระบี่ไร้ส�านึกกล่าวยิ้มๆ

“เบ๊หนึ่งมีหนทางให้ฉันรอดตายจริงหรือ” อู่เงินถามสีหน้าตื่นเต้น

“จริงสิ ทางรอดของเบ๊สองง่ายมากเลย ขอเพียงช่วยฉันกับบอส 

จัดการกลิด์ผูพ้ชิติให้เป็นง่อย เท่านีพ้วกมนัก็ไม่กล้ามาแหย่เบ๊สองอกีต่อไป 

แล้ว”

เทพกระบี่ไร้ส�านึกกล่าวดวงตาวาวโรจน์ ราวกับมีแผนการในใจ

บางอย่าง

“จริงด้วย! ท�าไมฉันคิดไม่ออกนะ” อู่เงินกล่าวขึ้น

“แต่...เด๋ียวสิ! นัน่มนักิลด์ผูพ้ชิิตนะ ไม่ใช่กลิด์ไก่กาอาราเล่จะจดัการ

พวกมันให้เป็นง่อยได้ง่ายๆ ถ้าพวกเราไปจัดการกับพวกมัน เกรงว่าคนที่

เป็นง่อยน่าจะเป็นพวกเรามากกว่า” อู่เงินกล่าวสีหน้าไม่สู้ดีนัก 

เทพกระบี่ไร้ส�านึกตบไหล่เขากล่าวว่า

“สงครามยังไม่เริ่ม อย่าเพิ่งนับศพตัวเองสิ”

“ฉันไม่ได้เดามัว่นะ ไม่เชือ่คอยด ูพ้น 30 วนัเมือ่ไร พวกมนัตามไล่บี ้

เล่นงานพวกเราแน่ ด้วยก�าลงัแค่ไม่กีค่นจะไปสูพ้วกมนัเป็นร้อยๆ ได้ยังไง”  

อู่เงินกล่าวขึ้น

“เบ๊สองคิดว่า พวกเราจะรอจนกระทั่ง 30 วัน ถึงจะออกไปจากที่นี่ 

หรือ ฮ่าๆๆ” 

เทพกระบี่ไร้ส�านึกถามน�้าเสียงเจ้าเล่ห์

“เบ๊หนึง่หมายความว่า เราจะหนีไปก่อนจะครบ 30 วนั ตามสญัญา” 

อู่เงินถาม
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“ใช่! ฮ่าๆๆ”

เทพกระบี่ไร้ส�านึกตอบพร้อมกับหัวเราะ อู่เงินเบ้ปากกล่าวว่า

“ไปก่อนจะมีความหมายอะไร ถ้าพวกมันใช้คนตามพวกเราไป 

สุดท้ายพวกเราก็ตายอยู่ดี”

เทพกระบี่ไร้ส�านึกเปลี่ยนสายตาเป็นเหี้ยมโหดกล่าวว่า

“มันกล้าหรือ! ถ้ามันกล้าตามพวกเรามา ฉันนี่แหละจะเตะพวกมัน

ให้ร้องหาแม่เลย”

อูเ่งนิท�าหน้าเบือ่โลก เมือ่เหน็เทพกระบี่ไร้ส�านกึคยุโม้โอ้อวดเกนิจริง

“ฉันพูดจริงๆ นะ ระดับอย่างเบ๊หนึ่งเตะพวกมันยาก มีแต่พวกมัน

แหละจะเตะเบ๊หนึ่ง” อู่เงินกล่าวเตือน

“ฮ่าๆๆ ตราบท่ีสัญญา 30 วัน ยังคงอยู่ พวกมันมีแต่ต้องหนีฉัน 

ไม่มีทางท่ีพวกมันจะกล้าตีฉันหรอก ฉันสามารถทุบตีพวกมันโดยพวกมัน

ไม่สามารถตอบโต้อะไรได้ ไม่งัน้จ่าย 500 ล้าน” เทพกระบี่ไร้ส�านกึอธบิาย 

อูเ่งินถงึกบัตะลงึ เขาเพิง่จะรูว่้าสญัญาทีเ่ทพกระบี่ไร้ส�านกึเขยีนขึน้

มาและกิลด์ผู้พิชิตเซ็นชื่อมีเบื้องหลังเช่นนี้ มันไม่ใช่สัญญาธรรมดา

“บอสรู้เรื่องนี้ไหม” อู่เงินถาม

“รู้สิ ฉันกับบอสใช้มุกนี้บ่อยครั้ง” เทพกระบี่ไร้ส�านึกตอบ 

อู่เงินสูดหายใจลึกๆ เขาอดคิดในใจไม่ได้ว่า

‘บอสกับเบ๊หนึ่งน่ากลัวโคตรๆ’

ด้านฉางซายงัคงต้อนรบัผูเ้ล่นอกีหลายคนทีม่าเยีย่มเยือนและจากไป 

อย่างรวดเร็ว 

เกือบเที่ยงคืน เมื่อไม่พบเห็นใครมากวนอีกแล้ว ทั้งสามหนุ่มก็มุด

เข้าเต็นท์นอน โดยปล่อยแฟร็งกี้ให้เป็นยามดูแลความปลอดภัย

เช้าวันใหม่ 

สามหนุม่ตืน่ค่อนข้างสาย เพราะเมือ่คืนนอนดกึ หลงัจากกนิอาหาร

เช้า รวมถึงเก็บเต็นท์ที่พัก ทั้งสามคนก็มานั่งด้วยกัน เพื่อวางแผนจะไป 

ส่วนไหนของป่าที่ไม่ทับซ้อนกับผู้เล่นคนอื่น

“วันนี้กิลด์ต่างๆ ก็น่าจะยังคงไล่ตามหาคนที่ชิงจิตวิญญาณต้นไม้

เหมือนเมื่อวาน พวกเราจะฉวยโอกาสนี้ขุดหาสมุนไพร” ฉางซากล่าวขึ้น
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“พวกเขายังไม่เลิกราอีกหรือ” อู่เงินถาม

“กิลด์เลก็ๆ กค็งเลกิหวงัแล้วละ แต่กลิด์ใหญ่ๆ คงไม่เลกิหวงัง่ายๆ”

เทพกระบี่ไร้ส�านึกตอบแทรกจบ ฉางซาก็พบเห็นร่างของพิราบขาว 

ฤดูหนาว และมนต์เหมันต์ในระยะ 50 เมตร พวกเขาก�าลังมุ่งหน้ามาที่นี่

“ทุกคนเงียบ ตัวปัญหาก�าลังมาหาพวกเรา”

ฉางซากล่าวข้ึน แม้จิตใจจะเคร่งเครียดไปบ้าง แต่ตัวเองก็มั่นใจ 

ไม่น่าจะเผยพิรุธตรงไหนให้พิราบขาวรู้

‘คงมาถามข่าวเหมือนกิลด์อื่นๆ มั้ง’ ฉางซาคิดในใจ 

อู่เงินกับเทพกระบี่ไร้ส�านึกไม่ได้รู้เบื้องลึกเบื้องหลังระหว่างฉางซา

กับพิราบขาว สองหนุ่มจึงเริ่มแสดงละครตีหน้าใสซื่อเหมือนปกติ 

ฉางซาก็แกล้งท�าเป็นไม่สนใจทั้งสามคนเช่นกัน

ผู้เล่นกิลด์สายหมอกเดินเข้ามาใกล้อย่างช้าๆ ฤดูหนาวจ้องเขม็ง

มายังร่างของฉางซา อู่เงิน และเทพกระบี่ไร้ส�านึก เธอส�ารวจอย่างถี่ถ้วน 

ก่อนจะหันไปหาพิราบขาวกล่าวว่า

“ฉันมั่นใจนะ ไม่ใช่คนที่หลบหนีจากฉัน”

“ฉันเห็นด้วยกับฤดูหนาว” มนต์เหมันต์กล่าวสนับสนุน

“เป็นไปไม่ได้ ทักษะสร้างผงตามรอยในคัมภีร์ของฉันจะต้องไม ่

ผิดพลาด” พิราบขาวยืนยันหนักแน่น

“ผูเ้ล่นชายสามคนตรงหน้า เธอกเ็หน็อยูว่่าไม่ใช่เขา” ฤดหูนาวตอบ

“ไม่...ต้องเป็นเขาแน่นอน บางทีเขาอาจจะมีทักษะเปลี่ยนแปลง 

รูปลักษณ์ก็เป็นได้”

พริาบขาวกล่าวยนืยนั เพราะในอาณาเขตฤดสูมนุไพรเบ่งบาน คนที่

ถกูผงตามรอยมีเพยีงคนเดยีว ท่ีส�าคัญเธอไม่ได้ใช้ผงตามรอยมาเป็นเดอืน

แล้ว แม้จะมีผู้เล่นบางคนเคยถูกเธอใช้ผงตามรอยมาก่อน แต่คุณสมบัติ

ของมนัจะสลายหายไปภายในเวลา 24 ช่ัวโมง ดงันัน้จงึปิดประตไูปได้เลย 

จะมีคนถูกผงตามรอยคนที่สองที่นี่

“ทักษะเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ อืม...ฉันไม่เคยเห็น มันมีด้วยหรือ” 

ฤดูหนาวถาม

“ทักษะตามรอยของฉันยังมี ท�าไมทักษะเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์จะ

มีไม่ได้” พิราบขาวตอบ 
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มนต์เหมันต์ที่เดินอยู่ข้างๆ นิ่งคิดเล็กน้อยก็กล่าวขึ้นว่า

“ถ้าเขาไม่ยอมรับ เธอจะท�าไง”

“ไม่รู้สิ พวกเราจะแก้ปัญหาตามสถานการณ์” พิราบขาวตอบ

“งั้นเธอเป็นคนคุยก็แล้วกัน ถ้าให้ฤดูหนาวคุยคงหนีไม่พ้นมีเรื่อง 

มีราว” มนต์เหมันต์ตอบ 

ฤดูหนาวท�าหน้าเบื่อโลกกล่าวว่า

“นายก็พูดให้ร้ายฉันเกินไป มนต์เหมันต์”

“เงียบ! เอาละ เดี๋ยวฉันจัดการเอง” พิราบขาวกล่าวตัดบท

เมื่อเธอเดินเข้าไปใกล้กลุ่มของฉางซาแล้ว พวกเขายังคงท�าเนียน

นั่งคุยกันสามคนต่อ จนกระทั่งพิราบขาวเดินเข้ามาใกล้ในระยะ 10 เมตร 

ฉางซาจึงหยุดพูดคุยกับเพื่อนๆ พิราบขาว ฤดูหนาว และมนต์เหมันต์เดิน

เข้ามาจนถึง 5 เมตรสุดท้าย พิราบขาวจึงหยุดเดิน

“ไม่ทราบมีธุระอะไรกับพวกเรา” ฉางซาเอ่ยปากถามก่อน

“ฉันอยากท�าธุรกิจร่วมกับนาย”

พิราบขาวกล่าวขึ้นมาดื้อๆ ท�าให้ฉางซา เทพกระบี่ไร้ส�านึก และ 

อู่เงินอดตื่นตะลึงไม่ได้ สองหนุ่มปรายตามองฉางซาเล็กน้อย

“ธรุกจิ? ดเูหมอืนจะมกีารเข้าใจอะไรผิดไหม ฉนัแน่ใจนะไม่เคยรูจ้กั

พวกเธอมาก่อน” ฉางซาตอบหน้าตาย

“ไม่เคยรู้จักก็ท�าธุรกิจร่วมกันได้ไม่ใช่หรือ” พิราบขาวเปิดฉากบุก 

ฉางซาใจเต้นโครมๆ เขาเดาได้แล้ว หญงิสาวคนน้ีรู้ว่าตวัเองเป็นคน

ชงิจติวญิญาณต้นไม้มา แต่คนอย่างเขาผ่านสถานการณ์ตืน่เต้นมาเยอะจงึ

สามารถควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดี

“เธอพูดมาก็ถูก งั้นลองบอกธุรกิจที่เราจะท�าร่วมกันมาสิ” ฉางซา

ยิงค�าถามตรงๆ เช่นกัน

“จิตวิญญาณต้นไม้” พิราบขาวกล่าวเสียงเรียบ 

อูเ่งนิกบัเทพกระบี่ไร้ส�านกึปรายตามองฉางซาก่อนจะวกกลบัไปมอง

หญงิสาวทีด้่านหน้า ทัง้สองไม่เข้าใจ เธอจบัผดิได้อย่างไรว่า ฉางซาเป็นคน

ไปชิงจิตวิญญาณต้นไม้มา

“ฉันไม่ได้เป็นคนเอามา แล้วจะท�าธุรกิจร่วมกันได้ไง” ฉางซากล่าว

ยิ้มๆ



ปากกาแดงดำา  15

“คิๆ นายปิดบังฉันไม่ได้หรอก ผงตามรอยของฉันไม่เคยพลาด 

มาก่อน ในพื้นที่ฤดูสมุนไพรเบ่งบานแห่งนี้ นอกจากนาย ไม่มีคนโดนผง

ตามรอยคนที่สอง” พิราบขาวอธิบาย 

ฉางซาใช้มอืลบูจมกู เขาไม่เข้าใจจรงิๆ ในเม่ือเขาเปลีย่นเส้ือผ้าชุดเดิม 

ออกไปแล้ว ท�าไมผงตามรอยยังมีผลอยู่อีก

“สงสัยล่ะสิ ท�าไมผงตามรอยไม่หายไป แม้นายจะเปลี่ยนเสื้อผ้า

ใหม่” พิราบขาวกล่าวจี้ใจด�า 

ฉางซานกึไปถงึคัมภีร์ร่างอมตะที่ใหท้ักษะในการสร้างซาลาเปา ซึ่ง

มันเป็นไปได้ที่หญิงสาวคนนี้จะได้รับทักษะในการสร้างผงตามรอยเช่นกัน

“มันเป็นทักษะสินะ”

ฉางซากล่าวขึ้น คล้ายกับตอบยอมรับกลายๆ แล้วว่า คนชิงจิต

วิญญาณต้นไม้เป็นเขานั่นเอง

“นายเป็นคนฉลาด ใบหน้าที่นายใช้ในการชิงจิตวิญญาณต้นไม้คง

เป็นใบหน้าทีป่ลอมแปลงขึน้มาจากการใช้ทกัษะในคมัภร์ียทุธเช่นกนัใช่ไหม” 

พิราบขาวถาม 

ฉางซายิ้มพยักหน้ารับช้าๆ ไม่ได้ร้อนใจอะไร เพราะต่อให้กิลด์สาย

หมอกรู้ ก็ไม่มีใครสามารถบังคับเอาสิ่งของในมือเขาได้ ถ้าเขาไม่ยินยอม

“เอาละ พวกเรามาเจรจาธุรกิจกันได้หรือยัง” 

พิราบขาวถามเข้าประเด็นอีกครั้ง

“ธุรกิจ? ท�าไมฉันต้องท�าธุรกิจกับเธอด้วยล่ะ ต่อให้เธอประกาศ

เรื่องนี้ออกไป ฉันก็ไม่กลัวหรอกนะ เธอต้องจ�าไว้อย่างหนึ่ง ค�าขู่ไม่มีผล 

กับฉัน” ฉางซากล่าวยิ้มๆ

“พวกเรายังไม่ได้ขู่อะไรเลย ท�าไมนายพูดอย่างงี้”

ฤดูหนาวกล่าวแทรกขึ้น น�้าเสียงเธอไม่สบอารมณ์สักเท่าไร พิราบ

ขาวรีบใช้มือตบไหล่เพื่อนเป็นการห้ามปราม ก่อนจะหันไปกล่าวกับฉางซา 

ว่า

“ฉันไม่เคยคิดจะขู่นาย แต่ฉันอยากให้นายฟังเงื่อนไขทางธุรกิจ

หน่อย ถ้านายฟังแล้วปฏิเสธ ฉันก็จะไปทันที”

ฉางซาสบตากับพิราบขาว เขาคลี่ยิ้มบางๆ กล่าวว่า

“ก็ได้ ลองพูดมา”
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“ฉันยินดีแลกมันกับจิตวิญญาณต้นหญ้า และเพิ่มเงินให้นาย

อีก 500 ล้านเหรียญเงินยูหยวน” พิราบขาวกล่าวขึ้น

“เงื่อนไขกระจอกไป ไม่ตกลง” ฉางซากล่าวตัดบททันที 

พิราบขาวนิ่งเงียบไปสักพักก็กล่าวขึ้นว่า

“นายสามารถเสนอเงินเพิ่มขึ้นได้ ลองบอกมาสิ นายต้องการเงิน

เท่าไร”

“เงินฉันมีเยอะแล้ว แค่ห้าร้อยหรือพันล้านไม่ได้อยู่ในสายตาฉัน 

สักนิด พวกเธอคิดจะท�าธุรกิจครั้งนี้กับฉัน แต่กลับเสนอให้ผลประโยชน์

เพียงเล็กน้อย พวกเธอกลับไปเถอะ”

ฉางซากล่าวตัดบทอีกครั้ง เล่นเอาพิราบขาว ฤดูหนาว และมนต์

เหมันต์อ้ึงไปเลย แม้แต่อู่เงินก็อึ้งเช่นกัน ใครจะไปคิดว่า ฉางซาไม่เห็น

เงิน 1,000 ล้านเหรียญเงินยูหยวน อยู่ในสายตา

พิราบขาวสูดหายใจลึกๆ กล่าวว่า

“นายต้องการผลประโยชน์แบบไหน ลองเสนอมาดู ฉันจะรับไป

พิจารณา”

“ด!ี สิง่ทีฉ่นัต้องการมสีองเรือ่ง ถ้าท�าได้เราจะท�าธรุกจิกนั” ฉางซา 

กล่าวขึ้น 

อู่เงินกับเทพกระบี่ไร้ส�านึกต่างก็ปรายตามองฉางซา สองหนุ่มไม่รู้

ฉางซาคิดจะท�าอะไรกันแน่ เพราะเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ในหัวข้อการประชุมของ

พวกเขามาก่อน

ฉางซามองพิราบขาวพร้อมกับยกนิ้วมือขึ้น

“ข้อแรก ฉนัต้องการยาเลือ่นระดบัขัน้ต�า่หนึง่เมด็ และยาเลือ่นระดับ

ขัน้กลางสองเมด็ แน่นอนยาท่ีฉนัต้องการจะต้องไม่ซ�า้กบัยาทีฉ่นัและเพือ่น

เคยกินมาก่อน”

ฉางซากล่าวน�้าเสียงเรียบนิ่ง ผู้ฟังต่างอ้าปากค้างกันหมด ไม่เว้น

แม้แต่อู่เงิน

“นายมันบ้า! ใครจะจ่ายเยอะขนาดนั้น โดยเฉพาะยาเลื่อนระดับ 

ขั้นกลาง” ฤดูหนาวกล่าวเสียงสูง

“ฉนัไม่ได้เรยีกร้องยาเลือ่นระดบัขัน้กลางระดบัสงูเสยีหน่อย ฉนัแค่

ต้องการขั้นต�่า อย่าเพิ่งอารมณ์ร้อนไป” ฉางซากล่าวยิ้มๆ
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“ต่อให้เป็นยาเล่ือนระดบัข้ันกลางระดบัต�า่ มนัก็ใช่จะหามาได้ง่ายๆ 

นะ แถมราคาแพงมากด้วย” ฤดูหนาวกล่าวแย้ง 

ฉางซาหัวเราะส่ายหน้ากล่าวว่า

“แล้วเธอคิดว่า จิตวญิญาณต้นไม้ระดบัสูงมนัหาได้ง่ายๆ หรอืไง ฉนั

ไม่ได้บังคับพวกเธอนะ ถ้าไม่ท�าตามเงื่อนไข การเจรจาก็ล้มเลิก”

“นาย!” ฤดูหนาวกล่าวขึ้นเสียง สีหน้าไม่สบอารมณ์นัก

“เราต้องการเวลาตดัสนิใจ แต่ขอฟังเงือ่นไขทีส่องก่อน” อยู่ๆ พริาบ

ขาวก็กล่าวแทรกขึ้น

“ได้” ฉางซาดวงตาวาวโรจน์ ก่อนจะกล่าวต่อไปว่า

“ข้อสองคือ ฉนัต้องการยมืก�าลังกลิด์สายหมอกในบางเวลา สญัญา

นี้จะอยู่จนกว่าฉันจะออกจากเมืองกวงซีไป”

“นายมันคนบ้า! ไม่มีใครที่ไหนให้ยืมกองก�าลังกันหรอก” ฤดูหนาว

พูดขึ้นอีกครั้ง

“เธอไม่ต้องห่วง ฉนัไม่ให้คนของกลิด์เธอท�างานฟรหีรอก ฉนัจะจ่าย

ค่าแรงตามความเหมาะสมทุกครั้งที่เรียกใช้งาน” ฉางซาตอบ

พิราบขาวพยักหน้ากล่าวว่า

“ฉนัจะปรกึษากับผูบ้รหิารกิลด์ด ูถ้าเขาตกลงก็ไม่น่ามปัีญหา ส่วนยา

ที่นายขอในข้อแรกมีค่าสูงเกินไป พวกฉันไม่ได้พกติดตัว ถ้าจะแลกเปลี่ยน 

คงต้องกระท�าในเมืองกวงซี”

“ไม่มีปัญหา” ฉางซากล่าวตอบรับ

“โอเค งั้นพวกเราไม่ขอรบกวนแล้ว เมื่อได้ค�าตอบเราจะกลับมาหา

อีกครั้ง” พิราบขาวกล่าวยิ้มๆ 

ฉางซาพยกัหน้าเลก็น้อย ทัง้สามก็ใช้วชิาตวัเบาจากไปอย่างรวดเร็ว 

อู่เงินรีบหันหน้ามาหาฉางซากล่าวว่า

“บอสไปแลกท�าไม จติวญิญาณต้นไม้ระดบัสงูในมอืบอส มนัสามารถ 

พาบอสทะลุไปจุดสูงสุดของผู้เล่นระดับสูงได้เลยนะ”

ฉางซายิ้มให้อู่เงินกล่าวว่า

“ฉันมีเหตุผลสองข้อน่ะ”

“เหตุผลอะไร” อู่เงินถาม

“ข้อแรก ระดบัฉนัยงัต�า่อยู ่และไม่รูเ้มือ่ไรจะไปถงึระดบั 70 บางที
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จิตวิญญาณต้นไม้ระดับสูงนี้ มันอาจจะต้องนอนอยู่ในกระเป๋าของฉัน 

จนกลายเป็นสมบัติโบราณก็ได้”

ฉางซากล่าวจบก็เอื้อมมือไปตบไหล่อู่เงินกล่าวต่อไปว่า

“ข้อสอง จิตวิญญาณต้นไม้ไม่ใช่ของฉันคนเดียว พวกนายสองคน

ล้วนมีส่วนร่วมด้วย การแลกเปลี่ยนมันเพื่อเพิ่มระดับของพวกเรา มันจึง

เป็นสิ่งที่ดีที่สุด”

อู่เงินเหมือนอยากจะร้องไห้

“บอสเป็นคนดีจริงๆ คิดถึงฉันด้วย”

“เฮ้! เบ๊สองไม่ต้องร้องไห้ไปน่า ฉันบอกแล้วติดตามบอสไม่มีอะไร

เสียหาย”

เทพกระบี่ไร้ส�านึกกล่าวจบก็หัวเราะเสียงดังกล่าวว่า

“ฮ่าๆๆ อีกไม่นานฉันก็จะระดับ 50 แล้วสินะ ท�าไมระดับขึ้นไว 

เช่นนี้ ฉันนี่มันอัจฉริยะจริงๆ ฮ่าๆๆ”

อู่เงินเกิดความสงสัยในค�าพูดของเทพกระบี่ไร้ส�านึกจึงกล่าวขึ้นว่า

“ถามจริงๆ เบ๊หนึ่งเล่นเกมมานานหรือยัง”

เทพกระบี่ไร้ส�านึกท�าท่าครุ่นคิดและกล่าวว่า

“เกือบๆ เดือนในโลกภายนอก”

ค�าตอบของเทพกระบี่ไร้ส�านึก ท�าให้อู่เงินถึงกับช็อก

“เป็นไปได้ไง! เดือนเดียวในโลกภายนอกสามารถสร้างตัวละคร 

ในเกมให้มีพื้นฐานถึงระดับ 49 ได้ ฉันเล่นมา 2 ปีโลกแห่งความจริง เพิ่ง

จะระดับ 60 เอง” อู่เงินกล่าวเสียงดังลั่น

“ฮ่าๆๆ นายมาตกใจอะไรกับฉัน บอสก็เล่นมาพร้อมกับฉันเหมือน

กัน”

เทพกระบี่ไร้ส�านึกตอบ ท�าให้อู่เงินต้องช็อกไปอีกรอบ

“บ้าไปแล้ว! บอสแฮ็กเกมหรือเปล่าเนี่ย” อู่เงินหันไปถาม 

ฉางซากอดอกเชิดหน้าขึ้น กล่าวด้วยน�้าเสียงหล่อเหลาว่า

“ฝีมือล้วนๆ โว้ย!”

กิลด์สายหมอก

“ไอ้หมอนั่นเรียกร้องเกินไปแล้ว” ฤดูหนาวกล่าวน�้าเสียงไม่พอใจ
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“ปัญหาคือ ยาเลื่อนระดับขั้นกลาง ถึงจะเป็นยาระดับต�่าก็ใช่จะหา 

กันได้ง่ายๆ ยกเว้นจะถกูส่งมาจากส�านกังานใหญ่ของพวกเราเท่าน้ัน” มนต์

เหมันต์กล่าวขึ้น 

พิราบขาวพ่นลมหายใจออกมากล่าวว่า

“จติวญิญาณต้นไม้ระดบัสูง มนัส�าคัญต่อหวัหน้ากลิด์หลกัของพวก 

เรามาก คิดว่ายังไงพวกเขาก็คงไม่ปฏิเสธ ช่วงนี้ความวุ่นวายในเมืองต่างๆ 

เร่ิมระอุขึ้นแล้ว กิลด์ของเราจ�าเป็นต้องเตรียมพร้อมปะทะกับทุกกิลด์ที่

เป็นศัตรู”

“จริงสิ เมื่อครู่มีรายงานจากสายสืบของพวกเราที่ไปเสาะหาข่าว” 

มนต์เหมันต์กล่าวขึ้น

“ข่าวอะไร” ฤดูหนาวถาม

“เมื่อวาน เทพหมากรุกกับอวตารถังยกก�าลังคนไปหาเรื่องสามคน

นั้น” มนต์เหมันต์ตอบ 

ฤดูหนาวกับพิราบขาวแสดงความสนใจข่าวนี้ทันที

“ข่าวลวงไหม ท�าไมพวกเขาสามคนยงัปกตสุิขดี” ฤดูหนาวถามน�า้เสียง 

ตื่นตะลึง

“เป็นข่าวจรงิ แถมข่าวยงับอกอีกว่า กิลด์ผูพ้ชิติถงึกบัหนตีายออกมา 

อย่างลนลาน”

มนต์เหมนัต์ตอบจบ ฤดหูนาวและพริาบขาวถงึกบัตืน่ตะลงึไปอกีคร้ัง

“มีผู้เล่นตายไหม” พิราบขาวถามสีหน้าอยากรู้

“ไม่มีใครตาย ส่วนท�าไมกิลด์ผู้พิชิตต้องหนีออกมา สายสืบของเรา

ไม่สามารถสืบข่าวได้” มนต์เหมันต์ตอบ 

พิราบขาวนิ่งคิดเล็กน้อยก็กล่าวขึ้นว่า

“ดเูหมอืนเพือ่นใหม่ของพวกเราจะไม่ธรรมดาซะแล้ว ส่งสายสบืออก

ไปหาข่าวจากกิลด์ต่างๆ ที่มาที่นี่ ฉันต้องการรู้ประวัติเพื่อนใหม่ให้ชัดเจน 

เสียหน่อย”

มนต์เหมันต์พยักหน้า และเรียกลูกสมุนมาสั่งงานทันที

ฤดูหนาวที่ยืนฟังอยู่ใกล้ๆ พิราบขาวคลี่ยิ้มออกมาทีละน้อย

“แม้สามคนนัน้จะโลภมาก และขาดมารยาทไปบ้าง แต่เมือ่เป็นศตัรู

กับกิลด์ผู้พิชิต ฉันรู้สึกพวกเขาเป็นคนดีขึ้นมาในทันที และถ้าเป็นศัตรูกับ 
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กิลด์มังกรเพลิงด้วย มันจะดีมากยิ่งขึ้น”

ฤดูหนาวกล่าวยิ้มๆ พิราบขาวส่ายหน้ากล่าวว่า

“เธอนี่มันผีเข้าผีออก”

สายสืบของกิลด์สายหมอกไปหาข่าวไม่นานก็กลับมารายงานให้กับ

มนต์เหมันต์ได้รับทราบ หลังจากนั้นมนต์เหมันต์ก็รีบมาหาพิราบขาวและ

ฤดูหนาวที่นั่งสนทนากันอยู่

“ข่าวใหญ่ๆ!”

มนต์เหมันต์กล่าวขึ้น สร้างความสนใจให้กับสองสาวมาก

“ข่าวใหญ่เรื่องอะไร” ฤดูหนาวเอ่ยปากถาม

“สามคนนั้นเป็นคนที่ถูกไล่ล่าโดยกิลด์ผู้พิชิตและหนีรอดมาได้”

มนต์เหมันต์กล่าวสีหน้าตื่นเต้น เพราะเขารู้ดีเทพหมากรุกร้ายกาจ

ขนาดไหน ถ้าผู้เล่นสามารถแหวกค่ายกลของเทพหมากรุกออกมาได้ ย่อม

ไม่ใช่คนธรรมดา

“ข่าวมาจากไหน” พิราบขาวถาม

“คนของกิลด์สามราชันสวรรค์ พวกเขาได้ติดตามดูสามคนนั้นมา

พักหนึ่ง” มนต์เหมันต์ตอบ

“เล่ารายละเอียดทั้งหมดมาสิ ฉันอยากรู้”

พริาบขาวกล่าวน�า้เสยีงสนใจมาก ฤดหูนาวกส็นใจเช่นกนั จงึตัง้ใจฟัง 

มนต์เหมันต์บอกเล่าออกมา

“แค่สามคน สามารถบกุฝ่าค่ายกลเทพหมากรกุออกมาได้ ไม่ธรรมดา 

เลย สัง่คนของพวกเราไว้ ห้ามไปรกุรานพวกเขา บางทีในอนาคต พวกเขา

อาจจะเป็นประโยชน์ต่อพวกเรา” พิราบขาวกล่าวเสียงเรียบ

“เรื่องนี้ต้องแจ้งไปยังกิลด์ในเมืองกวงซีไหม” ฤดูหนาวถาม

“แจ้งไปด้วย มันอาจจะมีผลต่อการพิจารณาเงื่อนไขทั้งสองข้อของ

พวกเขา” พิราบขาวตอบ 

ฤดหูนาวพยกัหน้าเสรจ็กต็ดิต่อกลบัไปยงักลิด์ เพือ่ขอคยุกบัหวัหน้า

กิลด์โดยตรง

กิลด์มังกรเพลิง

“ยังท�าใจไม่ได้หรือเพื่อน” เหยี่ยวมารเอ่ยปากถาม
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“ใครจะท�าใจได้ง่ายๆ สยดสยองสิ้นดี ต่อให้ฉันกระโดดลงแม่น�้า

แอลกอฮอล์ก็ยังล้างไม่ออกเลย” บรรจบฟ้ากล่าวสีหน้าเซ็งๆ 

เมือ่วานข่าวเขาไปกมุเป้าของมนต์เหมนัต์ได้แพร่กระจายไปยังเมอืง 

กวงซแีล้ว เมือ่มคีนพดูกนัมากขึน้ เนือ้เรือ่งของมนักถ็กูเปลีย่นไป กลายเป็น 

ว่าบรรจบฟ้ากบัมนต์เหมนัต์กิก๊กนัเสยีอย่างนัน้ แถมยงัแสดงบทเลฟิซนีกนั

กลางสนามรบด้วย

“เชือ่ฉนั เวลาจะท�าให้ข่าวเงียบไปเอง” เหยีย่วมารพยายามปลอบใจ 

บรรจบฟ้าใช้แววตาซึ้งๆ มองเพื่อน พร้อมกับใช้มือโอบไหล่เหยี่ยว

มารเข้ามากอด

“ฉันรักนายว่ะเพื่อน”

บรรจบฟ้ากล่าวขึน้ ท�าให้เหยีย่วมารขนลกุซู่ข้ึนมาอย่างไม่มป่ีีมขีลุย่ 

เขารีบหยิบมือของบรรจบฟ้าออกจากไหล่ และขยับตัวออกห่างกล่าวว่า

“ฉันลืมไปว่าฉันมีงานด่วน ขอตัวก่อนนะ”

เหยี่ยวมารกล่าวจบก็รีบวิ่งหนีไป 

บรรจบฟ้าเพิง่นกึขึน้ได้ ตวัเองใช้ค�าพดูผดิเวลาไปหน่อย เขาหน้าซดี

เผือดรีบร้องตะโกนเสียงดังลั่น

“เหยี่ยวมาร นายเข้าใจผิดแล้ว ฉันไม่ได้หมายความอย่างนั้น!”

เสียงร้องตะโกนของบรรจบฟ้า ไม่ได้ท�าให้เหยี่ยวมารชะลอฝีเท้า

เลย พริบตาร่างเขาก็หายไปในพุ่มไม้

“โธ่...ชีวิตฉันย�่าแย่กว่าเดิมอีก”

บรรจบฟ้าบ่น สีหน้าของเขาอยากจะร้องไห้จริงๆ

ในป่าที่เป็นเป้าหมายของฉางซา 

ไร้เงาถูกปล่อยออกมาค้นหาสมุนไพรอีกคร้ัง มันเชิดจมูกขึ้นไปใน

อากาศ ไม่นานก็พบเป้าหมายใหม่ มันวิ่งน�าหน้าไปทันที โดยมีฉางซาวิ่ง

ไล่ตามไปติดๆ

“หอื? กลิน่นีม้นั ใช่เลย! เป็นกลิน่ตามต�าราบอกทกุอย่าง...เหด็หอม

สวรรค์!” ฉางซาร้องอุทานออกมา

“ยาแก้พิษธรรมชาติ!”

อู่เงินท่ีวิง่ไล่ตามหลงัฉางซาร้องอทุานเสยีงดัง เมือ่ได้ยินช่ือสมนุไพร
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ที่หลุดออกมาจากปากฉางซา แต่ดูเหมือนไม่ได้มีเพียงแค่พวกเขาที่ค้นพบ 

ผู้เล่นกิลด์ผู้พิชิตห้าคนก็ก�าลังวิ่งมุ่งหน้ามาทางด้านนี้เช่นกัน

“เฮ้! พวกนายเป็นใคร อย่ามาแย่งของพวกเรานะโว้ย! ถ้าไม่อยาก

ตาย”

ผู้เล่นคนหนึ่งร้องตะโกนลั่นเพื่อข่มขู่

เมื่อฉางซามาถึงต�าแหน่งที่เห็ดหอมสวรรค์ขึ้นอยู่ กลุ่มผู้เล่นกิลด์ 

ผู้พิชิตก็มาถึงเช่นกัน

“พวกนายห้ามแตะต้อง ไสหัวไปทันที!”

ผู้เล่นหนึ่งในห้าคนกล่าวเสียงดัง แต่เมื่อพบเห็นฝ่ายตรงข้ามเป็น

ใคร พวกเขาก็อ้าปากค้าง 

เทพกระบี่ไร้ส�านกึหวัเราะ ขยบัออกมาอยูด้่านหน้าทกุคนและอ้าแขน 

ออกกว้าง

“มา...เข้ามา! เชิญถีบฉันได้ตามสบาย ฉันต้องการพวกนาย”

อูเ่งนิรูจ้ดุประสงค์ของเทพกระบี่ไร้ส�านกึ เขาตาลกุวาวรบีพุง่ออกมา 

นอนราบบนพื้นกล่าวว่า

“พี่ชายทั้งห้ากระทืบฉันที จัดให้หนักเลยนะ”

ผูเ้ล่นกลิด์ผูพ้ชิิตถงึกบัอ้าปากค้าง พวกเขาไม่เคยเจอผูเ้ล่นทีเ่ชญิชวน 

ให้ไปกระทืบตัวเองเลยสักครั้ง เมื่อพวกเขานึกไปถึงสัญญาแปลกๆ ที่ 

เทพหมากรุกได้ด�าเนินการเมื่อวานนี้ ท�าให้พวกเขาไม่กล้าลงมือท�าอะไร

บุ่มบ่าม

เทพกระบี่ไร้ส�านึกเห็นฝ่ายตรงข้ามเอาแต่ยืนนิ่งก็รีบเดินเข้าไปหา

ทันที

“พี่ชายอย่าลังเล ตื้บฉันเลย”

“ตื้บฉันด้วย”

อู่เงินที่นอนคว�่าบนพื้นแหกปากเสียงดัง ก่อนจะรีบคลานเข้าไปหา

เท้าฝ่ายตรงข้ามเช่นกัน

“ออกไป! ออกไปนะ”

สมุนกิลด์ผู้พิชิตเริ่มกลัว พวกเขารีบถอยออกห่าง

“พวกพี่ชายท�าไมหนีพวกฉันไปล่ะ แค่ส่งเท้ามาเหยียบพวกฉันมัน

ยากขนาดนั้นเลยหรือ มามะ อย่าลังเลอีกเลย พวกพี่ชายตื้บฉันแล้วจะได้



ปากกาแดงดำา  23

สบายใจ พวกเราล้วน win-win กันทั้งสองฝ่าย พี่ชายได้ระบายอารมณ์ 

ส่วนฉนัได้ถกูตืบ้ เรว็เข้า! ฉนัจะทนไม่ไหวอยูแ่ล้ว กระสนัอยากถกูตืบ้มาก” 

เทพกระบี่ไร้ส�านึกอ้อน

“ไอ้พวกบ้า! ฝากไว้ก่อนเถอะ”

สมุนกิลด์ผู้พิชิตคนหนึ่งแหกปากร้องลั่นเสร็จ เขาก็รีบชวนเพื่อนๆ 

ให้จากไปทันที

“อ๊ากกก! ฉันอยากถูกตื้บวันนี้ ไม่ฝากไม่ได้เหรอ”

เทพกระบี่ไร้ส�านึกกล่าวน�้าเสียงโหยหวน

“จบกัน 500 ล้านของฉัน”

อู่เงินท่ีนอนบนพืน้กเ็ศร้าไปด้วย เป็นครัง้แรกทีเ่ขาอยากถกูตืบ้อย่าง

เต็มใจ ขอเพียงฝ่ายตรงข้ามยอมลงเท้าบนร่างกายของเขา ความรวยก็จะ

มาเยอืนเขาทนัที แต่เป็นท่ีน่าเสียดายฝ่ายตรงข้ามดเูหมอืนจะรูม้กุพวกเขา

แล้ว ผู้เล่นกิลด์ผู้พิชิตจึงเผ่นแน่บไปอย่างรวดเร็ว

“เลิกเล่นกันได้แล้ว มาเก็บสมบัติกันเถอะ” ฉางซากล่าวตัดบท

สองหนุม่พากันท�าหน้าเซ็งๆ เมือ่ไม่สมหวงั ดเูหมอืนเหด็หอมสวรรค์

จะไม่ได้ท�าให้สองหนุ่มกระตือรือร้นเท่ากับการถูกตื้บ 

ฉางซาส่ายหน้าพลางกล่าวว่า

“เวลาในสัญญาเหลืออีกหลายวัน ถ้าอยากถูกตื้บขนาดนั้น ไว้ค่อย

ไปยั่วพวกมันก็ได้”

เทพกระบี่ไร้ส�านึกดวงตาวาวโรจน์ทันที

“จริงด้วย! ฉันต้องคิดค�าด่าเด็ดๆ ไปยั่วพวกมัน ฮ่าๆๆ” เทพกระบี่

ไร้ส�านึกกล่าวเสียงดัง

“ใช่ ความพยายามให้ถูกตื้บอยู่ที่ไหน ความส�าเร็จอยู่ที่นั่น” อู่เงิน

กล่าวสีหน้ายินดี

ฉางซาและสองหนุ่มเก็บเห็ดหอมเสร็จก็รีบย้ายไปหาสมุนไพรอื่น 

ทั้งสามต้องท�างานแข่งกับเวลา เพราะผู้เล่นจะมาเยอะขึ้นเรื่อยๆ สุดท้าย

จะไม่มีพื้นที่ว่างให้หาสมุนไพรอีก

สมุนทั้งห้าคนกลับมารายงานเรื่องที่พบเจอฉางซาและเพื่อนให้ 

เทพหมากรุกฟัง อวตารถังถึงกับหางคิ้วกระตุก เมื่อได้เปิดอ่านสัญญาซ�้า
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อีกครั้ง

“บัดซบ! ไอ้เลวพวกนั้นมันก�าลังใช้แผนกับพวกเรา ไอ้พวกสวะ!” 

อวตารถังสบถค�าเสียงดัง

“สั่งคนของพวกเราทุกคน พยายามออกห่างจากพวกมันไว้ และให้

ทุกคนพยายามอดกลั้นการยั่วยุจากฝ่ายตรงข้ามทุกอย่าง โดยเฉพาะทาง

วาจา”

เทพหมากรุกกล่าวขึ้นสีหน้าไม่ค่อยดีนัก เมื่อวานเขารีบเกินไป 

จึงไม่ได้อ่านสัญญาและคิดอย่างลึกซึ้ง ท�าให้เขาพลาดบางอย่างไป

“มันวางแผนคิดจะยั่วพวกเราอีกหรือ” อวตารถังถาม

“ล้านเปอร์เซ็นต์ พวกเราต้องระวังตัวให้ดี ไม่งั้นเสียเงิน 500 ล้าน 

ไปฟรีๆ แน่” เทพหมากรุกกล่าวเสียงเรียบ

“สัญญาหมดเมื่อไรฉันจะฆ่าพวกมัน คอยดูไปเถอะ”

อวตารถังกล่าวน�้าเสียงอาฆาตทิ้งท้าย

เวลาผ่านไปอีกหลายชั่วโมง 

ผู้เล่นที่เข้าสู่พื้นที่เขตฤดูสมุนไพรเบ่งบานเริ่มมากขึ้น ความขัดแย้ง

ระหว่างกิลด์ต่างๆ ยังอยู่ในขั้นยอมความกันได้ พวกเขาทุกกิลด์ต่างขุดหา

สมุนไพรอย่างเป็นบ้าเป็นหลัง เวลาที่ผ่านไปทุกนาทีล้วนเป็นเงินเป็นทอง 

มีแต่คนโง่เท่านั้นที่จะรบกันในช่วงเวลาเช่นนี้

กิลด์มังกรเพลิง

“ขุดต่อไปอย่าหยุด พวกเราต้องได้สมุนไพรเยอะกว่ากิลด์อื่นๆ” 

บรรจบฟ้าเอ่ยปากสั่งงาน

“เขตฤดสูมนุไพรเบ่งบานครัง้นี ้มสีมนุไพรเยอะจรงิๆ” เหยีย่วมารทียื่น 

อยู่ใกล้ๆ กล่าวขึ้น

“ใช่! แค่ขดุหาสมนุไพรช่วงเช้า พวกเราก็ได้เงนิไปหลายสบิล้านแล้ว” 

บรรจบฟ้ากล่าวน�้าเสียงยินดี 

การเข้าสูพ่ืน้ทีเ่ขตฤดสูมนุไพรเบ่งบานในครัง้ก่อน พวกเขากว่าจะขุด 

หาสมุนไพรเจอก็แทบจะพลิกแผ่นดินขึ้นมาหากันเลย แต่ครั้งนี้ขุดมั่วๆ ก็

เจอแล้ว
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“ช่วงนี้นายก็อย่าไปหาเรื่องใครล่ะ เราต้องท�าก�าไรให้กิลด์ก่อน”

เหยี่ยวมารเอ่ยปากเตือนเพื่อน เพราะบรรจบฟ้าเป็นพวกไม่อยู่นิ่งๆ 

เผลอเมื่อไรก็ชอบไปมีเรื่องกับคนอื่นตลอด

“ฉันรู้แล้วน่า” 

บรรจบฟ้ากล่าวน�้าเสียงเซ็งๆ

กิลด์สามราชันสวรรค์

“ขดุๆๆ เข้าไปอย่าหยดุ ตอนนีม้ผีูเ้ล่นเข้ามาในพืน้ทีเ่ขตฤดูสมนุไพร

เบ่งบานเป็นพนัๆ คนแล้ว ถ้าพวกเราชักช้า เงินทองทีพ่วกเราควรได้จะหาย

ไปหมด” ราชสีห์ด�าร้องตะโกนเร่งลูกสมุน

“ฮ่าๆๆ วันนี้น้องเล็กของพวกเราไฟแรงตั้งแต่เช้าเลย” ราชสีห์ขาว

กล่าวขึ้น

“ก็พ่ีใหญ่น่ะสิ ดันออกปากจะยกดาบมีคลาสเล่มหนึ่งให้เขา ถ้า

พวกเราเก็บสมุนไพรได้ตามเป้าหมาย น้องเล็กก็เลยไฟแรงอย่างที่เห็น” 

ราชสีห์เงินตอบ

“การหาสมุนไพรในพื้นที่เขตฤดูสมุนไพรเบ่งบานครั้งนี้ ค่อนข้างหา

ง่ายกว่าครัง้ก่อนๆ ฉนัวางแผนเอาไว้ เราจะขุดหาสมนุไพรทัง้กลางวนัและ

กลางคืน โดยจะแบ่งเป็นกะ” ราชสีห์ขาวกล่าวขึ้น

“ฉันเห็นด้วย น�้าขึ้นต้องรีบตัก กิลด์อื่นๆ ก็น่าจะให้คนขุดตอน 

กลางคืนเหมือนกัน” ราชสีห์เงินตอบ

“จรงิส ิเหน็พี่ใหญ่ไหม หลังจากกินข้าวเช้าเสรจ็ เขากห็ายตวัไปเลย” 

ราชสีห์ขาวกล่าวขึ้น

“พี่ใหญ่บอกว่า จะออกไปส�ารวจพื้นที่ที่ยังไม่มีคนไปถึง เขาหวังจะ

เจอสมุนไพรเลื่อนระดับสักต้น” ราชสีห์เงินตอบ 

ราชสีห์ขาวพยักหน้ากล่าวว่า

“หวงัว่าพี่ใหญ่จะหาเจอ คดิถงึไอ้คนเมือ่วานแล้วมนัน่าประหลาดใจ

มาก เมือ่คนืหลายกลิด์ต่างกค้็นหาเบาะแสของเขา แต่กลบัไม่มีใครพบเจอ

เลย เขาเหมือนกับหายตัวไปเฉยๆ”

“จรงิด้วย เป็นไปได้ไหม เขาจะมทีกัษะแปลงโฉม” ราชสห์ีเงนิตัง้ข้อ 

สันนิษฐาน
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“มีความเป็นไปได้สูง ทักษะแปลงโฉมแม้จะมีค�าเล่าลือในเกมบ้าง 

แต่ฉันก็ไม่เคยเห็นใครใช้ทักษะนี้นะ” ราชสีห์ขาวตอบ

“ถ้าเขามีทักษะแปลงโฉมจริง การหาตัวเขาก็คงเป็นไปได้ยาก เมื่อ

เช้าฉันสังเกตกิลด์ผู้พิชิต กิลด์มังกรเพลิง และกิลด์สายหมอก พวกเขา

ทั้งหมดก็เลิกตามหาชายคนนั้นแล้ว” ราชสีห์เงินกล่าวขึ้น 

ราชสีห์ขาวยิ้มเศร้าๆ กล่าวว่า

“เมื่อมองไม่เห็นความหวังจะหาตัวชายคนนั้นเจอ ทุกกิลด์ก็ไม่มี

ใครคิดท�าเรื่องโง่ๆ หรอก เพราะมันเป็นการเสียเวลาหาสมุนไพรเปล่าๆ”



2
จิตวิญญาณดวงดาว

กลุ่มฉางซา

“วันนี้ดูเหมือนจะไม่มีใครมาตามหาบอสแล้วนะ” 

อู่เงินกล่าวขึ้นขณะขุดหาสมุนไพร

“ตอนแรกฉันยังคิดว่า กิลด์ใหญ่ๆ น่าจะยังไม่วางมือ แต่ดูเหมือน

สมุนไพรจะท�าให้พวกเขายอมจ�านนต่อการหาตัวฉัน ฮ่าๆๆ ถือว่าฉันโชคดี

ก็แล้วกัน” ฉางซากล่าวยิ้มๆ

“หือ...นั่นราชสีห์ทองนี่!”

อู่เงินร้องอุทานขึ้น ท�าให้ฉางซาและเทพกระบี่ไร้ส�านึกหันไปมอง 

ราชสห์ีทองทีอ่ยูห่่างออกไป 50 เมตร กม็องเหน็ทัง้สามเช่นกนั เขา

จึงตรงเข้ามาหา

“พวกนายคือคนที่ราชสีห์ขาวกับราชสีห์เงินคุยด้วยใช่ไหม” ราชสีห์

ทองเอ่ยปากถาม 

ฉางซาไม่ตอบ เพียงแต่พยักหน้ารับเท่านั้น 

ราชสีห์ทองกวาดตามองดูสมุนไพรบนพื้นที่อู ่เงินกับเทพกระบี ่

ไร้ส�านึกขุดขึ้นมากองไว้
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“โอ...พวกนายโชคดีนี่ ได้สมุนไพรราคาแพง”

“วันนี้พวกฉันดวงดี” ฉางซาตอบยิ้มๆ 

ราชสีห์ทองชี้นิ้วไปยังสมุนไพรกล่าวว่า

“ฉันขอเตือน พวกนายไม่ควรจะกองสมุนไพรราคาแพงโชว์แบบน้ี 

เพราะถ้ากิลด์ผู้พิชิตหรือกิลด์มังกรเพลิงมาเห็น พวกมันจะปล้นพวกนาย

แน่นอน”

“ขอบคุณที่เตือน” ฉางซาตอบ

“โอเค ฉันจะไปแล้ว ขอให้พวกนายโชคดีต่อเนื่อง”

ราชสีห์ทองกล่าวจบก็เหินร่างจากไปทันที

“กิลด์สามราชันสวรรค์ที่เมืองนี้ ค่อนข้างดูดีกว่าเมืองอื่นๆ แฮะ นี่ 

อู่เงิน หัวหน้ากิลด์เซียนเหยียบฟ้าของเมืองนี้เป็นยังไงบ้าง”

“หมายถึงเฒ่าพายัพหรือ ทุกคนไม่ค่อยเห็นตัวแกหรอก แกชอบ 

ไปอยู่ส�านักงานใหญ่มากกว่า ส่วนกิลด์แกมอบอ�านาจให้หลานชายที่เป็น

รองหัวหน้าดูแลแทน” อู่เงินอธิบาย

“หลานเฒ่าพายัพชื่ออะไร นิสัยเป็นไง” ฉางซาถามต่อ

“เขาใช้ชื่อในเกมว่า เฉินหลง นิสัยอวดเบ่ง โหดเหี้ยม เขาเป็น 

เพื่อนรักของอวตารถังและบรรจบฟ้า ระดับของเขาอยู่ที่ 67 ถือว่าเป็น 

ยอดฝีมือของเมืองกวงซีคนหนึ่ง” อู่เงินอธิบายเพิ่ม

“ถ้าเป็นเพือ่นของอวตารถงัและบรรจบฟ้ากค็งไม่ใช่ตวัดนีกั” ฉางซา 

กล่าวยิ้มๆ

“บอสพูดมาไม่ผิด กิลด์ระดับต�่าหลายกิลด์มีเรื่องกับเขา สุดท้ายก็

ต้องยบุกลิด์ไป ปัจจบุนัในเมอืงกวงซีไม่มีใครกล้าสูก้บัเฉนิหลงหรอก เพราะ

จะต้องเป็นศัตรูกับอวตารถังและบรรจบฟ้าไปด้วย” อู่เงินกล่าวอธิบายต่อ 

ฉางซาส่ายหน้ากล่าวว่า

“ตอนนี้พวกเราเป็นศัตรูกับอวตารถังและบรรจบฟ้า งั้นแสดงว่า 

พวกเราเป็นศัตรูกับเฉินหลงไปแล้วสินะ”

อู่เงินยิ้มแห้งๆ กล่าวว่า

“ถูกแล้วบอส ดังนั้นการเข้าเมืองกวงซีของพวกเราคร้ังน้ีอันตราย

มาก”

“ฮ่าๆๆ ก็แค่อันธพาลสามคน กลัวอะไร” เทพกระบี่ไร้ส�านึกกล่าว
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แทรกขึ้น 

อู่เงินใช้มือลูบใบหน้าตัวเอง เขาสูดหายใจลึกๆ กล่าวว่า

“ไม่ใช่ อนัธพาลสามคน ต้องบอกว่า อันธพาลสามกลิด์ ใครไม่กลวั 

ก็บ้าแล้ว”

“สามกิลด์แล้วไง ต่อให้พวกมันมีเป็นสิบกิลด์ เมื่อพวกมันต้องเป็น

ศัตรูกับบอส พวกมันก็แค่สวะเท่านั้น ฮ่าๆๆ” เทพกระบี่ไร้ส�านึกกล่าว

พร้อมกับหัวเราะ 

อู่เงินดูเหมือนจะปวดหัวข้ึนมาปัจจุบันทันด่วน เมื่อได้ยินค�าคุยโม้

โอ้อวดยกหางบอสซาของเทพกระบี่ไร้ส�านึก

เวลาผ่านไปอีกหลายวัน 

กิลด์ต่างๆ ยังคงขะมักเขม้นในการขุดหาสมุนไพร ผู้เล่นที่เดินทาง

มายงัฤดสูมนุไพรเบ่งบานมมีากขึน้กว่าเดมิถงึสามเท่า ท�าให้พืน้ทีส่่วนใหญ่ 

ถกูจบัจองจนหมดแล้ว พวกท่ีมาช้าก็เริม่ก่อสงครามต่อสูก้บักลิด์ทีม่าจบัจอง 

พื้นที่ขุดก่อนหน้า

กลิด์เลก็ๆ ล้วนพ่ายแพ้กิลด์ระดบักลาง และยอมรบัสภาพการถกูชงิ

พื้นที่ไป ส่วนฉางซา เทพกระบี่ไร้ส�านึก และอู่เงินได้เลิกขุดสมุนไพรแล้ว 

พวกเขาจับจองที่พักแห่งหนึ่งซึ่งมีบริเวณพื้นที่ไม่ใหญ่นัก

พริาบขาว มนต์เหมนัต์ และฤดหูนาวได้เดนิทางมาหาฉางซาอกีครัง้

“พวกนายเลิกขุดสมุนไพรแล้วหรือ” มนต์เหมันต์เอ่ยปากถาม

“กอ็ยากขดุต่ออยูห่รอก แต่บอสของเรานสิยัเอือ้อารต่ีอชาวโลก เมือ่

ได้ไปเยอะแล้วก็ควรจะแบ่งปันคนอื่นบ้าง” เทพกระบี่ไร้ส�านึกตอบ 

อู่เงินที่ก�าลังดื่มน�้าถึงกับส�าลัก เพราะเมื่อเช้าทั้งหมดคุยกันว่า มัน

เหลือแต่สมุนไพรกากๆ แล้ว จึงตัดสินใจเลิกขุด เป้าหมายที่เหลืออยู่คือ

การรอกิลด์สายหมอกเท่านั้น

“กิลด์พวกเธอตกลงไหม” ฉางซาถามเข้าประเด็น

“พวกเราตกลง แต่การแลกเปล่ียนคงไม่สามารถท�าที่นี่ได้ เราจะ

แลกกันในเมืองกวงซี” พิราบขาวตอบ

“ไม่มีปัญหา” ฉางซาตอบรับ 

พิราบขาวยิ้มกล่าวว่า
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“แต่ฉันมีปัญหาอยู่นิดหน่อย”

“มีปัญหาอะไร” ฉางซาถามพร้อมกับขมวดคิ้ว

“ฉนัยงัไม่สามารถไปกวงซีได้ในเวลานี ้ดงันัน้ฉนัจะให้นายไปท�าการ

แลกเปลีย่นกบัหวัหน้ากลิด์ของฉนั” พริาบขาวตอบ ฉางซาส่ายหน้ากล่าวว่า

“งั้นการแลกเปลี่ยนครั้งนี้ เป็นอันยกเลิกก็แล้วกัน”

“หา!?” ฤดูหนาวร้องอุทาน 

พิราบขาวตั้งสติได้ก็กล่าวขึ้นว่า

“ท�าไมล่ะ” 

“ฉันจะไม่แลกเปล่ียนกับคนท่ีไม่เคยเห็นหน้าและไม่เคยรู้จัก เมื่อ

เธอไม่สามารถท�าเองได้ ข้อตกลงของพวกเราเป็นอันยกเลิก” ฉางซาตอบ

เสียงเรียบ

“หัวหน้าพวกเราไม่ใช่คนไม่ดีนะ” มนต์เหมันต์กล่าวขึ้น

“ฉันไม่รู้จักหัวหน้านาย เขาไม่ใช่เพื่อนของฉัน แล้วฉันจะรู้ได้ไง 

นายพูดโกหกไหม ดังนั้นฉันจะไม่ไว้ใจใครทั้งสิ้น ที่นี่ยังเป็นกลางป่า แต่ใน

เมืองกวงซีล้วนเป็นพื้นที่ของพวกนาย” 

ฉางซาตอบ ท�าให้พิราบขาว ฤดูหนาว และมนต์เหมันต์ต้องหันไป

มองหน้ากันเป็นเชิงปรึกษา

“พวกเรามีภารกิจในเทือกเขาสัตว์สวรรค์ อาจจะไม่ได้กลับเมือง

ภายในเดือนนี้ งั้นฉันอยากจะขอให้บอสซา ช่วยอยู่ที่เมืองกวงซีจนกว่าฉัน

จะกลับไปได้ไหม” พิราบขาวกล่าวขึ้น 

ฉางซาพยักหน้ากล่าวว่า

“ไม่มีปัญหา เพราะฉันมีโปรแกรมเที่ยวแถวนี้อีกนานเช่นกัน”

“เที่ยว? นายมาเที่ยวในที่อันตรายแบบนี้เพียงสามคนเนี่ยนะ”

ฤดูหนาวถามเสียงสูง เพราะไม่ค่อยมีใครคิดสั้นเหมือนกลุ่มฉางซา 

การมาเทีย่วเพยีงกลุม่เลก็ๆ บรเิวณนี ้นอกจากจะต้องผจญภยักบัสตัว์อสรู

ระดับสูงแล้ว พวกเขามีโอกาสถูกปล้นฆ่ากลางทางสูงอีกด้วย

“พวกฉันมีวิธีเอาตัวรอดได้ พวกเธอไม่ต้องกังวล” ฉางซาตอบ

“โอเค ง้ันตกลงตามนี้ พรุ่งนี้พวกเราจะออกเดินทางไปเทือกเขา

สัตว์สวรรค์แล้ว อีกหนึ่งเดือนเจอกันที่เมืองกวงซี” พิราบขาวกล่าวตัดบท

“ได้” ฉางซาตอบสั้นๆ 
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หลังจากนั้นพิราบขาว ฤดูหนาว และมนต์เหมันต์ก็จากไป อู่เงิน 

หันมามองฉางซากล่าวว่า

“เราจะออกเดินทางตามหลังพวกเขาใช่ไหมบอส”

“ไม่...เราจะล่วงหน้าไปก่อนพวกเขาก้าวหนึง่ ไม่งัน้พวกเขาจะสงสยั

พวกเราแอบตดิตามพวกเขาไป ตอนนีฝ้งูยกัษ์เขาเดียวกถ็กูสงัหารไปเกอืบ

หมดแล้ว เราจะออกเดินทางเย็นนี้เลย”

ฉางซาวางแผน เพราะอยู่ที่นี่ต่อไปก็ไม่ได้อะไร

“ว้า...น่าเสียดายจัง ฉันอุตส่าห์คิดมุกใหม่ๆ ไปยั่วกิลด์ผู้พิชิตได้แล้ว 

หลังจากพวกมันไม่ยอมรับมุกมาหลายครั้ง”

เทพกระบี่ไร้ส�านึกกล่าวน�้าเสียงเซ็งๆ อยู่บ้าง หลายวันก่อน ตัวเขา 

และอู่เงินใช้ค�าพูดแดกดันและด่าทอ แต่กิลด์ผู ้พิชิตกลับท�าหูทวนลม 

ไม่รู้ร้อนรู้หนาว ท�าให้สองหนุ่มต้องผิดหวังซ�้าแล้วซ�้าอีก

ตะวนัเกอืบตกดนิ ฉางซากบัพวกกอ็อกเดนิทาง เป้าหมายของพวกเขา 

คอืการเดนิย้อนกลบัไปตามเส้นทางเดมิ ฝงูยกัษ์เขาเดยีวแทบไม่มแีล้ว การ

เดินทางย้อนกลับจึงไม่มีอุปสรรคมาขัดขวาง

กิลด์ผู้พิชิต

“พีอ่วตารถงั พวกมนัเดนิทางออกจากพืน้ทีเ่ขตฤดูสมนุไพรเบ่งบาน

แล้ว”

ลูกสมุนคนหนึ่งวิ่งเข้ามารายงาน อวตารถังแสดงสีหน้าไม่พอใจ

กล่าวว่า

“ดูเหมือนพวกมันจะกลัวพวกเรา จึงเลือกเผ่นหนีไปก่อนจะหมด

สัญญาที่ท�าเอาไว้ พวกมันฉลาดมาก เพราะด้วยเวลาที่เหลือมากกว่าครึ่ง

เดือน พวกมันสามารถไปถึงเมืองกวงซีโดยที่พวกเราไม่อาจจะโจมตีมัน

ได้เลย”

“พวกมนัไปถงึเมอืงกวงซแีล้วไง คดิว่ามนัจะหนรีอดหรอื” เทพหมากรกุ 

ถามยิ้มๆ 

อวตารถังดวงตากระจ่างวูบทันที

“นายพูดถูกต้อง พวกมันไปถึงกวงซีแล้วไง ฮ่าๆๆ พวกมันเท่ากับ 

เดินเข้าไปในกับดัก การจะจัดการกับพวกมันที่เมืองกวงซียิ่งง่ายเข้าไป
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ใหญ่” อวตารถังพูดพร้อมกับหัวเราะ

“ตอนนีเ้ลกิสนใจพวกมนัช่ัวคราว เพราะพรุง่นีพ้วกเรามภีารกจิใหญ่

จะต้องไปแย่งพื้นที่สมุนไพรของอีกหลายกิลด์” เทพหมากรุกกล่าวยิ้มๆ

วนัน้ีเทพหมากรกุได้ส่งสมนุออกไปส�ารวจแล้ว พบว่ามพีืน้ทีห่ลายแห่ง 

ยังเหลือสมุนไพรอยู่ ดังนั้นเป้าหมายของเทพหมากรุกยังคงอยู่ที่น่ี เพื่อ

กวาดสมุนไพรให้ได้มากที่สุด

“นายเตรียมแผนไว้หรือยัง ในกรณีที่กิลด์เหล่านั้นแอบจับมือกัน 

ต่อต้านพวกเรา” อวตารถังถาม

“ไม่ต้องกังวล ฉนักบับรรจบฟ้าตกลงกนัแล้ว ถ้ามนัแข็งข้อ พวกเรา

จะร่วมมือกันฆ่าให้หมด” เทพหมากรุกกล่าวน�้าเสียงเหี้ยมโหด

“ดี! ใครยอมพวกเรารอด ใครขัดขืนพวกเราฆ่า ฮ่าๆๆ”

อวตารถังกล่าวจบก็เงยหน้าขึ้นหัวเราะด้วยความสะใจ

กิลด์สายหมอก

“พวกเขาออกเดินทางไปแล้ว” มนต์เหมันต์กล่าวขึ้น

“หมายถึงสามคนนั้น” พิราบขาวถาม 

มนต์เหมันต์พยักหน้ากล่าวว่า

“ถูกต้อง เขาเลือกเดินย้อนกลับไปตามเส้นทางเดิม ไม่รู้เป้าหมาย

พวกเขาอยู่ศาลากวงซีหรือที่ไหน”

พิราบขาวนิ่งคิดเล็กน้อยก็กล่าวขึ้นว่า

“เป็นไปได้ไหม เป้าหมายของพวกเขาจะอยู่ที่เทือกเขาสัตว์สวรรค์

เหมือนพวกเรา”

“เป็นไปไม่ได้หรอก ระดับอย่างพวกเขาไปเทือกเขาสัตว์สวรรค์ ก็

เหมือนไปฆ่าตัวตายชัดๆ” 

ฤดูหนาวที่นั่งกินขนมอยู่ให้ความเห็น

“เธอพูดมาก็ถูก แต่ฉันมีลางสังหรณ์ว่าพวกเขาจะไปเทือกเขาสัตว์

สวรรค์ และพวกเราจะได้เจอกันอีกในเร็วๆ นี้”

พิราบขาวกล่าวสรุปในตอนท้าย
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ฉางซาใช้เวลาหกชั่วโมงในการเดินทางย้อนกลับไป แม้จะยังไม่ถึง

ทางแยกไปยังเทือกเขาสัตว์สวรรค์ แต่มันก็อยู่ไม่ไกลแล้ว ตลอดการ

เดินทางย้อนกลับ ฉางซาเห็นผู้เล่นจ�านวนมากยังจับกลุ่มกันมุ่งหน้าไปยัง

อาณาเขตฤดูสมุนไพรเบ่งบานเพื่อหวังเสี่ยงโชค ในความคิดของฉางซา  

ผู้เล่นเหล่านี้มาสายก้าวใหญ่ พวกเขาจะไม่ได้อะไรเลย นอกจากสมุนไพร

ระดับต�่า หรือไม่ก็เศษสมุนไพร

ฉางซาเมือ่พบสถานทีเ่หมาะๆ เขาสัง่ให้เทพกระบี่ไร้ส�านกึและอูเ่งนิ

ตั้งเต็นท์พักค้างแรมที่นี่ โดยจะเดินทางอีกครั้งเมื่อพระอาทิตย์ขึ้น

ภายในเต็นท์ของฉางซา เขาก็เรียกคู่มือ Undead ออกมา คู่มือนี้

เหมือนกับคู่มือ Undead เผ่าอื่นๆ มันเป็นคู่มือโปร่งใสลอยอยู่ในอากาศ

เบื้องหน้า ฉางซาใช้มือเลื่อนเปิด คู่มือในอากาศก็เกิดการเปลี่ยนหน้า

อัตโนมัติ

คุณสมบัติการใช้งาน Undead

1. จะต้องเป็นผู้มีระดับพื้นฐาน 30 ขึ้นไป

2. จะต้องมีเงินขั้นต�่า 100,000 เหรียญเงินยูหยวน เพื่อใช้สร้าง 

Undead ยักษ์เขาเดียว ระดับต�่าสุด

3. จะต้องมีสมุนไพรสร้างกระดูก 1 ต้น ต่อการสร้าง 1 ตัว

“โอ้...ดีแฮะ ดูเหมือนการสร้าง Undead ยักษ์เขาเดียวจะใช้เงิน 

ไม่เยอะเท่าไร ฮ่าๆๆ แต่ถึงยังไงก็ต้องใช้สมุนไพรสร้างกระดูก ซึ่งในคลัง

ของเราเหลือสมุนไพรสร้างกระดูกแค่ 200 ต้น” ฉางซาร�าพึง

“คงต้องรีบหาสมุนไพรสร้างกระดูกมาเพิ่มด่วน”

ฉางซากล่าวยิ้มๆ ก่อนจะก้มหน้าลงอ่านคู่มือต่อไป

ชนิดของ Undead

1. พลทหารยักษ์เขาเดียวเดินเท้า ระดับ 30 

ใช้เงิน 100,000 เหรียญเงินยูหยวน ในการสร้างต่อ 1 ตัว 

ระยะฟื้นตัวของพลทหารยักษ์เขาเดียวเดินเท้าหลังจากถูกท�าลาย

คือ 1 ชั่วโมง 



34  เกมน้ีขา้ขอเป็นพระเอก เล่ม 7 สงคราม 4 ต่อ 1

การสร้างพลทหารยกัษ์เขาเดยีวเดนิเท้า ผู้เป็นเจ้าของจะต้องมรีะดบั

พื้นฐานที่ 30 เสียก่อน พลทหารยักษ์เขาเดียวเดินเท้าสามารถพัฒนาได้

จนถึงระดับ 35 ด้วยประสบการณ์ต่อสู้ ทุกครั้งที่ถูกท�าลายระดับที่สะสม

จะคืนสู่ระดับพื้นฐานที่เริ่มสร้าง Undead ถ้าถูกท�าลาย 3 ครั้ง จะหายไป 

ตลอดกาล

2. อัศวินยักษ์เขาเดียวเดินเท้า ระดับ 40 

ใช้เงิน 500,000 เหรียญเงินยูหยวน ในการสร้างต่อ 1 ตัว 

ระยะฟื้นตัวของอัศวินยักษ์เขาเดียวเดินเท้าหลังจากถูกท�าลาย

คือ 30 นาที 

การสร้างอัศวินยักษ์เขาเดียวเดินเท้า ผู้เป็นเจ้าของจะต้องมีระดับ

พ้ืนฐานท่ี 40 เสียก่อน อัศวินยักษ์เขาเดียวเดินเท้าสามารถพัฒนาได้จน 

ถึงระดับ 45 ด้วยประสบการณ์ต่อสู้ ทุกครั้งที่ถูกท�าลายระดับที่สะสม 

จะคืนสู่ระดับพื้นฐานที่เริ่มสร้าง Undead ถ้าถูกท�าลาย 3 ครั้ง จะหายไป 

ตลอดกาล

3. อัศวินยักษ์เขาเดียวขี่ม้า ระดับ 40 

ใช้เงิน 1,000,000 เหรียญเงินยูหยวน ในการสร้างต่อ 1 ตัว 

ระยะฟื้นตัวของอัศวินยักษ์เขาเดียวข่ีม้าหลังจากถูกท�าลายคือ 20 

นาที 

การสร้างอศัวนิยกัษ์เขาเดยีวขีม้่า ผูเ้ป็นเจ้าของจะต้องมรีะดับพืน้ฐาน 

ที่ 40 เสียก่อน อัศวินยักษ์เขาเดียวขี่ม้าสามารถพัฒนาได้จนถึงระดับ 45 

ด้วยประสบการณ์ต่อสู้ ทุกครั้งที่ถูกท�าลายระดับที่สะสมจะคืนสู่ระดับ 

พื้นฐานที่เริ่มสร้าง Undead ถ้าถูกท�าลาย 3 ครั้ง จะหายไปตลอดกาล

4. แม่ทัพยักษ์เขาเดียว ระดับ 60 

ใช้เงิน 200,000,000 เหรียญเงินยูหยวน ในการสร้างต่อ 1 ตัว 

ระยะฟ้ืนตวัของแม่ทัพยกัษ์เขาเดยีวหลังจากถกูท�าลายคอื 15 นาที 

การสร้างแม่ทัพยักษ์เขาเดียว ผู้เป็นเจ้าของจะต้องมีระดับพื้นฐาน

ที ่60 เสียก่อน แม่ทพัยกัษ์เขาเดยีวสามารถพฒันาได้จนถงึระดับ 70 ด้วย

ประสบการณ์ต่อสู ้ทกุครัง้ทีถ่กูท�าลายระดบัทีส่ะสมจะคนืสูร่ะดบัพืน้ฐานที่

เริ่มสร้าง Undead ถ้าถูกท�าลาย 3 ครั้ง จะหายไปตลอดกาล
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หมายเหตุ 

Undead ที่สร้าง สามารถเก็บเข้าสู่มิติส่วนตัวได้

ฉางซาอ่านข้อมูลของ Undead ยักษ์เขาเดียวต่อจนจบเล่ม

“ฉันว่าละ ยักษ์หุ่นเซ็กซี่ไม่มีหรอก ส่วนใหญ่มีแต่ถึกและเถื่อน”

ฉางซากล่าวน�า้เสียงเซ็งๆ หลังจากรอคอยผลติลกูสมนุหุน่เซก็ซี ่แต่

ไม่เคยสมหวังสักที

“อมื...การสร้างยกัษ์เขาเดยีวใช้เงินไม่เยอะแฮะ แต่เท่าที่ได้ต่อสูก้บั 

ยกัษ์เขาเดยีวระดบัต�า่ พวกมนัไม่แขง็แรงเท่าไร ยกเว้นยกัษ์เขาเดยีวระดบั

แม่ทัพ”

ฉางซากล่าวพร้อมกับใช้ความคิดไปด้วย

“ราคาสร้าง Undead ยกัษ์เขาเดยีวระดบัพลทหารไปถงึระดับอศัวนิ

ขี่ม้า ถือว่าถูกมากเมื่อเทียบกับ Undead เผ่าอื่นๆ แต่การพัฒนาระดับ

พื้นฐานของพวกมันกลับเป็นข้อเสีย พวกมันจึงเหมาะส�าหรับส่งไปตายใน

ภารกิจมากกว่าจะไปเอาชนะศัตรู”

ฉางซาใช้มือเกาศีรษะเล็กน้อย

“จะพอหวังได้คงเป็นแม่ทัพยักษ์เขาเดียว แต่การจะสร้างแม่ทัพ 

ระดบัของเรากต้็อง 60 ก่อน ไม่งัน้กส็ร้างไม่ได้ ศตัรขูองเราเวลานีเ้ริม่เยอะ 

ขึ้นเรื่อยๆ แล้ว Undead เผ่ากระดูกกับเผ่าออร์คที่เป็นไม้ตาย คงเอามา

ใช้บ่อยๆ ไม่ได้ เดี๋ยวจะเป็นการเปิดเผยตัวตนจริงๆ ของเราไป อีกทั้ง 

พวกมนัทัง้หมดตอนนีก็้อยู่ในพืน้ท่ีเควสต์ การจะผลติใหม่กโ็คตรเปลอืงเงนิ

สุดๆ การใช้ Undead ราคาถกูอย่างเผ่ายกัษ์อาจจะเป็นทางออกในตอนน้ี”

ฉางซากล่าวร�าพึงเสร็จ เขาก็มุดออกมาจากเต็นท์ที่พักและเดินหา

พื้นที่เหมาะๆ เพื่อท�าการสร้าง Undead เผ่ายักษ์มาไว้ใช้งาน

ในขณะเดินออกมาจากเต็นท์ ฉางซาก็ไอเดียกระฉูด

“แบบนี้ฉันก็สามารถใช้กลยุทธ์ระเบิดพลีชีพได้สิ” ฉางซากล่าว 

น�้าเสียงยินดี 

เมื่อได้สถานที่เหมาะๆ ฉางซาก็ท�าการเรียก Undead เผ่ายักษ์ 

ออกมา ก่อนจะโยนสมนุไพรสร้างกระดกูเข้าไปในช่องการผลติ และเลอืก
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ผลิตพลทหารยักษ์เขาเดียวออกมา

“ฮ่าๆๆ ฉันจะก่อตัง้หน่วยพลชีพี จะไม่มีใครในเกมสูฉ้นัได้อกี ฮ่าๆๆ”  

ฉางซาหัวเราะอย่างบ้าคลั่ง 

ไม่นานพลทหารยกัษ์เขาเดยีวกโ็ผล่ออกมาจาก Undead พลทหาร

ยักษ์เขาเดียวมีรูปร่างไม่สูงนัก มันเหมือนกับที่ฉางซาเคยฆ่ามาทุกอย่าง 

รูปร่างของมันเตี้ยและตัน ฉางซาหยิบระเบิดหนึ่งลูกโยนให้มันและสั่งให้

มันดึงสลักระเบิดทันที 

ชั่วครู่เดียวในศีรษะของฉางซาก็มีเสียงคอมพิวเตอร์ดังขึ้นว่า

‘ขออภัยค่ะ ผู้เป็นเจ้าของยักษ์เขาเดียว ไม่สามารถสั่งให้ยักษ์เขา

เดยีวสละชวีติได้ด้วยระเบดิ หรอืถกูท�าให้เป็นระเบดิพลชีพี เพราะเป็นการ

เอาเปรียบผู้เล่นคนอื่นจนเกินไป’

“อ๊ากกก!” ฉางซากรีดร้องออกมาทันที

“อะไรเนี่ย! เกมบ้านี่ดักทางรุ่งของฉันซะงั้น” ฉางซาบ่นอุบ

“ในเมือ่ใช้ระเบดิพลีชีพไม่ได้ เรากต้็องเลือกผลติระหว่างอศัวนิยกัษ์

เขาเดียวเดินเท้ากับอัศวินยักษ์เขาเดียวขี่ม้า”

ฉางซาใช้สมองครุ่นคิด

“พื้นที่แถวน้ีใช้อัศวินยักษ์เขาเดียวข่ีม้าคงไม่ดีนัก เลือกผลิตอัศวิน

ยักษ์เขาเดียวเดินเท้าก็แล้วกัน”

ฉางซาตัดสินใจในที่สุด เขาหยิบสมุนไพรสร้างกระดูกออกมา 100 

ต้น เขาเลือกท่ีจะเหลือมันในสต๊อก 99 ต้น เผื่อเหตุฉุกเฉินจะได้สร้าง 

Undead เผ่ากระดูก หรอื Undead เผ่าออร์ค ออกมาแก้ไขสถานการณ์”

ฉางซายนืรอการผลติอศัวนิยกัษ์เขาเดยีวเดนิเท้าอยูพ่กัใหญ่ ในทีส่ดุ

พวกมันก็ค่อยๆ โผล่ออกมาจาก Undead ดูเหมือนอัศวินยักษ์เขาเดียว 

เดินเท้าจะไม่เหมือนพลทหารยักษ์เขาเดียว พวกมันมีรูปร่างเท่ากับผู้เล่น 

แถมบึกบึนมีกล้ามเป็นมัดๆ ราวกับนักรบสมัยโบราณ

“โอ...หุน่พวกมนัไม่เลวแฮะ แต่ใบหน้าต้องปรบัปรงุอย่างแรง ดแูล้ว

มันเหมือนพวกบ้ากามยังไงก็ไม่รู้” ฉางซาบ่นในตอนท้าย 

พวกมนัทกุตวัเวลานีม้รีะดบั 40 ฉางซาจงึคดิจะพฒันาพวกมนัให้อยู่

ในระดับสูงสุด เขาจึงพาพวกมันออกห่างจากเต็นท์ที่พักเกือบ 500 เมตร 

ก่อนจะสั่งให้ซอมบี้แมนกับแฟร็งกี้ออกมา
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“พวกนายท�าการฝึกฝีมือให้สมุนใหม่ ห้ามฆ่าพวกมัน”

ฉางซาออกค�าสั่ง ก่อนจะหันไปสั่งให้อัศวินยักษ์เขาเดียวเดินเท้า

ทัง้หมดรมุโจมตีซอมบีแ้มนกับแฟรง็กี ้ฉางซายนืดพูวกมนัต่อสูก้นัอยูห่ลาย

นาที ก่อนจะกลับไปนอน

เช้าวันใหม่ 

ฉางซาย้อนกลับมาที่สนามฝึก เขาพบว่าอัศวินยักษ์เขาเดียวเดินเท้า

เกือบครึ่งบาดเจ็บจนไม่สามารถลุกขึ้นมาสู้ได้ 

ฉางซาแจกจ่ายน�้ายาเลือดและน�้ายาเพิ่มพลังให้พวกมันกินทันที 

ระดับของพวกมันตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น 41 แล้ว มีอยู่หกตัวเพิ่มขึ้นมาเป็น 

42

“ขอเพียงฝึกอีกห้าคืน ระดับของพวกมันคงเต็ม 45” ฉางซาร�าพึง

“น่าเสยีดาย ต่อให้พวกมนัระดบั 45 ยงัไงกถ็กูผูเ้ล่นฆ่าได้ง่ายๆ อยูด่ี  

มีทางเดียวฉันจะต้องสร้างเป็นกองทัพขนาดใหญ่จึงจะมีโอกาสเอาชัย 

คนอื่น” ฉางซาเริ่มวางแผน

“ปัญหาน่าปวดหัวก็คือ สมุนไพรสร้างกระดูก ฉันจะไปหาเพิ่มได้

จากไหนนี่สิ” ฉางซาบ่นอุบ 

หลงัจากเกบ็อศัวนิยกัษ์เขาเดยีวเดนิเท้าทัง้หมดแล้ว เขากรี็บเดินทาง 

ย้อนกลับไปที่ค่ายพัก เทพกระบี่ไร้ส�านึกกับอู่เงินยังไม่ตื่น ฉางซาจึงเลือก

ที่จะไปนั่งพักใกล้ๆ กับกองไฟก่อน

“การไปเมืองกวงซีครั้งนี้ ฉันอาจจะต้องเจอกับอันตรายมากกว่า

ครัง้ไหนๆ ระหว่างทางจะต้องหาสมนุไพรสร้างกระดกูให้เจอ ไม่งัน้แย่แน่”

ฉางซาบ่นพึมพ�า ก่อนจะหยิบต�าราสมุนไพรออกมาเปิดดู

“อืม...ภูมิประเทศที่มีสมุนไพรสร้างกระดูกขึ้นอยู่มากๆ มักจะเป็น

สุสานสัตว์อสูร ปัญหาคอื สสุานสตัว์อสรูมนัอยูท่ี่ไหน ถ้าไม่รู้กค็งหาไม่เจอ 

ครั้งที่แล้วได้สมุนไพรสร้างกระดูกมาเพราะฟลุกเจอ และมันคงไม่มีทาง 

ฟลุกครั้งที่สอง” ฉางซากล่าวกับตัวเอง

“อู่เงินจะรู้เรื่องนี้หรือเปล่านะ” ฉางซากล่าวขึ้นเบาๆ 

หลงัจากนัน้ไม่นาน ฉางซากเ็หน็อูเ่งนิกบัเทพกระบี่ไร้ส�านกึโผล่ออก

มาจากเตน็ท์ในเวลาไล่เลีย่กนั ทัง้สองบดิขีเ้กยีจและเดนิย้ิมเข้ามาหาฉางซา
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ที่รออยู่หน้ากองไฟ พร้อมกับกระป๋องอาหารเช้า

“รีบมากินข้าว จะได้เดินทางกัน” ฉางซาเอ่ยปากชวน 

สองหนุ่มก็ไม่เกรงใจ หย่อนก้นลงนั่งใกล้ๆ กับฉางซา

“นี่อู่เงิน นายรู้จักเส้นทางไปยังสุสานสัตว์อสูรที่อยู่ในเทือกเขาสัตว์

สวรรค์ไหม”

ฉางซาเอ่ยปากถาม ท�าให้อู่เงินที่ก�าลังเขมือบข้าวหยุดชะงัก

“ไม่รู้จัก บอสจะไปที่นั่นท�าไม” อู่เงินถาม

“ฉนัต้องการสมนุไพรสร้างกระดกูจ�านวนมาก มนัเป็นหนึง่ในวตัถดุบิ

ใช้ผลิตยักษ์เขาเดียว” ฉางซาตอบโดยไม่ได้ปิดบัง

“ข้อมูลเร่ืองสมุนไพรของฉันไม่ได้ลึกเท่าไร แต่ถ้าบอสต้องการ

ข้อมลู เดีย๋วฉนัจะสอบถามเพือ่นๆ ทีอ่ยูเ่มอืงกวงซีให้ พวกเขาน่าจะมข้ีอมลู

เรื่องนี้อยู่บ้าง” อู่เงินตอบ

“อืม...ฉันจะรอฟังข่าวดี” ฉางซาตอบยิ้มๆ 

หลงัจากกนิอาหารเช้าเสรจ็ ฉางซาและพวกก็ไปเกบ็เตน็ท์ทีพ่กัเตรยีม 

ออกเดินทาง ในขณะนั้นเองทั้งหมดก็ต้องสะดุ้งโหยง เมื่อได้ยินเสียงกลุ่ม

คนโวยวายขึ้น

“กลุ่มผู้เล่น?”

ฉางซากล่าวพร้อมกับเอียงหูฟังในทิศทางที่เกิดเสียง

“เสียงวุ่นวายน่าดู เหมือนมีการต่อสู้กัน”

เทพกระบี่ไร้ส�านึกหันหน้าไปพูดกับฉางซา

“ดูเหมือนทิศทางการต่อสู้ก�าลังมุ่งหน้ามาหาพวกเราด้วย จะท�า 

ยังไงดีบอส” อู่เงินขอความเห็น

“ขึ้นต้นไม้สิ ขอเพียงพวกเราไม่เกี่ยวข้อง พวกมันไม่น่าจะโจมตี

พวกเรา”

ฉางซากล่าวจบก็เหนิร่างข้ึนไปบนต้นไม้เป็นคนแรก อูเ่งนิคว้าร่างของ 

เทพกระบี่ไร้ส�านกึเหนิร่างตามขึน้ไปอย่างรวดเรว็ ไม่นานฉางซากเ็หน็พริาบ

ขาวกบัเทพหมากรุกก�าลังปะทะกนัอย่างดเุดอืด ช่ัวครูเ่ดยีวกพ็บราชสห์ีด�า

กับอวตารถังโผล่ออกมาจากพุ่มไม้และปะทะกันอีกคู่

“ทุกคน...อย่าให้กิลด์มังกรเพลิงเอาไปได้!” 

ราชสีห์ทองกู่ร้อง พริบตาก็โผล่ออกมาจากป่าพร้อมกับร่างของ
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บรรจบฟ้าเป็นคู่ที่สาม

ฉางซาทีห่ลบอยูบ่นต้นไม้ ยงัไม่เข้าใจและงงว่ามนัเกดิอะไรข้ึน ท�าไม

จึงเกิดการต่อสู้กันของบรรดากิลด์ใหญ่ แต่ไม่นานเขาก็เข้าใจ เมื่อพบเห็น

ลูกกลมๆ มีแสงสีทองขนาดเท่าเหรียญลอยหลบผู้เล่นไปมา เมื่อมันหาย

เข้าไปในร่างของใคร ร่างผู้เล่นคนนั้นก็จะส่องแสงสีทองสว่างเจิดจ้า

“จิตวิญญาณดวงดาว!”

ฉางซาและอู่เงินแหกปากขึ้นพร้อมกัน

จิตวิญญาณดวงดาวตามต�าราท่ีฉางซาอ่านพบ เมื่อใครสัมผัสกับ

จิตวิญญาณดวงดาว ร่างผู้สัมผัสจะเกิดแสงสีทองเจิดจ้าเป็นเวลา 3 วันต่อ

เน่ือง เมือ่จิตวญิญาณดวงดาวสงิสูค่รบก�าหนด ระดบัของผูถ้กูจติวญิญาณ

ดวงดาวสิงสู่จะเพิ่มข้ึน 3 ระดับ ซ่ึงจิตวิญญาณดวงดาวเป็นสิ่งที่หายาก 

มากๆ และน้อยคนจะได้พบเจอ

จิตวิญญาณดวงดาวมีข้อเสียส�าหรับผู้พบก็คือ ถ้าผู้ใดถูกมันสิงสู่ 

ภายใน 3 วนั ผูถ้กูสงิสูจ่ะเป็นเป้าหมายของผูเ้ล่นเข้าเข่นฆ่า เพราะถ้าผูถ้กู 

สิงสู่ตาย จิตวิญญาณดวงดาวก็จะเป็นอิสระอีกครั้ง

“อ๊ากกก!”

ผู้เล่นกิลด์ผู้พิชิตร้องลั่นเมื่อถูกสมุนกิลด์สามราชันสวรรค์ฆ่าตาย 

จิตวิญญาณดวงดาวพุ่งออกจากร่างเขาแล้วกระแทกเข้ากับร่างของผู้เล่น 

ทีฆ่่าอย่างแรงจนกระเดน็กลิง้ไปกบัพืน้ ก่อนทีร่่างจะทอแสงสว่างแทนผูต้าย

“ฮ่าๆๆ ฉันได้จิตวิญญาณดวงดาวมาแล้ว”

ผู ้เล่นคนนั้นหัวเราะจบ เขาก็พบดาบเล่มหนึ่งทะลุออกมาจาก

หน้าอก ราชสีห์เงินยิ้มเหี้ยมดึงดาบออกมาและเหวี่ยงตัดคอผู้เล่นคนนั้น

อย่างรวดเร็ว 

ฉับ! หัวผู้เล่นขาดกระเด็น จิตวิญญาณดวงดาวก็พุ่งออกจากร่าง

และทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้า

“จับมันใส่กระสอบเร็วเข้า!” ราชสีห์ขาวร้องตะโกนสั่ง 

ผู้เล่นสามคนก็กระโจนขึ้นไปพร้อมกับกระสอบในมือ

“ขวางพวกมันไว้!” เหยี่ยวมารร้องตะโกนลั่น 

ผู้เล่นกิลด์มังกรเพลิงอีกสี่คนก็ทะยานขึ้นไปขัดขวางกลางอากาศ 

ผัวะ! ผัวะ! เสียงปะทะกันกลางอากาศดังสนั่น ร่างของผู้เล่นหลาย
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คนร่วงหล่นลงมา และยังมีผู้เล่นอีกหลายคนกระโจนขึ้นไป หวังจะจับจิต

วิญญาณดวงดาวให้ได้

“เข้าไปแย่งมาให้ได้ จิตวิญญาณดวงดาวต้องเป็นของกิลด์ผู้พิชิต” 

เทพหมากรุกแหกปากเสียงดัง

“เทพหมากรุก ฉันสัญญาถ้าจิตวิญญาณดวงดาวเป็นของพวกฉัน 

นายจะได้รับสิ่งตอบแทนอย่างคุ้มค่า” บรรจบฟ้ากล่าวขึ้น

“เรื่องอื่นอาจจะขอกันได้ แต่เรื่องนี้ไม่มีข้อตกลงใดๆ ใครเจ๋งก็เป็น

ของคนนั้น”

เทพหมากรุกรีบพูด ท�าให้บรรจบฟ้าต้องหัวเสีย แต่ก็ท�าอะไรไม่ได้ 

จติวญิญาณดวงดาวยงัลอยวนเวยีนไปมา มนัสามารถหลบหลกีผูเ้ล่น 

ได้อย่างเป็นธรรมชาติ การจะจับมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เลย

“มันมาทางพวกเราแล้ว ฉันจะจับมันเอง พวกนายปะทะกับคนที่

คิดจะแย่งพวกเราไว้” ฤดูหนาวแหกปากร้องตะโกนขึ้น เหล่าสมุนที่อยู่

ด้านหลังก็ทะยานเข้าหาคนของกิลด์ผู้พิชิต กิลด์มังกรเพลิง และกิลด์สาม

ราชันสวรรค์

“ฤดูหนาว เรื่องอื่นอาจยอมกันได้ แต่เรื่องนี้ฉันยอมไม่ได้” 

ราชสีห์ขาวทะยานเข้ามาขัดขวาง ฤดูหนาวรีบเคลื่อนร่างหลบหลีก 

แต่ราชสีห์ขาวอ่านทิศทางออกจึงเคลื่อนร่างไปขวางทางเอาไว้

“คิๆ ฉันแค่ตัวล่อเท่านั้นแหละ”

ฤดูหนาวกล่าวจบ มนต์เหมันต์ก็ทะยานร่างข้ามศีรษะเธอไปอย่าง

รวดเร็ว ราชสีห์ขาวใจหายวาบ

“สกัดมนต์เหมันต์ไว้!”

ราชสีห์ขาวร้องตะโกนสั่ง ลูกสมุนที่อยู่ใกล้เคียงก็รีบกระโดดเข้า

มาสกัดทางไว้ แต่พวกเขาก็สู้มนต์เหมันต์ไม่ได้ พวกเขาถูกหมัดและเท้า

ของมนต์เหมันต์ท�าร้ายจนร่างกระเด็นห่างออกไป

“ฮ่าๆๆ จิตวิญญาณดวงดาวเป็นของฉันแล้ว”

มนต์เหมันต์สะบัดกระสอบคลุมจิตวิญญาณดวงดาวอย่างรวดเร็ว

“ฝันไปเถอะ!”

อวตารถังไม่รู้โผล่มาจากไหน เขาทะยานร่างขึ้นมาพร้อมกับเหวี่ยง

ดาบในมือฟันกระสอบขาดเป็นสองซีก ท�าให้จิตวิญญาณดวงดาวหนีรอด
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ไปได้

กลิด์อืน่ๆ กเ็ริม่เข้ามาแย่งชิงด้วยบ้างแล้ว เมือ่พวกเขามกี�าลงัพร้อม

รบ หลายกิลด์แย่งได้และถูกจิตวิญญาณดวงดาวสิงสู่ แต่พวกเขาก็ถูก 

ฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยม ท�าให้กิลด์เหล่านั้นเริ่มขยาด

บนต้นไม้สูง 

ฉางซานั่งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

“บอส เอาไง จะร่วมวงหรือจะเดินทางต่อ” เทพกระบี่ไร้ส�านึกเอ่ย

ปากถาม

“โอกาสชิงจิตวิญญาณดวงดาวได้น้อยเกินไป เราจะเดินทางต่อ” 

ฉางซาตอบ 

ส่วนอู่เงินถอนใจอย่างโล่งอก เพราะกลัวฉางซาสั่งลุยเหมือนที่เคย

ตะลุยผ่านฝูงยักษ์เขาเดียว ซึ่งเขายังเสียวไม่หาย

“งั้นพวกเราก็รีบไปกันเถอะ”

เทพกระบี่ไร้ส�านึกกล่าวจบก็ไถลร่างลงจากต้นไม้อย่างช้าๆ ฉางซา

กบัอู่เงินมวีชิาตวัเบาจงึไม่จ�าเป็นต้องท�าเหมอืนเทพกระบี่ไร้ส�านกึ พวกเขา

เหินร่างลงบนพื้นได้อย่างนุ่มนวล

ในขณะเดียวกัน 

ฤดูหนาวก็ก�าลังทะยานเข้าหาจิตวิญญาณดวงดาวพร้อมกระสอบ 

ในมือ ลูกสมุนที่ไล่ตามหลังเธอต่างก็สกัดผู้เล่นคนอื่นจนเปิดเป็นทาง 

สายหนึ่งที่มุ่งตรงไปหาจิตวิญญาณดวงดาวได้

“ท�าดีมาก ครั้งนี้จะต้องไม่พลาด”

ฤดูหนาวเคล่ือนร่างวูบเดียวก็เข้าประชิดจิตวิญญาณดวงดาวใน

ระยะ 4 เมตร

“เธอคิดจะเอามันไปง่ายๆ หรือ”

เทพหมากรุกร้องตะโกนและพุ่งร่างเข้ามาจากอีกทิศทางหน่ึง ซึ่ง 

ลูกสมุนได้แหวกเส้นทางให้เขาเช่นกัน ฤดูหนาวใจหายวาบ เมื่อเห็นฝ่าย

ตรงข้ามเข้าใกล้จิตวิญญาณดวงดาวมากกว่าตน

“มันจะเป็นของกิลด์ผู้พิชิตไม่ได้ ฉันไม่ยอม!”
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ฤดูหนาวใช้มือที่ว่างคว้าจับดาบ และสะบัดดาบทั้งฝักในมือฟาด

เข้าไปยงัจติวญิญาณดวงดาวเต็มแรง ก่อนท่ีเทพหมากรกุจะใช้ถงุกระสอบ

คลุมได้ส�าเร็จ

ผัวะ! 

จิตวิญญาณดวงดาวถูกฝักดาบฟาดเต็มแรง มันจึงกระเด็นห่าง 

ออกไปราวกับตีโฮมรัน

“ยัยบ้า!”

เทพหมากรุกร้องตะโกนด่าทอ สีหน้าของเขาแดงก�่า เมื่อครู่ถ้ามี

เวลาอีกเพียงเสี้ยววินาที เขาก็จะจับจิตวิญญาณดวงดาวได้แล้ว

ฤดูหนาวคลี่ยิ้มอย่างพึงพอใจ เธอไม่สนใจเสียงร้องด่าทอของเทพ

หมากรุก รีบทะยานร่างไล่ติดตามจิตวิญญาณดวงดาวไปทันที

กลิด์อืน่ๆ เหน็จิตวญิญาณดวงดาวถูกฟาดลอยไปไกล พวกเขากฉ็วย 

โอกาสไล่ตามไปเป็นฝูงใหญ่ ผู้เล่นที่ปะทะกันอยู่ก็เลิกต่อสู้และไล่ตามไป

เช่นกัน

ด้านเทพกระบี่ไร้ส�านึกกว่าจะลงมาจากต้นไม้ได้ ฉางซากับอู่เงินก็

ต้องยนืรออยูเ่กอืบครึง่นาท ีเมือ่เท้าของเขาสมัผสัพืน้ อยู่ๆ  กม็วีตัถบุางอย่าง 

พุ่งเข้ามาชนแผ่นหลังของเทพกระบี่ไร้ส�านึกเต็มแรง ท�าให้ร่างของเขา 

เสียหลักล้มกลิ้งไปกับพื้น

“อ๊ากกก! ใครโจมตีฉัน แม่จะกระทืบให้ตายเลย”

เทพกระบี่ไร้ส�านึกร้องโวยวาย สีหน้าเต็มไปด้วยความโมโห ส่วน

ฉางซากับอู่เงินเบิกตาโตเท่าไข่ห่านไปแล้ว

ร่างของเทพกระบี่ไร้ส�านึกเปล่งแสงสีทองสว่างไสว ฉางซาสูด

หายใจลึก

“ซวยแล้ว!” อู่เงินแหกปากขึ้นสุดเสียง 

เทพกระบี่ไร้ส�านกึเหน็ร่างตวัเองส่องแสงเจดิจ้ากเ็ข้าใจเรือ่งทกุอย่าง 

ได้ไม่ยาก สีหน้าของเทพกระบี่ไร้ส�านึกซีดเผือด

“บอส ช่วยฉันด้วย!” เทพกระบี่ไร้ส�านึกแหกปากร้องลั่น 

ฉางซารีบคว้าหุ่นไม้ในอกเสื้อโยนออกไป ร่างของซอมบี้แมนก็

ปรากฏขึ้น ฉางซาบอกให้ซอมบี้แมนสวมใส่หน้ากากแล้วรีบพาเทพกระบี่
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ไร้ส�านึกหนีทันที

ซอมบี้แมนเคลื่อนร่างวูบเดียวก็คว้าร่างเทพกระบี่ไร้ส�านึกหนีบใน

วงแขน ก่อนจะทะยานร่างหายเข้าไปในป่าอย่างเร่งด่วน เพราะถ้าชักช้า

คงถูกล้อมกรอบแน่ๆ

“อู่เงินรีบตามไป ฉันจะสกัดศัตรูไว้ชั่วคราว” ฉางซารีบสั่ง 

อู่เงินเห็นกองทัพผู้เล่นก�าลังมุ่งหน้ามาก็ขนลุกซู่ รีบทะยานร่างไล่

ตามหลังซอมบี้แมนไป 

ฉางซาหยบิระเบดิควนัออกมาจากกระเป๋ามติแิละขว้างออกไปทนัที

ฟู่ๆ ๆ! ระเบดิพ่นควนัออกมา ไม่กีว่นิาทกีเ็กดิกลุม่ควนัขึน้ ผูเ้ล่นหลาย

คนทะยานร่างฝ่ากลุม่ควนัออกมาได้ เมือ่พบเหน็การโยนระเบดิเพลงิเข้ามา

เสริม พวกเขาก็ตกใจรีบเคลื่อนร่างหนีตายเป็นพัลวัน

บึม้ๆๆ! เสยีงระเบดิดงัสนัน่ ฤดหูนาวเหน็ใบหน้าคนโยนระเบดิชัดเจน 

เธอถึงกับอารมณ์เสีย

“เป็นพวกนายนี่เอง ท�าไมนายถึงใช้ระเบิด” ฤดูหนาวกล่าวน�้าเสียง

ไม่พอใจ

“พวกฉนัแค่สามคน พวกเธอเป็นร้อยๆ คน ไม่ใช้ระเบดิจะให้ใช้อะไร 

หรือจะปล่อยให้พวกเธอฆ่าตายฟรีๆ”

ฉางซากล่าวโต้ตอบ พร้อมกับโยนระเบิดควันเข้าไปอย่างไม่ยั้ง

“กระจายกันออกไป อย่าตกอยู่ในม่านควัน ไม่งั้นเราจะท�าอะไร 

ไม่ได้” ราชสีห์ทองร้องตะโกนบอกสมุน

“ไอ้เลวนั่น มันใช้ระเบิดอีกแล้ว”

เทพหมากรุกกล่าวน�้าเสียงหงุดหงิด เพราะเขาเคยปะทะกับฉางซา

มากกว่าคนอื่นๆ 

ฉางซาต้องการขยายพืน้ทีห่มอกควนัจงึขว้างระเบดิควนัออกไปไกล

ขึ้น

“ไม่ต้องสนใจคนขว้างระเบิด จิตวิญญาณดวงดาวหนีไปทางทิศ

ตะวันตกเฉียงใต้” ผู้เล่นคนหนึ่งร้องตะโกนขึ้น 

ฉางซาหนัไปมองยงัทศิทางทีซ่อมบีแ้มนและเทพกระบี่ไร้ส�านึกหนีไป 

เขาเบ้ปากทันทีเมื่อเห็นแสงสีทองสาดส่องขึ้นไปบนท้องฟ้า

“บัดซบ! แบบนี้จะหนีรอดไปได้ไงฟะ แสงบ้านั่นชี้เป้าชัดๆ” ฉางซา
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บ่นอุบ

“คงไม่มีทางเลือกแล้ว ยังไงก็ต้องต้านพวกยอดฝีมือในกลุ่มควันไว้

ให้ได้มากที่สุด”

“เปิดประตูมิติ อัศวินยักษ์เขาเดียวเดินเท้า จงออกมา 50 ตัว”

ฉางซาเอ่ยปากสั่งงาน ไม่นานอากาศตรงหน้าของเขาก็ฉีกขาด 

กลายเป็นประตมูติ ิอศัวนิยกัษ์เขาเดยีวเดนิเท้ากระโดดออกมาตามจ�านวน

ที่ฉางซาได้สั่งไว้

ก่อนหน้านี้ฉางซาได้อ่านคู่มือการใช้งาน Undead ยักษ์เขาเดียว

อย่างละเอยีดแล้ว พวกพลทหารยกัษ์เขาเดยีวไม่สามารถมองเหน็ในหมอก 

หรือกลุ่มควันได้ แต่ถ้าเป็นยักษ์เขาเดียวระดับอัศวินขึ้นไปจะมีความ

สามารถมองเห็นในหมอกหรือกลุ่มควันได้

“บุกเข้าไปโจมตีศัตรูทุกคนในกลุ่มควัน” ฉางซาเอ่ยปากสั่งการ 

เหล่าอัศวินยักษ์เขาเดียวเดินเท้าก็พากันวิ่งเข้าไปในกลุ่มควันอย่าง

รวดเร็ว ไม่นานก็เกิดการต่อสู้กันขึ้น

“เฮ้! ใครโจมตีฉันวะ” อวตารถังร้องโวยวาย

“มันเป็นยักษ์ ใช่ยักษ์หรือเปล่า ฉันมองไม่ชัด” บรรจบฟ้ากล่าวขึ้น

“ใช่แล้ว มันเป็นยักษ์เขาเดียว แต่รูปร่างของมันไม่เหมือนกับที่ 

พวกเราฆ่าไป มนัมาจากไหนกนั กลิด์สามราชนัสวรรค์ทกุคนระวงัตวัให้ดี” 

ราชสีห์เงินร้องตะโกนบอกสมุน

ช่วงเวลานี้เอง พิราบขาวกับฤดูหนาวก็หนีพ้นกลุ่มควัน นอกจากนี้ 

ก็ยังมีร่างของราชสีห์ทองกับราชสีห์ด�าโผล่ออกมาในต�าแหน่งที่ห่างกัน 

ไม่ไกลนัก

“รีบตามไป” พิราบขาวสั่ง 

ฤดูหนาวก็รีบไล่ตามเธอไปอย่างรวดเร็ว

“อย่าปล่อยให้กลิด์สายหมอกถึงตัวเขาก่อน ไปเรว็น้องเลก็” ราชสห์ี

ทองสั่ง 

พริบตาทั้งสองก็ทะยานร่างไล่ตามพิราบขาวไป 

เทพหมากรุกกบับรรจบฟ้าโผล่ออกมาจากหมอกควนัในเวลาไล่เลีย่

กันอีกคู่

“บดัซบ! มันเป็นคนเอา Undead ยกัษ์ไปจรงิๆ ด้วย” เทพหมากรุก 
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ค�าราม 

บรรจบฟ้าไม่ได้สนใจเทพหมากรกุก�าลงัโวยวายอะไร พอหนพ้ีนกลุม่

ควันปุ๊บ เขาก็รีบมุ่งหน้าไปตามกลุ่มแสงที่อยู่ไกลออกไปทันที

ฉางซาตัดสินใจไล่ตามซอมบีแ้มนไปเช่นกัน เพราะเขาจ�าเป็นจะต้อง

ขัดขวางกลุ่มคนที่ไล่ตามล่าเพื่อนของเขาทุกวิถีทาง ส่วน Undead ยักษ์ 

เขาไม่เป็นห่วง ถ้าตัวไหนไม่ตายเดีย๋วมนัก็คงไล่ตามเขาไปจนเจออยูด่ ีหรอื

ถ้าอยู่ไกลมันก็จะเข้าไปในประตูมิติเอง

“ต้องใช้ธนูเหล็กด�า”

ฉางซาร�าพึงจบก็เรียกใช้ธนูเหล็กด�า 

เนื่องจากฝ่ายตรงข้ามล้วนเป็นยอดฝีมือ การจะใช้แค่ธนูเหล็กด�า

โจมตีไม่อาจจะหยุดยั้งพวกเขาได้ ฉางซาจึงบรรจุพลังชีวิตเข้าไปในคันธนู

เหล็กด�าด้วย และด้วยระดับปัจจุบันของเขา การบรรจุพลังชีวิตไม่ได้ท�าให้

เขาอ่อนแอลงนัก

เหล่าอัศวินยักษ์เขาเดียวเดินเท้ายังคงพัวพันผู้เล่นส่วนใหญ่ไว้ใน

กลุม่ควนั แต่กม็ผีูเ้ล่นหลายสบิคนหลบหลกีกลุม่ควนัออกมาได้ และพวกเขา 

ก็รีบมุ่งหน้าไปไล่ล่าเทพกระบี่ไร้ส�านึกทันที

ฉางซาใช้ทักษะวิชาตัวเบาวิหคลอยลมขั้นกลางทะยานร่างไปตาม

กิ่งไม้ ทักษะนี้จะท�าให้เขาเคลื่อนไหวเหมือนผู้เล่นระดับ 65 ฉางซารู้สึก

เสียดายอยู่บ้าง ถ้าปัจจุบันเขาระดับ 60 เขาจะสามารถใช้ทักษะวิหคลอย

ลมขั้นสูงได้ ซึ่งจะท�าให้เขาสามารถใช้วิชาตัวเบาได้เหมือนผู้เล่นระดับ 75

ฟ้าวๆ! 

“อ๊ากกก! อ๊ากกก!” 

ฉางซายิงลูกธนูสองดอกสกัดผู้เล่นสองคนที่อยู่ด้านหน้า ท�าให้ร่าง

ของพวกเขาเสียหลักตกลงไปบนพื้นดิน พวกเขาต่างบาดเจ็บ แต่ไม่ถึง

กับเสียชีวิต ฉางซาไม่สนใจสายตาของพวกเขาที่มองมายังตนเองอย่าง

เคียดแค้น ฉางซาเคลื่อนร่างผ่านพวกเขาไป และยิงโจมตีอีกหลายคน

ผู้เล่นหลายคนคิดจะตอบโต้กลับคืน แต่ฉางซาเคลื่อนร่างหนีพร้อม

กับโจมตีระยะไกล ท�าให้พวกเขาท�าอะไรฉางซาไม่ได้ นอกจากต้องหลบ

หนีจากลูกธนู ฉางซาโจมตีผู้เล่นอย่างบ้าคลั่ง แต่จนแล้วจนรอดฉางซาก็

ไม่พบศัตรูที่เป็นยอดฝีมือแถวหน้าแม้แต่คนเดียว
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ท้ังพิราบขาว พีน้่องราชสห์ี เทพหมากรกุ และบรรจบฟ้า เขาไม่เหน็

แม้แต่เงา นั่นก็หมายความว่า คนพวกนี้ได้เข้าใกล้ซอมบี้แมนไปเรียบร้อย

แล้ว

“การจะวิง่ให้ทนัผู้เล่นระดบั 66 ขึน้ไป มนัไม่ใช่เรือ่งง่ายเลย” ฉางซา 

ร�าพึง

“การจะพาเทพกระบี่ไร้ส�านึกหนีรอดจากเงื้อมมือพวกเขา จ�าเป็น

ต้องใช้สมองเท่านั้น” ฉางซากล่าวสีหน้าเรียบนิ่ง

“เราต้องสร้างกับดัก และให้ซอมบี้แมนหลอกพวกเขามา” ฉางซา

ตัดสินใจอย่างเร่งด่วน 

ตอนน้ีฉางซาไม่รู้อู่เงินอยู่ท่ีไหน แต่เขาก็หวังว่าอู่เงินจะปลอดภัย 

ไม่ถูกจับตัวมาเรียกค่าไถ่ ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะแลกชีวิตอู่เงินกับชีวิต

ของเทพกระบี่ไร้ส�านึก

ฉางซาตัดสินใจหนีไปอีกทางเพื่อหาสถานท่ีวางกับดัก ในที่สุดเขา

ก็พบเจอจนได้ ที่นี่เป็นช่องเขาขนาดใหญ่ ด้านบนล้วนเต็มไปด้วยหินก้อน

มหมึา ฉางซาใช้วชิาตัวเบาไต่ข้ึนไปบนเนนิเขาอย่างรวดเรว็ เนือ่งจากเวลา 

มีน้อยมากๆ เขาท�าการติดตั้งระเบิดเพลิงตามจุดเปราะบางต่างๆ จุด

ประสงค์เพ่ือถล่มภเูขาหนิ นอกจากนีฉ้างซายงัตดิตัง้ระเบดิควนัไว้ด้วย เพือ่

อ�าพรางสายตาถ่วงเวลาหนีอีกทางหนึ่ง

ฉางซาใช้เวลาติดตั้งไม่นานนักก็รีบออกจากช่องเขาเพื่อไปติดตั้ง

ระเบิดบนพื้นอีกหลายจุด แต่แล้วในขณะวิ่งเขาบังเอิญไปพบสมุนไพรพิษ 

ชื่อของมันคือ ‘ใบฝุ่นคัน’ ไอเดียฉางซาจึงบรรเจิด

“ฮ่าๆๆ เจอของเจ๋งๆ เข้าแล้วสิ”

ฉางซาย่องเข้าใกล้ต้นใบฝุ่นคันอย่างช้าๆ เพราะกลัวฝุ่นจะฟุ้งมา

ติดตัวเขาจนท�าให้เขาต้องเปลืองยาแก้พิษ ฉางซาท�าการมัดระเบิดหนึ่งลูก

ใกล้ๆ ต้นใบฝุ่นคัน โดยใช้หินถ่วงกระเดื่องระเบิดไว้ เมื่อระเบิดบนภูเขา

ท�างาน แรงสะเทือนจะท�าให้กระเดื่องระเบิดจุดนี้ท�างานด้วยเช่นกัน เมื่อ 

ผู้เล่นโผล่ออกมาจากช่องเขาก็จะถูกพิษใบฝุ่นคัน กว่าจะรู้ตัวพวกเขาก็จะ 

เร่ิมคันกันแล้ว และหลังจากพวกเขาถูกฝุ่นคัน พวกเขาก็จะเกิดความ

หงุดหงิด สุดท้ายก็จะตกอยู่ในแผนอีกขั้นของฉางซา

แผนอกีขัน้ของฉางซาก็คือ เขาจะติดต้ังระเบดิบนพืน้ห่างออกไปจาก
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ที่นี่ 50 เมตร โดยใช้เทคนิคฝังระเบิดในดินและผูกติดกับกิ่งไม้ ขอเพียงมี

คนมาเตะท่อนไม้ระเบิดก็จะท�างาน

เพ่ือไม่ให้แผนผดิพลาดฉางซาได้วางระเบดิมากกว่าสบิจดุ เช่นเคย...

จดุน้ีระเบดิควนักเ็ป็นสิง่ทีข่าดไม่ได้ เมือ่ผู้เล่นมองไม่เหน็ทาง โอกาสจะเตะ

กิ่งไม้ผูกระเบิดลูกต่อไปก็มีมากขึ้นไปอีกหลายเท่าตัว

ปัจจบุนั ไม่ว่าจะเป็นกิลด์สายหมอกหรอืกิลด์สามราชนัสวรรค์ ฉางซา 

ถือเป็นศัตรูของตัวเองทั้งหมด ผู้ใดที่ไล่ล่าเทพกระบี่ไร้ส�านึก เขาพร้อมที่

จะฆ่ามันให้ตาย

การตดิตัง้ระเบดิฉางซาใช้เวลาครึง่ช่ัวโมงเท่านัน้ ในเวลานีเ้อง ฉางซา 

ได้ออกค�าสั่งให้ซอมบี้แมนที่ก�าลังพาเทพกระบี่ไร้ส�านึกหนีวิ่งอ้อมกลับมา

เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากเป็นการวิ่งอ้อมกลับมาทีละนิด ศัตรูที่ไล่ล่าหลาย

คนจะไม่รู้สึกว่า ตวัเองก�าลงัวิง่อ้อมกลบัไปทางเดมิ ยกเว้นผูเ้ล่นทีล่ะเอยีด

รอบคอบที่คอยดูเข็มทิศประกอบการไล่ล่า

พิราบขาวกับฤดูหนาวที่วิ่งไล่ติดตามอยู่ด้านหน้าสุด 

ท้ังสองค่อนข้างแปลกใจทีย่งัไม่สามารถไล่ตามซอมบีแ้มนทนั ไม่ว่า 

จะใช้ความตั้งใจเท่าไร ระยะห่างระหว่างพวกเขาก็สั้นลงเพียงเล็กน้อย

เท่านั้น

“หมอนัน่เป็นใคร หนเีก่งขนาดนีร้ะดบัน่าจะ 70 หรอืไม่ก ็75 โน่น” 

ฤดูหนาวกล่าวขึ้น

“เท่าท่ีฉันสังเกต พวกเขาสามคนไม่ใช่ยอดฝีมือระดับสูงแน่นอน  

การหนีได้เร็วขนาดนี้ดูผิดปกติมาก” พิราบขาวตอบสีหน้าสงสัย

“พวกเธอคงไม่รู ้สามคนนัน้เคยมยีอดฝีมอืระดบัสงูมาช่วยเหลอือยู่

คนหนึ่ง เพียงแต่พวกฉันเองก็ไม่รู้เขาเป็นใคร ถ้าจะให้ฉันเดา ยอดฝีมือ 

คนนั้นได้ปรากฏตัวอีกครั้งแล้ว”

ราชสห์ีทองท่ีวิง่ไล่หลังมาติดๆ กล่าวข้ึน ท�าให้พริาบขาวกบัฤดหูนาว

ตกใจอยู่ไม่น้อย

“ความสามารถของยอดฝีมือคนนั้นเทียบกับนายเป็นยังไง” พิราบ

ขาวถาม

“เกรงว่าฉนัจะไม่ใช่คูม่อืของเขา แต่ถ้าพวกเราทกุคนร่วมมอืกนัอาจ
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จะเป็นอีกเรื่องหนึ่ง” ราชสีห์ทองตอบ

“ร่วมมือ? ผลประโยชน์ล่ะ จะแบ่งกันยังไง พวกฉันก็ต้องการจิต

วิญญาณดวงดาวเช่นกัน” ฤดูหนาวตอบแทรก

“เป้าหมายของพวกเราคือ จับตัวคนที่จิตวิญญาณดวงดาวสิงสู่ให้

ได้ พวกเราทั้งสองกิลด์จะท�าการเสนอเงื่อนไข ใครท�าให้ผู้ถูกสิงสู่พอใจใน 

ผลประโยชน์ เขาจะตกเป็นของกิลด์นั้น” ราชสีห์ทองออกความเห็น

“ถ้าคนถกูสิงสูไ่ม่เตม็ใจตายล่ะ อย่าลมืว่าถ้าเขาไม่ตาย จติวญิญาณ

ดวงดาวก็จะไม่ออกมาจากร่างของเขา” ฤดูหนาวถามต่อ

“ทีน่ีเ่ตม็ไปด้วยผูร้้าย เขาต้องพจิารณาว่าจะตายแล้วได้ผลประโยชน์ 

หรือจะเลือกตายโดยไม่ได้อะไรเลย” ราชสีห์ทองกล่าวยิ้มๆ

“นายมีความคิดเหมือนฉันตั้งแต่ต้น ที่คิดจะจับตัวเขามาเสนอ

เงื่อนไข เอาเป็นว่า ฉันกับฤดูหนาวจะท�าตามแผน พวกเราจะร่วมมือกัน

ชั่วคราว นายมีแผนปะทะกับยอดฝีมือคนนั้นหรือยัง” พิราบขาวถาม

“ฉนั เธอ และราชสห์ีด�าจะท�าหน้าทีแ่ยกยอดฝีมอืคนนัน้ออกไป ส่วน

ฤดูหนาว เธอจะต้องจับตัวผู้เล่นท่ีถูกสิงสู่ให้ได้ เธอต้องพึงระวังไว้ งาน 

ของเธอยากกว่าพวกฉันมาก เพราะเธออาจจะปะทะกับศัตรูจากกิลด์อื่นที่

คิดจะแย่งตัวเขามากมาย” ราชสีห์ทองอธิบายแผน 

ฤดูหนาวรู้อยู่แล้วงานที่เธอจะรับผิดชอบมันไม่ง่ายเลย เธอพยัก

หน้ากล่าวว่า

“ฉันจะพยายามเต็มที่”

“อืม...ดเูหมอืนระยะห่างของพวกเรากบัคนทีถ่กูจติวญิญาณดวงดาว

สิงสู่จะย่นย่อลงมาแล้ว พวกเราต้องรีบฉวยโอกาสนี้ไล่ตามไป” พิราบขาว

กล่าวขึ้น

“ฮ่าๆๆ ในที่สุดพวกเราก็ไล่ตามทันแล้ว”

บรรจบฟ้าระเบิดเสียงหัวเราะ ท�าให้พิราบขาว ฤดูหนาว และพี่น้อง

ราชสีห์ต้องขมวดคิว้ เพราะการปรากฏตวัของศัตรอูกีกลุม่ในเวลาทีพ่วกเขา 

ยังไม่ลงมือ มันจะท�าให้พวกเขาท�างานได้ยากยิ่งขึ้น

“ไอ้ตัวร้ายมาแล้ว” ฤดูหนาวกล่าวขึ้น

“ฉันจะถ่วงเวลามันเอง ทุกคนไปก่อนเลย”

ราชสีห์ด�ากล่าวจบ เขาก็เคลื่อนร่างย้อนกลับไป
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“ระวังตัวด้วยน้องเล็ก” ราชสีห์ทองเอ่ยปากเตือน 

ราชสีห์ด�าโบกมือพร้อมกับดึงดาบออกมาจากฝัก เขาทะยานร่าง

เข้าหาบรรจบฟ้าในทันที

“ไอ้ด�า! นายจะท�าอะไร”

บรรจบฟ้าค�าราม เมื่อมีคนมาขวางทางเขา

“ฆ่านายไง”

ราชสีห์ด�าร้องตะโกนจบ ดาบในมือก็พุ่งเข้าหาบรรจบฟ้า 

เปรีย้ง! บรรจบฟ้าสะบดักระบีร่บัไว้ ท�าให้เกดิประกายไฟแลบแปลบ 

เปร้ียง! เปรี้ยง! ราชสีห์ด�าเหวี่ยงดาบโจมตีต่อเนื่อง แต่ก็ไม่อาจ

ท�าร้ายบรรจบฟ้าได้

“หลีกทางไป!” บรรจบฟ้ากล่าวด้วยน�้าเสียงร้อนรน

“จะรีบไปไหน อยู่สู้กับฉันที่นี่แหละ” ราชสีห์ด�ากล่าวยิ้มๆ 

บรรจบฟ้าถึงกับโกรธจัด เมื่อเห็นร่างของพิราบขาว ฤดูหนาว และ

ราชสีห์ทองหายไปจากสายตาแล้ว เขาอุตส่าห์รีบวิ่งตามมาแทบตาย แต่

กลับถูกราชสีห์ด�ามาขวางทางเสียได้

“นายไม่มีโอกาสตามไปหรอก นายต้องอยู่ที่นี่” 

ราชสีห์ด�ากล่าวน�้าเสียงเยาะเย้ย

“บัดซบ! ถ้าฉันต้องการจะไป ใครก็ขวางฉันไม่ได้ ตายซะ!”

บรรจบฟ้าค�ารามเสียงดังลั่น พริบตากระบี่ในมือก็ทะยานเข้าหา

ราชสีห์ด�า ทั้งสองผลัดกันรุกผลัดกันรับอย่างดุเดือดเลือดพล่าน ความเร็ว

ในการโจมตีผู้เล่นระดับต�่ากว่า 50 ไม่มีทางได้เห็นร่างพวกเขาเคลื่อนไหว

ปะทะกันเลย

ห่างออกไปสามสิบเมตร 

เทพหมากรุกเพิ่งจะเดินทางมาถึง เขาหยุดชะงักทันที เมื่อพบเห็น

การปะทะกันของบรรจบฟ้ากับราชสีห์ด�า

“หึๆ ดูเหมือนโชคจะเข้าข้างฉัน รีบไปดีกว่า”

เทพหมากรุกกล่าวจบก็เคลื่อนร่างพุ่งไปด้านหน้าด้วยวิชาตัวเบา

ระดับสูงสุด เมื่อเคลื่อนร่างผ่านสนามต่อสู้ บรรจบฟ้าปรายตาไปเห็นก็

ร้องตะโกนลั่น
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“เทพหมากรุกช่วยฉัน!”

“ขอโทษด้วย ฉันรีบ! ไว้ฉันท�างานเสร็จแล้วจะกลับมาช่วย”

เทพหมากรุกร้องตะโกนบอก ในขณะวิ่งผ่านพวกเขาไป

“ไอ้...”

บรรจบฟ้าเจอมุกนี้ถึงกับหัวเสีย ส่วนราชสีห์ด�าขมวดคิ้ว เพราะเทพ

หมากรุกก็เป็นตัวปัญหาเช่นกัน แต่เขาเองก็ไม่มีปัญญาจะไปขวางเทพ

หมากรุกอีกคน ล�าพังแค่บรรจบฟ้าเขาก็เต็มกลืนแล้ว


