บทที่ 1
หลอกถาม

เมืองจงหนาน สองชั่วโมงต่อมา
ฉางฟงออกจากที่พักไปเดินเตร็ดเตร่เที่ยวภายในเมือง ดูภายนอกเหมือนเขามา
เดินซื้อของกิน แต่จริงๆ แล้วฉางฟงแอบมาตรวจสอบผู้เล่นกิลด์อวตารมากกว่า
‘ไม่มีคนของกิลด์อวตารสักคน’ ฉางฟงคิดในใจ ซึ่งมันแตกต่างจากเมื่อหลายวัน
ก่อนที่ยังพอเห็นคนจากกิลด์อวตารอยู่บ้าง...เวลาเขาใช้สกิลลับตรวจสอบ ขณะฉางฟง
ก�ำลังยืนมองคนของกิลด์ศาสตราวุธ เขาก็รู้สึกว่าด้านหลังมีร่างเงาของใครบางคนเคลื่อน
เข้ามาใกล้ๆ
ชั่วพริบตาเดียว ฉางฟงก็รู้สึกถึงคมดาบที่พาดอยู่บนคอของเขา ฉางฟงเอานิ้วคีบ
ปลายดาบ แล้วยกคมดาบออกห่างจากล�ำคอของตน ก่อนกล่าวว่า
“เธออย่าเล่นของมีคมสิ”
“นายกลัวหรือไง” ทรัพย์นารีถามพร้อมกับเก็บดาบเข้าไว้ในกระเป๋ามิติ
ฉางฟงกลอกตาไปมาแล้วกล่าวว่า “ไม่กลัวก็บา้ แล้ว ตอนนีฉ้ นั กลัวทีส่ ดุ ก็คอื มีเรือ่ ง
กับผู้เล่นขาโหด เพราะระดับฉันมันต�ำ่ เกิดตายสักครัง้ สองครัง้ ฉันคงต้องใช้ชวี ติ เลเวล 1
ในทวีปใหญ่”
“โถ! น่าสงสารจริงๆ” ทรัพย์นารีแกล้งพูด
“กิลด์เธอเกิดเรือ่ งไม่ใช่หรือ ยังมีเวลามาหยอกล้อฉันอีกนะ” ฉางฟงเปลีย่ นประเด็น
คุยทันที
“นายรู้ด้วย?” ทรัพย์นารีถาม
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“ถึงฉันจะระดับต�่ำ แต่ไม่ได้หูหนวกนะ” ฉางฟงตอบ
ทรัพย์นารียักไหล่แล้วกล่าวว่า “ว่างปะ”
“ไม่ว่าง” ฉางฟงตอบปฏิเสธทันที
ทรัพย์นารีขมวดคิ้ว สักพักก็ลากแขนฉางฟงเดินเข้าร้านน�้ำชาฝั่งตรงข้ามหน้าตา
เฉย ด้านฉางฟงก็คดั ค้านไม่ได้ดว้ ย เพราะขืนใช้ฝมี อื ทรัพย์นารีจะรูไ้ ด้ทนั ที ดังนัน้ นอกจาก
โวยวายก็ท�ำอะไรอย่างอื่นไม่ได้อีก
พอนั่งลงบนเก้าอี้ ฉางฟงก็กล่าวขึ้นว่า “เธอคิดอะไรอยู่เนี่ย”
“ไม่ได้คิดอะไร ฉันแค่หาเพื่อนคุย” ทรัพย์นารีตอบ
“คุยกับฉัน เธอจะได้อะไร” ฉางฟงถามต่อ
“ได้ความสบายใจ...มั้ง” ทรัพย์นารีตอบ
ฉางฟงส่ายหน้าพลางกล่าวว่า “เธอเป็นยัยโรคจิต”
“แต่ฉันว่านายโรคจิตกว่าฉันอีกนะ” ทรัพย์นารีตอบ
ฉางฟงแสร้งเบิกตาโตแล้วกล่าวว่า “เธอก�ำลังใส่ร้ายฉันนะ”
“หึๆ การจ้องมองคนโน้นคนนี้นานๆ บางครั้งก็ยิ้ม บางครั้งก็หัวเราะคนเดียว
มันไม่โรคจิตกว่าฉันหรือไง” ทรัพย์นารีกล่าวยิ้มๆ ท�ำให้ฉางฟงสะดุ้งโหยง นึกไม่ถึงว่า
ทรัพย์นารีจะแอบดูเขาตลอด
“ถามจริงๆ นายก�ำลังท�ำอะไร” ทรัพย์นารีถามขึ้น
“มองดูสาวๆ ไง” ฉางฟงตอบ
“งั้นนายก็เป็นเกย์แล้ว เพราะฉันเห็นนายมองผู้ชาย” ทรัพย์นารีกล่าวยิ้มๆ คล้าย
ต้องการก่อกวน ท�ำให้ฉางฟงยักไหล่ก่อนกล่าวว่า
“ฉันมองผู้หญิง ไม่ได้มองผู้ชาย เธอไม่ได้เป็นฉันจะรู้ได้ยังไงว่าฉันมองใคร”
“เฮ้อ! ช่างเถอะ มาคุยเรื่องของพวกเราดีกว่า นายคิดว่าฉันสวยปะ” ทรัพย์นารี
ถามเรื่องตัวเองดื้อๆ พร้อมใช้สายตาเจ้าชู้มองดูฉางฟง เล่นเอาเขาอึ้งไปเหมือนกัน
ฉางฟงเพ่งมองผู้หญิงตรงหน้าเล็กน้อย ก่อนกล่าวขึ้นว่า “ไม่อะ ขี้เหร่โคตร”
ทรัพย์นารีเบ้ปากแล้วกล่าวว่า “หยาบคายมาก”
“ล้อเล่นนะ ฉันวิจารณ์เธอใหม่เอาไหม” ฉางฟงถาม ดวงตาเป็นประกาย
“ได้ แต่กรุณาวิจารณ์จริงจังด้วย ฉันคาดหวังความจริงจากปากนายอยู่นะ”
ทรัพย์นารีตอบ
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ฉางฟงพยั ก หน้ า ยกน�้ำ ชาขึ้ นจิ บ เล็ ก น้ อ ยแล้ ว กล่ า วขึ้ น “ใบหน้ า เธอเป็ น วงรี
นรลักษณ์ชัดเจน ก๊อบปี้พมิ พ์นางในวรรณคดีมา จัดได้ว่าเป็นพิมพ์นิยม”
ทรัพย์นารีพยักหน้าอย่างพึงพอใจ แต่ก็อดกล่าวขึ้นไม่ได้ว่า “นายพูดเหมือนฉัน
เป็นบล็อกพระผงเลย”
“อย่าพูดแทรกได้ไหม เสียอารมณ์จริงๆ เล้ย!” ฉางฟงดุ ท�ำให้ทรัพย์นารีตอ้ งเงียบ
เสียงไป เพื่อรอฉางฟงวิจารณ์ต่อ “คิ้วเธอโค้งเหมือนคันศร ขนคิ้วด�ำขลับเรียงระดับเป็น
แนวสวย ดังนั้นแม้เธอจะแสดงอารมณ์โกรธ มันก็ยังท�ำให้ใบหน้าเธอดูน่ารัก ไม่น่ากลัว”
“อืม...” ทรัพย์นารีตอบรับค�ำชม
ฉางฟงแกล้งพิจารณาใบหน้าทรัพย์นารีตอ่ ก่อนจะกล่าวต่อไป “ดวงตาเธอเหมือน
กวาง ตาด�ำทอประกายแวววาวดุจนิล ลึกล�ำ้ ปานห้วงมหาสมุทร”
“ขนาดนั้นเลยหรือ” ทรัพย์นารีถาม
“ใช่ ปากเธอก็เป็นกระจับ ได้รปู พอดิบพอดี เมือ่ รวมองค์ประกอบทัง้ หมดแล้ว เธอ
นี่นางฟ้าชัดๆ เลย” ฉางฟงยกยอฝ่ายตรงข้ามเต็มที่
ทรัพย์นารีหวั เราะข�ำก่อนกล่าวว่า “ปากนายนีพ่ ดู ความจริงกีค่ ำ� กันนะ แต่ฉนั ก็ชอบ
ฟังที่นายพูดยกยอ คิๆๆ”
ทรัพย์นารีจิบน�้ำชาอีกครั้ง ฉางฟงเห็นฝ่ายตรงข้ามก�ำลังใช้ความคิดจึงนั่งเงียบๆ
ไม่ได้พูดอะไรต่อ จนกระทั่งทรัพย์นารีรู้สึกตัวขึ้นมาเอง เธอจึงกล่าวขึ้นว่า
“ขอโทษด้วย ฉันมัวคิดอะไรเพลินๆ ไปหน่อย”
“เธอคิดอะไรหรือ บอกฉันได้ไหม” ฉางฟงแกล้งถาม
ทรัพย์นารีลังเลเล็กน้อยก่อนกล่าวขึ้นว่า “บอกนายก็ไม่เสียหายอะไร” กล่าวจบก็
นิ่งคิดเล็กน้อย ก่อนจะกล่าวต่อไปว่า “ฉันก�ำลังรู้สึกว่า กิลด์ฉันก�ำลังถูกดึงเข้าไปวุ่นวาย
กับเรื่องบางอย่างที่มองไม่เห็น ฉันพยายามค้นหาความจริงเหล่านั้น แต่ไม่พบเห็นเบาะแส
แม้แต่นอ้ ย การเกิดเรือ่ งระหว่างกิลด์เจ็ดต�ำลึงกับกิลด์ศาสตราวุธ ไม่ธรรมดาสามัญอย่าง
ที่นายได้ยินได้ฟังมาหรอก”
“หมายความว่ายังไง” ฉางฟงยังคงถามพาซื่อ
“หมายความว่า ผู้ที่วางแผนเบื้องหลังเป็นคนที่น่ากลัวยังไงล่ะ แค่พวกเขาเจาะ
เข้าไปขโมยของในกิลด์ฉนั ได้ ทัง้ ๆ ทีม่ เี วรยามเฝ้ารักษาอยู่ตงั้ มากมายก็เก่งมากแล้ว นีเ่ ขา
กลับรู้อีกว่าหีบสมบัติกิลด์ศาสตราวุธซ่อนอยู่ที่ไหน” ทรัพย์นารีกล่าว
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“ไม่เห็นแปลก พวกเขาเข้าไปในหีบสมบัตกิ ลิ ด์เธอได้ ท�ำไมพวกเขาจะเข้าหีบสมบัติ
กิลด์อื่นไม่ได้” ฉางฟงตอบด้วยน�้ำเสียงเรียบๆ ไม่ให้เกิดข้อพิรุธใดๆ
ทรัพย์นารีถอนหายใจแล้วกล่าวว่า “นายรูเ้ พียงหนึง่ ไม่รสู้ องเหมือนฉัน หีบสมบัติ
ของกิลด์ศาสตราวุธเปลี่ยนที่เก็บทุกวัน คนที่รู้ความลับนี้นอกจากหัวหน้ากิลด์ก็มีเพียง
รองหัวหน้ากิลด์เท่านั้น วันที่ฉันได้คุยกับฟ้าคราม ฉันก็รู้แล้ว กิลด์เจ็ดต�ำลึงก�ำลัง
เผชิญหน้ากับเงามืดที่มองไม่เห็นกลุ่มหนึ่ง”
“กิลด์ศาสตราวุธก็รู้เหมือนกันละสิ” ฉางฟงแกล้งถามต่อ
“ฉันก็ไม่แน่ใจ แต่เขาคงคิดว่ามีไส้ศึกในกิลด์เขามากกว่า เหตุผลที่เขาคิดแบบนั้น
เพราะว่าเขาไม่ได้ถูกปั่นหัวเหมือนกิลด์ฉัน คนผู้นี้เป็นใครกันแน่ ฉันอยากจะรู้จริงๆ”
ทรัพย์นารีกล่าวเหมือนคนจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว
“งั้นเธอคิดว่าเขาจะเล่นงานกิลด์เจ็ดต�ำลึงของเธอหรือเปล่า” ฉางฟงถามต่อเนื่อง
แบบเนียนๆ
“ไม่รู้สิ เมื่อวานสถานการณ์ดูเหมือนจะเลวร้ายต่อกิลด์ฉันมากๆ แต่วันนี้กลับ
ไม่แย่อย่างที่คิด การกระท�ำของชายชุดด�ำคล้ายต้องการให้กิลด์ฉันเป็นศัตรูกับกิลด์
ศาสตราวุธ” ทรัพย์นารีตอบ
“ในความคิดเธอ กิลด์ศาสตราวุธเป็นยังไง” ฉางฟงถาม
“พวกเขาเติบโตเร็วผิดปกติ อาจคล้ายๆ ตัวนายที่ใช้เงินจริงๆ ปูทางเดิน เพียงแต่
เป้าหมายของเขากับนายแตกต่างกันออกไป นายใช้เงินเพราะต้องการความสะดวกสบาย
และต้องการท่องเที่ยวไปทั่ว แต่พวกเขาใช้เงินเพื่อสร้างอ�ำนาจ” ทรัพย์นารีตอบ
“เธอมีความคิดเห็นต่อผู้เล่นในเงามืดไปในทิศทางไหน” ฉางฟงถามยิ้มๆ
“ตอบยาก นายไม่รู้ ไม่มีใครยอมเชื่อฉันสักคน ฉันได้คุยกับหัวหน้ากิลด์ตัวเอง
แล้ว เขาบอกถ้าไม่มีหลักฐานอะไร เรื่องที่ฉันบอกเขา มันก็แค่นิยายที่ฉันจินตนาการไป
เองเท่านั้น” ทรัพย์นารีตอบด้วยน�้ำเสียงเซ็งๆ
“แต่ฉันเชื่อเธอนะ” ฉางฟงกล่าวยิ้มๆ ท�ำให้ทรัพย์นารีอดหัวเราะออกมาไม่ได้
“นายเชื่อฉันก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอก แต่ก็ขอบใจ คุยกับนายท�ำให้ฉันสบายใจ
ขึ้นมาก อย่างน้อยก็ได้ปลดปล่อยความกลัดกลุ้มออกมาบ้าง” ทรัพย์นารีตอบ
“ฉันชอบเรื่องที่เธอวิเคราะห์ วันหลังพูดให้ฉันฟังเรื่อยๆ ได้หรือเปล่า” ฉางฟง
กล่าวด้วยน�ำ้ เสียงกระตือรือร้นมาก เพราะการได้ขา่ วจากทรัพย์นารีนนั้ สะดวกสบายยิง่ กว่า
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ไปหาข่าวเองอีก
“นายเห็นฉันเป็นนักเล่านิทานประจ�ำตัวนายหรือไง” ทรัพย์นารีประท้วง
‘หึๆ ฉันเห็นเธอเป็นหลุมข่าวต่างหาก’ ฉางฟงคิดในใจ แต่ปากกลับกล่าวว่า “เธอ
ก็คิดมากไปได้ อย่างน้อยฉันก็เป็นผู้ฟังที่ดีนะ”
ทรัพย์นารียกมือปิดปากหัวเราะเบาๆ สักพักก็มองฉางฟงด้วยดวงตาวาวโรจน์ ก่อน
กล่าวว่า “นายเป็นใคร”
“เป็นผู้เล่นหน้าใหม่ ชอบละลายทรัพย์เพื่อการท่องเที่ยวไง” ฉางฟงตอบยิ้มๆ
“ให้ตายเถอะ! ท�ำไมฉันไม่คิดจะเชื่อนาย” ทรัพย์นารีกล่าว
“เธอเป็นคนละเอียดอ่อน ย่อมไม่เชื่อค�ำพูดของใครง่ายๆ อยู่แล้ว แต่ฉันไม่ถือ
หรอก เธอจะเชื่อฉันก็ดี ไม่เชื่อก็ดี” ฉางฟงตอบ
ทรัพย์นารีโคลงศีรษะแล้วกล่าวว่า “นายเข้าใจพูดนี่”
“สมมุติฉันหลอกเธอจริง เธอจะโกรธฉันไหม” ฉางฟงถามต่อยิ้มๆ
ทรัพย์นารีเบ้ปากก่อนกล่าวว่า “หางจิ้งจอกโผล่ออกมาแล้วสิ เชอะ!”
“เธอตอบไม่ตรงค�ำถามนะ” ฉางฟงกล่าวจบก็ยกชาขึ้นจิบเล็กน้อย
ทรัพย์นารีถอนหายใจแล้วกล่าวว่า “ฉันยังผูกประเด็นเรื่องที่นายหลอกฉันไม่ได้
ดังนั้นจึงยังไม่มีค�ำตอบให้นาย”
ฉางฟงไม่ต้องการแหวกหญ้าให้งูตื่นมากนัก จึงเลือกที่จะไม่พูดแทน
ทรัพย์นารีมองฉางฟงแล้วกล่าวว่า “หลังจากดื่มชาเสร็จ นายจะไปไหน”
“กลับห้อง” ฉางฟงตอบสั้นๆ
“ฉันไปเที่ยวห้องนายได้หรือเปล่า” ทรัพย์นารีถาม
ฉางฟงเหงื่อตก รีบกล่าวว่า “ไม่ได้หรอก แม่ฉันสอนไม่ให้พาผู้หญิงเข้าห้อง เห็น
ฉันแบบนี้ ฉันก็เป็นกุลบุตรนะ”
“หา!” ทรัพย์นารีร้องอุทาน
“เหอะๆ พ่อคนมีชาติตระกูล นี่มันเกมนะคะ” ทรัพย์นารีกล่าวประชด
ฉางฟงโบกมือพลางกล่าวว่า “ไม่ว่าจะโลกภายนอกหรือภายในเกม ก็ต้องปฏิบัติ
ตัวเหมือนกัน”
ทรัพย์นารีหรี่ตามองฉางฟง เธอส่ายหน้าก่อนจะกล่าวขึ้นว่า “ในห้องนายต้องมี
ความลับอะไรแน่ๆ เลย”
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“นั่นมันเธอคิดไปเอง” ฉางฟงตอบ
“เฮ้อ! วันนี้ฉันหมดเรื่องคุยกับนายแล้ว นายกลับไปพักผ่อนเถอะ” ทรัพย์นารี
กล่าวด้วยน�้ำเสียงเซ็งๆ
ฉางฟงคลี่ยิ้มแล้วกล่าวว่า “งั้นฉันกลับก่อนนะ”
“อือ” ทรัพย์นารีตอบสั้น
ฉางฟงลุกออกจากเก้าอี้แล้วเดินออกจากร้านน�้ำชา ทรัพย์นารียังคงจิบน�ำ้ ชาไม่ได้
ลุกไปไหน แต่สายตาเธอจับจ้องฉางฟงที่เดินจากไปตาไม่กะพริบ
‘หึๆ ฉันจะตามไปดู ว่านายโกหกอะไรฉันไหม’ ทรัพย์นารีคิดในใจ
ด้านฉางฟงมั่นใจว่าทรัพย์นารีต้องตามมาอย่างแน่นอน ดังนั้นเขาจึงโทร. ไปยืม
ห้องของเทพกระบี่เวรตะไล ซึ่งทุกอย่างไม่ผิดจากการค�ำนวณของฉางฟง ทรัพย์นารีมา
เคาะห้องเขาจริงๆ
ฉางฟงแสดงท่าทางตกใจ ทรัพย์นารีฉวยโอกาสที่ฝ่ายตรงข้ามตกตะลึง พลิกตัว
หลบเข้าไปในห้อง ฉางฟงแกล้งโวยวายเสียงดัง แต่ทรัพย์นารีไม่สนใจ เธอเดินชมไปทั่ว
ห้องราวกับก�ำลังหาใคร ฉางฟงแอบหัวเราะในใจ เมื่อทรัพย์นารีเดินมาติดกับดักของเขา
เต็มๆ
“นี่เธอคิดว่าฉันโกหกเธอหรือไง” ฉางฟงแกล้งถาม
“ไม่หรอก ฉันแค่อยากมาเที่ยวห้องนาย” ทรัพย์นารีกล่าวแก้ตัวน�้ำขุ่นๆ
“งั้นพอใจหรือยัง” ฉางฟงถามต่อ
ทรัพย์นารีหัวเราะข�ำ ก่อนกล่าวว่า “ก็โอเค”
ฉางฟงแกล้งหาวนอนแล้วกล่าวว่า “ไหนๆ เธอก็เข้ามาแล้ว จะอยู่ชมห้องฉันจนถึง
เย็นก็ได้ ส่วนฉันง่วงนอน ขอตัวไปนอนก่อนละ”
ทรัพย์นารีเจอมุกขับไล่แขกก็ถึงกับอึ้งไปเลย
หลังจากทรัพย์นารีออกจากห้อง ฉางฟงก็นอนเล่นในห้องเทพกระบี่เวรตะไลจน
มั่นใจว่าทรัพย์นารีคงไม่ทนยืนเฝ้าหน้าห้องแล้ว เขาจึงกลับห้องพักของตัวเองบ้าง
ตึกบัญชาการกิลด์ศาสตราวุธ ในห้องประชุมประจ�ำกิลด์
เฟยหลงแจ้งให้ฟ้าครามทราบถึงปฏิบัติการโจมตีสายฟ้าแลบของพวกเขา ซึ่งเกิด
ขึ้นเมื่อวานตอนกลางคืน
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“ไหนนายบอกว่าจะให้พวกเราโจมตี” ฟ้าครามถามด้วยน�้ำเสียงไม่พอใจ เพราะถ้า
กิลด์อวตารโจมตีเองแบบนี้ ข้อตกลงที่ทำ� ไว้จะมีบทสรุปอย่างไร
“พวกนายเคยพลาดมาครั้งหนึ่งแล้ว เราจะไม่ให้เกิดเป็นครั้งที่สอง ส่วนเรื่องที่
ตกลงกันไว้ยังคงเหมือนเดิม แต่เราจะให้พวกนายไปท�ำเรื่องอื่นแทน” เฟยหลงตอบ
“เรื่องอะไร” ฟ้าครามถาม
“ตอนนี้พวกนายก็ท�ำตามแผนเดิม รีบรวบรวมคนให้ได้มากที่สุด และถ้ามีคำ� สั่ง
ใหม่มาจากหัวหน้ากิลด์ ฉันจะบอกนายอีกที” เฟยหลงตอบเสียงเรียบ
“พวกนายโจมตีส�ำเร็จไหม” ฟ้าครามอดถามไม่ได้
เฟยหลงยิ้มแล้วกล่าวว่า “ระดับพวกฉัน ท�ำงานไม่เคยพลาดหรอก หัวหน้าฉัน
ตัดสินใจถูกแล้วที่สั่งลูกกิลด์โจมตีพวกมันเอง เพราะถ้าให้พวกนายไปโจมตี โอกาสท�ำ
ส�ำเร็จมีตำ�่ มาก”
ฟ้าครามหางคิ้วกระตุกขณะกล่าวว่า “ดูถูกกันเกินไปแล้วนะ”
เฟยหลงโบกมือพลางกล่าวว่า “นายอย่าเข้าใจผิด ผูค้ มุ ขบวนคาราวานส่งเนือ้ ครัง้ นี้
มียอดฝีมือจ�ำนวนมาก ถ้าไม่ใช่ผู้เล่นระดับสูงของกิลด์ฉันลงมือ คงเอาชนะไม่ได้ง่ายๆ
หรอก”
“พวกมันเก่งขนาดนั้นเชียวรึ” ฟ้าครามถาม
“อื ม ...ดี ที่ พ วกมั น หยิ่ ง ทะนง ขอสู ้ ต าย ถ้ า พวกมั นคิ ด หนี ก็ ค งไม่ ง ่ า ยที่ จ ะ
จัดการ” เฟยหลงตอบ
“ปฏิกิริยาของกิลด์ FOX เป็นยังไง” ฟ้าครามถามต่อ
เฟยหลงหัวเราะก่อนกล่าวว่า “สายภายในรายงานมาว่า หอกสายฟ้าจิวอีแ้ ม้ไม่แสดง
อาการใดๆ ออกมา แต่ลึกๆ แล้วเขาโกรธมาก”
“แบบนีก้ ารส่งของครัง้ ต่อไปของเขาต้องเป็นความลับสุดยอดแน่ๆ” ฟ้าครามกล่าว
คาดการณ์
แต่เฟยหลงกลับโบกมือพลางกล่าวว่า
“ต่อให้ลับสุดยอด ขอเพียงจับตาดูดีๆ ยังไงก็ต้องรู้อยู่ดี อีกทั้งเมื่อเช้ามีข่าววงใน
ออกมา เนือ้ สัตว์อสูรทะเลแดงก�ำลังจะขาดตลาดแล้ว ดังนัน้ เขาจะต้องเร่งส่งเนือ้ สัตว์อสูร
ออกมาให้เร็วทีส่ ดุ ไม่งนั้ ตลาดเนือ้ สัตว์อสูรของกิลด์ DEVIL จะถูกพวกฉันช่วงชิงไปทันที”
“นายคิดว่ากิลด์ FOX จะขนส่งเนื้อสัตว์อสูรอีกครั้งเมื่อไหร่” ฟ้าครามถามต่อ
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“จากที่สายของฉันสืบมาได้ ตอนนี้พวกมันเร่งเตรียมเนื้อสัตว์อสูรแล้ว คาดว่า
ไม่เกินห้าวัน พวกมันต้องขนส่งเนื้ออีกครั้ง ส่วนผู้คุ้มกันได้ยินว่าเพิ่มจ�ำนวนขึ้นมากกว่า
เดิมสองเท่า” เฟยหลงตอบ
“สองเท่า! พวกเขาเพิ่มปริมาณเนื้อสัตว์อสูรที่ขนส่งหรือเปล่า” ฟ้าครามถาม
“อืม...นายเดาถูก เนื่องจากเนื้อสัตว์อสูรแถบทะเลแดงก�ำลังจะขาดตลาด ดังนั้น
พวกมันต้องทุ่มก�ำลังคนออกมา เพื่อส่งของให้ทันก่อนวิกฤตเนื้อสัตว์อสูรแถบทะเลแดง
จะเกิดจริงๆ” เฟยหลงตอบ
“งัน้ ครัง้ นีพ้ วกนายจะลงมือเองอีกหรือเปล่า” ฟ้าครามถามเพือ่ หยัง่ เชิงฝ่ายตรงข้าม
“ไม่รู้เหมือนกัน คงต้องรอหัวหน้ากิลด์ฉันออกค�ำสั่งมาก่อน” เฟยหลงตอบ
ฟ้าครามเห็นว่า ศึกครัง้ นีพ้ วกเขาไม่ควรเสีย่ ง เพราะได้ไม่ค้มุ เสียแน่ๆ การทีก่ ลิ ด์
อวตารจะรับไปท�ำเอง จึงเป็นการดีมากกว่า แต่ปัญหาก็คอื ถ้ากิลด์อวตารมาใช้พวกเขาไป
โจมตี เขาจะท�ำยังไง
‘คงต้องหาเรื่องให้ตัวเองยุ่งๆ เพื่อปฏิเสธกิลด์อวตาร’ ฟ้าครามคิดในใจ
เฟยหลงเห็นฝ่ายตรงข้ามนิ่งเงียบไม่พูดคุยอะไรอีก จึงขอตัวกลับห้องพัก ปล่อย
ให้ฟ้าครามตกอยู่ในภวังค์คนเดียว
เกือบครึ่งชั่วโมงผ่านไป ฟ้าครามจึงทุบมือลงบนโต๊ะดังโครม เขาเบิกตาโตขณะ
กล่าวว่า “มีหนทาง! มีหนทางแล้ว”
ตึกบัญชาการกิลด์เหมันต์
การผลิตอาหารสัตว์เป็นไปได้ด้วยดี เช่นเดียวกับการโปรโมตสินค้า แม้งานยัง
ไม่ได้เริ่ม แต่ลูกค้าก็ตอบรับกันแล้ว ยอดผลิตจึงต้องสูงขึ้นเป็นเงาตามตัว
กิลด์เหมันต์กบั กิลด์พยัคฆ์หลับได้ทำ� สัญญาตกลงให้กลิ ด์เจ็ดต�ำลึงส่งผักและเห็ด
มาขาย ผู้เล่นที่เคยออกไปหาเห็ดและผักของกิลด์ทั้งสองจึงกลับมาช่วยผลิตแทน ท�ำให้มี
แรงงานมากขึน้ ดังนัน้ การผลิตจึงยังไม่เกิดปัญหาใดๆ การลดศัตรูเช่นกิลด์เจ็ดต�ำลึงเป็น
ความคิดที่ถูกต้อง นอกจากได้มติ รมาเพิ่ม ก็ทำ� ให้ศัตรูที่เคยจ้องอยู่รอบๆ ตัวเกิดลังเล
ไม่กล้าบุ่มบ่ามมาโจมตีอีก
เมื่อสู้ด้วยก�ำลังไม่ได้ กิลด์ศัตรูต่างๆ ก็เริ่มใช้ไม้อ่อน พวกเขาแอบติดต่อขอซื้อ
ตัวผู้เล่นของกิลด์เหมันต์กับกิลด์พยัคฆ์หลับที่ตัวเองรู้จักลับๆ โดยเสนอทั้งต�ำแหน่งและ
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เงินทองให้เต็มที่ แต่กลับไม่มีใครสนใจจะย้ายออกจากกิลด์ เพราะจอมพลกับเสือด�ำได้
ประกาศดักทางไว้วา่ ต่อให้รสู้ ตู รก็ผลิตอาหารสัตว์ไม่ได้ และอีกไม่นานทุกคนจะรูว้ า่ ท�ำไม
จึงเป็นเช่นนั้น
จอมปราชญ์อาวุธเหมือนตัวแทนของวังราชันเต็มตัว เขาจึงเข้านอกออกในกิลด์
เหมันต์อยู่ตลอด ส่วนฉางฟงกับเทพกระบี่เวรตะไลไม่ได้มาแสดงตัวที่กิลด์เหมันต์แบบ
เปิดเผยนานแล้ว
การเตรียมงานอีเวนต์เสร็จสิ้นไปแล้วแปดสิบเปอร์เซ็นต์ โดยฉางฟงไม่ต้องเข้าไป
ยุ่งมากมายนัก หน้าที่หลักของเขาเวลานี้คือ นักลงทุน ขอเพียงวางแผนจัดการดีๆ ก็
ไม่จ�ำเป็นต้องลงไปท�ำงานเอง
ห้องพักของฉางฟง
วันนี้ซินเวียใช้ร่างแยกของเธอไปขายอัญมณีท่ีตลาดแทน ส่วนตัวจริงนั่งเฝ้าขวด
ดอกไม้ที่เพิ่งเอาเมล็ดมาปลูกเพิ่มได้ไม่นาน ซินเวียร่าเริงอยู่สักพักก็มานั่งท�ำหน้าเศร้าที่
โซฟา ฉางฟงแกล้งท�ำเป็นมองไม่เห็น นอนหนุนตักซีเรียหน้าตาเฉย ภูตสาวถอนหายใจ
แล้วขยับมานั่งเบียดฉางฟงที่นอนอยู่
“ฉางฟง ฉันมีปัญหาที่แก้ไม่ตก” ซินเวียเอ่ยขึ้น
“ปัญหาอะไรล่ะ” ฉางฟงถามทั้งๆ ที่หลับตาอยู่
“พันธุ์ดอกไม้ที่จดลิขสิทธิ์น่ะสิ ฉันต้องการได้พันธุ์ทั้งหมดมาไว้ในก�ำมือก่อน ถึง
จะจัดจ�ำหน่าย แต่ปญ
ั หาคือฉันไม่รจู้ ะใช้ใครไปซือ้ พันธุด์ อกไม้จากต่างเมืองมาให้อะ” ซินเวีย
อธิบาย
“ท�ำไมเธอไม่จดเฉพาะที่หาได้ก่อนล่ะ” ฉางฟงถาม
“ไม่ได้หรอก พอเรื่องนี้แพร่ออกไป จะต้องมีคู่แข่งแน่ๆ ดังนั้นฉันจึงตัดสินใจว่า
ต้องหาพันธุ์ดอกไม้ที่ใช้ได้ทั้งหมดก่อน นายช่วยหาคนที่ไว้ใจได้ไปซื้อพันธุ์ดอกไม้ที่เมือง
อื่นให้หน่อยสิ” ซินเวียพูดพร้อมกับเขย่าขาฉางฟงเบาๆ
“เธอไม่จำ� เป็นต้องหาคนไปซื้อหรอก” ฉางฟงกล่าวขึ้น
ซินเวียท�ำหน้างงขณะถามว่า “หมายความว่ายังไงอะ”
“พันธุ์ดอกไม้ประดับ มันมีตายตัวอยู่แล้ว ไม่เหมือนสูตรอาหารสัตว์ ดังนั้นขอ
เพียงเธอจ่ายเงินสูงหน่อย ก็สามารถสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ดอกไม้เมืองอื่นผ่านทาง NPC
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ได้แล้ว” ฉางฟงอธิบาย
ซินเวียตาโต รีบลุกขึ้นจากโซฟาทันที “กรี๊ดๆๆ!!! ท�ำไมฉันคิดวิธีนี้ไม่ออกนะ”
กล่าวจบก็วิ่งถลาออกจากห้องไปอย่างรวดเร็ว ฉางฟงจะเรียกเธอไว้ก็ไม่ทันเสียแล้ว
“เฮ้อ! ยัยเงือกจอมงก น่าจะฟังให้จบก่อน ดอกไม้เมืองหนาว ถ้าเอามาปลูกเมือง
ร้อน ปลูกให้ตายมันก็ไม่ขึ้นหรอก”
เวลาผ่านไปเพียงครึ่งวันก็เกิดเรื่องใหญ่โตขึ้นอีกครั้ง เมื่อผู้เล่นกิลด์ศาสตราวุธ
โจมตีผ้เู ล่นกิลด์เจ็ดต�ำลึง ท�ำให้เกิดความวุ่นวายไปทัง้ เมือง ผู้เล่นระดับสูงของทัง้ สองฝ่าย
ต่างออกมาห้ามทัพกันใหญ่ จอมปราชญ์อาวุธกับเทพกระบี่เวรตะไลก็รีบมาที่ห้องของ
ฉางฟงเช่นกัน
“ฉางฟง กิลด์ศาสตราวุธปะทะกับกิลด์เจ็ดต�ำลึงอีกแล้ว นายเป็นคนท�ำหรือ
เปล่า” เทพกระบี่เวรตะไลถามขึ้นก่อน
ฉางฟงซึง่ นอนหนุนตักซีเรียอยู่ โบกมือพลางกล่าวว่า “ฉันนอนอยู่ทนี่ หี่ ลายชัว่ โมง
แล้ว”
จอมปราชญ์อาวุธขมวดคิว้ หันไปมองเทพกระบีเ่ วรตะไลก่อนกล่าวว่า “แปลก มัน
แปลกมากจริงๆ”
“แปลกตรงไหน เมื่อวานพวกเขามีเรื่องกัน วันนี้จะมีเรื่องต่อก็ไม่ใช่เรื่องพิสดาร
อะไร”
“ฉันเห็นคนของกิลด์ศาสตราวุธวิ่งเข้าหาผู้เล่นกิลด์เจ็ดต�ำลึงก่อนน่ะสิ พวกมันมี
ความอดทนอดกลั้นมาทั้งวันแล้ว ท�ำไมต้องมาสติแตกเอาตอนนี้ด้วย” จอมปราชญ์อาวุธ
ถาม
ฉางฟงนอนนิง่ คิดอยูเ่ ล็กน้อย แล้วกล่าวขึน้ ว่า “เหตุการณ์เกิดทีจ่ ดุ เดียวหรือเปล่า”
“ได้ยินผู้เล่นคนอื่นคุยกัน น่าจะเกิดสองสามจุด” เทพกระบี่เวรตะไลตอบ
“จุดเกิดเหตุแต่ละจุดอยู่ห่างกันไหม” ฉางฟงถามต่อ
เมื่อเทพกระบี่เวรตะไลบอกจุดที่เกิดเรื่องออกมา ฉางฟงก็ขมวดคิ้วใช้ความคิด
เล็กน้อย ก่อนกล่าวขึ้นว่า
“ต�ำแหน่งเกิดเหตุห่างไกลกันไม่น้อย เป็นไปไม่ได้ทจี่ ะเป็นเหตุลกุ ลามจากจุดเดียว
แต่ถ้าเป็นการสั่งการจากผู้เล่นระดับสูงของกิลด์ศาสตราวุธก็มีความเป็นไปได้สูง แต่...
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พวกเขามีจุดประสงค์อะไรกันนะ”
ค�ำวิเคราะห์ของฉางฟงท�ำให้ทกุ คนต้องหันมามองหน้ากัน ต่างคนก็เดาทางไม่ออก
กิลด์ศาสตราวุธมีจุดประสงค์อะไรแอบแฝง เพราะการโจมตีกิลด์เจ็ดต�ำลึงไม่ใช่เรื่องดี
ส�ำหรับพวกเขาสักนิด
“เป็นค�ำสั่งของกิลด์อวตารหรือเปล่า” เทพกระบี่เวรตะไลตั้งประเด็นใหม่
“เพื่ออะไรล่ะ เป้าหมายของกิลด์อวตารคือกิลด์ FOX การโจมตีกิลด์เจ็ดต�ำลึง
มีแต่จะท�ำให้ตอ้ งรับศึกหลายด้านมากขึน้ ไม่มปี ระโยชน์สำ� หรับพวกเขาเลย” จอมปราชญ์
อาวุธเอ่ยแย้ง
“อย่าเดากันไปเลย พวกเราคอยดูสถานการณ์หา่ งๆ ดีกว่า การขัดแย้งของพวกเขา
ล้วนเป็นผลดีต่อพวกเรา” ฉางฟงกล่าวขึ้น
“กิลด์เจ็ดต�ำลึงจะโต้ตอบไหมนะ” เทพกระบี่เวรตะไลถาม
“ตามหลักก็น่าจะโต้ตอบบ้าง เพื่อรักษาศักดิ์ศรีของกิลด์” ฉางฟงตอบยิ้มๆ
ทันใดนั้นเอง ภายในเมืองก็เกิดเสียงระเบิดติดต่อกัน เทพกระบี่เวรตะไลกับ
จอมปราชญ์อาวุธรีบเคลื่อนร่างไปติดหน้าต่าง กลุ่มควันที่เกิดขึ้นท�ำให้ทั้งสองรู้ได้ไม่ยาก
ว่าต�ำแหน่งไหนเกิดเรื่องขึ้นแล้ว
“ดูเหมือนกิลด์เจ็ดต�ำลึงก�ำลังตอบโต้กลับ” จอมปราชญ์อาวุธกล่าว
ตึกบัญชาการกิลด์เจ็ดต�ำลึง
การโจมตีของกิลด์ศาสตราวุธท�ำให้เทพเงินทองต้องเปิดประชุมฉุกเฉินทันทีทกี่ ลับ
มาถึงเมือง เรื่องราวที่เกิดเมื่อวาน ทรัพย์นารีได้รายงานให้เขาทราบอย่างละเอียด
เทพเงินทองไม่อยากให้เกิดปัญหาต่อสู้บานปลายจนเกินไป จึงสั่งให้สี่ตาและ
ใต้หล้าไปควบคุมนีโมและคีแมนมาที่กิลด์ก่อน ส่วนผู้เล่นที่เหลือเพียงตั้งประจันหน้าไว้
รอค�ำสั่งเบื้องบนอีกที
“หัวหน้าคิดว่ามันตั้งใจโจมตีพวกเราไหม” ทรัพย์อนันต์ถาม
“ดูจากแผนที่เมืองจงหนาน ฉันมีความเห็นเช่นเดียวกับทรัพย์นารี พวกเขาตั้งใจ
โจมตีพวกเราแน่ๆ เพียงแต่โจมตีและรีบถอนก�ำลัง หลังจากนั้นก็ปล่อยให้ฝ่ายเราโจมตี
ตอบโต้กลับอย่างหนักหน่วง” เทพเงินทองตอบ
“พวกมันคิดจะท�ำอะไร” ทรัพย์อนันต์ถามต่อ
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“หลุมพราง” บัณฑิตหน้าเงินกล่าวขึ้น ท�ำให้ทุกคนพากันนิ่งเงียบและหันไปมอง
รองหัวหน้ากิลด์ที่นั่งหลับตาใช้ความคิดราวกับขงเบ้ง
ทรัพย์อนันต์คนั ปากจึงกล่าวต่อไปว่า “หลุมพราง? รองหัวหน้าตัง้ ใจพูดหรือเปล่า
อธิบายให้ฟังหน่อย”
“ไม่มีค�ำอธิบาย ชื่อเพลงใหม่ฉัน เท่ปะล่ะ เพิ่งคิดออกเมื่อกี้นี้เอง” บัณฑิตหน้าเงิน
ตอบ เล่นเอาทั้งห้องประชุมอึ้งกันหมด
ทรัพย์นารีเลิกสนใจบัณฑิตหน้าเงิน หันไปกล่าวกับเทพเงินทองว่า
“มันเป็นหลุมพรางที่จะให้ทางเราโจมตีแน่นอน เพียงแต่เราไม่รู้จุดประสงค์ของ
พวกมัน”
“มันจะเกิดขึ้นอีกหรือเปล่า” เทพเงินทองถาม
“มีความเป็นไปได้สูง มันจะเกิดขึ้นอีก ควรสั่งให้พวกเราระวังตัวไว้ให้มากๆ”
ทรัพย์นารีแนะน�ำ
“ถ้าเราเปิดศึกกับพวกเขาล่ะ” เทพเงินทองถามต่อ
ทรัพย์นารีสา่ ยหน้าพลางกล่าวว่า “การเปิดศึกกับกิลด์ศาสตราวุธในเวลาทีพ่ วกเขา
แข็งแกร่งและมีกำ� ลังหนุนที่ยังไม่เปิดเผย ไม่สมควรอย่างยิ่ง แม้เราจะมีโอกาสชนะ แต่ก็
จะสูญเสียหนักเช่นกัน”
“เธอก�ำลังจะบอกให้พวกเราอยู่เฉย?” เทพเงินทองถาม
ทรัพย์นารีพยักหน้าแล้วกล่าวว่า “ไม่ใช่! หัวหน้าต้องเข้าใจก่อน ประเทศไม่ได้อยู่
รอดด้วยการท�ำสงคราม แต่อยูร่ อดได้ดว้ ยวิธกี าร กิลด์เราก็เช่นกัน แม้กลิ ด์เราจะแข็งแกร่ง
แต่กใ็ ช้อำ� นาจจัดการถล่มกิลด์ศตั รูทแี่ ข็งข้อเลยไม่ได้ เพราะเราต้องค�ำนึงผลลัพธ์ทตี่ ามมา
ด้วย วิธที ดี่ ที สี่ ดุ เวลานีก้ ค็ อื ต้องหยัง่ ดูทา่ ทีฝา่ ยตรงข้าม พวกเราต้องหาข้อมูลให้ได้วา่ พวก
เขาก�ำลังคิดจะท�ำอะไร”
ทรัพย์นารีหยุดเล็กน้อย ก่อนกล่าวต่อไปว่า
“ถ้าพวกเขาคิดก�ำจัดพวกเราจริง พวกเราจะถล่มพวกเขาให้ยับ แต่ถ้าพวกเขามี
แผนอยูเ่ บือ้ งหลัง และไม่ได้ตงั้ ใจจัดการกับพวกเรา อย่างนัน้ พวกเราจะตอบโต้ตามสมควร
แต่ในขณะเดียวกัน เราจะหาช่องโหว่และจุดอ่อนของพวกเขาด้วย เมื่อเวลาที่เหมาะสมมา
ถึง เราจะเป็นฝ่ายบุกตะลุยช�ำระแค้น โดยเราไม่จำ� เป็นต้องสูญเสียมากมาย”
เทพเงินทองพยักหน้าช้าๆ ก่อนจะกล่าวขึ้นว่า “ฉันเห็นด้วยกับเธอ ทรัพย์นารี
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การบุม่ บ่ามบุกโจมตีเป็นแผนการชัน้ เลว ทรัพย์อนันต์ นายไปบัญชาการกองทัพฝ่ายเราให้
โจมตีตอบโต้พอเป็นพิธเี ท่านัน้ ถ้าฝ่ายตรงข้ามไม่ได้ฆา่ ใคร ไม่จำ� เป็นต้องฆ่าฝ่ายตรงข้าม”
“ครับหัวหน้า” ทรัพย์อนันต์กล่าวรับค�ำจบ ก็รีบออกจากห้องประชุมไป สวนทาง
กับสี่ตา ใต้หล้า นีโม และคีแมน ซึ่งก�ำลังเดินเข้ามา
พอนีโมเข้ามาในห้องประชุมก็โวยวายทันที “หัวหน้าเรียกพวกเรากลับมาท�ำไม มัน
หยามกันแบบนี้ต้องฆ่าให้หมด”
“นายใจเย็นๆ หน่อย” เทพเงินทองกล่าวขึ้น
“เย็น!? หัวหน้าพูดอะไร ตอนนี้สมควรจะต้องเดือดปุดๆๆ ถึงจะถูก” นีโมกล่าว
กระแทกเสียง
“นีโม ฟังเพลงฉันดับร้อนในใจหน่อยไหม ถ้าได้ฟัง นายจะเยือกเย็นปาน
น�้ำแข็ง” บัณฑิตหน้าเงินกล่าวแทรกขึ้น
นีโมตาเหลือก เพลิงร้อนดับวูบทันที “ไม่ดีกว่ารองหัวหน้า ตอนนี้ฉันเย็นลงมาก
เลย”
ค�ำพูดของนีโมท�ำให้เพื่อนคนอื่นในห้องกลั้นหัวเราะแทบตาย ยกเว้นบัณฑิต
หน้าเงินที่ไม่ค่อยจะรับมุกเท่าไหร่
“นายนี่แปลกคนจริงๆ นีโม เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาว” บัณฑิตหน้าเงินบ่นอุบ
เมื่อทุกคนนั่งเรียบร้อยแล้ว เทพเงินทองก็อธิบายให้ทั้งสี่หนุ่มฟังเช่นเดียวกับที่
ทรัพย์นารีบอกเขา
“ท�ำไมต้องพะวงเรื่องเล็กน้อยแค่นี้ด้วย ถล่มมันให้ยับก็สิ้นเรื่อง” นีโมกล่าวหลัง
ฟังจบ
“เราไม่ได้มีศัตรูแค่กิลด์ศาสตราวุธนะนีโม ยังมีศัตรูที่จ้องรอคอยเวลาที่พวกเรา
อ่อนแออยู่อีกหลายกิลด์” เทพเงินทองอธิบายต่อ
“งัน้ ฉันขอตามต่อนิดหนึง่ ฉันสามารถตอบโต้กลับทุกครัง้ เวลามันหาเรือ่ งพวกเรา
ใช่ไหม” นีโมถาม
“ใช่ แต่ห้ามหนักมือเกินไป จนกว่าเราจะรู้ว่าฝ่ายตรงข้ามคิดจะท�ำอะไร” เทพ
เงินทองตอบ
“ก็ได้ ฉันจะท�ำตามค�ำสั่ง” นีโมกล่าวด้วยน�้ำเสียงเซ็งๆ
ทั้งหมดประชุมกันต่ออีกพักใหญ่ แต่ละคนได้รับมอบหมายให้ไปท�ำงานตามจุด
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ต่างๆ ที่วางแผนไว้
การปะทะกันภายในเมืองของกิลด์ศาสตราวุธกับกิลด์เจ็ดต�ำลึงเกิดขึ้นได้ไม่นาน
ทุกอย่างก็กลับเข้าสู่ความสงบ แต่ทุกคนรู้ว่าทั้งสองฝ่ายเผชิญหน้ากันอยู่แบบลับๆ ผู้เล่น
กิลด์อนื่ หลายกิลด์ตา่ งเชียร์ให้ทงั้ สองฝ่ายรบกัน เพราะมันเป็นผลดีสำ� หรับพวกเขา โดยเฉพาะ
กิลด์ศาสตราวุธที่ขึ้นชื่อในการกลืนกินกิลด์อื่นๆ การที่ก�ำลังของกิลด์ศาสตราวุธด้อยลง
จากการรบ จะท�ำให้พวกเขามีเวลาหายใจมากยิ่งขึ้น
การปะทะกันของสองกิลด์เป็นหัวข้อถกเถียงกันในร้านน�้ำชาจนถึงเย็น ปัญหาที่
ผู้เล่นส่วนใหญ่สรุปได้คือ การทะเลาะกันของทั้งสองกิลด์ มีปัญหาสืบเนื่องมาจากการ
ลักขโมย แต่ไม่มีใครบอกได้เต็มปากว่าใครเป็นคนขโมยของใครก่อน
ที่ตึกบัญชาการกิลด์ศาสตราวุธ ดูเหมือนว่าแผนการของฟ้าครามจะเป็นไปได้
ด้วยดี เฟยหลงกับเวตาลไม่สงสัยอะไรเมือ่ พวกเขามีเรือ่ งกับกิลด์เจ็ดต�ำลึง ในห้องประชุม
เวลานี้ มีผู้เล่นที่มาปรึกษากันสามคนเท่านั้น ได้แก่ ฟ้าคราม เงาอัคคี และสมิงด�ำ
“แผนของเราจะได้ผลหรือ” เงาอัคคีถาม
“คงต้องดูต่อไปอีกหน่อย” ฟ้าครามตอบ
“ถ้ามันบุกมาถล่มกิลด์เรา จะเป็นเรื่องยุ่งยากมากนะ” สมิงด�ำกล่าวด้วยน�ำ้ เสียง
เป็นกังวลนิดหน่อย เพราะก�ำลังคนของกิลด์เขาออฟไลน์ไปเยอะพอสมควร
“เทพเงินทองกับทรัพย์นารีคงไม่ผลีผลามท�ำอะไรห่ามๆ หรอก เพราะพวกเราไม่ได้
โจมตีพวกมันโดยหวังผล” ฟ้าครามให้ความเห็น
“แปลว่ามันจะไม่โจมตีเรากลับ?” เงาอัคคีถามด้วยสีหน้าสงสัย
“พวกมันโจมตีกลับแน่ๆ แต่จะไม่เล่นงานพวกเราหนักเช่นกัน” ฟ้าครามตอบ
“ท�ำไมนายถึงคิดแบบนั้นล่ะ” เงาอัคคีถามต่อ
“ฝ่ายตรงข้ามเป็นคนฉลาด ถ้าไม่รู้จุดประสงค์ที่แท้จริงของพวกเรา พวกเขา
ไม่เคลื่อนก�ำลังพลง่ายๆ หรอก” ฟ้าครามตอบ
“พวกมันมีโอกาสรู้ไหม เราใช้พวกเขาเพื่อแก้ไขสถานการณ์ของพวกเรา” สมิงด�ำ
ถามบ้าง
“ไม่น่าจะรู้หรอก ต่อให้สืบยังไงก็ยากจะรู้” ฟ้าครามตอบ
“เรื่องกิลด์อวตารล่ะ” เงาอัคคีวกเข้าสู่ประเด็นส�ำคัญ
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“ดูจากวันนี้เฟยหลงไม่ได้มาหาพวกเรา แสดงว่าเขาไม่สงสัยอะไร และพวกเขาคง
คาดว่า น่าจะมีสาเหตุมาจากการต่อสู้ต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้” ฟ้าครามตอบ
“ค�ำนวณออกไหม กิลด์อวตารจะมีค�ำสั่งมาถึงพวกเราเมื่อไหร่” สมิงด�ำถามต่อ
“ถ้ากิลด์ FOX รีบส่งของ ไม่เกินหนึ่งสัปดาห์ ค�ำสั่งจากกิลด์อวตารต้องมาถึงเรา
แน่” ฟ้าครามตอบ
เงาอัคคีไม่ค่อยไว้วางใจกิลด์ที่คอยสั่งการพวกเขาเท่าไรนัก จึงกล่าวขึ้นว่า “เกิด
มันบังคับให้พวกเราออกศึกจะท�ำยังไงกันดี”
“เราจะส่งพวกทีร่ บั เข้ากิลด์มาใหม่ไปร่วมรบแทน ส่วนก�ำลังหลัก เราจะตัง้ ประจัน
หน้ากับกิลด์เจ็ดต�ำลึงต่อไป กิลด์อวตารไม่น่าจะบีบบังคับพวกเราจนเกินไป เพราะงาน
ส�ำคัญของพวกเขาทีต่ อ้ งใช้พวกเรายังมีอยูอ่ กี เยอะ” ฟ้าครามตอบตามแผนการทีว่ างเอาไว้
ในใจ
“อู่จงกับประหารเทพหายหัวไปเลย ไม่รู้พวกเขาไปอยู่ที่ไหน” เงาอัคคีกล่าวขึ้น
ลอยๆ
“พวกเขาสองคนน่าจะไปเข้าร่วมโจมตีกองคาราวานเนื้อสัตว์อสูรของกิลด์ FOX
สองคนนี้ฉลาดกว่าเฟยหลงมาก ถ้าพวกเขากลับมาอย่าท�ำพิรุธเช่นปลุกระดมคนในกิลด์
ไปปะทะกับกิลด์เจ็ดต�ำลึงให้ทั้งสองคนเห็นเด็ดขาด” ฟ้าครามสั่งการ
“เงินบ�ำรุงกองทัพที่พวกเราขอไป พวกเขาส่งมาให้หรือยัง” เงาอัคคีถามประเด็น
อื่นต่อ
ฟ้าครามพยักหน้าก่อนกล่าวว่า “กิลด์อวตารส่งมาตามจ�ำนวนที่เราขอไปแล้ว”
“เหอะๆ กิลด์บ้านี่ มันรวยจริงๆ แฮะ ขอเท่าไหร่กใ็ ห้ ไม่ต่อรองสักค�ำ” สมิงด�ำ
กล่าวขึ้นลอยๆ
ฟ้าครามมองดูนาฬิกาบนผนัง เมื่อเห็นว่ามันเป็นเวลาเหมาะที่จะโจมตีผู้เล่น
กิลด์เจ็ดต�ำลึงอีกครั้งแล้ว เขาจึงรีบสั่งงาน พร้อมกับชี้ตำ� แหน่งเป้าหมายในแผนที่เพื่อให้
สองหนุ่มไปปฏิบัติ
ห้องพักของฉางฟง
เวลานี้ซินเวียก�ำลังนั่งท�ำหน้าเซ็งๆ อยู่บนโซฟา เนื่องจากเธอได้ใช้เงินจ�ำนวนมาก
พอสมควรในการสัง่ ซือ้ เมล็ดพันธุ์ดอกไม้จากเมืองหนาว แต่พอกลับมาทีห่ ้อง ฉางฟงกลับ
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บอกเธอว่า เมล็ดพันธุ์ดอกไม้เมืองหนาวคงปลูกไม่ได้ เพราะที่นี่อากาศร้อนชื้น
ปัญหาคือ เธอจะจดลิขสิทธิ์ยังไง เพราะต่อให้เพาะปลูกดอกไม้ในขวดที่เมือง
โซหยง เวลาจดลิขสิทธิ์ในชื่อฉางฟง ถึงอย่างไรก็ต้องส่งมาท�ำที่เมืองจงหนาน ซึ่งเป็นเมือง
ร้อนชืน้ ดอกไม้เมืองหนาวเจอสภาพอากาศแบบนีก้ ต็ ายเรียบ ขณะเดียวกัน...ต่อให้ฉางฟง
ไปเมืองโซหยงเพื่อจดลิขสิทธิ์ดอกไม้เมืองหนาว แต่ดอกไม้เมืองร้อนที่เอาไปด้วยก็คง
ตายเรียบเช่นกัน มันเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดที่จะจดลิขสิทธิ์พร้อมกัน
“ฉางฟง ท�ำยังไงดี” ซินเวียถามฉางฟงที่กำ� ลังนั่งให้ซีเรียป้อนผลไม้
“เรื่องอะไรอะ” ฉางฟงถาม
“ลิขสิทธิ์ดอกไม้เมืองหนาวไง” ซินเวียตอบ
“เธอให้เสีย่ วหลงเปาจดลิขสิทธิก์ ส็ นิ้ เรือ่ ง ยังไงเป๋าเป่าก็ไม่โกงเธอหรอกน่า” ฉางฟง
ตอบ
ซินเวียถอนหายใจ ก่อนจะกล่าวขึ้นว่า “ฉันอยากได้พันธุ์ดอกไม้เป็นลิขสิทธิ์ของ
พวกเราทั้งหมดนี่”
“เธอก็เข้าใจเหตุผลที่ฉันอธิบายไปแล้ว เป็นไปไม่ได้เลยที่จะจดลิขสิทธิ์พร้อมกัน”
ฉางฟงยังคงใช้เหตุผลกับซินเวียอีกครั้ง เผื่อเธอจะยอมเข้าใจบ้าง
“มันต้องมีหนทางสิ” ซินเวียกล่าวขึ้น
“มันเป็นไปไม่ได้หรอกซินเวีย ตัดใจเสียเถอะ” ฉางฟงพยายามเกลี้ยกล่อมต่อไป
“ฉางฟงจะเอาผลไม้อีกไหม เดี๋ยวซามีนไปหยิบในตู้เย็นมาเพิ่มให้ค่ะ” ซามีนกล่าว
แทรกขึ้น
ฉางฟงยังอยากกินของหวานเย็นๆ อยู่จึงกล่าวขึ้นว่า “ขอแตงโมกับแอปเปิลก็แล้ว
กัน”
“ค่ะ” ซามีนกล่าวจบก็วิ่งจู๊ดไปยังตู้เย็นในห้องครัว
ซินเวียซึ่งนั่งคิดอะไรเพลินๆ อยู่ จู่ๆ ก็ตาเบิกโต หันมามองฉางฟง ก่อนจะลุกขึ้น
กระโดดโลดเต้นภายในห้อง “ฉันคิดออกแล้ว! ฉันคิดออกแล้ว!”
“เธอคิดอะไรออก” ฉางฟงถามด้วยสีหน้าสงสัย
“ฉันจะเอาดอกไม้เมืองหนาวมาปลูกในตู้เย็น” ซินเวียพูดด้วยน�ำ้ เสียงยินดี
ฉางฟงตกตะลึงไปเช่นกัน เขาไม่ได้นกึ ถึงตู้เย็น ในเมือ่ ดอกไม้สามารถปลูกในขวด
ได้ ก็เป็นไปได้ที่จะปลูกในตู้เย็นโดยไม่เหี่ยวตาย
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“มันจะเกิดเป็นดอกไม้ไหม ฉางฟง” ซินเวียถาม สีหน้าเธอเปี่ยมความหวังสุดๆ
“มีความเป็นไปได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์”
“เยี่ยม เหอะๆๆ ปลูกในตู้เย็น ความคิดฉันคนเดียวนะเนี่ย” ซินเวียพูดกับตัวเอง
สักพักก็วิ่งไปที่ตู้เย็น ก่อนจะย้อนกลับมาหาฉางฟงอีกครั้ง
“ฉางฟง ท�ำไมของกินในตู้เย็นเราเยอะแบบนี้อะ แล้วฉันจะมีพื้นที่วางขวดได้ไง”
ฉางฟงหัวเราะก่อนกล่าวว่า “ไม่เห็นยาก เธอก็ไปขอยืมใช้ตู้เย็นที่ห้องของอาจังกับ
ไลจังสิ ในตูเ้ ย็นของสองคนนัน้ นอกจากขวดน�้ำแล้ว ฉันก็ไม่เห็นสองหนุม่ นัน่ ใส่อะไรเข้าไป
เลย”
“เยี่ยม! ฉันไปยึดตู้เย็นเพื่อเคลียร์พื้นที่ก่อนดีกว่า” ซินเวียกล่าวจบก็เผ่นออกไป
จากห้องอีกครั้ง
ฉางฟงปล่อยให้ซเี รียปอกเปลือกแอปเปิลกับซามีน ส่วนตัวเองเดินไปยังริมหน้าต่าง
ที่อยู่ไม่ไกลนัก ฉางฟงมองออกไปนอกหน้าต่าง แล้วก็อดยิ้มบางๆ ออกมาไม่ได้
“เวลาสนุกใกล้เริ่มแล้วสินะ”
ในค�ำ่ คืนนี้ กิลด์ศาสตราวุธปะทะกับกิลด์เจ็ดต�ำลึงสามครัง้ มีผ้ไู ปจุตใิ หม่ไม่กคี่ น
การปะทะส่วนใหญ่เป็นผู้เล่นระดับต�ำ่ ๆ ของทั้งสองกิลด์ ความเสียหายจึงไม่มากมายนัก
ผู้เล่นระดับสูงของกิลด์ท้งั สองที่ปะทะกันมีเพียงเงาอัคคีกับนีโม แต่ไม่มีใครบาดเจ็บหนัก
เช้าวันใหม่ ฉางฟงยังคงฉายเดีย่ วไปนัง่ ดืม่ กาแฟทีร่ ้านเดิม จุดประสงค์ของเขาคือ
มาพบทรัพย์นารีนนั่ เอง แต่เขาไม่คาดหวังอะไรมากนัก เพราะไม่ได้นดั ล่วงหน้า และไม่คดิ
จะนัดด้วย งานนี้จึงอาศัยโชคอยู่บ้าง
ฉางฟงนั่งกินปาท่องโก๋กับไข่ลวกได้ไม่นาน ที่นั่งฝั่งตรงข้ามก็มีร่างของหญิงสาว
คนหนึง่ เดินมานัง่ ลง เธอไม่ใช่ใครทีไ่ หน ทรัพย์นารีนนั่ เอง วันนีส้ หี น้าเธอดูเครียดๆ ฉางฟง
จึงหยิบถ้วยและรินน�ำ้ ชาหอมกรุ่นส่งให้เธอ
“สีหน้าเธอเหมือนก�ำลังอมเมืองจงหนานไว้ทั้งเมือง มีความทุกข์อะไรนักหนา”
ฉางฟงถาม
ทรัพย์นารีไม่เกรงใจ หยิบถ้วยน�ำ้ ชาขึ้นมาจิบพร้อมกับพ่นลมหายใจออกมา “ฉัน
เครียด เพราะฉันหยั่งรู้ความต้องการของฝ่ายตรงข้ามไม่ได้”
“เธอหมายถึงฉันหรือ” ฉางฟงถามยิ้มๆ
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“ไม่ใช่นายหรอก ช่วงนี้ฉันงดสืบเรื่องนายชั่วคราว” ทรัพย์นารีตอบ แล้วหยิบ
ปาท่องโก๋ของฉางฟงไปกินบ้าง ฉางฟงสั่งไข่ลวกมาสองแก้ว จึงส่งให้เธอไปหนึ่งแก้ว
“งั้นเธอก็คงหมายถึงกิลด์ที่ก�ำลังเล่นละครกันอยู่ตอนนี้สินะ” ฉางฟงกล่าวยิ้มๆ
ทรัพย์นารีตาโต เธอหรี่ตามองฉางฟงที่นั่งจิบกาแฟร้อนๆ พลางกล่าวว่า “นายรู้
ด้วยหรือ พวกนั้นแกล้งโจมตี”
ฉางฟงใช้นิ้วชี้ถูกับปลายจมูก ก่อนกล่าวว่า “จากบทวิเคราะห์ที่เธอเล่าให้ฟังครั้ง
ก่อน บวกกับตาที่ยังไม่บอด หูที่ยังไม่หนวก ฉันจึงพอจะอ่านออกอยู่บ้าง การโจมตีปาหี่
แบบนั้นมันเป็นละคร”
“นายรู้อะไรอีก” ทรัพย์นารีถามต่อ
ฉางฟงส่ายหน้าแล้วกล่าวว่า “การจะวิเคราะห์ต้องมีข้อมูลเป็นส�ำคัญ ฉันไม่ได้มี
ข้อมูลลึกๆ อย่างเธอ จึงท�ำได้เพียงวิเคราะห์ในวงจ�ำกัด นอกจากเธอจะเล่าในส่วนที่เธอ
สืบทราบมาให้ฉันฟังเพิ่ม”
ทรัพย์นารียกมือทั้งสองประสานที่คาง ยิ้มให้ฉางฟง แล้วกล่าวว่า “นายเหมือน
ก�ำลังล้วงข้อมูลจากฉันเลย”
ฉางฟงแบมือพลางกล่าวว่า “ฉันแค่ตอบค�ำถามเธอ”
ทรัพย์นารีดวงตาเป็นประกายขณะกล่าวว่า “นายรู้จักใช้คำ� พูดนะ แต่ถึงฉันบอก
ข้อมูลนายไป ก็ไม่เสียหายอะไรหรอก ฝ่ายฉันสืบรูม้ าว่า กิลด์ทหี่ นุนอยูเ่ บือ้ งหลังของศัตรู
คือกิลด์อวตาร กิลด์นไี้ ม่รวู้ า่ ร�ำ่ รวยมาจากไหน มันสนับสนุนทัง้ ก�ำลังทรัพย์และก�ำลังอาวุธ
ให้แก่กลิ ด์ศาสตราวุธเต็มที่ ข่าวครึกโครมในช่องสือ่ สารทีม่ กี ารปล้นกองคาราวานขนเนือ้
ของกิลด์ FOX ในวันที่กิลด์ศาสตราวุธกับกิลด์ของฉันปะทะกัน จากข้อมูลข่าวเชิงลึกที่
พวกเราสืบได้มา เป็นฝีมือกิลด์อวตาร”
ฉางฟงยอมรับว่าข่าวของฝ่ายตรงข้ามแม่นย�ำมาก แต่เขาก็ยงั แกล้งไม่รเู้ รือ่ งรูร้ าว
ขณะกล่าวว่า “กิลด์อวตารมาเกี่ยวอะไรด้วย”
ทรัพย์นารีถอนหายใจแล้วกล่าวว่า “ไม่เกี่ยวได้ไง การโจมตีกิลด์ฉันอาจเป็นค�ำสั่ง
ของกิลด์อวตารก็ได้ เพราะช่วงนีก้ ลิ ด์ศาสตราวุธมันฮุบเอากิลด์อนื่ ๆ เข้าไปเป็นพวกหลาย
กิลด์แล้ว เป้าหมายต่อไปอาจเป็นกิลด์ฉันก็ได้”
“พวกเขาโจมตีกิลด์ FOX ท�ำไม” ฉางฟงยังเนียนถามต่อ ทั้งๆ ที่รู้อยู่แล้ว แต่เขา
จะแสดงว่ารู้มากไม่ได้

ปากกาแดงดำ� 23

“จากสายสืบที่ทราบข่าวมา พวกเขาบอกว่า กิลด์อวตารแยกออกจากกิลด์ FOX
เหตุผล...ก็เนื่องจากพวกเขาต้องการผลิตเนื้อสัตว์อสูรขายส่งในตลาดเอง แต่ตลาด
ส่วนใหญ่ยังคงเป็นของกิลด์ DEVIL และเพื่อจะได้ออร์เดอร์การผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วย
กิลด์อวตารจึงต้องตัดแข้งตัดขาผู้ป้อนเนื้อสัตว์อสูรให้กิลด์ DEVIL อย่างกิลด์ FOX”
ทรัพย์นารีอธิบายต่อ แต่ไม่ได้คาดหวังอะไรจากฉางฟงนัก
“ขอถามเรื่องเดิม สายสืบของเธอเห็นมากับตาหรือ ว่ากิลด์ FOX ถูกกิลด์อวตาร
โจมตี” ฉางฟงถามอีก
“ฉันไม่ได้ถามเขาลึกๆ แต่ทำ� ไมต้องเห็นด้วยล่ะ เรือ่ งง่ายๆ แบบนีม้ ขี อ้ มูลนิดหน่อย
ก็เดาได้แล้ว กิลด์ FOX กับกิลด์อวตารงัดข้อกันอยู่ เมื่อกิลด์ FOX ถูกปล้นเนื้อ ยังไงก็
เป็นฝีมือของกิลด์อวตารอยู่แล้ว และพวกที่ตายไปจุติใหม่ของกิลด์ FOX ก็มีผู้เล่น
ระดับ 65 ด้วย ซึง่ คนเหล่านีไ้ ม่ใช่กลิ ด์ไหนจะฆ่าพวกเขาได้ง่ายๆ” ทรัพย์นารีตอบและให้
ข้อมูลฉางฟงเพิ่มเติม โดยเธอไม่รู้ว่าฉางฟงรู้เยอะกว่าเธออีก
ฉางฟงยิ้มเล็กน้อยก่อนกล่าวขึ้นว่า “งั้นเธอก็น่าจะแยกได้แล้ว เป็นไปไม่ได้ที่กิลด์
อวตารจะมีค�ำสั่งให้กิลด์ศาสตราวุธโจมตีกิลด์เจ็ดต�ำลึงในวันเดียวกับที่พวกเขาปล้น ถ้า
คิดในแง่นี้จะพบว่ากิลด์ศาสตราวุธคงจะด�ำเนินการเอง”
“ไม่! ข้อสันนิษฐานนี้ยังอ่อนข้อมูลไป” ทรัพย์นารีกล่าวขึ้น
“ฮ่าๆๆ การคิดลึกไปก็ไม่ดนี กั หรอกทรัพย์นารี เธอเคยได้ยนิ ค�ำกล่าวทีว่ า่ ‘อยูแ่ ดน
ไกล ใจออกห่าง ปากว่าอย่าง ท�ำอีกอย่าง’ หรือเปล่า” ฉางฟงตอบแล้วหัวเราะ
ทรัพย์นารีนิ่งคิดทบทวนค�ำพูดของฉางฟง ก่อนจะกล่าวขึ้นว่า “นายก�ำลังจะบอก
ว่า กิลด์ศาสตราวุธอาจท�ำตามใจตัวเอง”
“ใช่ แต่ก็ไม่รู้อยู่ดีว่าพวกเขามีจุดประสงค์อะไรถึงเล่นละครบทนี้” ฉางฟงตอบ
“นายคิดว่าพวกเขาคิดจะโจมตีกิลด์ฉันจริงๆ จังๆ ไหม” ทรัพย์นารีถามต่อ แม้
เธอจะมีค�ำตอบอยู่ในใจแล้วก็ตาม
“เธอให้ข้อมูลฉันมาแล้ว กิลด์ศาสตราวุธกลืนกินกิลด์อื่นๆ มาหลายกิลด์แล้ว
ดังนั้นในอนาคต กิลด์ของเธอมีความเป็นไปได้ที่จะถูกกิลด์ศาสตราวุธกลืนกินไปเช่นกัน
เธอเป็นคนฉลาดน่าจะอ่านเกมไว้เรียบร้อยแล้ว ควรจะท�ำอย่างไร คงไม่ตอ้ งให้ฉนั ทีร่ ะดับ
ต�่ำกว่า 10 มาสอนเธอว่ายน�ำ้ หรอกมั้ง” ฉางฟงตอบด้วยน�้ำเสียงสบายๆ
ทรัพย์นารีมองฉางฟงอยู่นาน ก่อนกล่าวขึ้นว่า “นายฉลาดจนน่ากลัว”
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“ฮ่าๆๆ เธอคิดไปเองมากกว่า ฉันแค่พูดตามที่เธอให้ข้อมูลมา” ฉางฟงตอบยิ้มๆ
“นายไม่คิดจะเข้ากิลด์ดูบ้างจริงๆ หรือ” ทรัพย์นารีถาม
“หมายถึงกิลด์ของเธอน่ะหรือ” ฉางฟงถามตรงๆ เมื่อทรัพย์นารีพยักหน้าหงึกๆ
ฉางฟงก็หัวเราะแล้วกล่าวว่า “ไม่เอาหรอก ฉันอยู่ของฉันแบบนี้ดีแล้วละ”
ทรัพย์นารีเห็นพลุสัญญาณประชุมถูกจุดขึ้นไปบนท้องฟ้าพอดี จึงหันมามอง
ฉางฟงพลางกล่าวว่า “ฉันไปประชุมก่อนนะ”
“ตามสบาย” ฉางฟงตอบ
ทรัพย์นารีกล่าวขอบคุณเรือ่ งไข่ลวก ก่อนจะเหินร่างลงจากชัน้ สอง ฉางฟงปรายตา
มองเงาหลังของเธอที่พลิ้วกายจากไป ก่อนสองตาจะเปล่งประกายวาวโรจน์
“เธอมีหนทางเลือกไม่มากนักหรอกทรัพย์นารี ไว้ฉันจะขีดเส้นทางให้เธอเดินดีๆ
ก็แล้วกัน หึๆๆ”
หลังจากเสียเวลาเตรียมงานอีเวนต์อยู่พักใหญ่ ในที่สุดวันงานก็มาถึงจนได้
โชคดีที่จุดปะทะกันของกิลด์ศาสตราวุธกับกิลด์เจ็ดต�ำลึงอยู่คนละด้านกัน งานอีเวนต์จึง
ไม่เจอโรคเลื่อนไปเรื่อยๆ
เนื่องจากมีผู้เล่นหนีออกจากเขตที่มีการปะทะกัน งานอีเวนต์โปรโมตสินค้าอาหาร
สัตว์อสูรของฉางฟงจึงฟลุก มีผู้เล่นมาดูเพียบ นอกจากนี้ยังมีผู้เล่นมาขอตั้งบู๊ทขายของ
กันเต็มไปหมด พ่อค้าหัวใสบางคนเปลี่ยนมาขายสินค้าที่ใช้ตกแต่งสัตว์อสูรเพื่อให้เข้ากับ
สถานการณ์ ซึ่งก็ขายดิบขายดี
พริตตีพ้ ร้อมกับสัตว์อสูรคูใ่ จของพวกเธอถูกจัดไว้ตามต�ำแหน่งต่างๆ ได้รบั ความ
สนใจจากหนุ่มๆ มาก ดังนั้นผู้มาเที่ยวงานจึงมีผู้เล่นหนุ่มๆ มากกว่าหญิงสาว
อาหารสัตว์อสูรถูกขนมาเติมส่วนทีข่ ายออกไปอย่างต่อเนือ่ ง ผูเ้ ล่นกิลด์เหมันต์และ
กิลด์พยัคฆ์หลับต้องท�ำงานหามรุ่งหามค�ำ่ เพราะดูจากจ�ำนวนที่ลดลงฮวบฮาบของสต๊อก
อาหารสัตว์ มีความเป็นไปได้ว่าอีกไม่นานอาจขาดตลาด ดังนั้นทั้งสองกิลด์จึงทุ่มก�ำลังคน
ผลิตตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง และมีการสับเปลี่ยนคนเข้างานตลอด
ฉางฟงเดินชมงานอยู่ชั่วโมงกว่าๆ ก็กลับห้องพัก วันนี้ซินเวียอารมณ์ดีเป็นพิเศษ
เนือ่ งจากเงินทีล่ งทุนไปมากมายมันเริม่ ถอนทุนกลับมาอยู่ในกระเป๋าเธออีกครัง้ แล้ว ช่วงนี้
เป็นช่วงขาขึ้น มีเงินไหลเข้ามาในบัตรของฉางฟง ท�ำให้การสร้างวังของเธอมีความคืบหน้า
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ไปอีกก้าวใหญ่
ฉางฟงไม่เคยเห็นวังที่ซินเวียสร้าง มีแต่เหล่าภูตที่รู้ตำ� แหน่งสร้างวังของซินเวีย
พวกเธอจึงขอยืมการ์ดดวงตาแห่งจอมมารไปส่องดูกันทุกวัน
ซินเวียซื้ออาหารขึ้นมากินข้างบนด้วย ท�ำให้ทุกคนไม่ต้องไปหาอาหารกลางวันกิน
ในตลาด
ระหว่างกินอาหารฉางฟงก็กล่าวขึ้นว่า “ซินเวีย เรื่องให้ไปสืบข่าวเป็นยังไงบ้าง”
“คนของกิลด์อวตารยังไม่มีความเคลื่อนไหว และในเมืองก็มีคนของกิลด์อวตาร
อยู่น้อยนิด พวกยอดยุทธ์ของกิลด์ย่ิงไม่มีการเคลื่อนไหวในเมืองจงหนานเลย” ซินเวีย
ตอบ
“อืม...งัน้ ก็มนั่ ใจร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว การโจมตีกลิ ด์เจ็ดต�ำลึงไม่นา่ จะเกีย่ วกับกิลด์
อวตาร” ฉางฟงกล่าวขึ้น หลังจากนิ่งคิดเล็กน้อยก็กล่าวต่อไปว่า “ทางด้านปิงปิง มีข่าว
หรือยัง”
“สอบถามมาแล้ว กิลด์ศาสตราวุธไม่มีความเคลื่อนไหวในจุดที่พวกเขาเคยคิด
ซุ่มโจมตีผู้เล่นกิลด์ FOX” ซินเวียตอบ
“แปลกจริงๆ แฮะ จากข่าวทีไ่ ด้จากปิงปิง เธอได้บอกว่า อีกสองวันกิลด์ FOX จะ
เริ่มขนส่งเนื้อสัตว์อสูรล็อตใหม่ แต่ท�ำไมกิลด์ศาสตราวุธจึงไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆ”
ฉางฟงตั้งข้อสังเกต
“เธอเห็นกับตาไหมซินเวีย พวกระดับสูงของกิลด์ศาสตราวุธ เช่น ฟ้าคราม เงา
อัคคี กับสมิงด�ำ อยู่ที่เมืองจงหนานครบทุกคน” ฉางฟงถามต่อ
“เห็นกับตาสิ” ซินเวียยืนยัน
“แสดงว่า...การโจมตีครัง้ ต่อไปอาจไม่มกี ลิ ด์ศาสตราวุธร่วมด้วยเหมือนครัง้ ทีแ่ ล้ว
แบบนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะโจมตีจุดไหน”
ฉางฟงกล่าวด้วยน�้ำเสียงเซ็งๆ อยู่บ้าง เพราะเขาอุตส่าห์ตั้งความหวังว่าจะแอบ
สะกดรอยคนของกิลด์ศาสตราวุธ เพื่อวางแผนเตรียมตอบโต้กิลด์อวตารกลับ แต่เมื่อ
กิลด์ศาสตราวุธไม่เคลื่อนไหว เขาจึงได้แต่รอตั้งรับอย่างเดียว
“เหลือแค่สองวัน นายจะเอายังไงต่อ” ซินเวียถาม
“เธอจับตาดูคนของกิลด์ศาสตราวุธและหาข่าวต่อไป ส่วนคืนนี้ฉันจะลองส่ง
ฟิงเกอร์ไปหาข่าวในกิลด์ศาสตราวุธดูอกี รอบ เผือ่ จะฟลุกได้ขา่ วมาบ้าง” ฉางฟงออกค�ำสัง่
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“ฉันว่าเสียเวลาเปล่านะฉางฟง เพราะกิลด์ศาสตราวุธก�ำลังปะทะกับกิลด์เจ็ดต�ำลึง
อยู่ พวกมันคงไม่มีเวลาไปท�ำอย่างอื่นหรอก” ซินเวียกล่าวยิ้มๆ
“ฉันไม่ตัดใจหรอกซินเวีย จนกว่าการขนส่งเนื้อสัตว์อสูรจะเริ่มขึ้น” ฉางฟงตอบ
ด้วยน�้ำเสียงจริงจัง
“ตามใจ” ซินเวียกล่าว จากนั้นก็ลุกเดินไปที่ตู้เย็น หยิบเอาขวดดอกไม้เมืองหนาว
ออกมาอวดฉางฟง พอเขารับไปดูก็พบว่ามันเกิดเป็นพุ่มแล้ว เพียงแต่ยังไม่มีดอก
“การเติบโตของมันเป็นอย่างไร” ฉางฟงถาม
“จากที่บันทึกก็เหมือนกับดอกไม้สายพันธุ์อื่นๆ เพียงแต่มันต้องการความเย็น
เท่านั้น” ซินเวียตอบ
“ในหนังสือบอกไว้หรือเปล่าว่ามันจะออกดอกเมื่อไหร่”
“พรุ่งนี้น่าจะเห็นดอกเล็กๆ แล้วละ” ซินเวียตอบ
“คิดไว้หรือยังว่า ถ้าจดลิขสิทธิ์แล้ว เธอจะวางแผนการผลิตและการขายอย่างไร”
ฉางฟงถามอย่างเป็นงานเป็นการ
ซินเวียส่ายหน้าพลางกล่าวว่า “ฉันยังไม่ได้คิด ก�ำลังจะปรึกษานายพอดี”
“แผนการผลิตและการขาย ไว้หลังพวกเราเดินทางไปชายแดนดีกว่า ส่วนการจด
ลิขสิทธิ์ พรุ่งนี้พวกเราไปตกลงกับ NPC ตามร้านต่างๆ ดู ถ้าเงื่อนไขไหนเข้าเกณฑ์ที่ดี
ที่สุด เราจะเลือกที่นั่นเป็นจุดจัดจ�ำหน่าย” ฉางฟงตอบ
“ก็ดีเหมือนกัน ถ้าผลิตในช่วงเวลาที่ฉันไม่อยู่ ฉันคงไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่”
ซินเวียตอบ ก่อนจะหยิบขวดในมือของฉางฟงเอากลับไปเก็บไว้ในตู้เย็นเหมือนเดิม
เกือบสี่ทุ่ม ฉางฟงในชุดนินจาสีด�ำเริ่มใช้สกิลพรางตัวแล้วทะยานร่างออกจาก
ห้องพัก หายไปกับความมืด ไม่นานก็มาปรากฏตัวบนตึกสูงห่างจากกิลด์ศาสตราวุธไม่ไกล
นัก
ฟิงเกอร์ที่เกาะบนไหล่ฉางฟงกล่าวว่า “นายก�ำลังมองอะไร”
“คนที่เดินบนถนน เขาคือสมิงด�ำ” ฉางฟงตอบ
“อ้าว! มันไม่ได้อยู่ในห้องประชุม พวกเราก็มาเสียเที่ยวน่ะสิ” ฟิงเกอร์ตอบอย่าง
ผิดหวัง เพราะมันได้รับค�ำสั่งจากฉางฟงให้มาฟังค�ำสนทนาของสมิงด�ำ ฟ้าคราม และ
เงาอัคคี
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ฉางฟงนิ่งคิดเล็กน้อยก่อนกล่าวว่า “เรายังท�ำตามแผนเดิม ขอแค่ได้ยินฟ้าคราม
คุยกับเงาอัคคี ก็ยังเป็นเบาะแสได้ รีบไปเถอะฟิงเกอร์ ก่อนที่การปะทะกับกิลด์เจ็ดต�ำลึง
จะเกิดขึ้นอีกครั้ง”
ฟิงเกอร์พยักหน้าหงึกๆ ชั่วพริบตามันก็บินจากไหล่ฉางฟงหายไปในความมืด
ห้องประชุมของกิลด์ศาสตราวุธ
เวลานีฟ้ า้ ครามกับเงาอัคคีกำ� ลังวางแผนสูร้ บกับกิลด์เจ็ดต�ำลึง เมือ่ มีคนเดินเข้ามา
ในห้องเพิ่ม พวกเขาจึงเงยหน้ามอง
“มีค�ำสั่งมาแล้ว” เฟยหลงกล่าวขึ้น
“ค�ำสั่งอะไร” เงาอัคคีถามด้วยน�ำ้ เสียงไม่พอใจ
“ค�ำสั่งให้พวกนายไปซุ่มโจมตีกองคาราวานขนเนื้อสัตว์อสูรที่ชายแดน” เฟยหลง
ตอบ
ฟ้าครามแกล้งท�ำสีหน้าเคร่งเครียด ก่อนจะกล่าวขึ้นว่า “นายก็เห็นอยู่ว่าพวกเรา
ก�ำลังสู้กับกิลด์เจ็ดต�ำลึง จะให้ทิ้งไปได้ยังไงกัน เอาแบบนี้ดีไหม ฉันจะส่งยอดฝีมือตาม
จ�ำนวนที่พวกนายต้องการไปร่วมงานแทนพวกฉัน”
เฟยหลงแสดงสีหน้าไม่พอใจขณะกล่าวว่า “นี่เป็นค�ำสั่งของหัวหน้าใหญ่นะ”
“แล้วยังไง ถ้ากิลด์ฉนั พังไประหว่างไปช่วยพวกนาย ใครจะรับผิดชอบ” ฟ้าคราม
ย้อนถาม ท�ำให้เฟยหลงหางคิ้วกระตุกขณะแค่นเสียงลอดไรฟันออกมาว่า
“กิลด์ศาสตราวุธเติบโตขนาดนี้ได้เพราะใคร นายคงไม่ลืมหรอกมั้ง”
“ฉันรู้ แต่นายก็มีเหตุผลบ้างสิ” ฟ้าครามตอบด้วยน�้ำเสียงเย็นชาเช่นกัน
เฟยหลงจ้องตากับฟ้าครามนิง่ ส่วนเงาอัคคีวนั นีส้ งบปากสงบค�ำ นัง่ ฟังอย่างใจเย็น
“ก็ได้ ฉันจะคุยกับหัวหน้ากิลด์ดู” เฟยหลงกล่าวจบก็สะบัดหน้าจากไปทันที
เงาอัคคีกวาดตามองดูฟ้าครามที่นั่งนิ่งอยู่หัวโต๊ะ ก่อนจะกล่าวขึ้นว่า “แผนเราจะ
ส�ำเร็จไหม”
“ไม่รู้เหมือนกัน แต่ถ้าพวกเรายอมไป ก็เท่ากับเป็นหน่วยทะลวงฟัน โอกาสตาย
และระดับลดมีสูงมาก โดยเฉพาะเจอกับสายแข็งของกิลด์ FOX” ฟ้าครามกล่าวขึ้น
“ถ้าเราหลีกเลี่ยงงานที่กิลด์อวตารสั่ง เรื่องที่พวกเขาบอกว่าจะให้สกิลแปลกๆ
หรือไม่ก็ชุดเกราะดีๆ พวกเขาจะยอมให้พวกเราอีกหรือ” เงาอัคคีถาม

28 ยุทธภพออนไลน์ ภาค ราชันมารสะท้านยุทธภพ ตอน นักฆ่าหัวหน้ากิลด์อวตาร

“ไม่ต้องห่วง พวกเขาขาดพวกเราไม่ได้หรอก และครั้งนี้เราก็มีเหตุผลเพียงพอ”
ฟ้าครามตอบ
“ครั้งที่แล้วพวกเขาก็โจมตีเอง ครั้งนี้ท�ำไมเลือกใช้พวกเรา” เงาอัคคีถามด้วย
น�้ำเสียงสงสัย
“เพราะการขนส่งเนื้อสัตว์อสูรของกิลด์ FOX รอบนี้จะต้องเต็มไปด้วยยอดฝีมือ
กิลด์อวตารคงต้องการส่งกลุ่มยอดฝีมือไปทดสอบก่อน หลังจากนั้นค่อยลงมือเอง”
ฟ้าครามกล่าวจบก็ส่งสัญญาณมือให้เงาอัคคีเงียบเสียง เพราะหน้าห้องประชุมมีคนก�ำลัง
เดินเข้ามา
“หัวหน้ากิลด์เราตกลง” เฟยหลงกล่าว
“ขอบคุณ เราจะคัดเลือกส่งยอดฝีมือระดับสูงไปร่วมโจมตีอย่างเต็มที่” ฟ้าคราม
ตอบ
เฟยหลงพยักหน้าแล้วกล่าวว่า “หัวหน้ากิลด์ฉันมีงานให้พวกนายท�ำเพิ่มด้วย เป็น
งานที่นายไม่จำ� เป็นต้องออกจากเมืองจงหนานไปไกลๆ”
“งานอะไร” ฟ้าครามถาม
“จับตากิลด์ DEVIL ในเมืองจงหนานไว้ ถ้าพวกมันเคลื่อนไหวเมื่อไหร่ ให้ดัก
โจมตีพวกมันระหว่างทาง หัวหน้าไม่ต้องการให้คนของกิลด์ DEVIL ไปสมทบกับกิลด์
FOX ที่ชายแดน” เฟยหลงตอบ
“มันอาจปลอมตัว เราจะรู้ได้ยังไง” ฟ้าครามถาม
“ท�ำเท่าที่พวกนายท�ำได้ เน้นจับตาคนเข้าออกกิลด์ DEVIL ถ้าพบกลุ่มผู้เล่นที่
ติดต่อกับกิลด์นี้มุ่งหน้าไปหยางชุน พวกนายก็จัดการมันได้เลย” เฟยหลงตอบ
ฟ้าครามนิ่งคิดเล็กน้อยก่อนกล่าวขึ้นว่า “เราจะท�ำงานเต็มที่”
“หึๆ อย่าพูดแต่ปากก็แล้วกัน พรุง่ นีน้ ายส่งกองก�ำลังออกเดินทางได้ เป้าหมายอยู่
ทีน่ ”ี่ เฟยหลงกล่าวเสียงเรียบ จากนัน้ ใช้นวิ้ สะบัดกระดาษทีพ่ บั เป็นจดหมายให้ลอยมาอยู่
บนโต๊ะหน้าฟ้าคราม ก่อนจะเดินออกจากห้องไป
“จะงัดข้อกับกิลด์ DEVIL ที่เมืองจงหนานจริงๆ หรือฟ้าคราม” เงาอัคคีถาม
“พวกเขาก�ำลังทดสอบความภักดี การปะทะกับกิลด์ DEVIL ของพวกเรา ไม่ได้
มีผลต่อการปล้นเนือ้ สัตว์อสูรจากกิลด์ FOX ของพวกเขามากนัก พวกเราจะท�ำตามค�ำสัง่
เขา อย่างน้อยยอดฝีมือของกิลด์ DEVIL ที่เมืองจงหนานก็ยังไม่เก่งเท่ายอดฝีมือจาก
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กิลด์ FOX ซึ่งส่งมากับขบวนรถขนเนื้อในครั้งนี้” ฟ้าครามตอบ
เงาอัคคีโคลงศีรษะไปมา ก่อนจะถอนหายใจยาว
บนตึกสูง
ฉางฟงนอนรอคู่หูอยู่เกือบชั่วโมง ฟิงเกอร์ก็บินกลับมารายงานเรื่องที่ได้ยินมา
ทั้งหมดให้ฟัง ชายหนุ่มนั่งฟังอย่างตั้งใจ ในที่สุดเขาก็ล่วงรู้ว่าฝ่ายตรงข้ามก�ำลังท�ำอะไร
เรือ่ งน่าแปลกใจทีส่ ดุ ก็คอื กิลด์ศาสตราวุธไม่ได้แยกออกจากกิลด์อวตารดังทีเ่ ขาปักใจเชือ่
แต่เป็นกิลด์ที่เติบโตมาจากสมบัตขิ องกิลด์อวตารเท่านั้น
“เรื่องที่ฉันสืบได้มา มีประโยชน์ไหม” ฟิงเกอร์ถาม
“มีสิฟิงเกอร์ มันท�ำให้ฉันกระจ่างขึ้นเยอะ” ฉางฟงตอบ
“จากบทสนทนา ดูเหมือนพวกเขาคิดจะโจมตีกิลด์ DEVIL ด้วย นายจะท�ำยังไง
ต่อ” ฟิงเกอร์เอ่ย
“พรุ่งนี้คงเรียกปิงปิงมาคุย อย่างน้อยถ้าได้เตือน พวกเขาคงไม่เกิดเรื่องร้าย”
ฉางฟงตอบ
ฟิงเกอร์ซ่ึงเกาะอยู่บนไหล่ฉางฟงใช้เท้าท�ำความสะอาดศีรษะ แล้วกล่าวว่า “งั้น
วันนี้มีอะไรท�ำต่อไหม”
“เราได้ข้อมูลส�ำคัญมาแล้ว กลับกันเถอะ” ฉางฟงกล่าวจบก็เหินร่างลงจากตึกสูง
เมื่อเท้าสัมผัสหลังคาโรงเตี๊ยม ร่างของเขาก็หายไปอย่างไร้ร่องรอย

บทที่ 2
ถล่มค่ายกิลด์ศาสตราวุธ

แปดโมงเช้า ทุกคนถูกเรียกมารวมตัวกันทีห่ อ้ งพักของฉางฟง เพราะปิงปิงจะแจ้ง
ข่าวร้ายของกิลด์ DEVIL ให้ทุกคนฟังพร้อมกัน
หลังจากฟังเรือ่ งทีป่ งิ ปิงเล่า เทพกระบีเ่ วรตะไลก็ยกมือเกาศีรษะพลางกล่าวว่า “ใคร
โจมตีกลุ่มผู้เล่นกิลด์ DEVIL ที่จะเดินทางไปเมืองหยางชุนกันนะ”
“กิลด์ศาสตราวุธ” ฉางฟงตอบ ท�ำให้ทุกคนหันมามองเขากันหมด
“นายรู้ได้ยังไง” จอมปราชญ์อาวุธถาม
“เมือ่ คืน ฉันกับฟิงเกอร์ไปสืบข่าวทีก่ ลิ ด์ศาสตราวุธ พวกฉันรู้ล่วงหน้าแล้วว่าจะมี
การโจมตีกิลด์ DEVIL แต่นึกไม่ถึงว่ากิลด์ศาสตราวุธจะลงมือเร็วแบบนี้” ฉางฟงตอบ
จากนั้นจึงเล่าเรื่องที่สืบมาได้ให้ทุกคนฟังด้วย
“กิลด์ DEVIL เมื่อเช้าใครไปจุติใหม่บ้าง” จอมปราชญ์อาวุธหันไปถามปิงปิง
หลังจากฉางฟงเล่าจบ
“ผู้เล่นฝ่ายบัญชี ผู้เล่นฝ่ายกองคลัง รวมสิบสองคน และยอดฝีมอื คุ้มครองส่งไป
ยังเมืองหยางชุนอีกสิบคน” ปิงปิงตอบ
เทพกระบีเ่ วรตะไลถอนหายใจแล้วกล่าวว่า “ด้วยเวลาทีฉ่ กุ ละหุก ฝ่ายตรงข้ามต้อง
ส่งยอดฝีมือไปท�ำงาน ไม่งั้นคงฆ่าได้ไม่หมด”
“ฉันจะแจ้งเรือ่ งทีฉ่ างฟงสืบมาได้ให้เสีย่ วหลงเปารู้ ส่วนจะด�ำเนินการยังไง คงต้อง
รอค�ำสั่งอีกครั้ง” ปิงปิงกล่าวจบก็ขอตัวไปโทรศัพท์ทันที
“ฉางฟง พวกเราพอจะช่วยเหลือกิลด์ DEVIL ได้บ้างไหม” เทพกระบี่เวรตะไล
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ถาม

“ได้สิ ง่ายๆ เลย” ฉางฟงตอบยิ้มๆ
“ท�ำยังไง” เทพกระบี่เวรตะไลถาม
“สถานทีฝ่ กึ ซ้อมของผูเ้ ล่นกิลด์ศาสตราวุธคงหาได้ไม่ยาก ขอเพียงใส่ชดุ ด�ำติดตรา
สัญลักษณ์กิลด์ DEVIL และบุกถล่มให้ยับ พวกเขาจะไม่บุกโจมตีกิลด์ DEVIL อีก
ฮ่าๆ” ฉางฟงตอบแล้วหัวเราะ ท�ำเอาเทพกระบี่เวรตะไลอ้าปากค้าง ทุกคนสนทนากันต่อ
อยู่สักพักก็เห็นปิงปิงท�ำหน้างงๆ เดินกลับมา
“มีอะไรหรือ ปิงปิง” ซินเวียถาม
“เสีย่ วหลงเปาบอกให้ฉนั รีบรวบรวมยอดฝีมอื กิลด์ DEVIL ประจ�ำเมืองจงหนาน
บุกโจมตีรังลับของกิลด์ศาสตราวุธคืนนี้ โดยให้ทั้งหมดใส่ชุดนินจาติดตราสัญลักษณ์
กิลด์ DEVIL ด้วย”
ปิงปิงพูดจบ ฉางฟงก็หัวเราะเสียงดังอีกรอบ
“เป็นไง เสีย่ วหลงเปาก็คดิ เหมือนฉัน บางครัง้ เราจ�ำเป็นต้องแสดงบทโหด ประกาศ
ให้ศัตรูรู้ว่า ฉันรู้นะ พวกนายคิดอะไรกันอยู่ ฮ่าๆๆ”
“รังลับกิลด์ศาสตราวุธ เสี่ยวหลงเปารู้ต�ำแหน่งแล้วหรือ” จอมปราชญ์อาวุธถาม
บ้าง
“ใช่...กว่าจะสืบรู้ก็ใช้เวลานานเหมือนกัน” ปิงปิงตอบ
“ต้องการความช่วยเหลือไหม” เทพกระบี่เวรตะไลเสนอตัว
ปิงปิงนิ่งคิดเล็กน้อยแล้วกล่าวขึ้นว่า “ถ้าได้ก็ดี เพราะกลุ่มศัตรูที่บุกถล่มคนของ
กิลด์ DEVIL เมือ่ เช้าไม่ธรรมดาเลย และฉันก็ไม่มนั่ ใจสักนิดว่าจะจัดการพวกเขาได้หมด”
“งั้นคืนนี้เจอกัน พวกเราจะรอฟังค�ำสั่งจากเธอ” ฉางฟงกล่าวยิ้มๆ
ตลอดทั้งวัน ปิงปิงใช้ค�ำสั่งของเสี่ยวหลงเปาระดมพลอย่างลับๆ และเพื่อไม่ให้
เกิดการสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์ เธอคัดเลือกเฉพาะยอดฝีมือที่ท�ำงานได้จริงเท่านั้น
ผู้เล่นที่ผ่านการคัดเลือกจึงมีเพียง 92 คน
หลังจากรับทราบเวลาโจมตีรังลับของกิลด์ศาสตราวุธแล้ว ทุกคนก็แยกย้ายกัน
ออกจากเมือง เพื่อไม่ให้สายสืบที่แอบแฝงเข้ามาจับตาดูเกิดความสงสัย
ตีหนึ่ง ภายในหุบเขาห่างจากเมืองจงหนานสี่สิบห้ากิโลเมตร ร่างเงาหลายสายพุ่ง
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ผ่านป่าด้วยความเร็วสูง ไม่นานร่างเงาเหล่านั้นก็มาสมทบกันกลายเป็นกลุ่มใหญ่ขึ้น
เมือ่ ใกล้ถงึ รังลับของกิลด์ศาสตราวุธ ปิงปิงก็สง่ สัญญาณให้ทกุ คนเคลือ่ นไหวช้าลง
แผนการรบถูกก�ำหนดขึ้นล่วงหน้าแล้ว แต่ละกลุ่มจึงแยกย้ายกันท�ำงาน เพื่อโอบล้อม
ผู้เล่นกิลด์ศาสตราวุธไว้ทุกด้าน
ฉางฟง เทพกระบี่เวรตะไล จอมปราชญ์อาวุธ และเหล่าภูต มากันครบทีม ทุกคน
เดินอยู่ด้านหลังปิงปิง ปล่อยให้เธอเป็นผู้บัญชาการรบในวันนี้ เพราะเป็นเรื่องของกิลด์
DEVIL พวกเขาเป็นเพียงผู้รับค�ำสั่ง
“มีศัตรูไม่น้อยเลย” ฉางฟงกล่าวเบาๆ กับปิงปิง เมื่อเห็นจ�ำนวนเต็นท์ที่พัก
“ตามจริงศัตรูมมี ากกว่านี้ แต่สายสืบทีแ่ อบจับตาพวกมันรายงานมาว่า ก่อนเทีย่ ง
พวกมันได้จัดทัพเดินทางไปเมืองหยางชุนสองร้อยคน” ปิงปิงตอบ
“งั้นพวกที่เหลืออยู่มีเท่าไหร่” ฉางฟงถามต่อ
“สองร้อยห้าสิบถึงสามร้อยคน” ปิงปิงกล่าวจบก็ได้ยนิ เสียงนกร้อง ซึง่ เป็นสัญญาณ
บอกว่าพร้อมโจมตีแล้ว เธอจึงชักดาบออกจากฝักพร้อมกู่ร้องเสียงดัง
“บุก!!!”
สิ้นเสียงร้องของปิงปิง ผู้เล่นชุดนินจาที่โอบล้อมค่ายฝึกยุทธ์ของกิลด์ศาสตราวุธ
ก็ทะยานร่างลงสู่สนามรบในทันที ผู้เล่นของกิลด์ศาสตราวุธทีเ่ ฝ้ายามพากันแตกตืน่ ตกใจ
แหกปากร้องเตือนเพื่อนๆ กันใหญ่
ผู้บุกก่อนย่อมได้เปรียบ ผู้เล่นกิลด์ศาสตราวุธยังไม่ได้ออกจากเต็นท์ ก็ถูกผู้เล่น
ชุดนินจากิลด์ DEVIL เข่นฆ่าเสียแล้ว เมื่อไม่มีคนสั่งการ ผู้เล่นกิลด์ศาสตราวุธก็รับมือ
อย่างยากล�ำบาก คอนเซ็ปต์การโจมตีของในวันนี้คือ ฆ่าล้างบางทั้งหมด ดังนั้นจึงไม่มีการ
ออมมือไว้ชีวิตผู้เล่นเด็ดขาด
ฉางฟง เทพกระบี่เวรตะไล จอมปราชญ์อาวุธ เนฟ และอินดี้ เคลื่อนร่างไปที่ใด
ทุกแห่งล้วนเต็มไปด้วยเลือดเจิ่งนองบนพื้น ไม่มีผู้รอดชีวิตแม้แต่คนเดียว
ซินเวียในวันนี้ยังเป็นภูตที่มือสะอาดเช่นเคย เธอไม่สนใจจะฆ่าใคร เพียงสนใจ
อาวุธทีศ่ ตั รูถอื ใครมีอาวุธดีๆ ซินเวียจะตามไปราวกับภูตร้ายหลอกหลอน ใครไม่ยอมส่ง
อาวุธให้ดีๆ เธอจะเล่นบทผีอ�ำด้วยบาทาเหยียบหน้าอก เมื่อได้อาวุธมาแล้ว เธอก็จะพูด
ว่า ‘ของข้า’ จากนั้นเธอจะปล่อยศัตรูไปอย่างใจบุญ
เนฟกับอินดี้จับมือกันฆ่าอย่างบ้าคลั่ง ผู้เล่นฝ่ายศัตรูไม่ได้แข็งแกร่งมากอย่างที่
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คิด จึงไม่มีใครสู้ทั้งสองได้สักคน ฉางฟง จอมปราชญ์อาวุธ และเทพกระบี่เวรตะไล
ออกแรงไปไม่นาน ทั้งสามก็ถอนตัวจากสนามรบ เนื่องจากผู้เล่นกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ฝีมืออยู่
ในระดับกลางๆ ผู้เล่นกิลด์ DEVIL สามารถจัดการเองได้
เกือบหนึ่งชั่วโมง ทุกอย่างก็ปิดฉากลง ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามตายไม่ตำ�่ กว่าสองร้อย
คน หนีรอดไปได้ไม่เกินสามสิบคน กิลด์ DEVIL ตายเก้าคน บาดเจ็บเล็กน้อยเกือบทุก
คน เมื่อปฏิบัติการโจมตีสายฟ้าแลบส�ำเร็จแล้ว ปิงปิงก็สั่งสลายตัว บนสนามรบที่เต็มไป
ด้วยเลือด จึงเหลือเพียงซินเวียถือคบไฟ เดินฮัมเพลงเก็บสิ่งของที่พอจะขายได้ในค่าย
ฉางฟงเห็นว่า อีกไม่นานกลุ่มของฟ้าครามต้องเดินทางมาทีน่ แี่ น่ เขายังไม่อยากจะ
เจอกลุ่มของฟ้าครามเท่าไร จึงบอกให้ซินเวียเลิกเก็บของและเดินทางกลับห้องพัก
เพื่อไม่ให้เป็นที่สนใจของผู้เล่น ฉางฟงบอกให้ทุกคนแยกย้ายกันกลับห้องเช่นกัน
พอมาถึงห้องพัก ซินเวียก็ขนเอาอาวุธออกมานัง่ นับ ส่วนใหญ่อาวุธทีซ่ นิ เวียได้มาเป็นหอก
มากกว่าอย่างอื่น ฉางฟงจึงอดเอ่ยปากเตือนไม่ได้
“ซินเวีย หอกพวกนี้อย่าเพิ่งขายออกไปนะ”
“ท�ำไมล่ะ” ซินเวียหันมาถาม
“เธอขายออกไป กิลด์ศาสตราวุธก็รู้หมดสิ ว่าใครเป็นคนไปโจมตีรังลับของพวก
เขา ไว้ฉันจะหาวิธีขายอาวุธให้เองก็แล้วกัน” ฉางฟงกล่าวตัดบท
ซินเวียไม่ขัด เพียงพยักหน้าหงึกๆ แล้วถามต่อ “งั้นอาวุธพวกดาบและกระบี่ขาย
ได้ไหม”
“ถ้าเป็นดาบกับกระบี่คงไม่มีปัญหา” ฉางฟงตอบ สักพักเขาก็ขอตัวแยกไปนอน
เพราะเข้าตีสามแล้ว ถ้าไม่ได้นอนพัก พรุ่งนี้คงไม่สดชื่น
รังลับของกิลด์ศาสตราวุธ
ฟ้าคราม เงาอัคคี และสมิงด�ำ น�ำก�ำลังเกือบหนึง่ ร้อยห้าสิบคนมาสมทบ แต่กส็ าย
เกินไปแล้ว ค่ายฝึกผู้เล่นแทบไม่เหลือซาก มีเพียงผู้รอดชีวิตที่มารายงานตัวยี่สิบกว่าคน
เท่านัน้ เหตุการณ์รา้ ยทีเ่ กิดขึน้ ถูกผูเ้ ล่นทีร่ อดชีวติ เล่าให้ฟงั เป็นฉากๆ ฟ้าครามยืนฟังอย่าง
สงบ
“กิลด์ DEVIL โจมตีพวกเราจริงๆ หรือ” เงาอัคคีถามขึ้น
“คนของเราเห็นตราสัญลักษณ์หลายคน ไม่ผิดพลาดแน่” ฟ้าครามตอบ
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“เป็นไปไม่ได้ ถ้าจะแสดงตัวเป็นกิลด์ DEVIL มันจะแต่งชุดนินจามาท�ำไม”
สมิงด�ำตั้งข้อสังเกต
ฟ้าครามถอนหายใจแล้วกล่าวว่า “นี่เป็นความสูงส่งของกิลด์ DEVIL เขาได้
ประกาศต่อพวกเราว่า ไม่คดิ จะเป็นศัตรูกบั พวกเราโดยตรง แต่ถ้าพวกเราคิดยุ่งเกีย่ วกับ
พวกเขา พวกเขาก็จะเล่นงานพวกเรากลับเช่นกัน สมแล้วที่เป็นกิลด์ DEVIL สามารถสืบ
รู้ได้อย่างรวดเร็ว การโจมตีกิลด์พวกเขาก่อนฟ้าสาง เป็นปฏิบัติการของกิลด์เรา”
“พวกมันรู้ได้ยังไง” เงาอัคคีถามด้วยสีหน้าสงสัย
ฟ้าครามส่ายหน้าก่อนตอบว่า “ฉันเองก็ไม่รู้”
“หรือฝ่ายพวกเรามีไส้ศึกแฝงอยู่” เงาอัคคีกล่าวขึ้น
ฟ้าครามส่ายหน้าแล้วกล่าวว่า “เป็นไปไม่ได้หรอก ทุกคนที่ปฏิบัติการก่อนฟ้าสาง
ล้วนเป็นคนที่ไว้ใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ เป็นไปไม่ได้เด็ดขาดที่พวกเขาจะมีคนเป็นไส้ศึก”
“นอกจากพวกเขา ฉันก็มองไม่เห็นใครเลยที่รู้ว่าพวกเราจะโจมตีกิลด์ DEVIL”
สมิงด�ำกล่าวขึ้นลอยๆ
เงาอัคคีเพิ่งจะนึกอะไรขึ้นมาได้ จึงแค่นเสียงกล่าวว่า “มีสิ กิลด์อวตารไง!!!”
“เป็นไปไม่ได้หรอก” ฟ้าครามกล่าวแทรกขึ้น ท�ำให้เงาอัคคีและสมิงด�ำหันหน้าไป
มอง
“ท�ำไมล่ะ” เงาอัคคีถาม
“พวกมันต้องการใช้งานพวกเราอยู่ ไม่มีเหตุผลที่พวกมันจะท�ำลายพวกเรา”
ฟ้าครามตอบ
หลังจากผ่านการไตร่ตรองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว สมิงด�ำนิ่งคิดอีกเล็กน้อยก็
กล่าวขึ้นว่า “นายพูดถูก ฟ้าคราม เราส่งคนของเราออกเดินทางก่อนเที่ยง แต่ตกกลางคืน
ค่ายลับกลับถูกโจมตี ถ้าเป็นฝีมอื ของกิลด์อวตาร พวกเขาจะท�ำไปท�ำไม มันไม่มปี ระโยชน์
สักนิด”
“ถ้าไม่ใช่ฝีมือกิลด์อวตาร แล้วจะเป็นฝีมือใคร” เงาอัคคีถาม
“น่าจะเป็นกิลด์ DEVIL เองนัน่ แหละ แต่เราก็ยงั เดาไม่ออกว่าพวกเขาสืบรูเ้ รือ่ งนี้
ได้ยังไง” ฟ้าครามตอบ
เงาอัคคีถอนหายใจก่อนจะกล่าวว่า “เป็นไปได้ไหม ระหว่างที่พวกเราส่งยอดฝีมือ
ออกเดินทางจากกิลด์ จะมีคนเห็นและสะกดรอยตามไป”
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“อืม...มีความเป็นไปได้มากกว่าครึ่ง” ฟ้าครามตอบ
“บ้าจริง! พวกเราพลาดเองทีไ่ ม่ระวังมากพอ” สมิงด�ำกล่าวด้วยน�ำ้ เสียงเซ็งๆ เพราะ
ตั้งแต่ท�ำงานให้กิลด์มา ครั้งนี้เป็นความผิดพลาดที่ใหญ่หลวงที่สุด
“มันก็แค่การสันนิษฐานนะสมิงด�ำ แต่แท้จริงแล้วพวกเขารู้ได้ยังไง ยังคงเป็น
ปริศนาอยู่” ฟ้าครามตอบ
เงาอัคคีโคลงศีรษะก่อนกล่าวขึ้นว่า “งั้นพวกเราจะท�ำยังไงต่อ การเป็นศัตรูกับ
กิลด์ DEVIL ไม่ใช่เรื่องดีส�ำหรับพวกเราแม้แต่น้อย”
ฟ้าครามกวาดตามองความเสียหายในค่าย แล้วกล่าวว่า “ไม่ตอ้ งห่วงหรอกเงาอัคคี
การที่พวกเขาใส่ชุดนินจาบุกโจมตีพวกเรา เพราะพวกเขาไม่ต้องการปะทะกับพวกเรา
โดยตรง มันเป็นแค่การเตือนเท่านั้น ขอเพียงเราไม่แตะต้องพวกเขาอีก เราจะปลอดภัย”
“ท�ำไมพวกเขาถึงต้องท�ำเช่นนี้” สมิงด�ำถาม
“ฉันก็เดาไม่ออกเช่นกัน” ฟ้าครามตอบ
หลังจากทั้งสามให้ลูกน้องเก็บสิ่งของที่พอจะใช้ได้เสร็จ ก็ยกก�ำลังกลับกิลด์ทันที
โดยฟ้าครามได้รายงานเรื่องที่เกิดขึ้นไปยังกิลด์อวตารอย่างเร่งด่วนด้วย
เช้าวันต่อมา ข่าวการโจมตีค่ายฝึกกิลด์ศาสตราวุธของกิลด์ DEVIL ไม่ได้แพร่
กระจายในเมืองจงหนาน และการปะทะระหว่างกิลด์เจ็ดต�ำลึงกับกิลด์ศาสตราวุธก็ยงั เป็น
เช่นเดิม ฉางฟงเห็นฝ่ายตรงข้ามไม่ออกมาโวยวายหรือเอาคืน ก็ทราบแล้วว่าฝ่ายตรงข้าม
เข้าใจความหมายของปฏิบัติการหลังเที่ยงคืน
“เรื่องเมื่อคืน นอกจากเป็นการปล่อยละเว้นกิลด์ศาสตราวุธแล้ว ขณะเดียวกันก็
เป็นการช่วยพวกเขาด้วย” เทพกระบี่เวรตะไลกล่าว
“มันช่วยไม่ได้ แต่อนาคตพวกเขาก็ต้องถูกท�ำลายอยู่ดี” ฉางฟงตอบ
“ไม่รกู้ ลิ ด์อวตารจะใช้คนจ�ำนวนมากเท่าไหร่ในการลอบโจมตีกองคาราวานขนเนือ้
สัตว์อสูรของกิลด์ FOX แต่ทแี่ น่ๆ มีคนของกิลด์ศาสตราวุธสองร้อยคนด้วย” จอมปราชญ์
อาวุธพูดขึ้น
“ปิงปิงส่งข้อมูลไปให้เสีย่ วหลงเปาแล้ว เพือ่ ให้กลิ ด์ FOX เตรียมตัวรับสถานการณ์
ด้านกิลด์อวตารก็คงได้รบั รายงานการถูกโจมตีจากกิลด์ศาสตราวุธเช่นกัน ดังนัน้ ไม่รกู้ ลิ ด์
อวตารจะปรับแผนการโจมตีกลิ ด์ FOX ในรูปแบบใด” เทพกระบี่เวรตะไลวิเคราะห์
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“มีความเป็นไปได้ พวกเขาจะใช้แผนซุ่มโจมตี โดยใช้กองก�ำลังกิลด์ร่วมรบก่อน
เมื่อสบโอกาสจึงจะเผยกองก�ำลังที่แท้จริงออกมาจัดการทีหลัง” จอมปราชญ์อาวุธกล่าว
“ถ้าเป็นอย่างทีจ่ อมปราชญ์อาวุธพูด พวกเราควรท�ำยังไง” เทพกระบีเ่ วรตะไลถาม
ต่อ
“เราแอบติดตามขบวนรถขนเนื้อสัตว์อสูรโดยไม่ให้กิลด์ FOX รู้ตัวดีไหม เวลา
เกิดปัญหา พวกเราค่อยออกมาช่วยเหลือ” จอมปราชญ์อาวุธเสนอ
ฉางฟงโบกมือพลางกล่าวว่า “แผนนี้ใช้ไม่ได้หรอกอาจัง เพราะฝ่ายตรงข้ามย่อม
ต้องวางก�ำลังคนไว้ลว่ งหน้า ถ้าเห็นพวกเราแอบซุม่ อยู่ พวกเขาย่อมไม่ยอมเปิดเผยตัวออก
มาง่ายๆ”
“งั้นเราควรจะท�ำยังไง” จอมปราชญ์อาวุธถาม
“เราต้องอยู่ในขบวนคาราวานขนส่งเนื้อสัตว์อสูร เพียงแต่เราไม่อาจแสดงวรยุทธ์
ให้เก่งเกินหน้าเกินตาคนอื่นๆ จึงพอจะหลอกล่อพวกเขาออกมาได้” ฉางฟงตอบ
“เป็นความคิดที่ดี แต่ถ้าออมมือ ผู้เล่นกิลด์ FOX จะไม่มีผลกระทบหรือ”
เทพกระบี่เวรตะไลถาม
“ผู้ควบคุมขบวนคาราวานขนส่งเนื้อครั้งนี้ กิลด์ FOX คงคัดเลือกผู้เล่นระดับ
ยอดฝีมือของกิลด์ติดตามมาหลายคน ดังนั้นคงไม่พลาดท่าเสียทีให้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม
ง่ายๆ” จอมปราชญ์อาวุธตอบ ซึ่งฉางฟงก็เห็นด้วยกับความคิดนี้
“ถ้าท�ำตามแผนของฉางฟง พวกเราควรเข้าร่วมเดินทางกับกิลด์ FOX ยังไง โดย
ไม่ให้ฝ่ายศัตรูสงสัยความเป็นมาของพวกเราในภายหลัง” เทพกระบี่เวรตะไลถามต่อ
“ย่อมต้องใช้กิลด์ DEVIL เป็นสะพาน” ฉางฟงตอบ
“นายจะเดินทางพร้อมกับคนของกิลด์ DEVIL หรือ” เทพกระบี่เวรตะไลถามต่อ
ฉางฟงยิ้มพลางส่ายหน้า ก่อนกล่าวว่า “ไม่จำ� เป็นหรอก ขอเพียงให้คนของกิลด์
DEVIL แต่งชุดนินจาก็พอ และนัดเวลาไปสมทบกับกิลด์ FOX ที่ชายแดน”
จอมปราชญ์อาวุธนิ่งคิดเล็กน้อยก่อนถามขึ้นว่า “ถ้าพวกเขาเลือกโจมตีภายใน
เขตแดนเมืองหยางชุนล่ะ”
“มีเปอร์เซ็นต์น้อยนิด จุดประสงค์ของพวกเขาคือต้องการจะให้เนื้อสัตว์อสูรที่มา
จากทะเลแดงขาดตลาด ดังนั้นพวกเขาต้องถ่วงเวลาให้ได้มากที่สุด ฉันสามารถฟันธงได้
เลยว่าพวกเขาจะโจมตีเมื่อเข้าเขตแดนจงหนานเท่านั้น” ฉางฟงตอบ
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“ตอนนี้มีเวลาหนึ่งวัน ฉันจะไปหาข้ออ้างหลบหน้าจากกิลด์เหมันต์ก่อน เพราะถ้า
คนของวังราชันหายไปโดยไม่บอก กิลด์เหมันต์คงไม่สบายใจเท่าไหร่” จอมปราชญ์อาวุธ
กล่าว
ฉางฟงเห็นดีด้วย ส�ำหรับเขา...ก่อนจะออกเดินทาง จ�ำเป็นต้องหาวิธีปกป้อง
ผลประโยชน์ของเขาด้วยเช่นกัน
หลังจากเทพกระบี่เวรตะไลกับจอมปราชญ์อาวุธออกจากห้องพัก ฉางฟงก็ติดต่อ
ไปหาเสีย่ วหลงเปา เพือ่ ให้เธอช่วยจัดหายอดฝีมอื มาลอบช่วยเหลือกิลด์เหมันต์จำ� นวนหนึง่
ระหว่างที่เขาไม่อยู่ในเมืองจงหนาน
ฉางฟงคุยกับเสีย่ วหลงเปาเสร็จไม่นาน ซินเวียก็เข้ามาในห้องพร้อมดอกไม้ในขวด
ซึ่งออกดอกแล้ว
ซินเวียหยิบอีกหลายขวดออกมาให้เขาดู แล้วกล่าวว่า “วันนี้พร้อมจดลิขสิทธิ์”
ฉางฟงหยิบดอกไม้หลายขวดขึ้นมาพิจารณาดู ก่อนจะถามว่า “สายพันธุ์อื่นๆ เธอ
เตรียมไว้หรือยัง”
“ไม่ต้องห่วง ฉันนับมาสิบรอบแล้ว ไม่มีขาดแม้แต่สายพันธุ์เดียว” ซินเวียตอบ
เมื่อทุกอย่างพร้อม ฉางฟงก็พาซินเวียไปจดลิขสิทธิ์ดอกไม้โดยใช้ชื่อเขา ส่วน
ผลิตภัณฑ์ตั้งชื่อว่า ซินเวีย FLOWER
การจดลิขสิทธิ์ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอะไรนัก เพราะยังไม่ได้ผูกสัญญาขายกับ NPC
ฉางฟงเพียงจดลิขสิทธิ์สินค้าไว้ เพื่อไม่ให้ใครเลียนแบบเท่านั้น จึงใช้เวลาตรวจสอบแค่
สองชั่วโมงก็เสร็จสิ้น
การค้นพบใหม่ของฉางฟงสร้างความแตกตื่นตกใจให้แก่เหล่า NPC อยู่เหมือน
กัน เพราะพวกเขาคาดไม่ถงึ ว่าเกมนีจ้ ะสามารถเอาดอกไม้มาปลูกในขวดได้ ขณะเดียวกัน
เหล่า NPC ก็สมกับเป็นพ่อค้า ฉางฟงยังไม่ได้ก้าวเท้าออกจากอาคารหลักเลย เขาก็ได้พบ
เหล่าเถ้าแก่ร้านที่หวังในผลผลิตชิ้นนี้ มายืนรอกันหลายคน
ฉางฟงคาดเดาว่า NPC ในอาคารหลักคงใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวรีบส่งข่าวนี้ไป
ให้ NPC เพื่อนสนิท เพื่อช่วงชิงโอกาสทอง กลุ่ม NPC เองก็มีหน้าที่ต้องท�ำยอดขาย
แข่งขันกัน เมื่อมีช่องทางหาเงินเพิ่ม พวกเขาย่อมไม่พลาด
แต่ฉางฟงยังไม่คิดจะท�ำธุรกิจในวันนี้จึงปฏิเสธไปก่อน โดยให้เหตุผลว่าเขาก�ำลัง
จะออฟไลน์เกม เถ้าแก่ร้านต่างกุลีกุจอฝากนามบัตรกันใหญ่ ซินเวียกระซิบข้างหูฉางฟง

38 ยุทธภพออนไลน์ ภาค ราชันมารสะท้านยุทธภพ ตอน นักฆ่าหัวหน้ากิลด์อวตาร

บางอย่าง เขาประกาศให้เถ้าแก่ร้านที่มาในวันนี้ไปคิดดูว่าควรจะขายดอกไม้ในขวดราคา
เท่าไร ถ้าใครให้ผลประโยชน์แก่เขามากที่สุดจะเป็นผู้ได้รับสัมปทาน
เถ้าแก่ร้านต่างๆ พากันรับค�ำ และถามฉางฟงว่าเขาจะออนไลน์อีกครั้งเมื่อไร
ฉางฟงไม่อาจระบุแน่ชัดได้ จึงบอกเหล่าพ่อค้าว่า ทันทีที่ออนไลน์ เขาจะนัดทุกคนที่ให้
นามบัตรเขาไว้เข้ามาคุย
ระหว่างเดินทางกลับห้องพัก ซินเวียแยกไปขายอาวุธทีเ่ ธอเก็บมาได้ ฉางฟงจึงต้อง
เดินทางกลับห้องพักคนเดียว ระหว่างทางก็ซื้อขนมและของกินไปฝากซีเรียกับซามีนด้วย
ขณะยืนซื้อกล้วยปิ้งกับมันปิ้ง อยู่ๆ ด้านข้างของเขาก็ปรากฏร่างของทรัพย์นารีขึ้น
“วันนี้ไม่ไปบัญชาการรบหรือ” ฉางฟงถาม
“ช่วงบ่ายว่าง” ทรัพย์นารีตอบ
ฉางฟงหรี่ตามองหญิงสาวแล้วกล่าวว่า “ดูเธออารมณ์ดีขึ้นกว่าเดิมนะ”
“แน่นอน นายรู้ไหมว่าเมื่อคืนวานค่ายลับกิลด์ศาสตราวุธถูกท�ำลาย” ทรัพย์นารี
ถามเบาๆ
ฉางฟงท�ำหน้าฉงนพลางกล่าวว่า “เธอรู้ได้ยังไง”
“ผูเ้ ล่นทีต่ ายบางส่วนหลุดปากออกมา อีกทัง้ พวกฉันก็รตู้ �ำแหน่งค่ายลับของพวกเขา
จึงส่งคนไปดู นายเชื่อไหมว่าผู้เล่นที่เคยมีอยู่มากมายไม่เหลือสักคน” ทรัพย์นารีพูดยิ้มๆ
“เธอรู้หรือเปล่าว่าใครเป็นคนโจมตี” ฉางฟงถามเบาๆ พลางแกล้งท�ำหน้างง
ทรัพย์นารีหนั ซ้ายหันขวา ก่อนจะตอบว่า “ไม่รบั ประกันความถูกต้องของข้อมูลนะ
ดูเหมือนจะเป็นกิลด์ DEVIL”
“กิลด์ DEVIL ท�ำไมไปโจมตีกิลด์ศาสตราวุธล่ะ พวกเขาไม่ได้มีปัญหากันนี่”
ฉางฟงแกล้งถามต่อ
“นายไม่รู้อะไร ตอนเช้าของเมื่อวาน มีคนลือกันว่าคนของกิลด์ DEVIL ที่จะ
เดินทางไปหยางชุนถูกซุ่มโจมตีตายหมด ส่วนข่าวที่ได้จากผู้เล่นกิลด์ศาสตราวุธที่ตายไป
จุติใหม่ก็บอกว่า คนที่ไปโจมตีพวกเขาแม้จะใส่ชุดนินจา แต่ก็ติดตราสัญลักษณ์กิลด์
DEVIL ทุกคน เมื่อประเมินข้อมูลแล้ว จึงรู้เป็นการกระท�ำของกิลด์ DEVIL แน่นอน”
ทรัพย์นารีอธิบายให้ฉางฟงฟัง
“งั้นฉันก็ดีใจแทนกิลด์เธอด้วย อย่างน้อยศัตรูก็มีก�ำลังอ่อนด้อยลง” ฉางฟง
กล่าวยิ้มๆ
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“ฉันไม่ดีใจที่ก�ำลังของกิลด์ศาสตราวุธอ่อนด้อยลงหรอก แต่ฉันดีใจตรงที่กิลด์
ศาสตราวุธดันโง่ แส่หาเรื่องซ�้ำซ้อนจนตัวเองเกิดเรื่อง ฉันจึงมั่นใจว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้า
กิลด์ศาสตราวุธจะต้องเก็บเนื้อเก็บตัวไม่มาวุ่นวายกับกิลด์ฉนั อีก” ทรัพย์นารีคาดการณ์
ฉางฟงจ่ายเงินค่ากล้วยปิ้งและมันปิ้งเสร็จ ก็หยิบกล้วยปิ้งส่งให้เธอไปหนึ่งชิ้น
ทรัพย์นารีหยิบไปมองดูพลางกล่าวว่า “ฉันไม่เคยกินเลยนะเนี่ย”
“ลองดูสิ มันอร่อยมาก กินแล้วจะติดใจ” ฉางฟงแนะน�ำ
ทรัพย์นารีไม่เกรงใจ ทดลองกินดู สักพักเธอก็ซอื้ กล้วยปิง้ กับมันปิง้ กลับไปกินบ้าง
เช่นกัน การสนทนาของทัง้ สองเกิดขึน้ ภายในเวลาไม่กนี่ าที จากนัน้ ทรัพย์นารีกข็ อตัวกลับ
กิลด์
ฉางฟงยืนมองตามหลังทรัพย์นารี ก่อนจะพูดกับตัวเองว่า “สงสัยกลับมาเมือง
จงหนานอีกครั้ง คงถึงเวลาที่กิลด์เจ็ดต�ำลึงจะต้องล้มล้างกิลด์ศาสตราวุธแล้ว”
เช้าวันใหม่ เมื่อทุกคนสะสางงานเสร็จสิ้น ฉางฟง เหล่าภูต เทพกระบี่เวรตะไล
และจอมปราชญ์อาวุธ ก็เดินทางออกจากเมืองจงหนาน ส่วนปิงปิงไม่สามารถไปด้วยได้
เพราะเธอมีหน้าที่ต้องสืบข่าวกิลด์ศาสตราวุธส่งไปให้เสี่ยวหลงเปา เพื่อจะได้ประเมิน
สถานการณ์
การเดินทางของกลุ่มฉางฟงเลือกใช้เส้นทางในป่าลึก เพื่อหลีกเลี่ยงหูตาของกิลด์
ศาสตราวุธกับกิลด์อวตาร ซึ่งไม่รู้จะส่งสายสืบไปประจ�ำที่จุดใดบ้าง
กลุม่ ฉางฟงเดินทางเพียงครึง่ วัน อินดีก้ ข็ อไปล่าสัตว์อสูร ฉางฟงเห็นว่าไม่เสียหาย
อะไร จึงปล่อยให้อินดี้ไปยืดเส้นยืดสายเกือบชั่วโมง มารน้อย เทพน้อย และฟิงเกอร์ ก็
ออกมาเล่นข้างนอกเช่นกัน ยกเว้นเจ้าเรดกับเจ้าเลิฟที่ออกมาไม่ได้ เพราะเป็นการชี้เป้าให้
สายสืบฝ่ายตรงข้ามทางอ้อม
สามวันผ่านไป ขณะทุกคนเร่งเดินทาง ฉางฟงก็เห็นสัตว์อสูรเหยีย่ วลายเสือจ�ำนวน
สี่ตัว ก�ำลังบินอยู่บนท้องฟ้า ท่าทางของพวกมันคล้ายกับสัตว์อสูรเลี้ยง ชายหนุ่มจึงสั่งให้
ทุกคนหยุดเดินทางชั่วคราว แล้วส่งสัญญาณให้ทุกคนมองขึ้นไปบนท้องฟ้า
เทพกระบี่เวรตะไลมองแวบเดียวก็เข้าใจ จึงกล่าวขึ้นว่า “สัตว์อสูรเหยี่ยวลายเสือ
มีความสามารถด้านการสอดแนมมาก ดูเหมือนบริเวณนี้จะมีคนเฝ้าจับตาดูอยู่”
“ถัดจากต�ำแหน่งนี้ไปเป็นป่าโปร่ง พวกเราคงหลบซ่อนจากสายตามันไม่ได้แน่ๆ”
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ฉางฟงกล่าว
“คงต้องเปลี่ยนเป็นเดินทางตอนกลางคืน” จอมปราชญ์อาวุธเสนอความคิดเห็น
ฉางฟงเห็นดีด้วย จึงสั่งให้ทุกคนตั้งเต็นท์นอนพักเอาแรงกันที่นี่ ไว้ดึกๆ ค่อย
เดินทางกันอีกครั้ง
“เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด ฉัน ฟิงเกอร์ และเทพกระบี่เวรตะไล จะแอบไปดู
พวกมันหน่อย”
ฉางฟงกล่าวจบ ทั้งสามก็รีบแยกไป ไม่นานก็พบต�ำแหน่งสายสืบที่มาแฝงตัวที่นี่
กลุ่มนี้มีประมาณสิบคน พวกเขาตั้งเต็นท์ติดกับถนนสัญจร เพื่อให้สะดวกต่อการจับตา
ผู้เล่นที่เดินทางผ่านไปมา
“พวกเขาเป็นคนของกิลด์ไหน ดูไม่ออกเลย” ฉางฟงถามเบาๆ
“ฉางฟง! มีคนมาสมทบเพิ่ม” เทพกระบี่เวรตะไลกล่าว แล้วปรายตาบอกใบ้
ฉางฟงไปทางป่าฝั่งตรงข้าม
ฉางฟงกับเทพกระบี่เวรตะไลแอบดูสักพัก ก็เห็นคนออกจากป่ามาหลายคน
“แสดงว่าจุดนี้เป็นจุดรับข่าวสารของพวกเขา” ฉางฟงกล่าวเบาๆ
เทพกระบีเ่ วรตะไลมองเห็นสัตว์อสูรนกฮูกตัวหนึง่ ยืนหลับอยูไ่ ม่ไกล จึงกล่าวขึน้ ว่า
“พวกมันมีสัตว์อสูรนกฮูกด้วย งานนี้กลางวันก็โดนจับตา กลางคืนก็โดนจับตา พวกเรา
จะหลบมันยังไงล่ะเนี่ย”
“เหอะๆ เราคงต้องใช้ไม้ตาย” ฉางฟงกล่าวยิ้มๆ
เทพกระบี่เวรตะไลหรี่ตามองเพื่อนแล้วถามว่า “ไม้ตายอะไร”
“สนมฟงไง” ฉางฟงตอบ
เทพกระบี่เวรตะไลตากระจ่างวูบ เข้าใจแผนการนี้ได้ไม่ยาก ถ้าฉางฟงปลอมตัว
เป็นสัตว์อสูรนกฮูก และหลอกล่อให้นกฮูกฝ่ายตรงข้ามไปที่อื่นได้ พวกเขาก็จะมีโอกาส
หลุดรอดจากการตรวจสอบของฝ่ายตรงข้ามแบบชิลล์ๆ
ฉางฟงกวาดตามองผู้เล่นอีกหลายคนที่เดินออกจากป่ามาสมทบ ก่อนจะกล่าวขึ้น
ว่า “ดีที่พวกเราใช้ป่าลึกเป็นจุดพักผ่อน ไม่งั้นพวกมันคงพบเห็นพวกเราแน่”
เทพกระบี่เวรตะไลมองไปยังต�ำแหน่งที่มีผู้เล่นฝึกซ้อมต่อสู้กันอยู่ ก่อนจะกล่าว
ขึ้นว่า “ฝีมือการต่อสู้ของคนกลุ่มนี้ไม่สูงเท่าไหร่ กิลด์ DEVIL คงไม่มีอันตราย”
“พวกเราเป็นแค่หน่วยข่าว เน้นการซ่อนและพรางตัวเป็นหลัก ไม่เน้นต่อสู้
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พวกเราไปกันเถอะ”
เมื่อฉางฟงกล่าวจบ สองคนหนึ่งสัตว์ก็หายไปจากบริเวณนั้น
พอถึงเวลาสี่ทุ่ม กลุ่มฉางฟงก็ออกเดินทางอีกครั้ง
ฉางฟงใช้ร่างสนมฟงหลอกล่อให้สตั ว์อสูรนกฮูกบินตาม ท�ำให้ผู้เล่นฝ่ายศัตรูเกิด
ความเข้าใจผิดคิดว่าสัตว์อสูรของตนพบเห็นการเคลือ่ นไหวของกลุม่ ผูเ้ ล่นยามวิกาล กลุม่
สายสืบจึงพุ่งเป้าไปตรวจสอบเฉพาะพื้นที่ฝั่งตรงข้ามกับจุดที่กลุ่มฉางฟงออกเดินทาง
กว่ากลุ่มสายสืบจะรู้ตวั ว่าสัตว์อสูรของตนติดสาว พวกเขาก็ถกู ฉางฟงในร่างสนม
นกฮูกซึ่งแกล้งหนีนกฮูกตัวผู้ โจมตีจนแตกกระเจิงไปคนละทาง
เมื่อก่อกวนส�ำเร็จ ฉางฟงก็เปลี่ยนร่างกลับ แล้วหนีไปสมทบกับเพื่อนๆ ที่อยู่ห่าง
ออกไปสิบกว่ากิโลเมตร กลุ่มฉางฟงใช้เวลาเดินทางต่ออีกหกชั่วโมง จนมั่นใจว่าฝ่าย
ตรงข้ามไม่น่าจะตามมาไกลถึงที่นี่ พวกเขาจึงหยุดตั้งเต็นท์พักผ่อน เพื่อจะได้เดินทาง
ตอนกลางวันตามปกติ
สามวันต่อมา ระหว่างเดินทางใกล้จะถึงชายแดน กลุ่มฉางฟงก็ได้เห็นกองก�ำลัง
ผู้เล่นจ�ำนวนหลายร้อยคนก�ำลังฝึกรบในป่า กลุ่มฉางฟงใช้วิธีจับตามองจากที่ไกลๆ เพื่อ
ไม่ให้พวกเขารู้ตัว
“ผู้เล่นส่วนใหญ่ใช้หอกเป็นอาวุธ สงสัยจะเป็นคนจากกิลด์ศาสตราวุธ หรือไม่ก็
กิลด์อวตาร” เทพกระบี่เวรตะไลตั้งข้อสังเกต
จอมปราชญ์อาวุธกวาดตามองหายอดยุทธ์ที่ใช้สกิลโกง แต่ยังไม่เห็นใครเข้าตา
สักคน เขาจึงกล่าวขึ้นว่า “กลุ่มคนเหล่านี้ยังไม่ใช่ยอดฝีมือกิลด์อวตาร”
“ฉันเห็นด้วย แม้จะมีคนเก่งผสมอยู่บ้าง แต่ก็ไม่น่าจะเป็นคนใช้สกิลโกง” เทพ
กระบี่เวรตะไลกล่าวสนับสนุน
ฉางฟงเงยหน้ามองส�ำรวจบนท้องฟ้า ก่อนจะกล่าวขึ้นว่า “บริเวณนี้ไม่มีสัตว์อสูร
สังเกตการณ์ หรือที่นี่จะเป็นจุดโจมตีขบวนขนส่งเนื้อสัตว์อสูร”
“ก็มีความเป็นไปได้ เพราะโดยปกติการเคลื่อนย้ายก�ำลังพลไกลๆ ล้วนไม่เป็น
ผลดีต่อแผนซุ่มโจมตี” จอมปราชญ์อาวุธกล่าวขึ้น
เทพกระบี่เวรตะไลยิ้มก่อนพูดว่า “ถ้าพวกเราอยากรู้ตำ� แหน่งโจมตี ก็ต้องหาข่าว
หน่อยแล้ว”
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“ให้ฉันจับพวกมันมาซ้อมสักคนสองคนไหม” เนฟเสนอความเห็น
จอมปราชญ์อาวุธยิ้มแห้งๆ แล้วกล่าวว่า “ใช้วิธีนั้นไม่ได้หรอกเนฟ เดี๋ยวฝ่าย
ตรงข้ามจะรู้ตัว”
“งั้นพวกนายจะใช้วธิ ีไหน” เนฟถามต่อ
“ปลอมตัวเข้าไป” จอมปราชญ์อาวุธกับเทพกระบี่เวรตะไลพูดขึ้นพร้อมกัน
อินดี้หรี่ตามองสองหนุ่มก่อนกล่าวว่า “ไม่เสี่ยงเกินไปหรือ”
“ไม่หรอก พวกมันมีกันหลายร้อยคน และดูเหมือนจะมาจากหลายๆ กิลด์ การ
โผล่เข้าไปผสมโรงของพวกเราไม่น่าจะเกิดความสงสัยขึ้น” เทพกระบี่เวรตะไลตอบ
“ส่งฟิงเกอร์หรือเทพน้อยไปสืบข่าวไม่ดีกว่าหรือ” ซินเวียกล่าวแทรกขึ้น
จอมปราชญ์อาวุธคลีย่ มิ้ แล้วกล่าวว่า “ด้านความปลอดภัยมันดีมาก แต่ดา้ นข้อมูล
ถ้าเราสามารถพูดโต้ตอบกับฝ่ายตรงข้ามได้ ย่อมท�ำให้ได้ข้อมูลตรงตามเป้าหมายกว่า”
“ฉันเห็นด้วยกับอาจังและไลจัง แต่การปลอมตัวเข้าไปสืบข่าวคงใช้คนมากไม่ได้”
ฉางฟงกล่าว
“งั้นฉันกับไลจังอาสาเอง” จอมปราชญ์อาวุธเสนอ
เมือ่ ตกลงกันเสร็จแล้ว ฉางฟงก็พาเหล่าภูตย้อนกลับไปหาจุดตัง้ เต็นท์ของพวกเขา
ในป่าลึก เพื่อไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามมีโอกาสพบเห็น
หลังจากฉางฟงไปแล้ว สองหนุ่มก็ท�ำเนียนอาศัยช่วงที่ผู้เล่นเข้าป่าฝึกซ้อมเข้าไป
ผสมโรงด้วย เนื่องจากการฝึกจัดขึ้นในหลายสถานที่ ซึ่งแต่ละจุดต่างก็มีเอกลักษณ์การ
ฝึกฝีมอื เฉพาะทาง ใครผ่านด่านไหนได้กไ็ ปอีกด่านได้เลย ไม่นานสองหนุม่ ก็สามารถตีสนิท
กับผู้เล่นบางส่วนได้ส�ำเร็จ
เพือ่ ไม่ให้เทพกระบีเ่ วรตะไลกับจอมปราชญ์อาวุธต้องเสียเวลาตามหาทีพ่ กั พวกเขา
ฉางฟงจึงส่งฟิงเกอร์ไปเฝ้าดูด้วย เมื่อสองหนุ่มปฏิบัติภารกิจเสร็จ ฟิงเกอร์ก็น�ำทาง
สองหนุ่มกลับมาหาฉางฟงที่เต็นท์
รอบๆ กองไฟ สองหนุ่มต้องออกก�ำลังกายมาหลายชั่วโมงในวันนี้ พวกเขาจึงหิว
มากกว่าปกติ ภายหลังนั่งกินอาหารค�ำ่ จนอิ่มแล้ว เทพกระบี่เวรตะไลก็กล่าวขึ้นว่า
“จุดที่พวกเขาจะโจมตีห่างจากต�ำแหน่งนี้สิบกิโลเมตร แต่จะเป็นจุดไหน ไม่มีใคร
ล่วงรู้ เพราะกลุ่มผู้นำ� โจมตี ยังมาไม่ถึงค่ายฝึกยุทธ์”
“พวกเขาบอกหรือเปล่าว่ากลุ่มผู้นำ� มีกี่คน” ฉางฟงถามต่อ
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“จากทีฉ่ นั กับไลจังแยกกันสอบถามพวกเขา ได้ข้อมูลเพียงคร่าวๆ ว่า กิลด์อวตาร
จะน�ำยอดฝีมือมาร่วมรบราวหนึ่งร้อยคน ยอดยุทธ์ระดับสูงเป็นหัวหน้ากองธงสองคน
ระดับรองหัวหน้ากองธงช�ำนาญยุทธ์ฝ่ายต่างๆ อีกแปดคน” จอมปราชญ์อาวุธตอบ
“หัวหน้ากองธง ฟังดูยิ่งใหญ่ดี แต่มันจะเป็นกลุ่มโกงสกิลหรือเปล่านะ” ฉางฟง
กล่าว
“ผูเ้ ล่นจากกิลด์อวตารส่วนหนึง่ ทีฉ่ นั ได้สนทนาบอกว่า แค่ระดับรองหัวหน้ากองธง
ก็เก่งสุดๆ แล้ว ถ้าระดับหัวหน้ากองธงไม่ต้องไปพูดถึง” เทพกระบี่เวรตะไลตอบ
“อืม...ถ้าพวกมันเป็นกลุม่ โกงสกิล เราจะได้เหยือ่ สิบคนพอดี” ฉางฟงกล่าว ดวงตา
วาวโรจน์
“ปัญหาก็คือ กลุ่มโกงสกิลจะปรากฏตัวให้เห็นหรือเปล่านี่สิ” เทพกระบี่เวรตะไล
เอ่ย
“ตอนนี้ต้องรอดูความสามารถของกิลด์ FOX แล้ว พวกเขาสามารถบีบจนกลุ่ม
ผู้น�ำกิลด์อวตารยอมออกมาเปิดเผยตัวหรือเปล่า” จอมปราชญ์อาวุธกล่าวขึ้น
“ไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอก มีพวกเราเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาอยู่ด้วย มีหรือพวกมันจะ
ไม่ออกมา หึๆ” ฉางฟงกล่าวด้วยน�ำ้ เสียงมั่นใจมาก
เทพกระบี่เวรตะไลปรายตามองฉางฟงพลางกล่าวว่า “ปิงปิงส่งข่าวมาหรือยัง”
“ส่งมาแล้ว กิลด์ FOX เนือ่ งจากเป็นขบวนคาราวานขนส่งเนือ้ สัตว์อสูรจึงเดินทาง
เร็วนักไม่ได้ ดังนั้นตามตารางเวลา อีกห้าวันจึงจะถึงชายแดนเมืองจงหนาน” ฉางฟงตอบ
“ใช้เวลาเดินทางยาวนานกว่าที่คิดไว้ถึงสามวัน” เทพกระบี่เวรตะไลกล่าว
“มันแน่นอนอยู่แล้ว ขบวนคาราวานขนเนื้อครั้งนี้มากเป็นพิเศษ จึงจ�ำเป็นต้อง
เดินทางอย่างระมัดระวังทีส่ ดุ ซึง่ ก็สมเหตุสมผล เพราะถ้าเดินทางเร็วเกินไป ฝ่ายตรงข้าม
อาจสงสัยว่ามีแผนการซ่อนอยู่” ฉางฟงตอบ
“กลุ่มศัตรูที่ตั้งค่ายอยู่ พวกเราจะตัดก�ำลังพวกมันไหม” เนฟถามขึ้นบ้าง เพราะ
เขากระสันอยากจะต่อสู้เต็มทีแล้ว
ฉางฟงส่ายหน้าก่อนกล่าวว่า “เราจะแหย่รงั แตนตอนนีไ้ ม่ได้ ไม่งนั้ แผนการจะเกิด
ความผิดพลาดขึ้น”
“ผูเ้ ล่นกิลด์ DEVIL ปัจจุบนั อยูห่ า่ งจากพวกเรามากไหม” เทพกระบีเ่ วรตะไลถาม
“ตามข่าวที่ปิงปิงให้มา อยู่ล้าหลังพวกเราหนึ่งวัน” ฉางฟงตอบ
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“กลุ่มที่ดักสืบข่าวของฝ่ายตรงข้ามมีปฏิกิริยายังไงบ้าง และมีการซุ่มโจมตีหรือ
เปล่า” จอมปราชญ์อาวุธถามต่อ
ฉางฟงยักไหล่กอ่ นตอบว่า “พวกมันยังอยูต่ ำ� แหน่งเดิม ตามทีพ่ วกเราแจ้งล่วงหน้า
ให้กิลด์ DEVIL รู้ และพวกมันก็ไม่ได้โจมตีพวกเขาตามที่ได้คาดไว้เช่นกัน”
“แสดงว่าข่าวทีก่ ลิ ด์ DEVIL ส่งคนไปสมทบกิลด์ FOX ทีช่ ายแดนคงล่วงรู้ไปถึง
หูกิลด์อวตารแล้วสินะ” เทพกระบี่เวรตะไลกล่าวขึ้น
“ใช่! และขอเพียงพวกเราไปรวมกลุ่มกับกิลด์ DEVIL ก่อนเจอกิลด์ FOX
เมื่อไหร่ ต่อให้มีสายสืบกิลด์อวตารในกิลด์ FOX พวกเราก็จะไม่ถูกสงสัยในภายหลัง”
ฉางฟงกล่าวจบ ทั้งสามหนุ่มก็หัวเราะออกมาพร้อมกัน
กลุม่ ฉางฟงอยูค่ ยุ เรือ่ งทัว่ ไปเกือบครึง่ ชัว่ โมง จากนัน้ ทัง้ หมดก็แยกย้ายกันไปนอน
เช้าวันใหม่ กลุ่มฉางฟงออกเดินทางต่อ แต่ไม่เร่งรีบมากนัก เพราะพวกเขายังมี
ปัญหาที่ต้องระวังอยู่อีกข้อหนึ่ง นั่นคืออาจซวยเจอกับผู้เล่นกิลด์อวตารระหว่างทาง
การเดินทางในป่าท�ำให้ต้องเผชิญหน้ากับสัตว์อสูรระดับราชาบ่อยครั้ง แม้ไม่คิด
จะฆ่ามัน แต่พวกมันก็อาฆาตผูเ้ ล่นทีบ่ งั อาจเมินเฉยต่อมัน ดังนัน้ จึงแผลงฤทธิส์ ง่ บอลพลัง
โจมตีกลุ่มฉางฟง บางตัวก็วงิ่ ไล่ล่าพวกเขาเป็นระยะทางหลายกิโลเมตร เล่นเอาป่าทัง้ แถบ
เละไม่มีชิ้นดี
กลุ่มฉางฟงไม่กังวลที่สัตว์อสูรโจมตีมากนัก เพราะปกติพวกมันก็โจมตีกันเอง
อยู่แล้ว ส่วนผู้เล่นคนอื่นที่ใช้เส้นทางสัญจรระหว่างเมือง ก็มีน้อยคนที่จะใส่ใจเสียงที่เกิด
จากป่าลึก
ฉางฟงมาถึงเป้าหมายซึง่ เป็นจุดนัดพบกับผูเ้ ล่นของกิลด์ DEVIL ก่อนเกือบหนึง่ วัน
การเข้าร่วมขบวนเดินทางนั้น ฉางฟงเพียงส่งสัญญาณมือเล็กน้อย ทั้งหมดก็เคลื่อนร่าง
ตามหลังกลุ่มอย่างแนบเนียน โดยไม่ต้องพูดอะไรให้มากความ
การเดินทางเกิดขึน้ ไม่ถงึ สามชัว่ โมง กิลด์ DEVIL ก็มาถึงชายแดนต�ำแหน่งนัดพบ
กับกิลด์ FOX ฉางฟงปล่อยให้เทพกระบี่เวรตะไลกับจอมปราชญ์อาวุธเป็นผู้สนทนากับ
หัวหน้ากลุ่มที่น�ำก�ำลังมาในครั้งนี้ ส่วนตัวเขาเอง เนฟ อินดี้ และซินเวีย เพียงอยู่ในกลุ่ม
และท�ำตัวกลมกลืนเท่านั้น
ฉางฟงไม่ตอ้ งการให้เกิดเหตุไม่คาดฝันกับซีเรียและซามีน เขาจึงเก็บพวกเธอเข้าไป
ไว้ในแหวนก่อน ฉางฟงเห็นบนท้องฟ้ามีสตั ว์อสูรเลีย้ งเหยีย่ วลายเสือสามตัวบินวนอยูไ่ กลๆ
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ก็รู้ได้ทันทีว่าจุดรวมพลแห่งนี้ ฝ่ายตรงข้ามได้ส่งสายสืบมาเฝ้ามองเช่นกัน และที่แน่ๆ ก็
คือ อีกไม่นานพวกเขาต้องส่งสายสืบมาสอดแนมที่นี่
แม้ฉางฟงไม่ได้เอ่ยปากพูด ผู้น�ำกลุ่มจากกิลด์ DEVIL ก็คงวิเคราะห์ได้ เพราะ
ฉางฟงเห็นเขาชี้นิ้วบอกลูกน้องคนสนิท หลังจากนั้นความระมัดระวังของผู้เล่นที่มาด้วย
ก็ตื่นตัวขึ้น
ผูเ้ ล่นกิลด์ DEVIL ทีม่ าในวันนีล้ ว้ นไม่รวู้ า่ กลุม่ ฉางฟงเป็นใครบ้าง พวกเขารูเ้ พียง
ว่าหัวหน้ากิลด์เสี่ยวหลงเปาได้ส่งยอดฝีมือระดับสูงมาสมทบเพิ่ม
การรอคอยขบวนคาราวานรถขนเนือ้ สัตว์อสูรเป็นเรือ่ งน่าเบือ่ มาก กว่ากิลด์ FOX
จะโผล่มายังจุดนัดพบ กลุ่มฉางฟงก็หลับไปสามรอบแล้ว แถมพระอาทิตย์ก็ตกดินพอดี
เมื่อฉางฟงเห็นขบวนรถขนเนื้อสัตว์อสูรมากกว่าห้าสิบคัน เขาก็ไม่แปลกใจเท่าไรนักที่
กิลด์ FOX เคลื่อนที่ช้ากว่าปกติมาก
ยอดฝีมือที่มากับขบวนขนเนื้อสัตว์อสูรมีถึง 250 คน เกือบ 100 คนมีระดับ
พื้นฐานมากกว่า 55 ถ้าฉางฟงเดาไม่ผิด มีผู้เล่นยี่สิบกว่าคน ระดับ 60 ขึ้นไปแล้ว ขณะ
เดียวกันทักษะยุทธ์ของพวกเขาก็ไม่ธรรมดาเลย ฉางฟงวิเคราะห์จากทีพ่ วกเขาเคลือ่ นร่าง
อารักษ์ขาขบวนรถคาราวาน
“ไม่แปลกใจสักนิดว่าท�ำไมกิลด์อวตารจึงยังไม่ถล่มกิลด์ FOX ที่เมืองหยางชุน”
ฉางฟงพูดขึ้น
จอมปราชญ์อาวุธพยักหน้าเห็นด้วย ก่อนกล่าวว่า “ดูเหมือนหอกสายฟ้าจิวอีจ้ ะทุม่
ยอดฝีมือมากับขบวนคาราวานไม่น้อยจริงๆ”
เทพกระบี่เวรตะไลถอนหายใจแล้วเอ่ยว่า “ถ้าในสภาวะปกติ กิลด์อวตารไม่มีทาง
ท�ำลายกิลด์ FOX ที่เมืองหยางชุนได้แน่นอน แต่ถ้าพวกเขาใช้สกิลโกงก็เป็นอีกเรื่อง ฉัน
มัน่ ใจว่ากิลด์ FOX ไม่นา่ จะรับมือพวกเขาได้ ฉางฟงพอจะไขข้อข้องใจให้ฉนั ได้ไหม ท�ำไม
กิลด์อวตารจึงต้องรวบรวมผูเ้ ล่นปกติโจมตีกลิ ด์ FOX ล่ะ ทัง้ ๆ ทีพ่ วกเขาสามารถท�ำลาย
กิลด์ FOX ได้นานแล้ว”
“หึๆ ฉันตอบแทนฉางฟงให้เอาไหม” จอมปราชญ์อาวุธพูดแทรกขึ้น
“ได้สิ” เทพกระบี่เวรตะไลตอบ
“นี่เรียกว่าความสูงส่งของการวางกลยุทธ์ของกลุ่มผู้ใช้สกิลโกง การใช้สกิลโกง
พร้อมกันหลายๆ คน อาจเป็นช่องโหว่ให้เกิดการร้องเรียนให้ตรวจสอบ สมมุตวิ า่ นายเป็น
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หัวหน้ากิลด์แห่งหนึง่ นายมีกองก�ำลังป้องกันกิลด์ทเี่ ข้มแข็ง นอกจากนีย้ งั มีสมาชิกในกิลด์
เกือบพันคน แต่ต่อมาถูกผู้เล่นกิลด์อวตารไม่ก่ีร้อยคนโจมตีจนกิลด์แตกพ่าย นายจะ
ร้องเรียนไหม” จอมปราชญ์อาวุธถาม
เทพกระบี่เวรตะไลพยักหน้าหงึกๆ พลางกล่าวว่า “ย่อมต้องร้องเรียนตามปกติ
เหมือนที่กิลด์อื่นๆ ท�ำ”
“นั่นก็ใช่แล้ว เมื่อ NPC ตรวจพบสกิลประหลาดหรือระดับที่ผิดปกติของผู้เล่น
กิลด์อวตารย่อมไม่มีข้อแก้ตัว ดังนั้นพวกเขาจ�ำเป็นต้องหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทุกรูปแบบ
จึงต้องใช้วิธีนี้” จอมปราชญ์อาวุธตอบ
“ถามจริงๆ กรณีของฉางฟงไปแสดงอิทธิฤทธิ์ตามที่ต่างๆ มีการตรวจสอบหรือ
เปล่า” เทพกระบี่เวรตะไลถามต่อ ฉางฟงเห็นว่ามันเกี่ยวกับตัวเองจึงสนใจเป็นพิเศษ
“กรณีของฉางฟง เคยถูกตรวจสอบมาแล้วไม่ต�่ำกว่าสามครั้ง แต่เขาไม่ได้โกง
NPC จึงไม่สามารถท�ำอะไรเขาได้” จอมปราชญ์อาวุธตอบ
เทพกระบี่เวรตะไลนึกสนุกจึงกล่าวต่อไปว่า “นายเคยได้ยิน NPC นินทาฉางฟง
ไหม”
“ฮ่าๆๆ นายไม่น่าถามค�ำถามนี้กับฉันเลย ตามจริงฉันก็ไม่เคยอ่านหรอก แต่เรื่อง
ของฉางฟงถูกพูดถึงมากทีส่ ดุ ส่วนข้อความก็มที งั้ ค�ำด่าและค�ำชม” จอมปราชญ์อาวุธตอบ
ฉางฟงนิ่งฟังอยู่ ครุ่นคิดเล็กน้อยก่อนกล่าวขึ้นว่า “มีใครแอบติดตามพฤติกรรม
ฉันหรือเปล่า”
จอมปราชญ์อาวุธหัวเราะแล้วกล่าวว่า “ไม่มีหรอก มันเป็นกฎของบริษัท ทุกคนที่
ท�ำงานจะมีโปรแกรมตรวจสอบการท�ำงานติดตัว พวกเขาจะท�ำงานตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
เท่านั้น ไม่อาจใช้ระบบติดตามผู้เล่นคนใดคนหนึ่งตลอดได้ แม้การเข้าไปตรวจสอบผู้เล่น
ถ้าไม่ได้รับค�ำสั่งพิเศษก็เข้าไปตรวจสอบไม่ได้เช่นกัน”
‘อิๆ ค่อยโล่งใจหน่อยแฮะ นึกว่ามี NPC มอนิเตอร์เราเรื่อยๆ เกิดเผลอใช้สกิล
เทพๆ ที่สร้างขึ้นมา มีหวังถูกแบนก่อนแก้ตัว’ ฉางฟงคิดในใจ
การพักค้างแรมที่ชายแดน ตลอดทั้งคืนไม่มกี ารโจมตีอย่างที่หลายคนคาดการณ์
ไว้ นอกจากนี้ก็ไม่มีใครพบเห็นสายสืบของฝ่ายตรงข้ามเข้ามาสืบข่าวแม้แต่คนเดียว พอ
ตื่นขึ้นมาตอนเช้า เทพกระบี่เวรตะไลกับจอมปราชญ์อาวุธก็เข้ามาหาฉางฟงเพื่อสอบถาม
สถานการณ์
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“ไม่มีการสอดแนม?” เทพกระบี่เวรตะไลกล่าวขึ้น
ฉางฟงพยักหน้าแล้วกล่าวว่า “ฉันให้ฟิงเกอร์ไปดูแล้ว ไม่มีการเคลื่อนไหวภายใน
ป่ารอบๆ นี้ตั้งแต่เมื่อคืน”
จอมปราชญ์อาวุธคล้ายคิดได้ จึงกล่าวขึน้ ว่า “จริงสิ พวกเขารูจ้ ำ� นวนคนตอนออก
เดินทางแล้ว และรู้จำ� นวนคนที่มาสมทบ ต่อให้ไม่ต้องมาสอดแนม พวกเขาก็พอจะคาด
เดาได้”
“อาจังพูดถูกต้อง ตอนนี้เหลือเพียงระวังว่าพวกเขาอาจเปลี่ยนแผนการโจมตีเป็น
นอกเส้นทางที่พวกเขาเคยก�ำหนดไว้” ฉางฟงกล่าวด้วยน�ำ้ เสียงจริงจัง
“นายหมายถึง...พวกเขาจะใช้กองก�ำลังทีม่ าจากหยางชุนหรือ” เทพกระบีเ่ วรตะไล
ถามต่อ
“นายตอบถูกเพียงครึ่ง แต่พวกเขาอาจไม่ใช้ก�ำลังเข้าปะทะตรงๆ” ฉางฟงตอบ
“หมายความว่ายังไง” จอมปราชญ์อาวุธถาม
“ฉันหมายถึง พวกเขาอาจใช้เล่ห์กลจัดการกับขบวนคาราวานขนเนื้อสัตว์เพื่อ
บั่นทอนก�ำลังผู้เล่น ซึ่งสามารถใช้ได้หลากหลายรูปแบบ” ฉางฟงตอบ
“นายเอาอะไรมาคาดเดา” เทพกระบี่เวรตะไลถามบ้าง
“ฉันวิเคราะห์จากค�ำตอบที่ได้มาจากกลุ่มผู้เล่นกิลด์ FOX เมื่อวาน” ฉางฟงตอบ
สองหนุ่มท�ำหน้างง ก่อนเทพกระบี่เวรตะไลจะกล่าวขึ้นว่า
“ใครบอกนาย เมือ่ วานฉันถามทุกคนแล้ว พวกเขาบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าทุกคน
เดินทางสะดวกราบรื่น ไม่มีคนของฝ่ายตรงข้ามโผล่มาให้เห็นสักคน”
“ฮ่าๆๆ พวกนายคิดดูให้ดี พวกเขาคุยถึงการเจอสัตว์อสูรตลอดเส้นทาง แถมเป็น
ระดับราชาเกือบทุกครั้งที่เจอหรือเปล่า” ฉางฟงตอบ
เทพกระบี่เวรตะไลเอียงคอพลางกล่าวว่า “นายก�ำลังจะบอกว่าพวกเขาใช้วิธีต้อน
สัตว์อสูรมาโจมตีขบวนรถคาราวานหรือ”
“ใช่! เพียงแต่พวกเขายังหาสัตว์อสูรกลุ่มใหญ่ๆ ไม่ได้ ผู้เล่นกิลด์ FOX จึงยัง
ปลอดภัย แต่ก็ต้องขอชมผู้ควบคุมขบวนรถ ซึ่งสามารถสั่งรุกสั่งถอยได้ โดยไม่ทำ� ให้
เนื้อสัตว์อสูรเสียหาย” ฉางฟงอธิบาย
สามหนุม่ คุยกันได้แค่นนั้ หัวหน้าทีค่ มุ ขบวนรถขนเนือ้ ก็สงั่ ให้ทกุ คนเก็บเต็นท์และ
กินอาหารเช้า โดยมีก�ำหนดออกเดินทางในช่วงเก้านาฬิกา
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ทันทีที่ขบวนรถเคลื่อน กลุ่มผู้เล่นยอดฝีมือของกิลด์ FOX จ�ำนวนสามสิบคนก็
กระจายก�ำลังกันเข้าไปในป่า เพือ่ ลาดตระเวนเป็นวงกลมรอบๆ ขบวนรถคาราวานขนเนือ้
สัตว์อสูร ตั้งแต่ด้านหน้าสุดจนถึงด้านหลังขบวน กลุ่มฉางฟงเลือกเดินอยู่ท้ายขบวน เพื่อ
หลีกเลี่ยงการปะทะกับศัตรูก่อน
นอกจากจะมีผเู้ ล่นลาดตระเวนบนพืน้ บนต้นไม้กม็ ยี อดฝีมอื คอยสอดส่องอยูข่ า้ ง
ทางถึงสิบคน พวกเขาเหล่านี้มีวิชาตัวเบาขั้นสูง สามารถลาดตระเวนในพื้นที่ไกลออกไป
จากขบวนรถได้ เพื่อมองหาศัตรูที่อาจแอบแฝงในป่าทึบ
การเดินทางตลอดทัง้ วันมีสตั ว์อสูรระดับราชามากวนใจไม่กตี่ วั ซึง่ ก็เป็นเรือ่ งปกติ
ของการเดินทางไกล ฉางฟงพอได้ยนิ ผู้เล่นกิลด์ FOX คุยกันว่า สัตว์อสูรระดับราชาแถว
เมืองจงหนานน้อยกว่าระหว่างทางทีเ่ ดินออกจากเขตแดนหยางชุนมาก เขาก็พอจะคาดเดา
ได้ กิลด์อวตารคงเปลี่ยนแผนโจมตีแล้ว
เมื่อตะวันใกล้จะตกดิน ผู้นำ� ขบวนรถก็สั่งตั้งเต็นท์พักค้างแรม ผู้เล่นหลายคนตั้ง
เต็นท์เสร็จก็ขออนุญาตไปยืดเส้นยืนสายในป่าบ้าง แต่ไม่นานนักหัวหน้าผู้ควบคุมก็เกิด
อาการแตกตื่น เมื่อผู้เล่นที่ขออนุญาตเข้าไปในป่าโทรศัพท์มาบอกว่าเขาถูกผู้เล่นไม่ทราบ
ฝ่ายโจมตี และผู้เล่นที่ตามเขาไปตายสองคน ตอนนี้เหลือเพียงเขาที่ก�ำลังหนีตาย
ด้วยความเป็นห่วงเพื่อนๆ หัวหน้ากองคาราวานจึงคัดเลือกผู้เล่นยอดฝีมือ
หลายสิบคน แบ่งออกเป็นกลุ่มๆ เพื่อติดตามเพื่อน ฉางฟงปรึกษาคนในกลุ่มเช่นกัน
สุดท้ายตกลงกันว่า ฉางฟงกับจอมปราชญ์อาวุธจะเป็นคนไปช่วยหาผู้เล่น ส่วนที่เหลือ
คอยเฝ้าขบวนรถไว้ เผื่อจะมีการโจมตีเกิดขึ้น
ระหว่างเคลือ่ นร่างในป่า จอมปราชญ์อาวุธกล่าวขึน้ ว่า “ตอนนีท้ ำ� ไมพวกมันใช้แผน
โจมตีอย่างเปิดเผยล่ะ”
“อาจเป็นเพราะศัตรูของพวกเขาได้ขา้ มฝัง่ หยางชุนมาแล้ว จึงมัน่ ใจกิลด์ FOX จะ
ไม่มีวันหวนกลับทางเดิมจนกว่าจะไปถึงเป้าหมาย” ฉางฟงตอบยิ้มๆ
“งั้นแสดงว่าพวกเขาอาจโจมตีกลุ่มผู้เล่นกิลด์ FOX นอกแผนการที่เตรียมไว้”
จอมปราชญ์อาวุธกล่าวต่อ
ฉางฟงส่ายหน้าแล้วกล่าวว่า “ไม่หรอก พวกเขาน่าจะก�ำหนดจุดโจมตีที่เดิม เพียง
แต่ใช้วิธีตัดก�ำลังไปเรื่อยๆ โดยไม่ทุ่มก�ำลังโจมตีกิลด์ FOX ในตอนนี้”
จอมปราชญ์อาวุธเหมือนจะค้นพบต�ำแหน่งปะทะกันแล้ว จึงชี้นิ้วให้ฉางฟงดู ไม่
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นานสองหนุ่มก็เหินร่างลงจากต้นไม้ พร้อมกับกางสกิลระวังภัยเต็มพิกัด
“ไม่มีใครอยู่แถวนี้” จอมปราชญ์อาวุธกล่าวขึ้นก่อน
ฉางฟงมองดูความเสียหายของต้นไม้ขนาดใหญ่แล้วว่า “มีพลังการท�ำลายล้างสูง
ผิดปกติ เป็นพวกโกงสกิลแน่”
“ฉันเห็นด้วย ต้นไม้ขนาดนีอ้ ย่างน้อยต้องโจมตีสองหมัด แต่ผเู้ ล่นคนนีโ้ จมตีเพียง
หมัดเดียวก็สามารถท�ำลายต้นไม้ได้ง่ายๆ เลย” จอมปราชญ์อาวุธกล่าวเสริม
ฉางฟงเดินและมองไปตามพื้น ก่อนจะนั่งลงใกล้ๆ รอยเท้า “ดูจากรอยเท้าศัตรูมี
สี่คน สามคนไม่เคลื่อนไหว”
“มองออกหรือเปล่าว่าพวกมันระดับเท่าไหร่” จอมปราชญ์อาวุธถามขณะเดินดูรอบ
ต้นไม้อีกต้น ซึ่งยังมีคราบเลือดเปื้อนอยู่เต็มไปหมด และเขาก็พอจะคาดเดาได้ว่ามีผู้เล่น
คนหนึ่งจบชีวิตที่นี่
“ดูเหมือนพวกเขาจะไม่ได้ใช้สกิลโกงตลอด ทัง้ สีค่ นระดับไม่นา่ จะเกิน 66” ฉางฟง
ตอบพลางกวาดตามองหาข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม แล้วค่อยกล่าวต่อ “สองในสี่ใช้หอกเป็น
อาวุธ”
จอมปราชญ์อาวุธเลิกสนใจต้นไม้ เดินกลับมาหาฉางฟงพลางถามขึ้นว่า “นายรู้ได้
ยังไง”
“รอยด้ามหอกข้างเท้าพวกเขาน่ะสิ หมอนี่คงอารมณ์ร้อนไม่น้อย ถึงกระทุ้งด้าม
หอกใส่ดินจนเป็นหลุมเลย” ฉางฟงตอบ
จอมปราชญ์อาวุธปรายตามองฉางฟงแล้วกล่าวว่า “แค่รอยบนพืน้ ดิน นายวิเคราะห์
ได้ถึงนิสัยผู้เล่นเลยหรือ”
“ใช่ นายดูอีกรอยสิ หมอนี่เป็นคนใจเย็น เขาเพียงตั้งหอกเบาๆ และไม่ขยับอีก
เลย” ฉางฟงกล่าวยิ้มๆ
จอมปราชญ์อาวุธหัวเราะเบาๆ แล้วพูดว่า “งัน้ ไอ้คนโจมตีผเู้ ล่นมันใช้อะไรเป็นอาวุธ”
“ใช้ดาบ” ฉางฟงตอบทันที
“นายวิเคราะห์จากอะไร” จอมปราชญ์อาวุธถามต่อ
“ไม่เห็นยาก จากร่องรอยที่เห็นมีการฟันมากกว่าแทง แถมรอยฟันบนต้นไม้ก็
ชัดเจน บ่งบอกว่าเขาได้ทิ้งน�ำ้ หนักลงไปที่ดาบเต็มก�ำลัง จุดที่เกิดรอยจึงมีการแตกระเบิด
เลยเป็นไปไม่ได้ที่อาวุธที่เขาใช้จะเป็นกระบี่” ฉางฟงตอบ
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จอมปราชญ์อาวุธชีน้ วิ้ ไปยังรอยเท้าบนพืน้ พลางกล่าวว่า “หนึง่ ในสีใ่ ช้สกิลโกงแน่ๆ
แล้วอีกสามได้ใช้สกิลโกงไหม”
“ตอบยากนะ แต่ดูจากรอยเท้าแล้ว คนถือหอกใจเย็นที่สุด น่าจะเป็นหัวหน้า และ
มีโอกาสใช้สกิลโกงเช่นกัน” พอฉางฟงพูดจบ สองหนุ่มก็ได้ยินเสียงปะทะแทบจะพร้อม
เพรียงกัน
“เกิดการปะทะกันแล้ว แถมมาจากสามทิศทาง!” จอมปราชญ์อาวุธร้องอุทาน
“เราต้องเลือกหนึ่งทาง ตามมา!!!”
ฉางฟงไม่รอช้า ทะยานออกไปอย่างรวดเร็ว ไม่นานก็มาถึงจุดปะทะ ฉางฟงกับ
จอมปราชญ์อาวุธมองดูผู้เล่นคนหนึ่งก�ำลังปะทะกับผู้เล่นยอดฝีมือกิลด์ FOX ถึงหกคน
แต่ดเู หมือนทัง้ หมดจะมีคนบาดเจ็บไปแล้วสามคน พอทัง้ สองมาถึงก็ดงึ อาวุธออกมาโจมตี
ฝ่ายตรงข้าม เสริมก�ำลังให้แก่กิลด์ FOX
“ฮ่าๆๆ มีเพือ่ นมาเสริมก�ำลังด้วยหรือ ดีๆ ฉันจะฆ่าพวกแกให้หมด” ผู้เล่นคนนัน้
กล่าว
ฉางฟงเห็นการเคลื่อนไหวก็พอจะเดาออกว่าหมอนี่ระดับไม่แตกต่างจากอู่จงและ
ประหารฟ้าเลย
ขณะจอมปราชญ์อาวุธต่อสู้กับผู้เล่นคนนั้นอยู่นั้น เขาก็ยิ้มฝืนๆ พลางหันไปมอง
ฉางฟงที่เคลื่อนร่างในกลุ่มผู้เล่นกิลด์ FOX ไปด้วย จากนั้นเพียงชั่วครู่ ทั้งแปดคนก็รุม
โจมตีผู้เล่นกิลด์อวตารพร้อมกัน
ผู้เล่นกิลด์อวตารไม่ร้วู ่าเมือ่ ปะทะกับจอมปราชญ์อาวุธ สกิลโกงจะหายไปชัว่ ขณะ
หนึ่ง แต่เขาก็จับสังเกตไม่ได้ เขาเพียงแต่รู้สึกว่าศัตรูเก่งขึ้น เพราะมีพวกมาเพิ่มเท่านั้น
ฉางฟงกับจอมปราชญ์อาวุธถูกแรงปะทะของดาบจนกระเด็นไปหลายครั้ง แต่สองหนุ่มก็
ยังลุกขึ้นมารุมโจมตีผู้เล่นกิลด์อวตารได้ต่อเนื่อง
“บัดซบ! ฝากไว้ก่อนเถอะ” ผู้เล่นกิลด์อวตารสบถ ก่อนจะฉวยโอกาสที่ตัวเอง
กระแทกจอมปราชญ์อาวุธออกห่าง เคลือ่ นร่างใช้วชิ าตัวเบาหนีไปอย่างรวดเร็ว ผูเ้ ล่นกิลด์
FOX หกคนต่างกล่าวขอบคุณสองหนุ่มกันใหญ่ เพราะถ้าพวกเขาไม่มาเสริมทัพ ในกลุ่ม
พวกเขาคงมีคนได้ไปจุตใิ หม่
ระหว่างทีแ่ ยกย้ายกันไปช่วยเหลือกลุ่มอืน่ ๆ จอมปราชญ์อาวุธก็หนั ไปมองฉางฟง
ที่ใช้สกิลเสียงทิพย์บอกเขาระหว่างต่อสู้ ก่อนจะกล่าวว่า “ต้องแกล้งท�ำเป็นกระเด็นนี่ มัน
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เหนื่อยกว่าต่อสู้อีกนะ”
“เราต้องเล่นละคร เพราะพวกเราจ�ำเป็นต้องกลบเกลื่อนฝีมือ จนกว่าจะได้เห็น
ผู้เล่นที่ใช้สกิลโกงมารวมตัวกัน” ฉางฟงตอบยิ้มๆ
จอมปราชญ์อาวุธถอนหายใจ ชี้นิ้วไปยังหน้าอกฉางฟงแล้วกล่าวว่า “หน้าอกนาย
มีรอยเท้ามันฝากไว้ด้วย ลงทุนเยอะไปไหม”
“ฮ่าๆๆ มันเป็นการลงทุนทีค่ มุ้ ค่านะ ในสายตาคนอืน่ ฉันจะกลายเป็นจอมยุทธ์ทมี่ ี
ฝีมือไม่มากนัก หรือเป็นม้านอกสายตา ดังนั้นฉันจะมีโอกาสได้ตรวจสอบศัตรูมากกว่า
คนอื่นๆ” ฉางฟงตอบ
“งั้นครั้งต่อไป ฉันจะลุยคนเดียว ส่วนนายตรวจสอบระยะไกลเพื่อค้นหาพวกเขา
ดู จะได้รู้ว่ามาปฏิบัติการครั้งนี้กี่คนกันแน่” จอมปราชญ์อาวุธกล่าว ฉางฟงพยักหน้ารับ
ในขณะเดียวกับที่ผู้เล่นกิลด์ FOX ซึ่งเคลื่อนไหวอยู่ด้านหน้า ทะยานลงไปช่วยเพื่อนๆ ที่
ก�ำลังต่อสู้กับศัตรูอยู่บนพื้นแล้ว
ฉางฟงไม่ได้ลงไปกับคนอื่น เขายืนอยู่บนต้นไม้พร้อมกับใช้สกิลตรวจสอบผู้เล่น
กิลด์อวตารที่โกงสกิล ใช้เวลาไม่นานนัก ฉางฟงก็เห็นผู้เล่นกิลด์อวตารทั้งหมดสิบห้าคน
เนื่องจากสกิลที่ฉางฟงสร้างขึ้น เวลาใช้งานจะเหมือนเขาได้ไปยืนอยู่ต่อหน้าผู้เล่นเหล่านั้น
จึงมีโอกาสวิเคราะห์ผู้เล่นเหล่านั้นว่าใช่ผู้เล่นที่โกงสกิลหรือไม่
‘ไม่คุ้นหน้าพวกมันแฮะ อืม...ดูเหมือนจะไม่มีเฟยหลง เวตาล อู่จง และประหาร
ฟ้า’ ฉางฟงคิดในใจ จากนั้นก็ปิดสกิลมองดูผู้เล่นกิลด์อวตารสามคนที่ชิ่งหนีไปได้อีกครั้ง
ผูเ้ ล่นกิลด์ FOX ไม่รอช้า พอศัตรูหนี พวกเขาก็รวมกลุม่ มุง่ หน้าไปช่วยผูเ้ ล่นกลุม่
ที่สาม แต่ไปไม่ทัน พวกเขาถูกฆ่าทั้งหมดหกคน การต่อสู้ครั้งนี้ฝ่ายกิลด์ FOX สูญเสีย
ผู้เล่นไปเก้าคน ฝ่ายศัตรูไม่มีใครบาดเจ็บเลย ฉางฟงปรายตามองผู้รอดชีวิต ซึ่งได้
โทรศัพท์มาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆ
“หมอนั่นโผล่มาตอนไหน” ฉางฟงกระซิบถามจอมปราชญ์อาวุธ
“เมื่อกี้นี้” จอมปราชญ์อาวุธตอบ
“บอกคนของกิลด์ DEVIL ให้จบั ตาดูหมอนีไ่ ว้เป็นพิเศษ ฉันบังเอิญเห็นมันอยู่ใน
กลุ่มผู้เล่นกิลด์อวตาร” ฉางฟงกล่าวด้วยน�้ำเสียงเอื่อยๆ
“ปล่อยไส้ศึกไว้ในขบวน มันจะดีหรือ” จอมปราชญ์อาวุธถาม เพราะตอนแรกเขา
ก�ำลังจะเข้าไปบอกหัวหน้ากลุ่มให้จับตาดูผู้เล่นคนนี้ไว้อยู่แล้ว
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“ดูๆ เขาไปก่อน บางทีอาจมีประโยชน์ ส่วนผู้นำ� ขบวนรถ เดี๋ยวฉันจะให้หัวหน้า
กลุ่มกิลด์ DEVIL ไปคุยคร่าวๆ ไว้ เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดกันทีหลัง” ฉางฟงตอบ
“สกิลนายนี่โหดว่ะ ยืนอยู่กับที่ก็เห็นหน้าศัตรูได้ แต่ตกลงมีใครไม่ใส่ชุดนินจา
ไหม” จอมปราชญ์อาวุธถามต่อ
ฉางฟงส่ายหน้าแล้วกล่าวว่า “ไม่เห็น แต่ผู้เล่นที่โกงสกิลเจอแล้วห้า ที่เหลือ
ไม่แน่ใจ”
“ห้าคน งัน้ นายก็ใช้สกิลลบล้างได้แล้วสิ” จอมปราชญ์อาวุธกล่าวด้วยน�้ำเสียงยินดี
“ยังไม่ได้ อาจัง ความสามารถของพวกเขาดีกว่าอู่จงและประหารเทพไม่มากนัก
ไม่น่าจะเป็นระดับหัวหน้า เราต้องรอพวกระดับสูงกว่านี้ก่อน”
พอฉางฟงพูดจบ กลุ่มผู้เล่นกิลด์ FOX ก็ดูเหมือนจะตัดสินใจกลับกันแล้ว สอง
หนุ่มจึงต้องเลิกสนทนา และเคลื่อนร่างตามผู้เล่นกิลด์ FOX ออกจากป่า
กลุ่มคาราวานเนื้อสัตว์อสูรจ�ำเป็นต้องหยุดพักรอผู้เล่นที่ต้องจุติใหม่ แต่ทุกคนก็
เตรียมตัวปะทะกับศัตรูเต็มที่ เพราะไม่มั่นใจว่าศัตรูจะโผล่มาโจมตีตอนไหน
ผู้น�ำขบวนคาราวานของกิลด์ FOX ค่อนข้างเป็นคนใจเย็น แม้จะรู้แล้วว่าภายใน
ขบวนของเขามีไส้ศกึ แต่เพือ่ จะสืบให้รตู้ �ำแหน่งโจมตีทแี่ น่ชดั เขาจึงจ�ำเป็นต้องปล่อยไส้ศกึ
ไว้ภายในขบวนต่อไป
เมื่อเกิดการซุ่มโจมตีข้ึนแล้ว ผู้น�ำขบวนรถคาราวานขนส่งเนื้อจึงออกค�ำสั่งห้าม
ทุกคนในขบวนออกไปเที่ยวในป่าเมื่อมีการหยุดพัก เพื่อป้องกันปัญหาถูกซุ่มโจมตี
สามวันต่อมา ไม่มีเหตุการณ์ร้ายๆ เกิดขึ้นกับขบวนคาราวานขนเนื้อสัตว์อสูรของ
กิลด์ FOX อีกเลย การเดินทางช่วงนีน้ อกจากพบเจอสัตว์อสูรแล้ว ก็ไม่พบเห็นผูเ้ ล่นกิลด์
อวตารแม้แต่คนเดียว
เช้าวันที่สี่ สายสืบที่ถูกผู้น�ำขบวนคาราวานกิลด์ FOX ใช้สะกดรอยไส้ศึกถูกฆ่า
ตาย สร้างความหงุดหงิดให้แก่หวั หน้ากองคาราวานกิลด์ FOX มาก ไส้ศกึ เมือ่ ถูกเปิดเผย
ตัว เขาก็ไม่ได้กลับมาอีกเลย
เมือ่ หาเบาะแสจากไส้ศกึ ไม่ได้ ทุกคนก็ได้แต่คาดเดาต�ำแหน่งทีจ่ ะถูกโจมตีในระยะ
สิบกิโลเมตร ตามข้อมูลที่ได้รับมาจากฉางฟงเท่านั้น แน่นอนว่าจากแผนเชิงรุกก็ต้องปรับ
เปลี่ยนมาเป็นแผนตั้งรับอย่างช่วยไม่ได้
“อีกไม่กี่ชั่วโมงจะเข้าเขตอันตรายแล้ว” เทพกระบี่เวรตะไลพูดขึ้น
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มากๆ”

“ไม่รู้มันจะใช้แผนไหน แต่โอกาสพวกระดับสูงจะปรากฏตัวออกมาตั้งแต่ต้นมีตำ�่

จอมปราชญ์อาวุธกล่าวคาดการณ์ เทพกระบี่เวรตะไลเห็นฉางฟงยังใจเย็นเดิน
ชมนกชมไม้พร้อมกับเนฟ ก็ส่ายหน้าพลางกล่าวเบาๆ ว่า “ดูเหมือนนายจะไม่เป็นเดือด
เป็นร้อนเลยนะ”
ฉางฟงละสายตาจากข้างทางแล้วกล่าวว่า “ท�ำไมต้องกังวลด้วย ยังไงยอดฝีมอื ฝ่าย
ตรงข้ามก็ต้องปรากฏตัวออกมาแน่นอน”
“อะไรท�ำให้นายมั่นใจขนาดนั้น” ซินเวียซึ่งเดินอยู่ข้างหลังถามแทรกขึ้น เพราะ
เป้าหมายของเธอคือเก็บอาวุธ และอาวุธของยอดฝีมือระดับสูงก็ไม่ธรรมดา เธอจึง
คาดหวังว่าจะได้มันมาสักสองสามเล่ม
“นายคงเปรียบเทียบวรยุทธ์ระหว่างพวกทีอ่ ยูใ่ นค่ายฝึกฝ่ายศัตรู กับพวกทีม่ ากับ
กองคาราวานกิลด์ FOX ใช่ไหม” จอมปราชญ์อาวุธถาม
“ถูกต้อง ฝีมือยังห่างชั้นกันอยู่ พวกเขาต้องออกมาแน่ๆ เพียงแต่จะเร็วหรือช้า
เท่านั้นเอง” ฉางฟงตอบ
“นายวางแผนจะจัดการพวกเขายังไง” เทพกระบี่เวรตะไลถามต่อ
“แผนฉันไม่ย่งุ ยากเท่าไหร่ ขอเพียงเจอผู้เล่นอวตารสักคน ฉันก็จะรู้ตำ� แหน่งทีอ่ ยู่
ของหัวหน้าระดับสูงของฝ่ายศัตรูได้ง่ายๆ และเมื่อถึงเวลานั้น ฉันจะไปหาพวกเขาอย่าง
ลับๆ” ฉางฟงตอบ
จอมปราชญ์อาวุธหันไปมองหน้าเทพกระบี่เวรตะไล ก่อนกล่าวว่า “ต่อจากนั้นล่ะ
พวกเราต้องแกล้งสู้อีกหรือเปล่า”
“แน่นอน พวกที่บุกโจมตีเข้ามาช่วงแรกๆ ให้นายแกล้งสู้แบบอ่อนๆ ไปก่อน พอ
พวกระดับหัวหน้ามันมาปรากฏตัวขึน้ เมือ่ ไหร่ นายค่อยจัดการส่งพวกมันไปลงนรกได้เลย
เป็นไง...แผนฉันง่ายดีไหม” ฉางฟงถามยิ้มๆ
“เหอะๆ ตอนนายใช้สกิล พวกเขาจะไม่รู้ตัวหรือ” จอมปราชญ์อาวุธถามต่อ
“สกิลที่ฉันจะปล่อยเข้าไป ก็เหมือนกับสกิลที่ฉันปล่อยเข้าไปในตัวนายนั่นแหละ
อาจสะดุ้งนิดหน่อย แต่พวกเขาไม่รู้หรอก เพราะฉันจะท�ำให้เงียบและแนบเนียนที่สุด
หึๆ” ฉางฟงตอบ
“ฉันจะรูไ้ ด้ไงอะ ว่าไอ้คนไหนมันระดับสูงและเป็นหัวหน้า” ซินเวียถามด้วยน�ำ้ เสียง

54 ยุทธภพออนไลน์ ภาค ราชันมารสะท้านยุทธภพ ตอน นักฆ่าหัวหน้ากิลด์อวตาร

กระตือรือร้น
ฉางฟงยกมือลูบคาง สักพักก็กล่าวขึน้ ว่า “ง่ายๆ ตัวโกงเทพๆ มักจะออกมาช้ากว่า
เพือ่ น นอกจากนีม้ นั ต้องมาพร้อมกับอาวุธดีๆ ถ้าเธอเห็นมันเมือ่ ไหร่กจ็ ดั การได้เลย รับรอง
ว่าเธอจะได้รับผลประโยชน์เต็มที่ แต่มีข้อแม้ว่าเธอต้องฆ่าพวกมัน”
“ไม่มีปัญหา! ฉันจะฆ่าให้เรียบ คิๆๆ” ซินเวียตอบจริงจัง แต่ดวงตากลับเป็น
ประกายวาวโรจน์
‘นายโง่หรือเปล่าเนี่ย ฉางฟง ขืนฆ่ามันง่ายๆ ก็ได้อาวุธชิ้นเดียวสิ สู้ให้มันเอาอาวุธ
ชิน้ ทีส่ องออกมาแล้วค่อยฆ่าก็ยงั ไม่สาย คิๆๆ ฆ่าสักสามคนก็ได้อาวุธระดับสูงหกเล่ม รวย
อีกแล้วเรา คิๆๆ’ ซินเวียคิดในใจ สีหน้ากระหยิ่มยินดี
ฉางฟงเห็นสีหน้าของซินเวียก็อ่านออกทันที ยัยเงือกจอมงกต้องท�ำนอกแผนการ
แน่ๆ
เพื่อไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามจับได้ หัวหน้ากองคาราวานขนเนื้อสัตว์อสูรกิลด์ FOX จึง
สั่งให้ทุกคนเดินทางช้าลง ก่อนถึงต�ำแหน่งที่ฝ่ายตรงข้ามก�ำหนดไว้หลายชั่วโมง
ระหว่างเดินทาง เทพกระบีเ่ วรตะไลกับจอมปราชญ์อาวุธก็ไม่ได้อยูเ่ ฉยๆ สองหนุม่
ต่างพากันคาดการณ์ ต�ำแหน่งที่ฝ่ายตรงข้ามจะโจมตีจากแผนที่คร่าวๆ เช่นกัน อินดี้ใน
วันนี้ถูกฉางฟงสั่งห้ามโชว์ออฟ เพราะถ้าเกิดสุดวิสัย จนเขาต้องใช้แผนสองมันจะมีปัญหา
เมื่ออินดี้ถูกห้ามก็ไม่ยอมท่าเดียว สุดท้ายซินเวียจึงเข้ามาไกล่เกลี่ย โดยแลกกับชุดสวยๆ
สิบชุด เธอจึงยอมตกลงด้วยดี = =
พอใกล้ถงึ ต�ำแหน่งทีศ่ ตั รูกำ� หนดเป้าหมายไว้ ร่างของฉางฟงก็หายไปจากกลุม่ กว่า
เทพกระบี่เวรตะไลกับจอมปราชญ์อาวุธจะรู้ตัวก็ผ่านไปหลายนาทีแล้ว
“ฉางฟงไปแล้วหรือ” เทพกระบี่เวรตะไลหันมาถามเนฟ
“อือ” เนฟตอบสั้นๆ
“เขาไปตอนไหนเนี่ย” เทพกระบี่เวรตะไลถามต่อ
เนฟชี้นิ้วมือกลับไปด้านหลังพลางกล่าวว่า “ช่วงหัวโค้งที่ผ่านมา”
เทพกระบี่เวรตะไลยกมือเกาศีรษะ ปกติเขากางสกิลตลอด ถ้าฉางฟงแอบไป เขา
น่าจะรู้ตัว แต่นี่...เขาไม่รู้สึกตัวเลยสักนิด!

บทที่ 3
ล้างสกิลโกง

ห่างออกไปหลายร้อยเมตร ภายในป่า
ฉางฟงยืนอยู่บนกิ่งไม้สูงจากพื้นหลายเมตร ในปากของเขาเวลานี้คาบใบไม้เล็กๆ
ไว้หนึ่งใบ ชายหนุ่มยังคงไม่เคลื่อนไหวไปไหน ยังยืนพิงต้นไม้คล้ายกับรอคอยบางอย่าง
“ด้านหน้าปลอดภัย” เสียงฟิงเกอร์ดงั ขึน้ จากบนศีรษะเขา ท�ำให้ฉางฟงคลีย่ มิ้ ออก
มา
“ถ้าไม่มนี าย ฉันคงล�ำบากกว่านีเ้ ยอะ” ฉางฟงกล่าวจบก็เคลือ่ นร่างไปตามต�ำแหน่ง
ทีฟ่ งิ เกอร์แนะน�ำ และทุกระยะหลายร้อยเมตรฟิงเกอร์จะบินออกไปสืบข่าวด้านหน้าเสมอ
ท�ำให้การเคลื่อนไหวของฉางฟงแม้จะช้า แต่ก็ต่อเนื่องและปลอดภัยจากหน่วยสอดแนม
ของฝ่ายตรงข้าม
“ห่างออกไปร้อยเมตรมีหน่วยสอดแนมหลายคน” ฟิงเกอร์กล่าวรายงาน ฉางฟง
จึงเปลี่ยนเส้นทางเคลื่อนไหว เป็นอ้อมลึกเข้าไปในป่าทันที ดังนั้นฝ่ายศัตรูจึงไม่มีใครเห็น
ฉางฟงแม้แต่คนเดียว
“ดูเหมือนขบวนรถคาราวานจะล้าหลังพวกเราแล้วนะ นายจะไปต่อหรือเปล่า”
ฟิงเกอร์ถาม
“ล้าหลังไกลไหม” ฉางฟงถามต่อ
“หนึ่งกิโลเมตร” ฟิงเกอร์ตอบ
ฉางฟงนิ่งคิดเล็กน้อยก่อนกล่าวขึ้นว่า “ตอนนี้เราเดินทางได้สองในห้าของพื้นที่
อันตรายแล้ว ถ้าเดินทางล่วงหน้าอาจเจอกลุ่มสายสืบจ�ำนวนมาก และอาจเกิดความ
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ผิดพลาดจนมีบางคนเห็นพวกเรา ดังนั้นควรรอขบวนคาราวานขนส่งเนื้อดีกว่า เพราะ
อย่างน้อยเมือ่ มันได้เห็นขบวนคาราวาน พวกมันจะต้องถอนก�ำลังบางส่วนกลับไปแน่นอน”
“งัน้ ฉันจะไปจับตาดูเส้นทางเบือ้ งหน้าให้ตอ่ ก็แล้วกัน” ฟิงเกอร์กล่าวจบก็บนิ ทะยาน
ออกไปอย่างรวดเร็ว
ฉางฟงยังคงยืนนิ่งๆ อย่างใจเย็นในพุ่มไม้ จนกระทั่งฟิงเกอร์บินกลับมา
“เป็นไปตามที่นายบอก มันวางก�ำลังสายสืบด้านหน้าไว้เยอะมาก แต่พอพวกมัน
เห็นขบวนคาราวาน ก็พากันถอนตัวไปหมด ไม่เหลือสักคน” ฟิงเกอร์ตอบ
“ขบวนคาราวานอยู่ห่างจากฉันเท่าไหร่” ฉางฟงถามต่อ
“สามร้อยเมตร” ฟิงเกอร์ตอบ
ฉางฟงรอจนขบวนกิลด์ FOX เดินทางใกล้เข้ามาจนถึงระดับสองร้อยเมตร จึง
เคลื่อนร่างน�ำหน้าไปอีกครั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้สายสืบกิลด์ FOX ที่ลาดตระเวนอยู่มา
พบเห็นแล้วเข้าใจผิด
ห่างจากต�ำแหน่งขบวนคาราวานสองกิโลเมตร
ผู้เล่นกิลด์อวตารระดับยอดฝีมือสองคนก�ำลังนั่งพักผ่อนกินขนม โดยรอบตัวมี
ลูกน้องอีกห้าคนคอยรับค�ำสั่ง และทุกๆ สิบนาทีจะมีสายสืบวิ่งเข้ามารายงานสถานการณ์
ตลอด ท�ำให้พวกเขาล่วงรู้ตำ� แหน่งขบวนขนเนื้อสัตว์อสูร ราวกับไปเห็นด้วยตาตัวเอง
“จากความเร็วในการเดินทาง พวกมันจะมาถึงต�ำแหน่งที่พวกเราจะซุ่มโจมตีตอน
ไหน” ชายหนุ่มผู้มีธงสีแดงติดที่เอวถาม หลังจากฟังสายสืบรายงานข้อมูลจบ
“ไม่เกินยี่สิบนาทีครับ” สายสืบตอบ
“ดี สั่งให้ทุกคนโจมตีพร้อมกัน เน้นไปที่รถขนส่ง” ชายหนุ่มผู้มีธงติดที่เอวกล่าว
สายสืบรับค�ำ ไม่นานก็พากันเคลื่อนร่างหายไป
“จะไปดูใกล้ๆ หน่อยไหม เผือ่ จะได้ออกแรงบ้าง” ชายหนุม่ ผูม้ ธี งน�ำ้ เงินอีกคนถาม
“แค่ไปขยีม้ ดปลวกกิลด์ FOX ส่งรองหัวหน้าแปดคนไปก็ถอื ว่าให้เกียรติพวกมัน
อย่างสูงสุดแล้ว” ชายหนุ่มผู้มีธงสีแดงตอบหน้าตาย
“เกิดรองหัวหน้าแปดคนที่ส่งไปสู้ไม่ได้จะท�ำยังไง” ชายหนุ่มผู้มีธงสีน�้ำเงินถาม
ติดตลก
“นายคิดว่ามันจะมีโอกาสเกิดขึ้นหรือ แต่นายไม่ต้องห่วงหรอก ถ้าพวกนั้นเกิด
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เรื่อง เดี๋ยวก็ได้เห็นพลุยิงขึ้นฟ้าเอง ตอนนี้นอนพักผ่อนดื่มด�่ำทุ่งดอกไม้ในป่ากันดีกว่า”
ชายหนุ่มผู้มีธงสีแดงกล่าวจบก็นอนหงายลงบนพื้น ไม่สนใจเพื่อนอีก
บนถนนสัญจร ในทีส่ ดุ ขบวนคาราวานกิลด์ FOX ก็หยุดเคลือ่ นไหว เมือ่ พวกเขา
พบว่าศัตรูได้โอบล้อมขบวนรถคาราวานไว้ทั้งขบวนแล้ว และชั่วพริบตาที่ฝ่ายกิลด์ FOX
ชักอาวุธออกมา ศัตรูกท็ ะยานร่างออกจากป่าข้างทางเต็มไปหมด ผู้เล่นกิลด์ FOX ถูกฝึก
ให้คุ้มกันขบวนรถมาอย่างดี พวกเขาจึงแยกกันท�ำงานของตนโดยไม่ต้องรอค�ำสั่ง
การปะทะเกิดขึ้นไม่กี่นาทีก็เริ่มมีคนไปจุติใหม่ ทุกอย่างเป็นไปตามที่ฉางฟง
คาดการณ์ ลูกสมุนกิลด์อวตารฝีมอื โดยรวมยังไม่ถงึ ขัน้ จึงถูกเก็บกวาดไปเป็นจ�ำนวนมาก
แต่ฝ่ายกิลด์ FOX ก็มีคนตายและบาดเจ็บเช่นกัน เนื่องจากมีกำ� ลังน้อยกว่า เทพกระบี่
เวรตะไล จอมปราชญ์อาวุธ เนฟ ซินเวีย และอินดี้ ยังคงเล่นละครในบทที่จะไม่ฆ่าใคร
สักคน ทั้งหมดเข้าร่วมกลุ่มกับผู้คุ้มกันขบวนรถตามแผนที่วางไว้ ทั้งห้าจะต่อสู้ก็ต่อเมื่อ
มีคนจะท�ำลายขบวนรถเท่านั้น
ภายในป่า ฉางฟงได้ล็อกเป้าไปสามคน แต่นับเป็นคราวซวยเพราะทั้งสามเป็นคน
ของกิลด์ศาสตราวุธกับกิลด์ไหนก็ไม่รู้ ฉางฟงนั่งล็อกเป้าอยู่นานหลายนาทีจนเริ่มรู้สึกงง
เพราะไม่มีใครเป็นคนของกิลด์อวตารจริงๆ สักคน
“เกิดอะไรขึน้ วะเนีย่ !” ฉางฟงกล่าวจบก็เห็นผู้เล่นฝ่ายศัตรูโผล่ออกจากป่ามาเพิม่
อีกกลุ่มใหญ่ ฉางฟงทุบมือตัวเองทันที
“ออกมาซะที” ฉางฟงไม่รอช้า รีบเลือกผู้เล่นที่โผล่ออกมาใหม่มาสแกน หลังจาก
นัน้ ก็ใช้สกิลเชือ่ มต่อไปหาคนอืน่ ๆ แต่คนของกิลด์อวตารมีเป็นร้อย ฉางฟงจึงต้องเสียเวลา
นั่งดูภาพอยู่หลายนาที
“ไม่ใช่! คนนี้ก็ไม่ใช่ กลุ่มนี้ก็ไม่ใช่ โอย! มันอยู่ไหนกันวะ” ฉางฟงเริ่มอารมณ์เสีย
“บ้าจริง! ลืมนึกไปได้ไงว่าฝ่ายตรงข้ามมีจ�ำนวนมาก อ๊ากกก!!! ปวดตาแล้ว
อะ” ฉางฟงบ่นอุบ ท�ำให้ฟิงเกอร์ที่อยู่บนศีรษะเขาหัวเราะจนท้องแข็ง
“เอ๋! กลุ่มนั้นน่าสนใจว่ะ ระดับก็สูง ท่าทางพวกเขาก็ดูหยิ่งๆ ที่สำ� คัญอยู่ห่างจาก
สนามรบ ไม่รีบเข้ามามั่วต่อสู้เหมือนกลุ่มอื่นๆ” ฉางฟงกล่าวด้วยน�้ำเสียงตื่นเต้น
“ให้ฉันไปสังเกตการณ์ก่อนไหม” ฟิงเกอร์ถาม
“เยี่ยมเลยเพื่อน รีบไปเถอะ ฉันจะอ้อมไปอีกทาง” พอฉางฟงกล่าวจบ หนึ่งคน
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หนึ่งสัตว์ก็หายไปจากบริเวณนั้น
ฉางฟงใช้เวลาอ้อมไปหลายนาที เมือ่ พบฟิงเกอร์ ชายหนุม่ ก็เปลีย่ นเป็นนอนหมอบ
กับพื้นหญ้าแทน เพราะท�ำให้เคลื่อนไหวได้แนบเนียนกว่าบนต้นไม้เยอะ
“นั่นไงพวกมัน” ฟิงเกอร์บอก
ฉางฟงยื่นมือออกไปข้างหน้า เมื่อล็อกเป้าหมายหนึ่งในแปดคนได้ เขาก็กล่าว
เสียงเบาว่า “สกิลลับดูดเลือดสลายวิญญาณ” ฟิงเกอร์ซึ่งนั่งอยู่บนหัวฉางฟง มองดูผู้เล่น
ที่ชายหนุ่มเล่นงานอย่างงงๆ เพราะไม่เห็นว่าฝ่ายตรงข้ามจะเป็นอะไรเลย
“ดูดเลือดสลายวิญญาณบ้าบออะไร! ฉันเห็นนายจับได้แต่ขี้ฝุ่น” ฟิงเกอร์ถามขึ้น
“เหอะๆ ถูกหวยแล้วพวกเรา นายไม่เข้าใจหรอก สกิลเมื่อกี้ใช้ทดสอบ ถ้ามันไม่มี
ผลกระทบ แสดงว่าพวกนีแ้ หละเป้าหมายของฉัน ฮ่าๆๆ” ฉางฟงตอบ ดวงตาเป็นประกาย
“นายจะท�ำอะไรพวกมันต่อ” ฟิงเกอร์ถาม
“ฮ่าๆๆ ฉันจะลบความหยิ่งของพวกมันให้หายไปน่ะสิ เปิดสกิลลบล้างท�ำลาย
ไวรัส” พอฉางฟงกล่าวจบ รอบตัวเขาก็มืดลง เหลือเพียงจอที่เห็นเพียงด้านหน้า ฉางฟง
ใช้นิ้วจิ้มไปทีละคน ผู้เล่นที่ถูกจิ้มในจอก็ปรากฏจุดแดงขึ้น ไม่ว่าพวกเขาจะขยับไปไหน
จุดสีแดงล้วนวิ่งตามเป็นเงาตามตัว
“เฮ้ๆ! ฉางฟง พวกมันเคลื่อนไหวหนีไปหมดแล้ว” ฟิงเกอร์กล่าวขึ้นเสียงดัง เมื่อ
เห็นผู้เล่นยอดฝีมือทั้งแปดก�ำลังใช้ท่าร่างสุดแสนจะรวดเร็วเคลื่อนเข้าสู่สนามรบ
ด้านฉางฟงใช้สกิลลบล้างท�ำลายไวรัสอยู่จึงไม่ได้ยิน แต่เขาก็เห็นภาพทั้งแปดบุก
เข้าไปโจมตีผู้เล่นกิลด์ FOX อย่างชัดเจน
“เข้าไปได้เหมาะมาก ลาขาดพวกกระจอกทั้งหลาย ฮ่าๆๆ” ฉางฟงกล่าวจบก็กด
รันปุ่มลบล้างสกิล ผู้เล่นทัง้ แปดคนสะท้านวูบหนึง่ แต่ไม่มอี าการอะไรมากนัก พวกเขายัง
บุกเข้าต่อสู้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
รอบตัวฉางฟงกลับสู่ปกติอกี ครั้ง ฟิงเกอร์ส่ายหัวพลางกล่าวว่า
“ตามมาดูพวกมันท�ำไมตั้งนาน ไม่เห็นนายจะท�ำอะไรพวกมันเลย”
“ฉันท�ำไปแล้ว ตอนนี้ระดับของพวกเขาลดลงฮวบฮาบ อีกไม่นานจะถูกฆ่าตาย
ทั้งหมด” ฉางฟงกล่าวยิ้มๆ
ฟิงเกอร์ยกเท้าลูบศีรษะแล้วกล่าวว่า “นายล้อฉันเล่นใช่ไหม”
“ไม่ได้ล้อ เดีย๋ วไปแอบดูผลงานกัน” ฉางฟงกล่าวจบก็ทะยานขึน้ บนต้นไม้ เคลือ่ น

ปากกาแดงดำ� 59

ร่างไปหาที่หลบใหม่ ไม่นานเขาก็มองเห็นสีหน้าตื่นตกใจของผู้เล่นทั้งแปดคน เมื่อทุกคน
พบว่าระดับความเทพของตัวเองลดลงโดยไม่มีปี่มีขลุ่ย
ฉางฟงกลัวแปดหนุ่มจะหนีไปได้ จึงใช้สกิลเสียงทิพย์บอกต�ำแหน่งศัตรูให้แก่
จอมปราชญ์อาวุธ เทพกระบีเ่ วรตะไล เนฟ และซินเวีย ส่วนอินดีใ้ ห้อยูเ่ ฉยๆ เฝ้าขบวนรถ
ต่อไป
“ถึงเวลาปิดเกมพวกมันแล้ว ไป๊!!!” จอมปราชญ์อาวุธค�ำราม
“ซินเวียขอสามนะ” ซินเวียพูดจบ ทัง้ สีก่ ท็ ะยานร่างพุง่ เข้าหาเป้าหมายอย่างรวดเร็ว
ฉางฟงยืนมองการต่อสู้อยู่ในป่า ไม่ได้เข้ามาร่วมวงด้วย เพราะเห็นว่าพรรคพวก
ตัวเองสามารถรับมือได้
ฟิงเกอร์ทอี่ ยูบ่ นหัวฉางฟง นัง่ ดูสกั พักก็กล่าวขึน้ ว่า “ท่าโจมตีจบั ฝุน่ ของนายเมือ่ กี้
ได้ผลจริงๆ ด้วย ดูเหมือนความเร็วพวกมันลดลง ไม่เทพเหมือนตอนที่ใช้วิชาตัวเบาพุ่ง
ออกมา”
“จับตาดูแปดคนนี้ไว้นะฟิงเกอร์ ถ้าพวกเขาหนีหรือส่งสัญญาณแปลกๆ ให้บอก
ฉันทันที” ฉางฟงสั่ง
“นายคิดว่ามันจะหนีหรือ” ฟิงเกอร์ถาม
“ไม่รเู้ หมือนกัน แต่ฉนั รูส้ กึ ว่าหัวหน้าระดับสูงยังไม่ออกมา” ฉางฟงตอบตามความ
รู้สึก
“อะไรท�ำให้นายคิดแบบนั้น” ฟิงเกอร์ถามต่อ
“นายดูแถบเสื้อของพวกแปดคนนี้สิ แม้มันจะต่างกัน แต่มันเหมือนอยู่ระดับ
เดียวกัน ถ้าเอาไปเทียบกับข้อมูลที่ไลจังกับอาจังหามา แสดงว่ายังมีหัวหน้าอีกสองคน ซึ่ง
ยังไม่ปรากฏตัวออกมา” ฉางฟงตอบ
“จะให้ฉันไปหาดูไหม” ฟิงเกอร์ถาม
“เสียเวลาเปล่าฟิงเกอร์ พวกเขาสองคนทีเ่ หลือไม่ได้อยู่แถวนีห้ รอก ไม่งนั้ สกิลฉัน
ตรวจพบแล้ว” ฉางฟงตอบยิ้มๆ
บนถนนสัญจรที่วุ่นวายด้วยผู้เล่นที่ต่อสู้กัน รองหัวหน้ากลุ่มกองธงทั้งแปดคน
ล้วนมีสีหน้าแตกต่างกันออกไป พวกเขาไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับสกิลเสริม
พลัง ท�ำไมจึงไม่สามารถใช้ได้ สี่ในแปดคนที่รับมือกับกลุ่มฉางฟงไม่เหลือเค้ายอดฝีมือที่
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หยิ่งผยองก่อนหน้านี้อีกเลย ทุกคนถูกอัดจนได้แผลเต็มตัว
ส่วนรองหัวหน้าอีกสี่คนก็ถูกผู้เล่นกิลด์ FOX ช่วยกันโจมตีจนไม่สามารถหนีไป
ไหนได้ ซินเวียท�ำงานได้รวดเร็ว เนือ่ งจากจับจองคูม่ อื ไว้สามคน เธอจึงไม่สามารถออมมือ
ให้ฝ่ายตรงข้ามได้ สิ่งแรกที่ซินเวียท�ำเมื่อเจอคู่ต่อสู้ก็คือ ยึดอาวุธฝ่ายตรงข้ามมาเป็นของ
ตัวเองก่อน ตามด้วยกระทืบให้ปางตาย ซึ่งด้วยสัญชาตญาณคนรักตัวกลัวตาย ย่อมต้อง
หยิบอาวุธดีๆ ออกมาปกป้องตัวเอง แล้วมันก็เป็นโอกาสดีทซี่ นิ เวียจะยึดอาวุธชิน้ ทีส่ องมา
เป็นของเธอ
แม้จะเป็นถึงรองหัวหน้ากองธง แต่ระดับที่แท้จริงยังอ่อนกว่าซินเวียช่วงหนึ่ง
ดังนัน้ ซินเวียจึงสู้แบบสบายๆ เมือ่ ได้อาวุธชิน้ ทีส่ องสมใจ เธอก็ลงมือฟันใส่ร่างศัตรูจนยับ
เมือ่ สังหารเสร็จ เธอก็มองหาศัตรูคนทีส่ อง แน่นอนว่าเธอมองอาวุธในมือฝ่ายตรงข้ามก่อน
ว่าน่าสนใจหรือไม่ เมือ่ พบรองหัวหน้ากองธงทีถ่ กู กิลด์ FOX รุมอยูม่ อี าวุธระดับสูงในมือ
เธอก็ไม่พลาดที่จะพุ่งร่างเข้าไปร่วมวงโจมตีด้วย
ผูเ้ ล่นกิลด์ FOX เมือ่ เห็นฝีมอื ซินเวียรุกไล่ศตั รู ต่างพากันยืนงงหยุดชะงักการรุม
แต่ละคนล้วนนึกไม่ถึงเลยว่าผู้เล่นกิลด์ DEVIL ที่เป็นผู้หญิงจะเก่งแบบนี้ ชั่วเวลาไม่ถึง
สองนาที ซินเวียก็ยึดอาวุธฝ่ายตรงข้ามมาเก็บไว้เรียบร้อย รองหัวหน้าที่เป็นคู่มือซินเวีย
ร้องด่าทอซินเวียดังลั่น แต่เธอไม่สนใจ ลงมืออัดศัตรูจนฝ่ายตรงข้ามด่าไม่ออก
ตูม!!! เสียงพลุระเบิดกลางอากาศ ท�ำให้ฉางฟงที่ก�ำลังมองดูเทพกระบี่เวรตะไล
จัดการศัตรูต้องเงยหน้าขึ้นมอง
ฟิงเกอร์ซึ่งอยู่บนหัวฉางฟงรีบกล่าวขึ้นว่า “หมอนั่นเป็นคนยิงพลุ”
“คนที่ถูกกิลด์ FOX รุมน่ะหรือ” ฉางฟงถาม
“ใช่” ฟิงเกอร์ตอบ
ฉางฟงนิ่งคิดเล็กน้อย แล้วกล่าวว่า “มีความเป็นไปได้สองทาง ถ้าไม่ใช่เรียกก�ำลัง
เสริมก็เรียกหัวหน้าพวกเขาอีกสองคนออกมา”
“นายจะท�ำยังไงต่อ” ฟิงเกอร์ถาม
“รอน่ะสิ ไม่วา่ พลุลกู นีจ้ ะเป็นสัญญาณเรียกก�ำลังเสริมหรือเรียกหัวหน้าพวกเขามา
ช่วย เราก็แค่รอเท่านั้น” ฉางฟงตอบแล้วฉีกยิ้มออกมา
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ภายในป่า ห่างออกไปพอสมควร
เสียงพลุระเบิดกลางท้องฟ้า ท�ำให้หัวหน้ากองธงสีแดงและหัวหน้ากองธงสีนำ�้ เงิน
พากันตกใจจนลุกขึ้นจากพื้น
“เป็นไปได้ยังไง รองหัวหน้าแปดคนสู้ไม่ได้หรือ” หัวหน้ากองธงสีแดงกล่าว
“พลุสีนี้ ถ้าไม่เกิดเหตุฉุกเฉินจริงๆ จะไม่มีการใช้” หัวหน้ากองธงน�ำ้ เงินพูดเสียง
เครียด
หัวหน้ากองธงสีแดงหันไปมองลูกน้องสองคนที่ยืนอยู่ไม่ไกล แล้วกล่าวว่า “พวก
นายรีบไปดูที่เกิดเหตุ ไม่สิ...พวกเรารีบไปกันเถอะ ถ้ารองหัวหน้ากองธงทั้งแปดเกิดเรื่อง
ขึ้นจริงๆ พวกเราจ�ำเป็นต้องไปช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน”
เมื่อหัวหน้ากองธงสีนำ�้ เงินไม่คัดค้าน ทั้งหมดก็รีบเดินทางไปยังสนามรบทันที
ชัว่ เวลาไม่นานนัก ทัง้ สองก็มาถึงจุดปะทะ หลังจากเห็นฝ่ายตัวเองเป็นรอง ทัง้ สอง
ก็ใช้สกิลเสริมพลังเข้าสู้เต็มที่ ท�ำให้ผู้เล่นกิลด์ FOX ที่รับมือกระเด็นกันไปคนละทาง
รถขนเนื้อแปดคันถูกท�ำลายในเวลาไม่ถึงนาที
แม้ฉางฟงจะเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชัดเจน แต่เขาก็ล็อกเป้าใช้สกิลลบล้างไม่ได้
ท�ำให้เขาหงุดหงิดอยู่เหมือนกัน ฉางฟงรู้ว่า ถ้าปล่อยให้สถานการณ์เป็นแบบนี้ต่อไป ฝ่าย
กิลด์ FOX คงถูกสังหารอีกมาก เพือ่ จะล็อกเป้าใช้สกิลลบล้างให้ได้ เขาจึงจ�ำเป็นต้องเรียก
ผู้ช่วยมาอย่างเร่งด่วน
เมื่อคิดได้ดังนั้น ฉางฟงก็ส่งสกิลเสียงทิพย์ไปยังเทพกระบี่เวรตะไล จอมปราชญ์
อาวุธ และเนฟ ซึง่ ทัง้ สามก็เลิกปะทะกับคูต่ อ่ สูข้ องตัวเอง รีบทะยานร่างเข้ารับมือกับหัวหน้า
กองธงทั้งสองอย่างรวดเร็ว
เทพกระบี่เวรตะไลกับเนฟล็อกเป้าหมายหัวหน้ากองธงสีแดง ส่วนจอมปราชญ์
อาวุธทะยานเข้าหาหัวหน้ากองธงสีนำ�้ เงิน ทัง้ สองใช้หอกรับมืออย่างช�ำนาญ หลังการปะทะ
หัวหน้ากองธงทัง้ สองท�ำหน้างงๆ ไม่เข้าใจเกิดอะไรขึน้ พอฉางฟงเห็นหัวหน้ากองธงทัง้ สอง
คนเคลื่อนไหวช้าแล้ว เขาก็ล็อกเป้าหมายทันที
หัวหน้ากองธงสีแดง เมื่อเจอสกิลลบล้างถาวรเข้าไป การฟื้นฟูสกิลก็ไม่เกิดขึ้น
อีก เทพกระบี่เวรตะไลกับเนฟจึงรุมเข่นฆ่าอย่างบ้าคลั่ง จนเกิดแผลที่ขาและแขน หัวหน้า
กองธงสีแดงตกใจมาก เขารู้ตวั ทันทีว่าสกิลเสริมพลังของตัวเองมีปัญหา แต่ถงึ กระนัน้ เขา
ก็ยังตกใจกับคู่ต่อสู้ตรงหน้าสองคนด้วย

62 ยุทธภพออนไลน์ ภาค ราชันมารสะท้านยุทธภพ ตอน นักฆ่าหัวหน้ากิลด์อวตาร

‘บ้าจริง! ระดับจริงเรา 65 ไอ้บา้ สองคนนีม้ นั ระดับเท่าไหร่กนั ’ หัวหน้ากองธงสีแดง
คิดในใจ พร้อมกับเคลือ่ นร่างหลบหนี แต่กไ็ ม่ทนั เนฟกับเทพกระบีเ่ วรตะไลสามารถเคลือ่ น
ร่างดักทางถอยได้หมด
ด้านหัวหน้ากองธงสีนำ�้ เงินก็ไม่ดกี ว่ากันเท่าไร ผูท้ ปี่ ะทะกับเขาคือจอมปราชญ์อาวุธ
และหัวหน้าผูค้ วบคุมขบวนรถของกิลด์ FOX ซึง่ มีระดับและฝีมอื ไม่ดอ้ ยกว่าหัวหน้ากอง
ธงสีน�้ำเงินเลย
เมื่อฉางฟงท�ำงานส�ำเร็จก็นั่งกระดิกเท้าอยู่บนกิ่งไม้รอคอยฉากจบของสงคราม
ส่วนฟิงเกอร์ก�ำลังจับตาดูผู้เล่นรองหัวหน้าที่ยังรอดชีวิต เมื่อเห็นผู้เล่นหนึ่งในแปดก�ำลัง
หลบหนีไป มันก็รีบกล่าวขึ้นว่า “ฉางฟง หมอนั่นก�ำลังหนีแล้ว”
ฉางฟงปรายตามอง เมื่อเห็นเป็นผู้เล่นที่เคยแสดงท่าทางหยิ่งๆ ซึ่งเขาเคยเจอใน
ป่า ก็คลี่ยิ้มแล้วกล่าวว่า “ปล่อยมันหลบหนีไป เดี๋ยวพวกเราอ้อมไปเล่นกับมันดีกว่า”
“อ้าว! ไหนนายบอกจะไม่ไปยุ่งไง” ฟิงเกอร์ถาม
“ฮ่าๆๆ พอดีหมอนัน่ ท�ำให้ฉนั คันเท้าขึน้ มาน่ะสิ” ฉางฟงตอบก่อนจะลุกขึน้ ยืน เมือ่
เห็นศัตรูใช้วิชาตัวเบาหลบหนีเข้าไปในป่า เขาก็เคลื่อนร่างไล่ตามอย่างรวดเร็ว
ฉางฟงปล่อยให้ศัตรูหนีไปสักพัก จึงปรากฏตัวออกมาขวางหน้า ฝ่ายตรงข้ามที่มี
บาดแผลเต็มตัวจ้องหน้าเขาราวกับจะกินเลือดกินเนื้อ ฉางฟงคลี่ยิ้มกล่าวว่า “จ�ำได้ไหม
พวกเราเคยเจอกันมาก่อน”
“จ�ำไม่ได้ หลีกทางไปซะ! ถ้าอยากมีชีวิตรอด” ชายหนุ่มที่สวมชุดนินจาเหมือน
ฉางฟงค�ำราม
“สภาพนี้ยังขู่คนอื่นอีกหรือ” ฉางฟงถามต่อ
“บัดซบ! งั้นตาย” ชายหนุ่มชุดนินจาควงหอกพุ่งโจมตีฉางฟงทันที เขาดีดตัวออก
ห่าง พอชายหนุ่มชุดนินจาแทงพลาดก็หมุนตัวจ้วงแทงหอกใส่ฉางฟงต่อเนื่อง ฉางฟงที่
ก�ำลังลอยกลางอากาศจึงใช้เท้าเตะปลายหอก ก่อนจะหมุนตัวลงบนพื้น
‘บัดซบ! ระดับมันสูงกว่าเรา’ ชายหนุ่มชุดนินจาคิดในใจ
พอฉางฟงเท้าสัมผัสพื้นก็พุ่งเข้าหาฝ่ายตรงข้ามบ้าง ชายหนุ่มชุดนินจาสะบัดด้าม
หอกมากระแทก ฉางฟงเอียงตัวหลบพร้อมกับฟาดสันมือออกไปยังหน้าอกฝ่ายตรงข้าม
ปึก!!! แรงกระแทกให้ผเู้ ล่นกระเด็น ร่างเซถลาไปด้านหลังแต่ไม่ลม้ ฉางฟงเคลือ่ น
ร่างพลางคิดจะใช้หมัดชกซ�ำ้ แต่ชายหนุ่มชุดนินจาหมุนหอกในมือสร้างเป็นก�ำแพงอาวุธ
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ขวางไว้

“เข้ามาสิ ต่อให้แกระดับสูง ก็ท�ำลายเกราะหอกที่ฉันสร้างไม่ได้ง่ายๆ หรอก ฉัน
เคยให้คนหลายคนโจมตีพร้อมกันมาแล้ว” ชายหนุ่มชุดนินจาคุยเขื่อง
ฉางฟงฉีกยิ้มแล้วกล่าวว่า “แน่ใจหรือที่พูดแบบนี้”
“ไม่เชื่อก็ลองโจมตีเข้ามาดู!” ชายหนุ่มชุดนินจาค�ำราม
ฉางฟงหยิบลูกระเบิดสามลูกออกมาอย่างรวดเร็ว เขาไขว้มือไปถอดสลักระเบิด
ด้านหลัง ก่อนจะโยนให้มันกลิ้งเรียดพื้นหญ้าเข้าไป โดยไม่ให้ถูกเกราะหอกที่ชายหนุ่ม
ชุดนินจาสร้างขึ้นรอบตัว
ชายหนุม่ ชุดนินจาไม่รวู้ า่ ฉางฟงโยนอะไรเข้ามา ท�ำให้เขาต้องกลอกตามองตาม เมือ่
เห็นวัตถุนั้นกลิ้งมาหยุดที่เท้าของตัวเอง เขาจึงพบว่ามันคือ ‘ระเบิด’
“เฮ้ย!!!”
บึ้ม! บึ้ม! บึ้ม! เสียงระเบิดเพลิงสามลูกดังสนั่นหวั่นไหว ฉางฟงเห็นร่างผู้เล่นชุด
นินจาลอยขึ้นไปบนอากาศ หอกที่หมุนควงกระเด็นไปอีกทาง โครม! ร่างของชายหนุ่มชุด
นินจาฟาดลงบนพื้น
“ไม่เห็นร้ายกาจอย่างที่คุยเลยอะ” ฉางฟงกล่าว
“บัดซบ! แกใช้ระเบิดท�ำไม” ชายหนุ่มชุดนินจาที่พยุงร่างขึ้นมาโวยวาย
“อ้าว! สู้กันมันจ�ำกัดอาวุธด้วยหรือ” ฉางฟงย้อนถาม
“ใช้ระเบิดมันเหมือนคนขี้ขลาด” ชายหนุ่มชุดนินจาค�ำราม
“แต่สำ� หรับฉัน ใช้ระเบิดเป็นคนฉลาด ไม่เห็นหรือว่าฉันใช้ระเบิดแค่สามลูก เกราะ
หอกที่นายคุยไว้ยังรับมือไม่ได้แม้แต่กระบวนท่าเดียว ฮ่าๆๆ” ฉางฟงหัวเราะเสียงดังลั่น
ในตอนท้าย
“แกเป็นใคร” ชายหนุ่มชุดนินจาถามเสียงเครียด
ฉางฟงยืดอกขึ้นแล้วกล่าวว่า “นายไม่เห็นตราสัญลักษณ์ฉันหรือ ฉันเป็นคนของ
กิลด์ DEVIL”
“กิลด์ DEVIL สักวันฉันจะถล่มพวกนายให้เละ!” ชายหนุ่มชุดนินจากล่าวค�ำ
อาฆาต
ฉางฟงแบมือพลางกล่าวว่า “แต่วันนี้นายคงเละก่อน”
“ท�ำได้ก็ลองดู” ชายหนุ่มชุดนินจาท้า
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ฉางฟงใช้มือทั้งสองข้างนวดมือตัวเองกล่าวว่า “ฉันจะโจมตีนายห้านาที ถ้านายยัง
มีชีวิตอยู่ ฉันจะปล่อยนายไป”
ชายหนุ่มชุดนินจาไม่ตอบ แต่เลือกขยับไปด้านข้าง สักพักเขาก็พุ่งร่างม้วนตัวไป
กับพื้นหลายตลบ ก่อนจะคว้าหอกคู่มือขึ้นมาถืออีกครั้ง ฉางฟงส่ายหน้าทันที
“นายจะล�ำบากตีลังกาไปกับพื้นท�ำไม ขอดีๆ ฉันก็ให้นายเดินเท่ๆ มาหยิบหอก
แล้ว” ฉางฟงกล่าวยิ้มๆ
ชายหนุ่มชุดนินจาหน้าแดง ชี้หอกมาทางฉางฟงพลางกล่าวว่า “เลิกเห่าได้แล้ว
แน่จริงก็บุกเข้ามาเล้ย!”
“งั้นฉันไม่เกรงใจละนะ” ฉางฟงกล่าวจบก็ทะยานร่างพุ่งเข้าหาฝ่ายตรงข้ามอย่าง
รวดเร็ว
พลั่ก!!! หมัดของฉางฟงกระแทกเข้าท้องของชายหนุ่มชุดนินจาเต็มแรง
“อ๊ากกก!!!” ชายหนุ่มชุดนินจาร้องลัน่ ร่างเขาลอยกระเด็นไปเกือบสิบเมตร ก่อน
จะฟาดโครมลงบนพื้นดิน ส่วนหอกยาวในมือชายหนุ่มกระเด็นขึ้นไปบนท้องฟ้า มันหมุน
ตีโค้งลงมาปักลงบนพื้นดินห่างจากตัวฉางฟงเกือบสี่เมตร ฉางฟงเดินไปหาหอก ใช้มือดึง
ขึ้นจากพื้น แล้วโยนกลับไปหาชายหนุ่มชุดนินจาที่ก�ำลังพยุงตัวลุกขึ้น
ชายหนุ่มชุดนินจากระอักเลือดออกมาค�ำหนึง่ เมือ่ เห็นฝ่ายตรงข้ามโยนหอกมาให้
เขาก็รีบใช้มือรับเอาไว้ และชั่วพริบตานั้น เขาก็เห็นศัตรูเหินร่างขึ้นไปในอากาศพร้อมกับ
หวดส้นเท้าลงมาอย่างรวดเร็ว
ชายหนุ่มชุดนินจาใจหายวาบ เขารีบยกหอกในมือขึ้นต้านรับไว้
ตูม!!! ส้นเท้าของฉางฟงฟาดลงบนด้ามหอกอย่างรุนแรง
โครม!!! เข่าของชายหนุ่มชุดนินจากระแทกพื้นเสียงดังสนั่น เพราะรับพลังการ
โจมตีในท่ายืนไม่ไหว
“ชิงหอก” ฉางฟงกล่าวจบก็พลิกส้นเท้าออกจากด้ามหอก และเปลี่ยนเป็นสะบัด
เท้าเตะใส่ต้นแขนทั้งซ้ายและขวาอย่างรวดเร็ว เมื่อแรงก�ำหอกลดลง ฉางฟงก็เตะเท้าขึ้น
สูงใส่ด้ามหอก
ชัว่ พริบตา หอกยาวกระเด็นขึน้ ไปบนท้องฟ้าอีกครัง้ ฉางฟงรีบพับขาช่วงหัวเข่าลง
ก่อนจะดีดกระแทกฝ่าเท้าเข้าใส่หน้าอกชายหนุ่มชุดนินจาที่คุกเข่าอยู่ตรงหน้าเต็มแรง
ผัวะ!!!
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ตลบ

“อ๊ากกก!!!” ชายหนุม่ ชุดนินจาร้องลัน่ อีกรอบ ร่างเขากระเด็นกลิง้ ไปกับพืน้ หลาย

ฉางฟงยกมือขึ้นเหนือศีรษะ หอกยาวที่ลอยอยู่ในอากาศตกลงบนมือเขาพอดี
ชายหนุ่มชุดนินจากลิ้งบนพื้นกระอักเลือดออกมาอีกครั้ง เขาพยุงตัวลุกขึ้นมองฉางฟง
อย่างตกตะลึง เพราะนึกไม่ถึงว่าระดับตัวเขาก็ไม่สามารถท�ำอะไรฝ่ายตรงข้ามได้เลย
“รับหอก!” ฉางฟงกล่าวเสียงเหีย้ มพร้อมกับพุง่ หอกออกจากมือ หอกทะยานเข้าหา
ร่างชายหนุ่มชุดนินจาอย่างรวดเร็ว ชายหนุ่มชุดนินจาใจหายวาบ เอียงตัวหลบทันที
ฉับ!!! คมหอกจึงพุ่งถากหน้าอกไป ท�ำให้เกิดแผลเลือดพุ่งกระฉูด แรงหอกยังไม่ตก มัน
จึงพุ่งทะยานเข้าไปปักต้นไม้เสียงดัง คมหอกจมเข้าไปในเนื้อต้นไม้ทั้งหมด ด้ามหอก
สั่นไหวไปมา
ชายหนุ่มชุดนินจายังไม่ทันได้ตั้งตัว ศอกฝ่ายตรงข้ามก็ฟันมาที่ใบหน้าแล้ว
ผัวะ!!! “อ๊ากกก!!!” โครม!!!
ร่างชายหนุม่ ชุดนินจาฟาดลงกับพืน้ ทันที ฉางฟงยกเท้าเตะซ�ำ้ ผัวะ!!! ร่างชายหนุม่
คล้ายว่าวสายป่านขาด กระเด็นกลิง้ ไปกระแทกต้นไม้เสียงดังสนัน่ เลือดสดๆ พุง่ ออกจาก
ปากเป็นฝอย
ฉางฟงเดินไปถอนหอกออกจากต้นไม้ เขาควงมันเล่นในมือ เมื่อเห็นศัตรูพยุงร่าง
ลุกขึ้น ฉางฟงก็พุ่งหอกเข้าหา
ฟ้าวๆๆ!!! ฉึก! “อ๊ากกก!!!” ชายหนุม่ ชุดนินจาร้องลัน่ คมหอกพุง่ เข้าเสียบหน้าอก
ทะลุดา้ นหลัง แรงขว้างของหอกยังไม่หมด มันจึงลากร่างชายหนุม่ ชุดนินจาไปปักบนต้นไม้
ห่างออกไปอีกครึ่งเมตร
“เฮ้อ! ครบห้านาทีพอดี ถ้านายยังรอด ฉันก็ยอมรับ นายเจ๋งว่ะ!” ฉางฟงกล่าว
ชายหนุ่มชุดนินจากระอักเลือดออกมาอีกครั้ง แล้วร่างเขาก็กลายเป็นแสงหายไป
“อ้าว! นายไม่เจ๋งนี่หว่า” ฉางฟงกล่าวต่อยิ้มๆ
ฉางฟงเดินเข้าไปดึงหอกระดับสูงออกจากต้นไม้ เพราะทิง้ ไว้แถวนีก้ ไ็ ม่มปี ระโยชน์
สู้เอากลับไปให้ซินเวียดีกว่า เมื่อเก็บอาวุธเข้ากระเป๋ามิติแล้ว ฉางฟงก็เหินร่างย้อนกลับไป
ทางเดิม
การต่อสู้บนถนนสัญจรยังไม่จบ ดูเหมือนอาณาเขตที่ท�ำสงครามกันจะขยายออก
ไปทุกทิศทาง โดยเฉพาะในป่า ฉางฟงจึงไม่สามารถติดตามได้ว่า ผู้เล่นที่ถูกลบสกิลตาย
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ไปหมดหรือยัง
ฉางฟงเห็นจอมปราชญ์อาวุธ เนฟ และเทพกระบีเ่ วรตะไล แยกย้ายกันไปฆ่าผูเ้ ล่น
ฝ่ายกิลด์อวตารที่เหลือ เขาก็พอจะเดาได้ว่าหัวหน้ากลุ่มที่พกธงสีแดงและธงสีน�้ำเงินคง
ไม่รอดแล้ว
การต่อสูเ้ กิดขึน้ อีกนับชัว่ โมงจึงยุตลิ ง ชัยชนะตกเป็นของผูเ้ ล่นกิลด์ FOX แต่การ
สูญเสียด้านจ�ำนวนผู้เล่นก็ไม่ใช่น้อยๆ เลย เมื่อสงครามได้สิ้นสุดลง หัวหน้าที่นำ� ขบวน
คาราวานก็สั่งเก็บกวาดสนามรบ เพราะไม่อยากปล่อยอาวุธต่างๆ ทิ้งเปล่า อย่างน้อยเอา
ไปชดเชยให้คนที่ไปจุติใหม่ก็ยังดี
ดูเหมือนการสูญเสียด้านวัตถุดบิ จะไม่มผี ลกระทบมากนัก หลังจากผ่านการตรวจ
นับ ขบวนรถขนเนือ้ เสียหายไปยีส่ บิ ห้าคัน ยังเหลือห้าสิบแปดคันรถ แต่กม็ เี ก้าคันทีล่ ้อรถ
เสียหาย ต้องเอาเกวียนที่พังถอดล้อมาใส่แทน
ฉางฟงเห็นทุกคนในกลุ่มตัวเอง ทยอยออกจากป่ามาแล้ว เขาก็กระโดดลงจาก
ต้นไม้ เดินเข้าไปหาเช่นกัน ซินเวียหาที่นั่งเหมาะๆ ได้ ก็หยิบอาวุธออกมานั่งขัดท�ำความ
สะอาดเตรียมจ�ำหน่าย ฉางฟงมองตาเธอก็รู้แล้วว่าในมือซินเวียเป็นอาวุธระดับ 8 แน่ๆ
ฉางฟงหยิบอาวุธในกระเป๋ามิติส่งให้เธอไปอีกเล่ม เทพกระบี่เวรตะไล จอมปราชญ์อาวุธ
และเนฟ ก็หยิบอาวุธที่พวกเขาเก็บติดมือมาให้ซินเวียด้วยเช่นกัน
“พวกนายเป็นเบ๊เก็บอาวุธให้ซินเวียตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย” ฉางฟงถามติดตลก
“มันบังเอิญติดมือฉันมา ฉันแย่งมาจากผูเ้ ล่นทีม่ ธี งสีแดง” จอมปราชญ์อาวุธตอบ
“ส่วนฉันเอามาจากผู้เล่นที่มีธงสีนำ�้ เงิน” เทพกระบี่เวรตะไลตอบ
ฉางฟงหันไปมองเนฟแล้วถามว่า “เนฟ นายเอาอาวุธมาจากใคร”
“ไม่รู้ เห็นมันปักอยู่ในป่าก็เลยดึงออกมา” เนฟตอบ
“ตกลงพวกมันตายหมดหรือเปล่า” ฉางฟงถาม ซินเวียจึงบอกว่าเธอฆ่าไปสาม
เทพกระบีเ่ วรตะไลบอกว่าฆ่าไปหนึง่ จอมปราชญ์อาวุธบอกว่าฆ่าไปสอง เนฟบอกว่าฆ่าไป
สองเช่นกัน
“อืม...ฉันฆ่าไปหนึง่ คน แต่กไ็ ม่ครบสิบอยูด่ ี คนทีส่ บิ ใครฆ่าหว่า” ฉางฟงถามลอยๆ
“หรือมันหนีไปไหน” เทพกระบี่เวรตะไลตั้งข้อสันนิษฐาน
“มันหนีไปตอนที่พวกเราถูกฉางฟงเรียกให้ไปจัดการหัวหน้าพวกมันหรือเปล่า”
จอมปราชญ์อาวุธกล่าว
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ฉางฟงส่ายหน้าแล้วกล่าวว่า “ไม่ใช่หรอก ตอนนั้นมีผู้เล่นกิลด์ FOX เข้ารุมล้อม
พวกมันหลายคน แต่มีคนหนึ่งหนีรอดไปได้ ฉันจึงตามไปฆ่ามันในป่า”
จอมปราชญ์อาวุธนิ่งคิดเล็กน้อยก่อนกล่าวขึ้นว่า “นายคงฆ่าไอ้คนที่เราเจอในป่า
ใช่ไหม”
“นายเดาแม่นจริงๆ” ฉางฟงตอบ
จอมปราชญ์อาวุธหัวเราะแล้วกล่าวว่า “นึกถึงตอนทีม่ นั คุยฟุง้ ฉันยังคันเท้าอยูเ่ ลย
น่าเสียดายที่ฉันไม่ได้ฆ่ามันเอง”
“นายไม่ต้องเสียดายหรอก ฉันสั่งสอนมันเผื่อนายด้วยแล้ว” ฉางฟงกล่าวยิ้มๆ
“มันตายยังไง” จอมปราชญ์อาวุธถามต่อ
“ฉันซ้อมมันจนอ่วม ก่อนจะใช้หอกขว้างไปปักอกมันตาย” ฉางฟงตอบ
จอมปราชญ์อาวุธเงยหน้าหัวเราะอย่างสะใจ อินดี้ไม่ได้ออกโรงวันนี้ จึงไม่มีอะไร
คุยกับคนอื่น เธอเลยเอาแต่ถอนหายใจเฮือกๆ
เมื่องานส�ำเร็จ ฉางฟงก็เอ่ยปากบอกลาหัวหน้ากิลด์ DEVIL ที่น�ำยอดฝีมือมา
ช่วยเหลือกิลด์ FOX
หลังจากแยกกลุ่มออกมาเดินทางต่างหาก ฉางฟงกับจอมปราชญ์อาวุธก็ออฟไลน์
ออกจากเกมทันที ส่วนเทพกระบี่เวรตะไลเดินทางกลับไปยังเมืองจงหนานก่อน
ฉางฟงออฟไลน์ปุ๊บ ก็โทรศัพท์ไปหาพี่จินดาทันที เพราะเดี๋ยวจะรับมุกกันไม่ถูก
จนปูผ่ อมสืบเสาะมาถึงตัวเขาได้ พีจ่ นิ ดาบ่นอุบมาทางโทรศัพท์เสียยกใหญ่ โทษฐานปกปิด
เธอ เมื่อเตรียมการค�ำพูดเรียบร้อย กุมภาก็ไปเช็กฐานข้อมูลในเครื่อง แต่ยังไม่พบอะไร
ผิดปกติ
กุมภาปรายตามองดูนาฬิกาแขวนบนผนัง ตอนแรกเขาคิดจะเข้าไปเล่นเกมต่อ แต่
สุดท้ายก็เปลี่ยนใจ เพราะมันเกือบจะสิบหกนาฬิกาแล้ว จึงตัดสินใจออกไปข้างนอกแทน
กุมภานึกถึงตุก๊ ตาทีเ่ ขาสัง่ ท�ำเลยรีบเข้าไปเอาในห้อง เมือ่ เช้าเขาลืมเอาให้เจนจิรากับสายพิน
กุมภาจึงคิดจะเอาไปให้ตอนนี้เลย
กุมภาขับรถไม่กนี่ าทีกม็ าถึงคอนโดมิเนียมของสีส่ าว ชายหนุม่ ท�ำตามกฎโดยมอบ
บัตรประชาชนและเซ็นชื่อระบุห้องที่ต้องไปพบ เขาจึงขึ้นไปบนคอนโดฯ ได้ คนที่มาเปิด
ประตูห้องคือสายพิน
“ลมอะไรหอบนายมาเนี่ย” สายพินถาม
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“ลมบ้าหมูมั้ง! ขอเข้าไปหน่อยสิ” กุมภากล่าวยิ้มๆ สายพินจึงเปิดประตูกว้างขึ้น
และหลีกทางให้เขา กลิ่นหอมของอาหารที่โชยออกจากในครัว ท�ำให้กุมภารีบจ�้ำเท้าเข้าไป
“นายรีบไปไหนเนี่ย” สายพินถาม
“ห้องครัว วันนี้ฉันจะกินข้าวที่นี่” กุมภาตอบเสียงดังขณะเดินทะลุเข้ามาในห้อง
ครัวแล้ว ธารทิพย์ เจนจิรา และหยกนภาที่อยู่ในครัว หันหน้ามามองกุมภากันหมด
“ท�ำสุกี้ใช่ไหมอะ” กุมภาถาม
“ใช่ จมูกดีจริงๆ เลยนะ นายมีธุระอะไรหรือจึงมาหาพวกฉันที่นี่” ธารทิพย์ตอบ
และถามกลับ
“ฉันเอาของมาฝากพวกเธอ” กุมภาตอบ ท�ำให้สามสาวในห้องครัวสนใจขึ้นมา
พวกเธอจึงจ้องมองถุงกระดาษที่กุมภาถืออยู่ตาไม่กะพริบ
“ของฝากอะไรอะ” เจนจิราถามเพราะทนสงสัยไม่ไหว
“ปลาหมึกตากแห้ง” กุมภาตอบ เล่นเอาสามสาวเบ้ปากกันหมด กุมภาหัวเราะข�ำ
บอกว่าไม่ใช่หรอก เป็นตุ๊กตาสี่ตัวที่ปักรูปใบหน้าพวกเธอ สามสาวรีบไปล้างมือทันที
สายพินแบมือมาตรงหน้ากุมภาก่อนคนอื่น เขาจึงหยิบตุ๊กตาผ้าที่มีหน้าตาเหมือน
เธอส่งให้ไป สายพินถึงกับกรี๊ดลั่น เพราะหน้าตาเหมือนเธอมาก
สี่สาวต่างพากันสนใจตุ๊กตาของพวกเธอ ส่วนกุมภาสนใจหม้อซุปมากกว่า เพราะ
ตอนเที่ยงกุมภาไม่ได้กินข้าว เย็นนี้จึงหิวเป็นพิเศษ กุมภามองดูปลาหมึก เนื้อหมู เนื้อไก่
ลูกชิ้น เห็ด เต้าหู้กุ้งหั่นเต๋า และอีกหลายอย่างเต็มโต๊ะท�ำครัว พอหยกนภาเดินเข้ามาใน
ครัว กุมภาก็ถามขึ้นทันทีว่า
“ท�ำเยอะขนาดนี้ พวกเธอกินหมดหรือ”
“วัตถุดิบทุกอย่าง แม่ส้มจีนให้คนขับรถเอามาส่ง แม่ส้มจีนฝากบอกให้ทำ� ไปเผื่อ
นายด้วย” หยกนภาตอบ กุมภาหัวเราะแล้วกล่าวว่า “แม่บุญธรรมของฉันใจดีจัง ฉันจะ
กินที่นี่แหละ ไม่ต้องเอาไปส่งให้ยุ่งยาก”
“แม่นายก็ใจดีนะ” หยกนภาพูดขึ้น
“เธอรู้ได้ยังไง” กุมภาย้อนถาม
“นายคงไม่รู้ ยัยส้มจีนกับยัยฟางฟางโทรศัพท์ไปอ้อนแม่นายทุกวัน จนสมบัตนิ าย
จะถูกยกให้พวกเธอหมดแล้ว คิๆ” หยกนภาพูดติดตลก
“แม่ฉันอยากได้ลูกสาวอีกสักคน แต่พ่อฉันไม่ได้เรื่อง ได้ฟางฟางกับส้มจีนไปเป็น
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ลูกบุญธรรม แม่คงดีใจมาก” กุมภาตอบยิ้มๆ
“แม่นายส่งช็อกโกแลตกล่องใหญ่กับชีสต์เนเธอร์แลนด์มาให้พวกฉันด้วยนะ”
หยกนภาพูดขึ้น
“พวกเธอชอบช็อกโกแลตหรือ” กุมภาถามต่อ
หยกนภาพยักหน้าหงึกๆ
“หลายปีกอ่ น แม่เคยส่งช็อกโกแลตมาให้ฉนั เหมือนกัน ฉันกินได้แท่งเดียว ทีเ่ หลือ
ค้างไว้ในตู้เย็น เพิ่งเอาออกมาเมื่อปีท่ีแล้วเอง” กุมภาตอบ
หยกนภาหัวเราะก่อนกล่าวว่า “เรื่องตู้เย็นนาย ส้มจีนกับฟางฟางพูดให้ฟังแล้ว
วันหลังก็รู้จักเคลียร์ของหมดอายุออกมาบ้าง เดี๋ยวเผลอกินเข้าไปมีหวังชักตาตั้ง”
“คุยอะไรกันอยู่เอ่ย” ธารทิพย์ถามแทรกขึ้นขณะเดินเข้ามาพร้อมเจนจิรา
“คุยเรื่องสุกี้” หยกนภาตอบ
“นายจะกินสุกี้กับพวกเราที่นี่เลยใช่ไหม กุมภา” ธารทิพย์ถาม
“ใช่” กุมภาตอบยิ้มๆ
ธารทิพย์ชี้นิ้วไปบนหลังตู้พลางกล่าวว่า “หม้อสุกี้อยู่บนโน้น ช่วยไปเอามาล้างให้
สะอาดเลยนะ”
กุมภารีบตอบรับ แล้วกุลกี จุ อใช้เก้าอีป้ นี ขึน้ ไปหยิบหม้อสุกมี้ าท�ำความสะอาดโดย
ไม่บ่นสักค�ำ
เวลาสิบเก้านาฬิกา ทุกคนเริ่มกินสุกี้ คนที่ท�ำน�ำ้ จิ้มคือเจนจิรา กุมภานึกไม่ถึงว่า
เธอจะท�ำน�้ำจิ้มแบบคนจีนเป็นด้วย วัตถุดิบหลักของน�้ำจิ้มสุกี้สูตรคนจีนก็คือ เต้าหู้ยี้
ดังนั้นน�้ำจิ้มจึงออกสีแดงโดยไม่จำ� เป็นต้องใส่ซอสพริก
เจนจิรากับสายพินคงคิดจะไปท�ำงานที่เมืองกาญจน์จริงๆ สองสาวจึงคุยเรื่อง
โปรเจ็กต์สารพัดที่คิดจะท�ำให้เพื่อนๆ ฟัง ยิ่งเรื่องซื้อที่ดินเพิ่ม สองสาวท่าทางจริงจังมาก
ถึงขนาดติดต่อนายหน้าไปแล้ว กุมภาไม่รู้ว่าสองสาวไปคุยกับแม่ลินดายังไง แม่กับพ่อเขา
จึงได้ออกปากจะซื้อที่ดนิ เพิ่มให้พวกเธอเป็นของขวัญ
เนื่องจากช่วงนี้เจนจิรากับสายพินโทรศัพท์ไปคุยกับแม่เขาถี่มาก ตามค�ำบอกของ
หยกนภา พวกเธอจึงเรียกคุณแม่ลินดาจนติดปาก เล่นเอากุมภาส่ายหน้า และแอบอิจฉา
สองสาวอยู่เหมือนกัน กุมภามองเห็นแล้วว่าสามคนทีน่ งั่ อยู่ตรงหน้าเขาเริม่ วาดสิง่ ทีต่ วั เอง
ต้องการจะท�ำในอนาคตแล้ว แต่ยังไม่รู้ว่าหยกนภาคิดจะท�ำอะไรในอนาคต จึงถามขึ้นว่า
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“อ้อมคิดหรือยังว่าจะท�ำอะไรในอนาคต”
“ฉันคงบริหารโรงแรมต่อจากพ่อ” หยกนภาตอบยิ้มๆ
“นายถามแต่คนอื่น นายแหละคิดจะเป็นนักธุรกิจตามที่หนังสือเขียนจริงๆ หรือ”
ธารทิพย์ถามบ้าง
กุมภายกมือเกาศีรษะก่อนจะกล่าวว่า “ฉันชอบท่องเที่ยวไปเรื่อยๆ บางทีการเป็น
นักธุรกิจก็ไม่เลวเหมือนกัน”
“พ่อบอกว่านายหัวดี ฉลาด ชอบความท้าทาย กล้าได้กล้าเสีย แถมมีเล่ห์เหลี่ยม
วงการธุรกิจจึงเหมาะสมกับนายที่สุดแล้ว” เจนจิราพูดสนับสนุน
“อืม...พ่อฉันก็พูดเหมือนกัน” ธารทิพย์กล่าว
กุมภาในขณะนั่งกินสุกี้ เขาก็แอบคิดในใจว่า บางทีถ้าเรียนจบ เขาคงต้องวางมือ
จากเรื่องที่ท�ำให้อาชาติชายแล้ว เพราะคงไม่ดีแน่ถ้ารูปเขาติดอยู่หน้าหนังสือตลอด จน
วันหนึ่งอาจน�ำภัยมาสู่คนที่เขารัก
กุมภาอยู่กินสุกี้จนถึงสามทุ่มกว่าๆ ก็กลับห้องพัก โดยได้สุกี้ใส่ถุงมากินตอนเช้า
อีกมื้อ
พอมาถึงห้องพัก กุมภาก็เข้าห้องคอมพิวเตอร์อีกครั้ง ดวงตากุมภากระจ่างวาบ
เมื่อเขาได้พบข้อมูลที่ถูกส่งมาจากเป้าหมาย เขาไม่รอช้า รีบส่งข้อมูลทั้งหมดไปให้พี่จินดา
ทันที
กุมภานอนเล่นในห้องเกือบชั่วโมง เขาจึงโทรศัพท์ไปหาวุธเพื่อสอบถามความ
เคลื่อนไหว
“วุธ เป็นไงบ้าง” กุมภาถามขึ้นก่อน
“รู้ตัวคนร้ายแล้ว แต่หมอนั่นหนีไปได้อย่างฉิวเฉียด หลักฐานที่ได้จากพี่จินดาคง
ท�ำให้เขาดิ้นไม่หลุด ต�ำรวจบอกว่าจะจับให้ได้ในคืนนี้” วุธตอบ
“ปู่ผอมเป็นไงบ้าง” กุมภาถามต่อ
“โกรธจนควันออกหู เพราะปูน่ กึ ไม่ถงึ ว่าคนทีเ่ ล่นงานบริษทั เป็นคนภายในเอง” วุธ
ตอบ
“นอกจากต้องตามตัวเขาให้เจอ นายค้นเจอหลักฐานทีส่ ามารถเชือ่ มโยงไปหาผูเ้ ล่น
กิลด์อวตารได้หรือเปล่า” กุมภาถามต่อด้วยน�ำ้ เสียงนิ่งเรียบ
“ไม่มีเลย หมอนี่เก็บกวาดหลักฐานที่ตัวเองท�ำชั่วไว้ดีมาก เราตรวจค้นทุกซอก

ปากกาแดงดำ� 71

ทุกมุมในห้องพักเขาแล้ว แต่ไม่พบอะไร มีทางเดียวคือ คงต้องตามตัวเขาให้เจอเท่านัน้ ” วุธ
ตอบ
“ถ้าพรุ่งนี้ยังตามจับเขาไม่ได้ นายมีแผนส�ำรองแล้วหรือยัง” กุมภาถามต่อ
“พวกเราล่วงรู้แล้ว ผู้เล่นระดับสูงของกิลด์อวตารทั้งหมดสิบห้าคน มีความ
เกีย่ วข้องกับการโกงสกิล ถ้ายังจับตัวการไม่ได้ พรุง่ นีป้ ฉู่ นั เปิดไฟเขียวให้แบนพวกเขาถาวร
ทันที และถ้ามีการร้องเรียนขึ้นมา ปู่จะรับผิดชอบเอง” วุธตอบ
“ปู่นายนี่ใจร้อนจริงๆ” กุมภากล่าว
“ฉันบอกปู่แล้ว ถ้ายังจับไม่ได้จริงๆ ให้รออีกสักวัน แต่ปู่ยังโกรธอยู่ ไม่ฟังฉัน
เลย” วุธตอบ
กุมภานิง่ คิดทบทวนข้อมูลทีเ่ ขาได้รบั มาทัง้ หมด ก่อนจะกล่าวขึน้ ว่า “ดูจากความเร็ว
ที่คนร้ายเข้าไปเช็กข้อมูลผู้เล่นที่ถูกฉันลบล้างสกิล โอกาสที่จะมีแค่กิลด์อวตารที่โกงสกิล
ก็มีความเป็นไปได้ถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ งั้นปล่อยให้ปู่ผอมท�ำตามใจไปเถอะ”
“อืม...นายจะเข้าไปเล่นเกมคืนนี้เลยไหม” วุธตอบรับและเปลี่ยนเรื่องคุย
“ไม่ละ พรุ่งนี้เช้าค่อยเล่นดีกว่า” กุมภาตอบ
“งัน้ พวกเราคงเจอกันทีเ่ มืองจงหนานแล้ว” วุธกล่าวยิม้ ๆ ส�ำหรับเขา...พรุง่ นีก้ ไ็ ม่รู้
จะได้เข้าไปเล่นเกมหรือเปล่า
“โอเค คืนนี้ขอให้นายได้รับข่าวดีจากต�ำรวจก็แล้วกันนะเพื่อน ฉันวางสายก่อน
ละ” กุมภาพูดจบก็กดปุ่มวางสายทันที
กุมภาสนทนากับวุธจบก็ไปนัง่ หน้าเครือ่ งคอมพิวเตอร์ ดึงข้อมูลทีไ่ ด้ส่งให้พจี่ นิ ดา
มานัง่ ตรวจสอบดู เมือ่ เห็นอีเมลทีใ่ ช้ตดิ ต่องาน กุมภาก็เริม่ ถอดหาพาสเวิรด์ ทีด่ งึ มาได้จาก
เครื่องเป้าหมาย ซึ่งจ�ำเป็นต้องใช้โชคเหมือนกัน เพราะถ้าเครื่องเป้าหมายไม่ได้ส่งอีเมล
ติดต่อกับใครในวันนี้ โปรแกรมขโมยข้อมูลที่เขาทิ้งไว้ขณะลบล้างสกิลผู้เล่นก็จะดูด
พาสเวิร์ดมาไม่ได้
“แจ็กพอต!” กุมภาร้องอุทานเมือ่ พบพาสเวิรด์ เข้าเมลแล้ว เขาไม่รวู้ า่ ฝ่ายถอดรหัส
ของต�ำรวจจะเจอเส้นทางเข้าอีเมลนีห้ รือยัง แต่เขาก็ต้องรีบเข้าไปก่อนจะถูกหน่วยไซเบอร์
ของต�ำรวจเปลี่ยนพาสเวิร์ดใหม่ กุมภาใช้เวลาไม่ถึงนาทีก็สามารถเข้าไปดูในอีเมลของ
พนักงานอีกคนหนึ่งที่หนีไปแล้ว
“ไหนดูหน่อยซิ มีใครน่าสนใจ”
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“เขามีการติดต่อกับผู้หญิงสองสามคน ส่วนผู้ชายมีอยู่ไม่น้อยเลย เราจะหา
เป้าหมายเจอได้ยังไงนะ” กุมภาพูดกับตัวเองเบาๆ ขณะใช้สมองครุ่นคิด
“ชายคนนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญการเขียนโปรแกรมคนหนึ่ง ถ้าเพื่อนอายุเท่ากันหรือ
มากกว่าคงไม่มีเวลาเล่นเกมมากนัก เราควรสกรีนวัยรุ่นหรือคนวัยท�ำงานอายุน้อย และ
ติดต่อกับเขาในช่วงหลังๆ”
เมือ่ กุมภาได้เป้าหมาย ก็เริม่ ใช้ชอื่ และอีเมลตรวจสอบหาหน้าตาทีแ่ ท้จริงของคนที่
ติดต่อกับโปรแกรมเมอร์รายนี้ แน่นอนว่าคนที่ช่วยให้เขาท�ำงานง่ายขึ้นคือลิลลี่
กุมภานั่งรออยู่เกือบชั่วโมง ในที่สุดใบหน้าของทุกคนที่มีการติดต่อกับพนักงาน
ผู้เขียนโปรแกรมคนนี้ก็ปรากฏออกมาที่หน้าจอคอมพิวเตอร์
“มีมากถึงสามสิบสองคน การแยกแยะคงไม่ใช่เรื่องง่ายแล้ว” กุมภากล่าว
“คงต้องใช้แผนการหน่อย” กุมภาตัดสินใจส่งข้อความไปหาทุกคนที่เขามีรายชื่อ
ทันที โดยข้อความเหล่านั้นพิมพ์เหมือนกันว่า
สวัสดีเพื่อนรัก
ตอนนี้เราเดือดร้อน ต้องการความช่วยเหลือด่วน
และเราจะตอบแทนนายในภายหลัง
ถ้านายสามารถให้ความช่วยเหลือได้
โปรดติดต่อกลับเราด่วน
กุมภาพิมพ์จดหมายสัน้ ๆ และก�ำกวม ไม่ระบุชอื่ เพือ่ นในจดหมายว่าเป็นใคร เพราะ
เขาไม่รู้จักสักคน แต่เขาต้องการให้ฝ่ายตรงข้ามตอบกลับมาเพื่อประเมินความสัมพันธ์
กุมภาต้องรอค�ำตอบของคนที่เขาส่งอีเมลไปหาแข่งกับเวลา เหตุผลที่ต้องแข่งกับ
เวลาเพราะถ้าหน่วยไซเบอร์ของต�ำรวจแฮ็กเข้ามาเจอเขาก�ำลังสือ่ สารในเวลานี้ ก็จำ� เป็นต้อง
ชิ่งหนี
กุมภานั่งรออยู่ครึ่งชั่วโมงก็มีอีเมลตอบเข้ามาแปดฉบับ แต่พอกุมภาอ่านจนหมด
แล้ว ตามการวิเคราะห์ของเขา คนทั้งแปดยังไม่ใช่คนว่าจ้างสร้างสกิลโกงอย่างแน่นอน
“เกือบชั่วโมงแล้ว สงสัยวิธีนี้จะใช้ไม่ได้ผล เพราะเวลาน้อยไปหน่อย” พอกุมภา
บ่นจบก็มีอีเมลเข้ามาอีกหนึ่ง เขาไม่รอช้า รีบเปิดอ่านทันที แล้วเขาก็ต้องตกตะลึงเมื่อได้
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อ่านข้อความนั้น
‘สวัสดีลูกค้าเพื่อนรัก
เราอ่านจดหมายนายก็งงๆ อยู่บ้าง
แต่เมื่อนายติดต่อมาหาเรา เราจึงได้แต่วิเคราะห์ว่า
นายคงมีความต้องการกะทันหัน
เรายินดีจัดให้นายได้เร็วที่สุดวันพรุ่งนี้
โปรดระบุว่านายต้องการหนังโป๊แนวไหน ไทย จีน ฝรั่งหรือญี่ปุ่น
เรารับประกันว่าทุกแผ่นเป็นหนังใหม่!’
ป.ล. ถ้าอยากได้เดี๋ยวนี้ ค่าหนังแผ่นละร้อย
ส่วนค่ารถไปส่ง สองพันเอาปะ
“อ๊ากกก!!! นีฉ่ นั อีเมลไปหาไอ้คนขายหนังโป๊” กุมภาร้องอุทาน แต่สกั พักก็หวั เราะ
ดังลั่นห้อง
ขณะกุมภาก�ำลังตัดใจจะปิดอีเมล เขาก็เห็นจดหมายฉบับใหม่ดีดเข้ามาพอดี โดย
ชื่ออีเมลเขียนเพียงอักษร ก.ไก่ สองตัวเท่านั้น
“เฮ้อ! คงไม่ใช่อีเมลบ้าๆ อีกนะ” กุมภาพูดจบก็เปิดอ่าน
‘มีอะไร’
ในจดหมายมีข้อความสั้นๆ เท่านั้น ท�ำให้กุมภาต้องนิ่งคิด เขาจ้องมองข้อความ
สั้นๆ นี้อยู่เกือบนาที แล้วก็คลี่ยิ้มออกมาก่อนกล่าวว่า “ลองเล่นดูหน่อยก็ไม่เสียหายอะไร
นี่” พูดจบก็ส่งข้อความกลับไปยังอีกฝ่ายว่า
‘ผมขาดเงิน เพื่อนอย่างคุณสามารถให้ความช่วยเหลือผมได้ไหม’
กุมภารอไม่นาน อีกฝ่ายก็ตอบกลับมาว่า
‘คุณต้องการเงิน ผมมีเงิน
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ผมยังถือคุณเป็นเพื่อนร่วมผลประโยชน์
คุณลองเสนอไอเดียมา เผื่อผมสนใจ
คุณจะได้เงินตามที่ต้องการ’
กุมภาอ่านข้อความจบก็รีบพิมพ์ตอบกลับไปว่า
‘ผลประโยชน์ทางเกมเป็นอย่างไร
ผมยังมีไอเดียเจ๋งๆ อีกมาก’
กุมภานั่งรอเกือบห้านาที ฝ่ายตรงข้ามก็ส่งข้อความมาหาเขาอีกครั้ง
‘งั้นก็ส่งรายละเอียดมา’
เมือ่ ฝ่ายตรงข้ามตอบมาแบบนี้ กุมภาก็คลีย่ มิ้ ทันที เขาจัดการส่งไฟล์ PDF เปล่าๆ
ไม่มีข้อมูลอะไร พร้อมกับแนบไฟล์สปายแวร์ติดไปด้วยกัน ไม่นานก็มีข้อความตอบกลับ
มา กุมภาจึงคลิกอ่านอีกครั้ง
‘คุณส่งสปายแวร์มาที่เครื่องผมท�ำไม ดูเหมือนมันไม่มีเหตุผล
และไม่ว่าคุณคิดจะท�ำอะไร มันก็ไม่มีประโยชน์
ต่อให้คุณรู้จักผม คุณก็ท�ำอะไรผมไม่ได้หรอก
ไม่งั้นผมก็คงไม่กล้าท้าคุณว่า
ถ้างานที่เราได้ทำ� ร่วมกันเกิดปัญหาอะไรขึ้น
คุณสามารถโยนมาที่ผมได้เต็มที่’
ค�ำตอบทางอีเมลของคนฝั่งตรงข้ามท�ำให้กุมภาอึ้งไปเลย เขาไม่รู้ว่าอีกฝ่ายท�ำไม
ถึงมีความมั่นใจในตัวเองนัก แต่จากค�ำพูดที่ส่งกลับมา ฝ่ายนั้นต้องไม่ธรรมดาแน่ๆ
กุมภาไม่ได้ตอบกลับ แต่เขาเลือกเก็บเกี่ยวข้อมูลที่ถูกส่งกลับมาบางส่วนก่อน
สปายแวร์ของเขาจะถูกฆ่าตาย กุมภาได้เพียงต�ำแหน่งไอพีแอ็ดเดรสของฝ่ายตรงข้าม
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เท่านั้น เมื่อตรวจสอบดู เขาก็พบว่ามันเป็นไอพีมาจากประเทศพม่า กุมภาสั่งพรินต์ภาพ
ชายหนุ่มคนนั้นมานั่งดู
“ใช่หน้าตาจริงๆ ของเขาหรือเปล่าเนี่ย”
กุมภาพูดกับตัวเองเบาๆ จากนัน้ ก็สบื หาประวัตขิ องชายหนุม่ คนนีจ้ ากโลกไซเบอร์
ไม่นานต่อมากุมภาก็ต้องอ้าปากค้าง
“บ้าหรือเปล่าวะเนี่ย” กุมภากะพริบตาปริบๆ
“ลูกเมียน้อยท่านนายพลที่เป็นชาวพม่า!” กุมภาร้องอุทาน เขารีบติดต่อไปหาอา
ชาติชายอย่างรวดเร็ว พออีกฝ่ายรับสาย กุมภาก็ถามขึ้นว่า “อาครับ ตอนนี้ได้ข้อมูลท่าน
นายพลเยอะไหม”
“มีอะไรหรือ” อาชาติชายตอบมาตามสาย
“ผมมีเรื่องต้องการจะถามบางอย่างครับ” กุมภาตอบ
“อาได้ศึกษาประวัติท่านนายพลมาบ้างแล้ว ถามมาสิ ถ้าตอบได้ก็จะตอบให้
ทันที” อาชาติชายกล่าว
กุมภาไม่รอช้า สูดหายใจลึกๆ แล้วรีบกล่าวว่า “ผมอยากได้ข้อมูลลูกชายนายพล
ที่มาจากพม่า”
“หมายถึง หน่ายวิน หรือ” อาชาติชายถาม
“ผมไม่รู้ แต่เขามีชื่อไทยว่า ไทยวิทย์” กุมภาตอบ
อาชาติชายหัวเราะแล้วกล่าวว่า “เขาเป็นคนเดียวกัน หมอนี่ตัวร้ายเลยนะ อายุ
แค่ 25 ปี แต่มีทั้งกองก�ำลังลับ และเป็นมือพระกาฬฆ่าคนของท่านนายพล เขาท�ำหน้าที่
ควบคุมลูกน้องที่ดูแลบ้านพัก ไม่ให้ใครเข้าไปรบกวนท่านนายพลได้ง่ายๆ”
กุมภานึกโยงไปถึงทหารรับจ้างที่เผารถ เขาก็ขนลุกซู่ทันที
“กองก�ำลังลับเขามาจากไหนครับ” กุมภาถาม
“ตามที่สายสืบได้ข่าวมา กองก�ำลังลับส่วนใหญ่เป็นคนกะเหรี่ยงเชื้อสายพม่า แต่
พูดไทยได้ พวกนี้เดนตายทั้งนั้น มีข่าวว่าลูกชายของท่านนายพลคนนี้เคยอยู่กับกองก�ำลัง
กะเหรีย่ งอิสระทีต่ ะเข็บชายแดนหลายปี” อาชาติชายตอบ ท�ำให้กมุ ภาถึงกับต้องปาดเหงือ่
“มีปัญหาอะไรหรือเปล่ากุมภา” อาชาติชายถามตรงๆ
กุมภาไม่มีทางเลือกจึงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้อาชาติชายฟัง
“บอกปู่ผอมอยู่ห่างๆ หมอนี่ไว้จะดีที่สุด ตามประวัติของมันที่ได้รับมา หมอนี่

