
“ก่อนอ่านคู่มือ โปรดศึกษาค�าแนะน�าการใช้งานเบื้องต้นทุกครั้ง” 

How to be Game Idol คู่มือการเป็นเกมไอดอล เป็นส่วนหนึ่ง

ของวชิา ‘เกมไอดอลศาสตร์’ จดัท�าขึน้เพือ่ให้ผูใ้ช้งานสามารถตระเตรยีม

และทราบวธิกีารเป็นเกมไอดอลอย่างถกูต้องสมบรูณ์ นีค่อืเวอร์ชนัอปัเดต 

ล่าสุดที่ไม่มีอะไรล่าไปกว่านี้อีกแล้ว 

คู่มือการเป็นเกมไอดอลนี้ประกอบด้วย ภาคทฤษฎี และ ภาค

ปฏิบัติ โดยเนื้อหาส่วนนี้เป็น ‘ภาคปฏิบัติ’ หากผู้ใช้คู่มือไม่เคยรู้จัก หรือ

ไม่เคยเป็นเกมไอดอลมาก่อน คู่มือเล่มนี้จะช่วยชี้แจงทุกรายละเอียด 

ไขข้อข้องใจอย่างเจาะลึก เริ่มอธิบายตั้งแต่จุดเริ่มต้นของเกมไอดอล  

ไปจนถึงความลับสุดยอดของเกมไอดอลที่ไม่เคยมีใครทราบมาก่อน

วิธีการใช้งานเบื้องต้น กรุณาปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อ

ประสิทธิภาพสูงสุด

ข้อ 1 ผู้ใช้คู่มือต้องท่องค�าว่า ‘เกมไอดอล’ วันละสามครั้ง สาม

เวลา จนกว่าจะอ่านจบ

ข้อ 2 กรุณาอ่านภาคทฤษฎีให้จบก่อนอ่านภาคปฏิบัติ
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ข้อ 3 นี่เป็นแค่คู่มือ ไม่ใช่ต�าราเรียน ไม่จ�าเป็นต้องท่องจ�า

ข้อ 4 คูม่อืนี ้‘อ่าน’ ได้อย่างเดยีว ห้ามใช้ท�าอย่างอืน่ที่ไม่เกีย่วข้อง 

เช่น ขีด เขียน ฉีกทิ้ง พับจรวดเล่น ให้สุนัขเลีย เอาไปท�ากระดาษช�าระ 

ข้อ 5 โปรดใช้งานคู่มืออย่างทะนุถนอมและตั้งใจ อ่านทุกบรรทัด 

ทุกตัวอักษร เว้นบ้างก็ได้ ข้ามบ้างก็ดี ถ้าไม่เข้าใจสามารถอ่านซ�้าได้ ไม่

คิดค่าอ่านเพิ่มแต่อย่างใด

ข้อ 6 การอ่านอย่างต่อเนื่องติดต่อกันจะท�าให้ได้ผลดีมากขึ้น 

ข้อ 7 คูม่อืนีม้คีณุสมบตัพิเิศษอยูส่องประการ คอื กระตุน้ประสาท

และกล่อมประสาท ซึ่งจะตื่นเต้นเร้าใจหรือง่วงเหงาหาวนอนขึ้นอยู่กับว่า

ต้องการให้ออกฤทธิ์แบบไหน

ข้อ 8 หากต้องการโหวตให้เกมไอดอล สามารถส่งคะแนนโหวต

ได้ทาง SMS โดยการพิมพ์ GI เว้นวรรค ตามด้วยชื่อเกมไอดอลที่คุณ 

ชืน่ชอบ และส่งมายงัหมายเลข XXXXXX (หมายเลขนีย้งัคงเป็นความลบั)

ข้อ 9 สามารถสมัครเป็นเกมไอดอลได้ที่ศูนย์เกมไอดอลอะคา- 

เดมี หมายเลขศูนย์บรกิาร *GIA หรอืส่งอเีมลมาที ่Administrator@GIA.

com ได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าบริการ (หากสามารถติดต่อได้ 

แสดงว่าได้รับการตอบรับแล้ว ขอแสดงความยินดีด้วย)

สุดท้าย จงพึงตระหนักไว้ว่า คู่มือเล่มนี้เขียนเพื่อความบันเทิง

มากกว่าสาระ 

ผูเ้ขยีนคู่มอืหวงัเป็นอย่างยิง่ว่า คูม่อืเล่มนีจ้ะเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ช้

งานไม่มากก็น้อย และขออวยพรให้ทุกท่านได้เป็นเกมไอดอลสมความ

ปรารถนา 

ป.ล. คู่มือนี้ไม่มีสารบัญ ฉะนั้นไม่ต้องเปิดหาให้เสียเวลา



บททดสอบที่ 61
ชั้น GI - 49

“G.I.A. Escape จะเป็นเกมสุดท้ายของเกมไอดอลอะคาเดมี

ผมขอย�้าให้ชัดเจนว่า...จะไม่มีใครได้กลับโลกเกม

ส่วนเหตุผล...ผมจะเฉลยเมื่อเกมไอดอลไปถึงชั้น GI - 49” - จอร์จ สมิธ

“ว่าไงครับ จอร์จ สมิธ! ท�าไมไม่ตอบผมครับ!!!”

ลอเรนท์ตะโกนก้องสนาม เฉกเช่นฝูงคนท่ีฮึกเหิมท้าทายจอร์จ 

สมิธ พวกเขาลุกขึ้นยืนโห่ร้อง

“ว่าไงจอร์จ สมิธ!” “แกถึงคราวอับจนแล้ว”

“ยอมซะเถอะ ให้ทุกคนไปต่อ!” “ใช่ แบบนี้แฟร์สุด!”

หลังจากที่ลอเรนท์ประกาศท้าทายจอร์จ สมิธ ไม่ใช่แค่เขาเท่านั้น 

ฝูงชนต่างก็พากันสนับสนุน ท�าให้ลอเรนท์อึ้งไปเล็กน้อย เขาตกใจมาก

เหมือนกัน ไม่คิดว่าค�าพูดของเขาไม่กี่ค�าจะส่งผลให้ฝูงชนหันมาเข้าข้าง

มากขนาดนี้

แต่ว่านะ ยังไงนี่ก็เป็นเรื่องถูกต้องที่สุดแล้ว...แววตาลอเรนท์แปร

เปลี่ยนเป็นจริงจัง 

“จอร์จ สมิธครับ! ถึงขั้นนี้แล้ว ได้โปรด เลิกให้พวกเราท�าร้าย

กันเองเถอะนะครับ” ค�าวิงวอนของลอเรนท์ได้รับการตอบรับจากมวล

มหาชน 
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ลอเรนท์อดมองไปท่ีเพือ่นเกมไอดอลแต่ละคนไม่ได้ แม้ว่าเนโรจะ

ไม่ได้สนับสนุนให้เขาท�าแบบน้ีแต่ก็พยักหน้าและย้ิมให้เขาราวกับจะบอก

ว่านี่คือการตัดสินใจที่ดีที่สุด เกมไอดอลหลายคนแสดงสีหน้าขอบคุณ

อย่างซาบซึ้ง แอคซิสยังคงมีท่าทีนิ่งเฉย ส่วนแอนนาเบลล์ เขากะพริบตา

ถี่ๆ เล็กน้อย เจ้าหญิงแอนนาเบลล์คล้ายกับจะมองเขาด้วยสีหน้า

เคร่งเครียดแวบหนึ่ง จากนั้นก็พยักหน้าเบาๆ และยิ้มอย่างสง่างาม

“ข้าพเจ้าได้รบัค�าตอบจากผูอ้�านวยการจอร์จ สมิธเรยีบร้อยแล้ว...”

เมื่อเสียงพิธีกรดังขึ้นกึกก้อง ทั่วทั้งสนามก็เงียบลงทันควัน

“ท้ายทีส่ดุเมือ่มงกฎุนัน้ไม่มผีูใ้ดต้องการ คงไม่มปีระโยชน์ทีจ่ะต้อง

รกัษาเงือ่นไขเหล่าน้ีไว้ เพือ่ความพงึพอใจของมวลมหาชนผูส้�าคญัต่อเกม

ไอดอลอะคาเดมีมากที่สุด ผู้อ�านวยการจอร์จ สมิธจึงขอประกาศให้ ใน

ด่านที่เก้าและสิบของ G.I.A. Escape นี้ ไม่มีเกมไอดอลผู้ใดตกรอบ

ขอรับ!”

เฮ้! กรี๊ดดด!

เมื่อสิ้นเสียงประกาศของพิธีกร ฝูงชนต่างก็พากันส่งเสียงเฮ 

กระโดดดีใจจนอัฒจันทร์แทบถล่ม นี่อาจเป็นข่าวดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา 

แม้แต่เกมไอดอลหลายคนก็ยังมองหน้ากันเองอย่างแทบไม่อยากเชื่อ

ลอเรนท์ยืนนิ่ง ก้าวขาไม่ออกท�าสีหน้าไม่ถูกเลยทีเดียว แทบไม่

อยากเชื่อหูตัวเอง เมื่อกี้นี้เขาไม่ได้ฟังผิดไปใช่ไหม จอร์จ สมิธยอมรับ

เงื่อนไขของเขาแล้ว! เขาไม่ต้องท�าร้ายใคร และทุกคนก็จะได้ไปต่อ!

“อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเกมไอดอลทั้งหลายจะผ่านด่านนี้ไปได้ แต่

ด่านต่อๆ ไปพวกเขายังต้องเผชิญกับเกม G.I.A. Escape และยังคงมี

เงื่อนไขการตกรอบอยู่เหมือนเดิม

“และสดุท้าย หลงัช่วงนีเ้กมไอดอลอะคาเดมจีะ ‘ปิด’ การถ่ายทอด

สดชั่วคราว เพื่อพาเกมไอดอลไปสู่ความจริงบางอย่างตามเง่ือนไขของ 

ผู้อ�านวยการจอร์จ สมิธ หลังจากนั้นเราจึงจะเปิดเกม G.I.A. Escape  

อีกครั้งด้วยโทนของเกมที่เปลี่ยนไปแน่นอน เตรียมรับชมได้เลยนะครับ”
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สิ้นเสียงพิธีกร ภาพทุกอย่างในเกมสเตชันก็ดับวูบลงแปรเปลี่ยน

เป็นความมืด

ลอเรนท์แทบกลั้นหายใจ เมื่อพิธีกรไม่ลืมกล่าวทิ้งท้ายส�าหรับเขา

โดยเฉพาะ

“ลอเรนท์ ฟิลด์ครับ จากนี้ไปคุณอาจต้องเสียใจที่ตัดสินใจแบบนี้ 

เพราะเพื่อนของคุณอาจไม่อยากรับรู้ความจริง หรือแม้แต่คุณเองก็ตาม”

ภาพทุกอย่างมืดดับอยู่เนิ่นนาน จากนั้นแสงสว่างก็ค่อยๆ ปรากฏ 

ลอเรนท์เปิดเปลอืกตาขึน้ เขารู้สกึแสบตา ไม่ชนิกับทศันวสิยัทีแ่ปรเปลีย่น 

ต้องปรับสภาพอยู่สักระยะจนกระทั่งภาพรอบตัวค่อยๆ ปรากฏชัดเจน  

ที่นี่มัน...

ลอเรนท์กะพริบตาหลายๆ ครั้ง เขารู้สึกประหลาดใจเมื่อพบว่า 

ตัวเองก�าลังนอนอยู่ในเตียงโลหะที่ไม่ค่อยสบายเท่าไร ไม่ต่างกับเพิ่งตื่น

จากฝันร้าย ทว่าสถานท่ีแห่งนี้ไม่ใช่แค่คุ้นตาเท่านั้น ลอเรนท์จ�ามันได้

แม่นย�า มันคือที่แรกซึ่งเขาเข้ามาในโลกแห่งความจริงนับตั้งแต่หลุดออก

มาจากโลกเกม

ท�าไมเขาถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะ ลอเรนท์คิดอย่างสงสัย ล่าสุดเขายังอยู่

ในเวทีการประลองในเกมสเตชัน...

เกมสเตชันง้ันหรือ...ลอเรนท์คิดย้อนไปเร่ือยๆ เขาเริ่มเข้าเกม 

สเตชนัตอนชัน้ GI - 58 ตอนนีเ้ขากลบัมาอยูอี่กที ่เป็นคนละทีก่นั แสดงว่า

มีใครพาเขามาหรือเปล่านะ 

ภายในห้องนี้เป็นห้องสี่เหลี่ยมโทนสีขาวสว่าง ไม่มีสิ่งใดอื่น

นอกจากแท่นนอนโลหะกับสายระโยงระยางที่เขาเคยเข้าใจผิดคิดว่าเป็น

สายยางรดน�้าต้นไม้ มันเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สวมศีรษะและหน้าจอ

มอนิเตอร์แสดงผลที่เปิดทิ้งไว้ และนอกจากนี้ยังมีสายน�้าเกลือที่เจาะติด

กับข้อมือเขาด้วย

ความรูส้กึสบัสนและหวาดกลวัก่อขึน้ในจติใจ ในห้องนี้ไม่มีใครอ่ืน

เลยนอกจากเขา ลอเรนท์ลองมองส�ารวจโดยรอบ นกึสงสยัว่าจอมอนเิตอร์
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นั้นคืออะไร เขาดึงอุปกรณ์สวมหัวและสายน�้าเกลือออก ขยับขาแล้วเดิน

เข้าไปดูใกล้ๆ ลอเรนท์ตัวเซเล็กน้อย เสมือนเขานอนหลับนานเกินไปจน

ร่างกายยังปรบัการทรงตวัได้ไม่ด ีทว่ากลบัมเีสยีงดงัขึน้ขดัจงัหวะเสยีก่อน

“ยินดีต้อนรับเกมไอดอลทุกท่านเข้าสู่ เกมไอดอลอะคาเดมี ชั้น 

GI - 49”

ลอเรนท์สะดุง้เลก็น้อย นีม่นัคอืเสียงของจอร์จ สมธิไม่ใช่หรอื เขา

กวาดตามองรอบตัว พยายามมองหาต้นตอของเสียงแต่กลับไม่พบอะไร

เหมือนดังที่คาดไว้

“บทสนทนาของผมในส่วนนีจ้ะไม่มกีารถ่ายทอดสดให้ผูช้มได้รบัรู้ 

เพราะนี่คือ ‘ความลับ’ ส�าคัญ ซึ่งผมไม่อาจเปิดเผยแก่มวลมหาชนที่รัก

ได้ แต่ถือว่าเป็นรางวัลส�าหรับพวกคุณที่ฟันฝ่ามาถึงด่านนี้ 

“คุณคงจะสนุกสนานกับเกมสเตชันในรอบท่ีผ่านมาอย่างเต็มอ่ิม 

นั่นคือความสุขมื้อสุดท้ายที่ผมจะมอบให้พวกคุณ คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่า

ท�าไมแม้มหาชนจะรับรู้ว่าเกมของเราน้ันโหดร้ายทารุณ แต่พวกเขาก็ยัง

ตามดู ตามเชียร์ และตามโหวต นั่นก็เพราะพวกเขาก็พยายามหลอก 

ตวัเองว่ามนัเป็นแค่สิง่บนัเทงิสนกุสนาน ไม่มอีะไรต้องกงัวล เช่นเดยีวกบั

พวกคุณ

“หลังจากนี้ เนื่องด้วยการเปิดเผยความลับของเกมไอดอลอะคา- 

เดมจีะท�าให้เกมการแข่งขนันีม้สีสีนัและความตืน่เต้นมากยิง่ขึน้ โปรดท�าใจ

ไว้ว่ามันอาจไม่สุขสดใสแบบที่ผ่านมาอีกต่อไป ผมจึงมีความจ�าเป็นที่จะ

ต้องแยกพวกคุณไว้คนละห้องชั่วคราว เพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวายในขณะ

ทีผ่มก�าลงัเปิดเผยความลบัส�าคญั เกรงว่าอาจท�าให้พวกคณุบ้าคลัง่จนถงึ

ขั้นท�าร้ายเพื่อนคนอื่นได้”

ลอเรนท์ได้แต่อึ้ง จอร์จ สมิธจะบอกความลับแก่พวกเขางั้นหรือ 

ความลับอะไรกัน มันน่ากลัวขนาดต้องท�าร้ายคนอื่นเชียวหรือ

“ที่ที่คุณอยู่นี้คือห้องแล็บซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการวิจัยเกมไอดอล

และระบบปัญญาชีวิต แน่นอนว่ามันคือสถานท่ีเกิดของพวกคุณ เกม 
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ไอดอลที่รักของผม”

ลอเรนท์ขมวดคิ้วอย่างงุนงง จอร์จ สมิธก�าลังพูดเรื่องอะไรกันน่ะ 

เขาเกาหัวแกรกๆ แต่บังเอิญสายตากลับไปเห็นหน้าจอมอนิเตอร์ จึงลอง

ยื่นหน้าเข้าไปดูใกล้ๆ พบว่าในนั้นมีข้อมูลบางอย่างที่เกี่ยวกับเขาอยู่ด้วย

‘เกมไอดอลลอเรนท์ ฟิลด์’

หน้าจอมีข้อมูลยิบย่อยมากมายเกี่ยวกับลอเรนท์ ฟิลด์ ท้ัง

บุคลิกภาพ อุปนิสัย ความชอบ ความไม่ชอบ ความสนใจ การตัดสินใจ 

ความคิด และความทรงจ�า

“ผมเคยบอกก่อนเริม่เกม G.I.A. Escape แล้วใช่หรอืไม่ ท�าไมพวก

คุณจะไม่ได้กลับโลกเกม เหตุผลก็เพราะพวกคุณกลับโลกเกมไม่ได้ 

เนื่องจากโลกเกมไม่เคยมีอยู่จริง”

ดวงตาของลอเรนท์เบกิโต แน่นอนว่าเขาชอ็กเพราะไม่คดิว่าจอร์จ 

สมิธจะล้อเล่นด้วยเรื่องตลกไร้สาระแบบนี้ ความรู้สึกแรกหลังจากได้ยิน

ว่าโลกเกมไม่เคยมีอยูจ่ริงคือไม่เช่ือ แต่เมือ่ความทรงจ�าเกีย่วกบัเหตกุารณ์

หลายอย่างตอนทีเ่ขาออกไปข้างนอกเกมไอดอลอะคาเดมฉีายภาพอยู่ใน

หัว ได้รู้ว่าไม่มีใครได้กลับโลกเกมจริงๆ แต่ให้เกมไอดอลไปท่ีไหนไม่รู้ 

ค�าพูดที่ว่ามาก็พอจะมีเหตุผลอยู่บ้าง 

ทั้งนี้เรื่องไม่มีใครได้กลับโลกเกมเขาพอเข้าใจ แต่ถึงขนาดไม่เคย

มี เขาคิดว่าจอร์จ สมิธคงกะเล่าเรื่องโกหกเพื่อปั่นหัวพวกเขาแน่นอน

“ผมต้องขอโทษที่โกหกพวกคุณมาโดยตลอด อ้อ โกหกประชาชน

ทั้งโลกด้วย แต่ผมคงไม่มีโอกาสขอโทษพวกเขา

“ตอนน้ีพวกคณุคงคดิว่าผมพดูอะไรเหลวไหลทัง้เพสนิะ แต่ฟังก่อน 

ลองนึกถึงเหตุผลสิ การเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลที่จับต้องไม่ได้ให้มาเป็นวัตถุ

จริงๆ มันไม่เหลือเชื่อไปหน่อยหรือครับ ทั้งแฟนตาซี เพ้อฝัน เพ้อเจ้อ คิด

ตามหลกัความเป็นจริง หลักวทิยาศาสตร์ ระบบเอแอลไอทีส่ร้างตวัละคร

จริงๆ จากข้อมูลเกมมันจะเป็นไปได้อย่างไรกัน เพราะฉะนั้นความลับท่ี

ผมจะบอกแก่พวกคณุคอื เกมไอดอลทกุคน...ใช่แล้ว ทกุคนไม่เคยมตีวัตน
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จริงๆ”

ลอเรนท์เริ่มยกมือขึ้นมากุมหัว เขาชักรู้สึกสับสน จอร์จ สมิธพูด

เรือ่งอะไรกนั ตอนนีเ้ขาปวดหวั คล้ายกับจะมีอะไรระเบดิออกมา ร่างกาย

เริ่มปฏิเสธที่จะตอบสนองต่อทุกสิ่งที่จอร์จ สมิธพูด 

ท�าไมกันนะ จู่ๆ ก็รู้สึกไม่อยากรับรู้อะไรทั้งสิ้น พอเถอะ พอแค่นี้ 

ได้โปรด จะเป็นความจริงหรือหลอกอะไรก็ช่าง หยุดเสียที!

‘ทุกคนที่นี่เป็นมายาครับ’ 

ทว่าค�าพูดของเอทีในตอนนั้นก็ประดังประเดเข้ามาในความคิด

“ไม่จริง” ลอเรนท์ปิดหน้าปิดตา ทั้งร่างสั่นระริก มายางั้นหรือ 

ไม่มีตัวตนงั้นหรือ มันจะเป็นแบบนั้นได้อย่างไร เขาเป็นลอเรนท์ ฟิลด์  

ฮีโรชาวไร่แห่งเทลแลนด์ต่างหาก ใช่แล้ว เขาคือลอเรนท์ ฟิลด์

“ผมบอกว่าพวกคุณไม่มีตัวตนในฐานะตัวละครเกม ถูกครับ น่ัน

เพราะคุณ ‘เคย’ เป็นคนจริงๆ มาก่อน”

ลอเรนท์พลันหยุดสั่นแทบจะทันที ดวงตาเบิกกว้างด้วยความรู้สึก

ตื่นตะลึง เมื่อกี้จอร์จ สมิธว่ายังไงนะ

“คุณอาจจะจ�าไม่ได้ และไม่เคยคิดจะจ�า เพราะน่ันเป็นส่วนหนึ่ง

ของการท�างานของระบบเอแอลไอ พวกผมเปลี่ยนความทรงจ�าของพวก

คุณด้วยการใช้ข้อมูลตัวละครจากในเกมยัดเยียดใส่สมองพวกคุณ ท�าให้

พวกคุณเชื่อ และกลายเป็นเกมไอดอลจริงๆ 

“และคุณไม่อาจรับรู้ได้เลยว่า ก่อนหน้าน้ีคุณเคยเป็นใครมาก่อน 

ตอนนี้คุณก็ไม่มีทางรู้ หรือบางที คุณอาจไม่อยากจะรู้ก็เป็นได้”

ลอเรนท์ชกัเริม่รู้สกึเหมอืนตวัเองจะเป็นบ้า ความคดิตกีนัยุง่เหยงิ

ไปหมด นี่มันเรื่องอะไรกัน จอร์จ สมิธบอกว่าเขาไม่ใช่ลอเรนท์ ฟิลด์ ทุก

อย่างที่เป็นตัวตนของเขาเป็นแค่ ‘ข้อมูล’ ที่ถูกยัดเข้ามาในหัวเขางั้นหรือ 

แล้วก่อนหน้านี้...เขาเคยเป็นใคร?! ใครกันล่ะ?!

จอร์จ สมิธบ้าไปแล้ว ต้องโกหกเขาแน่ๆ เขาไม่มทีางหลงเชือ่ง่ายๆ 

หรอกนะ!
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“ถึงตอนนี้คุณอาจจะสงสัยว่า แล้วมีอะไรท่ีเป็นความจริงบ้าง 

ใช่มัย้ครบั ผมจะเฉลยให้ฟังทัง้หมด นอกจากร่างกายของคณุเอง ทกุอย่าง

ที่เหลือ ทั้งความคิด ข้อมูล ความทรงจ�า หรือแม้แต่พลังความสามารถ 

ล้วนเป็น ‘ของปลอม’ ทั้งหมด”

ลอเรนท์มือสั่น เขาแทบร้องตะโกนออกมา ลอเรนท์วิ่งพล่านไป

ทั่วห้องเพื่อพยายามหาทางออก ทว่าห้องแล็บนี้กลับปิดสนิท ลอเรนท์

พยายามเขย่าประตูบานเลื่อน แต่มันล็อกแน่นหนาไม่มีทางเปิดออก

เขาทรุดตัวลงอย่างหมดก�าลัง ลอเรนท์ไม่อยากรับรู้อะไรทั้งนั้น 

ไม่รูว่้าเพราะสิง่ทีจ่อร์จ สมธิบอกนัน้ขัดแย้งกบัโปรแกรมเอแอลไอทีจ่อร์จ 

สมิธอ้างว่ายัดเยียดเข้ามาหรือเปล่า เขาได้แต่ทึ้งผมตัวเอง ท�าไมจอร์จ 

สมิธต้องมาบอกเรื่องแบบนี้ด้วย ท�าไมต้องท�าให้เขาสับสนจนเป็นบ้าด้วย

“เกมไอดอลอะคาเดมี แท้จริงคือการแสดงละครที่สมบูรณ์แบบ

ที่สุด คุณเชื่อแบบนั้นหรือเปล่า”

“ไม่เชื่อ!” ลอเรนท์ร้องออกมาอย่างอดไม่ไหว มันเป็นความจริง

ทกุอย่าง ไม่ใช่ของปลอม ลอเรนท์ประท้วงอย่างขดัแย้ง จนกระทัง่ค�าพดู

ในเหตุการณ์บางอย่างวูบเข้ามาในความคิดอีกครั้ง

‘หยุดเล่นละครได้แล้วครับ คุณจอร์จ สมิธ’

ค�าพูดของไลธ์...ไม่สิ เออเนสต์ ซีนีธ เซเบรียล ทายาทคนส�าคัญ

ของซิลเวอร์โซนที่ปรากฏตัวเป็นครั้งแรก ถ้าขนาดเออเนสต์ยังพูดแบบนี้ 

หมายความว่าทั้งหมดนี้เป็นละครจริงๆ หรือ

ลอเรนท์เร่ิมอยากร้องไห้ สภาพจิตใจเตม็ไปด้วยความสบัสน อยาก

ให้จอร์จ สมิธตะโกนออกมาว่าผมแค่ล้อเล่น! เพียงแต่ทุกสิ่งที่จอร์จ สมิธ

พูดมา เหตุผลทุกอย่างชัดเจนจนเขาไม่อาจปฏิเสธได้เลย เพียงแค่เขายัง

ไม่อยากยอมรับมัน หรืออย่างที่จอร์จ สมิธกล่าวไว้ตั้งแต่ต้นคือ...เขาแค่

หลอกตัวเอง

“พวกคุณคือนักแสดง ส่วนผมและเจ้าหน้าที่ทุกคนคือผู้ก�ากับ เรา

ทั้งสองฝ่ายล้วนท�าหน้าที่อย่างสมบูรณ์ให้การแสดงนี้สมจริง
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“กุญแจส�าคัญอยู่ที่ ‘เกียมิเตอร์’ ของพวกคุณครับ ก่อนหน้านี้ที่

ผมเคยบอกว่าเกียมิเตอร์มีไว้เพื่อรักษาความปลอดภัย เพื่อควบคุมพลัง

ของพวกคุณ ผมต้องขออภัยด้วย เพราะความจริงนั้นมันตรงกันข้าม  

เกียมิเตอร์มีไว้เพื่อให้ ‘การแสดง’ นั้นสมบูรณ์

“กลไกการท�างานของเกียมิเตอร์จะเชื่อมต่อกับประสาทสัมผัส 

ทั้งห้าของเกมไอดอล ควบคุมผ่านเจ้าหน้าที่นับร้อยที่อยู่เบื้องหลังเกม 

ไอดอลอะคาเดมี ความรู้สึกนึกคิด ความพึงพอใจ ความเจ็บปวด เสียงที่

ได้ยิน รวมถึงภาพที่เห็น ทุกอย่างล้วนเกิดจากเกียมิเตอร์ทั้งสิ้น

“เกมไอดอลบางท่านที่มีความพิเศษ บางครั้งก็เป็นเทคนิค ‘การ

แสดง’ ชั้นสูงที่ท�าได้ยากยิ่ง แต่เราก็ประสบความส�าเร็จอย่างสวยงาม 

อย่างเช่นการอ่านใจของเกมไอดอลจี ทีต้่องใช้การควบคมุข้อมลูความคดิ

ของเกมไอดอลอื่นส่งผ่านไปยังเกมไอดอลจี เรื่องโชคดวงของแบงเกอร์

ที่ต้องอาศัยการควบคุมปัจจัยภายนอกประกอบ การที่เกมไอดอลบางคน

มีปีกหรือลอยได้ก็ต้องใช้การลวงตาและสร้างข้อมูลภาพสมมติผ่านเกีย-

มิเตอร์ของเกมไอดอลทุกคน หรือเกมไอดอลแดชที่เป็นเพียงภาพมายาที่

ไร้ตัวตนซึ่งส่งผลให้การปรากฏกายของแดชมีขีดจ�ากัดอย่างที่เห็น”

อะไรนะ?! ลอเรนท์อึ้งไป มองที่แขนตัวเองอย่างหวาดผวา 

หมายความว่าเกียมิเตอร์...ควบคุมทุกอย่างงั้นหรือ แล้วเขา...ลอเรนท์ไม่

เคยรู้สึกกลัวตัวเองขนาดนี้มาก่อน แม้กระทั่งความคิดของเขาในขณะนี้

ยังอาจไม่ใช่ความคิดของเขาจริงๆ จะมีใครควบคุมอยู่เบื้องหลังหรือไม่

“ท�าไมถึงต้องมีสถานะปลอดภัย สถานะจ�ากัดการใช้พลังของเกม

ไอดอล เหตผุลเพราะฉากของเกมไอดอลอะคาเดมมีขีดีจ�ากดัทีท่�าให้การ

แสดงนั้นไม่สมบูรณ์

“มันเป็นเรื่องยากครับ เช่น เวลาที่พวกคุณปะทะกันกลางโรง

อาหาร ปล่อยพลังสุดอลังการที่เจ้าหน้าที่ผมต้องคอยตัดต่อภาพเสียง

เข้าไปกับกล้องที่ถ่ายทอดสดให้ผู้ชม รวมทั้งส่งสัญญาณเกียมิเตอร์ให้

แสดงผลผ่านประสาทสัมผัสของพวกคุณ ทั้งหมดน้ีเพ่ือท�าให้ท้ังคุณและ
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ผู้ชม ‘เชื่อ’ ว่าเกมไอดอลนั้นมีอยู่จริง และผมต้องขอชื่นชมและขอบคุณ

ทุกคนมากเหลือเกินท่ีท�าให้เกมไอดอลอะคาเดมีของเราสมบูรณ์แบบ

จนถึงทุกวันนี้”

ลอเรนท์เริ่มรับฟังต่อไม่ไหวแล้ว นี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ย 

“หากเป็นเกมสเตชนั เทยีบกบัเกมไอดอลอะคาเดมซีึง่เป็นโลกจรงิ

ผ่านการแสดงของเกียมิเตอร์จะต่างกันเล็กน้อย ส�าหรับเกมสเตชันนั้น 

ผมต้องขอบอกว่า แท้จริงพวกคุณไม่เคยถูกส่งไปเกมสเตชัน แต่พวกคุณ

ถูกดึงความนึกคิดให้ไปอยู่ในโลกที่ผมฉายฉากแสดง คล้ายกับการดูหนัง

หรือเล่นเกมผ่านเซิร์ฟเวอร์กลางร่วมกัน เหมือนการเชื่อมต่อเล่นเกม

ออนไลน์แบบนั้นก็ได้

“การแสดงในโลกเกมสเตชนันัน้ไร้ขดีจ�ากดัและสมบรูณ์แบบทีส่ดุ 

เหมอืนกบัวดิโีอเกมทีถ่กูสร้างขึน้จากคอมพวิเตอร์ อยากใช้เอฟเฟกต์หรอื

ตั้งค่าพลังแบบไหนก็ไม่มีปัญหา นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ไม่มีสถานะจ�ากัดการ

ใช้พลังในโลกเกมสเตชัน พวกคุณจึงได้รับอิสระมากที่สุด อ้อ ใช่แล้ว ที่

ผ่านมา เกมทกุเกม ผมไม่เคยให้พวกคณุต้องตายจรงิทัง้น้ัน อย่าลมืสคิรบั 

ตราบใดที่พวกคุณใช้พลังได้แสดงว่าทุกอย่างนั้นเป็นมายา

“ในเกม G.I.A. Escape เฉพาะด่านระดับปานกลางก็เป็นเกม 

สเตชันเช่นกัน ทั้งคลาสฮีโร คลาสเกม เกมเพลย์ เรียลเกมเพลย์ หรือ

แม้แต่คิงออฟเกมสเตชันล่าสุดที่ผ่านมา

“ฮ่าๆ จะว่าผมเป็นคนโหดร้ายไม่ได้นะครับ พวกคุณอาจรู้สึก

เหมอืนเจยีนตาย แต่ความจริงเกยีมเิตอร์แค่สกดักัน้ประสาทสมัผสัคณุให้

ไม่รับรู้อะไรเหมือนคนตายหรือบาดเจ็บจนเหมือนสาหัส ทีมแพทย์สนาม

จะท�าหน้าทีฉ่ดีสารเคมเีพือ่ปรบัสภาพสมดุลให้ประสาทสมัผสัของคณุกลบั

มาเป็นปกต ินัน่จงึเป็นสาเหตทุีพ่วกคณุไม่เคยตาย และพวกคณุฟ้ืนฟจูาก

อาการบาดเจ็บได้เร็วมากกว่าคนปกติ”

ลอเรนท์ชอ็กไปแล้ว เขาไม่รบัรู้อะไรอกีแล้ว ทกุอย่างทีจ่อร์จ สมธิ

พูดมาล้วนหนักเกินไปส�าหรับเขา เขาค่อยๆ ยกมือขึ้นกอดเข่า แล้วซุก
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ใบหน้าลงไป บางทีถ้าเขาตกรอบไปแต่แรก ไม่ต้องมารับฟังอะไรแบบนี้

อาจจะดีกว่าก็ได้

“นอกจากนี้คุณอาจเคยได้ยินการโกหกค�าโตของผมเกี่ยวกับการ

ท�างานของระบบเอแอลไอเรื่องที่ว่า เฉพาะเกมที่ได้รับความนิยมเท่านั้น

จึงได้ก�าเนิดเป็นเกมไอดอล ผมเคยบอกว่าระบบเอแอลไอเป็นผู้เลือก แต่

จริงๆ แล้ว ‘ผม’ ต่างหากที่เป็นผู้เลือก ด้วยเหตุผลทางธุรกิจหรือหลาย

ปัจจัย...ไม่สิ ที่จริงผมเหมือนแค่คัดคนมาออดิชัน ต้องบอกว่า ‘ผลการ

ทดลอง’ ต่างหากที่เป็นกรรมการตัดสิน”

จอร์จ สมิธพูดบ้าอะไรกัน ลอเรนท์ทั้งโกรธทั้งตกใจ เลือกงั้นหรือ 

ผลการทดลองงั้นหรือ หมายความว่าที่เขามาอยู่ตรงนี้ก็เพราะถูกเลือก

เข้ามาไม่ใช่เพราะอย่างอืน่ ท�าไมล่ะ เพราะอะไร ท�าไมต้องเป็นเขา! ท�าไม

เขาต้องเป็นลอเรนท์ ฟิลด์ เพราะอะไร?!

“ผมเองก็เสียใจไม่น้อย ผมสามารถเลือกใครก็ได้มาเป็นเกม 

ไอดอล แต่โอกาสที่เขาจะเป็นเกมไอดอลที่สมบูรณ์แบบมีน้อยกว่าหน่ึง 

ในสิบ ก่อนหน้านี้คุณอาจเคยเป็นทั้งคนที่สุขภาพแข็งแรงดี พิการ หรือ

ว่าป่วยหนัก ผมมีตัวทดลองทุกรูปแบบ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วพวกคุณมัก

มาในสภาพที่ไม่ค่อยสมบูรณ์นัก ซึ่งผมก็ไม่มีทางเลือกมากเท่าไหร่ 

“อย่างไรกต็าม เพราะเทคโนโลยร่ีวมกับผูถ้อืหุน้โรงพยาบาลใหญ่ 

ท�าให้เรามีศักยภาพที่รักษาคุณให้กลับมาแข็งแรงดีได้เกือบ 70% เห็น 

หรือเปล่าว่าเกมไอดอลอะคาเดมีไม่เพียงแค่ท�าให้คุณได้ดีในฐานะเกม 

ไอดอล แต่ยังช่วยชีวิตคุณด้วยนะ มันไม่ส�าคัญเลยสักนิดว่าก่อนหน้านี้

คุณจะมีสภาพอย่างไร เรื่องหน้าตารูปร่างต่อให้ไม่เหมือนตัวละครในเกม 

นั่นก็ไม่ใช่ปัญหา เทคโนโลยีด้านศัลยกรรมของพวกเรานั้นเย่ียมยอด 

ทีเดียว ส่วนส�าคัญอยู่ที่ใครจะสามารถรองรับระบบเอแอลไอ สามารถ

เปลี่ยนอุปนิสัยความนึกคิดเป็นเกมไอดอลได้สมบูรณ์ 100% ต่างหาก นั่น

จึงเป็นผลลัพธ์ที่เยี่ยมยอดที่สุด 

“แน่นอนว่าขั้นตอนรักษานั้นไม่มีปัญหา แต่ขั้นตอนการใส่ระบบ 
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เอแอลไอนั้นมีความเสี่ยงต่อการท�างานของสมองอย่างมาก มีส่วนน้อยที่

ส�าเร็จด้วยดี ไม่ถึง 10% บางส่วนอาจแค่ท�างานไม่สมบูรณ์ แต่ส่วนใหญ่

ประสบกรณเีลวร้าย ท�าให้เซลล์สมองตายจนอยู่ในสภาพไม่ต่างกบันทิรา 

ผมสูญเสียตัวทดลองมากมายในขั้นตอนนี้

“เหนือสิ่งอื่นใด ตอนนี้คุณคือเกมไอดอล ไม่มีประโยชน์ที่ผมจะ

ต้องพูดถึงผลการทดลองที่ผิดพลาด เพราะพวกคุณคือส่วนหนึ่งของการ

ทดลองทีส่�าเรจ็ กไ็ม่จ�าเป็นต้องรับรู้การทดลองที่ไร้ค่าเหล่านัน้หรอก จรงิ

หรือไม่ครับ”

ลอเรนท์แทบไม่เข้าใจและไม่อยากเข้าใจที่จอร์จ สมิธพูดเลย แต่

กลับฟังแล้วรู้สึกขนลุกด้วยความหวาดผวา นี่มันเรื่องบ้าอะไรกัน

“หนึง่ในปัญหาหลกัของการทดลอง ปัจจัยทีอ่นัตรายอย่างมาก คอื

อะไรรู้หรือเปล่าครับ

“ค�าตอบคือ บัคคาแรกเตอร์”

ลอเรนท์ขมวดคิว้ บคัคาแรกเตอร์? ยงัจะมอีีกหรอื ยงัไม่จบใช่ไหม

จอร์จ สมิธ!

“เหตุใดผมจ�าเป็นต้องส่งเกมไอดอลที่ติดบัคคาแรกเตอร์ออกไป

จากทีน่ี่ นัน่เพราะบคัคาแรกเตอร์เป็นความผดิพลาด ผมเคยบอกว่าจะส่ง

ผลให้นิสัยเปลี่ยน พลังแปลก แล้วก็หายไปตลอดกาลใช่มั้ยครับ โอ้ 

ขออภัยด้วย นั่นก็เป็นอีกหนึ่งการโกหก 

“พวกเขาจะไม่หายไปหรอกครับ แต่พวกเขาส่งผลคุกคามยิ่งกว่า

นั้นคือ ท�าให้ความลับที่มีมูลค่านับล้านล้านเหรียญของพวกเรารั่วไหล 

เพราะเกมไอดอลที่ติดบัคแบบถาวรสถิติจ�านวน 75% มักจะจ�าได้ว่า 

ตัวเองเคยเป็นใครมาก่อน”

ลอเรนท์ฟังถึงตรงนี้พลันตัวแข็งทื่อ บัคคาร์แรกเตอร์และคนที่ติด

บัคแบบถาวร...งั้นหรือ มีคนเดียวที่เขารู้จักและจ�าได้ นั่นก็คือ ไลธ์

ลอเรนท์นึกถึงภาพไลธ์ ความรู้สึกประหลาดมากมายถาโถมเข้า

มา ทัง้ที่ไลธ์เคยช่วยเขาไว้มากมาย หรอืแม้แต่ทีบ่อกให้เขาต้องรอดให้ได้ 
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และสุดท้ายไลธ์ที่โผล่มาในฐานะทายาทคนดังของบริษัทซิลเวอร์โซน ถ้า

ทุกอย่างที่จอร์จ สมิธกล่าวมาเป็นความจริง พวกเขาไม่มีตัวตน แต่เคย

เป็นใครสักคนมาก่อน ไลธ์คือเออเนสต์ ซีนีธ เซเบรียลจริงหรือนี่! 

พอคิดถึงตรงน้ีลอเรนท์ก็ปวดหัวอย่างหนัก ค�าถามสารพัดผุดขึ้น

มาในหวั แล้วท�าไมเออเนสต์ถงึต้องมาเป็นเกมไอดอล เจ้าของบริษัทเกม

มาเล่นละครด้วยท�าไม ไลธ์จ�าได้ตลอดว่าตัวเองเป็นใครหรือเปล่า ถ้างั้น

ไลธ์ช่วยเขาท�าไม

หรือว่า...เพราะ...ลอเรนท์เบิกตาโตอย่างแทบไม่อยากเชื่อ หรือว่า

ตัวตนที่เขาเคยเป็น ใครที่เขาเคยเป็นมีความเกี่ยวข้องกับไลธ์...ไม่สิ 

เกี่ยวข้องกับเออเนสต์สินะ

“ไม่จริงใช่มั้ยเนี่ย” ลอเรนท์พึมพ�าเสียงแผ่ว เขาพยายามนึกทุก

อย่างในสมอง แต่ไม่ว่าอย่างไร นอกจากความจริงทีเ่ขาเป็นลอเรนท์ ฟิลด์ 

ก็นึกอย่างอื่นไม่ออกอีกเลย

“ด้วยเหตุนี้ ผมคิดว่าพวกคุณคงรับรู ้ความลับไปพอหอมปาก 

หอมคอแล้ว ผมจะย�้าว่านี่เป็นความลับเฉพาะผมกับพวกคุณเท่านั้น

“หลังจากเข้าสู่ช่วงถ่ายทอดสดแล้ว ห้ามพวกคุณกระท�าการใดๆ 

ที่สื่อถึงการจงใจเปิดเผยความลับโดยเด็ดขาด มิเช่นนั้น...จ�าระเบิดเวลา

ของเราได้หรือไม่ ผมพร้อมทีจ่ะจดุชนวนท�าลายทกุสิง่ทกุอย่างเพือ่ปกป้อง

ความลับอันตรายได้ทุกเมื่อ”

ลอเรนท์ก�ามือแน่น สารพัดความรู้สึกมากมายก่อขึ้นในจิตใจ 

ไม่หยุดหย่อน ทั้งตกใจ ทั้งโกรธ ทั้งหวาดกลัว

“เอาละครับ บัดนี้พวกคุณคงจะเต็มไปด้วยค�าถามที่ว่า แล้วพวก

คุณเป็นใครมาก่อน หรือออกไปจากที่นี่แล้วจะเจออะไร แน่นอนว่า...นั่น

เป็นรางวัลส�าหรับผู้รอดชีวิตในเกม G.I.A. Escape นี้

“แหม อึดอัดแทบแย่ละสิ รู้ว่านี่ไม่ใช่ตัวเอง แต่นึกเท่าไหร่ก็นึกไม่

ออก เช่นนั้นแล้วจงกระหายใคร่รู้และท�าให้ตัวเองชนะสิครับ”

ลอเรนท์ฟังแล้วรู้สึกวิตกจริตอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ตอนนี้เขา



ล. โลกลัลล้า   21

เกลียดจอร์จ สมิธมากถึงมากที่สุด จอร์จ สมิธที่ทั้งล่อลวง ทั้งโกหก ทั้ง

ท�าร้ายพวกเขา 

แม้เขาไม่รู้เหตุผลว่าท�าไมตัวเองถึงต้องมายืนในฐานะเกมไอดอล 

และไม่รู้ด้วยซ�้าว่าสิ่งที่จอร์จ สมิธพูดเป็นความจริงแค่ไหน แต่ที่แน่ๆ คือ

จอร์จ สมิธก�าลังคุมเกมด้วยเหยื่ออันโอชะซึ่งก็คือความกระหายใคร่รู้ 

ฉบัพลนัความรูส้กึเห็นแก่ตวักผ็ดุขึน้มา เขารูส้กึเสยีใจทีส่ละมงกฎุ

นั้นไป มงกุฎที่ท�าให้เขารอดไปถึงด่านรองสุดท้าย ท�าไมเขาไม่ก�าจัด 

คนอื่นแล้วเอาตัวรอดออกจากที่นี่ซะ เขาอยากชนะ อยากเป็นอิสระ ไม่

อยากอยู่ที่นี่ ไม่ต้องการเป็นแบบนี้!

แต่ถึงกระนั้น...ลอเรนท์ปาดน�้าตาที่ไหลออกมาโดยไม่รู้ตัว ความ

รู้สึกเหล่านั้นค่อยๆ จางหายไปเมื่อเขาตระหนักว่าทุกคนก็คงคิดแบบนี้ 

และเกมถัดจากนี้ไปจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว

“สุดท้ายนี้ ขอให้เกมไอดอลทุกคนโชคดีกับโลกแห่งความเป็นจริง 

ต่อจากนี้ไม่มีการเชื่อมต่อกับเกมสเตชัน ไม่มีการแสดงผ่านเกียมิเตอร์ 

พวกคณุจะไร้พลงั ไม่มคีวามสามารถพเิศษ แม้แต่เพือ่นของคณุจะยงัเป็น

เพื่อนอยู่หรือเปล่า ผมเองก็ไม่สามารถตอบได้ มีแต่ตัวคุณที่จะต้องรอด

ให้ได้

“น่ีจะไม่ใช่การต่อสูใ้นฐานะเกมไอดอล แต่ในฐานะคนจรงิๆ เจบ็จรงิ 

ตายจรงิ ไม่ใช่มายาอกีต่อไป หวงัว่าพวกคณุทุกคนจะสนุกสนานกบัเกมอนั

ต่ืนเต้นระทึกใจท่ีผมภมูใิจมอบให้นะครบั เกมของจรงิก�าลงัรอพวกคณุอยู่ 

“และอย่าลืม...ตอนนี้เวลาคุณเหลือไม่มากแล้ว ก่อนที่เกมไอดอล 

อะคาเดมีนี้จะระเบิด และพวกคุณก็จะต้อง ‘ตาย’ อยู่ที่นี่ตลอดกาล

“ขออวยพรให้คุณคือ ‘คนสุดท้าย’ ที่ได้รอดออกไป

“เพราะที่นี่จะไม่ใช่ทั้งสวรรค์และนรกอีกแล้ว ถ้าพวกคุณจะต้อง

ตาย”

เมื่อสิ้นเสียงประกาศของจอร์จ สมิธ ทันทีทันใด ประตูห้องแล็บ

ของลอเรนท์ก็เปิดออก
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‘ยินดีต้อนรับสู่ G.I.A. Escape : ด่านที่ 11

‘ระยะเวลาที่เหลืออยู่ : 02 วัน : 01 ชม. : 13 นาที : 57 วินาที’

ลอเรนท์เบิกตาโตเมื่อได้รับรู้ความจริงที่เลวร้ายยิ่งกว่าความลับ 

ของอะคาเดมี

นั่นคือ...เขาเหลือเวลาอีกเพียงแค่สองวันกับอีกสี่สิบกว่าชั้น!

ประธานเด็กหนุ่มบีบโทรศัพท์ของลีโอนาร์ดอย่างโกรธเกรี้ยว 

หลงัจากพยายามตดิต่อแฮรีอ่ยูห่ลายหน อกีฝ่ายกลบัปิดเครือ่งหนีหายไป

ดื้อๆ ยิ่งล่าสุดเขาติดต่อไปทางบริษัทไคเนคแล้วพบว่าทางบริษัทก�าลัง

วุ่นวายไม่ต่างกัน เขาก็ยิ่งโมโห เพราะแฮรี่หนีออกนอกประเทศไปแล้ว

โดยไม่มีการบอกกล่าว

“บ้าจริง” เขาได้แต่บ่นอย่างหัวเสีย ท�าให้ลีโอนาร์ดที่ก�าลังขับรถ

อยู่อดมองผ่านกระจกมองหลังอย่างเป็นกังวลไม่ได้

“ท่านประธานครับ เรื่องคุณแฮรี่เราคงท�าอะไรไม่ได้แล้ว ตอนนี้

ท่านประธานต้องเตรียมเหตุผลดีๆ มาอธิบายกับคณะกรรมการนะครับ 

พวกเขาจะต้องโจมตีอย่างหนักแน่นอน”

“ครบั” เดก็หนุม่ตอบสัน้ๆ เขาพยายามสะกดอารมณ์ตวัเองให้เยน็

ลง พยายามวางแผนล่วงหน้า เขาจะโดนคณะกรรมการจีถ้ามเรือ่งใดบ้าง 

และเขาควรจะตอบอย่างไรเพือ่ให้เป็นประโยชน์มากทีส่ดุ เขาจะปล่อยให้

บริษัทซิลเวอร์โซนท่ีทั้งตระกูลเซเบรียลสร้างมากับมือล้มไปเพียงเพราะ

ความผิดพลาดของเขาคนเดียวไม่ได้

หลังจากที่เด็กหนุ่มนั่งวางแผนหาช่องทางรับมือกับคณะบริหาร

และลีโอนาร์ดขับรถยนต์ด้วยความเร็วสูง ในที่สุดพวกเขาก็มาจอดรถอยู่

หน้าตึกบริษัทซิลเวอร์โซน อินเตอร์คอร์เปอเรชัน

“ขอบคณุครับ คณุโรเซนเบร์ิก” เดก็หนุม่บอกลโีอนาร์ดแล้วรบีลง

จากรถไปอย่างร้อนรน ทว่า...จู่ๆ ลีโอนาร์ดก็เรียกเขาเสียก่อน

“เดี๋ยวครับ ท่านประธาน นี่มัน...เกิดอะไรขึ้นเนี่ย?!”
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ลีโอนาร์ดร้องเตือนท�าให้เด็กหนุ่มกวาดตามองโดยรอบ แล้วก็

พบเห็นความผิดปกติรอบตัว หน้าอาคารบริษัทซิลเวอร์โซนบัดนี้เต็มไป

ด้วยรถต�ารวจมากมายทีจ่อดขวางอยู ่ไม่ต่างกบัมอีบุตัเิหตเุกดิขึน้หรอืรอ

จับกุมผู้ร้ายอย่างไรอย่างนั้น

ประธานเด็กหนุ่มพยายามไม่สนใจเพราะคิดว่าคงไม่เกี่ยวกับเขา 

เขามีเรื่องส�าคัญที่ต้องรีบไปสะสาง จึงเร่งฝีเท้าเพื่อเข้าไปในตัวอาคาร 

แต่ไม่คิดว่า...

“คุณเออเนสต์ ซีนีธ เซเบรียลใช่มั้ยครับ” เจ้าหน้าที่ต�ารวจนาย

หน่ึงก้าวมาหาเขา ชตูราสญัลกัษณ์ราชการและเอกสารทีล่งตราสญัลกัษณ์ 

จากศาล “นี่คือหมายศาล ผมขออนุญาตควบคุมตัวนะครับ” 

เด็กหนุ่มเบิกตากว้าง จากนั้นก็หรี่ตาลง เมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ต�ารวจ

อีกหลายนายแห่มารุมล้อมเพื่อจับกุมเขา

“เดี๋ยวก่อนครับ!” เสียงลีโอนาร์ดดังขึ้น “เดี๋ยวก่อน คุณต�ารวจ นี่

มันเกิดอะไรขึ้นครับ ปล่อยท่านประธานนะครับ!” 

พอเห็นเหตุการณ์เหล่านี้ ลีโอนาร์ดก็รีบลงจากรถ พยายามจะเข้า

มาห้ามปราม แต่ถูกต�ารวจทั้งหลายต�าหนิอย่างรุนแรง

“การขัดขวางการท�างานของเจ้าหน้าที่ถือเป็นหนึ่งในการกระท�า 

ความผิด โปรดให้ความร่วมมือด้วย”

ลีโอนาร์ดถึงกับอึ้ง เขาหันมามองเด็กหนุ่มด้วยสีหน้าตื่นตระหนก 

ประธานเด็กหนุ่มยืนนิ่ง พยายามรวบรวมสติ คิดไตร่ตรองอย่างหนักว่า

เกิดเรื่องอย่างนี้ได้อย่างไร เขาไปท�าอะไร หรือใครควรท�าอะไรเขา และ

เขาควรจะจัดการอย่างไร

“ผมขอจับกุมตัวคุณเออเนสต์ ซีนีธ เซเบรียลตามหมายศาล คุณ

อยูภ่ายใต้การจบักมุ คณุมสีทิธทิีจ่ะไม่พดู หากคณุสละสทิธนิี ้สิง่ใดทีค่ณุ

พูดอาจถูกน�าไปใช้ปรักปร�าเพื่อเอาผิดคุณในศาล คุณมีสิทธิที่จะปรึกษา

ทนาย และให้ทนายอยูก่บัคณุระหว่างสอบปากค�า ถ้าคณุไม่สามารถจดัหา

ทนายได้ รัฐบาลจะจัดหาให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย...”
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เจ้าหน้าที่แจ้งสิทธิผู้ต้องหาให้เขาทราบ น่ันท�าให้หัวคิ้วของเด็ก

หนุ่มยิ่งขมวดแน่นเป็นปม

“ผมยงัไม่เข้าใจด้วยซ�า้ว่าผมท�าอะไรผดิ” เขาเอ่ยแทรกทนัท ี“ก่อน

อื่นคุณควรจะชี้แจงรายละเอียดและเหตุผลให้ผมทราบก่อนนะครับ”

เจ้าหน้าท่ีต�ารวจคนนั้นมองเขาพลางถอนหายใจ จากนั้นก็หยิบ

หมายศาลขึ้นมาชูให้เขาเห็นชัดๆ อีกครั้งหนึ่ง

“คุณถูกจับในข้อหา ‘ฆาตกรรม’ ‘อ�าพราง’ และ ‘สวมรอย’ เห็น

หรือยังครับ”

“ฆาตกรรม? อ�าพราง?” สหีน้าของเดก็หนุม่ทัง้อึง้และประหลาดใจ 

“แต่ผมไม่เคยฆ่าใครเลยนะครับ”

“ในน้ีเขยีนว่า...” เจ้าหน้าทีต่�ารวจมองหมายศาลอย่างพจิารณาอกี

ครัง้ “เหยือ่ทีคุ่ณลงมอืฆาตกรรม นัน่คือ ‘เออเนสต์ ซนีธี เซเบรยีล’ ครบั”

“ว่าไงนะ...?” เด็กหนุ่มชะงัก ก่อนจะค้าน “มันเป็นไปได้อย่างไร

ครับ ผมไม่ยอมรับข้อกล่าวหาพวกนี้แน่นอน พวกคุณเอาเรื่องเหลวไหล

อะไรมาพูด”

การโต้แย้งของเขาท�าให้เจ้าหน้าท่ีต�ารวจส่ายหน้าอย่างเหน่ือยหน่าย 

“ขอเชิญคุณไปแก้ต่างข้อกล่าวหาทั้งปวงนี้ในชั้นศาล และเตรียม

หาทนายดีๆ ให้พร้อม เพราะดูจากหลักฐานแล้ว คุณคงด้ินหลุดได้ยาก 

แถมระวางโทษขั้นต�่านั่นคือ จ�าคุกตลอดชีวิต” 

จากนั้นเจ้าหน้าที่ต�ารวจก็ตะโกนเรียกเจ้าหน้าที่ที่เหลือ “ส่งตัว 

ผู้ต้องหา!”

“ท่านประธาน นี่มันเรื่องอะไรกันครับ คุณต�ารวจ ฟังผมก่อนสิ 

คณุจะพาท่านประธานผมไปตอนนี้ไม่ได้นะครับ พวกผมมเีรือ่งส�าคญัต้อง

รีบไปท�าก่อน!” ลีโอนาร์ดพยายามเข้ามาขัดขวาง และเจรจากับเหล่า 

เจ้าหน้าที่ต�ารวจ แต่เด็กหนุ่มส่งสายตาปราม จนลีโอนาร์ดได้แต่ยืนนิ่ง 

ท�าอะไรไม่ถูก “ท่านประธาน...”

แน่นอนว่าเขาเองกต็กใจ แต่เขาพยายามควบคมุตวัเอง แม้ว่าเรือ่ง
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ที่เกิดขึ้นนี้จะเหนือความคาดหมายเพียงใด มีแค่สติเท่านั้นท่ีจะช่วยแก้

ปัญหาได้

“คุณโรเซนเบิร์ก ระงับการประชุมชั่วคราว ใช้อ�านาจของรอง

ประธานรักษาการแทนยึดอ�านาจบริษัทไว้ก่อนจนกว่าผมจะหลุดจาก

สถานะผู้ต้องหา”

“ครบั ท่านประธาน” ลโีอนาร์ดรีบท�าความเคารพและมุง่ไปยงัห้อง

ประชุมบริษัททันที แต่ก็ยังอดหันมามองเขาด้วยความกังวลไม่ได้

ส�าหรับเด็กหนุ่มในตอนนี้ยังไม่เข้าใจด้วยซ�้าว่าเรื่องบ้าๆ พวกนี้ 

เกิดขึ้นได้อย่างไร อีกท้ังข้อกล่าวหาไร้สาระพวกนี้มาจากไหน แต่คิดไป

มนักไ็ม่มปีระโยชน์ เขาจะต้องหาทางสะสางเร่ืองเหลวไหลนี้ให้จบลงโดย

เร็วที่สุด

ทว่าในระหว่างทีเ่ขาก�าลงัถกูเจ้าหน้าทีต่�ารวจพาขึน้รถ อกีฟากหน่ึง

ของถนนมีชายวัยกลางคนในชุดสูทที่แสนคุ้นตายืนอยู่ ท่าทีสีหน้าเต็มไป

ด้วยความสุนทรีย์ราวกับก�าลังชมฉากส�าคัญของละครเวที

สก็อต ปาร์คเกอร์ รองผู้อ�านวยการศูนย์เกมไอดอลอะคาเดมี

จากเดิมท่ีเด็กหนุ่มนึกแทบไม่ออกด้วยซ�้าว่าเร่ืองบ้าบอตอนนี้เกิด

ขึ้นได้อย่างไร ค�าพูดของจอร์จ สมิธที่เด็กหนุ่มไม่เคยคิดเก็บมาใส่ใจกลับ

พรั่งพรูเข้ามาในหัวไม่หยุดหย่อน

‘คุณเซเบรียล ถ้าขืนคุณยังดื้อรั้นต่อไป ผมเกรงว่าสุดท้ายคุณจะ

ไม่เหลืออะไรเลย’

‘ผมจะพิสูจน์ให้คุณเห็นว่าผมสามารถท�าอะไรก็ได้ ถึงตอนนั้น ต่อ

ให้มหาชนที่รักของผมก็ช่วยอะไรคุณไม่ได้ สุดท้าย พวกเขานี่แหละ... 

ผู้ชมทั้งหลายจะเป็นผู้ตัดสินเองว่า...ระหว่างผม หรือ คุณ ใครกันแน่ที่จะ

พังพินาศ’

“เป็นแกเองหรือ...” เด็กหนุ่มขบฟันแน่น เส้นอารมณ์แทบขาดผึง 

ทุกอย่างกระจ่างแล้ว ทั้งเรื่องยักยอกเงินบริษัท ใส่ความให้เขาเสี่ยงหลุด

จากต�าแหน่งประธาน หรือแม้แต่ข้อหาคดีงี่เง่าเพื่อจับกุมเขา ที่แท้...เกม
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ไอดอลอะคาเดมีก็อยู่เบื้องหลังสิ่งเลวทรามเหล่านี้

สก็อต ปาร์คเกอร์ก�าลังยิ้มเหี้ยมเกรียมอย่างสาแก่ใจ ขยับปาก

เป็นค�าว่า

‘GAME OVER’

หมายเหตุ : 

สิทธิผู้ต้องหา หรือ สิทธิมิแรนดา (Miranda Right) หรือ  

ค�าเตือนมแิรนดา (Miranda Warning) คอื การแจ้งเตอืนผู้ต้องหาถึง

สิทธิทางกฎหมาย ทั้งสิทธิที่จะไม่ให้ปากค�าหรือสิทธิท่ีจะขอปรึกษา

ทนาย



บททดสอบที่ 62

“ขอให้เกมไอดอลทุกคนโชคดีกับโลกแห่งความเป็นจริง

เจ็บจริง ตายจริง ไม่ใช่มายาเสมือนอีกต่อไป” - จอร์จ สมิธ

ระยะเวลาที่เหลืออยู่ : 02 วัน : 01 ชม. : 13 นาที : 57 วินาที

‘ยินดีต้อนรับสู่ G.I.A. Escape : ด่านที่ 11’

ลอเรนท์ฟังเสียงประกาศผ่านหูอย่างไม่ใส่ใจนัก หลังจบการ

ประกาศของจอร์จ สมิธ ประตูห้องแล็บก็เปิดออก แล้วพาเขาเข้าสู่ลิฟต์

เดี่ยวแบบเดียวกับวันแรกที่เขามาอยู่ท่ีนี่ ซึ่งลิฟต์นั้นก็พาเขาไปสู่เพลย์

เซนเตอร์ในวันเปิดตัว

ลอเรนท์ลุกขึ้นอย่างอ่อนล้ากายใจ เขาเดินเอื่อยเฉื่อยไปทางลิฟต์

‘กรุณาสแกนบัตร Escape Card’

ลิฟต์ยกกระจกกั้นและเรียกหาบัตรผ่านทาง ลอเรนท์เพิ่งนึกได้ว่า

บตัรน้ีอยูต่ดิตวัเขามาตัง้แต่วนัแรกทีเ่ริม่เกม G.I.A. Escape เขาหยบิบตัร

แข็งนี้ออกมา เมื่อสแกนลงไปมันก็ขึ้นว่าส�าเร็จ 

ลอเรนท์ยืนในลิฟต์อย่างเลื่อนลอย หลายอย่างท่ีเขาได้รับรู้พุ่ง

กระแทกจติใจราวกบัพายทุีโ่หมกระหน�า่จนเขารูส้กึเคว้งคว้าง ไม่รูว่้าควร

ท�าอย่างไรต่อไป เขาตบหน้าตัวเองเพื่อเรียกสติกลับมาอีกครั้ง เกมนี้จะ

ไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว เขาจะเป็นแบบเดิมไม่ได้ ต้องเตรียมตัวเพื่อรับมือ
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กับมัน 

เสียงลิฟต์ดังกริ๊งบ่งบอกว่าเขามาถึงชั้นที่หมายแล้ว ลอเรนท์เบน

สายตามองตัวเลขที่ปรากฏ พวกเขาเพิ่งลงมาถึงแค่ชั้น GI - 48 จากนั้น

หน้าจอดิจิทัลก็ฉายภาพลูกเต๋าโฮโลแกรมหมุนไปมาอีกครั้ง

[ G.I.A. Escape : ด่านที่ 11 ]

[ ระดับ : ยาก ]

ค�าว่าระดับ ‘ยาก’ ปลุกสติลอเรนท์ ถ้อยค�าขู่มากมายของจอร์จ 

สมิธดังก้องอยู่ในหัวลอเรนท์ การ ‘เจ็บจริง ตายจริง ไม่ใช่มายาเสมือน

อีกต่อไป’ มันจะเป็นอย่างไรกันนะ ลอเรนท์ถูมืออย่างระส�่าระสาย

‘ภารกจิของเกม G.I.A. Escape ตัง้แต่ด่านที ่11 จนถงึด่านสดุท้าย 

มีชื่อว่า

‘Game Idol Run จงวิ่งเท่านั้น’

ลอเรนท์ฟังกติกาแล้วอึ้งไป หมายความว่าอย่างไร ตั้งแต่ด่านนี้

จนถึงด่านสุดท้ายจะเป็นเกมเดียวกันหมดงั้นหรือ ท�าไมถึงเป็นงั้นล่ะ

‘เงือ่นไขของเกมนี ้เกมไอดอลจะต้องวิง่ผ่านด่านในแต่ละชัน้ให้เรว็

ที่สุดเท่าที่จะท�าได้

‘หน่ึง ในแต่ละด่านจะมีการสุ่มลูกเต๋าเพื่อเลือกความท้าทายที่จะ

ต้องเผชิญ

‘สอง ความท้าทายของแต่ละด่านจะไม่เหมือนกัน

‘สาม ต้องมีเกมไอดอลหนึ่งคนที่ไม่ได้ไปต่อ ประตูของแต่ละด่าน

จึงจะเปิดออก  

‘สดุท้าย เน่ืองจากนีเ่ป็นด่านแรกจงึยงัไม่มคีวามท้าทายส�าหรบัด่าน

นี้ ขอให้เกมไอดอลทุกท่านโชคดี’

จากนั้นลิฟต์ก็เปิดออก ลอเรนท์ลุ้นระทึกอย่างมากเมื่อภาพของ

ห้องทดลองปรากฏขึน้ ห้องนีเ้ป็นสขีาวล้วน หลอดไฟฟลอูอเรสเซนต์สว่าง

จ้า ชั้นวางของติดริมผนังบรรจุขวดสารเคมีและอุปกรณ์ทดลองมากมาย 

กลางห้องเต็มไปด้วยโต๊ะโลหะวางจัดเป็นผัง บนโต๊ะมีหลอดทดลองวาง
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เป็นระเบียบ คอมพิวเตอร์ติดตั้งที่ขอบโต๊ะ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เปิดไว้

มีสายไฟพันระโยงระยาง ห้องนีเ้หมอืนเป็นห้องวจิยัหรอืผลติอปุกรณ์อะไร

สักอย่าง แต่ลอเรนท์ไม่มีเวลาใส่ใจมันเท่าไรนัก

“หลีกไป!” “ถอย!” “กรี๊ดดด!”

เขาได้ยินเสียงเพื่อนที่คุ้นหู ตามด้วยเสียงฝีเท้ามากมายของผู้คน 

เกิดอะไรขึ้นกันนี่

ลอเรนท์รีบรุดออกมาอย่างตื่นตระหนก เมื่อเห็นเหล่าเกมไอดอล 

มากมายวิ่งผ่านห้องทดลองมุ่งไปทางบันไดหนีไฟอย่างเอาเป็นเอาตาย 

พวกเขาแทบไม่ใส่ใจใครหน้าไหนทัง้สิน้ สหีน้าเต็มไปด้วยความเคร่งเครยีด 

และหวาดกลัว ไม่สนใจแม้กระทั่งชนเกมไอดอลคนอื่นจนล้มลง หรือชน

อุปกรณ์ทดลองหล่นแตกระเนระนาด

“เนโร! ไรเดอร์!” ลอเรนท์ร้องเรียกเกมไอดอลเพื่อนสนิทที่คุ้นตา

ไรเดอร์เพียงเหลือบมองลอเรนท์ชั่วครู่ จากนั้นก็วิ่งออกไปโดยไม่

สนใจเขา เบียดเสียดกับเกมไอดอลคนอื่นอีกหลายคนเพื่อลงบันไดหนีไฟ

ไปสู่ด่านต่อไป

นี่มัน...อะไรกัน ลอเรนท์เห็นแล้วทั้งช็อกทั้งสะพรึง

“อย่าเรียกเราว่าเนโรอกี ลอเรนท์” เนโรกล่าวเสียงเยน็ สหีน้าของ

เนโรผู้เป็นมิตรเปลี่ยนไปแล้ว “นายก็คงได้ยินที่จอร์จ สมิธพูดแล้วสินะ” 

ขอบตาของเนโรช�้าแดงเหมือนเพิ่งร้องไห้มาหมาดๆ แต่ใบหน้ากลับซีด

เผือด “ไม่มีประโยชน์อีกแล้ว...”

เนโรเหลอืบมองไปทางด้านหลงัเขาด้วยสายตานิง่ๆ ท�าให้ลอเรนท์

หันไปมองตาม เขาเห็นแฟรี่พิกซี่ซึ่งบาดเจ็บขาถลอกปอกเปิกก�าลังทรุด

ตัวร้องไห้สะอื้น ลอเรนท์ตกใจไม่น้อย เพราะความฉุกละหุกเมื่อตะกี้นี้

ท�าให้เกมไอดอลทุกคนวิ่งพล่านจนเกิดอุบัติเหตุขึ้น

“เอ่อ...คุณแฟรี่พิกซี่...” ลอเรนท์พึมพ�า และพยายามจะเดินเข้าไป

ช่วย แต่เนโรกลับคว้าแขนเขาไว้

“นายกร็ูแ้ล้วไม่ใช่เหรอ! พวกเราไม่ใช่...” เนโรกดค�าพดูลงไปเพราะ
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รู้ว่าพูดออกมาไม่ได้ “แฟรี่พิกซี่ไปต่อไม่ได้แล้ว เธอต้องติดที่นี่ ไม่มี

ประโยชน์ เพราะทุกด่านจะต้องมีใครสักคนติดอยู่ ไม่งั้นทุกคนจะไม่ได้

ไปต่อ”

“เดีย๋วส ิเนโร ท�าไมพดูแบบน้ีล่ะครบั” ลอเรนท์ไม่เข้าใจทีเ่นโรพดู

เลย เนโรที่เคยช่วยทุกคน เนโรที่เคยช่วยเขา เนโรที่ท�าให้ทุกคนรู้จัก 

ค�าว่าสามัคคี เขาก็เรียนรู้ทุกอย่างมาจากเนโรทั้งนั้น แล้วท�าไมตอนนี้...

“ลอเรนท์ รีบไปซะ เราจะเสียเวลาไม่ได้ ก็รู้ว่าเหลือเวลาแค่นี้! 

นายอยากตายนักหรือไง หา!” เนโรตะคอกใส่จนท�าให้ลอเรนท์ผงะอย่าง

เสียขวัญ

เขารู้สึกสะเทือนใจ ทั่วร่างปวดแปลบไปหมด เพราะค�าพูดของ

จอร์จ สมิธแท้ๆ จึงท�าให้ทุกคนเป็นแบบนี้

“เนโร ขอโทษครับ...” ลอเรนท์พูดแผ่วเบา ท�าให้เนโรกลอกตา

อย่างหงุดหงิด 

“ตามใจ!” เนโรขึ้นเสียงใส่ “นายจะท�าอะไรก็เชิญ แต่ลิฟต์จะไม่

เปลี่ยนชั้นถ้าคนไม่ครบ ถ้าขืนนายชักช้า ไม่ใช่แค่เราหรอก คนอื่นต้อง

เอานายตายแน่!”

จากนั้นเนโรก็สะบัดมือออกจากเขา แล้วเดินกึ่งวิ่ง ไปทางบันได

หนีไฟโดยแทบไม่หันกลับมามองอีกเลย

ลอเรนท์รู้สึกเสียใจ นึกถึงตอนที่เพิ่งเสียสละให้ทุกคนได้ไปต่อ 

สุดท้ายทุกคนกลับกลายเป็นแบบนี้ ชั่ววูบหนึ่งเขารู้สึกโกรธเกลียดและ

เคียดแค้นทุกคน ทว่า...ลอเรนท์ผ่อนลมหายใจ เม่ือนึกขึ้นได้ว่านี่ไม่ใช่

ความผิดของใครหรอก เพราะลอเรนท์เองก็เคยอยากเห็นแก่ตัวแบบนี้ 

เช่นกัน ทุกอย่างต้องโทษจอร์จ สมิธ

“แฟรี่พิกซี่ครับ...” ลอเรนท์เดินเข้ามาดูแฟรี่พิกซี่ที่นั่งร้องไห้กุม

บาดแผลที่ถูกเศษแก้วแตกทิ่มแทง

“คุณ...ผู้รักต้นไม้...” แฟร่ีพิกซี่เงยหน้ามองเขาด้วยแววตาสับสน

ระคนเขินอาย แต่เส้นผมของเธอกลับไม่ได้เปลี่ยนสีอีกแล้ว มันคงไว้ที ่
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สีเทาหม่น ไม่รู้ว่าเป็นเพราะจอร์จ สมิธไม่ได้ส่งสัญญาณควบคุมการมอง

เห็นพวกเขาแล้ว หรือเป็นเพราะนั่นคืออารมณ์ที่แท้จริงของเธอในขณะนี้

“ให้ผมช่วยนะครับ” ลอเรนท์มองรอบตัว เห็นมีผ้าปูโต๊ะสีขาวบาง

จึงฉีกมันออกมา จากนั้นก็น�ามาพันแผลเพื่อห้ามเลือดให้แฟรี่พิกซี่

แฟรีพ่กิซีส่ะดุง้เลก็น้อย เธอทัง้ตกใจและตืน่ตระหนก ส�าหรบัแฟรี่

พกิซีแ่ล้วการได้รับรู้เรือ่งทัง้หมดจากจอร์จ สมธิ แม้ว่ามนัจะน่าตกใจและ

เลวร้ายมากแต่ไม่อาจเทยีบเท่าคนรอบตวัทีเ่ปลีย่นไป ไม่ว่าเธอจะเป็นใคร

มาก่อน เรือ่งความโหดร้ายของมนุษย์น้ันกย็งัอยู่ในความหวาดกลวัมาโดย

ตลอด ถือว่าไม่ใช่เรื่องแปลกเลยแม้แต่น้อย

แฟรีพ่กิซีเ่ริม่สะอืน้อกีครัง้ ไม่ใช่เพราะเธอเจบ็หรอืสิง่ทีจ่อร์จ สมธิ

บอก แต่เป็นเพราะบุคคลที่อยู่ตรงหน้าเธอนี้เป็นคนเดียวที่ยอมช่วยเธอ 

แม้รู้ว่าทุกอย่างเป็นอะไรยังไง แม้รู้ว่าตอนนี้ไม่มีอะไรส�าคัญไปกว่าการ

รีบเอาตัวรอดออกจากที่แห่งนี้ เขาก็ยังยื่นมือเข้ามาช่วยเธอ

“เหวอ! คุณร้องไห้ท�าไมครับ” ลอเรนท์ตกใจมากที่เห็นแฟรี่พิกซี่

ร้องไห้ไม่หยดุ ลอเรนท์พยายามฝืนยิม้ให้ เขารูด้ว่ีาแฟรีพ่กิซีห่วาดกลวัแค่

ไหน ไม่ต่างกับเขาในอดีตและตอนนี้ด้วย ถึงกระนั้นเขาก็ทนไม่ได้ท่ีจะ

ต้องทิ้งเพื่อนคนหนึ่งเพื่อให้ตัวเองรอด ถึงแม้ว่าทุกคนจะคิดแบบนั้นหมด 

แต่เขาก็ยังท�าใจไม่ลงจริงๆ

“เดินไหวหรือเปล่าครับ ผมจะช่วยให้คุณไปด่านต่อไป” ลอเรนท์

พยายามเข้ามาช่วยพยุงแฟรี่พิกซี่ แต่แฟรี่พิกซี่กลับยกมือห้ามเขาไว้

“ต้องมคีนอยูท่ีน่ี ่ประตถูงึจะเปิดนะคะ” แฟรีพ่กิซีก่ล่าวด้วยสหีน้า

สลด ปีกใสๆ ของเธอนั้นไม่ขยับแต่หุบลง

ลอเรนท์อึ้งไปเล็กน้อย แต่ก็ยิ้มตอบเธอว่า “ไม่เป็นไรครับ คุณ 

แฟรี่พิกซี่จะต้องรอดออกไปให้ได้”

ทว่าค�าตอบของลอเรนท์กลับท�าให้แฟรี่พิกซี่ท�าหน้าหม่นทันที

“ไม่ได้หรอกค่ะ คุณผู้รักต้นไม้ ไปเถิด ไม่ต้องห่วงแฟรี่พิกซี่หรอก

ค่ะ” แฟรี่พิกซี่ตอบเขาด้วยเสียงแทบเบาหวิว ลอเรนท์ไม่เข้าใจ เขา
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พยายามจะเถียง แต่แฟรี่พิกซี่กลับแทรกขึ้นมาก่อน

“แฟรีพ่กิซีด่ีใจนะคะที.่..คณุผูรั้กต้นไม้ไม่ทอดทิง้แฟรีพ่กิซี”่ แฟรี-่

พิกซี่ก้มหน้าลง “แค่มาช่วย แฟรี่พิกซี่ก็ดีใจมากแล้ว ดังนั้นไปเถอะค่ะ  

แฟรี่พิกซี่คงไม่ไหวแล้ว คงไปไม่ถึงด่านสุดท้ายหรอก”

“แต่ว่า...ผมไม่....” ลอเรนท์อยากจะตอบว่า เขาจะทิ้งแฟรี่พิกซี่ไว้

แบบนี้ได้อย่างไร มันไม่ยุติธรรมเลย

“มีแค่คุณผู้รักต้นไม้เท่านั้นที่จะท�าได้” แฟร่ีพิกซี่เร่ิมกล่าวด้วย 

น�้าเสียงหนักแน่น ท�าให้ลอเรนท์ชะงักไป

“หา...ผม...?” ลอเรนท์ไม่เข้าใจว่าเธอพูดเรื่องอะไร แฟรี่พิกซี่จึง

ขยับยิ้มบางๆ ดวงตาที่เอ่อล้นด้วยน�้าตาเปี่ยมไปด้วยความรู้สึกคาดหวัง

และอาลัยอาวรณ์

“แฟรี่พิกซี่ดูคนไม่ผิดจริงๆ คุณผู้รักต้นไม้คือคนที่มีจิตใจดียิ่งกว่า

มนุษย์คนใด แฟรี่พิกซี่ไม่เสียใจเลย แม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ตาม” 

ประโยคหลังแฟรี่พิกซี่พูดเสียงแผ่ว ท�าให้ลอเรนท์ได้ยินไม่ค่อยถนัดนัก 

“คงมีแต่คุณผูร้กัต้นไม้คนเดยีวทีจ่ะท�าได้ แฟร่ีพกิซี่ไม่อยากเหน็เพ่ือนเป็น

แบบนี้เลย...”

เธอกล่าวอย่างเศร้าสร้อย ลอเรนท์ก็เข้าใจว่าเธอหมายถึงอะไร

“ได้โปรดเถอะค่ะ” แฟร่ีพกิซีย่กมอืข้ึนวงิวอนเขา ลอเรนท์เหวอไป

เล็กน้อย “ได้โปรด ช่วยท�าให้พวกเขากลับมาเป็นคนดีเหมือนเดิมได้หรือ

เปล่าคะ”

“หา! แต่ว่า...คอื...เรือ่งน้ัน” ลอเรนท์ก้มหน้าลง เขาไม่รูว่้าจะท�าได้

หรือเปล่า แต่แฟรี่พิกซี่ก็ยังบอกให้เขาท�างั้นหรือ

“แฟรีพ่กิซีค่งท�าอะไรไม่ได้ตอนนี ้คณุผูร้กัต้นไม้กเ็คยบอกว่า ทาง

เดียวที่จะช่วยทุกคนและเพื่อนที่ติดอยู่ในด่านก่อนหน้านี้ได้คือต้องรอด

ออกไปให้ก่อน”

ลอเรนท์อึง้ไปกบัสิง่ท่ีแฟรีพ่กิซ่ีพดู ใช่ เขาเคยพดูแบบนัน้จรงิๆ จงึ

ได้แต่เงียบ พูดไม่ออก
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“ดังนั้น คุณผู้รักต้นไม้ ได้โปรดท�าเพื่อแฟรี่พิกซี่ได้หรือเปล่าคะ 

แฟรี่พิกซี่ไม่เสียใจเลยถ้าต้องติดอยู่ในนี้ แต่ถ้าเพื่อนทุกคนจะต้องกลาย

เป็นคนเห็นแก่ตัว แฟรี่พิกซี่คงท�าใจไม่ได้จริงๆ”

“แต่ว่า...”

“รีบไปเถอะค่ะ...ไป!” แฟรี่พิกซี่เริ่มไล่เขา ท�าให้ลอเรนท์ผงะไป

“แฟรี่พิกซี่ครับ...”

แฟรี่พิกซี่ยิ้มให้เขา และเธอก็หยุดร้องไห้

“ได้โปรดท�าให้ความหวังของแฟรี่พิกซี่เป็นจริงด้วยนะคะ...”

“คือ...แต่คุณแฟรี่พิกซี่”

“ไปสิคะ ไป!” เธอไล่เขาอีกหน “ได้โปรดรีบไปนะคะ แฟรี่พิกซี่

ขอร้อง!”

ลอเรนท์ตกใจจนท�าอะไรไม่ถูก เมื่อรวบรวมสติได้ เขาก็ข่มกลั้น

ความรู้สึกแล้วลุกขึ้นยืน 

“ขอโทษนะครับ คณุแฟรีพ่กิซี”่ ลอเรนท์ตดัสินใจกล่าวกบัเธอเป็น

ครั้งสุดท้าย “แต่ผมสัญญาว่าจะช่วยเพื่อนๆ ทุกคนให้กลับมาเป็นเหมือน

เดิม และช่วยคุณให้ได้นะครับ”

ลอเรนท์หลับตากลั้นใจ จากนั้นก็รีบวิ่งออกไป เขาหันกลับมามอง

เธออย่างอดเป็นกังวลไม่ได้ แต่แฟร่ีพิกซี่กลับยิ้มให้เขาอย่างมีความสุข

เหลือล้น

“ขอบคุณส�าหรับทุกอย่าง แฟรี่พิกซี่ไม่เสียใจเลยที่ได้รัก...” 

เธอกล่าวกับตัวเอง แม้ว่าสุดท้ายแล้วถ้อยค�าไม่มีวันส่งไปถึงคนที่

เธอปรารถนาอีกแล้วก็ตาม

ลอเรนท์เดินลงบนัไดอย่างเร่งรบี รู้สกึเหมือนอยากร้องไห้ออกมา 

มีเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้น เหตุการณ์ท่ีน่าเศร้าและไม่คาดคิด แม ้

ไม่อยากจะท�าอะไรทั้งสิ้นแต่เขาไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากต้องเข้มแข็ง

และเผชิญหน้ากับมันเท่านั้น เขาจะอ่อนแอไม่ได้ ยิ่งเมื่อเขารับปากเพื่อน
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ทุกคนที่ติดอยู่ที่ด่านก่อนหน้านี้รวมทั้งแฟรี่พิกซี่ไว้แล้ว เขาจะต้องช่วย 

ทุกคนให้ได้

เมื่อเขามาถึงชั้น GI - 44 แล้วก็ก้าวเดินออกมาจากบันไดหนีไฟ 

รอบตัวเป็นห้องทดลองเช่นเดียวกับชั้น GI - 48 แต่ลอเรนท์กลับไม่สนใจ 

เขาใส่ใจแต่เพียงสิ่งที่จะต้องท�าเท่าน้ัน เบื้องหน้าเขามีลิฟต์ก�าลังเปิดอยู่ 

เพือ่นเกมไอดอลหลายคนมองเขาด้วยสหีน้าทีห่ลากหลาย ส่วนใหญ่ก�าลงั

หงุดหงิดไม่พอใจที่เขาชักช้า

ทว่าลอเรนท์กลับค่อยๆ ก้าวเดินไปเชื่องช้า ไม่คิดจะเร่งรีบ นั่นยิ่ง

ท�าให้หลายคนโมโหหนัก

“เข้ามาสักทีสิ!” ไรเดอร์ตะคอกใส่เขาอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน

“ลอเรนท์! นายท�าบ้าอะไร หา!” เนโรตวาดใส่ แต่ลอเรนท์กลับ

หยุดเดิน เขามองเพื่อนทุกคนอย่างพิจารณา ไรเดอร์ เนโร แลดูร้อนรน

กว่าที่ผ่านมา เจ้าหญิงแอนนาเบลล์กับโพลาริสยังคงเฉยๆ แอคซิสนั้น

หงุดหงิดเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว แม้แต่เซนเซกับลูซี่ที่ไม่ค่อยสนใจอะไรก็ยังมี

สีหน้าเคร่งเครียดจริงจัง

ลอเรนท์นกึถงึค�าร้องขอของแฟรีพ่กิซีแ่ล้วสดูหายใจเข้าเบาๆ ก่อน

จะตัดสินใจพูดออกมาเสียงดัง

“ทุกคนก็รู้ไม่ใช่หรือครับ ว่าเกมของจอร์จ สมิธจงใจให้พวกเรา

เป็นแบบนี้” 

“หยุดพล่ามแล้วรีบเข้ามาได้แล้ว!” ทว่าเพื่อนหลายคนกลับตอบ

อย่างไม่แยแส โวยวายให้เขาเลิกบ้าสักที ท�าให้ลอเรนท์ชะงักไปเล็กน้อย 

ก่อนถามกลับเชิงท้าทาย

“ทุกคนกลัวอะไรกันหรือครับ กลัวตาย? กลัวถูกขังอยู่ที่นี่? หรือ

ว่ากลัวความจริง?”

ค�าถามของลอเรนท์ท�าให้เกมไอดอลหลายคนเงียบไป ทว่าเนโร

กลับตอบโดยพยายามควบคมุอารมณ์ให้เยน็ทีสุ่ด “ฟังให้ดนีะ นายก็รูแ้ล้ว

ว่าอะไรเป็นอะไร มันไม่มีความหมายแล้ว พวกเราไม่เหลืออะไรเลย
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นอกจากชีวิต พวกเราจ�าเป็นต้องเอาตัวรอด!”

เนโรท�าท่าเหมือนอยากจะพูดมากกว่านี้ แต่ก็รู้ว่าพูดไม่ได้เพราะ

มันเป็นความลบั ลอเรนท์มองเนโรนิง่ๆ แต่ในใจเขาว้าวุน่ไปหมด น่าแปลก

เหลือเกิน คนที่เคยเป็นเพื่อนกลับเป็นฝ่ายที่ต่อต้านเขาและสนับสนุนให้

เห็นแก่ตัว ในขณะคนทีเ่คยเป็นศตัรอูย่างแอคซสิกลบักลายเป็นเงยีบสงวน

ท่าที

“แล้วมันส�าคัญด้วยหรือครับ” ลอเรนท์กล่าวพลางย้ิมเศร้าๆ ให้

ทุกคน “ผมน่ะ เคยเป็นหนึ่งในคนที่ไม่มีพลังพิเศษอะไรเลย แต่ผมก็ยัง

ยืนอยู่ ณ ตรงนี้”

ยังไม่มีใครโต้ตอบลอเรนท์ 

“เนโร ไรเดอร์ครับ ทั้งที่ผมคะแนนโหวตต�่าต้อยและไม่มีอะไรมา

ก่อนเลย แต่พวกคุณก็ยังเลือกผมเป็นเพื่อนไม่ใช่หรือครับ” 

คราวนี้เนโรกับไรเดอร์ถึงกับเถียงไม่ออก

“ฟังนะครับทุกคน” น�้าเสียงของลอเรนท์จริงจังข้ึนทุกขณะ “ไม่

คดิบ้างหรอืครบัว่าหากทกุคนยงัเป็นแบบนีต่้อไป กดีกนัและท�าร้ายคนอืน่

เพือ่ให้ตวัเองได้ออกไป สดุท้ายแล้วอาจไม่มีใครได้ออกไปสกัคน พวกเรา

อาจตายกันหมดเพราะท�าร้ายกันเอง”

พอกล่าวถึงตรงนี้ สีหน้าของเพื่อนเกมไอดอลหลายคนค่อยๆ 

เปลี่ยนไปทีละน้อย

“ในด่านต่อไปไม่รู้ด้วยซ�้าว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง อาจเลวร้ายกว่า

นี้ หนักหนาสาหัสกว่านี้ ถ้าขืนพวกเรายังท�าร้ายกันเองแบบนี้ พวกเราก็

อาจจะไม่เหลืออะไรจริงๆ นะครับ”

ลอเรนท์หยดุพดูไปนดิหนึง่ เขาเงยหน้าขึน้สบตาทกุคน ดวงตาและ

ริมฝีปากสั่นระริกด้วยความรู้สึกหลากหลายที่เอ่อล้น เขาต้องส่งต่อ

ปณิธานในใจให้ทุกคนผ่านค�าพูดทั้งหมดนี้ให้ได้

“ใครบอกครับว่าพวกเราไม่เหลืออะไรเลยนอกจากชีวิต พวกเรา

ยังเหลือมิตรภาพ! หากทุกคนยินดีที่จะช่วยเหลือกัน แม้สิ่งที่เหลืออาจดู
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ไร้ค่าไม่ต่างกบัเศษเงนิ แต่ถ้าพวกเราร่วมมอืกนักเ็หมอืนเศษเงนิทีร่วมกนั

เป็นเงินก้อนใหญ่ สิ่งไร้ค่าเหล่านี้สามารถกลายเป็นสิ่งที่ใหญ่ได้”

หลายคนท�าท่าเหมอืนอยากพูดอะไร แต่ลอเรนท์กล่าวต่อไปไม่คดิ

จะหยุด

“ขอเพียงมีแค่ใครสักคนที่ได้ออกไปได้...เป็นใครก็ได้ อย่างน้อย

ทุกคนก็ยังมีความหวัง มีโอกาสรอด และมีโอกาสช่วยทุกคนท่ียังติดอยู่

ในนี้ แล้วแบบนี้ท�าไมทุกคนไม่ร่วมมือกันแทนที่จะท�าร้ายกันล่ะครับ”

“แล้วใครจะเป็นคนนั้นที่รอดออกไป” ไรเดอร์ถามเสียงเย็น

“แล้วรูไ้ด้ไงว่าคนที่ได้ออกไปจะไม่ทิง้ให้เราถกูระเบดิตายอยู่ในนี”้ 

เนโรพูดเสียงเรียบนิ่งกับเขา

ลอเรนท์เพียงยิ้มตอบแล้วบอกว่า “เชื่อใจสิครับ ตอนนี้พวกเราก็

เหลือกันแค่นี้ อยู่ในชะตากรรมเดียวกันหมด ผมรู้สึกอย่างไร ทุกคนย่อม

รูส้กึเช่นน้ัน ไม่มปีระโยชน์ทีเ่ราจะหักหลงักนัเอง มองไปรอบๆ สคิรบั เรา

ก�าลงัสูก้บัใคร สูก้บัอะไรอยู ่ศตัรขูองเราคอืเพือ่นหรอืครบั ไม่ใช่เลยครบั 

ได้โปรดตั้งสติให้ดีก่อน ศัตรูของเราคือคนเดียวกัน” 

“ศัตรูของเราคือจอร์จ สมิธ คือเกมไอดอลอะคาเดมี ไม่ใช่เพื่อน

ทุกคนที่ยืนอยู่ตรงนี้!”

สิน้ค�ากล่าวของลอเรนท์ความเงยีบกก็ลืนกนิไปเนิน่นาน จนกระท่ัง

เกมไอดอลหลายคนถอนหายใจด้วยความรู้สกึทีเ่ปลีย่นไป เนโรกบัไรเดอร์ 

ที่เคยหงุดหงิดเริ่มคลายอารมณ์ลง

“อมื น่ันสนิะ เราขอโทษทีเ่ป็นบ้าไป” เนโรบอกเขา “บ้าจรงิ เพราะ

จอร์จ สมธิแท้ๆ ทีท่�าให้พวกเราเป็นแบบนี ้พวกเราไม่ควรเป็นศัตรกูนัเอง

อย่างที่นายว่า”

“ข้าก็ขอโทษด้วย ลืมไปจริงๆ ว่าเราต่างมีศัตรูคนเดียวกัน”

จากน้ันเกมไอดอลหลายคนก็ทยอยกนัขอโทษ ท�าให้ลอเรนท์คลาย

สีหน้าเคร่งเครียดอย่างสบายใจขึ้นเล็กน้อย

“แฟรีพ่กิซีเ่ป็นไงบ้าง” เนโรไถ่ถามข้ึนหลงัจากลอเรนท์สแกนบตัร



ล. โลกลัลล้า   37

แล้วเดินตามเข้ามาในลิฟต์ แม้จะโล่งใจ แต่สีหน้าของเขายังเศร้าสลด 

โดยเฉพาะเมื่อพูดถึงแฟรี่พิกซี่

“แฟรีพ่กิซีบ่าดเจบ็ครับ เธอไปต่อไม่ไหวจงึบอกให้ทกุคนไปได้เลย 

เธอขอร้องให้ทกุคนกลบัมาเป็นเหมอืนเดมิครบั เป็นเพือ่นทีด่เีหมอืนเดมิ”

พอเกมไอดอลหลายคนได้ยินดังนั้นก็รู้สึกผิดขึ้นมาทันที

“ขอโทษด้วยจริงๆ” เนโรกล่าวเสียงแผ่ว ลอเรนท์ส่ายหน้าเบาๆ 

เป็นเชิงว่าไม่เป็นไร

“จากน้ีจะเอาอย่างไร มีทางหรือไม่ที่จะร่วมมือกันเพ่ือออกไปให้

เร็วที่สุด” ไรเดอร์ถามความเห็นเนโร เนโรขบคิดพิจารณาอยู่ชั่วขณะ 

จากนั้นก็ตัดสินใจ

“เอาละ ทุกคน ตอนนี้เรามีเวลาเหลือน้อยมาก เป้าหมายของเรา

คือให้มีใครสักคนออกจากที่นี่ให้ทันเวลา เพียงพอที่จะกลับมาช่วยทุกคน 

พวกเราจะต้องร่วมมือกัน”

“ร่วมมือแบบไหนล่ะ” ค�าถามดังมาจากบุคคลที่ไม่น่าให้ความ 

ร่วมมือมากที่สุดอย่างฟลินน์ ซึ่งยืนกอดอกนิ่งเงียบอยู่เนิ่นนาน แม้แต่

ลอเรนท์กับเนโรก็ยังอดแปลกใจไม่ได้

“เราก็ไม่อยากใช้วิธีนี้หรอก แต่มันเป็นทางเดียวที่จะไปด่านต่อไป

ได้ หากด่านไหนที่ใครสามารถเสยีสละเพือ่ให้ทกุคนได้ไปต่อทนัท ีจะต้อง

มีคนอาสาเพื่อให้ถึงด่านสุดท้ายให้เร็วขึ้น”

ลอเรนท์รีบยกมือทันที “งั้นด่านต่อไปผมอาสาเองครับ”

“ไม่ได้!” นัน่เป็นเสยีงคดัค้านจากเกมไอดอลเกอืบทกุคน ไม่ใช่แค่

เนโรหรือไรเดอร์ จนลอเรนท์อดตกใจไม่ได้ ท�าไมทุกคนต้องร้องห้ามกัน

พร้อมเพรียงแบบนี้ 

“ไม่ได้หรอก พวกเราทุกคนติดหนี้นาย” เนโรบอกเขา “ในเกม 

สเตชัน นายเลือกสละสิทธิ์ที่จะได้ไปถึงด่านรองสุดท้ายเพื่อให้พวกเรา 

ทุกคนมายืนตรงนี้ ดังนั้นควรเป็นคราวของพวกเราที่ต้องเสียสละบ้าง”

“แต่ว่านั่น...” ลอเรนท์อยากบอกว่าเขาไม่ได้ต้องการให้ทุกคนมา
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ตอบแทน แต่เนโรกลับพูดแทรกขึ้นมา

“อกีอย่างหนึง่นะ ถ้าถามเราว่าเชือ่ใจใครมากท่ีสุด คนทีย่อมเสยีสละ

ตัวเองเพื่อช่วยเพื่อนจากใจจริงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น...ตอนนี้คงมีแต่นาย”

“ใช่ หากคนสุดท้ายที่ได้รอดออกไปเป็นเจ้า ข้าเชื่อว่าเจ้าจะต้อง

กลบัมาช่วยพวกเราแน่นอน” ไรเดอร์กล่าว เช่นเดยีวกบัเกมไอดอลคนอืน่

ที่พยักหน้าอย่างเห็นด้วย

“ทุกคน...” จู่ๆ ความรู้สึกหลากหลายก็ทะลักขึ้นมา ลอเรนท์ซึ่งไม่

เคยมคีวามส�าคญั ไม่เคยมีใครฝากความหวงั ตอนนีท้กุคนกลบัเชือ่ใจเขา 

มันมากเกินไปส�าหรับเขาจริงๆ 

“เอาละ มีใครอาสาบ้าง” เนโรถามความเหน็ เกมไอดอลเกอืบทกุ

คนก็ยกมือ ไม่เว้นแม้แต่อัลเฟรโด้หรือแองเจลล่า มีเพียงฟลินน์คนเดียว

เท่านั้นที่ยังยืนกอดอกนิ่ง

“ผมจะช่วยด่านต่อไปเองคร้าบ ผมคิดว่าตัวผมเองก็ควรท�าอะไร

บ้างเช่นกัน” อัลเฟรโด้อาสา ในขณะที่ทุกคนต่างอึ้งตะลึงเพราะไม่คาด

คิดว่าแอคซิสจะให้ความร่วมมือ

“ฉันด้วย” แองเจลล่ายกมือขึ้น โพสท่าอย่างเฉิดฉาย “แต่ขอเป็น

ด่านกลางๆ สักชั้นที่ยี่สิบแล้วกันนะจ๊ะ”

“อืม โอเค” เนโรพยักหน้า 

ในระหว่างที่ลิฟต์ก�าลังเคลื่อนจากชั้นน้ีไปสู่อีกช้ัน เนโรก็เริ่ม

วางแผนจัดคนอย่างรวดเร็วโดยปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์และความ

เหมาะสม ทีแรกเนโรจะเลือกเสียสละก่อน แต่เพื่อนหลายคนแย้งว่าให้ 

เนโรอยู่ช่วงหลังๆ เพราะน่าจะช่วยอะไรได้เยอะกว่า

ไม่ว่าหนทางข้างหน้าจะเลวร้ายสักเท่าไร อปุสรรคขวากหนามขวาง

กั้นแค่ไหน หรือต่อให้จอร์จ สมิธใช้อุบายใดมาหลอกให้พวกเขาแตกหัก

กันเอง แต่ทุกคนก็เชื่อมั่นว่าความเชื่อใจและความสามัคคีเป็นสิ่งเดียวที่

พวกเขาเหลืออยู่ และสิ่งนั้นจะช่วยให้ทุกคนมีชีวิตรอดออกไป
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ประธานเด็กหนุ่มนั่งเหม่อลอยอย่างส้ินหวังอยู่ในห้องควบคุม 

ผู้ต้องหาชั่วคราว เป็นห้องกระจกคับแคบซึ่งไม่อาจมองเห็นภายนอกแต่

คนข้างนอกสามารถมองเห็นข้างในได้ ในห้องนี้มีสิ่งอ�านวยความสะดวก

มากมาย ทั้งที่นอน ผ้าห่ม เครื่องดื่ม และอาหาร ทว่าส�าหรับเด็กหนุ่ม

แล้วกลับรู้สึกท้อแท้และหมดหวัง บางครั้งโทสะก็ปะทุอยู่ในใจ

จอร์จ สมิธจงใจเล่นสกปรกกับเขา...เด็กหนุ่มครุ่นคิดอย่างเจ็บใจ 

ปัญหาของการติดคดีนี้ไม่ใช่เพียงเสี่ยงรับโทษ แต่เกมไอดอลอะคาเดมี

เลือกที่จะถ่วงเวลาการพิพากษาคดีให้เป็นวันมะรืนซึ่งตรงกับวันสุดท้าย

ของเกม G.I.A. Escape ดังนั้นไม่ว่าด้วยวิธีไหนเขาก็ไม่มีโอกาสได้ออก

ไป และไม่มีเวลาเหลือพอที่จะช่วยเหลือคนคนนั้น

ไม่มีทาง ไม่มีทางเลยจริงๆ เขาไม่รู้ว่าควรท�าอย่างไรดี ท�าไมกัน

นะ ท�าไม

“ขอโทษจริงๆ” ประธานเด็กหนุ่มได้แต่ก�าหมัดแน่น ทั้งที่คิดมา

ตลอดว่าจะรีบสะสางเร่ืองพวกนี้ให้เสร็จสิ้น แล้วหาทางช่วยเหลือคนคน

นั้นให้ได้ แต่กลับต้องมาเจอเรื่องบ้าบอแบบนี้

ระหว่างที่ก�าลังครุ่นคิด ประตูห้องก็เปิดออกพร้อมกับบุคคลที่เข้า

มาอย่างร้อนรน

“คุณโรเซนเบร์ิก” เดก็หนุม่เรียกอย่างแปลกใจ แต่พอลโีอนาร์ดมา

แล้วเขาก็รู้สึกใจชื้นขึ้นมาบ้าง เพราะอย่างน้อยลีโอนาร์ดก็ฝากความหวัง

ได้มากมาย

“ผมจดัการเร่ืองภายในบรษิทัตามทีท่่านประธานสัง่เรยีบร้อยแล้ว

นะครบั คาดว่าเรือ่งภายในน่าจะยตุไิด้ช่ัวคราวจนกว่าท่านประธานจะออก

ไปจากที่นี่ได้”

เด็กหนุ่มพยักหน้ารับเบาๆ ลีโอนาร์ดยิ้มให้ก�าลังใจเขา

“ส่วนเรือ่งว่าความนัน้ เดีย๋วผมจะเป็นทนายให้ท่านประธานเองนะ

ครับ ผมเองก็เรียนจบกฎหมายและมีใบอนุญาตว่าความเหมือนกันครับ”

พอประธานเดก็หนุ่มเหน็ลีโอนาร์ดพยายามช่วยเหลอืทัง้ทีเ่ขาก�าลงั
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ตกอยู่ในสถานการณ์ย�่าแย่ขนาดนี้ ก็คลายความกังวลลงอย่างมาก

“ขอบคุณครบั” เขาตอบส้ันๆ จากนัน้กนึ็กถงึเรือ่งหนึง่ขึน้มา “แล้ว

เรื่องหลักฐานประวัติเกมไอดอลก่อนหน้าท่ีรวบรวมมาแล้วจะน�ามาใช้ได้

หรือเปล่า”

“เอ่อ...” ลีโอนาร์ดแสดงสีหน้าล�าบากใจ “ถ้าจะฟ้องร้องก็จ�าเป็น

ต้องยื่นฟ้องอีกคดี คดีนี้ไม่เกี่ยวข้องกับหลักฐานเปิดเผยความจริง และ

แย่ยิ่งกว่า...”

ลีโอนาร์ดเหมือนไม่กล้าพูด ท�าให้เด็กหนุ่มจ�าเป็นต้องเค้นถาม

“แย่อะไรครับ”

“ผมขอโทษครับ ท่านประธาน ต้องขอโทษจริงๆ” ลีโอนาร์ดรีบ 

ก้มหัวขอโทษยกใหญ่ ท�าให้ประธานเด็กหนุ่มขมวดคิ้วงุนงง

“ขอโทษท�าไมกันครับ”

“หลักฐานทั้งหมด...ไม่ทราบว่าเกิดอะไรข้ึนกันแน่ อาจมีใคร

สอดแนมอยู่ในบริษัทหรือคฤหาสน์ ประวัติเกมไอดอลทั้งหมดที่รวบรวม

มาสูญหายไปหมดแล้วครับ!”

“ว่าไงนะ!” ประธานเด็กหนุ่มเม้มริมฝีปากแน่น ไม่คิดว่าอะคา 

เดมีจะหาทางกีดกันเขาทุกวิถีทางขนาดนี้

“บ้าจริง” เขาได้แต่สบถเบาๆ น่ีเป็นปัญหาใหญ่ สิ่งท่ีเขาท�ามัน 

สูญเปล่าหมดเลยงั้นหรือ เขาไม่มีทางให้เป็นแบบนั้นหรอก อย่าหวังเลย

จอร์จ สมิธ

“แต่ว่า...ตอนนีผ้มได้หลักฐานประวตัเิกมไอดอลเพิม่อกีคน เป็นคน

สุดท้ายแล้ว ถ้าไม่นับเกมไอดอลจากค่ายแอคซิสนะครับ”

“อย่างนั้นหรือ” ประธานเด็กหนุ่มเลิกคิ้วสงสัย “ใครกันครับ”

“อลิซ เมอร์แลนด์” ลีโอนาร์ดเว้นช่วงเล็กน้อย “เธอเป็นเด็กสาว

ที่ป่วยเป็นโรคลูคิเมีย พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลในช่วงลมหายใจ

สุดท้ายของชีวิต ทว่าเธอต้องเผชิญชะตากรรมอันเลวร้ายเพราะพ่อแม่

ของเธอรับค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลไม่ไหวจึงทอดท้ิงเธอให้อยู่โรง
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พยาบาลอย่างเดยีวดาย เมือ่เธอรู้ความจริงกพ็ยายามทีจ่ะฆ่าตวัตายเพราะ

หมดอาลัยในชีวิต แต่โชคดีที่มีคนช่วยเธอเอาไว้”

ลีโอนาร์ดรู้สึกเศร้าตามจึงหยุดนิดหนึ่ง ส่วนประธานเด็กหนุ่มก็

พยายามตั้งใจฟัง

“ผู้ที่ช่วยชีวิตเธอ ไม่เพียงแต่ให้ก�าลังใจเธอมีชีวิตต่อ แต่ยังช่วย

ออกค่ารกัษาพยาบาลด้วย สิง่เหล่าน้ีช่วยยือ้ชวีติของเธอไว้อกีหลายเดอืน 

ทว่าผ่านไปสักระยะเธอกลับหายตัวไปจากโรงพยาบาล และไม่มีใครพบ

เธออีกเลย” 

“หายสาบสูญงั้นหรือครับ” เด็กหนุ่มรู้สึกทะแม่งกับเรื่องนี้อย่าง

บอกไม่ถูก

ลีโอนาร์ดพยักหน้าเบาๆ “ครับ จากหลักฐานหลายอย่างประกอบ

กนั ท�าให้ผมมัน่ใจว่าเธอคอืคนหนึง่ทีเ่คยบกุรกุเกมไอดอลอะคาเดม ีท่าน

ประธานยังจ�าเหตุการณ์ก่อนวันเรียลเกมเพลย์ครั้งที่หกสิบสามได้หรือ

เปล่าครับ”

เด็กหนุ่มครุ่นคิด เขาจ�าได้ วันนั้นเป็นวันท่ีเกมไอดอลอะคาเดมี

ค่อนข้างวุ่นวาย มีการส่งสัญญาณเตือนและเข้าตรวจสอบทุกซอกทุกมุม

ของทกุช้ัน แต่สดุท้ายเร่ืองทกุอย่างกเ็งยีบไปจนหลายคนลืมไปแล้วว่าเคย

มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น

“เป็นเธองั้นหรือ” 

“ใช่ครบั” ลโีอนาร์ดตอบ “ก่อนหน้าทีเ่ธอจะหายไปจากโรงพยาบาล 

ได้ทิ้งจดหมายไว้ว่า...”

ลีโอนาร์ดหยิบแผ่นกระดาษภาพถ่ายขึ้นมาเพื่ออ่านให้เขาฟัง

“ไม่มีสิ่งอื่นใดนอกจากอยากขอบคุณมากที่สุด คุณท�าให้ฉัน

ปรารถนาทีม่ชีีวติอยูต่่อไป ในวนัทีท่กุคนในโลกต่างทิง้ฉนัไป คณุที่ไม่เคย

รูจ้กัฉันมาก่อนกลบัยืน่มอืเข้ามาช่วยฉนั คณุท�าให้ฉันได้สติและเลกิคดิสัน้ 

คณุบอกฉันว่าแม้ในมมุทีโ่หดร้ายทีส่ดุของโลกใบนีย้งัมสีิง่ทีส่วยงามเสมอ 

ใช่แล้ว ส�าหรับฉัน สิ่งนั้นก็คือคุณ
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“นับตัง้แต่วันทีค่ณุดงึฉนัออกมาจากความโศกเศร้า ฉนักอ็ยากเหน็

คุณมีความสุขเหมือนกับฉันในตอนนั้น แต่เมื่อวันหนึ่งที่คุณไม่มีความสุข 

ฉันก็พร้อมอุทิศชีวิตเพื่อปลดความทุกข์ให้คุณ ได้โปรด ขอเพียงให้ฉันได้

เห็นรอยยิ้มที่สวยงามของคุณอีกสักครั้ง เท่านี้ฉันก็พร้อมตายอย่างไม่

เสียดายชีวิต

“ลงชื่อ อลิซ เมอร์แลนด์”

ประธานเดก็หนุม่ได้ฟังถ้อยค�าในจดหมายแล้วกร็ูส้กึสะเทอืนใจอย่าง

ประหลาด เหตุใดความรู้สึกของผู้หญิงคนนี้ถึงใกล้เคียงกับเขาขนาดนี้

“คนที่ช่วยชีวิตอลิซ เมอร์แลนด์คือคุณหนู” ลีโอนาร์ดสรุป ส่วน

เด็กหนุ่มก็พยักหน้าเบาๆ อย่างไม่แปลกใจนัก “คาดว่าเธอคงตั้งใจบุกรุก

เกมไอดอลอะคาเดมีเพื่อช่วยเหลือคุณหนู แต่...” ลีโอนาร์ดยิ้มเศร้าๆ 

“เธอท�าไม่ส�าเร็จ...และตอนนี้เธอก็กลายเป็นเกมไอดอล เป็นการ

ทดลองทีส่�าเรจ็อย่างรวดเร็วและง่ายดายแทบไม่น่าเชือ่จนเรยีกว่าท�าลาย

สถิติ อีกท้ังจอร์จ สมิธก็อยากได้ตัวละครตัวนี้มานานมากแล้ว เขาเสีย 

ตัวทดลองมากมาย แต่ไม่เคยมีใครส�าเร็จนอกจากเธอ 

“ตอนนี้ อลิซ เมอร์แลนด์ คือ แฟรี่พิกซี่”

แล้วก็เป็นอีกหนึ่งรายชื่อเกือบสุดท้ายที่ถูกตัดออกไป

ประธานเดก็หนุม่ถอนหายใจ เขาพลนันึกถงึแฟรีพ่กิซ่ีในการประมลู

อีกคน แล้วความโกรธแค้นจอร์จ สมิธก็ชักปะทุออกมา อลิซ เมอร์แลนด์

อาจโชคดีที่ส�าเร็จ อย่างน้อยหากมีโอกาสก็ยังช่วยให้เธอรอดออกมาได้

แต่ตอนนี้เขา...ว่าแล้วเด็กหนุ่มก็หงุดหงิด จอร์จ สมิธร้ายกาจมาก 

ตอนนี้เขาไม่ต่างอะไรกับเป็นอัมพาต ไม่สามารถท�าอะไรได้เลย และไม่

สามารถช่วยใครได้เลย

เด็กหนุ่มเองก็รู้สึกโกรธและเกลียดตัวเองมากไม่แพ้กัน เขาท�า

พลาดทุกอย่างตั้งแต่ต้นจนบัดนี้ บางครั้งก็อดคิดไม่ได้ว่า หากไม่มีเขาอยู่

ในโลกนี้ทุกอย่างอาจจะดีขึ้น และเขาคนนั้นอาจไม่ต้องมาประสบชะตา-

กรรมเลวร้ายก็เป็นได้
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“ขอโทษด้วยจรงิๆ...” เขาร�าพงึตดัพ้อด้วยน�า้เสยีงแหบพร่า ยกมอื

ขึ้นกุมหน้าอย่างเจ็บปวดรวดร้าว ตอนนี้เขาจะท�าอะไรได้ และควรจะท�า

อย่างไร

“ท่านประธานครับ...” ลีโอนาร์ดเห็นสภาพเจ้านายแล้วก็อดเป็น

ห่วงไม่ได้ ลโีอนาร์ดลงัเลชัง่ใจอยูน่าน ในทีส่ดุกถ็ามออกมา “ท่านประธาน

ได้อ่านไดอะรีของคุณหนูหรือยังครับ” 

ค�าถามของลีโอนาร์ดท�าให้เด็กหนุ่มชะงัก จากนั้นก็ส่ายหน้าเบาๆ

“ผมไม่กล้าอ่านครับ...” เด็กหนุ่มตอบไม่เต็มเสียงคล้ายก�าลังกลั้น

น�้าตาไม่ให้รินไหล

ไดอะรีเล่มนั้นยังคงถูกเก็บไว้อย่างดี เขาแทบไม่เคยเปิดอ่านเลย

สักครั้ง เหตุผลมีเพียงอย่างเดียวคือเขากลัว...กลัวที่ต้องเผชิญความจริง 

ลโีอนาร์ดได้ยินดงันัน้กพ่็นลมหายใจอย่างแผ่วเบา รู้เหตผุลว่าท�าไม

เจ้านายตัวเองถึงท�าเช่นนี้และรู้สึกอย่างไร เขาจึงพยายามช่วยอธิบาย

“ท่านประธานควรอ่านนะครับ ผมคดิว่าคณุหนไูม่โกรธท่านประธาน

หรอกครับ แต่จะโกรธหากต้องเห็นท่านประธานอยู่ในสภาพนี้มากกว่า”

แม้ลโีอนาร์ดจะพดูแบบนี ้เดก็หนุม่กไ็ด้แต่ส่ายหน้าอย่างไร้ชีวติชวีา

“สถานการณ์เปลี่ยนไปแล้ว ต่อให้เขาไม่เคยเกลียดผม แต่ตอนนี้

เขาคงต้องเกลียดผมอย่างเลี่ยงไม่ได้”

เด็กหนุ่มเงยหน้าขึ้นมองเพดานอย่างสิ้นหวัง หยาดน�้าใสเอ่อล้น

รอบดวงตา

“เขามีค่ามากกว่าผมหลายเท่า” น�้าเสียงของเขาสั่นระริกและ

ติดขัด “เขาต่างหากที่สมควรมีชีวิตอยู่...ไม่ใช่ผม”

ทว่า...เมื่อลีโอนาร์ดได้ยินค�าของเขาแล้วก็กลับแย้มย้ิม แล้วตอบ

ว่า “ครับ ผมเองก็อยู่ข้างคุณหนูเสมอ”

แม้อาจเป็นหนึ่งในค�าพูดให้ก�าลังใจ ทว่าเด็กหนุ่มกลับชะงักกับ

ถ้อยค�าของลีโอนาร์ด

อยู่ข้างคุณหนูอย่างนั้นหรือ...



บททดสอบที่ 63
เกมไอดอลรัน

G.I.A. Escape : ด่าน 12 - Final

Game Idol Run จงวิ่งเท่านั้น

ระยะเวลาที่เหลืออยู่ : 01 วัน : 23 ชั่วโมง : 32 นาที : 03 วินาที

หลังจากลิฟต์เคลื่อนตัวเข้าสู่อีกชั้น ลูกเต๋าโฮโลแกรมบนหน้าจอ

ดิจิทัลก็แสดงขึ้นมา ท�าการสุ่มเลือกความท้าทายในด่านนี้ เกมไอดอล 

ทุกคนยืนนิ่งตั้งสติอยู่ในลิฟต์ พวกเขาจะต้องเตรียมความพร้อม ไม่ว่าจะ

เกิดอะไรขึ้นจะต้องผ่านไปให้ได้

‘ความท้าทายของเกมไอดอลรันในด่านนี้ คือ ‘Puzzle Disaster 

ภัยพิบัติวงกต

‘เงื่อนไข คือ พื้นที่ทุกอย่างในด่านนี้จะมีกลไกท�างานตลอดเวลา 

เกมไอดอลจะต้องระวังและหาจังหวะผ่านไปให้ได้’

ภัยพิบัติวงกตงั้นหรือ...ลอเรนท์ครุ่นคิดในใจ มันคืออะไร เขาเชื่อ

ว่าทุกคนก็ก�าลังสับสนไม่ต่างจากเขาเช่นเดียวกัน

เมื่อลิฟต์เปิดออก ภาพของห้องโถงโล่งโจ้งก็ปรากฏ พื้นถูกปูด้วย

กระเบ้ืองสเีงนิเมทลัลกิเช่นเดยีวกบัผนงัและเพดาน ทว่าในห้องน้ีกลบัไม่มี

ก�าแพงหรือสิ่งกีดขวางใดเลย มีเพียงห้องโถงโล่งๆ เท่านั้น ท�าให้เกม 

ไอดอลหลายคนอดหนัมามองกนัเองอย่างแปลกใจไม่ได้ นีม่นัเป็นภยัพบิตัิ
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วงกตอย่างไรกันแน่ แถมยิ่งเมื่อมองตรงไป ประตูเข้าบันไดหนีไฟก็อยู่

ตรงข้ามแท้ๆ เพียงแคเ่ดินไปไมถ่งึยี่สบิก้าวกถ็ึงแล้ว แทบไมต้่องท�าอะไร

เลยนี่นา

ด้วยเหตนุีล้ซูีแ่ละเซนเซจงึก้าวเดนิออกไปเป็นสองคนแรก แต่เนโร 

กลับห้ามไว้ก่อน

“เดี๋ยว! มันบอกว่าด่านนี้ทุกอย่างจะเคลื่อนไหวไม่ใช่เหรอ ต้อง

ระวังตัวหรือเปล่า” ค�ากล่าวของเนโรท�าให้ทุกคนหยุด หันมามองพลาง

ขบคิด จริงด้วยสิ พวกเขาจะประมาทไม่ได้

“แต่บัดน้ีก็ยังไม่เคลื่อนไหวไม่ใช่หรือ” ไรเดอร์ออกความคิดเห็น 

เนโรจึงเงียบไปพลางพิจารณา 

“เราว่าหาทางโยนสิ่งของออกไปเพื่อทดสอบดีหรือไม่” เจ้าหญิง

แอนนาเบลล์เสนอไอเดีย หลายคนก็พยักหน้าเห็นด้วย

“เช่นนั้นแล้ว ผู้ใดมีบ้างขอรับ” โพลาริสโปรยยิ้มขณะเสมองทุก

คน หลายคนพยายามควานหาของที่ตัวเองมีติดตัวมา

“ผมมีโซโลบียอนเน็ตคร้าบ” อัลเฟรโด้หยิบดาบปลายปืนของ 

ตัวเองออกมา แต่หลายคนกลบัส่ายหน้าเพราะคดิว่าอาวธุอาจจะยงัจ�าเป็น

ส�าหรับด่านต่อไป

“เรามีมงกุฎ จะใช้ได้หรือไม่” เจ้าหญิงแอนนาเบลล์ช้ีไปที่มงกุฎ 

สทีองอร่ามบนศรีษะ ทว่าทกุคนกลบัท�าหน้าใจหายราวกบัเสยีดายชอบกล

“เห? เท็ดดี้ คิตตี้ บาร์บี้ของลูซี่ไม่มีแล้ว” ลูซี่เอียงคอสลับไปมา

จนผมทัง้สองข้างพลิว้ไหว แต่ทกุคนกลบัรู้สึกโล่งใจทีเ่ธอไม่มเีครือ่งดดูฝุน่ 

ชวนขนลุกนั่น

“ปูมี่ดาวกระจาย...” เซนเซหยบิดาวกระจายออกมา ทกุคนเหน็พ้อง

ตรงกันว่ามันน่าจะใช้งานได้ดีที่สุด

เมื่อเซนเซขว้างดาวกระจายออกไป มันพุ่งไปปักลงประตูฝั่งตรง

ข้าม และ...

ครืนนนน!
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เมื่อเซนเซอร์จับได้ว่ามีวัตถุเคลื่อนไหว ฉับพลันพื้นที่รอบตัวเขาก็

สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงจนเกมไอดอลหลายคนแทบทรงตัวไม่ได้ ยิ่งกว่า

นั้นพื้นบนลิฟต์และพื้นห้องโถงทุกอย่างขยับแยกออกจากกันทันที

“เหวออออ!” ลอเรนท์พยายามหาที่ยึดเกาะเมื่อเผลอลื่นไถล เขา

หล่นลงไปจากพื้น มือคว้าขอบกระเบื้องไว้ได้ทัน เกมไอดอลหลายคนก็มี

สภาพไม่ต่างกัน 

“เฮ้ย! ระวัง! มันเคลื่อนไหว!” เนโรร้องเตือนขณะพยายามจับ

จังหวะวิ่งสลับแผ่นกระเบื้องเพื่อไม่ให้ร่วงลงไป เช่นเดียวกับคนอื่นอีก

หลายคน

นอกจากพืน้จะแยกออกเป็นเสีย่งๆ แล้ว มนัยงัวิง่วนสลบัไปมา ทัง้

หมุนทั้งชนกันอย่างรุนแรง ท�าให้เกมไอดอลทุกคนต้องพยายามปีนป่าย

และหลบหลีกกันจ้าละหวั่น ถึงจะไม่มีพลังใดๆ มาช่วยอีกแล้ว แต่จาก

ทักษะการต่อสู้ที่ได้เรียนรู้มาตลอดนั้นท�าให้สัญชาตญาณของร่างกาย

ท�างานอตัโนมตั ิพวกเขาเคลือ่นไหวฉบัไวและรู้ทางหนทีีไล่โดยไม่ต้องให้

บอกกล่าว

“ม่ายยย!” ยกเว้นลอเรนท์น่ะสิ เขารีบถีบตัวเองออกจากพ้ืน

กระเบื้องท่ีก�าลังจะชนกับผนัง ลอเรนท์ตะเกียกตะกายกระโดดไปสู่พื้น

กระเบื้องอีกด้าน แต่เหมือนว่าจะกะจังหวะพลาดไปหน่อยจึงท�าให้ร่วง

หล่นลงไป

“ฮือออ!” ลอเรนท์เจ็บระบมเมื่อกระแทกกับพื้นอีกช้ัน แต่ก็

พยายามทรงตัวให้ยืนอยู่ได้ เขามองส�ารวจโดยรอบ ตอนนี้เขาอยู่บน

กระเบื้องในชั้นที่ต�่าลงมาจากเพื่อนคนอื่นๆ ซึ่งก�าลังวิ่งพล่านกระโดดไป

มา ทุกคนพยายามพุ่งไปทางประตูบันไดหนีไฟ แต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย

ลอเรนท์เอียงคอเล็กน้อย เหลือบมองเลขชั้น ตอนนี้เขาอยู่ชั้นท่ี 

GI - 42 แล้วนี่นา หรือว่า...

จู่ๆ ลอเรนท์ก็ได้ความคิดที่เข้าท่าและน่าจะเร็วกว่า

“ทกุคนครบั!” ลอเรนท์รบีตะโกนเรยีก ท�าให้เพือ่นทีก่�าลงัหลบอยู่
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ชะงักเล็กน้อย “ผมคิดว่าถ้ากระโดดลงมาอาจจะเร็วกว่านะครับ เราคง

เข้าบันไดหนีไฟไม่ได้เพราะมันไกลและยากเกินไป”

หลายคนมองหน้าเหมือนปรึกษากันเอง แม้บางคนจะส่ายหน้า

อย่างหวาดๆ เพราะรู้สึกว่าวิธีของลอเรนท์แลดูบ้าไปหน่อย แต่หลายคน

กคิ็ดสกัพกัก่อนจะพยกัหน้าเพราะเหน็ด้วยว่ามนัเป็นทางลดัที่ไม่เลวทเีดยีว 

ดังนั้น...

“วะฮุ!” คนแรกที่กระโดดลงมาอย่างไม่กลัวตายคือเซนเซ เมื่อ 

ทุกคนเห็นว่าคนแรกลองท�าแล้วไม่เป็นไรจึงเริ่มใจกล้าขึ้นมาบ้าง

ทุกคนค่อยๆ ตามลงมา ลอเรนท์และเพื่อนๆ ต่างร้องตะโกนบอก 

คอยช่วยเหลอื กะจังหวะให้เพือ่นกระโดดและรับส่งเพือ่น คนทีค่ล่องแคล่ว

สุดอย่างเซนเซเป็นคนน�าทางส�าหรับไปต่อ ผ่านไปไม่นานทุกคนก็มาถึง

ชั้น GI - 39 ซึ่งเป็นทางผ่านของด่านต่อไปได้อย่างง่ายดาย หากต่างคน

ต่างไปป่านนี้พวกเขาคงยังติดอยู่ที่ชั้น GI - 43 แน่นอน เพราะทุกคนร่วม

แรงร่วมใจจึงผ่านอุปสรรคได้อย่างราบรื่น ความสามัคคีคร้ังนี้เห็นผลได้

อย่างชัดเจนทีเดียว

ทว่า...ครืนนน!

จู่ๆ พื้นกระเบื้องของชั้นนี้ก็แยกออกอีกครั้ง แต่คราวนี้แยกถี่กว่า

ปกติ และที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดจนเกมไอดอลทั้งหลายเสียหลักเกือบร่วง

ลงไป นั่นก็คือ...

“นีม่นัชัน้สดุท้ายของด่านนี้ไม่ใช่เหรอ...แต่นัน่มนั...” เนโรว่าพลาง

กลนืน�า้ลาย เมือ่มองไปเหน็หลมุใบพดัแหลมคมขนาดใหญ่เบือ้งล่าง หาก

ตกลงไปละก็ไม่ต้องคิดเลยทีเดียว

“กรีด๊ดดด!” ลซูี่ไม่ทนัระวงัจึงเกอืบร่วง เธอเกาะขอบพืน้ไว้ได้อย่าง

หมิน่เหม่ แองเจลล่าซึง่อยูแ่ถวนัน้พอดจึีงรบีช่วยดึงเธอขึน้มา รอดตายได้

อย่างหวุดหวิด

“อย่าไปมองด้านล่าง!” เนโรร้องบอกทุกคน “การเคลื่อนไหวของ

พืน้กระเบือ้งแต่ละชัน้เป็นรปูแบบเหมอืนท�านองเพลง เดีย๋วเราหาทางจบั
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จังหวะให้เอง!”

ส�าหรับเนโร แม้จะรู้อยู่แก่ใจว่าไม่มีพลังใดๆ แล้วแต่ก็ยังเชื่อมั่น

ในความสามารถของตัวเอง ที่ผ่านมาทุกอย่างนั้นเป็นของจริง และที่

ส�าคัญคือเวลานี้ทุกคนล้วนต้องการก�าลังใจ หากมีอะไรที่ท�าให้ทุกคน 

เชื่อมั่นก็ต้องท�าให้ได้ 

การจับจังหวะของเนโร ไม่ว่าตอนนี้หรือตอนไหน ทุกคนก็ยัง 

เชื่อมั่นเสมอ

“มันจะหมุนทวนเข็ม...ไป! เรานับหนึ่งสอง กระโดด!” เนโรคอย

กะจังหวะการเคลื่อนไหวของแผ่นกระเบื้อง ร้องเตือนเมื่อรูปแบบการ

เคลื่อนไหวของมันเปลี่ยนไป จนในที่สุดทุกคนก็มาถึงลิฟต์พร้อมสแกน

บัตรได้อย่างปลอดภัย 

“อลัเฟรโด้! นาย...” เนโรร้องเรยีกอลัเฟรโด้ซึง่เป็นคนเกอืบสดุท้าย

ที่ยังไม่ได้เข้าลิฟต์ 

อัลเฟรโด้ยิ้มแล้วถอดหมวกโค้งให้ทุกคน 

“กระผมในฐานะกปัตนัอลัเฟรโด้ครัง้สดุท้าย ยนิดทีี่ได้ส่งผูโ้ดยสาร

ทุกท่านถึงที่หมายโดยปลอดภัย”

“ไม่ตลกน่า อัลเฟรโด้ นายแน่ใจนะว่าต้องการอยู่ที่นี่จริงๆ” เนโร

ถามอย่างเป็นห่วง เช่นเดียวกับเกมไอดอลหลายคนที่รู้สึกไม่สบายใจนัก 

ลอเรนท์เองก็ได้แต่มองเศร้าๆ ถึงกระนั้นพวกเขาก็ต้องยอมรับความจริง

ว่าในทุกด่านต้องมีคนหนึ่งเสียสละเพื่อให้คนอื่นได้ไปต่อ

อัลเฟรโด้ยิ้มแล้วตอบว่า “ให้ผมได้ท�าหน้าที่ในฐานะกัปตันเถอะ

นะคร้าบ เป็นโอกาสสุดท้ายที่ผมจะสร้างความภูมิใจให้แก่ตัวเอง และ 

ทุกคนต้องรอดให้ได้นะคร้าบ”

“อืม เราจะต้องพาผู้ชนะรอดออกไป ต้องช่วยนายให้ได้ ขอบคุณ

มากนะ” เนโรยกนิ้วโป้งให้อัลเฟรโด้หนึ่งครั้ง จากนั้นทุกคนก็โบกมือลา

ในจังหวะที่ลิฟต์ก�าลังปิดตัวลง

“ขอบคุณมากนะ อัลเฟรโด้!” “เราจะไม่ลืมนายเลย!”
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แม้คนอ่ืนจะเหมือนท�าใจได้แล้วเพราะตกลงกันตั้งแต่แรกว่าควร

ต้องเป็นแบบนี ้แต่ลอเรนท์กย็งัก้มหน้าก้มตาอย่างเศร้าสลด ถงึทกุคนจะ

เต็มใจเสียสละเพื่อให้ไปต่ออย่างเร็วที่สุดก็อดเศร้าใจไม่ได้อยู่ดี

“ไม่เป็นไรหรอกน่า ลอเรนท์” เนโรเป็นฝ่ายปลอบเขาบ้าง “สดุท้าย

พวกเราจะผ่านมันไปด้วยกัน”

“ขอบคุณครับเนโร” ลอเรนท์ตอบเสยีงแผ่ว เชด็น�า้ตาทีเ่อ่อล้นเบ้า

เบาๆ 

เมื่อลิฟต์จอด พวกเขาก็มาถึงด่านใหม่ ลูกเต๋าโฮโลแกรมท�าการ

สุ่มทันที

‘ความท้าทายของเกมไอดอลรันในด่านนี้ คือ Dangerous Trap 

กับดักอันตราย

‘เงื่อนไข คือ พื้นที่ในด่านนี้ซ่อนกับดักไว้ เกมไอดอลจะต้องคอย

ระวังและหาทางผ่านไปให้ได้’

ลอเรนท์และเกมไอดอลที่เหลือต่างมองหน้ากันอีกคร้ัง เมื่อลิฟต์

เปิดออกกพ็บห้องโถงโล่งๆ และบนัไดหนีไฟทีอ่ยูห่่างออกไปสบิเมตร ด่าน

หน้าตาแบบนี้อีกแล้ว

“ท�าไงดีอ่า ปู่เสียตัวหมดตูด ไม่มีดาวกระจายแล้ว” เซนเซบอก

ขณะลูบคล�าเสื้อกางเกงของตัวเอง

“ไมเ่ป็นไร สตูรเดิม” แองเจลลา่ยิม้อยา่งเฉดิฉาย เธอหยิบกงจักร

ออกมา มันมีกลไกคล้ายกบับมูเมอแรงซึง่พอขว้างออกไปแล้วจะย้อนกลับ

มาได้ แม้ว่าไม่มีพลังอะไรพิเศษอย่างที่เกมไอดอลอะคาเดมีสร้างไว้ แต่

ของสิ่งนี้มีกลไกที่ไม่ต้องใช้ภาพลวงตา

ทนัททีีแ่องเจลล่าบดิร่างและขว้างมนัออกไปสดุแรง กงจกัรกห็มนุ

ติ้วกลางอากาศ และจากนั้น...

ปัง! ปัง! ปัง!

ผนงัเปิดออกพร้อมกบักระบอกปืนจ�านวนมากยืน่ออกมา มนัหมนุ

ยิงรัวเร็วเสียงดังสนั่น ห่ากระสุนปืนยิงสาดกระจายไม่หยุดหย่อน ท�าเอา
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เหล่าเกมไอดอลทั้งหลายตื่นตระหนกกันสุดขีด 

เม่ือกงจกัรพุง่ไปได้สกัระยะมนักห็มนุกลบัมาเองโดยอตัโนมตั ิแอง-

เจลล่ายื่นมือไปรับกลับมาอย่างสง่า เธอยืนโพสท่าขบคิดอย่างหนัก เช่น

เดียวกับเกมไอดอลทั้งหลายที่แสดงสีหน้าเคร่งเครียด

“มันช่างอันตรายเหลือเกินนะขอรับ” โพลาริสโปรยยิ้มไม่ออก

“แต่เราก็ยังต้องไปใช่หรือไม่ ไม่ว่าจะอันตรายเท่าใด” เจ้าหญิง

แอนนาเบลล์เอ่ย

“ลูซี่...ไม่ไปไม่ได้หรือคะ” ลูซี่กล่าวเสียงอ่อย นับเป็นคร้ังแรกท่ี 

ทกุคนได้เห็นว่าลซ่ีูหวาดกลวัอะไรจริงๆ ซึง่เป็นเร่ืองทีน่่าตกใจไม่น้อย แต่

ก็ไม่แปลกเพราะทุกคนได้รู้ความจริงหลายอย่างเกี่ยวกับตัวเองมาแล้ว

ลอเรนท์มองเกมไอดอลท้ังหลายซึ่งก�าลังเคร่งเครียดว่าจะผ่าน 

ด่านน้ีไปได้อย่างไรโดยไม่ให้ตวัเองบาดเจ็บหรอืเสยีชวีติ หากเป็นแต่ก่อน

พวกเขาคงจะใจกล้าต่อสูก้บัมนัโดยไม่กงัขา แต่นี่ไม่ใช่ในโลกเกมอกีแล้ว 

พวกเขาจะเจ็บจริง ตายจริง ไม่มีมายา ความหวาดกลัวแทรกซึมเข้า 

ทุกอณูจิตใจของทุกคนอย่างเลี่ยงไม่ได้ 

“แต่เราไม่มีเวลาแล้วนะครับ ยังไงก็ต้องรีบไป” ลอเรนท์บอก 

ทุกคน เกมไอดอลทั้งหลายต่างมองหน้าเขาอย่างลังเล ไม่ใช่ว่าพวกเขา

ไม่เข้าใจ แต่มันยากทีจ่ะท�าใจเมือ่รูว่้าทกุอย่างนีเ้ป็นของจรงิ ลอเรนท์เอง

กก็ลวั แต่เขาคิดว่าจ�าเป็นต้องพดูให้ทกุคนกลบัมาเข้มแข็งให้ได้ “แต่ก่อน

ที่ทุกคนเคยเป็นฮีโร ทุกคนไม่เคยหวาดกลัว ทุกคนกล้าหาญ เก่งกาจยิ่ง

กว่าใครไม่ใช่หรือครบั ในเมือ่แต่ก่อนเราท�าได้ แล้วท�าไมตอนนีจ้ะเป็นไป

ไม่ได้ล่ะครับ”

หลายคนได้ฟังที่ลอเรนท์บอกแล้วก็ถอนหายใจเบาๆ ไรเดอร์ตอบ

เขาว่า “แต่ในตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้ว เจ้าก็น่าจะรู้นะ” 

ลอเรนท์พยักหน้าและไม่ได้ปฏิเสธแต่อย่างใด “แต่ส�าหรับผม ผม

คิดว่าการเป็นเกมไอดอลหรือฮีโรไม่ได้ส�าคัญที่พลังหรือความสามารถ

หรอกนะครับ” เขาเงียบไปสักพัก ก่อนจะยิ้มให้ทุกคน “มันอยู่ที่จิตใจ 
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ต่างหากครับ”

ลอเรนท์ชมูอืเป็นเชงิบอกว่าสู ้เพือ่เรียกสตทิกุคนกลบัคืนมา “จติใจ

ที่กล้าหาญ ไม่หวั่นเกรง พร้อมช่วยเหลือทุกคน นั่นคือคุณค่าที่แท้จริง

ของฮีโรนะครับ พวกเราทุกคนล้วนเป็นฮีโรมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นเมื่อก่อน

หรือตอนนี้ เราก็ยังเป็นตัวเราอยู่ เราทุกคนก็คือฮีโรเหมือนกันนะครับ”

“อืม...” ไรเดอร์เริ่มฉุกคิดข้ึนมาได้บ้าง เช่นเดียวกับเกมไอดอล

หลายคนที่เริ่มคลายความวิตกกังวลบ้าง

“นั่นสินะ ลอเรนท์” เนโรยิ้มบางๆ “ไม่มีอะไรที่พวกเราต้องกลัว 

นี่นา”

“เอาแบบนี้มั้ย” เสียงนี้ดังมาจากฟลินน์ที่เงียบอยู่นานมาก ท�าให้

หลายคนอดหันไปมองอย่างสนใจและแปลกใจไม่ได้ ฮีโรตัวร้ายอย่าง 

ฟลนิน์เน่ียนะทีจ่ะเป็นคนเสนอแผนช่วยทกุคน “เพราะไอ้กบัดกัปัญญาอ่อน

พวกนี้มันจะท�างานก็ต่อเมื่อมีวัตถุเคลื่อนไหว ดังนั้นก็ให้ยัยแองเจลล่า

ขว้างกงจักรล่อ จากนั้นพวกแกก็เกาะกลุ่มวิ่งตามการเคลื่อนไหวของ

กงจักรนั้นไป เท่านี้ก็รอดแล้ว”

ลอเรนท์เบิกตาอย่างตื่นตะลึงเช่นเดียวกับเกมไอดอลหลายคน 

ไม่ใช่เพราะความคิดนี้ของฟลินน์เข้าท่า ที่น่าตกใจกว่าคือความคิดนี ้

มาจากคนที่ไม่น่าให้ความร่วมมือที่สุดอย่างฟลินน์นี่ละ

“งั้นก็ตามนั้นเลย” จากนั้นเนโรก็กวักมือเรียกทุกคน แล้วเริ่มแผน

ทันทีไม่ให้เสียเวลา “แองเจลล่าเธอน�าหน้านะ จากนั้นพวกเราทุกคนวิ่ง

เกาะกลุม่กนัไว้ จบัมอืกนัให้แน่นด้วยล่ะ ไม่ว่าอย่างไรหรอืจะเกดิอะไรขึน้

ห้ามปล่อยมือเด็ดขาด”

ลอเรนท์ยืนอยู่หลังแองเจลล่า เขาจับมือโพลาริสกับไรเดอร์ที่อยู่

ด้านหน้า ฟลินน์ แอนนาเบลล์ แบงเกอร์อยู่ด้านหลัง ถัดจากนั้นเป็นลูซี่ 

เซนเซ และเนโร

“ถ้าเราให้สัญญาณขว้าง แองเจลล่ารีบขว้างออกไปทันทีเลยนะ”

“งดงามที่สุด” แองเจลล่าพยักหน้าอย่างเฉิดฉาย
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“และเมื่อเราให้สัญญาณวิ่ง ทุกคนต้องออกวิ่งพร้อมกันนะ!”

“โอเค!”

“พร้อมแล้วนะ...หนึ่ง...สอง...ขว้าง!”

แองเจลล่าบดิตัวแล้วขว้างจักรออกไปสดุแรง ทนัททีีก่งจักรพุง่ออก

ไปสู่ห้องโถงกับดักก็ท�างาน มันสาดกระสุนจ�านวนมากใส่ไม่ยั้ง

“วิ่ง!” สิ้นเสียงของเนโร เกมไอดอลทุกคนก็วิ่งออกจากลิฟต์อย่าง

พร้อมเพรียง พวกเขาต่างขยับฝีเท้าให้เป็นจังหวะเดียวกันและเร็วที่สุด 

เท่าทีจ่ะท�าได้ เป้าหมายของพวกเขาคอืบนัไดหนีไฟทีอ่ยูห่่างออกไปไม่ไกล

ปัง! ปัง! ปัง! เคร้ง! เคร้ง! เคร้ง!

เซนเซอร์ของกระบอกปืนจับเฉพาะวัตถุที่เคลื่อนไหวแรกสุด มัน

จงึยงิกระสนุใส่เฉพาะกบักงจกัรท่ีน�าทาง พวกเขาวิง่ตามจงัหวะไปเรือ่ยๆ 

แต่เมื่อถึงจุดที่กงจักรต้องหมุนย้อนกลับมา แองเจลล่าก็รีบเตือนทันที

“ทุกคนหมอบจ้ะ!” 

จากน้ันทกุคนกพ็ร้อมใจกนัทิง้ตวัลงกบัพืน้ แองเจลล่ากระโดดหลบ

ลกูกระสนุอย่างคล่องแคล่วจนไม่น่าเชือ่แทบไม่ต่างจากตอนทีเ่ธอเป็นเกม

ไอดอลท�าให้หลายคนอดทึ่งไม่ได้เลยทีเดียว เธอสัมผัสกงจักรเพียงเสี้ยว

วินาทีจากนั้นก็ขว้างมันออกไปอีกครั้งอย่างรวดเร็ว

“วิ่ง!”

ทุกคนออกวิ่งอีกครั้ง เพียงแค่สองครั้งของการขว้าง หมอบ และ

วิ่ง ในที่สุดพวกเขาก็มาถึงบันไดหนีไฟอย่างปลอดภัย

แต่ทว่า...

“โอ้...ไม่...” เกมไอดอลหลายคนอุทาน เมื่อพบว่าเกมนี้ไม่ได้

ง่ายดายอย่างที่คิดเสียแล้ว

แม้แต่บันไดหนีไฟที่คิดว่าน่าจะปลอดภัยที่สุดก็ยังอุตส่าห์มีลูกตุ้ม

หนามแกว่งสลับไปมาอย่างน่าผวาไม่ต่างจากกับดักในสุสานเลยสักนิด 

จอร์จ สมิธช่างบ้าบอจริงๆ แล้วแบบนี้พวกเขาจะผ่านมันไปได้อย่างไร

“ไม่ต้องกลวั!” เนโรซึง่ขยบัมอืนบัจงัหวะอยูส่กัพกัยิม้ให้ทุกคน “นี่
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มนัง่ายกว่าด่านเมือ่ตะกีเ้ยอะ ลกูตุม้พวกนีแ้กว่งด้วยเวลาคงท่ี ถ้าพวกเรา

เดินสลับฟันปลากันอย่างเป็นจังหวะแล้วจะต้องผ่านไปได้อย่างปลอดภัย

แน่นอน”

“เป็นจังหวะงั้นหรือ” หลายคนยังตามไม่ทัน เนโรจึงพยายาม

อธิบายเพิ่มเติมให้เข้าใจมากขึ้น

“ใช่ ฟังนะ เราจะเป็นคนน�าทางคนแรก คนที่สองจะท�าตาม ส่วน

คนที่สามก็จะท�าตามคนที่สอง แบบนี้ต่อกันไปเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงคน

สุดท้าย ห้ามผิดพลาด ห้ามหลุดจังหวะ แต่เพื่อให้ง่ายขึ้น เราทุกคนจะ

ร้องเพลง ปรบมือเป็นจังหวะช่วงขยับเท้าและเปลี่ยนท่า เชื่อใจเรานะ ถ้า

ท�าแบบนี้ทุกคนจะปลอดภัยแน่นอน”

หลายคนมองหน้ากนัเองอย่างลงัเล บางคนกย็งักลวัอยู่ แต่บางคน

ก็พยักหน้าเห็นด้วย ยกเว้นฟลินน์ที่กลอกตาขึ้นฟ้าอย่างเซ็งในอารมณ์ที่

ต้องมาท�าอะไรปัญญาอ่อนแบบนี้ แต่ในที่สุดเสียงส่วนมากก็ตัดสินใจว่า

จะท�าตามข้อเสนอของเนโร

ทุกคนเข้าแถวตอนลึก โดยให้เนโรอยู่หน้าสุด ลอเรนท์เป็นคนถัด

มา ตามด้วยไรเดอร์ เซนเซเป็นคนปิดท้าย 

เนโรมองลกูตุม้ทีแ่กว่งไปมาเพือ่จบัจงัหวะให้แน่ใจอกีครัง้ จากนัน้

ก็กล่าวตะโกนบอกทุกคน

“ย�า้นะว่าห้ามคนไหนผิดจังหวะเดด็ขาด ไม่งัน้ผดิแค่นดิเดยีวมนัจะ

ต่อกันเป็นลูกโซ่แน่”

“โอเค” “จะพยายาม!” “สู้!”

“มิวสิกสตาร์ต!”

จากนัน้ทกุคนกร้็องเพลงและปรบมอือย่างพร้อมเพรยีง โดยเพลง

ทีเ่ลอืกนัน้มีจงัหวะคงท่ีตายตวัและถกูปรบัท�านองให้เรว็ขึน้ตามจงัหวะการ

แกว่งของลูกตุ้ม ทุกคนร้องเพลงอย่างเต็มใจเสียงดังสนั่น ยกเว้นฟลินน์

ที่เพียงท�าปากขมุบขมิบปรบมือไปกลอกตาไปอย่างไม่เต็มใจเท่าไรนัก

เมื่อถึงจังหวะปรบมือ เนโรก็ขยับเท้าผ่านลูกตุ ้มอันแรกไป 
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ท่ามกลางสหีน้าหวาดเสยีวของบรรดาเพือ่นทกุคน แต่สดุท้ายกผ่็านไปได้

พอดี ลอเรนท์เป็นคนที่สอง เขาหลับตาปี๋แทบไม่กล้ามอง แต่เมื่อท�าตาม

เนโรก็ผ่านมาได้เหมือนเพิ่งรอดตายอย่างหวุดหวิด

เกมไอดอลทกุคนพร้อมใจกันร้องเพลงประสานเสยีงอย่างดงัทีส่ดุ

เท่าทีจ่ะท�าได้ แม้จะมคีนทีแ่หกปากจนเสยีงแหบหรือปรบมอืจนเจบ็ระบม

ไปหมดแต่พวกเขาก็อดทนอดกลั้นท�าต่อไปอย่างสามัคคีไม่ต่างกับกอง

เชียร์กีฬาที่ไม่เคยหยุดพักจนกว่าจะได้รับชัยชนะ แม้มีคนเหนื่อยล้าแทบ

ทนไม่ไหวคนอื่นก็พร้อมที่จะร้องให้ดังขึ้นอีกทุกเมื่อ

ไม่เคยมช่ีวงเวลาไหนทีเ่กมไอดอลทัง้หลายร่วมมอืร่วมใจเป็นหนึง่

เดียวอย่างสามัคคีเช่นนี้มาก่อน ช่างเป็นภาพท่ีน่าประทับใจและหาดูได้

ยากเหลือเกิน เพียงสิบนาทีผ่านไป ไม่ช้าทุกคนต่างก็มาถึงชั้น GI - 35 

อย่างปลอดภัยโดยท่ีไม่มีใครบาดเจ็บสักคน ทุกคนตระหนักแล้วว่าพลัง

ของความสามัคคีนั้นแข็งแกร่งเพียงใด

“เอาละ ทุกคน ตอนนี้เรามาถึงชั้นล่างสุดของด่านแล้ว ลิฟต์อยู่

ตรงน้ัน แต่ชัน้น้ีจะมกีบัดกัอะไรอกีมัย้เนีย่” เนโรหนัไปถามความเหน็เพือ่น 

เกมไอดอลหลายคนได้แต่ส่ายหน้าอย่างจนปัญญา 

“ไม่รูก้พ็สิจูน์ดสูจ๊ิะ” แองเจลล่ายักไหล่ บดิตวัโพสท่าอย่างสง่างาม 

แล้วขว้างกงจักรอันหนึ่งออกไป ทว่า...

ฟู่! คราวนี้มันกลับไม่ใช่ห่ากระสุนปืน แต่เป็นปืนไฟที่พ่นจากท่ัว

ทุกสารทิศ เล็งไปยังวัตถุซึ่งเคลื่อนไหวทันที

กงจักรเป็นโลหะชั้นดีเมื่อถูกเผาจึงไม่เป็นไร แต่พอมันหมุนกลับ

มาน่ีส ิทกุคนตืน่ตกใจเพราะกงจกัรถูกความร้อนสงูจนกลายเป็นสส้ีมแดง

มีประกายไฟเปรี๊ยะๆ 

“ทุกคนหลบ!!!” ทุกคนร้องและรีบหลบกันจ้าละหวั่น

เพล้งงงง!!

กงจักรความร้อนสูงนั้นพุ่งผ่านทุกคนไปตกกระทบลูกตุ้มของชั้น

บันไดหนีไฟจนกงจักรนั้นแตกหักเป็นเสี่ยงๆ อย่างน่าเสียดาย
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“แย่จรงิ...ถ้าความร้อนสงูแบบนี ้แองเจลล่า เธอจะจบัมนัได้ยงัไง”

แองเจลล่าเองก็แสดงสีหน้าล�าบากใจไม่น้อยกับค�าพูดของเนโร 

เธอยนืกอดอกครุน่คดิพลางสะบดัผมแล้วตอบว่า “ฉนัยงัมอีกีสองอนั ขว้าง

หนึ่งอันแล้วหลบ และค่อยขว้างต่ออีกอัน”

“อืม...ก็โอเคนะ อาจจะเสี่ยงนิดนึง แต่ถ้าไม่ลองก็ไม่มีโอกาสแล้ว

ละ” เนโรพยักหน้าเบาๆ “เอาละ ทุกคนจัดแถว!”

จากนั้นทุกคนจึงรีบจัดแถวในรูปแบบเดิม

“เอาละนะ เราจะให้สัญญาณเหมือนเดิม หนึ่ง สอง สาม...ขว้าง!”

ฟิ้วว! ฟู่! ทันทีที่กงจักรถูกขว้างออกไป กระบอกปืนไฟก็หันเห 

เข้ามาแผดเผามันจนเกิดประกายไฟเจิดจ้าแสบตา

“วิ่ง!”

ทันทีทันใด เกมไอดอลทุกคนวิ่งออกไปอย่างสุดก�าลัง แต่คราวนี้

พวกเขาไม่สามารถว่ิงด้วยความเร็วเท่าเดมิได้เพราะพืน้กบัอากาศมคีวาม

ร้อนสูง อีกทั้งออกซิเจนในอากาศต�่าเพราะถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงเผาไหม้

ท�าให้พวกเขาเหนื่อยง่ายกว่าปกติ

“แค็กๆ” เกมไอดอลทกุคนวิง่ไปส�าลกัไป ท�าให้ความเรว็ช้าลงอย่าง

น่าใจหาย

“หมอบจ้ะ!” แองเจลล่าตะโกนอีกครั้ง คราวนี้เธอไม่พุ่งเข้าไปรับ

กงจักรเพราะไม่มีทางรับได้ เมื่อกงจักรหมุนเข้ามาใกล้เธอก็กระโดดเตะ

ให้มันหยุดแล้วรีบขว้างอันใหม่ทันที

“วิ่ง!”

ทกุคนออกตวัวิง่อกีครัง้ แต่หลายคนเพิง่ตระหนกัได้ว่าพวกเขาเพิง่

มาถึงแค่ครึ่งทางเอง!

“แย่แล้ว พวกเราไม่ทันแน่ เร่งความเร็วกว่านี้อีก!” 

แม้ความตายจะอยู่ใกล้แต่ทุกคนก็พยายามฝืนร่างกายตัวเอง 

พยายามเร่งรีบให้ถึงจุดหมาย ทว่าโชคเหมือนไม่เข้าข้าง กงจักรหมุนไป

ถึงจุดวกกลับก่อนที่พวกเขาจะถึงลิฟต์แล้ว!
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“ไม่นะ!” เกมไอดอลหลายคนร้องลั่นเมื่อพบว่ากระบอกปืนไฟ

ก�าลังพ่นไฟย้อนกลับมา

“หลบ อยู่นิ่ง หมอบลง!!!” เนโรรีบสั่งทันควัน เกมไอดอลทุกคน

ก็ทิ้งตัวลงกับพื้นทันที ไฟพ่นผ่านพวกเขาไปอย่างหวุดหวิดตามการ

เคลื่อนไหวของกงจักรที่พุ่งไปกระทบกับผนังอีกฟากและหล่นลงพื้น เมื่อ

ไม่มีความเคลื่อนไหว ทุกอย่างจึงหยุดนิ่ง มีเพียงแสงสลัวจากหลอดไฟ 

กระบอกปืนไฟยังไม่ท�างานหากไม่มีเกมไอดอลคนไหนขยับตัว

“อยูน่ิ่งๆ ไว้นะทกุคน ถ้าเผลอขยบัเม่ือไหร่พวกเราจะตายกนัหมด” 

เนโรบอกทั้งๆ ที่เหงื่อตก พยายามขบคิดหาทางออก ลิฟต์อยู่ห่างออกไป

เพียงแค่สามเมตรเท่านั้น แต่ปัญหาคือพวกเขาไม่สามารถเคลื่อนไหวได้

แม้แต่นิดเดียวนี่สิ

เกมไอดอลหลายคนตกอยู่ในสภาวะเคร่งเครียด พยายามอยู่นิ่ง

ที่สุดอย่างทรมาน ความร้อนของอากาศท�าให้เหงื่อไหลจนแสบตา อยาก

จะลุกแล้ววิ่งออกไปใจแทบขาดแต่ไม่สามารถท�าได้ พวกเขาจะต้องอยู่

แบบนี้ไปนานแค่ไหนกัน

จนกระทั่ง...

“Shall I throw some cards? And perhaps it can be  

detected by the fire guns.”

เสียงแนะน�าดังมาจากเกมไอดอลที่แทบจะไม่เคยสนใจไยดีกับ

แผนการ แบงเกอร์ฉีกยิ้มโชว์ฟันให้ทุกคน ในมือถือส�ารับไพ่เป็นปึก

ทุกคนพยายามแปลค�าพูดของแบงเกอร์...โยนไพ่ให้ปืนไฟจับ 

เป้าหมายงั้นหรือ เกมไอดอลหลายคนเบิกตาโต ใช่แล้วความคิดนี้ไม่เลว

เลยนี่นา

“ขอบคุณมากแบงเกอร์!” เนโรกล่าวอย่างซาบซึง้ แล้วกร็ูส้กึโล่งใจ

มากทีเดียว

“เอาละ ทุกคนพร้อมนะ เราจะให้สัญญาณ ‘โยน’ แบงเกอร์นาย

โยนไพ่ จากนั้นพวกเราก็จะวิ่ง ตกลงมั้ย!”
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“โอเค!” “พร้อมนะ โยน!”

ฉับพลัน แบงเกอร์โปรยไพ่โดยแทบไม่ขยับมือขึ้นเหนือหัวสุดแรง 

ไพ่ปลิวสูงลิบไปถึงเพดาน 

ฟู่! ปืนไฟหลายกระบอกจับการเคลื่อนไหวของไพ่ มันยิงแผดเผา

จนไพ่ไหม้เป็นเถ้าถ่านทันที

“วิ่ง!!!”

เพราะไพ่ไม่เหมอืนกงจักร มนัถกูท�าลายได้ง่ายกว่าหลายเท่า ท�าให้

แบงเกอร์ต้องคอยวิง่โปรยไพ่เพือ่ล่อกระบอกปืนไปตลอดทางจนตามหลงั

คนอื่นพอสมควร

เกมไอดอลทกุคนเมือ่ไปถงึหน้าลฟิต์กร็บีสแกนบตัร Escape Card 

เพื่อเข้าไปในตัวลิฟต์ทันที ลิฟต์เป็นที่เดียวที่รอดพ้นจากกระบอกปืนไฟ

เหล่านี้ หลายคนหอบหายใจอย่างโล่งอกที่รอดมาได้อย่างหวุดหวิด

“แบงเกอร์!” เนโรซ่ึงเข้ามาเป็นคนสุดท้ายตะโกนเรียกแบงเกอร์

ที่วิ่งพร้อมโปรยไพ่จนรั้งท้ายคนอื่น

“You can go now! I will sacrifice for you all.” แบงเกอร์กล่าว

พร้อมกับโปรยไพ่ไปเรื่อยๆ เพื่อล่อกระบอกปืน แบงเกอร์ก�าลังบอกให้

ทุกคนทราบว่าเขาจะเสียสละตัวเองในด่านนี้

“แบงเกอร์...” ลอเรนท์เห็นดังนั้นก็อดมองอย่างเศร้าสลดไม่ได้  

เป็นแบบน้ีอกีแล้วเหรอ ชะตากรรมทีต้่องมีใครสกัคนเสยีสละเพือ่ให้ทกุคน

ได้ไปต่อ ระยะการเดินทางยิ่งไปไกลเท่าไรก็ยิ่งเงียบเหงาและเดียวดาย

มากขึ้น เพื่อนค่อยๆ จากไปทีละคน ทีละคน จนสุดท้ายก็จะเหลือแค่ 

คนเดียว ลอเรนท์ไม่ชอบความรู้สึกแบบนี้เลย

“อืม...เข้าใจละ” เนโรเม้มปากแน่นเพื่อข่มความรู้สึก แม้แต่เนโร

ที่เป็นคนเสนอแผนก็ยังล�าบากใจที่จะต้องเลือกทิ้งใครสักคนให้ทุกคนได้

ไปต่อ แต่ว่าพวกเขาไม่มทีางเลอืกอืน่ เพราะไม่เช่นนัน้ทุกคนกต้็องตดิอยู่

ที่นี่และตายกันหมด

“ขอบคุณนะแบงเกอร์!” เกมไอดอลทุกคนพร้อมใจกันโบกมือลา 
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พยายามฝืนยิ้มให้ดูเหมือนว่าพวกเขาไม่เป็นอะไรทั้งที่ ในใจหลายคน 

ร�่าร้องอย่างบ้าคลั่ง ท�าไมต้องมีกติกาบ้าบอแบบนี้ด้วย

“Of course! I bet...ah no...you all will definitely win! I swear! 

not bet anymore!”

แบงเกอร์ส่งยิ้มให้พวกเขาครั้งสุดท้ายพร้อมกับโปรยไพ่ส�ารับ

สุดท้ายขึ้นสู่ฟ้า มันถูกจุดเป็นประกายไฟลอยฟุ้งส่องสว่าง ภาพที่ปรากฏ

ช่างไม่ต่างจากพลุอ�าลา

“แต่ปืนไฟแบบนั้น...แบงเกอร์จะไม่เป็นอะไรใช่มั้ยครับ” ลอเรนท์

อดถามอย่างกังวลไม่ได้ เมื่อพวกเขารอดไปแล้ว แบงเกอร์ยังต้องต่อสู้

กับกับดักอันเลวร้ายพวกนี้อยู่หรือเปล่า

“ไม่หรอก เราสงัเกตมาแล้ว ถ้าผ่านด่าน เกมในด่านนัน้จะยตุ ิเจ้า

สบายใจเถดิ” เจ้าหญงิแอนนาเบลล์กล่าวกับเขา เธอพยายามยิม้ให้ก�าลงั

ใจ ท�าให้ลอเรนท์พยักหน้าเบาๆ แต่ก็ไม่ได้ตอบอะไร

หลงัจากน้ันลฟิต์กแ็สดงความยนิดกีบัเกมไอดอลเก้าคนทีย่งัมชีวีติ

รอด และเมื่อลิฟต์จอดที่ชั้นต่อไป ภารกิจก็ถูกสุ่มอีกครั้งตามสูตรเดิม

‘ความท้าทายของเกมไอดอลรันในด่านนี้ คือ Machine Battle 

สงครามจักรกล

‘เงื่อนไข คือ เกมไอดอลทุกคนจะได้รับอาวุธปืนพกคนละ 1 

กระบอก ลูกกระสุนมีจ�านวนจ�ากัด 30 นัด หุ่นยนต์จ�าลองที่ทางเกม 

ไอดอลอะคาเดมีได้เตรียมไว้จะท�าการโจมตี ท่านจะต้องพาตัวเองไปสู่

ด่านต่อไปให้ได้ ย�้าว่าเกมนี้เจ็บจริง ตายจริง โปรดจงจ�าไว้ให้ดี’

ฉับพลัน ผนังลิฟต์รอบตัวก็เปิดออก เผยให้เห็นช่องลิ้นชักที่บรรจุ

อาวธุปืนพกและลกูกระสุนอย่างละเก้าชดุ หลายคนมองส�ารวจอย่างสนใจ 

หลายคนรู้สึกเคร่งเครียดที่ต้องใช้อาวุธ หลายคนยังสับสนไม่เข้าใจว่าจะ

ต้องท�าอย่างไร

“เฮ้ งานเข้าแล้วสิ” ไรเดอร์กล่าวพลางพยักพเยิดไปทางหน้าลิฟต์ 

และเมือ่เกมไอดอลทกุคนมองตามแล้วกต้็องอ้าปากค้างอย่างตืน่ตระหนก
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หุน่ยนต์โลหะล้อเลือ่นแบบเดยีวกบัทีเ่คยใช้เล่นเกมซ่อนหาเหมอืน

ด่านที่ผ่านมาไม่มีผิด แต่คราวนี้ตัวมันบรรจุอาวุธปืนกลไว้เต็มเหนี่ยว ใน

ขณะที่พวกเขามีแค่ปืนพกกับกระสุนจ�ากัดเท่านั้น

ดวงตาเลเซอร์ของพวกมันส่องสว่างจับจ้องมาทางพวกเขาเป็น 

จุดเดียว ฉับพลันอาวุธทุกอย่างของหุ่นยนต์เหล่านั้นก็ท�างานและเล็ง 

เป้าหมายทันที

“ทุกคน รีบคว้าอาวุธ แล้วหลบเดี๋ยวนี้!!”

ประธานเด็กหนุ่มก�าลังถูกพาตัวไปยังห้องสอบปากค�า ลีโอนาร์ด 

ก�าชบัไว้ก่อนหน้านีแ้ล้วว่าห้ามเขาพูดอะไรทัง้สิน้เพือ่รกัษาสทิธิ ลโีอนาร์ด

ซึง่อาสาเป็นทนายจะเป็นฝ่ายจัดการให้เอง แต่ระหว่างทางเขากลบัดนัเจอ

คนที่ไม่อยากเจอเสียได้

“ไง ไอ้รูปหล่ออดีตท็อปโหวต” หมอนี่คือโดมินิค เป็นทายาทใน

เครืออสังหาริมทรัพย์ไลฟ์แอนด์ลีฟ หนึ่งในหุ ้นส่วนส�าคัญของเกม 

ไอดอลอะคาเดม ีโดมนิคิยนืกอดอกขวางทางเขาด้วยสหีน้าเย้ยหยนัท�าให้

เด็กหนุ่มหรี่ตาลงเล็กน้อย ไม่เข้าใจว่าอีกฝ่ายตั้งใจมาท�าอะไรที่นี่

“ออกไปก่อน ฉันมีเรื่องอยากคุยกับเจ้านี่” โดมินิคเอ่ยกับผู้คุม

พลางชี้หน้าเขา ท�าให้ผู้คุมทั้งสองมองหน้ากันเองอย่างล�าบากใจ 

“แต่เราต้องคุมผู้ต้องหาไปสอบปาก...”

“ถ้าไม่อยากโดนไล่ออกก็รีบออกไปซะ” โดมินิคยกย้ิมอย่างยโส 

“ลุงฉันเป็นผู้บัญชาการสูงสุดของที่นี่ รู้ไว้ซะนะ”

ทันใดนั้นผู้คุมทั้งหลายก็รีบก้มหัวขอโทษขอโพยแล้วออกไปทันที 

ท�าให้ตอนนี้เหลือแค่เขากับโดมินิคอยู่ในส่วนโถงทางเดิน

เด็กหนุ่มเห็นดังนั้นอดนึกในใจไม่ได้ ลุงของหมอนี่งั้นหรือ เช่นนั้น

ก็เป็นได้ไปว่าโดมินิคก็มีส่วนร่วมกับการสร้างคดีที่เขาโดนจับมาสินะ พอ

คิดแบบนี้เขาพลันไม่สบอารมณ์กับคนตรงหน้าขึ้นมาทันที

โดมินิคยักคิ้วกวนประสาทตอบ จากนั้นก็ผิวปากเรียกผู้ติดตาม 
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“ดสู ิฉันพาใครมาด้วย” โดมนิคิพเยดิหน้าไปทางบรุษุร่างใหญ่สอง

คนที่ก�าลังลากหญิงสาวผู้หนึ่งในสภาพร่อแร่ออกมา พวกเขาขว้างเธอลง

ตรงหน้าเขาและโดมินิค

ประธานเด็กหนุ่มเบิกตากว้าง คนนี้...คิวปิด...ไม่ใช่หรือ?!

บดัน้ีสภาพของควิปิดทีเ่คยสวยน่ารกัไม่มอีกีต่อไป ใบหน้าของเธอ

มีเลือดซึม ผมเผ้ายุ่งเหยิง ทั่วร่างฟกช�้าไปหมด 

เด็กหนุ่มก�ามือแน่นเมื่อเห็นสภาพอดีตเพื่อนร่วมเกมไอดอล ฝีมือ

ไอ้บ้าโดมินิคนี่น่ะหรือ

“แก...ท�า...อะไร...” เด็กหนุ่มแค่นเสียงลอดไรฟัน

“ฮึ” โดมินิคยักไหล่อย่างไม่ใส่ใจ “ความผิดแกนั่นแหละ ไอ้หน้า

หล่อ”

จากนั้นโดมินิคก็ขยุ้มเส้นผมของหญิงสาว กระชากเธอขึ้นมาจาก

พื้นอย่างรุนแรง หญิงสาวน�้าตาคลอเพราะความเจ็บปวด แต่แววตาของ

เธอกลบัไม่แสดงความหวาดกลวัหรืออ่อนแอ เธอจบัจ้องไปทีโ่ดมนิคิด้วย

ความโกรธแค้นและชิงชัง

“ยัยนี้มันตอแหล มันกล้าหักหลังฉัน คิดว่าฉันร้ากกกกกกเธอมาก

จนไว้ใจเธอขนาดนั้นเชียว ส�าคัญตัวเองผิดไปแล้วนะ”

แววตาของหญงิสาวยิง่เตม็ไปด้วยโทสะ เธอไม่ย่ีหระกบัค�าพูดของ

โดมินิคแต่กลับถ่มน�้าลายใส่อย่างไร้ซึ่งความเกรงใจ โดมินิคกัดฟันแน่น 

ยกมอือกีข้างขึน้เชด็ใบหน้า จากนัน้กเ็หยยีดยิม้กว้าง ขว้างเธอคนืให้บรุษุ

ผู้ติดตามอย่างรุนแรง

“หลังจัดการธุระกับหมอนี่เสร็จ ฉันจะเตรียมบทลงโทษหนักไว้

ส�าหรบัเธอโดยเฉพาะ” โดมนิคิชีห้น้าหญงิสาวอย่างคาดโทษ แต่หญงิสาว 

กลับเบะปากตอบอย่างเย้ยหยัน ยิ่งท�าให้โดมินิคอารมณ์เสียหนัก

“พานังแพศยานี่กลับไป!” โดมินิคตวาดลั่น จากนั้นบุรุษผู้ติดตาม

ก็ลากหญิงสาวคนนั้นออกไปอย่างรวดเร็ว

เด็กหนุ่มมองตามอย่างโกรธเกรี้ยว ขณะที่โดมินิคหันมาจ้องเด็ก
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หนุ่มด้วยแววตาริษยา แต่พยายามข่มกลั้นอารมณ์ตัวเองไว้

“ถงึยยันัน่จะพยายามช่วยแกแค่ไหน ยงัไงหล่อนกห็นจีากฉนัไม่พ้น

หรอก ฮึ แกเองก็ด้วย ไม่มีทางรอดแน่ ฉันละอยากเห็นเสนียดอย่างแก

ตายไปซะเร็วๆ รีบลงนรกไปให้พ้นจากสายตาของฉันเสียที”

เด็กหนุ่มพยายามวางท่าทีนิ่งเฉยกับค�าสบประมาท เขาเองก็ต้อง

ฝืนระงับโทสะไม่ใช่น้อย เพียงแค่นเสียงโต้ตอบกลับไป “ผมก็ไม่อยาก

เห็นคนอย่างคุณมีชีวิตอยู่เหมือนกัน นอกจากเกมไอดอลอะคาเดมี ผมก็

ไม่เคยเห็นใครเลวมากเท่าคุณอีกแล้ว”

“ฮ่ะ!” โดมนิคิหวัเราะร่า “เลวงัน้หรือ เออเนสต์เอ๋ย แกรูจ้กัโลกนี้

น้อยเกนิไปเสยีแล้ว มนษุย์ทกุคนมนักเ็ลวทรามกนัหมดนัน่แหละ...ว่าแต่...” 

โดมินิคกระเซ้าโดยแสร้งเอียงคอถามเขา “เออเนสต์หรือ ฮ่ะ เหลวไหล 

ตลกชะมัด แกจะใช้ชื่อนี้ไปถึงเมื่อไหร่เชียว”

“...” ประธานเดก็หนุม่นิง่เงยีบ เขาได้แต่จบัจ้องโดมนิคิอย่างโกรธ

ขึ้งไม่วางสายตา 

“อย่าส�าคญัตวัเองผดิไป ฉันไม่อยากเจอหน้าแกนกัหรอก เหน็แล้ว

มันคันเท้าอยากขยี้ ให้หน้าเละว่ะ” โดมินิคยิ้มอย่างอิจฉาระคนกวน

ประสาท “เห็นแก่ลุงของฉันที่มีข้อเสนอดีๆ ฉันเลยยอมลงทุนมาเยี่ยมแก

โดยเฉพาะ ส�านึกบุญคุณฉันไว้ด้วย...”

จากนั้นโดมินิคขยับเข้ามาใกล้เขาพลางกระซิบ “ลุงฉันฝากย�้าว่า 

ถ้าพูดอะไรไม่จ�าเป็นออกไปโดยเฉพาะเรื่อง ‘ความลับ’ นั้น โทษคือ

ประหารชีวิตทันทีอย่างไม่มีการผ่อนผัน ไม่รอลงอาญา”

ประธานเด็กหนุ่มเหลือบมองโดมินิคอย่างไม่พอใจ ถ้าไม่ติดว่ามือ

เขาถูกสวมกุญแจมือไว้ก็อยากกระชากมันมาชกหน้าเหลือเกิน

“โอ้...แต่มีข้อแลกเปลี่ยนที่น่าสนใจนะ อยากฟังมั้ยล่ะ” โดมินิค

ยกน้ิวส่ายไปมาเย้าแหย่ ท�าให้เดก็หนุม่ได้แต่หร่ีตามองอย่างหงดุหงดิ “แค่

ให้ความร่วมมือกับศาล ไม่ว่าผู้พิพากษาหรืออัยการพูดอะไรออกมา แก

ก็ยอมรับความผิดไปซะ รู้หรือเปล่า ถ้าแกยอม ลุงฉันบอกว่าจะลดโทษ
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ให้เหลือแค่ส่งไปสถานควบคุมเยาวชนห้าปีกับบ�าเพ็ญประโยชน์อีกสิบปี 

อู้ ดีกว่าโทษประหารหรือจ�าคุกเห็นๆ แกอายุไม่เยอะนี่ รับโทษเสร็จก็ยัง

มีโอกาสตั้งต้นชีวิตใหม่ สบายกว่าเห็นๆ”

“ท�าไมผมจะต้องยอมรับความผดิทีผ่มไม่ได้ก่อ” ประธานเดก็หนุม่

กล่าวด้วยน�้าเสียงเรียบเย็น ท�าให้โดมินิคยิ้มอย่างเหี้ยมเกรียม

“อย่าโง่ไปหน่อยน่า แค่แกกล้าหกัหลงัจอร์จ สมธินีก่โ็คตรพ่อโคตร

แม่โง่แล้วว่ะ ถือว่าฉนัเหน็แก่ความโง่ของแกนะ บอกได้เลยว่าโอกาสทีแ่ก

จะรอดพ้นความผิดคือ 0% โอ้ มันช่างน้อยเหลือเกิน ผมควรท�าไงดี โอ้ 

ต้องตายแน่ๆ เลย” โดมินิคแสร้งตกอกตกใจล้อเลียนเขา จากนั้นก็แสร้ง

ยิ้มเศร้าๆ เหมือนเห็นใจ “ไม่มีใครคิดช่วยแกหรอกนะ อย่าฝันหวาน ทั้ง

แก...ทั้งดอน...ท้ังซิลเวอร์โซนเคยท�าประโยชน์อะไรให้ประเทศชาติบ้าง 

ไม่มีเลยสักอย่าง ต่างจากเกมไอดอลอะคาเดมีที่ท�าให้ประเทศเฟื่องฟู

ขนาดนี้ รายได้ไหลเข้ามาเป็นกอบเป็นก�า ดึงดูดนักท่องเที่ยวปีละหลาย

ล้าน จากประเทศแห่งเกมทีก่�าลังจะล้มละลายเพราะเศรษฐกจิเลวร้ายใน

ยุควิดีโอเกมหมดความนิยม ตอนนี้รุ่งเรืองขนาดไหน ดูสิว่าจอร์จ สมิธมี

บุญคุณกับประเทศเราถึงขนาดนี้เชียวนะ”

เดก็หนุม่ไม่คดิจะโต้เถยีงกบัคนพรรค์นี ้เพราะไม่ว่าเสวนาอะไรไป

ทัศนคติของบุคคลเหล่าน้ีล้วนมองแต่ผลประโยชน์ไม่เปลี่ยนแปลง 

หลงใหลในภาพลวงตาของความฟุ้งเฟ้อ ไม่เคยสนใจภายในที่เน่าเฟะ

เสื่อมทรามไร้ศีลธรรม

“ถ้าให้เลือก ประชาชนและประเทศก็ต้องอยากได้จอร์จ สมิธมาก 

กว่าแกที่ไม่มีความส�าคัญอะไร เพราะถึงแกหรือบริษัทจะหายไปก็ไม่มี

ใครได้รับผลกระทบกระเทือน เลือกเอาแล้วกัน อยากตายแบบคนปกติ 

หรือตายแบบที่คนทั้งโลกพร้อมใจกันสาปแช่ง”


