


“ก่อนอ่านคู่มือ โปรดศึกษาค�าแนะน�าการใช้งานเบื้องต้นทุกครั้ง” 

How to be Game Idol คู่มือการเป็นเกมไอดอล เป็นส่วนหนึ่ง

ของวชิา ‘เกมไอดอลศาสตร์’ จดัท�าขึน้เพือ่ให้ผูใ้ช้งานสามารถตระเตรยีม

และทราบวธิกีารเป็นเกมไอดอลอย่างถกูต้องสมบรูณ์ นีค่อืเวอร์ชนัอปัเดต 

ล่าสุดที่ไม่มีอะไรล่าไปกว่านี้อีกแล้ว 

คู่มือการเป็นเกมไอดอลนี้ประกอบด้วย ภาคทฤษฎี และ ภาค

ปฏิบัต ิโดยเนื้อหาส่วนนี้เป็น ‘ภาคทฤษฎี’ 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 สามารถสมัครเป็นเกมไอดอลได้ท่ีศูนย์เกมไอดอลอะคา- 

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 00

ถึง (ไม่ระบุ)

ที่อยู่ (ไม่ระบุ)

เรื่อง ส�าคัญมาก 

สวัสดีครับ, 

ผมฝากจดหมายฉบับนี้ไว้กับคุณลีโอนาร์ด โรเซนเบิร์ก เขาน่าจะ

เป็นบุคคลที่ไว้ใจได้มากที่สุด 

หากคุณได้รับจดหมายฉบับนี้ แสดงว่าตอนนี้ผมไม่อยู่แล้ว มีเพียง

สิ่งเดียวที่ผมอยากขอร้องคุณ ได้โปรดใช้ชีวิตของคุณต่อไปตามปกติ ไม่

ว่าคุณจะเห็นหรือได้ยิน รับรู้สิ่งใด อย่าสนใจ 

และส�าคัญที่สุด อย่าตามหาผม

สถานที่ซึ่งเรียกว่า ‘เกมไอดอลอะคาเดมี’ อันตราย อย่ายุ่งกับ

บุคคลใดกต็ามทีข้่องเกีย่ว ท�าเหมอืนกบัคณุไม่รับรูส้ิง่ใด เล่นไปตามบทบาท 

ที่ควรจะเป็น ผมเชื่อว่าคุณท�าได้

คุณคือคนส�าคญัทีส่ดุของผม ผมยนิดแีลกทกุสิง่ทกุอย่างแม้กระทัง่

ชีวิตของผมเองเพื่อให้คุณมีความสุข

สุดท้าย ขอบคุณส�าหรับทุกสิ่งทุกอย่าง ตลอดเวลาที่ผ่านมา ผม
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ได้รับความสุขมากเกินพอแล้ว ผมอยากให้คุณมีความสุขบ้าง คุณสมควร

ได้รับทุกอย่างคืนเพราะมันเป็นของคุณตั้งแต่แรก

หลงัจากคณุอ่านจดหมายฉบบันีจ้บ ได้โปรดเผามนัทิง้ไปพร้อมกบั

ตัวตนของผม

ลาก่อนครับ,

 ด้วยรักเสมอ

 เออเนสต์ ซีนีธ เซเบรียล

 (จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมใช้ชื่อนี้)

ถึง ท่านประธาน

ที่อยู่ (ไม่ระบุ)

เรื่อง กราบขออภัยเป็นอย่างสูง

กราบเรียนท่านประธาน, 

ผมต้องกราบขออภยัเป็นอย่างสงูที่ไม่สามารถปฏิบตัติามค�าสัง่ของ

ท่านประธานได้ ทุกอย่างสายเกินแก้ไข และตัวผมเองก็ไม่สามารถท�า 

เช่นใดได้ จดหมายฉบบัน้ันไม่ถงึมอืผูส่้งตามทีท่่านประธานมอบหมาย ผม

จึงเขียนจดหมายฉบับนี้ขึ้นมาเพื่อน้อมรับความผิดทุกประการ

อย่างไรก็ตาม ผมยังรอคอยท่านประธานอยู่เสมอ เป็นค�าสั่งเสีย

สดุท้ายของอดตีท่านประธานดอน ซนีธี เซเบรียล ผูซ้ึง่ผมนบัถอืมากทีส่ดุ 

 ด้วยความเคารพ

 ลีโอนาร์ด โรเซนเบิร์ก



บททดสอบที่ 01
จุดเริ่มต้นของเบื้องหลัง

ผ่านมาราวๆ สามสิบนาทีแล้ว แต่ลอเรนท์กลับรู้สึกเหมือนนาน

เป็นวัน ดังค�ากล่าวที่ว่า กาลเวลามักยาวนานเสมอส�าหรับการรอคอย

เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ราคาแพงเย็นฉ�่าจับขั้วหัวใจ เบาะนั่ง

บุหนังคณุภาพเยีย่ม อบอวลด้วยกลิน่ของน�า้ยาฟอกหนงั บ่งบอกว่ารถยนต์

คันนี้ยังอยู่ในสภาพใหม่เอี่ยม เชื่อว่าบริษัทผลิตยานยนต์คงลงทุนไปไม่

น้อยกับการสร้างที่น่ังให้สบายที่สุด พิสูจน์ได้จากการที่เขานั่งเกร็งเป็น

เวลานานเกือบชั่วโมงก็ยังไม่รู้สึกเมื่อยล้า

ภาพฉากเมืองที่แสนคุ้นตาแต่กลับไม่คุ้นเคยราวกับเป็นภาพจาก

จอโทรทัศน์ฉายบนกระจกหน้าต่างติดฟิล์มหนา ตึกรามบ้านช่องค่อยๆ 

แปรเปลี่ยน จากเมืองใหญ่ อาคารกระจกผอมสูงลิบฟ้า รถราหนาแน่น 

เต็มไปด้วยฝูงชนเดินขวักไขว่ ลดระดับลงมาเรื่อยๆ จนเป็นเพียงบ้านเขต

ชานเมืองทรุดโทรมอันปราศจากผู้คน จนบัดนี้ก็ไม่อาจทราบได้เลยว่า

ก�าลังอยู่บนส่วนไหนของโลกแห่งความจริงที่ไม่รู้จัก

สภาพอากาศด้านนอก ท้องฟ้ามืดอึมครึมใกล้ค�่า ส่วนบรรยากาศ

วิธีการทดสอบแบบเข้าใจง่าย คือ ลงมือปฏิบัติจริง

ต่อไปนี้ เรายกตัวอย่างกรณีศึกษาที่ดีที่สุด
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ในนีก้ช็วนให้อดึอดั ความเงยีบกลนืกนิเป็นเวลานาน ไม่มเีสยีงพดูคยุ ไม่มี

แม้แต่เสียงเสียดสีจากการขยับตัวเปลี่ยนท่านั่ง ได้ยินเพียงเสียงหายใจ

เป็นจังหวะ และเสียงหึ่งๆ ของเครื่องยนต์เท่านั้น

ลอเรนท์พยายามท�าใจให้สบาย เขาชกัเริม่ไม่แน่ใจแล้ว คดิถกูหรอื

ผิดที่ตัดสินใจลอบตามเกมไอดอลค่ายแอคซิสออกมา นึกไม่ถึงเลยว่าจะ

มีเหตุการณ์ประหลาดชวนระทึกใจเช่นนี้เกิดขึ้น

เขาควรท�าอย่างไรดี...ลอเรนท์พยายามพิจารณาตัวเลือกต่างๆ ที่

ปรากฏขึ้นในใจของเขา

หนึ่ง เปิดเผยตัวตนเพื่อขอเดินทางกลับอะคาเดมี

ลอเรนท์ครุ่นคิดช่ัวขณะ...ไม่ได้สิ ไม่ได้ ถ้าเขาท�าแบบนี้ บางที

สถานการณ์อาจจะเลวร้ายกว่าเดิม เผลอๆ อาจจะไม่ได้กลับด้วยซ�้า  

ตัดทิ้งๆ ไม่เอา เอาใหม่ ลอเรนท์ส่ายหัวเบาๆ

สอง ถามเจ้าหน้าที่ในรถว่าก�าลังจะไปไหน

ลอเรนท์ชะงักชั่วครู่ ก่อนจะส่ายหัวสุดแรง แบบนี้ไม่ต่างจากเปิด

เผยตัวตนว่าเขาไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตัวจริงน่ะสิ

ดังนั้น จึงเหลือทางเลือกสุดท้าย คือ สาม รอ...

ลอเรนท์ถอนหายใจอย่างเศร้าสลด เขาคงไม่เหลือทางเลอืกอืน่อกี

แล้ว นอกจากรอจังหวะเวลาที่เหมาะสมเท่านั้น

เขาพยายามเปล่ียนท่านั่งให้สบายที่สุด แต่ก็ไม่ท�าให้จิตใจว้าวุ่น

และหัวใจที่เต้นโครมครามสงบลงเลย ลอเรนท์ไม่เคยอยู่ในสถานการณ์

ที่กดดันเช่นนี้ รู้สึกไม่สบายใจอย่างหนัก เขาอยากกลับอะคาเดมี อยาก

กลับโลกเกม กลับไปอยู่ในเทลแลนด์อันแสนสุข แต่ตอนนี้เขาท�าได้เพียง

นั่งเฉยๆ 

เมื่อไม่มีอะไรอื่นให้ท�า ลอเรนท์จึงส�ารวจรอบตัวไปพลางๆ เนื่อง

จากเนโรเคยสอนเขาอยู่เสมอ กลยุทธ์การเอาตัวรอดในชีวิตประจ�าวัน 

หลักส�าคัญคือ การสังเกตสิ่งรอบตัวในสถานการณ์คับขัน ถึงแม้ลอเรนท์

จะไม่คิดว่าสายตาเขาสามารถมองเห็นอะไรได้เยอะนัก แต่ก็ดีกว่าไม่ท�า



ล. โลกลัลล้า   13

อะไรเลย

บนรถยนต์คันนี้มีผู้โดยสารอยู่ทั้งหมดสิบคน ถ้ารวมคนขับด้วยก็

เป็นสิบเอ็ดคน เบาะที่นั่งล้อมเป็นวงกลม ทุกคนล้วนหันหน้าชนกัน ท�าให้

ลอเรนท์สามารถสังเกตอากัปกิริยาได้ชัดเจน

“ครอกกก...ฟี้~”

นอกจากอัลเฟรโด้ที่หลับผล็อยโดยไม่ได้ตั้งใจ แถมยังเอนซบไหล่

จซ่ึีงหน้าน่ิงตลอดเวลา สหีน้าของเกมไอดอลทกุคนตอนนีล้้วนเตม็ไปด้วย

ความเคร่งเครียด

ไลธ์มองออกไปนอกหน้าต่าง เหม่อไปทางที่ตั้งของเกมไอดอล 

อะคาเดมซีึง่ลบัตาไปแล้ว แววตาของไลธ์ดเูศร้าหมองหดหู ่ต่างจากแววตา

ฉายประกายมุ่งมัน่ตามปกต ิลอเรนท์ไม่อาจทราบเลยว่าเพราะเหตใุดไลธ์

ถึงเป็นเช่นนี้

ส่วนคนอืน่ๆ โจเซฟหน้านิว่หนวดกระตกุตลอดเวลา คิว้ขมวดแน่น

ตึงเป็นปม เหมือนก�าลังใช้ความคิดอย่างหนักหน่วง แองเจลล่ายังคงมี

ใบหน้าเปื้อนยิ้ม ราวกับนางงามมิสยูนิเวิร์สที่ต้องโปรยเสน่ห์ตลอดเวลา 

แต่แววตากลบัไม่เป็นเช่นนัน้ เธอสอดส่องไปรอบๆ ราวกบัก�าลงัขบคดิหา

ทางออก ทางด้านฟลินน์ก็คงไม่ต้องคาดเดา เจ้าตัวแสดงสีหน้าหงุดหงิด

แผ่รัศมีน่ากลัวมาตั้งแต่เริ่มขึ้นรถ เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่สองคนซึ่งนั่งนิ่ง

ใบหน้าดุดันตลอดเวลา พวกเขาจับตามองเกมไอดอลอย่างไม่ให้คลาด

สายตาเหมือนกับเป็นผู้คุมนักโทษ

บคุคลทีมี่ท่าทแีตกต่างจากคนอืน่อย่างเหน็ได้ชดัคอื เอท ีชายหนุม่

ผมเงินยังคงนั่งไขว้ขาอย่างสบายๆ แววตาฉายประกายเจ้าเล่ห์อย่าง

ประหลาด เอทีคลี่ยิ้มบางๆ เมื่อเห็นเขาเสมองไปทางนั้น ลอเรนท์จึงรีบ

หันหน้าไปทางอื่นทันที

เอ๋?! ลอเรนท์ขมวดคิ้ว เมื่อกี้นี้...เหมือนเห็นเอทีก�าลังท�าอะไรบาง

อย่าง?!

เนื่องจากลอเรนท์นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเอทีพอดิบพอดีจึงเห็นสิ่งท่ี
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ผิดปกติได้โดยบังเอิญ เขาเหลือบมองด้วยหางตาเพื่อความแน่ใจอีกครั้ง 

มอืของเอททีีถ่กูสวมกญุแจมอือยู่ในทศิอบัสายตาของเจ้าหน้าท่ี เอทที�าท่า

เหมือนกดอะไรอย่างรวดเร็ว เขามองไม่เห็นว่าเอทีก�าลังท�าอะไร

“ผมว่าบรรยากาศเงียบจังเลยนะ” จู่ๆ เอทีก็เปิดบทสนทนา ท�าให้

อลัเฟรโด้เผลอสะดุง้ตืน่ หน้าเหวอไปเลยเมือ่พบว่าหมอนหนนุหวัแสนนุม่

เป็นจี ไม่ใช่สาวสวยเซ็กซีร้ายกาจเหมือนในฝัน

ทุกคนหันไปมองเอทีเป็นสายตาเดียว

“ฮ่าๆ ท�าไมมองผมแบบนั้นล่ะครับ” เอทีย้ิมร่า พลางขยิบตา 

เจ้าเล่ห์ “เราน่าจะพดูคยุหรือเปิดเพลงฟังสกัหน่อย จะได้ไม่รูส้กึเงยีบเหงา 

ผมว่าเป็นไอเดียที่ไม่เลวเลยนะ”

หลายคนนิ่วหน้ากับค�าพูดของเอที ในสถานการณ์แบบนี้ที่รู้กันอยู่

ว่ามีบางอย่างไม่ชอบมาพากล แต่ก็ท�าอะไรไม่ได้ เจ้าตัวกลับอารมณ์ดี

ผิดหูผิดตา

“หุบปากแล้วนั่งเงียบๆ ไปซะ” เจ้าหน้าที่คนหนึ่งกล่าว ท�าให้เกม

ไอดอลบางคนหันไปจ้องการโต้ตอบที่ไร้มารยาทอย่างไม่พอใจ แต่เอที

กลับยิ้มอย่างสบายอารมณ์

“เงียบเหรอ ฮ่าๆ อีกไม่นานคงจะเงียบไม่ได้แล้วละครับ” เอทีเอน

หลังพิงพนักอย่างมีความสุข

“หมายความว่ายังไง” เจ้าหน้าที่อีกคนถาม สีหน้าไม่ไว้ใจ

เอทีส่งเสียงจิ๊จ๊ะในล�าคอ พลางหลับตาพริ้ม “นอนรอสักสิบวินาที 

เดี๋ยวพวกคุณก็รู้เองนั่นแหละครับ”

ค�าพดูของเอทที�าให้เกมไอดอลหลายคนมองหน้ากนัเองอย่างงนุงง 

ไม่เว้นแม้แต่เจ้าหน้าที่ซึ่งนิ่งอึ้งไปชั่วครู่

“เหอะ คิดจะปั่นหัวเล่นสินะ ฝันไปเถอะ” เจ้าหน้าท่ีพึมพ�าเบาๆ 

ด้วยน�้าเสียงดูแคลน

เอทียังคงหลับตาไม่ตอบอะไร คาดว่าเจ้าตัวคงกะนอนสิบวินาที

อย่างที่ว่าจริงๆ แม้ว่าลอเรนท์จะไม่ค่อยเข้าใจนัก แต่ไหนๆ ก็ไหนๆ ลอง
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แอบนับถอยหลังสิบวินาทีด้วยดีกว่า

สบิ...บรรยากาศทกุอย่างยงัคงไม่เปลีย่นแปลง เก้า...เจ้าหน้าทีเ่อน

หลังพิงพนัก สีหน้าเบื่อหน่าย เริ่มลืมสิ่งที่เอทีพูด แปด...เกมไอดอลหลาย

คนเลกิสนใจ กลบัมาท�าอากปักริยิาในตอนแรก เจด็...เสียงขบัเคลือ่นของ

เครื่องยนต์ยังคงท�างานตามปกติ หก...ลอเรนท์เปลี่ยนท่านั่ง แม้จะไม่มี

อะไรผดิแผก แต่กลบัรู้สกึแปลกๆ อย่างบอกไม่ถูก ห้า...สภาพบรรยากาศ

ในรถยนต์กลบัมาอดึอดัเหมอืนเดมิ สี.่..ลอเรนท์มองออกไปนอกหน้าต่าง

ด้วยลางสังหรณ์บางอย่าง

สาม...เอ๋?! เดี๋ยว! ลอเรนท์กะพริบตาปริบๆ เมื่อตะกี้นี้...เหมือนมี

อะไรวิ่งตัดผ่านไป สอง...รถยนต์หลายคันวิ่งแซงปาดหน้ารถคันนี้! 

หนึ่ง...รอยยิ้มผุดขึ้นมาที่ริมฝีปากของเอที ครบสิบวินาทีแล้ว... 

ลอเรนท์คิดในใจ

และ...ทันใดนั้น!

“เหวอออ!” ลอเรนท์ร้องเสยีงหลง เมือ่จู่ๆ รถยนต์กเ็บรกกะทนัหนั 

ทุกคนถึงกับไถลเพราะทรงตัวไม่ทัน

“เฮ้ย! เกิดอะไรขึ้น!” เจ้าหน้าที่ถามคนขับรถผ่านไมโครโฟน

“เกิดเรื่องใหญ่แล้ว! มีรถยนต์เป็นสิบคันจอดขวางทางพวกเรา!”

“เฮ้ย! เรื่องบ้าอะไรเนี่ย?!” เจ้าหน้าที่สบถลั่น เจ้าหน้าที่อีกคนก็

ตะโกนถามอย่างหงุดหงิด

“พวกมันเป็นใคร?! คิดจะท�าอะไร?!”

“ไม่ทราบจริงๆ ครับ…เดี๋ยว…แย่แล้ว พวกมันมีปืน!”

นั่นท�าให้ลอเรนท์และเจ้าหน้าที่ตกใจสุดขีด เกมไอดอลหลายคน

ตื่นตะลึง ยกเว้นใครบางคนที่หัวเราะเริงร่าอย่างสบายใจเฉิบ

“เห็นไหมครับ ครบสิบวินาทีแล้ว” เอทีพูดอย่างอารมณ์ดี ท�าให้

เจ้าหน้าที่ทั้งสองหันไปมองเอทีด้วยสีหน้าโกรธเกรี้ยว นึกถึงค�าพูดก่อน

หน้านี้

“แก...ท�าอะไรลงไป หา!” เจ้าหน้าทีลุ่กขึน้ไปกระชากคอเอทีอย่าง
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หาเรื่อง

“ผมเปล่า” เอทียักไหล่แบบกวนประสาท ยิ้มยียวนแบบนี้ ชัดเลย

ว่าโกหกทั้งเพ!

ทันใดนั้นเอง! เสียงทุบกระจกรถก็ดังขึ้น ลอเรนท์รีบมุดตัวลงใต้

เบาะแล้วหลับตาปี๋ตามสัญชาตญาณ ส่วนหลายคนยังนั่งตามปกติและ

มองออกไปนอกหน้าต่างเพื่อความแน่ใจ

“เฮ้ย...น่ีมันอะไรกันคร้าบเนี่ย” ลอเรนท์ได้ยินเสียงอุทานของ 

อัลเฟรโด้

ปึง! เสียงเปิดประตูรถดังขึ้น ลอเรนท์ลืมตาขึ้นอย่างตื่นตระหนก 

มีบุคคลสวมชุดสูทสีด�าหลายคนก�าลังใช้อาวุธปืนสั้นจ่อเขาและเจ้าหน้าท่ี

อกีสองคน พวกเขาชกักระบอกปืนพกเตรียมสวนกลับ แต่เน่ืองจากจ�านวน

และความคล่องตัวท่ีเทียบกันไม่ติด จึงถูกปัดปืนออกจากมือและถูก

ควบคุมตัวอย่างง่ายดาย

ลอเรนท์กลืนน�้าลายเอื๊อก เนื้อตัวสั่นเทิ้มด้วยความหวาดกลัว ท�า

อะไรไม่ถูกไปชั่วขณะ

พวกเขาเป็นใคร ต้องการอะไร เกิดอะไรขึ้น!?

“มัวนั่งบื้ออยู่ท�าไม! ลงมาจากรถเดี๋ยวนี้!” คนพวกนั้นขึ้นเสียงใส่ 

ลอเรนท์สะดุ้งเฮือกได้สติทันที

“ครับๆ” ลอเรนท์รีบท�าตามที่บอก เขาค่อยๆ ลุกขึ้นยืน เนื้อตัว

อ่อนปวกเปียกไร้เรี่ยวแรงชั่ววูบ เขาค่อยๆ เดินตามเจ้าหน้าที่สองคนลง

จากรถโดยมีปากกระบอกปืนเยน็เฉยีบจ่อทีท้่ายทอย ลอเรนท์ใจเต้นโครม

คราม ไม่เคยอยู่ในสภาวะเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายแบบนี้มาก่อนเลย

บัดนี้ลอเรนท์ เจ้าหน้าที่สองคน รวมทั้งคนขับรถถูกควบคุมตัวอยู่

ด้านนอกรถยนต์ โดยมบีคุคลเหล่านัน้รายล้อม ยากทีจ่ะหลบหนหีรอืขดัขืน

“เฮ้ยยย! อะไรกันเน่ีย พวกแกเป็นใคร?!” เจ้าหน้าทีท้ั่งสองโวยวาย

อย่างหนักขณะพยายามขัดขืน แต่ไม่สามารถต่อต้านได้

เกมไอดอลค่ายแอคซิสทั้งเจ็ดคนถูกพาตัวลงมาจากรถ แต่กลับ 
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ไม่ได้ถกูข่มขู่แบบเดยีวกบัพวกเขา ทัง้ยงัถกูช่วยปลดกญุแจมอือกีต่างหาก 

สีหน้าของเกมไอดอลล้วนเต็มไปด้วยความสงสัย

ลอเรนท์นึกถึงกลยุทธ์การเอาตัวรอดอีกคร้ัง เขาพยายามต้ังสติ

และส�ารวจโดยรอบ เขาก�าลงัอยู่ในถนนเส้นเปลีย่ว คล้ายกบัเขตชานเมอืง 

รอบตัวมีแต่ตึกร้างทรุดโทรมไม่มีผู้อยู่อาศัย ความมืดโรยตัวลงจนมอง

อะไรแทบไม่เห็น มีเพียงไฟหน้ารถยนต์ที่คอยให้แสงสว่างเท่านั้น

นอกจากรถยนต์นับสิบคันกับเหล่าบุคคลผู้บุกรุกกลุ่มนี้ น่าแปลก

เหลือเกิน ที่แห่งนี้ไม่มีรถคันใดสวนทางมาเลย

“เอาละครับ...เพลาๆ มือหน่อย พวกเราต้องการแค่เกมไอดอล

เท่านั้น”

ลอเรนท์ชะงักอึ้ง เสียงนี้...มันคุ้นสุดๆ 

และเม่ือลอเรนท์หนัไปมองต้นเสยีงกต้็องตกใจสดุๆ จนเกอืบเผลอ

ร้องออกมา

ชายหนุ่มหน้าตาคุ้นเคยในชุดสูทสั่งตัดพิเศษ  ติดสัญลักษณ์รูปตัว

เอ็กซ์แวววาว จุดเด่นของเขา คือ สวมแว่นสายตาแบบแฟชั่น และพิมพ์

โน้ตบุ๊กท�างานตลอดเวลา

ไรอัน แบลค! เกมเมกเกอร์ค่ายแอคซิสนี่นา!!!

ลอเรนท์ชักเริ่มไม่เข้าใจ ค่ายแอคซิส...เป็นผู้ลอบโจมตีเพื่อชิงตัว

เกมไอดอลค่ายตัวเองงั้นเหรอ นี่มันอะไรกันเนี่ย

“พวกแก...พวกแอคซสิเหรอ!?” เจ้าหน้าทีค่นหนึง่กดัฟันอย่างโกรธ

กริ้ว

“ต้องการอะไรกันแน่!” เจ้าหน้าที่อีกคนชี้หน้าหาเรื่อง

“ขอโทษด้วยครับ ตอนนี้ผมยังไม่มีอะไรจะสนทนากับคุณ” ไรอัน

โค้งหัวเลก็น้อย ก่อนจะพเยิดหน้าบอกลกูน้อง จากนัน้เจ้าหน้าท่ีจากอะคา-

เดมีทุกคนรวมท้ังลอเรนท์ก็ถูกพาตัวขึ้นรถที่พวกเขาเตรียมไว้ทั้งที่ยัง 

ส่งเสียงโวยวายต่อต้าน

“เฮ้ย! พวกแกจะท�าอะไร!” “ปล่อยเดี๋ยวนี้นะเว้ย ไอ้พวกเวร!”
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ดูเหมือนจะมีลอเรนท์คนเดียวที่ไม่คิดต่อต้าน เพราะเขาคิดว่ามัน

คงไม่ช่วยอะไร ลอเรนท์ถอนหายใจ ยอมรับสภาพที่เกิดขึ้น แต่ทว่า...

“เจ้าหน้าที่คนนั้น เอาไว้ก่อนครับ” จู่ๆ เอทีท้วงขึ้นพร้อมชี้นิ้วมา

ยังลอเรนท์

ลอเรนท์สะดุ้ง ไรอันท�าหน้าสงสัย มองลอเรนท์อย่างพิจารณา 

แวบหน่ึง แต่กไ็ม่ได้ใส่ใจ เมือ่เจ้าหน้าทีท่กุคนถกูควบคมุตวัในรถแล้ว ไรอนั 

จึงหันไปพูดกับเอทีต่อ

“โค้ดอันล็อกล่ะ” ไรอันถามขณะกดโน้ตบุ๊กรัวๆ

เอทียิ้ม จากนั้นก็ตอบทันทีโดยแทบไม่ต้องคิด

“เกยีมิเตอร์หมายเลข GI#SL-V-120-AX โค้ดอนัลอ็ก 348rg3c64”

ไรอันพิมพ์โน้ตบุ๊กอย่างรวดเร็ว เคาะแป้นเสียงดังเป๊าะ

กริก๊! เสยีงปลดลอ็กบางอย่างดงัขึน้ ลอเรนท์เอยีงคอเลก็น้อย แต่

พอเห็นว่าเป็นอะไรแล้วก็ต้องตกใจสุดขีด

กะ...เกียมิเตอร์ของเอทีถูกถอดออกแล้ว!!! เหวอออ! อะไรกัน

เนี่ย...ท�าไม...เพราะอะไร...ท�าได้ไง!

“ต่อไป...” ไรอันถาม

“เกียมิเตอร์หมายเลข GI#4A-H-101519168-AX โค้ดอันล็อก 

561os1j06”

“เกียมิเตอร์หมายเลข GI#4A-H-1126185415-AX โค้ดอันล็อก 

131wl5w22”

“เกียมิเตอร์หมายเลข GI#4A-H-11475121-AX โค้ดอันล็อก 

334md3p44”

“เกียมิเตอร์หมายเลข GI#4A-H-61225214-AX โค้ดอันล็อก 

647fn0a43”

“เกยีมเิตอร์หมายเลข GI#SOS-H-7-AX โค้ดอนัลอ็ก 589tq0l74”

“เกียมิเตอร์หมายเลข GI#SL-H-1297820-AX โค้ดอันล็อก 

171el5s04”



ล. โลกลัลล้า   19

เสียงปลดล็อกดังขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก�าไลบางๆ ใสๆ บนข้อมือซ้าย

ของเกมไอดอลง้างออกพร้อมกบัปิดตวัเอง โดยมเีจ้าหน้าทีแ่อคซสิทยอย

ตามเก็บเกียมิเตอร์ใส่กล่องโลหะอย่างดี 

เกยีมิเตอร์ของเกมไอดอลแอคซสิทุกคนถกูถอดออกแล้ว! พวกเขา

หลายคนแสดงสีหน้าแตกต่างกันออกไป ทั้งอึ้งทึ่ง ตกใจ สับสน และไม่

เข้าใจ โดยเฉพาะลอเรนท์ที่อ้าปากค้างตาไม่กะพริบ เอทีท�าได้อย่างไร 

ตั้งใจจะท�าอะไรกันแน่ และไปเอารหัสพวกนี้มาจากไหน

“ผมจัดการติดตั้งตัวปลอมแปลงสัญญาณ” ไรอันบอกเอที ขณะ

น�าเกยีมเิตอร์ทีถ่อดแล้วของทุกคนมาเช่ือมต่อกบัโน้ตบุก๊จนระโยงระยาง

“ทางฝั่งเกมไอดอลอะคาเดมีจะรับรู้เพียงว่าสัญญาณติดตามตัว

ของเกมไอดอลขาดหายชั่วคราว แต่จะยังไม่ทราบว่าถูกปลดล็อก เกีย-

มิเตอร์ยังเสมือนท�างานอยู่ด้วยสภาพปกติ”

ลอเรนท์มองไรอันสลับเอทีอย่างงุนงง ไม่รู้ว่าพวกเขาพูดอะไรกัน 

แต่หากเกียมิเตอร์ถูกถอดออก เท่ากับว่าระบบควบคุมท้ังหลายของเกม

ไอดอลถูกปิดตายหมดหรือเปล่านะ

ซึ่ง...อย่างน้อย ใครบางคนคงเข้าใจแบบนั้นจริงๆ 

“หึ” จอมวายร้ายบางคนยังคงแค้นฝังหุ่น พอรู้ว่าตัวเองหลุดจาก

พนัธนาการกอ็าฆาตแค้นราวกบัมจัจรุาช ดิง่ไปเยีย่มเยยีนเหล่านกัโทษใน

ขุมนรก เจ้าหน้าที่อะคาเดมีพูดจากวนประสาทไม่เข้าหู แบบนี้มันต้องถูก

ลงทัณฑ์อย่างสาสม

“หยุดครับ...คุณห้ามเข้าไป เจ้าหน้าที่ของเกมไอดอลอะคาเดมีถูก

ควบคุมตัวแล้ว” เจ้าหน้าที่ของทางแอคซิสพยายามกั้นฟลินน์ไว้สุดความ

สามารถ

“หลีกไป พวกสวะ” ฟลินน์ตวาดใส่อย่างอารมณ์เสีย แต่พวกเขา

ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะถอย ฟลินน์จึงแสยะรอยยิ้มสุดผวา ง้างฝ่ามือเตรียม

จุดไฟอาละวาด มัจจุราชเวลาโมโหย่อมไม่ปรานีแม้จะเป็นค่ายเกมสังกัด

ตัวเอง
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ลอเรนท์เห็นแล้วกลืนน�้าลาย ตัวสั่นผวาเป็นเจ้าเข้า ทว่ากลับไม่มี

อะไรเกิดขึ้น

ฟลินน์ขมวดคิ้ว นิ่วหน้าเล็กน้อย พยายามลองอีกหลายหน แต่ก็

ไม่มีอะไรเกิดขึ้น

“เหอะ บ้าอะไรวะเนี่ย?!” เจ้าตัวสบถอย่างหัวเสีย “ไอ้พวกเวร 

ปล่อยข้านะโว้ยย!”

แม้ใช้พลังไม่ได้ ฮีโรวายร้ายหนุ่มน้อยยังคงดื้อรั้นต่อกรด้วยแรง

กาย แต่กน็ะ...เดก็หนุ่มตวัเลก็ๆ คนเดยีวจะไปสูแ้รงเหล่าเจ้าหน้าทีต่วัใหญ่

ตั้งหลายสิบคนได้อย่างไรกันเล่า

ลอเรนท์เห็นแล้วรู้สึกฉงนใจ ถ้าถอดเกียมิเตอร์แล้ว สถานะ

ปลอดภัย (Safe Mode) ที่ควบคุมพลังก็ต้องหายไป แต่ท�าไมกลับไม่เป็น

เช่นน้ัน และไม่ใช่แค่ลอเรนท์คนเดียวที่สงสัย เกมไอดอลหลายคนต่าง

พยายามทดลองใช้พลัง แต่กลับไม่มีอะไรเกิดขึ้น ใบหน้าพวกเขาเต็มไป

ด้วยเครื่องหมายค�าถาม

“หลงัถอดเกยีมเิตอร์ คงต้องใช้เวลาพกัฟ้ืนสกัระยะหนึง่ละครบัจึง

จะกลับเข้าสู่สภาพเดิม” เอทีหันไปบอกไรอันที่พยักหน้าเบาๆ

“หลังจากนั้น ตามที่ตกลงไว้” ไรอันกล่าว “ท่านประธานจะติดต่อ

กับจอร์จ สมิธเพื่อเจรจาเงื่อนไข และใช้เจ้าหน้าที่จากเกมไอดอลอะคา- 

เดมีเหล่านั้นเป็นหนึ่งในข้อต่อรอง”

จากนั้นไรอันก็เหลือบหางตามาทางลอเรนท์

“ว่าแต่...แล้วเจ้าหน้าที่คนนี้ล่ะ” 

เจ้าหน้าทีพ่เิศษซึง่เอทเีคยบอกว่าไม่ต้องควบคมุตวัตอนนีก้�าลงัสัน่

ขวัญผวา 

“อา...คนน้ีน่ะเหรอ ฮ่าๆ” เอทมีองลอเรนท์แล้วคลีย่ิม้ ส่วนลอเรนท์

กลนืน�า้ลาย หวัใจเต้นไม่เป็นจงัหวะ เขาไม่ไว้ใจท่าทขีองเอทถีงึขนาดก้าว

ถอยหลังอย่างหวาดๆ 

“ถอดผ้าปิดปากเขาสิครับ” เอทีตอบด้วยน�้าเสียงสบายๆ พลาง 



ล. โลกลัลล้า   21

ยิ้มเยาะให้อีกต่างหาก

“เหวอออ! อย่าน้า...” ลอเรนท์พยายามท้วงอย่างตื่นตกใจ ดิ้นสุด

ความสามารถ 

แต่ก็ไม่ทันกาลเสียแล้ว เมื่อผ้าปิดปากของเขาถูกถอดออก สิ่งที่

เกิดขึ้นต่อมาคือสีหน้าตกใจของทุกคน

“เฮ้ยยยย!!! นี่มันคุณแปดบิตนี่คร้าบบบ!” จากอัลเฟรโด้

“ท�าอะไร! ตอบ!” จากโจเซฟ

“อา...อยากจะสวยเหมอืนฉัน เลยตามมาสนิะ จุบ๊ๆ” จากแองเจลล่า

“ท�าการตรวจสอบ พบวัตถุแปลกปลอม L รอการยืนยัน” จากจี

“เหอะ ไร้สาระชะมัด แล้วนี่...พวกแกเลิกยุ่งกับข้าสักทีสิเว้ยยย!” 

จากฟลินน์ที่ก�าลังโมโหใส่เจ้าหน้าที่แอคซิส

แต่คนทีด่ตูกใจมากทีสุ่ดนัน้กลบัเป็นไลธ์  ดวงตาสส้ีมของไลธ์เบกิ

กว้างทีเ่ห็นลอเรนท์อยู่ทีน่ี่ สหีน้าดซูดีเซยีว ไลธ์ชอ็กจนไม่ขยบัร่างกายอยู่

พักใหญ่

“เดี๋ยวนะ...” ไรอันเอามือกุมขมับคิดหนัก พยายามตั้งสติ ก่อนจะ

มองลอเรนท์ด้วยสีหน้าจริงจัง เอ่ยถามด้วยน�้าเสียงแทบไม่อยากจะเชื่อ 

“ลอเรนท์ ฟิลด์หรือ...มาที่นี่ได้อย่างไร”

ค�าถามนี้ท�าให้ลอเรนท์กลืนน�้าลายเหนียวหนืดแทบไม่ลงคอ

“เอ่อ...คอืว่า....” ลอเรนท์น่ิงอึง้ อยู่ในสถานการณ์วกิฤตไิม่สามารถ

กลั่นค�าพูดใดๆ ออกมาจากปากได้

เขาถูกเปิดเผยตัวตนเสียแล้ว!



บททดสอบที่ 02
การหลบหนขีองเกมไอดอล

หนึ่งในแบบทดสอบแรก คือ การหลบหนี

หมายเหตุ : นี่เป็นเพียงการซักซ้อมเท่านั้น

“เอ่อ…คือ…” ลอเรนท์อ�า้อึง้อยูน่าน ท�าอะไรไม่ถกู พดูอะไรไม่ออก 

มอืไม้สัน่ไปหมด เหง่ือแตกพลัก่ วติกกงัวล ความคดิในสมองตกีนัอลหม่าน

เขาพยายามนึกหาทางออกให้ตัวเอง เขาควรท�าอย่างไรดี

หนึ่ง บอกความจริงทั้งหมด เล่าตั้งแต่...ตอนแข่งเรียลเกมเพลย์ 

รู้สึกผิดต่อแอคซิสจนกินไม่ได้นอนไม่หลับ อยากไปขอโทษ แต่ไปหอ 

ไฮคลาสไม่ทัน จึงปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ ท�าเนียนๆ เดินขึ้นรถแบบงงๆ 

นั่งมาเรื่อยๆ แล้วก็...

โห เยอะจัง กว่าจะพูดหมดคงไม่รอดแล้ว ลอเรนท์ส่ายหัวทันที

เมื่อคิดว่ามันไม่เข้าท่า แล้วอีกความคิดหนึ่งก็ผุดเข้ามา

สอง โม้มอย โม้เหรอ...ลอเรนท์คิดในใจ การโม้ก็คือการแต่งหรือ

ดัดแปลงเรื่องใหม่ขึ้นเอง แล้วจะโม้ว่าอะไรดีล่ะ นั่งรถเล่นสูดอากาศ

บรสิทุธิย์ามเยน็...ตามหารักแท้เหมอืนในเทพนยิายจนหลงทาง...เป็นแฟน

คลบัแอคซสิตัวยงเลยแอบมาขอลายเซน็...ลอเรนท์แทบอยากจะเอาหวัโขก

ก�าแพงกับความคิดแสนโง่เง่าแบบนี้ คงจะมีใครเชื่อหรอกนะ
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สุดท้าย จึงเหลือทางเลือกเดียวเท่านั้น คือ สาม หนี

ลอเรนท์ชะงึกกึก พยายามควบคุมสติ สายตาสอดส่องไปรอบๆ 

หากคิดจะหนี เขาก็ต้องคิดด้วยว่าจะหนีจากคนกลุ่มนี้ได้อย่างไร 

ล�าพังตัวเขาเองไม่สามารถวิ่งเร็วและหลบหลีกได้คล่องตัวพอ หรือว่าจะ

ใช้กลอุบายแบบในหนัง ชี้นิ้วบนฟ้า...หู้ววว! นู้นไงยูเอฟโอ! แล้วก็เผ่น...

ระหว่างท่ีลอเรนท์ก�าลังยืนเอ๋อกับการตัดสินใจคร้ังใหญ่ในชีวิต

นั่นเอง

ทันใดนั้น!

“เหวอออ!” ลอเรนท์ร้องอย่างตกใจ ฉับพลัน เขาก็ถูกใครบางคน

ฉุดลากไปแบบไม่ทันได้ตั้งตัว

“อะไรกันเนี่ย!” เจ้าหน้าที่หลายคนอุทานเสียงหลง

“รีบตามไปเดี๋ยวนี้!” ไรอันสั่งทันที

เจ้าหน้าทีข่องแอคซสิรกุไล่อย่างรวดเร็ว ลอเรนท์เบกิตากว้างอย่าง

ตกใจ ไหนๆ ก็หนีแล้ว เขาจึงเร่งฝีเท้าสุดชีวิต

บรรยากาศมืดค�่า นอกจากแสงจากรถยนต์และไฟฉายของ 

เจ้าหน้าที่ ลอเรนท์ก็มองไม่เห็นสิ่งอื่นใด แม้แต่คนที่ช่วยเขาหนีก็ตาม

คนคนนัน้พาลอเรนท์วิง่หนลีดัเลาะในทีม่ดือย่างปราดเปรยีวว่องไว 

แม้ลอเรนท์จะวิ่งช้ากว่ามากจนเหมือนถ่วง แต่ด้วยความสามารถของเขา

คนน้ี ผ่านไปไม่นาน ลอเรนท์กพ็บว่าตวัเขาห่างจากแสงไฟและเสยีงฝีเท้า

ของเจ้าหน้าที่แอคซิสพอสมควร

ขณะท่ีเขาเร่ิมวิ่งช้าลง คนคนนี้ยังวิ่งด้วยความเร็วสม�่าเสมอไม่รู้

เหนื่อย ทั้งสองวิ่งผ่านซอกตึกร้างไปหลายซอยจนลอเรนท์แทบจะจ�า 

เส้นทางไม่ได้ ลอเรนท์ไม่รู้ว่าที่นี่คือที่ไหนกันแน่ แต่ดูจากสภาพแล้วไม่มี

ผู้อาศัยอยู่เลยแม้แต่คนเดียว รอบข้างเงียบสงัด มีเพียงเสียงเท้าของเขา

ทีย่�า่ลงบนพืน้ถนนเฉอะแฉะ กลิน่อบัชืน้จากเชือ้ราบ่งบอกสภาพทรดุโทรม

ของสิ่งก่อสร้าง

บนท้องฟ้าเร่ิมมดีาวเดอืนลอยสว่าง กลุม่เมฆเคลือ่นทีร่าวกบัแหวก
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ม่านให้แสงจันทร์สาดส่อง เมื่อลอเรนท์ปรับสายตาได้แล้ว เขาจึงเห็นว่า

คนที่ช่วยเขาเป็นใคร

นั่นท�าให้ลอเรนท์ยิ่งแปลกใจขั้นสุดยอด

ไลธ์?...เหรอ ลอเรนท์อ้าปากค้าง เบิกตากว้างอย่างตกใจ

ไลธ์?...เนี่ยนะ! ไลธ์จริงๆ ด้วย! โอ้มายเทลล์ ไลธ์ไม่ผิดแน่!!!

ไลธ์ช่วยเขาหนีท�าไมล่ะ...ลอเรนท์คิดอย่างไม่เข้าใจ แต่เขาต้อง

เงียบไว้ก่อน พยายามไม่ส่งเสียง เพราะอาจท�าให้อีกฝ่ายรู้ต�าแหน่งได้

สีหน้าของไลธ์ดูเคร่งเครียดจริงจัง แววตาสอดส่องหาทางหนีทีไล่

รอบตัว ลอเรนท์พยายามวิ่งตามความเร็วของไลธ์อย่างยากล�าบาก ไลธ์

ยังคงไม่หันกลับมามองเขา มุ่งมั่นพาเขาหนีต่อไป ไลธ์วิ่งวนเวียนหลอก

ล่ออยู่พักใหญ่ จนในที่สุดเสียงของเจ้าหน้าที่ทุกคนก็หายไปแล้ว

“แฮกๆ” ลอเรนท์หอบหายใจอย่างเหนื่อยล้า ไม่รู้สึกว่าตัวเองจะ

มีแรงหลงเหลือ

ไลธ์เหมือนรับรู้ได้ เขาจึงชะลอความเร็ว หันกลับมามองลอเรนท์ 

แววตาสีส้มคู่นั้นฉายความรู้สึกหลากหลายปะปนกัน

“ขอโทษครับ” ลอเรนท์บอกด้วยเสียงแหบพร่า “ผมวิ่งต่อไม่ไหว

แล้ว”

ไลธ์ไม่ได้ตอบอะไรแต่เดนิไปเดนิมาพกัใหญ่ ชะโงกดวู่ามเีจ้าหน้าที่

ผ่านมาหรือเปล่า เมื่อพบว่าไม่มีใครตามมา ไลธ์จึงหันมาพยักหน้าเป็น

เชิงบอกว่าพักได้

“ขอบคุณครับ” ลอเรนท์ตอบเบาๆ มือควานหาพ้ืนแห้งไม่เปียก

แล้วทรุดตัวนั่งลง หลังพิงผนังคอนกรีตเย็นเฉียบ เหง่ือโชกไปท้ังตัว  

ลอเรนท์สูดหายใจเข้าออกอย่างหนักหน่วง

ไลธ์เดนิไปยนืพงิผนงัฝ่ังตรงข้ามลอเรนท์ เหลอืบมองลอเรนท์ด้วย

แววตาประหลาด สีหน้าเหมือนก�าลังคิดอะไรบางอย่าง

เมื่อลอเรนท์พักจนพอมีแรงขึ้นมาบ้าง เขาจึงนึกจุดประสงค์ของ

ตัวเองขึ้นมาได้ จริงสิ เขาตั้งใจจะมาขอโทษไลธ์น่ีนา ตอนนี้ก็...เอ๋...มี
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โอกาสแล้ว! 

เขาเงยหน้าขึ้นมองไลธ์ ไลธ์ยังคงใช้ความคิดอย่างหนักโดยไม่ได้

สนใจเขา ลอเรนท์ลังเลชั่วขณะ ไม่รู้ว่าจะเป็นการรบกวนหรือเปล่า แต่

ในที่สุดก็เอ่ยปากออกไป

“เอ่อ...คุณไลธ์ครับ” ลอเรนท์เรียกแบบกล้าๆ กลัวๆ ไลธ์หันมา

สบตา

“เรื่อง...เอ่อ...ใน...เรียลเกมเพลย์รอบไฟนอลคราวนั้น” ลอเรนท์

พูดติดๆ ขัดๆ อย่างไม่มั่นใจเท่าไร “ผม...ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น แต่...ถ้าผม

ท�าให้คุณต้องเดือดร้อน ผมขอโทษจริงๆ นะครับ”

แม้จะพูดอย่างยากล�าบาก แต่ลอเรนท์กลับรู้สึกโล่งใจ อย่างน้อย

ก็พูดออกไปได้แล้ว

ไลธ์ยังคงมองลอเรนท์นิ่งๆ ไม่มีท่าทีใดๆ แววตาดูโศกเศร้า ไลธ์

เบือนหน้าไปทางอื่นเสมือนไม่อยากสู้หน้า

ลอเรนท์เห็นท่าทีของไลธ์แล้วถึงกับอึ้ง อ้าปากค้าง ท�าอะไรไม่ถูก 

ไลธ์เป็นอะไร ไลธ์ยังโกรธเขาอยู่ เขาจะท�ายังไงดี...ลอเรนท์คิดหนักเพื่อ

หาทางแก้ไข เขาไม่ชอบความรู้สึกไม่สบายใจแบบนี้เลย

“เอ่อ...ผม...ขอโทษนะครับ...ถ้าผมท�าให้คุณไลธ์โกรธ” ลอเรนท์

พูดเสียงแผ่ว ไม่รู้ว่าไลธ์จะได้ยินหรือเปล่า

“ถ้าอยากให้ผมไถโ่ทษยังไงก็บอกนะครับ” ลอเรนท์ก้มหน้าก้มตา 

น�า้เสยีงสัน่เลก็น้อย แต่กย็งัพดูต่อไป “ผมรูว่้าคณุไลธ์พดูไม่ได้ แต่...อย่าง

น้อยเขียนบอกผมก็ได้นะครับ ถ้าไม่เป็นการล�าบากเกินไป”

ลอเรนท์ได้แต่ก้มหน้าคอตก เขารู้สกึเป็นกงัวลอย่างมาก ลอเรนท์

ไม่เคยรูต้วัมาก่อนเลย แม้ว่าปกตเิขาจะไม่ค่อยรบัรูอ้ะไร ไม่ค่อยคดิอะไร

ซับซ้อน แต่ไม่เคยนึกว่าตัวเองจะเป็นคนคิดมากขนาดนี้

เขายังจ�าความรู้สึกแปลกๆ ตอนที่เจอกับไลธ์ในครั้งแรกได้ แม้ไม่

เข้าใจ แต่การท�าให้ไลธ์เดือดร้อนและไม่พอใจเป็นความรู้สึกท่ีแย่น่าดู 

ตอนนี้เขาไม่รู้จริงๆ ว่าควรจะท�าอย่างไรดี
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เป๊าะ! ลอเรนท์สะดุ้งเมื่อได้ยินเสียง เขาเงยหน้าขึ้นเห็นไลธ์ก�าลัง

อยู่ในท่าดีดนิ้วเรียก จากนั้นไลธ์ก็พเยิดหน้าไปทางก�าแพงด้วยสีหน้านิ่งๆ

‘ไม่เป็นไร’ 

ไลธ์ขูดเขียนข้อความสั้นๆ ลงบนผนังอิฐ นั่นท�าให้ลอเรนท์ตาโต

อย่างบอกไม่ถูก นับเป็นคร้ังแรกที่เขาได้สนทนากับไลธ์ ลอเรนท์ถึงกับ

กะพริบตาปริบๆ แทบไม่อยากเชื่อ

ใช่...ไลธ์บอกไม่เป็นไร แสดงว่าไลธ์หายโกรธเขาแล้ว! ลอเรนท์

คิดอย่างโล่งอก

ลอเรนท์เผลอยิ้มโดยไม่ได้ตั้งใจ เมื่อสมองปลอดโปร่งปราศจาก

ความกังวล ค�าถามมากมายก็ผุดขึ้นมาในหัว อย่างเช่น ไลธ์รู้สึกแปลกๆ 

เวลาเห็นเขาไหม ท�าไมไลธ์ถึงช่วยเขาหลายต่อหลายคร้ัง ท้ังตอนเกือบ

จะโดนฟลินน์ท�าร้าย ตอนเรียลเกมเพลย์ และตอนนี้อีก ลอเรนท์ชั่งใจว่า

จะถามดีไหม

“เอ่อ...ผมมีเรื่องสงสัยครับ” ลอเรนท์ตัดสินใจพูดออกไป “คุณ

ไลธ์...ช่วยผมหลายครั้งเลยครับ ผมไม่เคยมีโอกาสได้ขอบคุณเลย แต่...

ผมกไ็ม่เข้าใจว่าท�าไมคณุไลธ์ต้องมาล�าบากช่วยผมด้วย จรงิๆ คณุไลธ์ไม่

ต้องท�าแบบนั้นก็ได้นะครับ”

ค�าถามของลอเรนท์ท�าให้ไลธ์ถอนหายใจ ก่อนจะส่ายหน้าเบาๆ 

ด้วยสีหน้าโศกเศร้าเหมือนไม่อยากพูดถึงมัน ลอเรนท์ได้แต่อ้ึงตกใจ 

เหมือนถามบางสิ่งที่ไม่ควรถาม จนตัดสินใจว่าเงียบดีกว่า

แต่หลังจากนั่งเงียบอยู่เนิ่นนาน จู่ๆ ไลธ์ก็สะดุ้งพรวด

“เกิดอะไรขึ้นเหรอครับ” ลอเรนท์ถาม

ไลธ์ยนืน่ิง สหีน้าดกูงัวลใจ นัน่ท�าให้ลอเรนท์รบัรูท้นัทว่ีามีใครบาง

คนไล่ตามพวกเขามาทันแล้ว!

คราวน้ีไม่ต้องรอให้บอกกล่าว ทั้งสองออกตัววิ่งหนีทันที ไลธ์วิ่ง

น�าทาง ส่วนลอเรนท์ก็วิ่งตามพลางมองซ้ายขวาอย่างตื่นตระหนก

“คุณไลธ์ครับ...ที่นี่เป็นโลกแห่งความจริง ไม่ใช่โลกเกม พวกเรา



ล. โลกลัลล้า   27

ไม่รู้จักสถานที่นี้ด้วยซ�้า คุณไลธ์คิดออกแล้วเหรอครับว่าจะหนีไปที่ไหน”

ลอเรนท์รู้สึกไม่สบายใจ ต่อให้หนีรอดจากพวกนั้นไปได้ แต่ก็ไม่รู้

เลยว่าจะสามารถเอาตัวรอดในโลกแห่งความจริงนี้ได้หรือไม่ 

อย่างไรก็ตาม ไลธ์ยังคงวิ่งต่อไป ไม่ได้ตอบลอเรนท์ เฮ้อ คิดมาก

ตอนนีค้งไม่ได้อะไรขึน้มาสนิะ ลอเรนท์นกึในใจ ยงัไงกต้็องหนีให้ได้ก่อน

ละนะ

เอ๊ะ ลอเรนท์เผลอเหลอืบมองเกยีมเิตอร์ของตวัเอง มนักะพรบิไฟ

สนี�า้เงนิถี่ๆ  เหมอืนก�าลงัส่งสญัญาณอะไรบางอย่าง นัน่ท�าให้เขาเริม่เข้าใจ 

ท�าไมถึงถูกตามจนเจอ

เพราะเกียมิเตอร์นี้นี่เอง! 

เขารูแ้ลว้ว่าท�าไมแอคซสิถึงต้องถอดเกยีมิเตอร์ออก เพือ่ไม่ให้ถกู

ติดตามตัว แต่ลอเรนท์ไม่รู้วิธีปลดล็อก เขาต้องท�าอย่างไร จะท�าได้

อย่างไร แต่...ลอเรนท์มองข้อมือของไลธ์ที่ว่างเปล่า ไลธ์ไม่มีเกียมิเตอร์

แล้ว ดังนั้นก็เท่ากับว่า....

ด้วยเหตุนี้ ลอเรนท์จึงหยุดวิ่ง

เม่ือเสยีงฝีเท้าของลอเรนท์เงยีบลง ไลธ์กช็ะงกั หนัมามองเขาด้วย

สีหน้าสงสัย ไลธ์หลุบตามองข้อเท้าลอเรนท์ คาดเดาว่าอาจมีอาการ 

บาดเจ็บท�าให้วิ่งต่อไม่ได้ แต่ไม่เป็นเช่นนั้น สีหน้าของไลธ์จึงเต็มไปด้วย

ความประหลาดใจมากกว่าเดิม

“คุณไลธ์หนีไปคนเดยีวเถอะครับ” ลอเรนท์กล่าว ไลธ์เบกิตากว้าง

กับค�าพูดของลอเรนท์ ก่อนจะส่ายหน้าปฏิเสธอย่างจริงจัง

“ผมไม่เป็นไรจริงๆ นะครับ” ลอเรนท์ยิ้มบางๆ “อันที่จริงผมก็ไม่

เข้าใจหรอกครบัว่าท�าไมต้องหน ีสาเหตทุีผ่มมาทีน่ีเ่พราะต้องการขอโทษ

คุณไลธ์เท่านั้นเอง แต่ยังไงผมก็ต้องกลับไป โลกแห่งความจริงนี้ไม่ใช่ที่

ของผมหรอกนะครับ ผมต้องกลับเกมไอดอลอะคาเดมี ผมต้องกลับไป

เทลแลนด์ โลกในเกมของผม”

ไลธ์ขมวดคิ้วนิ่วหน้า ก่อนจะส่ายหน้าอีกครั้ง พยายามก้าวเข้ามา
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ลากลอเรนท์ให้รบีวิง่ต่อ แต่ลอเรนท์กลบัยกมอืขึน้มากัน้ไว้ ก้าวถอยหลงั

เพื่อปฏิเสธ

“ถงึผมอยากจะหน ีแต่ผมกไ็ม่มทีางเลอืกหรอกครบั” ลอเรนท์พดู

พลางชูแขนข้างซ้ายที่มีเกียมิเตอร์กะพริบอยู่ ไลธ์อึ้งไปชั่วขณะ 

“พวกเขาคงตามผมเจอได้ด้วยวิธีนี้ละครับ” ลอเรนท์พยายามย้ิม 

“ต่อให้ผมหนีกห็นีไม่รอดหรอกครับ แต่คณุไลธ์ถอดออกแล้ว คณุไลธ์เป็น

อิสระในตอนนี้ สามารถท�าอะไรก็ได้ ถ้าคุณไลธ์จะหนี ผมจะอยู่ท่ีนี่ล่อ

พวกเขา คุณไลธ์จะต้องรอดแน่นอนครับ”

ไลธ์ส่ายหน้าปฏเิสธอกีคร้ัง พยายามข่มสีหน้าเจบ็ปวดรวดร้าวของ

ตัวเองราวกับไม่อยากเอาตัวรอดคนเดียวแล้วทิ้งลอเรนท์ไว้ที่นี่ ลอเรนท์

เห็นดังนั้นจึงรีบพูดต่อไป

“คุณไลธ์ช่วยผมตั้งเยอะแล้วครับ ให้ผมได้มีโอกาสตอบแทนบ้าง

เถอะครับ ผมไม่เป็นไรจริงๆ นะครับ”

ไลธ์ยังคงส่ายหน้า ไม่ว่าลอเรนท์จะพูดอะไร นั่นท�าให้ลอเรนท์

เผลอหลุดพูดบางอย่างออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจ

“ถ้าคุณไลธ์ไม่ไป ผมจะโกรธจริงๆ นะครับ!”

ไลธ์ตื่นตกใจที่เห็นลอเรนท์ขึ้นเสียงใส่ ลอเรนท์ก็รู้สึกแปลกใจกับ

ค�าพูดของตัวเองเช่นกัน

“ถ้าคุณไลธ์โดนจับเพราะผม ผมจะไม่มีวันให้อภัยตัวเองเลยนะ

ครับ ผมไม่รู้ว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้น และท�าไมคุณไลธ์ถึงไม่ถูกส่งกลับโลก

เกม แต่ผมยังมีที่ไป ผมสามารถกลับเกมไอดอลอะคาเดมีได้ แต่คุณไลธ์

ล่ะครับ ถ้าคุณไลธ์ไม่หนีไป แล้วคุณไลธ์ต้องเดือดร้อนเพราะผมอีก...”

ฉับพลัน เสียงของลอเรนท์ก็ขาดช่วง หยาดน�้าตาไหลรินออกมา 

ลอเรนท์เอามือปาดหน้าอย่างตกตะลึง นี่เขาร้องไห้ด้วยเหรอ?!

เมื่อเห็นลอเรนท์ร้องไห้ ไลธ์ตัวแข็งทื่อ แววตาสั่นระริกด้วยความ

รู้สึกผิด

กึก กึก กึก ลอเรนท์สะดุ้ง เขาได้ยินเสียงฝีเท้าจ�านวนมากก�าลัง
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มุ่งมาทางนี้!

“ไปสิครับ...เร็วสิ ไป!” ลอเรนท์รีบตะโกนไล่ไลธ์

ไลธ์ยังคงลังเล ก�ามือแน่นอย่างเจ็บปวด ราวกับการตัดสินใจใน

วินาทีนี้เป็นเรื่องยากล�าบากมาก ไลธ์ก้าวไปที่ก�าแพง ใช้เล็บมือขูดเขียน

บางอย่างบนแผ่นอิฐ ก่อนจะหันมายืนประจันหน้าลอเรนท์แล้วชี้ไปท่ี

ข้อความนั้น

‘ต้องรอดให้ได้นะ’ 

นั่นท�าให้ลอเรนท์ขมวดคิ้วสงสัย 

รอดเหรอ...รอดจากอะไรกัน...

“คุณไลธ์รีบไปเร็วๆ สิครับ!” ลอเรนท์รีบเร่งเมื่อได้ยินเสียงใกล้

เข้ามา ท�าให้ไลธ์พยักหน้าอย่างเศร้าสร้อย ไลธ์พยายามเอ่ยปากบอกอะไร

บางอย่าง ก่อนจะหลับตากลั้นใจวิ่งหนีไป

ผ่านไปไม่ถงึเส้ียววนิาท ีไลธ์กห็ายลบัตา ลอเรนท์ถอนหายใจอย่าง

โล่งอก

“เอ๋?” ลอเรนท์นึกขึ้นได้ ถึงแม้ว่าจะไม่มีเสียง แต่เมื่อกี้นี้ไลธ์

เหมือนพยายามจะบอกเขาว่า ‘ขอโทษ’ ...งั้นเหรอ

ลอเรนท์ได้แต่ยนืแขง็เป็นหนิ จนกระทัง่เสยีงเรยีกปลกุเขาตืน่จาก

ภวังค์

“เจอตัวเกมไอดอล GI#OU2T-H-121211851420-PB แล้ว”

ลอเรนท์เกือบทรุดตัวลง ตอนนี้เขาถูกตามตัวเจอแล้วสินะ เขา

พยายามควบคุมสติไม่ให้ตื่นตกใจ จากนั้นก็หันไปเผชิญหน้ากับผู้มาใหม่

“ผมขอโทษที่...เอ๋?!” 

ลอเรนท์ตาโต ก่อนจะตวัสัน่เทิม้ด้วยความตกใจ ไม่ใช่พวกแอคซสิ

ที่ตามเขามา...แต่เป็น...?!

เจ้าหน้าท่ีในชดุด�าแสนคุ้นตาจ�านวนมากมายกรกูนัเข้ามา พวกเขา

ล้วนถืออาวุธและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อควบคุมตัวลอเรนท์โดยเฉพาะ เจ้า-

หน้าที่จากเกมไอดอลอะคาเดมี!!!
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ลอเรนท์ถึงกับหนาวสันหลังวาบ เมื่อพบว่าทุกอย่างผิดจากที่คาด

การณ์ไว้ ลอเรนท์ปล่อยให้พวกเขาสวมกุญแจมือ ตรวจตราเกียมิเตอร์

อย่างถี่ถ้วนโดยไม่มีแรงจะขัดขืน

“เกมไอดอล ลอเรนท์ ฟิลด์ จากเกมวันซ์อะพอนเดอะไทม์ ยืนยัน

ถูกต้อง” เจ้าหน้าที่คนหนึ่งกล่าว จากนั้นก็พยักหน้าให้คนอื่นๆ พาตัว 

ลอเรนท์ไป

“เอ่อ...เดีย๋วครับ คณุจะพาผมไปที่ไหนครบั” ลอเรนท์ถามเสยีงสัน่

อย่างผวา

“ไม่ใช่ ‘ที่นั่น’ เพราะคุณยังไม่ใช่คนที่ต้องออกจากอะคาเดมี”  

เจ้าหน้าทีต่อบ “ทางเราจะพาคณุกลบัไปยงัเกมไอดอลอะคาเดมตีามเดมิ”

“กลับอะคาเดมเีหรอ” ลอเรนท์กลนืน�า้ลายเอือ๊ก นีก่ผ็ดิคาดเหมอืน

กัน แต่ในขณะเดียวกันเขารู้สึกโล่งใจอย่างบอกไม่ถูก เกมไอดอลอะคา-

เดมีคงเป็นที่แห่งเดียวที่เขาสามารถอยู่ได้ในโลกแห่งความจริงนี้

อย่างไรกต็าม ถึงแม้ว่าจะดีใจเหมอืนได้กลบับ้าน แต่กอ็ดกงัวลไม่ได้ 

จ�าได้ว่ามีกฎเหล็กข้อหนึ่งคือ ห้ามออกนอกเกมไอดอลอะคาเดมีด้วยสิ

“ผะ...ผมจะโดนท�าโทษอะไรหรือเปล่าครับ” ลอเรนท์ถามอย่าง

หวาดระแวง

“ท่านผู้อ�านวยการจอร์จ สมิธ ก�าลังรอพบคุณ” เจ้าหน้าที่ตอบไม่

ตรงค�าถาม แต่นั่นก็ท�าให้ลอเรนท์เสียววาบได้พอๆ กัน

เขาจะโดนโทษอะไรบ้าง ทกุอย่างข้ึนอยูก่บัการตดัสนิใจของจอร์จ 

สมิธแต่เพียงผู้เดียว

‘ต้องรอดให้ได้นะ’ ข้อความของไลธ์ผดุขึน้มาในหวั ต้องรอดให้ได้ 

...มันหมายความว่ายังไง รอดจากอะไร ต้องการให้เขาหนีหรืออย่างไร

หรือว่าบางที...ไลธ์อาจจะรู้บางสิ่งที่เขาไม่รู้



บททดสอบที่ 03
เงื่อนไขของจอร์จ สมิธ

“ผมจะมอบแบบทดสอบให้แก่คุณ” - จอร์จ สมิธ

ลอเรนท์ถูกพาตัวกลับมายังเกมไอดอลอะคาเดมี สถานที่คุ้นเคย

ในโลกแห่งความจริง แต่ในตอนนีเ้ขากลบัน่ังไม่ตดิเก้าอีเ้มือ่อยูห้่องรบัรอง 

ชั้น GI - 02 สถานที่แห่งแรกซึ่งเขาได้พบกับผู้อ�านวยการจอร์จ สมิธ

จะว่าเขาได้พบก็ไม่ถูกเสียทีเดียว จอร์จ สมิธต่างหากที่ได้พบเขา 

แต่เขากลบัไม่เคยพบจอร์จ สมธิเลย เขาจึงชกัเริม่สงสยัเหมอืนกนั ตวัจรงิ

ของจอร์จ สมิธเป็นใคร คาดว่าหลายคนก็คงอยากรู้เช่นเดียวกับเขา

“สวัสดี ลอเรนท์ ฟิลด์” แล้วเสียงก็ดังขึ้น ลอเรนท์สะดุ้งเล็กน้อย 

แค่นึกถึงก็มาเลยแฮะ 

“สะ...สวสัดคีรับ คณุจอร์จ สมธิ” ลอเรนท์เอ่ยทกัอย่างกล้าๆ กลวัๆ 

ขณะมองไปรอบๆ ห้องรับรองหรูหราตามความเคยชิน ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่า

จะมองหาอย่างไรก็ไม่มีทางเห็นตัวผู้พูด 

ห้องนี้ยังเหมือนเดิม ไม่ผิดแผกจากวันแรกที่เขาเข้ามายังเกม 

ไอดอลอะคาเดมี พื้นพรมสีแดงเลือดหมู ผนังไม้เคลือบแลกเกอร์สีเข้ม 

เฟอร์นิเจอร์ลวดลายสวยงามแบบวิกตอเรียน
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“ผมจะไม่พูดให้มากความ ขออนุญาตเข้าประเด็นเลยก็แล้วกัน”  

จอร์จ สมธิกล่าว “ผมคดิว่าคณุคงรูด้อียูแ่ล้วสนิะ คณุได้ฝ่าฝืนกฎระเบยีบ

ข้อส�าคัญของเกมไอดอลอะคาเดมี กฎที่ว่าด้วยห้ามเกมไอดอลออกจาก 

อะคาเดมีโดยพลการ”

ลอเรนท์ได้แต่ก้มหน้าก้มตา เอาเท้าเขี่ยพื้นพรมอย่างละอายใจ

“ผะ...ผมทราบครับ” ลอเรนท์ตอบเสียงสั่น

“ถ้าเช่นนั้น ทั้งที่รู้ว่าผิด เหตุใดจึงจงใจละเมิดกฎ”

ลอเรนท์น่ังนิง่ เรือ่งน้ี...เขาไม่ได้ตัง้ใจอยากจะท�าผิดกฎ ไม่เคยคดิ

ด้วยซ�้า เขาควรจะตอบว่าอย่างไร เขาไม่ได้ต้องการออกจากอะคาเดมี

เลย แต่ทุกอย่างมันกลับตาลปัตรไปหมด

เมื่อผู้อ�านวยการจอร์จ สมิธเห็นว่าจ�าเลยยังคงเงียบ เขาจึงกล่าว

แทรกขึ้นมา

“รู้หรือไม่ว่าผมทราบได้อย่างไรว่าคุณหายไปจากอะคาเดมี มี 

เจ้าหน้าที่คนหน่ึงถูกท�าร้ายจนสลบ เขาไม่ได้อาการสาหัส แต่เมื่อผม 

ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดจึงพบว่าเป็นคุณน่ันเอง ลอเรนท์ ฟิลด์  

หลังจากนั้นผมจึงสั่งให้เจ้าหน้าที่เปิดสัญญาณติดตามตัวในเกียมิเตอร ์

ของคุณ นั่นท�าให้ผมทราบว่าคุณออกไปอยู่ข้างนอกแล้ว

“น่าแปลกนะ คุณเองก็มีประวัติความประพฤติค่อนข้างดีในเกม 

ไอดอลอะคาเดมีมาโดยตลอด แต่คราวนี้คุณท�าผิดอย่างมหันต์ นอกจาก

ออกนอกเขตอะคาเดมแีล้ว ยงัจะมข้ีอหาใช้ก�าลงัท�าร้ายร่างกายบคุลากร 

อ่า…ลักทรัพย์อีกต่างหาก ดูชุดที่คุณใส่อยู่ตอนนี้สิ”

“ผมไม่ได้ตั้งใจครับ!” ลอเรนท์โพล่งออกมา แม้จะอับอายเพราะ

ชดุที่ใส่อยูต่อนนีก้เ็ป็นชุดของเจ้าหน้าทีค่นนัน้ เรียกได้ว่าหลกัฐานคาหนงั

คาเขา ดิ้นไม่หลุดเลยทีเดียว

“เอาละ ไหน…ผมขอฟังค�าแก้ตัวของคุณหน่อย ในเมื่อหลักฐาน

ผูกมัดยืนยันชัดเจนขนาดนี้แล้ว คุณคิดจะท�าอย่างไร”

ลอเรนท์เหงื่อตก มือก�าชายเสื้อเพื่อรวบรวมสติ “ผมยอมรับเรื่อง
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ท�าร้ายเจ้าหน้าที่ครับ แต่ผมไม่ได้ต้องการให้เขาบาดเจ็บ ผมแค่อยากหา

วิธีไปเจอเกมไอดอลค่ายแอคซิสเป็นครั้งสุดท้ายครับ” 

ผู้อ�านวยการจอร์จ สมิธยังคงเงียบกริบ คาดว่าคงก�าลังตั้งใจฟัง

“ผมไม่รู้ว่าจะเจอพวกเขาได้อย่างไร ในเมื่อพวกเขาต้องกลับโลก

เกมตลอดกาล ผมก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสอีกมั้ย ผม...มีบางอย่างที่อยากจะ

บอกพวกเขาครับ ผมเลยไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากท�าแบบนั้น”

พอพูดจบลอเรนท์ก็นั่งคอตก ผู้อ�านวยการจอร์จ สมิธยังคงเงียบ

อยูพ่กัใหญ่ราวกบัก�าลงัพินจิพิจารณาค�ากล่าวของลอเรนท์ จากน้ันจงึถาม

ต่อ

“แล้วตอนนี้ คุณ ‘รู้’ อะไรบ้าง”

ลอเรนท์เงยหน้าขึ้น ก่อนจะขมวดคิ้วอย่างงุนงง

“รู้?” ลอเรนท์เอ่ยเสียงสูงอย่างไม่เข้าใจ

“ผมอยากรู้ว่าคุณรู้อะไรที่ท�าให้คุณสงสัยหรือคับข้องใจ บางสิ่งที่

คุณไม่เคยรู้แต่เพิ่งได้เห็น คุณรู้อะไรบ้างหรือไม่”

ลอเรนท์ยังคงไม่เข้าใจค�าถาม แต่พอฉุกคิดสักพักเขากลับรู้สึก

สังหรณ์ใจแปลกๆ จอร์จ สมิธก�าลังจับผิดเขาอยู่ พยายามคาดคั้นความ

จริงเพื่อค้นหาสิ่งที่เขาได้รับรู้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด

แววตาลอเรนท์สั่นระริก สิ่งที่เขารู้และคับข้องใจง้ันเหรอ...ท�าไม

เกมไอดอลไม่ได้ถกูส่งกลบัโลกเกม แต่ถกูส่งออกไปนอกอะคาเดม.ี..พวก

เขาถูกพาไปที่ไหนสักแห่งบนโลกนี้...ที่ไหนกันแน่ล่ะ...แอคซิส...มาช่วย 

เกมไอดอล...เพื่ออะไร...

‘ต้องรอดให้ได้นะ’ ข้อความของไลธ์...รอดจากอะไร หมายถงึสิง่ใด 

กันแน่...

สิ่งที่เขา ‘รู้’ ผุดขึ้นมาในหัว ตีกันสับสนวุ่นวายไปหมด เป็นสิ่งที่

รับรู้ แต่ไม่เข้าใจสักอย่าง ลอเรนท์ท�าท่าจะพูดออกไป แต่สุดท้ายกลับ

เม้มกัดริมฝีปากไว้ได้ทันท่วงที

ไม่ได้สิ...ลอเรนท์เปลี่ยนใจในช่วงเสี้ยววินาที หากเขาพูดออกไป
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จนหมด มนัต้องส่งผลกระทบไม่ดแีน่ๆ เขาต้อง...หาทางหลกีเลีย่งไปก่อน

“ผมไม่รู้อะไรเลยครับ” ลอเรนท์พยายามตอบด้วยน�้าเสียงหนัก

แน่นที่สุด

“คุณปิดบังผมไม่ได้หรอก ผมไม่เชื่อว่าคุณไม่รู้อะไรเลยจริงๆ”

ลอเรนท์น่ังตวัสัน่ เมด็เหงือ่ซมึออกมาจากมอื ความรูส้กึตงึเครยีด

ถาโถมเข้าใส่ บรรยากาศกดดันชวนอึดอัดเหมือนผู้ต้องหาก�าลังถูกสอบ

ปากค�าในห้องขัง ลอเรนท์สูดลมหายใจเข้าลึกๆ เพื่อตั้งสติอีกครั้ง

เอาละ ก่อนอื่นเขาต้องเอาตัวรอด...

“แล้วคุณจอร์จ สมิธอยากให้ผมรู้อะไรล่ะครับ” ลอเรนท์ตัดสินใจ

ถามย้อนกลับไป 

นั่นท�าให้ผู้อ�านวยการจอร์จ สมิธ เงียบไปพักใหญ่ ก่อนจะตอบ

กลับมา

“อืม…นั่นสินะ ผมไม่ได้อยากให้คุณรู้อะไรเป็นพิเศษ ผมเพียงแค่

อยากรูค้วามจรงิจากปากของคณุ และผมกห็วงัว่าคณุจะเชือ่ใจผมมากพอ”

ลอเรนท์ครุ่นคดิอย่างหนกัในการโต้ตอบครัง้นี ้ปกตเิขาเป็นคนพดู

ตรงไปตรงมาไม่เคยอ้อมค้อม รู้ก็บอกว่ารู้ ไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้ แต่คราวนี้

เขากลับท�าเช่นนั้นไม่ได้

เขาไม่ถนัดการสนทนาเชิงจิตวิทยา อย่างไรก็ตาม เนโรเคยสอน

เทคนิคการเอาตัวรอดเร่ืองวาทศิลป์ด้วย ในยามตกอยู่ในสภาวะวิกฤติ

ท่ามกลางศัตรู เราต้องหาทางพูดสิ่งที่ฝ่ายตรงข้ามอยากฟังและพึงพอใจ

เพื่อให้เขาคล้อยตามเรา

ลอเรนท์ไม่เคยคิดว่าสิ่งนั้นจะมีประโยชน์เลย จนกระทั่งในวันนี้

สิ่งที่จอร์จ สมิธอยากฟังเหรอ...ลอเรนท์พยายามนึก 

“ผม...ตามเจ้าหน้าที่คนอื่นๆ ไป ไม่รู้ว่าไปที่ไหนและเกิดอะไรขึ้น

กนัแน่ ผมรูส้กึสงัหรณ์ใจไม่ด ีจนกระทัง่มเีรือ่งวุน่วายเกดิข้ึน ผมกเ็ลยรบี

หนีเอาตัวรอด ผมไม่ชินกับสถานที่ไม่คุ้นเคย ผมอยากกลับเกมไอดอล 

อะคาเดมีครับ”
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ลอเรนท์พยายามเรียบเรียงอย่างดีที่สุดเท่าที่จะท�าได้ เทคนิคที่จะ

ท�าให้ผูฟั้งไม่ตะขดิตะขวงใจคอื ต้องพดูความจรงิ แต่เลอืกเฉพาะสิง่ทีค่ดิ

ว่าควรจะพูดเท่านั้น

เขาพอเข้าใจรูปการณ์ในตอนนี้พอสมควร ไม่ว่าอย่างไร การท่ี

จอร์จ สมิธพยายามเค้นความจริงจากปากเขา นั่นก็หมายความว่า จอร์จ 

สมิธไม่ต้องการให้เขารู้สิ่งที่ไม่จ�าเป็นมากเกินไป

หลังจากเกริ่นความจริงไปแล้ว ขั้นต่อไปคือหว่านล้อมให้ผู้ฟังพึง

พอใจ

“ผมดีใจมากเลยครับ เจ้าหน้าที่จากเกมไอดอลอะคาเดมีตามหา

ผมจนเจอ ผมนึกว่าจะต้องอยู่ในที่แบบนั้นตลอดไป ไม่มีวันได้กลับมาอีก 

ผมโล่งใจที่ได้กลับมา ผมต้องขอโทษจริงๆ ครับ เพราะผมคนเดียวแท้ๆ 

ท�าให้ทุกคนต้องเดือดร้อน”

ลอเรนท์ท�าหน้าโศกเศร้ารู้สึกผิดเพื่อให้จอร์จ สมิธเชื่อ แม้ว่าเขา

จะมองไม่เหน็ผูอ้�านวยการ แต่กม็ัน่ใจว่าจอร์จ สมธิต้องจบัตาดอูยูแ่น่นอน

“อืม” ผู้อ�านวยการจอร์จ สมิธ รับฟังสิ่งที่เขาพูด ท�าให้ลอเรนท์

รู้สึกโล่งอกเล็กน้อย

“ลอเรนท์ ฟิลด์ อย่างน้อยคุณก็ยอมรับผิด” ผู้อ�านวยการจอร์จ 

สมิธ เอ่ย “ส่วนเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้น ผมขอให้คุณไม่ต้องกังวล และ

จงลืมมันไปเสีย”

“ครับ” แม้จะขานตอบรับ แต่ลอเรนท์ก็หลุบตาลงอย่างสับสน ไม่

ต้องกังวลและให้ลืมไปเหรอ...ท�าไมล่ะ ลอเรนท์ขมวดคิ้วนิ่วหน้าอย่างไม่

เข้าใจ พยายามก้มหน้าก้มตาเพื่อกลั้นสีหน้าของตัวเองเอาไว้

“เกมไอดอลได้ถูกส่งกลับโลกเกมเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นคุณจึงไม่มี

เหตุผลที่จะต้องจ�ามันไว้ เพราะหน้าที่ของคุณ คือ อยู่ท่ีเกมไอดอล 

อะคาเดมีให้นานที่สุด จ�าไม่ได้หรือ”

“ผมจ�าได้ครับ” ลอเรนท์พยายามควบคุมน�้าเสียงให้เป็นปกติ ทั้ง

ที่ทุกสิ่งทุกอย่างเขารับรู้ดีแก่ใจ
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โลกเกมเนี่ยนะ?! แต่ที่เขาเพ่ิงไปมานั่นมันโลกนอกเกมไอดอล 

อะคาเดมชีดัๆ ทัง้ทีเ่กมไอดอลค่ายแอคซสิถูกพาออกนอกอะคาเดม ีแถม

ยงัถกูชงิตวัไป ท�าไมจอร์จ สมธิถงึได้แสดงท่าทเีหมอืนทกุอย่างเรยีบร้อย

ดีแบบนี้

“โลกเกมค่อนข้างดเูหมือนโลกจรงิไปหน่อยนะครบั” ลอเรนท์กล่าว

เสียงเรียบ ก่อนจะตกใจจนแทบอยากกัดลิ้นตัวเอง เขาเผลอพูดส่ิงท่ีไม่

ควรพูดออกไปโดยไม่ได้ตั้งใจเสียแล้ว

ท�ายังไงดี ท�ายังไงดี...ลอเรนท์ได้แต่วิตกกังวล ทว่าผู้อ�านวยการ

จอร์จ สมิธกลับไม่ได้เคลือบแคลงอะไร ตรงกันข้ามเลย...

“นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของโลกเกม” จอร์จ สมิธตอบ ท�าให้ลอเรนท์

ฉงน 

หา? โลกเกมเหรอ 

“เนื่องจากโลกเกมกับโลกแห่งความจริงมีความแตกต่างอยู่หลาย

ประการ การเดินทางข้ามสองโลกอย่างถาวรอาจท�าให้เกิดผลกระทบ

อย่างมาก สถานทีซ่ึง่คณุไปมาเป็นส่วนหนึง่ของขัน้ตอนการปรบัตวัให้ชนิ

กับสภาพในโลกเกม เกมไอดอลจะต้องอยู่ที่นั่นราวๆ สิบชั่วโมง ก่อนจะ

ถกูเชือ่มโยงข้อมลูกลบัเป็นตวัละครในเกมดังเดมิ สถานท่ีนัน้คล้ายกับเกม

สเตชันซึ่งเป็นการจ�าลองโลกเสมือนขึ้นมาแต่ไม่ใช่โลกของเกมจริงๆ ผม

ไม่แปลกใจที่คุณสงสัยนะ เพราะเหตุนี้ โลกก่อนกลับเกมจึงเหมือนโลก

จริงค่อนข้างมาก”

ลอเรนท์ได้แต่อึ้งแทบไม่กะพริบตา ถึงแม้ว่าเหตุผลที่จอร์จ สมิธ

กล่าวมานัน้ค่อนข้างไหลลืน่ชวนให้น่าเชือ่ถอื แต่เขาเหน็อะไรมากกว่านัน้ 

มากกว่าที่จอร์จ สมิธคิดว่าเขารู้ ลอเรนท์ไม่เคยรู้สึกขัดแย้งอย่างบ้าคลั่ง

ขนาดนี้มาก่อน

จอร์จ สมธิก�าลงัโกหก!!! เขารูส้กึไม่พอใจอย่างมาก โลกเกมบ้าบอ 

อะไรกัน! 

ไรอัน...เกมเมกเกอร์ค่ายแอคซิสไปโผล่ท่ีนั่นเพ่ืออะไร อีกท้ัง 
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เจ้าหน้าทีย่งัพดูเร่ืองกลบับ้านอกี บ้านของเจ้าหน้าทีเ่กมไอดอลอะคาเดมี

อยู่ในโลกเกมด้วยหรือไง

เป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นเลยสักนิด โกหก! โกหกทั้งเพ! 

ลอเรนท์พยายามข่มกลั้นอารมณ์เอาไว้ แน่นอนว่าตอนนี้จอร์จ 

สมิธเองก็เชื่อที่เขาพูด เชื่อว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรมากไปกว่าที่ควรรู้ ดังนั้น

เขาจงึต้องท�าเหมอืนเชือ่สิง่ที่ได้รับฟังเช่นกนั เขาต้องไหลตามน�า้ไปเรือ่ยๆ 

เออออตอบรับไปตามจอร์จ สมิธ ลอเรนท์สูดหายใจลึกๆ ก่อนจะกล่าว

บทสนทนาต่อไป

“โห...จรงิเหรอครบั” ลอเรนท์ท�าตาโตประกอบความตืน่เต้น ก่อน

จะพยายามท�าสีหน้าวิตกกังวล “แล้ว...ผมจะถูกส่งกลับโลกเกมด้วยหรือ

เปล่าครับ” ลอเรนท์แสร้งพูดติดๆ ขัดๆ

“คุณยงัไม่ใช่เกมไอดอลทีถ่กูตดัสนิให้ออกจากเกมไอดอลอะคาเดมี 

ผมยังไม่มีสิทธิ์ที่จะท�าแบบนั้น”

“แต่...ผมท�าผิดกฎของเกมไอดอลไม่ใช่เหรอครับ” ลอเรนท์ท�า

เสียงไม่แน่ใจ

“เรื่องส่งกลับโลกเกม มหาชนเป็นผู้ตัดสิน ส่วนเรื่องบทลงโทษที่

เกมไอดอลท�าผิด ผมเป็นผู้ตัดสิน ดังนั้น ลอเรนท์ ฟิลด์ โทษของคุณ 

พร้อมจะฟังหรือยัง”

ลอเรนท์ชักใจคอไม่ดีเสียแล้ว เขากลืนน�้าลายเอ๊ือก บทลงโทษ 

งั้นเหรอ

“ไม่มข้ีอยกเว้นส�าหรบัเกมไอดอลทีท่�าผดิกฎของเกมไอดอลอะคา-

เดมี รวมทั้งคุณด้วย ลอเรนท์ ฟิลด์”

เขาฟังแล้วถึงกับสะท้านทันที

“อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ผมได้คุยกับคุณ จึงทราบดีว่าคุณเองก็

ไม่ได้มีเจตนาท่ีจะท�าผิดกฎแต่อย่างใด ผมเข้าใจ นั่นเป็นเหตุสุดวิสัยท่ี 

ไม่ได้ตัง้ใจให้เกดิขึน้ ถงึแม้คณุมโีทษฐานท�าร้ายเจ้าหน้าทีอ่ยูก่ต็าม แต่ผม

จะผ่อนผันให้คุณ”
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ลอเรนท์ถอนหายใจราวกับยกภูเขาออกจากอก เขากลัวเหลือเกิน

ว่าจะต้องเจอโทษหนัก พอได้ฟังแบบนี้ค่อยรู้สึกสบายใจขึ้นมาหน่อย

“ผมจะให้โอกาสคุณได้แก้ตัว”

“แก้ตัว...?”

“ถูกต้องแล้ว” จอร์จ สมิธกล่าว “ตามปกติแล้ว เกมไอดอลที่ท�า

ผดิกฎหลกัจะต้องถกูส่งกลบัโลกเกมโดยไม่มกีารผ่อนผนั แต่กรณขีองคณุ 

ผมจะให้โอกาสคุณได้แก้ตัวอีกครั้ง หากคุณท�าส�าเร็จ ผมจะถือว่าคุณไม่

เคยกระท�าผิดกฎ แต่หากคุณท�าไม่ส�าเร็จ คุณก็จะต้องรับโทษตาม

ระเบียบ”

“แล้วผมจะต้องท�าอย่างไรล่ะครับ” ลอเรนท์ลูบหัวอย่างสงสัย

“ผมจะมอบแบบทดสอบให้แก่คุณ”

ลอเรนท์ตัวแขง็ทือ่ ก่อนจะเอยีงคออย่างฉงนใจ “แบบทดสอบอะไร

ครับ”

“ผมจะบอกคุณก็ต่อเมื่อคุณยอมรับเงื่อนไขของผม” จอร์จ สมิธ 

ตอบ

“แล้วถ้าผมไม่ยอมรับเงื่อนไขล่ะครับ” ลอเรนท์เกาหัวแกรกๆ 

อย่างงุนงง

“ผมก็จะส่งคุณกลับโลกเกม ในข้อหาที่คุณกระท�าผิดกฎ”

ลอเรนท์ถึงกับช็อก หากต้องการอยู่ที่นี่ต่อ เขาจะต้องท�าแบบ

ทดสอบให้ส�าเร็จ หากท�าไม่ส�าเร็จหรือไม่ยอมรับ เขาก็จะต้องถูกส่งกลับ

โลกเกม พอคิดดังนั้น ลอเรนท์ก็เริ่มไม่เข้าใจ เขาต้องยอมรับอย่างเลี่ยง

ไม่ได้! จอร์จ สมิธจงใจท�าให้เขาไม่มีทางเลือก!

ถ้าเป็นเมื่อก่อนเขาคงดีใจ ได้กลับโลกเกมแล้ว อาณาจักร 

เทลแลนด์อนัแสนสงบสขุของเขา แต่น่ีมนัไม่ใช่! ไม่มีใครได้กลบัโลกเกม! 

ลอเรนท์ก�ามือแน่นด้วยความรู้สึกคับแค้นใจ

“ถ้าผมยอมรับ...ผมก็ไม่ต้องกลับโลกเกมใช่ไหมครับ” ลอเรนท์

ถามย�้าอีกหน
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“คุณต้องยอมรับและท�าให้ส�าเร็จ นั่นคือเงื่อนไขของผม”

“ยังไงผมก็ไม่มีทางเลือกอยู่แล้วใช่มั้ยครับ” ลอเรนท์พูดอย่าง

ใจเย็นที่สุด 

ผู้อ�านวยการจอร์จ สมิธ กลั้วหัวเราะ

“ถกูต้อง” จอร์จ สมธิว่า “เดีย๋วนีค้ณุพฒันาแล้วนะ คณุดฉูลาดขึน้

เยอะเลย”

ลอเรนท์ถอนหายใจ เขาไม่รู้สึกยินดีกับค�าชมเลยสักนิด

“โอเคครับ ผมยอมรับแล้ว” ลอเรนท์กล่าว “แบบทดสอบคืออะไร

เหรอครับ”

“แบบทดสอบนีง่้ายมาก ถ้าคณุท�าได้ คณุกจ็ะได้อยู่ในเกมไอดอล 

อะคาเดมีต่อไป แต่ถ้าคุณท�าไม่ได้ คุณก็จะถูกส่งกลับโลกเกม และเมื่อ

คุณยอมรับเงื่อนไขแล้ว ไม่ว่าคุณจะท�าส�าเร็จหรือไม่ คุณก็ไม่สามารถ

เปลี่ยนแปลงหรือปฏิเสธได้”

“ครับ”

“ภายในสามสัปดาห์ เกมไอดอลชื่อว่า ลอเรนท์ ฟิลด์ จากเกม 

วันซ์อะพอนเดอะไทม์ จะต้องขึ้นแรงก์โหวตอันดับหนึ่ง”

“หา?” ลอเรนท์อ้าปากค้าง แทบไม่เชื่อหูตัวเอง “อะไรนะครับ?”

“คุณจะต้องขึ้นมาอยู่ต�าแหน่งเดียวกับ ‘ไลธ์’ ภายในสามสัปดาห์ 

นี่แหละ คือแบบทดสอบของผม”

ลอเรนท์เบิกตากว้างแทบไม่กะพริบ แบบทดสอบนี้มัน...

“จะเป็นไปได้ยังไงครับ!” ลอเรนท์ร้องเสียงหลง “ก็ผม...คะแนน

โหวตรั้งท้ายมาโดยตลอด”

“ผมรู้ว่ามันยาก และเพราะมันยาก ผมถึงได้เลือกให้เป็นแบบ

ทดสอบ เกมง่ายๆ มันจะไปสนุกได้อย่างไร จริงไหม”

ลอเรนท์เถียงไม่ออก

“อย่างไรก็ตาม หากคุณท�าส�าเร็จ มันออกจะเป็นผลก�าไรต่อคุณ

มากกว่าผมเสยีอกี นอกจากจะอยูเ่กมไอดอลอะคาเดมต่ีอแล้ว กย็งัได้รบั
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ชื่อเสียงมากมาย เป็นที่ชื่นชอบของมหาชนทั่วโลกอีกต่างหาก”

นั่นเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยสนใจเลย...ลอเรนท์ได้แต่คิดในใจ

“นอกจากนี้ หากคุณท�าส�าเร็จ ประวัติศาสตร์ของวงการเกมจะ

พลิกผัน และเกมไอดอลอะคาเดมีจะมีสีสันขึ้นอีกเยอะ ดังนั้นผมขอมอบ

สิทธิพิเศษให้คุณอีกอย่างด้วย”

ผู้อ�านวยการจอร์จ สมิธเว้นช่วงไปเล็กน้อย

“หากคุณชนะ ผมจะเปิดเผยตัวตนของผม แล้วคุณก็จะได้รู้ว่า

แท้จริงแล้วผมเป็นใครกันแน่”

ลอเรนท์ถึงกับอึ้งตะลึง ตัวจริงของจอร์จ สมิธ!?

“พูดง่ายๆ คือ เราทั้งคู่ก�าลังสร้างเกมเดิมพันกันอยู่ คุณ…เดิมพัน

ด้วยการอยู่ในอะคาเดมีต่อไป ผม…เดิมพันด้วยความลับของผม

“แบบทดสอบที่ใช้ในการเดมิพนัคร้ังนี ้คอื แรงก์คะแนนโหวตของ

คุณในอีกสามสัปดาห์ข้างหน้า”

ลอเรนท์พยกัหน้าอย่างเลือ่นลอย เขายงัชอ็กกบัสทิธพิเิศษที่ได้รบั

อยู่

“ผมว่ามันค่อนข้างยุติธรรมแล้วนะ คุณว่าไหม” จอร์จ สมิธยังคง

กล่าวต่อไป “นอกจากนี้ เพื่อตอบแทนที่คุณยอมเล่นเกมกับผม ผมจึงมี

ของขวัญชิ้นพิเศษมอบให้คุณ ลอเรนท์ ฟิลด์”

“ของขวญั?” ลอเรนท์ตืน่จากภวงัค์พลางขมวดคิว้สงสยั “ของขวญั

อะไรเหรอครับ”

“คุณจะรู้แน่ ในอีกสองวันที่จะถึง” จอร์จ สมิธตอบ “นับจากนี้ไป 

ผมจะส่งคุณกลับไปใช้ชีวิตในเกมไอดอลอะคาเดมีตามปกติ หนึ่งใน

เงือ่นไขของกติกาแบบทดสอบน้ี คณุห้ามเอ่ยถงึเร่ืองทีเ่ราตกลงกนัไว้โดย

เด็ดขาด มิเช่นนั้นจะถือว่าเกมนี้เป็นโมฆะทันที”

“เอ่อ...ครับ” ลอเรนท์ขานรับเสียงแผ่ว 

“ในวนัพรุง่น้ี เกมไอดอลทกุคนจะต้องเตรยีมงานส�าหรบัการเปิดตวั

เกมไอดอลอะคาเดมอีกีคร้ัง ผมแอบบอกเล็กน้อย เราจะมกีารเปลีย่นแปลง
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รูปแบบรายการนิดๆ หน่อยๆ ซึ่งผมจะประกาศอีกทีที่เพลย์เซนเตอร์ ชั้น 

GI - 01 ทางอะคาเดมีจะเปิดให้ผู้ชมและสื่อมวลชนเข้าชมงานฟรี”

วันมะรืนงั้นเหรอ...ลอเรนท์คิดในใจ แบบนี้ก็เท่ากับว่า...

“คุณจอร์จ สมิธหาเกมไอดอลใหม่ครบยี่สิบคนแล้วเหรอครับ”

“แน่นอน ทุกอย่างเตรียมการเรียบร้อยพร้อมเสร็จสรรพ”

ลอเรนท์เงียบไปสักพัก นั่นท�าให้เขาอดสงสัยไม่ได้ “แล้วเป็นใคร

บ้างเหรอครับ”

ผู้อ�านวยการจอร์จ สมิธไม่ตอบ

“เน่ืองจากเป็นของขวญัเซอร์ไพรส์ชิน้พเิศษส�าหรบัคณุโดยเฉพาะ 

หากแอบเปิดกล่องดูก่อนก็คงไม่สนุก ผมแนะน�าให้คุณลุ้นในวันนั้นก็แล้ว

กัน”

ลอเรนท์ลบูคออย่างงวยงง จนกระทัง่ผูอ้�านวยการจอร์จ สมธิกล่าว

ตัดบท

“เอาละ…ผมว่าเราเจอกันเพียงแต่เท่าน้ี แล้วอย่าลืมแบบทดสอบ

ของผมล่ะ ขอให้คุณโชคดี ลอเรนท์ ฟิลด์ ที่นี่จะเป็นสวรรค์หรือนรกขึ้น

อยู่กับคุณ”

บดัน้ีผูอ้�านวยการ จอร์จ สมธิจากไปแล้ว และทิง้ความเคลือบแคลง

หลายประการในใจลอเรนท์ ของขวัญชิ้นพิเศษ มันคืออะไรกันล่ะเนี่ย

อย่างไรก็ตาม ลอเรนท์ชักเริ่มไม่แน่ใจ ท�าไมจอร์จ สมิธจึงโกหก

เขา ต้องการเล่นเกมทดสอบเขาเพือ่อะไร แถมหากเขาชนะ กจ็ะยอมเปิด

เผยตวัตนอกีต่างหาก นัน่ท�าให้ลอเรนท์รูส้กึแปลกใจอย่างบอกไม่ถกู ลาง

สังหรณ์แปลกๆ ปรากฏขึ้นในใจของเขา ราวกับว่า...

เกมไอดอลอะคาเดมีก�าลังปิดบังบางสิ่ง



บททดสอบที่ 04
กลยุทธ์การอัปเรตติงสู่ V.I.P. Top Star

“นี่เป็นแค่ทฤษฎีเท่านั้นนะ นอกนั้นต้องไปประยุกต์ใช้เอาเอง” - เนโร

ลอเรนท์ ฟิลด์ - (จดยิกๆ)

ลอเรนท์เดินกลับหอพักของตัวเองอย่างเหม่อลอย มีความคิด

ปะปนสับสนในหัวเต็มไปหมด ป่านนี้ไม่รู้ไลธ์จะเป็นอย่างไรบ้าง หนีรอด

หรือเปล่า ไหนจะเกมไอดอลค่ายแอคซิสที่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขา

กนัแน่ แล้วยงัจะเร่ืองแบบทดสอบของจอร์จ สมธิ ของขวญัชิน้พเิศษทีย่งั

ไม่รูว่้าคอือะไร แล้วเขาจะท�าให้ตวัเองขึน้อนัดบัหนึง่ได้อย่างไร ท�าไมจอร์จ 

สมิธต้องโกหก เรื่องจริงคือสิ่งใดกันแน่ และอีกมากมายก่ายกอง ยิ่งคิด

ก็ยิ่งปวดหัว

‘สวัสดี ลอเรนท์ ฟิลด์ หอเจนเทิลแมน ยินดีต้อนรับ’

เสียงจากระบบยังคงทักทายเขาเหมือนเดิม บานประตูเลื่อนเปิด

ออก ลอเรนท์ก้าวเดินเข้าไปอย่างไร้สติ ห้องนั่งเล่นยังคงรกต่อไปอย่างที่

ไม่มีใครคดิจะจดั เพราะบ๊อบบีท้�าลายข้าวของอยูท่กุวีท่กุวนั ความคดิเรือ่ง

จดัห้องจงึไม่เข้าท่าอย่างมาก แต่เนือ่งจากลอเรนท์ก�าลงัหมกมุน่อยูแ่ต่ใน

ความคิด เขาจึงไม่ใส่ใจกับสิ่งรอบตัว

อย่างไรก็ตาม ตอนนี้ไม่มีเสียงครืนโครมครามจากระเบิดตูมตาม
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ของบ๊อบบ้ี หรอืเสยีงกรดีไพ่ทักทาย ‘Wanna bet?’ ของแบงเกอร์ ลอเรนท์ 

จงึมัน่ใจว่าพวกนัน้คงเข้านอนกนัหมดแล้ว นีค่งดกึมากแล้วสนิะ ลอเรนท์

คิดในใจ เขาเองก็ควรไปนอนบ้าง วันนี้รู้สึกเหนื่อยเหลือเกิน แถมยังมี

เรื่องชวนให้คิดมากให้ปวดหัวเต็มไปหมด

กริ๊ง กร่อง ก่อนที่เขาจะเดินเข้าห้องนอนก็ได้ยินเสียงกดออด 

หน้าประตู ท�าให้ลอเรนท์เกาหัวแกรกๆ ดึกป่านนี้แล้วใครกันท่ีมาเย่ียม 

ลอเรนท์จึงเดินไปเปิดประตูอย่างงุนงง 

“นายยย...ไม่เป็นไรมากใช่ไหม!?” 

เนโรนั่นเอง

“หา?”  ลอเรนท์ยงัคงคอนเซปต์เอ๋อทนทกุสถานการณ์ เป็นอะไร...

คืออะไร

“ก็เรา เห็นนายหายไปครึ่งค่อนวัน” เนโรกล่าวด้วยน�้าเสียงไม่

สบายใจ ขณะดันประตูห้องปิดลง 

“เอ่อ...” ลอเรนท์ชักเริ่มเครียด จริงสิ เขาจะบอกเนโรอย่างไรดี 

จอร์จ สมิธก็ก�าชับให้เก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับด้วย

“เราไป ถามหานายที่ประชาสัมพันธ์มา” เนโรพูดพลางจับบ่า 

ลอเรนท์เพื่อความแน่ใจ สีหน้าดูวิตกกังวล “พวกเขาบอกว่าอาการบาด

เจ็บขอ งนายจากรอบแข่งขันทรุดตัวลงจึงถูกพาไปรักษาตัวฉุกเฉิน แต่ 

เมือ่กีน้ีเ้ราเพิง่ไปถามใหม่อกีรอบ ทางนัน้บอกว่านายอาการดขึีน้เลยกลบั

มาแล้ว เราก็แวะมาดู นายคงไม่เป็นไรจริงๆ แล้วใช่ไหม”

“อ้อ...” ลอเรนท์พยักหน้า ก่อนจะคิดในใจ ไม่ใช่ความจริงเลยสัก

นิด แต่เรื่องนี้ต้องเป็นเพราะจอร์จ สมิธแน่เลย คงเตรียมการเป็นอย่างดี

เพื่อให้เรื่องทุกอย่างยังคงเป็นความลับต่อไป

“ไม่เป็นไรแล้วครับ” ลอเรนท์ยิ้มให้เนโร 

“เหอะๆ ถ้างัน้ค่อยยงัชัว่หน่อย” เนโรถอนหายใจอย่างโล่งอก มอง

สอดส่องไปรอบห้องนัง่เล่นอนัรกรุงรัง เนโรเดนิไปเขีย่ข้าวของเพือ่ให้มทีี่

พอนั่งได้
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“ไรเดอร์ยงัไม่หายดเีลย” เนโรบ่น “แต่เหน็บอกว่าวนัพรุง่นี้ไรเดอร์

น่าจะกลับมาเป็นปกติแล้ว”

ลอเรนท์ไม่ได้ตอบอะไร เขารู้ว่าเนโรเป็นห่วงไรเดอร์ ไรเดอร์เป็น

เพือ่นร่วมหอคนเดยีวทีเ่นโรสามารถพดูคยุฉนัเพือ่นได้ เนโรคงเหงาถงึได้

มาที่นี่

“เราเหนือ่ยมากกจ็ริง แต่พกันีน้อนคนเดยีวไม่ค่อยหลบัเลย” เนโร 

พดูด้วยสหีน้ากงัวลใจ “หลงัจบเรียลเกมเพลย์ หลายๆ อย่างมนัไม่เหมอืน

เดิมอีกแล้ว เราบอกไม่ถูกเหมือนกัน แต่เราก็รู้สึกระแวงตลอด เหมือน

กับเกมไอดอลอะคาเดมีไม่ใช่ที่ที่เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจ”

ลอเรนท์ได้แต่เงยีบ ซ่ึงมนักจ็ริงอย่างท่ีเนโรว่า ตัง้แต่เกิดเรยีลเกม

เพลย์อันแสนโหดร้ายขึ้นมา อีกทั้งเบื้องหลังอีกมากมายท่ีเขาเองก็ไม่

สามารถตอบได้ เขาก็ไม่อาจอยู่อย่างสบายใจได้อีกต่อไป

“เมื่อเย็นนี้จอร์จ สมิธ ประกาศว่าหาเกมไอดอลได้ครบยี่สิบคน

แล้ว วันมะรืนนี้จะเริ่มเปิดรายการอีกแล้ว กลับไปสู่สภาพเดิม เหอะๆ”

“นัน่สคิรบั” ลอเรนท์เหน็ด้วย แล้วกน็กึขึน้ได้ เขาเองกม็เีรือ่งกงัวล

เหมอืนกนั เพราะเขาเป็นเจ้าพ่อปากเหวคะแนนโหวตรัง้ท้าย เสีย่งต่อการ

ถกูส่งกลบัโลกเกม อนัทีจ่ริง ลอเรนท์ไม่เคยใส่ใจกบัผลคะแนนโหวตมาก

นกั จนกระท่ังเขาดนัตกกระไดพลอยโจนตกลงเล่นเกมกบัจอร์จ สมธิ จน

ต้องขึ้นเป็นอันดับหนึ่งให้ได้ภายในสามสัปดาห์

เฮ้อ...ลอเรนท์นึกถอนหายใจ แค่ท�ายังไงให้ไม่อยู่ปากเหวก็ว่ายาก

แล้ว ยิ่งขึ้นท็อปห้ายิ่งไม่เคยวาดฝัน แต่นี่คืออันดับหนึ่งเชียวนะ! เขาแทบ

นึกหาหนทางไม่ได้เลย

อย่างไรก็ตาม ลอเรนท์เงยหน้ามองเนโร แววตาเปี่ยมไปด้วย

ประกายความหวัง เนโรผู้เป็นฮีโรม้ามืด เนโรผู้เคยติดท็อป เนโรผู้เป็น

เทวดาส่องแสงชี้ทาง เนโรผู้สอนเทคนิคทุกอย่างจนเขาเอาตัวรอดมาได้

ทุกวันนี้

เนโรกะพริบตาปริบๆ เมื่อเห็นสายตาวิ้งแปลกๆ ของลอเรนท์
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“นะ...นาย?” เนโรโบกมืออย่างงุนงง “เป็นอะไรหรือเปล่า”

“เปล่าครับ” ลอเรนท์เร่ิมอายเมื่อรู้ตัวว่าออกอาการดีใจเกินเหตุ

จึงรีบตั้งสติ

“ผมแค่กงัวลนดิหน่อยครับ” ลอเรนท์กล่าว “ถ้าต้องกลบัไปใช้ชวีติ

แบบเดิมแล้ว ผมก็ต้องอยู่ในคลาสฮีโร อยู่ในระบบคะแนนโหวต ผมจะ

กลายเป็นเจ้าพ่อปากเหว และอีกไม่นานก็ต้องถูกส่งกลับโลกเกม”

เนโรเงยีบไปชัว่ครู ่จากนัน้กส็อดส่องไปรอบๆ เพือ่ให้แน่ใจว่าไม่มี

ใครแอบฟังอยู่

“นาย...จริงสินะ เราไม่เคยบอกนายเลย กลยุทธ์การเอาตัวรอด

เรื่องคะแนนโหวตในเกมไอดอลอะคาเดมี”

ลอเรนท์ตาลุกวาวทันที เขาร้องอย่างตื่นเต้น

“ว้าวววว! มด้ีวยเหรอครบั” ไชโย เขาน่าจะรอดแล้ว...มัง้ ลอเรนท์

คิดในใจ

“อืม ก็พอมีอยู่” เนโรพยักหน้า “แต่เราพูดตอนออกอากาศไม่ได้ 

ไม่งั้นถ้าผู้ชมรู้กันหมดก็เสียแผนพอดี”

“แล้ว...ผมต้องท�าอย่างไรบ้างครับ”

“อืม...” เนโรลากเสียงในล�าคอ “เราน่ะ...ไม่สนใจเรื่องขึ้นไปอยู่

อันดับโหวตสูงๆ หรอก ยิ่งสูงยิ่งหนาว โดนเพ่งเล็งเยอะ เราแค่ต้องการ

อยู่ต่อไปโดยไม่ลงปากเหวเท่านั้นเอง”

ลอเรนท์พยักหน้าเบาๆ

“เอาละ...สิง่ส�าคญัทีส่ดุส�าหรบักลยทุธ์ทกุอย่างคอือะไร นายจ�าได้

ไหม”

“จังหวะ ท�านอง เนื้อเพลง” ลอเรนท์ตอบอย่างมั่นอกมั่นใจ

“ข้อมูล!” ทั้งสองพูดออกมาพร้อมกัน ก่อนจะหัวเราะเอ๊ิกอย่าง

อารมณ์ดี

“เย่ียม นายยังจ�าได้ ไม่เสียแรงที่สอน” เนโรย้ิมให้พลางตบบ่า 

ลอเรนท์
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“ครับ” ลอเรนท์เกาหัวเก้อๆ ยิ้มเขินๆ

“ก่อนจะวเิคราะห์ว่าท�าอย่างไรให้ไม่หล่นไปอยูป่ากเหว” เนโรเริม่

อธบิาย “เราต้องเริม่วเิคราะห์ว่าพวกทอ็ปห้าเขาท�ายงัไงให้ได้คะแนนโหวต

สูงๆ”

ลอเรนท์ตั้งใจฟังอย่างใจจดใจจ่อ ถึงขนาดควานหากระดาษมา

บันทึกไว้ด้วย เนโรอึ้งกับความจริงจังผิดหูผิดตาของลอเรนท์ แต่ก็พูดต่อ

ไป

“เราจะยกตัวอย่างเกมไอดอลที่ประสบความส�าเร็จมากท่ีสุด นั่น

ก็คือ ไลธ์”

ลอเรนท์ชะงักไป พอได้ยินชื่อไลธ์เขาก็อดคิดไม่ได้ว่าตอนนี้ไลธ์

เป็นอย่างไรบ้าง มนัท�าให้เขาไม่สบายใจอย่างบอกไม่ถกู แต่ลอเรนท์ก็รบี

ส่ายหัวเบาๆ...ไม่สิ นี่ไม่ใช่เวลามาคิดเรื่องอื่น ตอนนี้เขาต้องสนใจเรื่องที่

อยู่ตรงหน้า

“ท�าไมไลธ์ถึงติดอันดับหนึ่งตลอดไม่เคยตก นายรู้ไหม”

ลอเรนท์ครุ่นคิดชั่วขณะ

“เพราะคุณไลธ์หน้าตาดี แถมยังเก่งเท่มากๆ เลยครับ” ลอเรนท์

ตอบตามสัตย์จริง

เนโรเผลอหลดุหวัเราะกบัค�าตอบอนัแสนใสซือ่ของลอเรนท์ ท�าให้

ลอเรนท์ได้แต่เอียงคออย่างไม่เข้าใจ มันตลกมากขนาดนั้นเลยเหรอ 

“ผม...ตอบผิดเหรอครับ” ลอเรนท์ถามเสียงสั่น

“ปะ...เปล่า” เนโรพยายามกลั้นหัวเราะอย่างยากล�าบาก “แต่นาย

ตอบตรงเกินไปต่างหากล่ะ”

“ตอบตรง?” ลอเรนท์เกาหัวอย่างไม่เข้าใจ ตอบตรงแล้วผิดด้วย!

“เอาเถอะ” เนโรสูดหายใจเข้า พยายามหยุดหัวเราะ “ใช่ ที่นาย

ตอบไม่ผิดหรอก ไลธ์หน้าตาดีและมีความสามารถ แต่นั่นเป็นแค่ 30% ที่

ท�าให้ไลธ์ได้คะแนนโหวตสูงสุดเท่านั้น”

“จรงิเหรอครับ” ลอเรนท์อึง้เลก็น้อย “ไม่ต้องหน้าตาด ีไม่ต้องเก่ง 
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ก็สามารถได้คะแนนโหวตสูงๆ ได้ด้วยเหรอครับ”

“ใช่” เนโรตอบ “ให้นายลองมองในมุมกลับกันนะ ลอเรนท์”

“ครับ”

“ฟลินน์หน้าตาดีหรือเปล่า” 

“ก็...” ลอเรนท์นึกหน้าฟลินน์แล้วหลอนเล็กน้อย “ก็...ดีครับ”

“แล้วเอทีล่ะเป็นไง”

“หน้าตาดีครับ”

“เฟยหลงล่ะ”

“ดูดีเหมือนกันครับ”

“จีเป็นไง”

“ก็ดีครับ”

“อัลเฟรโด้ล่ะ”

“ถือว่าหล่อเลยครับ”

“อืม” เนโรพยักหน้า “ในบรรดาคนหน้าตาดีทั้งหมดที่เรายก

ตัวอย่างมา แต่ละคนมีแรงกิงที่แตกต่างกัน ฟลินน์อันดับสอง เอทีอันดับ

สาม เฟยหลงราวๆ เจ็ด อัลเฟรโด้อันดับเก้าส่วนใหญ่ จีประมาณอันดับ

สิบ ทุกคนเก่งเหมือนกันหมด แล้วอะไรท�าให้พวกเขาได้อันดับที่ต่างกัน

ล่ะ”

คราวนี้ลอเรนท์นึกไม่ออก จึงได้แต่ตอบไปมั่วๆ “เพราะสเปกของ

ผู้ชมส่วนใหญ่ชอบไม่เหมือนกันหรือเปล่าครับ”

“หลงประเดน็แล้วลอเรนท์” เนโรส่ายหน้าเบาๆ “เพราะมนัมปัีจจยั

อื่นนอกจากเรื่องหน้าตายังไงล่ะ”

ลอเรนท์พยายามคิดตาม

“ยกตัวอย่างนะ โจเซฟหน้าตาดีสู้พวกนี้ไม่ได้ แต่ท�าไมมักจะได ้

แรงก์สูงกว่าเฟยหลง อัลเฟรโด้ จี นายตอบได้ไหม”

แล้วลอเรนท์ก็เริ่มเข้าใจ “น่าจะเป็นเพราะฐานความนิยมดั้งเดิม

ของเกมหรือเปล่าครับ เกมต่างกันท�าให้ได้เรตติงต่างกันครับ”
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“ใช่ ถูกต้อง” เนโรยิ้ม “เรื่องของเกมนั่นก็เป็นอีก 20% ของ

ทั้งหมด”

อ้าว ลอเรนท์เริ่มคิดหนัก สีหน้าเศร้าโศก แล้วเกมเขาล่ะ ความ

นิยมอยู่ในระดับศูนย์ เพราะแบบนี้เขาถึงได้เป็นเจ้าพ่อปากเหวอย่างทุก

วันนี้สินะ เสียใจจังเลย

“เฮ้ย นายอย่าเพิ่งท�าหน้าสลดแบบนั้นสิ” เนโรพยายามปลอบ 

ลอเรนท์ “อย่าลืมสิว่ายังมีอีก 50% อยู่นะ ดูสิ อย่างฟลินน์กับอัลเฟรโด้

กห็น้าตาดเีหมอืนกนั ความสามารถกม็เีหมอืนกนั แถมยงัอยูเ่กมเดยีวกัน 

แต่ท�าไมเรตติงถึงต่างกัน”

ลอเรนท์ขบคิด “คงเป็นเพราะ...” 

จากนั้นลอเรนท์ก็ตาลุกวาวอย่างตื่นเต้น เขาเข้าใจแล้ว!

“คาแรกเตอร์ครับ”

“ใช่แล้ว!” เนโรดดีนิว้ดงัเป๊าะเหมอืนท่าจบัจงัหวะได้แล้ว “ถกูต้อง 

นั่นแหละ เรื่องคาแรกเตอร์คือจุดขายส�าคัญที่สุด นายอาจไม่จ�าเป็นต้อง

หน้าตาดรีะดบัดารา หรอืมคีวามสามารถข้ันเทพ แต่ถ้านายมคีาแรกเตอร์

ทีด่งึดดู นายกจ็ะสะกดสายตาและช่วงชงิคะแนนโหวตของผูช้มได้อยูห่มดั

ราวกับเวทมนตร์ นี่ละคือหัวใจส�าคัญของการได้คะแนนโหวต”

ลอเรนท์เริ่มคิดตาม จริงด้วยแฮะ เกมไอดอลที่อยู่ท็อปห้าล้วนมี

คาแรกเตอร์เป็นเอกลักษณ์ชวนจดจ�าหมดเลย จะว่าไปเมื่อเทียบกับเกม

ไอดอลอันดับอื่นๆ พวกเขามีความโดดเด่นสูงกว่าใคร

ไลธ์ หล่อ เท่ มาดนิ่ง ฟลินน์ ขี้โมโห ก้าวร้าว วายร้าย ลูซี่ น่ารัก 

สดใสร่าเริง แฝงความโหด เอที อัจฉริยะ ช่างพูด เจ้าเล่ห์ แองเจลล่า 

สวย เซ็กซี เฉิดฉาย มั่นใจ

ทว่าลอเรนท์กลับฉุกคิดบางอย่างขึ้นมา 

“แต่กฎของอะคาเดมี เราไม่สามารถเปลี่ยนคาแรกเตอร์ตัวเองได้

นี่ครับ” ลอเรนท์ถามเนโร แววตาเต็มไปด้วยเครื่องหมายค�าถาม

“นายเข้าใจผิดแล้ว” เนโรตอบ “เราไม่ได้ต้องการให้นายเปลี่ยน
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คาแรกเตอร์ซะหน่อย ไม่รู้เหรอว่าการแสดงเสแสร้งมันสู้การเป็นตัวของ

ตัวเองไม่ได้หรอก”

ลอเรนท์พยักหน้าเบาๆ “งั้นผมควรจะท�าอย่างไรดีครับ”

“ทุกคนมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง” เนโรยิ้ม “เพียงแต่เราจะดึง

จุดเด่นตรงนั้นออกมาแสดงให้คนอื่นเห็นได้มากแค่ไหน”

“แล้วผม...มีเอกลักษณ์ด้วยเหรอครับ”

“นี่นายยังไม่รู้ตัวอีกเหรอ” เนโรยิ้มเฝื่อนๆ ส่วนลอเรนท์ส่ายหน้า

สุดแรง “ซื่อบื้อ ใสซื่อ ไร้เดียงสา ใจดีเกินไป อ่อนโยนแม้กระทั่งศัตรู  

นั่นละตัวนาย!”

“หา?” ลอเรนท์กะพริบตาปริบๆ สีหน้าอยากจะร้องไห้ “ดูไม่ใช่

ข้อดีเลยนะครับ”

“เหอะๆ” เนโรหัวเราะแห้งๆ “ถ้ามันไม่ดีจริง ป่านนี้นายคงไม่ถูก

จิ้นหรอกนะ”

“หา? ถูกจิ้น?” ลอเรนท์ยังไม่เข้าใจความหมายของค�าว่า ‘จิ้น’ 

เท่าไรนัก “การถูกจิ้นเป็นเรื่องที่ดีเหรอครับ”

“ไม่!” เนโรยื่นค�าขาด “ไม่ดีส�าหรับเรา และเราไม่แนะน�าให้นาย

ใช้วิธีนี้เด็ดขาด!”

“อ้าว” ลอเรนท์เกาหัวอย่างงุนงง แล้วเนโรจะพูดให้เขาอยากรู้

ท�าไมกัน

“อันที่จริงเรื่อง ‘จิ้น’ มันก็เป็นส่วนหนึ่งของการเรียกเรตติง สร้าง

ความนิยมได้มากโขเลยละ” เนโรวิเคราะห์ต่อ “มันอยู่ในหัวข้อที่เรียกว่า 

‘การสร้างกระแส’ ไงล่ะ”

“สร้างกระแส...เหรอครับ” ลอเรนท์เอียงคออย่างใคร่รู้

“ใช่ เราจะสรุปให้ฟังนะ ปัจจัยที่ท�าให้ได้คะแนนโหวตสูง หนึ่ง 

หน้าตาดี สอง ความสามารถ สาม เรตติงเดิมของเกม สี่ คาแรกเตอร์ 

และยังมีปัจจัยที่ห้า นั่นก็คือ การสร้างกระแส”

ลอเรนท์จดทุกข้อยิกๆ แต่ก็ยังไม่เข้าใจหัวข้อที่ห้านี้สักเท่าไร
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“นายอาจจะไม่ต้องมีอะไรเลยในสี่ข้อแรก แค่นายสร้างกระแส

ส�าเร็จ ผู้คนทั่วทั้งโลกก็จดจ�านายได้แล้ว แต่ก็ต้องระวังนะ เรื่องสร้าง

กระแสเป็นเหมือนดาบสองคม มีทั้งกระแสที่ดีและกระแสที่ไม่ดี กระแส

ที่ไม่ดีก็พวกทะเลาะวิวาท กลั่นแกล้งคนอื่น โป้ปดหลอกลวง หรือผิด 

ศลีธรรมอะไรพวกน้ี เหอะๆ เราแนะน�าว่าหลกีเลีย่งไปเลยนะ กระแสไม่ด ี

น่ะดังเร็วกว่ากระแสที่ดีอีก”

ลอเรนท์พยักหน้ารับรู้ก่อนจะถามต่อ “แล้วผมจะสามารถสร้าง

กระแสที่ดีได้อย่างไรบ้างครับ”

“อ่า...” เนโรพยายามนกึ “นายกต้็องเข้าใจหลกัพืน้ฐานของคนส่วน

ใหญ่ก่อนนะ ถ้ามีตัวละครแล้ว มีฉากแล้ว แต่กลับวิ่งไปวิ่งมาเฉยๆ มันก็

ไม่น่าสนใจหรอก ดังนั้นมันจึงต้องมีเรื่องราว”

“อ้อ...” ลอเรนท์เริม่เข้าใจ เนือ้เร่ือง...น่ีเอง แล้วเขาจะท�าเนือ้เรือ่ง

ของตัวเองได้อย่างไรกัน

“ผูค้นชอบเสพดรามา ฟินความรัก พวกเขามกัขีส้งสาร อนิกบัเรือ่ง

เศร้าๆ หรือเรือ่งโรแมนตกิ พวกนีน้ีแ่หละเป็นตวัแปรส�าคญัทีจ่ะจดุกระแส

ขึ้นมาได้”

“ดรามา...ความรัก....” ลอเรนท์จดลงไป “เหมือนกับ...คู่จิ้นอะไร

นั่นหรือเปล่าครับ”

“ใช่ๆ” เนโรตอบ “เรายกตัวอย่างเลยนะ คู่รักท่ีโด่งดังท่ีสุด  

เฟยหลงกับซิงซิง ส�าหรับสองคนนี้ แม้ว่าจะไม่ได้มีคาแรกเตอร์โดดเด่น

เท่ากับพวกท็อป แต่ก็เป็นที่รู้จักกันในนามของคู่รักต�านานแห่งอะคาเดมี 

ไม่มีใครไม่รู้จักสองคนนี้ แถมสองคนนี้ก็อยู่มานานกว่าเราอีก แต่ไม่เคย

ลงปากเหวเลยสักครั้ง”

“อ้อ...เข้าใจแล้วครับ” ลอเรนท์พยกัหน้า เขาเริม่เข้าใจแล้วว่าท�าไม

ในศูนย์อบรมสายเฉพาะนอร์มอลถึงมีต�าราเทคนิคความรักและการออก

เดตมากมาย

“ยังจะมีคู่จิ้นเฉพาะกลุ่มอีกประเภทอยู่นะ” สีหน้าเนโรเปลี่ยนไป 
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ออกแนวพะอืดพะอมเล็กน้อย “ถ้านายเป็นผู้ชาย นายสามารถท�าเรตติง

กระฉูดกับกลุ่มแฟนคลับอีกประเภทที่เรียกว่า สาววาย ได้”

“สาววายเหรอครับ”

“อืม” เนโรยังไม่ลดความสะพรึงบนใบหน้า “ยกตัวอย่าง คู่รักสุด

สะอิดสะเอียนที่นายคงเห็นบ่อยๆ เอทีกับไลธ์”

ลอเรนท์พยักหน้าเบาๆ

“แต่นายไม่ต้องไปสนใจเลยนะ เราขอเตือนเลยว่า ‘ห้ามย้ายสาย

โดยเด็ดขาด’ ไม่งั้นนายอาจจะเสียใจได้”

“อ้อ” ลอเรนท์พยักหน้า “ถ้าอย่างนั้น...สมมติว่าผมอยากจะสร้าง

กระแส ผมต้องท�าอย่างไรบ้างล่ะครับ ถ้า...ไม่ได้เกี่ยวกับความรัก”

“ไม่เกี่ยวกับความรักเหรอ” เนโรพยายามคิด “ก็มีมิตรภาพ เรื่อง

สุขภาพ ความเก่ง ชัยชนะ ครอบครัว...งืม...แต่พวกน้ีดังไม่นานเท่า 

ความรักหรอกนะ”

ลอเรนท์นิง่ไปชัว่ครู่ แสดงว่าเรือ่งความรักเป็นทางเลอืกทีด่สุีดสนิะ

“ถ้างั้น...ถ้าเป็นความรัก ผมควรจะสร้างกระแสกับใครล่ะครับ”

“หา?” เนโรร้องเสียงหลง “นี่นายจะเอาจริงเร้อ!”

“ผะ...ผม...” ลอเรนท์หน้าแดงเล็กน้อย รู้สึกเขินอายอย่างมาก “ก็

แค่เผื่อๆ ไว้น่ะครับ แหะๆ”

“อืมมม...” เนโรหลับตาคิดอย่างหนัก “เราจะพยายามมองเป็น 

กลางนะ เราจะไม่สนใจความชอบหรือไม่ชอบส่วนตัว”

“ถ้านายจะเซอร์วิซสายปกติ ผู้หญิงที่เหลืออยู่ในอะคาเดมีตอนนี้

ก็มีลูซี่ แฟรี่พิกซี่ ไซเรน ซิงซิง ถึงแฟรี่พิกซี่จะมีประเด็นกับนาย แต่นาย

ก็ไม่สามารถยุ่งกับไซเรนหรือแฟรี่พิกซี่ได้ ดังน้ันตัดท้ิงไป ส่วนซิงซิงก็

มีเฟยหลงอยู่แล้ว นายเข้าไปน่ะดังแน่ แต่จะดังในเชิงไม่ดีสุดๆ พาดหัว

ข่าว นาย ล. มือที่สามแย่งนางสาว ซ. จากนาย ฟ. เหอะๆ”

เนโรถึงกับกลืนน�้าลาย ก่อนจะมองลอเรนท์ด้วยสายตาเวทนา

“เหลือแค่ลูซี่แล้วละ” เนโรยิ้มฝืนๆ
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“วะ...เหวอออ...ละ...ลูซี่เหรอครับ” 

ภาพเครื่องดูดฝุ่นมหาประลัยผุดข้ึนมาในหัวโดยไม่ได้ตั้งใจ แถม

คราวนี้ยังมาแบบทรีโอสามสหาย เท็ดดี้ คิตตี้ บาร์บี้ ครบเครื่องเรื่องรส

ดูดชีวิตมลายหายสิ้น ลอเรนท์ถึงกับหน้าซีดเซียว ไม่สามารถสะบัดภาพ

อันแสนสยดสยองนี้ไปได้เลย

“อ้าว ถ้าไม่ใช่ลูซี่ แล้วนายจะเซอร์วิซสายวายเหรอ!” เนโรท�าหน้า

จริงจัง “นอกจากเอทีกับไลธ์ เรากล้าพูดเลย ไม่มีใครเอาด้วยกับนาย

หรอก”

เนโรหยดุพดูไปสักพกัเพือ่พยายามท�าใจก่อนพูดต่อ “มีใครบ้างล่ะ 

เฟยหลง นายคงไม่อยากท�าให้ซงิซงิกบัแฟนคลับใจสลายหรอกนะ ไรเดอร์ 

ถึงไรเดอร์จะไม่แอนติวาย แต่ไม่ยอมย้ายสายแน่นอน ส่วนที่เหลือ... 

เซนเซ บ๊อบบี ้แบงเกอร์ เลกิคดิไปเถอะ เราบอกเลย แฟนคลบัจิน้ไม่ลง!”

ลอเรนท์ได้แต่ก้มหน้าอย่างสลดใจ ถ้าแบบนี้เขาก็คงไม่มีหนทาง

ขึ้นอันดับหนึ่งเลยสิ นั่นท�าให้เขาอดเปรียบเทียบตัวเองกับไลธ์ในใจไม่ได้

จอร์จ สมิธ ต้องการให้เขาอยู่ต�าแหน่งเดียวกับไลธ์ภายในสาม

สัปดาห์ แต่...เขากับไลธ์นี่...ต่างกันคนละขั้วราวกับขั้วเหนือขั้วใต้

ไลธ์ หน้าตา...หล่อเหลา ผ่านฉลุย ความสามารถ...เทพสุดๆ  

เรตติงดั้งเดิมของเกม...เอาไปร้อยคะแนน แถมเพิ่มอีกสิบ คาแรกเตอร์...

โอเคมาก สร้างกระแส...ส�าเร็จสุดขั้ว สรุปคือครบถ้วนทุกข้อ จนไม ่

แปลกใจว่าท�าไมได้อันดับหนึ่ง

แต่ตัวเขาล่ะ ลอเรนท์ ฟิลด์ หน้าตา...พอไปวัดไปวา ความ

สามารถ...ห่วยแตกสิน้ด ีเรตตงิดัง้เดมิของเกม...ศนูย์คะแนน คาแรกเตอร์...

ไม่มจีดุเด่น (เนโรบอกว่าใสซือ่ ซึง่ปัจจบุนัยงัหาข้อดีไม่เจอ) สร้างกระแส...

ยังไม่มีวี่แววว่าจะส�าเร็จ

ลอเรนท์ได้แต่ถอนหายใจอย่างโศกเศร้า โอกาสที่เขาจะท�าส�าเร็จ

ไม่มีทางเป็นไปได้เลย

“เฮ้ยยยย นายอย่าเพิ่งท�าหน้าอยากจะร้องไห้แบบนั้นสิ” เนโรกด
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บ่าลอเรนท์ “เราก็พอๆ กับนายในหลายๆ อย่างละ แต่นายเชื่อเราเถอะ

นะ”

ลอเรนท์เงยหน้ามองเนโร เนโรยิม้ให้ก่อนจะดดีน้ิวดังเป๊าะใส่หน้า

เขาที่สะดุ้งเฮือก

“หน้าตานายก็ไม่ได้แย่ ถ้านายอยากอัปหน้าตาจริงๆ ก็ไม่ต้องท�า

อะไรหรอก ต่อให้ศัลยกรรมแต่งหน้าได้ก็ไม่มีความจ�าเป็น เพราะตาม

หลักจิตวิทยา นายแค่อยู่รวมกับคนหน้าตาดี นายก็จะดูดีไปโดยปริยาย

“เรือ่งความสามารถนายกเ็คยแสดงให้ทกุคนอึง้มาแล้วในเรยีลเกม

เพลย์ ถึงนายไม่ได้ท�าเองทั้งหมด แต่ก็น�าประสบการณ์ที่ได้มาใช้ให้เป็น

ประโยชน์ส ิเรตตงิดัง้เดมิของเกมท�าอะไรไม่ได้ช่างมนัไป แต่นายลองนกึ

ตามดูนะ...”

จากนั้นเนโรก็ยิ้มกว้างเหมือนสีหน้าตอนจับจังหวะได้อีกครั้ง

“ฮีโรไร้ความสามารถ จิตใจอ่อนโยน ซื่อบื้อไร้เดียงสา แต่กลับ

ซ่อนมีดไว้ภายใต้หน้ากากอันใสซื่อ โฮ้...คิดดูสิ นายจะเป็นท่ีจดจ�าของ 

ผู้ชมได้มากขนาดไหน”

ลอเรนท์เริม่ตามทนั ก่อนจะอ้าปากค้างอย่างตกตะลงึ “หรอืว่า...”

“ใช่” เนโรตอบด้วยน�า้เสยีงตืน่เต้น “นายกแ็ค่ท�าให้ทกุคนตกตะลงึ

กับความสามารถของนายอีกรอบเท่านั้นเอง!”

“อ๋อ...ครับ” ลอเรนท์พยักหน้ารัวๆ 

“กลยทุธ์การเอาตวัรอดในคลาสฮโีรมนักย็งัใช้ได้อยูน่ะ แต่คราวน้ี

นายต้องประยุกต์เอาเองแล้วละ เปลี่ยนให้มันเป็นกลยุทธ์เอาชนะใน 

อะคาเดมี จนกลายเป็นกลยุทธ์การอัปเรตติงเป็นวีไอพีท็อปสตาร์”

“เหวออออ!!!” ลอเรนท์อุทาน “ไม่เว่อร์ไปหน่อยเหรอครับ”

“ไม่เว่อร์หรอก” เนโรยิ้มร่า “ถ้านายต้องการ ก็แค่พยายาม นาย

ท�าได้แน่นอน เชื่อเราสิ!”

“อ้อ ครับ ขอบคุณมากนะครับ” 

“แต่นายอย่าลมืนะ นายไม่ได้แข่งกบัตวัเองอย่างเดยีว แต่นายแข่ง
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กับคนอื่นด้วย ดังนั้นการศึกษาคู่แข่งก็ส�าคัญเหมือนกัน”

“ครับ” ลอเรนท์รีบจดลงไป “ผมจะพยายามสุดความสามารถนะ

ครับ”

ลอเรนท์ยิ้มให้เนโร เขารู้สึกสบายใจขึ้นเยอะเลยเมื่อได้ปรึกษา 

อีกฝ่าย

“ไม่เป็นไร” เนโรยิ้มตอบเขา “แต่คืนนี้รบกวนหน่อยนะ เราไม่

อยากนอนหอพักคนเดียว”

“ครับ” ลอเรนท์พยักหน้าอย่างมีความสุข เนโรอยู่ด้วย เขาเองก็

ไม่เหงาเหมือนกัน แต่...

จู่ๆ ลอเรนท์ก็นึกขึ้นมาอีกรอบ 

“แล้วเรื่องสร้างกระแสจะท�ายังไงล่ะครับ” ลอเรนท์ยังคงกังวลใจ

เรื่องนี้

“เฮ้อ...นัน่สนิะ” เนโรถอนหายใจก่อนจะเอาหวัพงิโซฟา แล้วเลือ่น

หูฟังประกบหูเปิดเพลงผ่อนคลายอารมณ์ “คงต้องรอลุ้นแล้วละว่าเกม 

ไอดอลหน้าใหม่จะเป็นใคร”

“ครับ” ลอเรนท์กอดเข่า

“เฮ้อ” จู่ๆ เนโรก็ถอนหายใจ “ถ้าเจ้าหญิงแอนนาเบลล์ของนาย

มาด้วยก็คงจะดี”

ลอเรนท์ตาโตด้วยความตกใจ แต่กพ็ยายามสะกดอาการไว้ เจ้าหญงิ

แอนนาเบลล์...น่ะเหรอ!...ถ้าเจ้าหญิงมาทีน่ี.่..เหวอออ! ไม่คดิ ไม่คิดดกีว่า...

ลอเรนท์พยายามเปลี่ยนเรื่องในสมอง จากนั้นก็จดบันทึกสรุปกลยุทธ์ 

การอัปเรตติงของตัวเองไว้

เป้าหมาย : ต้องขึ้นอันดับหนึ่งภายในสามสัปดาห์!

หน้าตา…ต้องดูดี (เปลี่ยนหน้าไม่ได้ เน้นบุคลิกแทน เกาะกลุ่มคน

หล่อ)

ความสามารถ…ต้องเก่ง ********** (กาดอกจันสิบดอก เพราะ

เป็นข้อยากสุดๆๆๆ)
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เรตติงเกม…ท�าอะไรไม่ได้ (ขีดทิ้ง)

คาแรกเตอร์ สี่จุดหนึ่ง ซื่อบื้อ สี่จุดสอง ไร้เดียงสา สี่จุดสาม ใจดี

อ่อนโยน สี่จุดสี่ (ซ่อนเร้น) ความฉลาดเก่งล�้าเหนือใคร!!!

สร้างกระแส (เว้นไว้ก่อน)

หมายเหตุ : อย่าลืมศึกษาข้อมูลคู่แข่งด้วย

ทั้งหมดนี้...คือสิ่งที่เขาต้องปรับเปลี่ยนตัวเองให้ได้


