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ผู้ช่วยเหลือ

กระทิงเหล็กแหกปากร้องยังไม่จบ ลูกธนูอีกหลายดอกก็พุ่งลงมา

จากท้องฟ้า สมนุของกระทงิเหลก็ทีเ่หลอืเคลือ่นร่างหลบกนัจ้าละหวัน่ เฒ่า

อุดรก็มีสีหน้างงๆ เช่นกัน

“ระวังตัวไว้! ใครลอบโจมตีฉัน!”

กระทิงเหล็กร้องโวยวายแต่ไม่มีเสียงตอบกลับมา ท�าให้เขาหางคิ้ว

กระตุก เมื่อมีคนบังอาจมากระตุกขาหลังของเขา ในขณะที่ก�าลังจะฆ่า

เฒ่าอุดร

“แน่จริงออกมาสิโว้ย ไอ้ขี้ขลาด!”

กระทงิเหล็กตะโกนอีกครัง้ เพ่ือกระตุ้นฝ่ายตรงข้ามให้เปิดเผยตวัตน

“…”

แต่ก็ยังไร้ผล ไม่มีเสียงตอบรับกลับมาเหมือนเดิม

‘ได้โอกาสแล้ว’

เฒ่าอดุรคิดในใจ ก่อนจะคืบคลานลุกข้ึนและเผ่นหนีไป กระทงิเหลก็

หันไปเห็นก็ตะโกนดังลั่น

“ไอ้แก่ก�าลังหนี สี่คนรีบตามมันไป อีกคนไปดูสิ ใครบังอาจแอบ
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โจมตพีวกเรา ส่วนคนสดุท้าย เอ่อ…ช่วงดงึลกูธนอูอกจากก้นฉนัท”ี กระทงิ

เหล็กสั่งการ

เหล่าสมุนส่ีคนก็ไม่รอช้ารีบทะยานร่างไล่ตามเฒ่าอุดรไปอย่างเร่ง

รีบ ส่วนอีกคนก็พุ่งร่างเข้าป่าไปไล่ล่าคนที่ยิงธนูโจมตี กระทิงเหล็กมอง

สมุนคนเดียวที่เหลือก่อนกระดิกนิ้วเรียก

“อย่าชักช้า มาช่วยฉันดึงลูกธนูออกจากก้นด่วน อูยยย เข้ากลาง

ร่องก้นเลย”

กระทิงเหล็กครางเบาๆ พร้อมกับโก้งโค้งให้ลูกสมุน

“รีบดึงเร็วๆ เข้า…เราต้องตามไปฆ่าไอ้แก่อีก”

กระทิงเหล็กสั่งพร้อมกับคุกเข่าลงบนพื้น เพื่อให้ลูกสมุนดึงลูกธนู

ออกง่ายๆ ลกูสมนุกร็บีใช้มอืจบัลกูธนแูละออกแรงดึง แต่เพราะกลวักระทงิ

เหล็กโกรธจึงดึงเบาๆ ลูกธนูก็เลยไม่หลุดออกมา

“อูยยย นายมแีรงแค่นีห้รอืวะ จดัหนกัไปเลย ก้นฉนัไม่พงัหรอก ฉนั

ทนได้” กระทิงเหล็กหันไปบอกลูกสมุน

“งั้นขอโทษล่วงหน้านะครับ หัวหน้า”

ลูกสมุนกล่าวจบก็ยกเท้าเหยียบใส่ก้นกระทิงเหล็ก พร้อมกับ

กระชากลูกธนูเต็มแรง

“อ๊ากกก!” กระทิงเหล็กร้องลั่น 

ลูกธนูหลุดติดมือของสมุนออกมาในท่ีสุด ขณะเดียวกันเลือดที่ก้น

ของกระทิงเหล็กก็พุ่งกระฉูดออกมาเป็นสาย

“ส�าเร็จแล้วครับ หัวหน้า!”

ลูกสมุนกระทิงเหล็กก�าลูกธนูในมือแน่น กล่าวน�้าเสียงยินดี

“อูยยย ดึงดีๆ ก็ได้ ท�าไมต้องเอาเท้ามาเหยียบก้นด้วยวะ บัดซบ!  

อูยยย ฝีหัวช้างที่เกิดจากพิษที่ก้นฉันมันแตกแล้วโว้ย เจ็บเป็นบ้าเลย!” 

กระทิงเหล็กบ่น 

สมนุทีด่งึลกูธนอูอกมาสะดุง้ เมือ่มองเหน็หนองสเีหลอืงๆ ผสมเลอืด

กระเดน็มาโดนมอืเขา สมนุกระทิงเหล็กก็หน้าซีดเผอืด ยิง่ได้กลิน่เหมน็จาก

น�้าหนอง สมุนกระทิงเหล็กก็เกือบจะอาเจียน

กระทิงเหล็กรีบลุกขึ้นจากพื้น เขาใช้มือจับแผลที่ก้นไว้เพื่อไม่ให้

เลือดไหลออกมามาก สมุนอีกคนท่ีไปส�ารวจหาคนยิงธนูในป่าย้อนกลับ
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ออกมาพอดี กระทิงเหล็กจึงถามขึ้นว่า

“ไอ้เวรตัวไหน มันยิงธนูโจมตีพวกเรา”

“ไม่เห็นใครเลยครับ แต่มีร่องรอยต่อสู้กันด้วยธนูครับ”

สมุนตอบพร้อมกับแสดงลูกธนูในมือมากกว่าสามดอก

“บัดซบ! นี่ฉันโดนลูกหลงหรือ”

กระทิงเหล็กค�ารามน�้าเสียงเดือดดาล แต่สักพักก็สงบสติอารมณ์

ลงกล่าวขึ้นว่า

“ตอนนี้เรื่องไอ้แก่ส�าคัญที่สุด…พวกเรารีบไปกันเถอะ”

กระทิงเหล็กไม่รอให้คนอื่นตอบรับ รีบวิ่งน�าหน้าไปทันที สมุนที่

ดึงลูกธนูออกมาจากก้นกระทิงเหล็ก ทดลองเอามือที่ถูกน�้าหนองกระเด็น

ใส่ไปสูดดมใกล้ๆ อีกครั้ง กลิ่นเหม็นของมันถึงกับท�าให้เขาหน้ามืดร่างเซ

ถลาอย่างไม่มีปี่มีขลุ่ย

“เฮ้…นายเป็นอะไรวะ”

สมุนกระทิงเหล็กอีกคนถาม เมื่อเห็นอาการเพื่อนแปลกๆ

“ไม่มีอะไร เสียหลักนิดหน่อย”

สมุนที่ร่างเสียหลักรีบตอบ เขาสาบานว่า ถ้าเจอแหล่งน�้าจะรีบล้าง

มือให้เร็วที่สุด

ด้านฉางซา

เขาก�าลงัไล่ล่าเทพบตุรต้องค�าสาปอย่างดเุดอืด แต่ไม่ว่าจะพยายาม

อย่างไร ลูกธนูของฉางซาก็ยังพลาดเป้าเหมือนเดิม

“โธ่เว้ย! ไอ้เทพบุตรจะเร็วไปไหนเนี่ย”

ฉางซาเริ่มบ่น เมื่อใช้ลูกธนูไปถึงสองซองแล้ว แต่ยังท�าอะไรฝ่าย

ตรงข้ามไม่ได้ เทพบุตรต้องค�าสาปไม่ได้เคลื่อนไหวตามเส้นทางที่แน่นอน 

แต่เคลื่อนไหวมั่วไปหมดทุกทิศทาง ท�าให้ฉางซาไม่สามารถวางแผนโจมตี

ล่วงหน้าได้

“พี่ชาย มันลงมาด้านล่าง”

ฮุยหลงตะโกนบอก ฉางซาก็รีบติดตามลงไป เขายังไม่ได้ทันโจมตี

มันเลย เสี่ยวหยงก็ตะโกนขึ้นว่า

“พี่ชาย เขาปีนขึ้นต้นไม้ไปอีกแล้ว”
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“โอ๊ย…เวียนหัว! ฉันขึ้นๆ ลงๆ ต้นไม้สิบกว่ารอบแล้วนะ”

ฉางซาบ่นน�้าเสียงเซ็งๆ แต่เขาก็ไม่สามารถเลือกได้ นอกจากเหิน

ร่างขึ้นบนต้นไม้และไล่ตามเทพบุตรต้องค�าสาปอีกครั้ง

ห่างออกไปไม่ไกลนัก

เฒ่าอุดรก�าลังปะทะพลางหลบหนีพลาง สมุนของกระทิงเหล็กทั้ง 

สี่คนเห็นเฒ่าอุดรได้รับบาดเจ็บสาหัส นอกจากนี้ยังใช้ก�าลังไปเกือบหมด 

ทั้งสี่จึงรุมโจมตีอย่างหนักหน่วง

‘บัดซบ! เกือบจะหนีพ้นแล้วเชียว’ เฒ่าอุดรบ่นในใจ

“ฮ่าๆๆ ไอ้แก่ใกล้หมดก�าลังแล้ว วันนี้จะเป็นจุดจบของไอ้แก่” สมุน

คนหนึ่งหัวเราะชอบใจ 

ตอนน้ีทุกคนเปลี่ยนไปใช้อาวุธกันหมดแล้ว เฒ่าอุดรใช้ดาบ สมุน

ทั้งสี่คนก็ใช้ดาบเช่นกัน

เฒ่าอุดรสะบัดดาบตั้งรับอย่างชุลมุน สมุนของกระทิงเหล็กทั้งสี่คน

แบ่งกนัโจมตมีาจากสีท่ศิทาง เฒ่าอดุรแม้จะมรีะดบัพืน้ฐานสงูกว่า แต่ก็ไม่

ได้เปรียบมากนัก เพราะต้องเฉลี่ยพลังตั้งรับการโจมตีจากทั้งสี่คน

เปรี้ยงๆ! เปรี้ยงๆ! เฒ่าอุดรสะบัดดาบตัดขวางรับการโจมตีพร้อม

กนัสีด่าบ และรบีฉกฉวยโอกาสเคล่ือนร่างหน ีสมนุกระทงิเหลก็ทัง้สีค่นร้อง

ด่าทอและเคลื่อนร่างตามไป ไม่เปิดโอกาสให้เฒ่าอุดรได้พักผ่อน

“ฮ่าๆๆ ตามทันไอ้แก่จนได้”

เสียงหัวเราะของกระทิงเหล็กดังขึ้น เฒ่าอุดรตกใจหันไปมอง พบ

ว่ากระทิงเหล็กก�าลังเหินร่างกระโดดถีบเข้ามา 

ตมู! เท้าซ้ายของกระทิงเหล็กกระแทกเข้ายอดอกของเฒ่าอดุรเตม็

แรง ส่งผลให้ร่างเฒ่าอุดรลอยละลิ่วก่อนจะหล่นลงพื้นดังโครมใหญ่ เลือด

สดๆ ทะลักออกมาจากปากอีกครั้ง

“ฮ่าๆๆ เป็นการทรมานไอ้แก่ที่สะใจเป็นบ้า”

กระทิงเหล็กหัวเราะเสียงดัง ก่อนจะกล่าวกับลูกสมุนทั้งหกคนว่า

“นี่เป็นค�าสั่ง ทุกคนต้องทรมานไอ้แก่อย่างช้าๆ อย่าให้มันตายเร็ว 

ฉันต้องการเห็นไอ้แก่ทรมานที่สุด”

“ครับ” ลูกสมุนพากันตอบรับอย่างพร้อมเพรียงกัน
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เฒ่าอุดรคืบคลานลุกขึ้นสีหน้าแค้นเคือง แต่ก็ท�าอะไรฝ่ายตรงข้าม

ไม่ได้ ในความคิดของเฒ่าอุดร วันนี้ตัวเองคงหนีไม่พ้นความตายอย่าง

แน่นอน เฒ่าอุดรตัดสินใจสู้ตายด้วยการหยิบดาบอีกเล่มออกมาจาก

กระเป๋ามิติ

“พวกเอ็งเข้ามาเลย!” เฒ่าอุดรตะโกนดังลั่น

“ลุย!” กระทิงเหล็กออกค�าสั่ง 

เหล่าสมนุทัง้หกคนกถ็อือาวธุพุง่เข้าไปหาเฒ่าอดุร เสยีงปะทะอาวธุ

ดังสน่ันหวั่นไหว สมุนกระทิงเหล็กท�าตามค�าสั่ง ไม่ใช้วิธีแทงให้เฒ่าอุดร

ตาย แต่ใช้วิธีฟันเพื่อสร้างบาดแผลให้เฒ่าอุดรไปเรื่อยๆ จนร่างกายเฒ่า

อุดรเต็มไปด้วยเลือดสดๆ ไหลทะลักออกมา

เฒ่าอุดรถูกรุกไล่จนต้องถอยหลังตลอดเวลา การต่อสู้ครั้งนี้สร้าง

ความเหน่ือยล้าให้แก่เฒ่าอุดรมากๆ มือทั้งสองข้างของเฒ่าอุดรเวลานี้

แทบจะก�าอาวุธไม่อยู่แล้ว

ผวัะ! กระทิงเหล็กรอจังหวะท่ีเฒ่าอุดรเผลอกระโดดถบีอกีครัง้ ร่าง

ของเฒ่าอุดรจึงลอยกระเด็นพุ่งเข้าไปในพุ่มไม้หนา เมื่อทะลุออกมาอีกฝั่ง

กพ็บว่าเป็นทางลงเนนิเขา ร่างของเฒ่าอดุรจงึกลิง้ตกลงไปด้านล่าง พุม่ไม้ 

อีกหลายพุ่มถูกร่างเฒ่าอุดรกลิ้งทะลุผ่านไปอย่างรวดเร็ว จนมาถึงด้าน

ล่างของเนินเขา

เสี่ยวหยงที่อยู่บริเวณนั้นก�าลังมองหาเทพบุตรต้องค�าสาปที่หายตัว

ไปสองนาทีก่อนหน้านี้ เมื่อเห็นร่างใครก็ไม่รู้โผล่ออกมาจากพุ่มไม้ เธอ

ก็ตะโกนดังลั่น

“เจอเทพบุตรต้องค�าสาปแล้ว!”

ทุกคนได้ยินเสียงตะโกนของเสี่ยวหยงจึงวิ่งมารวมตัวกัน เมื่อเห็น

ร่างที่เต็มไปด้วยเลือดก�าลังพยุงตัวขึ้น เสี่ยวหยงก็เบิกตาโต

“ปู่!”

เสี่ยวหยงร้องดังลั่น และรีบวิ่งเข้าไปหาเฒ่าอุดร

“เสี่ยวหยงหนีไป…รีบหนีไป…ที่นี่อันตรายเกินไป!”

เฒ่าอุดรกล่าวน�้าเสียงแทบไม่มีแรงจะพูดแล้ว

ฉางซาเดินไปนั่งลงตรวจดูสภาพของเฒ่าอุดรอย่างใกล้ชิด เขาก็

ขมวดคิ้วในทันที เพราะรู้ว่าสถานการณ์ก�าลังอยู่ในขั้นวิกฤต ขนาดเฒ่า
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อุดรยังอยู่ในสภาพนี้ แสดงว่าศัตรูต้องแข็งแกร่งมากๆ

“หัวหน้า! ดูเหมือนจะมีเหยื่อมาเพิ่มอีกหลายคน”

เสียงตะโกนของผู้เล่นท่ียืนอยู่สูงข้ึนไปหลายเมตรบนเนินเขาดังขึ้น 

ไม่นานก็พบร่างของผู้เล่นอีกหลายคนโผล่ออกมาต่อเนื่อง

“ฮ่าๆๆ ฉันช่างโชคดจีรงิๆ ไม่นกึไม่ฝันจะได้ส่งหลานสาวสดุทีรั่กของ

ไอ้แก่ลงนรกไปพร้อมกันเลย”

กระทิงเหล็กกล่าวขึ้นเสียงดัง

“นายเป็นคนท�าร้ายปู่ของฉัน!”

เสี่ยวหยงกล่าวเสียงดัง เธอโกรธจนหน้าแดงก�่า

“ถูกต้อง ฉันเป็นคนท�าเอง แล้วจะท�าไมหนูน้อย”

กระทิงเหล็กกล่าวยั่ว พร้อมกับเงยหน้าหัวเราะเยาะเย้ย เฒ่าอุดร

จับมือฉางซากล่าวขึ้นว่า

“ไอ้ตัวแสบ รีบพาเธอหนีไป ไม่ต้องห่วงฉัน”

ฉางซามองดูเฒ่าอุดร ก่อนจะยิ้มบางๆ กล่าวขึ้นว่า

“ใจเย็นๆ ลุง”

“เย็นบ้าอะไร! ถ้าไม่หนีจะไม่มีใครรอดสักคน”

เฒ่าอุดรกล่าวน�้าเสียงแหบแห้ง แต่ฉางซาไม่ได้สนใจ เขาเพียงมอง

ขึ้นไปยังศัตรูที่อยู่เบื้องหน้า

“ฮ่าๆๆ มเีดก็น้อยมาเพิม่อีกส่ีคน พวกนายจงฆ่าเดก็น้อยพวกนีก่้อน 

ฉนัต้องการให้ไอ้แก่เหน็ฉากนี ้แล้วฉนัจะให้ไอ้แก่ตายเป็นคนสดุท้าย ฮ่าๆๆ” 

กระทิงเหล็กออกค�าสั่ง

“จะฆ่าพวกเรา มันไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกนะ”

เสี่ยวหยงพูดพร้อมกับลุกขึ้นยืน เธอหยิบอาวุธออกมาถือไว้ ฮุยจง

กับฮุยหลงก็ท�าเช่นกัน หลังจากนั้นทั้งสามคนก็เรียกหุ่นเชิดสังหารระดับ

กลางของตัวเองออกมาเป็นกองก�าลังเสริมในทันที

“หุ่นเชิดสังหาร!”

กระทิงเหล็กร้องอุทานออกมาเสียงดัง เฒ่าอุดรที่นอนบาดเจ็บอยู่

ก็ถึงกับตะลึงไปเช่นกัน กระทิงเหล็กพิจารณาหุ่นเชิดสังหารสักพักก็ถอน

ใจยาว

“หุ่นเชิดสังหารระดับกลาง ไม่เลวๆ แต่ยังไงก็สู้พวกฉันไม่ได้หรอก 
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ฮ่าๆๆ” กระทิงเหล็กระเบิดเสียงหัวเราะ 

ฉางซายิ้ม เรียกแฟร็งกี้เบาๆ ร่างของหุ่นเชิดสังหารระดับสูงก็โผล่

ออกมา กระทิงเหล็กถึงกับหัวเราะค้าง

“หุ่นเชิดสังหารระดับสูง บัดซบ! เด็กพวกนี้มีมันได้ไง”

กระทิงเหล็กร้อยอุทานเสียงดังลั่น เฒ่าอุดรมองฉางซาอย่างทึ่งๆ 

เพราะการได้ครอบครองหุ่นเชิดสังหารระดับสูงไม่ใช่จะมีกันได้ง่ายๆ 

กระทิงเหล็กเมื่อหายตะลึงก็เลียริมฝีปากกล่าวขึ้นว่า

“หึๆ  ด…ีดมีาก ดจีรงิๆ วนันีฉ้นัจะยดึหุน่พวกนีม้าเป็นของฉนัให้หมด”

“ฝันไปเถอะ!”

ฮุยจงตะโกนดังลั่น กระทิงเหล็กยิ้มกล่าวขึ้นว่า

“นายมนัเดก็อ่อนหดั ดกูองก�าลังของฉนัส ิทกุคนระดบั 60 ขึน้ทัง้นัน้  

พวกฉันไม่มีแววพ่ายแพ้แม้แต่น้อย”

“ฮ่าๆๆ มันก็ไม่แน่นักหรอก ถ้าพวกฉันมีกองก�าลังมาเสริมอีก”

ฉางซากล่าวแทรกขึ้น กระทิงเหล็กมองฉางซากล่าวขึ้นว่า

“โอ…มีพวกอ่อนหัดอวดดีอีกคนแล้ว ไหนล่ะ…กองก�าลังที่ว่า เอา

ออกมาให้ฉันได้ยลโฉมหน่อยสิ ฮ่าๆๆ”

กระทิงเหล็กตอบพร้อมกับหัวเราะเยาะเย้ยต่อ ฉางซาไม่ต่อล้อต่อ

เถียง เขาโบกมือเล็กน้อย ประตูมิติส่วนตัวก็เปิดขึ้น มีร่างพลทหารโครง

กระดูกและอัศวินกระดูกเดินเท้าออกมา

กระทิงเหล็กและสมุนพากันอ้าปากค้าง ไม่ต่างจากเฒ่าอุดร เสี่ยว

หยง ฮุยจง และฮยุหลงกต็ืน่เต้นเหมอืนกนั ทัง้หมดไม่คดิว่าฉางซาจะมขีอง

พวกนีอ้ยูด้่วย เพราะเข้าใจว่าฉางซาจะเรยีกใช้ผดีบิโคตรเจ๋งตวันัน้มากกว่า

“ว่าไง พ่อกระทงิโทน พร้อมเป็นกระทงิโดนรมุตืบ้หรอืยงัจ๊ะ” ฉางซา 

กล่าวเยาะเย้ยบ้าง

“โครงกระดูก Undead!”

กระทิงเหล็กและเฒ่าอุดรแทบอุทานขึ้นพร้อมกัน ทั้งสองคนเคย

พยายามตามหา Undead มาหลายปี แต่ก็ไม่เคยพบเจอ นี่เป็นครั้งแรกที่

ทั้งสองได้เห็นโครงกระดูก Undead จริงๆ

“ตอนนี้กลายเป็นเจ็ดต่อสิบแปดแล้ว บุกเข้ามาได้เต็มที่เลยกระทิง

โทน แต่ถ้าไม่บุก กองทัพ Undead ของฉันจะบุกไปตื้บนายเอง”
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ฉางซากล่าวยิม้ๆ กระทงิเหลก็หางคิว้กระตกุ เขาจ้องมอง Undead 

สักพักก็เงยหน้าหัวเราะ

“ฮ่าๆๆ เลเวลสูงสุดของ Undead ก็แค่ระดับ 60 ขอเพียงฆ่านาย

ได้ Undead ก็ไม่มีความหมาย”

กระทิงเหล็กยิ้มเหี้ยมตะโกนดังลั่น

“ทุกคน…วันนี้ต้องฆ่าล้างบางคนของไอ้แก่ให้หมด!”

พรบิตาต่อมา กองก�าลังท้ังสองฝ่ายกท็ะยานเข้าหากนั ฉางซาสัง่ให้

แฟรง็กีแ้ละอศัวนิกระดกูเดนิเท้าอีกสองตัวแยกไปรบัมอืกระทงิเหลก็ ส่วน

ที่เหลือรับมือพวกลูกสมุน

ฉางซาหยิบธนูเหล็กด�าในกระเป๋ามิติออกมาถือไว้ เขาปล่อยให้มัน

รับพลังชีวิตจนเกิดแสงสีส้มบนคันธนูเหล็ก เหล่าลูกสมุนของกระทิงเหล็ก

ได้รับค�าสั่งให้ฆ่าฉางซาก่อนคนอื่นๆ พวกเขาจึงพยายามโจมตี ฉางซา

ใช้ทักษะวิหคลอยลมหลบหลีก จึงยังไม่มีผู้เล่นฝ่ายศัตรูคนไหนสามารถ

ประชิดตัวฉางซาได้

หุ่นเชิดสังหารของเสี่ยวหยง ฮุยจง และฮุยหลงต่างก็ช่วยนายของ

มนัต่อสู ้ฉางซาส่งพลทหารกระดกูและอศัวนิกระดกูเดนิเท้าเข้าไปผสมโรง

ด้วย สร้างความล�าบากให้สมุนของกระทิงเหล็กพอสมควร

ฉางซาหยิบลูกธนูเงินออกมา โดยเป้าหมายแรกของฉางซาก็คือ 

กระทิงเหล็กนั่นเอง

ฟ้าววว…ลูกธนูเงินดอกแรกแหวกอากาศไปอย่างรวดเร็ว กระทิง

เหล็กที่ก�าลังรับมือกับแฟร็งกี้และอัศวินกระดูกเดินเท้าอีกสองตัว ถูก

ลูกธนูเงินเจาะเข้าไปที่เกราะหนังบริเวณหน้าอก ความแรงของลูกธนูใน

ระยะประชิดส่งร่างของกระทิงเหล็กกระเด็นไปถึงสองเมตร และล้มกลิ้ง

ลงไปกับพื้น

“บัดซบ! ไอ้เลวนี่เอง มันเป็นคนยิงลูกธนูใส่ก้นฉัน” กระทิงเหล็ก

ค�ารามดังลั่น 

แฟร็งกี้และอัศวินกระดูกเดินเท้าสองตัวไม่สนใจเสียงร้องของ 

กระทิงเหล็ก พวกมนับกุเข้าไปโจมตกีระทงิเหลก็อย่างบ้าคลัง่ กระทงิเหลก็

ต้องรีบเคลื่อนร่างหนีอย่างหงุดหงิด

ฉางซาหยิบลูกธนูเงินออกมาอีกดอก เขาวาดคันธนูไปหาศัตรูของ
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เส่ียวหยงและปล่อยลกูธนทูนัท ีลกูธนพูุง่เป็นแสงปักเข้าไปทีข่าสมนุกระทงิ

เหล็กจนร้องลั่น เลือดพุ่งกระฉูดออกมาทันที

“อ๊ากกก…ฉันถูกยิง!” สมุนกระทิงเหล็กคราง

“จัดการไอ้เลวถือธนูก่อน!”

กระทิงเหล็กร้องเตือนเหล่าสมนุอีกครัง้ แต่เหล่าสมนุกท็�าอะไรไม่ได้ 

เพราะเสี่ยวหยง ฮุยจง และฮุยหลง รวมถึงหุ่นเชิดสังหาร พลทหารกระดูก 

และอัศวินกระดูกเดินเท้าบุกเข้าพัวพันพวกเขาเอาไว้ก่อน

ตอนแรกฉางซาคิดว่า ตัวเองอาจจะได้เข้าไปลุยแบบประชิดตัวด้วย 

แต่สภาพของสมุนกระทิงเหล็กก็ไม่ได้สมประกอบเท่าไร พวกเขาได้รับ 

บาดเจบ็มาจากเฒ่าอุดรแล้ว ดงันัน้ในการต่อสู ้พวกเขาจงึไม่กล้าทุม่ก�าลงั

เต็มที่ในการโจมตี ซึ่งมันก็เข้าทางฉางซาพอดี

สมนุของกระทงิเหลก็กลวัฉางซามากๆ เวลาสูก้บัศตัรตูรงหน้า พวก

เขาจะต้องแบ่งสมาธิอีกส่วนมาระวังฉางซา พวกเขาถูกฉางซาโจมตีด้วย 

ลกูธนจูนแทบคลัง่ พวกเขาจะให้ฉางซามโีอกาสยงิทีห่วัไม่ได้ มนัเป็นจดุอ่อน 

ของผู้เล่นทุกคน และด้วยความแรงของลูกธนูหัวเงินของฉางซา หากถูก

โจมตีในระยะประชิด พวกเขาจะตายภายในลูกธนูดอกเดียว

“บัดซบ! แน่จริงอย่าใช้วิธีนี้สิวะ”

กระทงิเหลก็ร้องโวยวาย เมือ่เหน็ฉางซาก�าลงัเลง็ธนูมาหาตวัเองบ้าง

“ฮ่าๆๆ ร้องขอชีวิตสิจ๊ะกระทิงโทน บางทีฉันอาจละเว้นนาย แล้วไป

ยิงลูกสมุนของนายแทน ฮ่าๆๆ”

ฉางซากล่าวจบ ลูกธนูก็ถูกปล่อยออกจากสาย กระทิงเหล็กที่ก�าลัง

รบัมอืกบัศตัรรูะวงัตัวอยูแ่ล้วรบีพุง่ตัวหลบ ลูกธนจูงึพุง่ผ่านหวัไหล่ไปอย่าง

ฉิวเฉียด กระทิงเหล็กยังไม่ได้ตั้งตัว แฟร็งกี้และอัศวินกระดูกเดินเท้าสอง

ตวักบ็กุเข้ามาอกีแล้ว กระทงิเหลก็แทบไม่มเีวลาพกัหายใจแม้แต่วนิาทเีดยีว

ฉางซาโจมตีกระทิงเหล็กเสร็จก็ง้างสายธนูเล็งไปหาศัตรูคนอื่นต่อ 

เหล่าสมุนกระทิงเหล็กต่างพากันหน้าซีดเผือด กลัวตัวเองจะกลายเป็น

เป้าธนูคนต่อไป เพื่อนที่ถูกยิงที่ขาของพวกเขาตอนนี้บาดเจ็บหนัก เพราะ

ถูกเสี่ยวหยง หุ่นเชิดสังหารของเธอ และอัศวินกระดูกเดินเท้ารุมเล่นงาน

ฉางซาใช้เวลาไม่ถึงนาที สมุนของกระทิงเหล็กล้วนถูกลูกธนูหัว

เงินโจมตีจนบาดเจ็บไปตามๆ กัน พวกเขาต่างเคลื่อนไหวไม่คล่องแคล่ว
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เหมือนเดิม

สวบ! สมุนคนหนึ่งถูกยิงทะลุอก เลือดพุ่งกระฉูดออกมาเป็นท่อ

ประปาแตก ฮุยจงเห็นเป็นโอกาสทองรีบหวดเท้าซ้ายเตะเข้าไปที่ก้านคอ

ศตัรูเตม็แรง ผวัะ! ร่างของสมนุกระทงิเหลก็ล้มฟาดลงกบัพืน้ดงัโครม ฮยุจง 

และหุ่นเชิดสังหาร รวมถึงพลทหารกระดูกก็กรูกันเข้าไปเล่นงานด้วยการ

กระทืบ

เหล่าพลทหารกระดูกของฉางซาได้รับความเสียหายไม่น้อย แต่

มันก็ยังโจมตีอย่างแข็งขัน ในความเป็นจริง ถ้าฉางซาไม่ได้ใช้ธนูดึงสมาธิ

สมุนของกระทิงเหล็กมาที่เขา ป่านนี้พลทหารกระดูกของเขาคงได้กลาย

เป็นซากไปนานแล้ว

“ไอ้ขี้โกง! แน่จริงอย่ารุมสิวะ”

กระทิงเหล็กบ่น ฉางซาไม่สนใจยิงธนูโจมตีต่อเนื่อง เล่นเอากระทิง

เหล็กผวาทุกคร้ังท่ีฉางซาเล็งธนูมาท่ีตน สมุนของกระทิงเหล็กคนหน่ึง

สามารถฝ่าวงล้อมออกมาได้ เขาทะยานเข้าหาฉางซาพร้อมกับดาบในมือ 

ฉางซารีบคว้าถุงที่ข้างเอวและขว้างออกไป ศัตรูใช้มือปัดจนถุงแตกและ

เกิดฝุ่นสีขาวกลางอากาศ

ฉางซาฉวยโอกาสเคลื่อนร่างหลบหนีออกไปด้านหลัง พอเท้าสมุน

กระทิงเหลก็ถงึพืน้ เขากแ็หกปากร้องลัน่ ควนัสขีาวพุง่ออกมาจากร่างกาย

ของเขาหลายแห่ง

“อ๊ากกก! ฉันถูกพิษ มันใช้พิษ”

สมนุของกระทงิเหลก็ร้องโหยหวน ควนัสขีาวพุง่ออกมาจากบาดแผล

ทั่วร่างของสมุนคนนั้น ฉางซาเงยหน้าหัวเราะกล่าวขึ้นว่า

“มันคือพิษกัดกร่อนที่ท�าปฏิกิริยากับเลือด อีกไม่นานนายจะตาย”

สิ้นเสียงฉางซา พลทหารกระดูกและอัศวินกระดูกเดินเท้าก็พุ่งเข้า

มาโจมตีสมุนกระทิงเหล็กต่อ สมุนกระทิงเหล็กจึงต้องหันไปรับมืออย่าง 

ฉกุละหุก ฉางซาง้างสายและปล่อยลกูธนพูุง่โจมตีไปทีร่่างของศตัรูในระยะ

ประชิด

“อ๊ากกก!” สมุนของกระทิงเหล็กร้องลั่น เมื่อลูกธนูพุ่งเจาะเข้าที่

แขนของเขาในต�าแหน่งแผลเดมิ ส่งผลให้แขนของเขาขาดกระจยุในพริบตา

“แขนฉานนน!”
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สมุนกระทิงเหล็กร้องลั่นจบ พลทหารกระดูกและอัศวินกระดูกเดิน

เท้าก็ระดมหมัดโจมตีใส่ร่างเขาเป็นชุด ร่างของสมุนกระทิงเหล็กล้มฟาด

ลงกับพื้น เลือดทะลักออกมาจากปากเป็นสาย

ด้านเฒ่าอุดร เมื่อได้พักและกินยาห้ามเลือดแล้ว ก็ตัดสินใจบุก

เข้าไปสมทบกับคนอื่นๆ เพื่อไม่ให้ศัตรูมีโอกาสฆ่าใครๆ ในกลุ่ม เฒ่าอุดร

ไม่ปะทะกับกระทิงเหล็ก แต่เลือกเล่นงานสมุนแทน สร้างความโกรธแค้น

ให้แก่กระทิงเหล็กมาก

“ไอ้แก่อุบาทว์! แน่จริงมาสู้กับฉันสิ”

กระทิงเหล็กแหกปากตะโกนขึ้น

“ไม่ว่ะ ฆ่าลูกสมุนเอ็งสะใจกว่าเยอะ”

เฒ่าอุดรตอบ

“อ๊ากกก! ไอ้แก่บัดซบ”

กระทงิเหลก็ร้องโหยหวน เขายอมรบั เขานึกไม่ถงึจริงๆ ตวัเองและ

สมนุจะตกอยู่ในสภาพเสยีเปรยีบฝ่ายตรงข้ามได้ สิง่ทีก่ระทงิเหลก็ค�านวณ

พลาดก็คือ เขาไม่รู้ฉางซาจะใช้ธนูเป็นอาวุธ แถมยังเป็นธนูมีคลาสอีกด้วย 

นอกจากนี้เขาก็นึกไม่ถึง Undead เผ่ากระดูก มันจะมีความแข็งแกร่ง 

ทางกายภาพมากกว่าผู้เล่นระดับเดียวกันถึง 1-2 ระดับ

ในการต่อสู้ เมื่อมีเฒ่าอุดรเข้ามาผสมโรงด้วย ไม่นานสมุนกระทิง

เหลก็อกีคนก็พลาดท่าถูกฟันจนเลือดโชก ในขณะทีเ่ฒ่าอดุรก�าลงัจะใช้ดาบ

ฆ่า ฉางซาก็พุ่งเข้ามาห้ามไว้เสียก่อน

“ลุง อย่าฆ่ามัน!”

ฉางซารีบลากคอเสื้อสมุนกระทิงเหล็กที่นั่งกระอักเลือดอยู่บนพื้น

ออกห่าง

“เอ็งท�าบ้าอะไรวะ!” เฒ่าอุดรถาม

“เหอะน่า ลุงไปช่วยคนอื่นก่อน” ฉางซากล่าวตัดบทเสร็จ เขาก็รีบ

หยบิเชอืกออกมามดัร่างของศตัรไูว้ สร้างความตกใจให้แก่ศตัรูมาก ฉางซา 

ใช้คนัธนูเหลก็ด�าฟาดใส่ท้ายทอยจนสมนุกระทงิเหลก็สลบ ก่อนจะลากร่าง

ของศัตรูผู้เคราะห์ร้ายออกไปจากสนามต่อสู้

ตามจรงิฉางซาได้เหน็สภาพของกระทงิเหลก็และสมนุอกีคนของเขา

กร็ูแ้ล้วว่า ทัง้สองคนคอืคนทีถ่กูพษิของเขา หลงัจากเข้าสูเ่ส้นทางยา ฉางซา 
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อดชืน่ชมกระทงิเหลก็ไม่ได้เหมอืนกนั เพราะน้อยคนจะสามารถผ่านกบัดกั

ของเขาได้โดยได้รับบาดเจ็บเพียงแค่นี้

ฉางซายังคงยิงลูกธนูหัวเงินอย่างดุเดือด สมุนของกระทิงเหล็กต่าง

ก็ขุดโคตรทั้งสิบแปดรุ่นของฉางซาขึ้นมาด่า แต่ไอ้ตัวแสบท�าเป็นหูทวนลม 

ฮัมเพลงอย่างสบายใจ

สมุนกระทิงเหล็กส่วนใหญ่ถูกฉางซายิงเจาะที่ขา แขน รวมถึง

หน้าอก พวกเขายังไม่ตาย มีตายเพียงคนเดียวคือคนที่ถูกยาพิษ ก่อนจะ

ถูกพลทหารกระดูกและอัศวินกระดูกเดินเท้าฆ่า

การต่อสูค้รัง้นี ้ฉางซาไม่ได้ง้างสายธนเูต็มก�าลงัทีเ่ขาม ีไม่อย่างนัน้

คงไม่มีใครรอดจากธนูในระยะประชิดของเขาสักคน และทุกคร้ังที่สมุน

กระทิงเหล็กจะถูกฆ่าตาย ฉางซาก็จะเข้าสอดแทรก บทสรุปของพวกเขา

เหมือนกัน ทุกคนถูกมัดก่อนจะถูกลากออกไปโยนไว้รวมกัน

ฉางซาสัง่ให้เหล่าอัศวนิกระดกูเดนิเท้าอีกสามตวัไปรวมกลุม่เล่นงาน 

กระทิงเหล็ก 

เส่ียวหยง ฮุยจง และฮุยหลงก็สั่งหุ่นเชิดสังหารของตัวเองไปด้วย

เช่นกัน

‘บัดซบ พวกมันเยอะเกินไป เราต้องหนี’

กระทิงเหล็กคิดในใจจบ ลูกธนูก็พุ่งเข้าโจมตีเขา กระทิงเหล็กเอียง

ตวัหลบพร้อมกบัรบัมอืศัตรรูอบตัวไปด้วย แม้จะถกูหมดัของอศัวนิกระดกู

เดนิเท้าโจมตทีีห่น้าอก แต่ด้วยความแขง็แกร่งของกระทงิเหลก็ เขาก็ไม่ถงึ

กับบาดเจ็บสาหัส แถมยังตอบโต้กลับไปได้

ฉางซาอมยิ้มกล่าวขึ้นว่า

“กระทิงโทน ระวังให้ดีนะ ฉันจะยิงรัวๆ แล้ว” ฉางซาเอ่ยเตือน

“ไอ้เลว!”

กระทิงเหล็กตะโกนด่า แต่ในใจก็เสียววาบ เพราะขนาดยิงห่างๆ 

กัน เขาก็แทบจะเป็นบ้าอยู่แล้ว นี่มันบอกจะยิงธนูรัวๆ แล้วเขาจะหลบมัน

ได้อย่างไร

ฉางซาง้างสายธนูและเริ่มโจมตีต่อเนื่อง กระทิงเหล็กหยิบโล่แขน

ออกมาพยายามป้องกันการโจมตีของฉางซา แต่โล่แขนก็ถูกเล่นงานจน

ระเบิดเป็นเศษเหล็ก ในขณะร่างกายของกระทิงเหล็กก็ถูกเหล่าหุ่นเชิด
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สังหารและอัศวินกระดูกเดินเท้าโจมตีจนได้รับบาดเจ็บไปหลายแห่ง

ฉึก! 

“อ๊ากกก!” กระทิงเหล็กร้องลั่น เมื่อลูกธนูของฉางซาเสียบเข้าไปที่

ขาซ้าย แฟร็งกี้ออกหมัดชกไปที่ล�าตัว กระทิงเหล็กกระเด็นกลิ้งไปกับพื้น

ฉางซาก�าลังจะยิงธนูซ�้า แต่เมื่อเห็นกระทิงเหล็กก�าลังโดนย�าจึงลด

คันธนูลง กระทิงเหล็กได้แต่ยกแขนขึ้นตั้งการ์ดป้องกัน เมื่อหุ่นเชิดสังหาร

และอัศวินกระดูกเดินเท้าต่างรุมชกเข้ามา 

กระทิงเหล็กสู้ยิบตา แต่ยังไงเขาก็สู้หมาหมู่ไม่ได้

คนที่สะใจที่สุดคงหนีไม่พ้นเฒ่าอุดร

“ฮ่าๆๆ สะใจจริงๆ เป็นไง คิดจะฆ่าฉันหรือ เอ็งนั่นแหละต้องตาย

ก่อน”

เฒ่าอุดรกล่าวเยาะเย้ยบ้าง

“ไอ้แก่! แน่จริงมาสู้กันตัวต่อตัวสิวะ”

กระทิงเหล็กตะโกนท้า แม้ตัวเองจะก�าลังขดตัวเป็นกุ้งเพราะถูกรุม

ซ้อมก็ตาม

“ไม่สู้โว้ย เอ็งจะท�าไม รีบๆ ตายไปเถอะ” เฒ่าอุดรตอบ 

กระทงิเหลก็ยงัคงตะเบง็เสยีงด้วยถ้อยค�าหยาบคายสารพดั แต่เฒ่า

อุดรไม่สนใจ ไม่นานกระทงิเหลก็กห็มดเสยีงไปเอง ฉางซาเหน็กระทงิเหลก็

นอนหมดสภาพ ร่างกายบาดเจบ็เลอืดท่วมตวับนพืน้ เขากส็ัง่ให้แฟรง็กีแ้ละ

อัศวนิกระดกูเดนิเท้าหยดุโจมต ีเสีย่วหยง ฮยุจง และฮยุหลงกส็ัง่ให้หุน่เชิด

สังหารของตัวเองท�าตามที่ฉางซาต้องการเช่นกัน

ฉางซาเดินเข้าไปหาและนั่งลงข้างๆ กระทิงเหล็กที่นอนหมดสภาพ

บนพื้น

“แก…เป็นใคร”

กระทิงเหล็กถามน�้าเสียงเบาหวิว หมดลายของจอมโหดไปเลย 

กระทงิเหล็กมัน่ใจ ผูเ้ล่นที่ใช้ธนคูนนี้ไม่ใช่คนของกลิด์เซียนเหยียบฟ้าอย่าง

แน่นอน ฉางซาชี้นิ้วใส่หน้าตัวเองกล่าวขึ้นว่า

“ฉันเทพธนูสุดหล่อ นามว่า จอมโจรซาบินฮู้ด จงจ�าไว้ให้ขึ้นใจ”

“ดี…ฉันจะจ�าไว้ สักวันฉันจะฆ่าแกให้ได้!”

กระทิงเหล็กเอ่ยปากขู่อาฆาต ฉางซาหัวเราะข�ากล่าวขึ้นว่า
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“ฮ่าๆๆ ฉันไม่กลัวค�าขู่ของนายหรอก ตอนน้ีถึงเวลาที่พวกเราจะ

ต้องท�าธุรกิจกันแล้ว”

ฉางซากล่าวจบ เขากส็ัง่แฟรง็กีล้ากร่างของกระทงิเหลก็เหมอืนขยะ

มากองรวมกับลูกสมุนคนอ่ืนๆ เฒ่าอุดรยืนมองดูสภาพของกระทิงเหล็ก

สีหน้าซับซ้อน เพราะมันเป็นครั้งแรกที่ตัวเองเห็นกระทิงเหล็กในสภาพนี้

“เอ็งก�าลังจะท�าอะไรกับพวกมันวะ”

เฒ่าอุดรเอ่ยปากถาม ฉางซาคลี่ยิ้มกล่าวขึ้นว่า

“คนพวกนี้เป็นหมูอ้วนพี ฉันเป็นโจร ลุงว่า มันควรจะเป็นอย่างไร

ต่อไปดีล่ะ”

“เอ็งจะปล้นพวกมัน!” เฒ่าอุดรร้องอุทาน

“ฮ่าๆๆ ใช่ พลทหารกระดูก อัศวินกระดูกเดินเท้าลากพวกมันตาม

ฉันมา แฟร็งกี้ดูแลกระทิงโทน อย่าให้มันแอบหนีไปได้”

ฉางซาส่ังการสมุนจบก็เดินน�าหน้าไปทันที เสี่ยวหยงจะเดินตาม 

ฉางซาไปด้วย แต่เฒ่าอุดรรีบจับแขนหลานสาวไว้

“เสี่ยวหยงอยู่ที่นี่แหละ มันไม่น่าดูหรอก”

เฒ่าอดุรกล่าวขึน้ เพราะเฒ่าอดุรไม่อยากให้เสีย่วหยงเหน็ภาพสยอง

ขวัญ เสี่ยวหยงท�าหน้าเซ็งๆ อยู่บ้าง เมื่อถูกปู่ห้าม ส่วนฮุยจงกับฮุยหลง

ต่างก็ตามฉางซาไปติดๆ

ห่างจากต�าแหน่งที่เฒ่าอุดรอยู่ไกลพอสมควร

ฉางซาใช้เชือกมัดกระทิงเหล็กและเหล่าสมุนที่เหลือรอดกับต้นไม้ 

กระทิงเหล็กที่ถูกมัดจ้องมองฉางซาด้วยสีหน้าเคียดแค้น

“ฮ่าๆๆ ท่าทางนายคงแค้นฉันมาก” ฉางซากล่าวขึ้นยิ้มๆ

“ใช่! จ�าไว้…ฉันจะฆ่าแกให้ได้”

กระทิงเหล็กกล่าวอาฆาต ฉางซาหัวเราะกล่าวขึ้นว่า

“ตามสบาย ถ้านายมปัีญญานะ ตอนนีฉ้นัชนะ และคงต้องเรยีกร้อง

บางอย่างจากนายหน่อย”

“ถุย! คดิจะปล้นฉนั…ไม่มทีาง ยงัไงพวกฉนักจ็ะตายอยูแ่ล้ว ฉนัไม่มี

ทางจ่ายเงินให้แก เชิญฆ่าตามสบาย”

กระทิงเหล็กกล่าวตัดบท ฉางซายักไหล่กล่าวขึ้นว่า
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“การจะฆ่านายมันง่ายยิ่งกว่าปอกกล้วย แต่ฉันจะท�าให้นายยินดีที่

จะจ่ายเงินให้แก่ฉันอย่างเต็มใจ” 

ฉางซาบอกจุดประสงค์ของเขา

“ฝันไปเถอะ!” กระทิงเหล็กตอบ 

ฉางซาหันไปมองฮุยจงและฮุยหลงกล่าวขึ้นว่า

“พวกนายสองคนเก็บแหวนมิติและอัญมณีที่พวกเขาใส่ก่อน” 

ฮุยจงและฮุยหลงพยักหน้า รีบเข้าไปปลดทรัพย์จากผู้เล่นกิลด์

สามราชันสวรรค์ พวกเขาต่างร้องด่าทอ ฉางซาร�าคาญจึงสั่งให้พลทหาร

กระดูกตบหน้าสั่งสอน บรรดาเหล่าสมุนของกระทิงเหล็กเจอบทโหดจึง 

พากันหุบปากไม่โวยวายอีก

เมื่อฮุยจงกับฮุยหลงปลดทรัพย์ที่มองเห็นด้วยตาหมดแล้ว ฉางซาก็

เดินไปยืนตรงหน้ากระทิงเหล็ก ก่อนจะกล่าวขึ้นว่า

“ถึงเวลาที่เราจะตกลงธุรกิจกันแล้ว กระทิงโทน”

“ฉันจะฆ่าแก!” กระทิงเหล็กค�าราม 

ฉางซาหันไปมองแฟร็งกี้ กล่าวขึ้นว่า

“แฟร็งกี้ ตบหน้าเขายี่สิบที”

แฟร็งกี้ได้รับค�าสั่งก็เดินมาแทนที่ฉางซา และใช้ฝ่ามือตบอย่าง

เมามัน ใบหน้าของกระทิงเหล็กสะบัดไปมา ฉางซาต้องรีบเดินออกห่าง 

เพราะตุ่มฝีที่ใบหน้าของกระทิงเหล็กแตกจนส่งกลิ่นเหม็น

‘แฟร็งกี้ ขอโทษว่ะ มือนายคงเหม็นไปอีกนาน’

ฉางซาคิดในใจจบ แฟร็งกี้ก็ตบหน้ากระทิงเหล็กครบ 20 ครั้งพอดี

“ฆ่าฉันสิวะ! ฆ่าฉันสิ!” กระทิงเหล็กตะโกนน�้าเสียงบ้าคลั่ง

“ฆ่านาย ฮ่าๆๆ ตราบใดที่ฉันยังไม่สมหวัง ฉันจะยังไม่ฆ่านาย ฉัน

ยังมีวิธีเล่นกับนายและสมุนทั้งวัน”

ฉางซากล่าวจบ เขาก็หันไปมองอัศวินกระดูกเดินเท้า

“พวกนายแยกย้ายกันไปยืนอยู่ที่หน้าศัตรู และชกหมัดใส่ร่างพวก

เขาคนละยี่สิบหมัด”

ฉางซาสั่ง เหล่าอัศวินกระดูกเดินเท้าก็รีบปฏิบัติตาม

ผัวะๆๆ เสียงรัวหมัดใส่ล�าตัวสมุนกระทิงเหล็กดังหนักหน่วง 

“อ๊ากกก!” พวกเขาต่างร้องครางด้วยความเจ็บปวด เมื่ออัศวิน
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กระดกูเดนิเท้าชกครบ 20 หมดั พวกมนักเ็ดนิออกห่างเป้าหมาย ฝ่ายสมนุ

กระทิงเหล็กพากันกระอักเลือดออกมาหลายครั้ง

ฉางซาหยิบน�้ายาเลือดและน�้ายาเพิ่มพลังออกมาจากกระเป๋ามิติ

อย่างละหนึ่งแพ็ก เขามองไปยังฮุยจงและฮุยหลงกล่าวขึ้นว่า

“ป้อนน�้ายาเลือดและน�้ายาเพิ่มพลังให้พวกเขากินอย่างละขวด”

ฮุยจงและฮุยหลงพยักหน้ารับ รีบเอาน�้ายาทั้งสองชนิดไปท�าตาม 

ค�าสัง่ กระทงิเหลก็กัดฟันกรอดๆ ไม่ยอมพดูอะไรสกัค�า ฉางซาก็ไม่สน เขา

ปล่อยให้อัศวินกระดูกเดินเท้าซ้อมสมุนกระทิงเหล็กต่อไปเรื่อยๆ พอใกล้

ตาย ฉางซาก็ให้ฮุยจงและฮุยหลงกรอกน�้ายาเลือดและน�้ายาเพิ่มพลังใหม่

ฉางซาวนเวียนทรมานเหล่าสมุนกิลด์สามราชันสวรรค์อยู่สามรอบ 

ก็ท�าให้กระทิงเหล็กทนไม่ไหวอีกต่อไป

“หยุดๆ! หยุดๆ! แน่จริง แกมาท�ากับฉันสิวะ” กระทิงเหล็กร้อง

โวยวายขึ้น

“ฮ่าๆๆ เสียใจด้วย ฉันเป็นคนสั่ง ไม่ใช่นายมาสั่งฉัน อัศวินกระดูก

เดินเท้าอัดพวกมันต่อไป”

ฉางซากล่าวเสียงเรียบ อัศวินกระดูกเดินเท้าก็ท�าตามค�าสั่งทันที 

กระทิงเหล็กเห็นลูกสมุนทรมานมาก เขาถึงกับสติแตกร้องด่าทอฉางซา

อย่างหยาบคาย รวมถึงขุดโคตรเหง้าบรรพบุรุษฉางซาขึ้นมาด่าด้วย

“ฮ่าๆๆ ด่าได้ ด่าไป อัศวินกระดูกเดินเท้าชกพวกมันต่อไป” ฉางซา 

ออกค�าสั่ง 

อัศวินกระดูกเดินเท้าก็เริ่มชกเหล่าสมุนของกระทิงเหล็กต่อเน่ือง 

หลงัจากบาดเจบ็ใกล้จะตาย ฮยุจงกบัฮยุหลงกท็�าหน้าทีเ่ตมิน�า้ยาเลอืดและ

น�้ายาเพิ่มพลังให้พวกเขาฟื้นขึ้นมาใหม่

เกอืบสิบนาทต่ีอมา กระทงิเหลก็กห็บุปากและเอาแต่จ้องมองฉางซา

ราวกับจะฆ่าให้ตายด้วยสายตา ฉางซาสั่งให้อัศวินกระดูกเดินเท้าหยุดการ

ซ้อมศัตรูชั่วคราว เขาเดินมาอยู่ด้านหน้ากระทิงเหล็กกล่าวขึ้นว่า

“เราจะเจรจาธุรกิจกันได้หรือยัง”

กระทิงเหล็กกัดฟันกรอดๆ ไม่ตอบ

“เฮ้อ…ท่าทางฉันต้องเล่นบทโหดกว่าเดิมแล้วละ”

ฉางซากล่าวพร้อมกับส่ายหน้า ในขณะเตรียมตัวเดินกลับไปออก
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ค�าสั่งอัศวินกระดูกเดินเท้าอีกครั้ง กระทิงเหล็กเห็นสีหน้าหวาดกลัวของ 

เหล่าสมุน จิตใจที่เด็ดเดี่ยวก็เริ่มพังทลาย

“บอกความต้องการของแกมา” กระทิงเหล็กกล่าวขึ้น 

ฉางซาหยุดชะงักการเดิน เขาหันไปยิ้มให้กระทิงเหล็กกล่าวขึ้นว่า

“ในที่สุด นายก็ยอมแพ้”

“อย่าพูดมาก! บอกความต้องการของแกมา” กระทิงเหล็กตะคอก

ใส่ฉางซา

“ฉันไม่ใช่คนใจร้าย ฉันขอแค่เงินสด 300 ล้านเหรียญเงินยูหยวน” 

ฉางซาตอบ

“ไม่มีทาง!”

กระทิงเหล็กตอบสวนกลับมาในทันที ฉางซาหยิบมีดสั้นออกมายื่น

ส่งไปให้แฟร็งกี้แล้วสั่งว่า

“แทงพวกมันคนละครั้ง”

แฟรง็ก้ีรบัค�าส่ังจบ มนักถื็อมดีส้ันไปจ้วงแทงสมนุกระทงิเหลก็อย่าง

ไร้ความปราน ีเลือดสดๆ พุง่ออกมาจากบาดแผล พวกเขาต่างกร้็องครวญ

คราง กระทิงเหล็กถึงกับหน้าซีดเผือด

ฉางซามองดูเหล่าสมุนที่ตัวสั่น ก่อนจะกล่าวขึ้นว่า

“พวกนายคงโทษฉันไม่ได้ หัวหน้าของพวกนายขี้เหนียวเกินไป ใน

เมือ่กระทงิโทนไม่ยอมจ่าย พวกนายก็ต้องรบัเคราะห์แทน ฉนัยงัมโีปรแกรม 

เด็ดๆ รอพวกนายอยู่ ตั้งแต่ตัดใบหู ตัดจมูก ควักดวงตา เลาะเนื้อ อูยยย… 

สนุกทั้งนั้น”

ฉางซาเอ่ยปากใส่สีตีไข่ แต่ในความเป็นจริง บางอย่างในเกมมันก็

ท�าตามที่ฉางซาพูดไม่ได้ 

ด้วยความกลัวถูกทรมาน เหล่าสมุนต่างหันไปมองกระทิงเหล็ก 

สีหน้าแววตาเต็มไปด้วยการขอร้อง

“หัวหน้า จ่ายเงินมันไปเถอะครับ”

สมุนคนหนึ่งตัดสินใจพูดน�้าเสียงร้อนรน

“ฮ่าๆๆ หัวหน้าพวกนายไม่สนใจหรอก เตรียมรับการทรมานอีก

รอบ” ฉางซากล่าวขึ้นยิ้มๆ

“หยุดๆ ฉันจะจ่ายก็ได้”
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กระทิงเหล็กตะโกนลั่น เขายอมรับสภาพถูกปล้นในที่สุด ฉางซายิ้ม

เดินกลับไปยืนอยู่ด้านหน้ากระทิงเหล็ก

“ฉันจะจ่ายตามราคาที่แกระบุ แต่แกต้องปล่อยพวกฉันเป็นอิสระ” 

กระทิงเหล็กเอ่ยปากต่อรอง

“ไม่ ข้อตกลงของฉัน เพียงแค่พวกนายจะได้รับความตายที่รวบรัด

เท่านั้น” ฉางซากล่าวเสียงเรียบ

“บัดซบ! มันไม่ยุติธรรมส�าหรับพวกฉัน”

กระทิงเหลก็กล่าวขึน้น�า้เสยีงโมโห ฉางซาท�าหน้าประหลาดใจ ก่อน

จะเงยหน้าหัวเราะ

“ฮ่าๆๆ ยุติธรรม ฮ่าๆๆ นายก�าลังเรียกหาความยุติธรรม ฉันจะ

บอกอะไรให้นายรู้ไว้ ความยุติธรรมส�าหรับฉันก็คือ ไม่ว่านายจะชอบหรือ

ไม่ นายต้องท�าตามกฎของฉัน”

กระทิงเหล็กกัดฟันกรอดๆ ไม่อาจกล่าววาจาอะไรได้อีก

“อย่าท�าให้เรื่องมันยุ่งยาก รีบตัดสินใจจ่ายฉันมาไวๆ ฉันมั่นใจ ต่อ

ให้นายไม่จ่ายตอนนี้ แต่อีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า นายก็จะต้องจ่ายฉันอยู่ดี”

ฉางซากล่าวยิม้ๆ กระทงิเหลก็พยายามสงบสตอิารมณ์ก่อนจะกล่าว

ขึ้นว่า

“ก็ได้ ฉันจะจ่ายให้แก 300 ล้าน ตามที่ตกลงกันไว้”

“NO! NO! ตอนนี้นายต้องจ่าย 350 ล้านแล้วละ” ฉางซากล่าว

หน้าตาย

“บดัซบ! เมือ่กีแ้กบอก 300 ล้าน ท�าไมตอนน้ีกลายเป็น 350 ล้าน” 

กระทิงเหล็กเริ่มโวยวายอีกครั้ง 

ฉางซาแกล้งตีหน้าเคร่งเครียดกล่าวขึ้นว่า

“ถ้านายจ่ายฉันต้ังแต่แรกก็คงเสียเงินแค่ 300 ล้าน แต่ตอนนี้มัน

ไม่ใช่แล้ว ฉนัต้องคิดค่าเสยีเวลา ไหนจะค่าเสยีก�าลงักาย ค่าพดูเกลีย้กล่อม 

และค่าน�้ายาเลือด น�้ายาเพิ่มพลังอีก โอ๊ย…รายจ่ายเยอะไปหมด”

“ไอ้…ไอ้โจร! ไอ้โคตรเลว!” กระทิงเหล็กร้องด่าทอ 

ฉางซายักไหล่กล่าวขึ้นว่า

“จะจ่ายหรือไม่จ่ายล่ะ ถ้าปล่อยเวลายืดเยื้อออกไปอีก นายจะต้อง

จ่ายค่าเสยีเวลาเพิม่เป็นเงิน 400 ล้านเหรยีญเงินยหูยวนนะ” ฉางซากล่าว
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ตัดบท

“บัดซบ…ก็ได้ ก็ได้ ฉันจ่าย” กระทิงเหล็กตัดสินใจยอมจ่ายในที่สุด

“ดมีาก ธรุกจิของพวกเราเรยีบร้อยแล้ว แฟร็งกีป้ล่อยเชือกมดัแขน

ของกระทิงโทนออก ฉันจะให้เขาโอนเงินให้แก่ฉัน”

ฉางซาออกค�าสั่ง แฟร็งกี้ก็รีบเข้าไปปลดเชือกที่แขนออก กระทิง

เหล็กเห็นเหล่าลูกสมุนพากันถอนใจยาว กระทิงเหล็กกลัวฉางซาจะเรียก

ร้องเงินเพิ่มอีก เขาจึงรีบโอนเงิน 350 ล้านไปให้ฉางซาแต่โดยดี

“ฮ่าๆๆ ขอบคุณมากกระทิงโทน ฉันจะให้พวกนายได้ตายอย่าง

รวบรัดตามที่ตกลงกันไว้แน่นอน ฮ่าๆๆ” ฉางซาพูดพร้อมกับหัวเราะ

“นายจ�าไว้ เรื่องมันจะไม่จบลงแค่นี้แน่นอน” กระทิงเหล็กเอ่ยปาก

ข่มขู่ 

ฉางซายิ้มกล่าวขึ้นว่า

“ฉันยินดีต้อนรับลูกค้าอย่างนายเสมอ ลาก่อนกระทิงโทน แฟร็งกี้

ฆ่าเขาซะ อัศวินกระดูกเดินเท้าจัดการฆ่าศัตรูทุกคนเดี๋ยวนี้”

เมือ่ได้รบัค�าส่ัง เหล่าอัศวนิกระดกูเดนิเท้ากโ็จมตศีตัรดู้วยหมดัอย่าง

หนกั ไม่นานร่างพวกเขาก็กลายเป็นแสงหายไป กระทงิเหลก็แขง็แกร่งกว่า

คนอื่นจึงตายเป็นคนสุดท้าย

ด้านฉางซา

เขาจัดการเก็บสมุนทั้งหมด ก่อนจะชักชวนฮุยจงและฮุยหลงกลับ

ออกไป เมื่อพบหน้าเฒ่าอุดร ฉางซาก็ไม่ลืมที่จะเอ่ยปากเตือนว่า

“ลุง โทรศัพท์ไปบอกสมุนของลุงที่อยู่นอก GATE ให้พวกเขาหาที่

หลบภัยด่วน เพราะถ้ากระทิงโทนฟื้นจากความตาย เขาจะต้องเล่นงาน

สมุนของลุงแน่นอน”

“จรงิด้วย!” เฒ่าอดุรร้องอทุาน ก่อนจะรบีตดิต่อไปหาสมนุของตวัเอง

“ฮุยจง เมื่อกี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้าง เล่าให้ฉันฟังหน่อยสิ” เสี่ยวหยง

ถามเพื่อนหนุ่ม 

ฮุยจงกับฮุยหลงคันปากอยู่แล้ว จึงเล่าเร่ืองที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้แก่

เส่ียวหยงฟังอย่างออกรสออกชาต ิแถมมกีารเตมิแต่งบางส่วนเข้าไปอกีด้วย

เฒ่าอดุรโทรศพัท์ออกไปเตอืนสมนุเสรจ็ กม็านัง่ฟังฮยุจงกบัฮยุหลง
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ผลดักนัเล่าเรือ่งปล้นกระทงิเหลก็ต่อ เมือ่สองหนุม่เล่าจบ เฒ่าอดุรกห็นัมา

มองฉางซากล่าวขึ้นว่า

“เอ็งปล้นพวกมัน พวกมันคงแค้นเอ็งน่าดู”

“ใครจะสน” ฉางซาที่นั่งพิงต้นไม้ตอบ

“เฮ้อ…เอ็งไม่สนกค็งไม่ได้แล้ว พวกมนัต้องหาทางเอาคนืเอง็แน่นอน 

เอาเถอะ! เอ็งช่วยข้ารอดตาย ข้าจะไม่ปล่อยให้มันท�าร้ายเอ็งเด็ดขาด”

เฒ่าอุดรเอ่ยปากสัญญา ฉางซาคลี่ยิ้มกล่าวว่า

“ขอบคณุล่วงหน้า แต่ฉนัคงอาศยัลงุคุม้ครองฉนัช่วงเวลาหน่ึงเท่าน้ัน

แหละ”

เฒ่าอุดรท�าหน้าแปลกใจ กล่าวว่า

“เอ็งหมายความว่ายังไง”

“ฮ่าๆๆ เป็นความลับ แต่อีกไม่นานลุงก็จะรู้เอง ฮ่าๆๆ”

ฉางซาตอบ เฒ่าอุดรเบ้ปากทันที

“ความลับอีกแล้ว เอ็งนี่ความลับเยอะจริงๆ แต่ข้านึกไม่ถึง เอ็งจะ

มี Undead ด้วย”

เฒ่าอุดรพูด ดวงตาเป็นประกายวาวโรจน์

“หึๆ ลุงพูดถึงมันท�าไม ฉันไม่ขายหรอกนะ ฮ่าๆๆ” ฉางซาตอบ

เหมือนอ่านใจเฒ่าอุดรออก

เฒ่าอุดรคลี่ยิ้มกล่าวตรงๆ ว่า

“เอ็งน่าจะตัดสินใจใหม่นะ ข้ายินดีให้คัมภีร์ระดับสูงกับเอ็งหลาย

เล่ม”

“ไม่สน” ฉางซากล่าวตัดบทสั้นๆ 

เฒ่าอุดรก�าลงัจะหว่านล้อมฉางซาเพิม่ โทรศพัท์ข้อมอืของเฒ่าอดุร

ก็ดังขึ้นพอดี เฒ่าอุดรจึงกดรับสาย

“เอ็งนี่ดวงแข็งนะ ตกหน้าผายังไม่ตายอีก” เฒ่าอุดรถาม

“ลุงก็ดวงแข็งเหมือนกัน สามารถหนีกระทิงเหล็กกับสมุนพ้นมาได้  

ไม่รูเ้วลานีม้นัจะยงัตามล่าฉนักบัลงุอยูไ่หม” ยาจกซกูล่าวน�า้เสยีงเคร่งเครียด

“เอ็งไม่ต้องกังวลกับพวกมันแล้ว” เฒ่าอุดรตอบ

“ท�าไมล่ะ ฉันมั่นใจมันไม่ปล่อยพวกเราออกไปจาก GATE อย่าง

ง่ายๆ แน่นอน” ยาจกซูวิเคราะห์
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“ฟังข้านะยาจกซู ไอ้กระทิงเหล็กและสมุนของมันตายหมดแล้ว” 

เฒ่าอุดรกล่าวขึ้น 

ปลายสายนิ่งเงียบไปหลายวินาที

“เรื่องจริงหรือ พวกมันตายยังไง” ยาจกซูร้องอุทาน

“อธิบายยาก และใช้เวลาเยอะว่ะ เอ็งควรกลับมารวมกลุ่มกับข้า

ก่อน เดี๋ยวข้าจะบอกพิกัด” 

เฒ่าอุดรกล่าวจบก็แจ้งพิกัดให้ยาจกซูได้รับรู้ หลังจากนั้นก็วางสาย

ไป

ห่างจากที่พักของเฒ่าอุดรไปทางใต้สองกิโลเมตร

ดาวราชนัมองดนูาฬิกาตวัเองสหีน้าเคร่งเครยีด เพราะพบว่ารายชือ่

ของกระทิงเหล็กได้หายไป

“หัวหน้า เป็นอะไรครับ ท่าทางไม่สบายใจ”

สมุนคนสนิทที่ผ่านความตายมาด้วยกันเอ่ยปากถาม

“กระทิงเหล็กตายแล้ว” ดาวราชันตอบ

“หา!? อะไรนะครับ!” ลูกสมุนคนสนิทร้องอุทานเสียงหลง

“ฉันมีรายชื่อของกระทิงเหล็กและสมุนคนสนิทของมันในนาฬิกา 

ปัจจุบันอยู่ในสถานะออฟไลน์ชั่วคราวและขึ้นตัวหนังสือสีแดง พูดง่ายๆ 

สองคนนั้นตายแล้ว” ดาวราชันอธิบาย

“เป็นไปไม่ได้! กระทิงเหล็กจะตายได้ยังไง”

ลูกสมุนคนสนิทถามสีหน้าไม่เชื่อ ดาวราชันยิ้มฝืนๆ กล่าวขึ้นว่า

“ความจริงก็คือความจริง นายไม่เชื่อก็คงไม่ได้”

“ใคร…ใครฆ่ากระทิงเหล็กกับสมุนกัน เรื่องนี้ไม่ใช่ธรรมดาแล้ว”

สมุนดาวราชันถามขึ้นลอยๆ สักพักก็ร้องอุทานขึ้นว่า

“เฒ่าอุดรกับพรรคพวกเป็นคนฆ่าหรือเปล่า”

ดาวราชันส่ายหน้ากล่าวขึ้นว่า

“ไมน่่าจะใชเ่ฒา่อดุร สมาชกิทีต่ดิตามกระทงิเหลก็เข้ามาใน GATE 

จัดได้ว่าเป็นกองก�าลังหลักบางส่วนของกิลด์ คนที่ฆ่ากระทิงเหล็กจะต้อง

เป็นยอดฝีมือที่สูงส่งมากๆ”

“ถ้าเฒ่าอุดรกับพรรคพวกไม่ใช่คนฆ่า แสดงว่าผู้ที่เล่นงานกระทิง
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เหลก็และสมนุจะต้องเป็นผูเ้ยีย่มยทุธ์ระดบั 70 และเขาจะต้องมกีองก�าลงั

ยอดฝีมือในปกครองด้วย แต่กิลด์ที่เข้ามาใน GATE ไม่ได้มียอดฝีมือแบบ

นั้น”

ลูกสมุนคนสนิทของดาวราชันตั้งข้อสงสัย ดาวราชันบังเอิญนึกไป

ถึงใครบางคน เขาก็เริ่มเหงื่อแตกออกมาเต็มใบหน้า ลูกสมุนเห็นความ

ผิดปกติจึงกล่าวขึ้นว่า

“หัวหน้านึกอะไรออกหรือครับ”

“มันจะเป็นคนกลุ่มนั้นหรือเปล่า” ดาวราชันกล่าวขึ้นเบาๆ

“ใครครับ” สมุนคนสนิทถาม

“กลุ่มคนที่เราไม่รู้จัก และเล่นงานพวกเราในสุสานไง” ดาวราชัน

ตอบ 

สมนุคนสนทิเบกิตาโต เขายงัจ�าประสบการณ์เลวร้ายย่ิงกว่าตายใน

ถ�้าได้ดี ทุกอย่างล้วนแต่เป็นฝีมือของคนกลุ่มนั้น ซึ่งปัจจุบันก็ยังไม่รู้ พวก

เขาเป็นใครและมาจากกิลด์ไหน

“ยงัเหลืออกีหนึง่วนัจะออกจาก GATE แล้ว พวกเราควรท�าอย่างไร” 

สมุนคนสนิทเอ่ยปากถามเบาๆ

“สั่งทุกคนให้อยู่ในท่ีต้ัง ห้ามออกไปจากจุดนี้เกิน 300 เมตร ขอ

เพยีงพวกเราไม่ก่อเรือ่ง ฝ่ายตรงข้ามคงไม่เล่นงานพวกเราอย่างไร้เหตผุล”

ดาวราชันออกค�าสั่ง ลูกสมุนคนสนิทก็รีบน�าค�าสั่งไปบอกคนอื่นๆ 

เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด และส่งผลให้ทุกคนในกิลด์ต้องตายไปอย่าง

ไร้ค่า



2
ไล่ล่า

หลายชั่วโมงต่อมา

ภายนอก GATE กระทิงเหล็กและสมนุได้ฟ้ืนขึน้มาแล้ว กระทงิเหลก็ 

ก�าลงัคลัง่ เขาสัง่ให้สมนุทกุคนทีฟ้ื่นขึน้มาออกไล่ล่าผูเ้ล่นกลิด์เซยีนเหยยีบ

ฟ้าในทันที

“ฆ่ามัน! ฆ่ามัน! ฆ่าพวกมันให้หมด!”

กระทิงเหล็กแหกปากร้องระบายอารมณ์โกรธ ระดับที่ลดลง 10 

ระดบั ส่งผลให้ระดบัของเขาในปัจจุบนัเหลือเพยีง 58 เท่านัน้ การจะกลบั

ไปอยู่ในระดับเดิมไม่ใช่เรื่องง่าย เขาอาจจะต้องใช้เวลาหลายสิบปีในเกม

เหล่าลกูสมนุกโ็กรธแค้นผู้เล่นกลิด์เซยีนเหยียบฟ้าไม่แพ้กนั พวกเขา

พากันกระจายก�าลังออกค้นหาศัตรูบริเวณ GATE แบบพลิกแผ่นดิน แต่ก็

ไม่พบเจอผู้เล่นกิลด์เซียนเหยียบฟ้าแม้แต่คนเดียว

เหล่าสมนุกลิด์สามราชนัสวรรค์ต่างกก็ลบัมารายงานให้กระทงิเหลก็ 

ได้รับรู้

“บัดซบ! พวกมันไหวตัวทันแล้ว” กระทิงเหล็กค�าราม

“หัวหน้า ถึงพวกปลายแถวจะหนีไป แต่ไอ้แก่ยังอยู่ใน GATE เรา
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รอฆ่ามันก็ได้”

ลูกสมุนคนหนึ่งกล่าวขึ้น กระทิงเหล็กหันไปมองกล่าวขึ้นว่า

“อย่าแสดงความเห็นโง่ๆ ใน GATE เรายังสู้มันไม่ได้ ปัจจุบันระดับ

ลดกันทั่วหน้า จะเอาอะไรไปสู้กับพวกมัน”

สมุนที่เสนอความเห็นยิ้มแห้งๆ ไม่พูดอะไรต่อ

“หวัหน้า เราร้องขอก�าลังพลจากกิลด์ของเราในเมอืงนภามาเล่นงาน

พวกมันดีไหม” ลูกสมุนอีกคนเสนอความเห็นบ้าง

“นายบ้าหรือเปล่า ถ้าเราขอก�าลังพล กิลด์เซียนเหยียบฟ้ามันก ็

ขอก�าลังพล เรื่องมันจะไปกันใหญ่ เบื้องบนเคยสั่งไว้ เวลานี้ยังไม่ถึงเวลา

ท่ีจะท�าสงครามกับกิลด์เซียนเหยียบฟ้าอย่างเป็นทางการ” กระทิงเหล็ก 

ตอบ

“หัวหน้าครับ ผมจ�าได้ว่า ใกล้ๆ กับพวกเราในปัจจุบัน น่าจะมีกอง

ก�าลังหาสมบัติที่ 2 ประจ�าอยู่ พวกเราขอให้เขามาช่วยเหลือดีไหมครับ” 

ลกูสมนุคนทีส่ามเสนอความเหน็ ท�าให้กระทงิเหลก็ดวงตาวาวโรจน์

“กลุ่มของไฮยีน่าหรือ นายแน่ใจนะว่า พวกเขามาท�าภารกิจแถวนี้” 

กระทิงเหล็กถามน�้าเสียงกระตือรือร้น

“ครับผม เพื่อนผมท่ีอยู่ในสังกัดกลุ่มไฮยีน่าบอกผมทางโทรศัพท์ 

ก่อนเราจะเข้า GATE ครับ” ลูกสมุนรีบตอบ

“ดี…รีบติดต่อไป และถามพิกัดพวกเขาด่วน”

กระทิงเหล็กพูดพร้อมกับตบมือเสียงดัง เขามั่นใจถ้ามีเพื่อนกลุ่ม

น้ีมาช่วยเหลือ ภารกิจเด็ดหัวเฒ่าอุดรและไอ้เลวที่ฆ่าเขาต้องส�าเร็จอย่าง

แน่นอน

ภายใน GATE 

ข่าวการออกไล่ล่าคนของกิลด์เซียนเหยียบฟ้าถูกส่งมาถึงดาวราชัน 

เขาค่อนข้างงง ท�าไมกระทิงเหล็กถึงท�าแบบนี้ แต่ดาวราชันก็สรุปได้ใน

ที่สุดว่า บางทีกลุ่มคนที่ฆ่ากระทิงเหล็กต้องมีความเกี่ยวข้องกับกิลด์เซียน

เหยียบฟ้า

“หึๆ เฒ่าอุดรโกหกฉัน”

ดาวราชันร�าพึงเบาๆ เพราะก่อนหน้านี้ในสุสาน เฒ่าอุดรได้ปฏิเสธ
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ไม่รู้จักผู้เล่นที่ใช้ระเบิดโจมตี

“น่าสนใจมาก คนกลุ่มนี้เป็นใครกันแน่ นอกจากเชี่ยวชาญการวาง

ระเบิด ทั้งยังเป็นยอดฝีมือระดับสูง”

ดาวราชันกล่าวกับตัวเอง

‘กระทงิเหลก็เป็นคนไม่ยอมแพ้คน เขาต้องหาโอกาสแก้แค้นแน่ แต่

เขาจะใช้วิธีไหน อมื…เราต้องสัง่ให้สมนุทีอ่ยูน่อก GATE หาข่าวจากกระทงิ

เหล็กและสมุนหน่อยแล้ว’

ดาวราชันคิดในใจเสร็จ เขาก็โทรศัพท์ไปหาสมุนที่อยู่นอก GATE 

ทันที

เกือบเที่ยงคืน 

ฉางซารอจนมัน่ใจทกุคนได้นอนหลบัหมดแล้ว เขากโ็ผล่ออกมาจาก

เตน็ท์ ก่อนจะเดนิหาพืน้ท่ีเงียบๆ ไม่ไกลจากท่ีพกันกั ฉางซาเรยีก Undead 

ออกมาจากช่องว่างมิติ

“หึๆ กระทิงโทนจะต้องไม่ปล่อยฉันไปง่ายๆ ฉันจะต้องสร้างสมุน

เพิ่มเติมแล้ว”

ฉางซากล่าวยิ้มๆ เขาหยิบสมุนไพรที่จ�าเป็นใส่ลงใน Undead และ

เร่ิมท�าการผลิต ไม่นานก็ปรากฏอัศวินกระดูกเดินเท้าโผล่ออกมาเพิ่ม 

15 ตัว ฉางซาใช้เงินไปทั้งสิ้น 750 ล้านเหรียญเงินยูหยวน ฉางซาได้รับ

เงินจากกระทิงเหล็ก 350 ล้าน ดังนั้นเขายังขาดทุนอยู่ 400 ล้านเหรียญ

เงินยูหยวน

“เฮ้อ…ขนหน้าแข้งร่วงหลายเส้นเลยเรา” ฉางซาบ่น

“เพื่อเติมขนหน้าแข้งกลับคืน เราคงต้องหารายรับเพิ่มหน่อยแล้ว” 

ฉางซากล่าวยิ้มๆ

ปัจจุบนั ฉางซามอีศัวนิกระดกูเดนิเท้ารวมทัง้หมด 20 ตวั พลทหาร

กระดูกอีก 5 ตัว เขามีกองก�าลัง Undead แล้ว 25 ตัว ฉางซามั่นใจ กอง

ก�าลังจ�านวนนี้ เขาสามารถเอาตัวรอดได้ แม้ไม่มีเฒ่าอุดรคอยช่วยเหลือ

กองก�าลัง Undead ของเขาในปัจจุบัน สามารถต่อกรกับผู้เล่น 

ระดับ 60 ได้ในการดวลเดี่ยว แต่อย่าหวังจะฆ่าผู้เล่นที่มีระดับสูงกว่า 60 

ในสภาพสมบูรณ์ได้ การฆ่าสมุนของกระทิงเหล็กที่มีระดับสูงก่อนหน้านี้ 
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ล้วนอาศัยปัจจัยหลายๆ อย่างเข้ามาช่วยเหลือทั้งสิ้น

หลังจากเก็บสมุนไว้ในช่องว่างมิติ ฉางซาก็กลับไปนอนต่อ เพราะ

พรุ่งนี้เขาจะได้ออกจาก GATE แล้ว

เช้าวันต่อมา

ดาวราชันก็ได้รับข่าวส�าคัญในขณะนั่งกินข้าวเช้า หลังจากสนทนา

กับคนส่งข่าวสักพักเขาก็กดวางสาย สีหน้าของดาวราชันแสดงความ 

แปลกใจออกมา

“กลุ่มไฮยีน่าจะมาสมทบกับกระทิงเหล็ก อะไรจะประจวบเหมาะ

แบบนี้”

ดาวราชันร�าพึง สักพักเขาก็คลี่ยิ้มออกมาบางๆ

“ฉนัอยากเหน็จรงิๆ ว่า ยอดฝีมอืทีอ่ยูก่บัเฒ่าอดุรกลุม่น้ัน เมือ่ปะทะ

กับกลุ่มไฮยีน่า ใครจะเป็นผู้ชนะ อืม…กลุ่มไฮยีน่ามีชื่อเสียงเรื่องการไล่ล่า

และซุม่โจมต ีฉนัควรจะบอกเฒ่าอดุรให้รูต้วัก่อน ไม่งัน้การต่อสูค้งไม่สนุก 

และที่ส�าคัญฉันต้องการให้ทั้งสองฝ่ายตายพอๆ กัน ฉันถึงจะได้ก�าไรมาก

ที่สุด” ดาวราชันกล่าวขึ้น

“ส่งคนไปบอกตาแก่ตรงๆ คงไม่ดีนัก หึๆ”

ดาวราชันกล่าวจบ เขาก็ติดต่อกลับไปหาลูกสมุนที่อยู่นอก GATE 

เพื่อให้ด�าเนินการตามแผนที่เขาได้วางเอาไว้

ในที่พักของฉางซา

ยาจกซูได้กลับมารวมกลุ่มกับทุกคนตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว ตอนนี้จึง

น่ังสนทนากับคนอื่นๆ ส่วนเฒ่าอุดรแยกไปคุยกับสมุนที่ติดต่อเข้ามาทาง

โทรศัพท์

เมือ่ได้รบัข่าวจากสมนุท่ีอยูน่อก GATE ก็ท�าให้เฒ่าอดุรเครยีดขึน้มา

ในทันที เพราะมันเป็นข่าวที่ร้ายแรงมากๆ เฒ่าอุดรเรียกทุกคนมาประชุม

อย่างเร่งด่วน

“มีอะไรหรือ ท่าทางลุงเครียดจัง” ฉางซาถาม

“จะไม่เครียดได้ยังไง นอก GATE มีศัตรูรอฆ่าพวกเราอยู่” เฒ่า

อุดรกล่าวขึ้น
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“ศัตรู…หมายถึงกระทิงเหล็กหรือ” ยาจกซูถาม

“กระทิงเหล็กคนเดียวข้าไม่กังวล แต่มีกลุ่มไฮยีน่าของกิลด์สาม

ราชันสวรรค์เข้ามาสมทบด้วย พวกมันเป็นนักล่าและนักซุ่มโจมตีที่ขึ้นชื่อ

ของกิลด์” เฒ่าอุดรตอบ 

ยาจกซู เสี่ยวหยง ฮุยจง และฮุยหลงถึงกับซีดไปเลย เพราะทั้งสี่คน 

ต่างรู้จักชือ่เสยีงคนกลุม่นี ้ฉางซาเหน็อาการของทกุคนเขากพ็อจะมองออก 

พวกเขาก�าลังอยู่ในวิกฤตอีกครั้ง เพราะระยะทางจากที่น่ีถึงเมืองนภามัน

ไม่ใช่ใกล้ๆ เลย

“กลุ่มไฮยีน่ามันเจ๋งขนาดนั้นเลยหรือ” ฉางซาถาม

“ใช่! มันเป็นกลุ่มที่เชี่ยวชาญการไล่ล่า ภายในกลุ่มล้วนเต็มไปด้วย

ยอดฝีมือระดับ 60 ขึ้น หัวหน้ากลุ่มของมันคือ อสูรไร้ใจ มีระดับพื้นฐาน

ที่ 68 นิสัยของมันโหดเหี้ยม ขอเพียงไม่ถูกใจใคร มันจะตามฆ่าผู้เล่น 

คนนั้นสุดขอบฟ้า คนในเมืองนภาล้วนกลัวคนกลุ่มนี้มาก” ยาจกซูอธิบาย

“ถ้าพวกมนัมาสมทบตามข่าวท่ีได้มา ด้วยก�าลงัพลปัจจบุนั พวกเรา

แทบไม่มีโอกาสรอดตาย” เฒ่าอุดรกล่าวตามตรง เสี่ยวหยง ฮุยจง และ

ฮุยหลงต่างหน้าซีดกันหมด

“น่าเสียดาย รางวัลเว้นตาย ใช้ได้แต่ในสุสานเท่านั้น ไม่งั้นเราคง

มีทางรอดกัน”

ยาจกซูกล่าวขึ้นน�้าเสียงเซ็งๆ อยู่บ้าง เฒ่าอุดรน่ิงคิดเล็กน้อยก็

กล่าวขึ้นว่า

“พวกเรายังพอมีทางรอดอยู่”

“ทางไหน ลุง” ฉางซาถาม

“ข้าจะตดิต่อกลบัไปยงักลิด์พนัธมติรเพือ่ตรวจสอบว่ามีใครอยู่แถวน้ี 

บ้าง ขอเพยีงพวกเขายอมช่วยเหลือ บางทีพวกเราอาจรอดตาย” เฒ่าอดุร

กล่าวเสียงเรียบ 

ยาจกชูพยักหน้ากล่าวต่อไปว่า

“ฉันเองก็จะสอบถามกิลด์พันธมิตรของฉันเหมือนกัน หวังว่าเขาจะ

มียอดฝีมือมาปฏิบัติภารกิจแถวนี้”

เมื่อเฒ่าอุดรและยาจกซูแยกย้ายกันไปโทรศัพท์ เสี่ยวหยง ฮุยจง 

และฮุยหลงก็โทรศัพท์ไปหาเพื่อนๆ เช่นกัน เพื่อสอบถามว่าปัจจุบันพวก
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เขาอยู่ที่ไหนกันบ้าง

ฉางซานั่งเงียบๆ สักพักเขาก็รีบลุกขึ้นและเดินเข้าไปในป่าห่างออก

ไปไม่ไกลนัก คนที่ยืนรอคอยฉางซาคือ ซอมบี้แมนนั่นเอง

ตั้งแต่เมื่อวานแล้ว ฉางซาได้ส่งซอมบี้แมนไปไล่ล่าเทพบุตรต้อง 

ค�าสาป ทัง้สองไล่ล่ากนัอยูท่ัง้คืน แต่ซอมบีแ้มนกจ็บัตวัเทพบตุรต้องค�าสาป

ไม่ได้ สุดท้ายฉางซาจึงออกค�าสั่งให้ซอมบี้แมนกลับมา

“เทพบุตรต้องค�าสาป สักวันฉันจะจับนายให้ได้” ฉางซากล่าวยิ้มๆ 

หลังจากเก็บซอมบี้แมนในรูปหุ่นไม้เสร็จ เขาก็เดินกลับไปยังที่พัก

หนึ่งชั่วโมงผ่านไป

“ข้าติดต่อไปแล้ว กิลด์พันธมิตรของข้า เวลานี้พวกเขาอยู่ห่างจาก

พวกเราประมาณ 200 กิโลเมตร และพวกเขาก�าลังออกเดินทางมาที่

นี่” เฒ่าอุดรหยุดพักหายใจเล็กน้อยก็กล่าวต่อไปว่า

“แต่อย่างไรก็ตาม พวกเขายังคงมาไม่ทันแน่ เราต้องหาวิธีเอาตัว

รอดให้ได้ก่อน”

ยาจกซูพยักหน้ากล่าวขึ้นว่า

“พนัธมติรของฉนัอยู่ใกล้กว่าพนัธมติรของเฒ่าอดุร พวกเขาอยูห่่าง

ออกไป 100 กิโลเมตร และพวกเขายินดีมาช่วยเหลือ แต่น่าเสียดายพวก

เขามีก�าลังเพียงแค่ห้าคนเท่านั้น”

“ยอดฝีมือห้าคนก็ยังดี” เฒ่าอุดรกล่าวสีหน้าพึงพอใจ

“อืม…แปลว่า พวกเราต้องการเวลาช่วงหนึ่งเพื่อให้พันธมิตรมาช่วย

เหลอืสนิะ พวกศตัรคูงรอพวกเราอยูห่น้า GATE ออกไปปุบ๊ พวกมนัคงเล่น

พวกเราเลย ลุงมีแผนเอาตัวรอดอย่างไร” ฉางซาถามเข้าประเด็น

“เวลาที่ GATE ส่งผู้เล่นออกไป มันจะถามว่า ต้องการไปเป็นกลุ่ม

หรอืแยกกนั เราทกุคนจะต้องแยกกนั เพือ่แบ่งกองก�าลงัของศตัรอูอกเป็น 

กลุ่มย่อยๆ พวกเราถึงจะมีโอกาสหนีรอด”

เฒ่าอุดรตอบ ก่อนจะมองไปยังหลานสาวกล่าวต่อไปว่า

“เสี่ยวหยงไหวไหม”

“ค่ะ หนูมีหุ่นเชิดสังหารเป็นเพื่อน และมียาล่องหน หนูไม่กลัวพวก

เขา” เสี่ยวหยงตอบ 



ปากกาแดงดำา  33

ฉางซาส่ายหน้ากล่าวขึ้นว่า

“มหีุน่เชิดสงัหารกบัยาล่องหนยงัไม่พอ เสีย่วหยงไม่ควรได้รบัอนัตราย 

ใดๆ ทั้งสิ้น ฉันมีวิธีให้เธอรอดตาย”

“เอ็งมีวิธีจริงหรือวะ” เฒ่าอุดรถาม 

ฉางซาพยกัหน้าและล้วงมอืเข้าไปในกระเป๋ามติ ิหยบิกล่องสมนุไพร

ออกมา

“ในนี้มีว่านชราจ�าศีลอยู่ มันใช้ได้ดีกว่ายาล่องหนอีก” ฉางซากล่าว

ขึ้น 

เฒ่าอุดรดวงตากระจ่างวูบ

“ถ้ามีไอ้นี่ เสี่ยวหยงรอดแน่นอน!” เฒ่าอุดรกล่าวน�้าเสียงยินดี

“พี่ชายมีว่านหลายต้นหรือเปล่า” ฮุยหลงถาม 

ฉางซาส่ายหน้า กล่าวขึ้นว่า

“ฉันมีแค่ต้นเดียว”

ฉางซากล่าวจบ เขาก็ยื่นส่งไปให้แก่เสี่ยวหยง เธอส่ายหน้ากล่าว

ขึ้นว่า

“พี่ชายเองก็ต้องการใช้เหมือนกัน ไม่ควรยกมันให้เสี่ยวหยงนะคะ”

“เอาไป…ต่อให้เธอไม่รับ ฉันก็ไม่ได้ใช้มันอยู่ดี”

ฉางซาตอบ ท�าให้เสี่ยวหยงงงมาก

“ท�าไมพี่ชายถึงไม่ใช้ล่ะคะ” เสี่ยวหยงถามต่อ 

ฉางซาคลี่ยิ้มดวงตาทอประกายเร้นลับกล่าวว่า

“เพราะฉนัไม่ได้มเีป้าหมายหน ีแต่ฉนัมเีป้าหมายฆ่าพวกมนัทัง้หมด

ยังไงล่ะ”

“ไอ้ตัวแสบ!” เฒ่าอุดรร้องเสียงหลง

“นายท�าไม่ได้หรอก แม้นายจะมี Undead ก็ตาม” ยาจกซูกล่าวขึ้น 

ฉางซาหัวเราะกล่าวขึ้นว่า

“ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอก ฉันมีเส้นทางเดินของฉันแล้ว”

ฉางซาโยนกล่องสมุนไพรออกไป เสี่ยวหยงก็รับเอาไว้ทันที ฉางซา

ยังไม่ได้อธิบายการใช้ เฒ่าอุดรก็รีบสอนหลานสาวตัวเอง โดยที่เขาไม่

ต้องเหนื่อยอธิบาย 

ฉางซาหันไปมองฮุยจงกับฮุยหลงที่นั่งคอตกอยู่ เขาพ่นลมหายใจ
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ออกมากล่าวขึ้นว่า

“ฮุยจงกับฮุยหลง ยังจ�าวิธีวางระเบิดรูปแบบต่างๆ ที่ฉันสอน 

ได้ไหม จงใช้มันเอาตัวรอดซะ ถึงเวลาแล้วที่นายจะต้องเรียนรู้ด้วยตัวของ

พวกนายเอง ถ้าพวกนายตาย ให้ถือว่ามันเป็นบทเรียน แล้วนายจะเก่งขึ้น

ในอนาคต”

ค�าพูดกระตุ้นของฉางซา ท�าให้ฮุยจงกับฮุยหลงเร่ิมมีความคิดต่อสู้

เอาตัวรอด

“พวกนายคงมีระเบิดไม่เยอะ ฉันจะแบ่งให้พวกนายไปใช้คนละ 

200 ลูก ใช้มันให้ดี ฉันขอเตือนพวกนายไว้ พวกนายยังไม่ช�านาญการวาง

ระเบิด ให้ใช้งานมันเพื่อหนีเท่านั้น” ฉางซากล่าวน�้าเสียงจริงจัง 

ฮุยจงกับฮุยหลงตา่งกพ็ยกัหน้ารับ ยาจกซูใชม้ือจับไหล่ฉางซากลา่ว

ขึ้นว่า

“ในกลุ่มผู้เล่นเมืองนภา ฉันบอกได้เต็มปาก นายเป็นคนหนึ่งที่ฉัน

นับถือมากที่สุด ฉันหวังว่านายจะประสบผลส�าเร็จในสิ่งที่นายคิดไว้”

“ขอบคุณ ฉันจะไม่ตายแน่นอน” ฉางซากล่าวยิ้มๆ

เฒ่าอุดรสอนวธิกีารใช้ว่านชราจ�าศลีเสรจ็ กก็ลบัมาปรึกษาเส้นทาง 

หนีกับยาจกซู ทั้งสองมีเป้าหมายคือการถ่วงเวลาจนกระทั่งกองก�าลัง

พันธมิตรของพวกเขามาถึง แน่นอนทั้งสองได้แจกพิกัดนัดแนะเจอกันให้

แก่กองก�าลังพันธมิตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ที่ด้านนอก GATE 

ในที่สุดกลุ่มไฮยีน่าก็มาถึง อสูรไร้ใจเดินยิ้มเข้ามาจับมือกับกระทิง

เหล็ก ในอดีตทั้งสองเคยออกท�าภารกิจร่วมกันมาหลายครั้งแล้ว

“ฮ่าๆๆ ขอบคุณที่มา” กระทิงเหล็กกล่าวขึ้น

“อย่าเกรงใจ ศัตรูของนายมันก็คือศัตรูของฉัน” อสูรไร้ใจตอบ 

กระทงิเหลก็มองดกูองก�าลงัทีอ่สรูไร้ใจน�ามาด้วย ล้วนเป็นกองก�าลงั

ที่แข็งแกร่ง เขารู้สึกพึงพอใจมาก

“กองก�าลังของนายยอดเยี่ยมจริงๆ” กระทิงเหล็กเอ่ยปากชม

“ฮ่าๆๆ กองก�าลังของนายก็ใช่ย่อย ไม่ต้องมาชมฉันหรอก” อสูร

ไร้ใจตอบ 
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กระทิงเหล็กถอนใจกล่าวขึ้นว่า

“อดีตอาจจะใช่ แต่ตอนนี้ระดับพวกฉันลดกันหลายคน ไม่ใช่กอง

ก�าลังที่แข็งแกร่งอีกต่อไปแล้ว”

อสูรไร้ใจใช้มือตบไหล่เพื่อนกล่าวขึ้นว่า

“เล่าเรื่องของนายมา ใครท�าให้นายต้องอยู่ในสภาพนี้ ฉันจะแก้

แค้นให้นายเอง”

กระทิงเหล็กพยักหน้า และเริ่มเล่าเรื่องทั้งหมดให้อสูรไร้ใจฟัง แต่

เขาก็ยังปิดบังเรื่องการถูกรีดไถเอาไว้ เพราะมันเป็นเรื่องขายหน้าที่สุด

ของเขา

“นึกไม่ถึง ไอ้เลวนั่นจะมี Undead” อสูรไร้ใจกล่าวขึ้น

“ไม่รู้ พวกเราสามารถครอบครอง Undead ของมันไหม”

กระทิงเหล็กถามขึ้นลอยๆ อสูรไร้ใจส่ายหน้ากล่าวขึ้นว่า

“ตามหนังสืออธิบายว่า Undead ถูกเก็บไว้ในช่องว่างมิติ ถ้ามันไม่

ยอมเอาออกมา อย่าหวังจะได้ Undead จากมัน”

“งั้นเราจับเด็กผู้หญิงหลานไอ้แก่บังคับมันดีหรือเปล่า”

กระทิงเหล็กแสดงความคิดเห็น อสูรไร้ใจส่ายหน้ากล่าวขึ้นว่า

“Undead เป็นของหายาก ชีวิตเด็กหญิงคนหนึ่ง ตายก็แค่ระดับ

ลด ไม่มีค่าแลกกับ Undead หรอก เราต้องจับตัวมันมา และลองเสนอ

ราคาซื้อจากมันดู”

“แต่ฉันต้องการฆ่ามัน ไม่ต้องการท�าธุรกิจกับมัน” กระทิงเหล็ก

ค�าราม 

อสูรไร้ใจหัวเราะข�ากล่าวขึ้นว่า

“นายไม่ต้องเป็นกังวล ไม่ว่าเราจะท�าธรุกจิส�าเรจ็หรอืไม่ ฉนัจะมอบ

มันให้นาย ส่วนจะฆ่าหรือไม่ขึ้นอยู่กับนาย”

“ฮ่าๆๆ ดี…ฉันจะทรมานมันก่อนจะฆ่า ฮ่าๆๆ”

กระทิงเหล็กกล่าวตอบพร้อมกับจับมืออสูรไร้ใจเขย่าแรงๆ

“การมาของฉันมีโอกาสรู้ไปถึงหูไอ้แก่อุดรแล้ว ถ้ามันออกมา

จาก GATE มันจะต้องเลือกกระจายก�าลังกันไปปรากฏตัวตามจุดต่างๆ 

แน่นอน เราต้องวางก�าลังให้ดี ไม่งั้นพวกมันอาจเล็ดลอดออกไปได้” อสูร

ไร้ใจกล่าวขึ้น 



36  เกมน้ีขเกมน้ีขา้ขอเป็นพระเอก เล่ม 5  เทือกเขามังกรบิน

กระทิงเหล็กพยักหน้าเห็นด้วย

“อีก 1-2 ชั่วโมงข้างหน้า GATE จะปิดแล้ว เราต้องรีบกระจาย

ก�าลังคนด่วน” กระทิงเหล็กกล่าวขึ้น

“การฆ่าครั้งนี้เป็นเรื่องน่าต่ืนเต้นส�าหรับฉันไม่น้อย ฉันอยากรู้

เหมือนกัน ไอ้แก่อุดรจะรอดจากกรงเล็บของฉันไหม มันเป็นการพิสูจน์

ความสามารถที่ดีของฉันอีกครั้ง” อสูรไร้ใจกล่าวยิ้มๆ

“แล้วเรือ่งไอ้เลวนัน่ นายจะไม่ไปจัดการเองหรอื” กระทงิเหลก็ถาม 

อสูรไร้ใจหัวเราะกล่าวขึ้นว่า

“ฮ่าๆๆ แค่จับหมอนัน่ ยงัไม่จ�าเป็นต้องถึงมอืฉนัหรอก หมอนัน่ระดบั

ก็ไม่เท่าไร Undead ของมันก็แค่ระดับ 60 ใช้ลูกสมุนของฉันสิบคน ก็จับ

ตัวมันได้อย่างสบายๆ แล้ว”

“เมื่อนายมั่นใจ ฉันก็จะคอยดูความส�าเร็จของนาย ถ้านายจับมันมา

ให้ฉันฆ่าได้ ดาบคลาส B ที่นายอยากได้ ฉันจะยกมันให้แก่นาย”

กระทิงเหล็กกล่าวเสียงเรียบ อสูรไร้ใจดวงตากระจ่างวูบหนึ่ง

“ฮ่าๆๆ ขอบใจล่วงหน้า นายต้องได้สมหวังแน่นอน”

อสูรไร้ใจกล่าวน�้าเสียงยินดี ทั้งสองสบตากันและหัวเราะดังๆ ออก

มา

ภายใน GATE

เฒ่าอุดร ยาจกซู ฉางซา เสี่ยวหยง ฮุยจง และฮุยหลง ยืนจับกลุ่ม

กัน เพราะ GATE ก�าลังจะปิดตัวในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าแล้ว

เฒ่าอดุรหนัไปมองฉางซาท่ียนืกอดอกท่าทางสบายใจอยู่ใกล้ๆ ก่อน

จะกล่าวขึ้นว่า

“แม้ข้าไม่รู้เอ็งมีดีอะไร ถึงไม่กังวลกับกลุ่มไฮยีน่าสักนิด แต่ข้าขอ

เตือนเอ็งอย่าประมาทพวกมันเด็ดขาด มันเป็นนักล่าที่น่ากลัวที่สุดในเมือง

นภา”

ฉางซาพยักหน้ารับหงึกๆ ก่อนจะกล่าวเสียงเครียดขึ้นว่า

“ลุง ฉันลืมถามอะไรบางอย่าง มันส�าคัญมากๆ ฉันจะต้องรู้ให้ได้ 

ลุงต้องตอบตามความจริง เพราะค�าตอบของลุงมันมีผลต่อการฆ่าศัตรู

ของฉัน”
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ค�าถามของฉางซา ท�าให้ยาจกซู เสี่ยวหยง ฮุยจง และฮุยหลงสนใจ

จึงหยุดสนทนากัน

เฒ่าอุดรตีหน้ายุ่งกล่าวเสียงเรียบว่า

“ถ้าถามลึกๆ ข้าตอบให้เอ็งไม่ได้หรอกโว้ย ข้าตอบได้เพยีงบางเรือ่ง

ของพวกมันเท่านั้น”

“ฉันถามไม่ลึกหรอกน่า” ฉางซากล่าวขึ้นสีหน้าตื่นเต้นมาก

“ว่ามาสิ ข้าจะใช้ความสามารถท้ังหมดของข้าตอบค�าถามของเอ็ง

ให้ได้” เฒ่าอุดรกล่าวน�้าเสียงจริงจังมาก 

ฉางซาพยักหน้าแล้วถามว่า

“คือ…ไอ้กลุ่มไฮยีน่าอะไรนั่น มันรวยเปล่า”

“…”

“…”

-*-  <<<<< สีหน้าเฒ่าอุดร

O_o <<<<< สีหน้าคนอื่นๆ

“สมองเอ็งก�าลังคิดบ้าอะไรอยู่เนี่ย” เฒ่าอุดรถาม

“ช่างฉันเถอะน่า ตอบฉันมาก่อน” ฉางซากล่าวตัดบท 

เฒ่าอุดรส่ายหน้ากล่าวขึ้นว่า

“ข้าคงตอบเอ็งไม่ได้หรอกนะว่าพวกมันรวยไหม แต่ไอ้อสูรไร้ใจ 

มันเคยประมูลยาเพิ่มระดับในนามส่วนตัว ด้วยเงิน 600 ล้านเหรียญเงิน 

ยูหยวน”

“600 ล้าน โอ…นี่มันหมูพันธุ์เนื้อนี่หว่า!”

ฉางซาร้องอุทานออกมา ดวงตาทอแสงความโลภออกมาอย่าง

ชัดเจน

“ไอ้เด็กบ้า! เอ็งคิดจะปล้นมันหรือเนี่ย” เฒ่าอุดรกล่าวสีหน้าตกใจ

“เปล่าๆ ฉันแค่ถามไปงั้นๆ แหละ”

ฉางซารีบตอบ ส่วนในใจก็คิดไปอีกแบบ

‘อ๊ากกก…ปล้นอสูรไร้ใจสัก 600 ล้าน สมุนของมันได้อีกสัก 400 

ล้าน โอ๊ย…ก�าไรอื้อเลยตรู’

ดูเหมือนสีหน้าเคลิ้มๆ ของฉางซา จะไม่สามารถปกปิดใครๆ ได้

“เฮ้อ…ข้าจะห้ามเอ็งยังไงเนี่ย เอ็งถึงจะฟังข้า” เฒ่าอุดรกล่าวออก
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มาเบาๆ 

ฉางซาไม่สนใจ เขาคลี่ยิ้มให้ทุกคนกล่าวขึ้นว่า

“ก่อนออกจาก GATE ฉันมีของขวัญบางอย่างให้ทุกคน”

ฉางซากล่าวขึ้น ท�าให้ทุกคนสนใจมาก

“ของขวัญอะไรคะ พี่ชาย” เสี่ยวหยงถาม

“ของขวัญที่หาซื้อกันไม่ได้”

ฉางซาตอบพร้อมกบัล้วงมอืเข้าไปในกระเป๋ามติ ิหยิบกล่องสมนุไพร

ออกมา เมื่อฉางซาเปิดออก ภายในมีซาลาเปาทั้งหมดห้าลูก ทุกคนต่าง

จ้องมองซาลาเปาตาเขม็ง

“นี่คือซาลาเปาที่ฉันอยากจะมอบให้ทุกคน” ฉางซากล่าวขึ้น 

ทกุคนยิม้แห้งๆ ต่างก็ไม่คิดฉางซาจะมอบซาลาเปาให้เป็นของขวญั

“ขอบคุณค่ะพี่ชาย เสี่ยวหยงจะเก็บไว้กินตอนหิวข้าว”

“ฮ่าๆๆ ซาลาเปานี ้ฉนัไม่แนะน�าให้กินเป็นอาหาร มนัเสยีของเกนิไป 

เสี่ยวหยง นี่เป็นซาลาเปาชนิดพิเศษ ไม่มีขายตามท้องตลาดหรอกนะ”

ฉางซากล่าวเป็นปริศนา สร้างความสงสัยให้ทุกคนอีกครั้ง

“มนัพเิศษตรงไหนครบัพีช่าย ดมูนักเ็หมอืนซาลาเปาธรรมดา” ฮยุจง 

ถาม 

ฉางซาหยิบซาลาเปาขึ้นมาโยนเล่นในมือกล่าวว่า

“ความพเิศษของมนัคือ มนัเป็นซาลาเปาเพิม่ 3 ระดบั แต่จ�ากดัเวลา 

ในการใช้”

“ซาลาเปาเพิ่มระดับ!”

ทุกคนแทบจะตะโกนออกมาพร้อมกนั โดยเฉพาะเฒ่าอดุรทีอ่ตุส่าห์

ใช้คัมภีร์ลับลดระดับตัวเองลงหนึ่ง เป็นคนที่ช็อกกับค�าพูดของฉางซามาก

ที่สุด

“เอ็งล้อเล่นใช่ไหม” เฒ่าอุดรกล่าวขึ้น

“ฉันพูดจริงๆ ทันทีที่กินมันเข้าไป ระดับของผู้กินจะเพิ่ม 3 ระดับ

ในทันที ฉันจะแจกให้ทุกคนเอาไว้ใช้ยามฉุกเฉิน”

ฉางซาตอบจบ ก็หยิบซาลาเปาส่งให้ทุกคน เฒ่าอุดรมองซาลาเปา

ในมือคล้ายกับเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง

“มันใช้ได้แน่หรือวะ” เฒ่าอุดรถาม
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“ได้สิ แต่ถ้าลุงไม่มั่นใจ เอาคืนให้ฉันก็ได้นะ”

ฉางซาตอบพร้อมกับแบมือออกไป แต่เฒ่าอุดรไม่ยอมคืนรีบเก็บ

เข้าไปไว้ในอกเสือ้ ส่วนภายในใจ เฒ่าอดุรก�าลงัน่ังร้องไห้ เพราะไอ้ซาลาเปา 

ก้อนนี้ มันเทพกว่าคัมภีร์ลับของตัวเองเป็นไหนๆ

“ถ้ามันยกระดับช่ัวคราวได้จริง แบบนี้ฉันก็ไม่ต้องกังวลกับกระทิง

เหล็กและกลุ่มไฮยีน่าอีกแล้ว”

ยาจกซูกล่าวน�้าเสียงมั่นใจมาก

“ฉันขอเตือนทุกคนอีกครั้ง ทรูซาลาเปาที่ฉันแจกให้ไป มันมีระยะ

เวลาในการใช้งานไม่นานนกั ถ้าจะใช้มนัจงใช้ในเวลาทีค่บัขนัทีส่ดุเท่านัน้”

ฉางซาเอ่ยปากเตือนซ�้า เพราะกลัวเฒ่าอุดรและยาจกซูจะคิดใช้ทรู

ซาลาเปาเพื่อแก้แค้น แทนที่จะใช้หนีหรือป้องกันตัวเอง

ทกุคนยงัไม่ทันได้พดูอะไรกนัต่อ ท้องฟ้ากเ็ริม่กลายเป็นสทีอง เฒ่า

อุดรรีบตะโกนขึ้นทันที

“เวลาออกจาก GATE มาถึงแล้ว ทุกคนรักษาตัวกันให้ดี!”

แสงสีทองบนท้องฟ้า อยู่ๆ ก็ค่อยๆ หล่นลงมา ไม่นานมันก็คลุมร่าง

ของทกุคน ชัว่ครูเ่ดยีวร่างกายของฉางซากถ็กูส่งเข้าไปในห้องโถงแห่งหนึง่ 

ภายในห้องโถงมแีท่งหนิและมจีอมอนเิตอร์ฝังอยูภ่ายใน ฉางซาพจิารณาบน

จอมอนิเตอร์เห็นจุดสีแดงและจุดสีเขียวบนพื้นที่จอมอนิเตอร์

“จุดสีแดงคือพื้นที่ที่เราจะเลือกไปปรากฏตัวนอก GATE ส่วนจุดสี

เขียวคงเป็นต�าแหน่งของผู้เล่น เพราะมันสามารถเคลื่อนไหวได้” ฉางซา

กล่าวขึ้นยิ้มๆ

“ท่าทางพวกมันจะกระจายก�าลังคนโอบล้อมบริเวณน้ีไว้ทั้งหมด 

ต�าแหน่งท่ีเฒ่าอดุร ยาจกซ ูฮยุจง และฮยุหลงจะไปปรากฏตวัตามแผน คง

ดึงก�าลังของศัตรูให้กระจายกันออกไปคนละทาง” ฉางซากล่าวต่อ

“ตามแผนแล้วเราต้องไปทางทิศเหนือเพื่อดึงศัตรูบางส่วนตามไป 

เช่นกัน อืม…มีกี่คนกันนะ หนึ่ง สอง สาม และสี่ น้อยจังแฮะ แต่ช่างมัน

เถอะ”

ฉางซากล่าวจบ เขาก็ท่ิมนิ้วไปยังจุดสีแดงจุดหนึ่งบนจอมอนิเตอร์ 

พริบตาร่างของฉางซาก็เรืองแสงและหายไปจากห้องโถง
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ที่หน้า GATE

แสงสีทองลูกกลมๆ พุ่งออกมาจาก GATE หลายดวง กระทิงเหล็ก

และอสูรไร้ใจไม่อาจจะรู้ได้เลยว่า แสงสีทองพวกนั้นเป็นใครกันบ้าง พวก

เขาท�าได้อย่างเดยีวคอื การส่งลกูสมนุวิง่ไล่ตามแสงลกูกลมๆ ไปเพือ่จะได้

ดูให้แน่ใจว่าใครออกมาจากข้างใน

พอร่างฉางซาปรากฏออกมากลางป่า เขาก็พุ่งตัวหลบเข้าไปหลัง

ต้นไม้ในทนัท ีฉางซาหยบิธนเูหลก็ด�าออกมาพร้อมกบัสัง่ให้มนัรบัพลงัชวีติ 

ธนเูหลก็ด�ากเ็ริม่เกดิเป็นลวดลายสีส้มไปตามคันธน ูฉางซารบีหยบิซองลกู

ธนูหัวเงินออกมาเตรียมพร้อมโจมตี

ฉางซาเรียกไร้เงาออกมา มันก็รีบกระโดดขึ้นไปบนศีรษะฉางซา 

เพื่อระวังภัย ชั่วครู่เดียวไร้เงาก็ส่งเสียงร้องเบาๆ พร้อมกับชี้กรงเล็บของ

มันบอกทิศทางที่มีศัตรูก�าลังใกล้เข้ามา

ฉางซาคลี่ยิ้ม เขาหยิบหุ่นไม้ซอมบี้แมนออกมา และโยนลงข้างๆ 

ร่างของซอมบี้แมนก็ปรากฏตัว ฉางซาง้างสายธนูเล็งไปยังเป้าหมายที่

เป็นพุ่มไม้ 

สวบ! ผูเ้ล่นคนหนึง่มดุออกมา ฉางซาไม่สนใจว่ามนัจะเป็นกลิด์ไหน 

ถ้ามันไล่ตามเขาแสดงว่ามันต้องเป็นศัตรูอย่างไม่ต้องสงสัย เขาปล่อย 

ลูกธนูในทันที

ฟ้าววว! ลูกธนูแหวกอากาศ ผู้เล่นที่เพิ่งโผล่พ้นพุ่มไม้ยังไม่ทันได ้

ตั้งตัว ลูกธนูก็เจาะเข้าไปบริเวณหน้าอกเขาเต็มแรง

ตูม! 

“อ๊ากกก” ผูเ้ล่นคนนัน้ร้องลัน่ ร่างกระเดน็ย้อนกลบัเข้าไปในพุม่ไม้

“ซอมบี้แมนไปอัดมัน แต่อย่าให้ถึงตาย”

ฉางซาออกค�าสั่ง ซอมบี้แมนก็พุ่งร่างออกไป พริบตาก็มุดเข้าไป

ในพุ่มไม้ 

ตูม! ร่างของศัตรูถูกโยนออกมา โครม! ร่างของมันฟาดลงบนพื้น 

ซอมบีแ้มนรบีทะยานไล่ตามออกมา พร้อมกับกระหน�า่กระทบืเท้าลงทีย่อด

อกไม่ยั้ง เลือดสดๆ ทะลักออกมาจากปากของศัตรู ซอมบี้แมนกระทืบ

อย่างไร้ความปรานี

ผู้เล่นพยายามกลิ้งตัวหนี แต่ก็ไม่พ้นถูกไล่กระทืบซ�้า ฉางซาเห็นว่า
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คงไม่มีภัยแล้ว เขาจึงเดินออกจากที่หลบซ่อนตัว 

ผู้เล่นคนนั้นเห็นฉางซาก็ตะโกนดังลั่น

“ผีดิบ! ช่วยด้วย! ช่วยฉันด้วย!”

ฉางซาส่งรหัสมือ ซอมบี้แมนก็เปลี่ยนจากไล่กระทืบเป็นเดินตาม 

ผู้เล่นที่ก�าลังคลานไปหาฉางซา ผู้เล่นคลานมาใกล้ฉางซาแล้วหันไปชี้ยัง

ร่างผีดิบกล่าวขึ้นว่า

“ช่วยฉัน! ผีดิบก�าลังจะฆ่าฉัน!”

ฉางซาเดินมาหยุดอยู่ใกล้ๆ ผู้เล่นคนนั้นกล่าวขึ้นว่า

“นายเป็นคนของกิลด์สามราชันสวรรค์ใช่ไหม”

“ใช่แล้ว ถ้านายช่วยฉัน นายจะได้รับรางวัลตอบแทนจากฉันอย่าง

งาม”

ผู้เล่นคนนั้นรีบตอบ พร้อมกับหันมามองฉางซา

“โอ…รางวัลหรือ ท่าทางฉันจะได้เหยื่อรายแรกสมใจแล้วละ” 

ฉางซากล่าวจบ เท้าของเขาก็เตะเสยเข้าไปที่ปลายคางของศัตร ู

ที่นั่งพูดกับเขาอยู่ดัง ก๊อก! ผู้เล่นคนนั้นกระเด็นหงายหลังล้มฟาดพื้นดัง

โครม

“ซอมบี้แมนอัดมัน”

ฉางซาออกค�าสั่ง ซอมบี้แมนก็เดินเข้ามากระทืบต่อ

“แก…แก…แกเป็นคนควบคุมผีดิบ!”

ผู้เล่นร้องด้วยความตกใจ ผู้เล่นคนนี้ระดับ 60 ขึ้น เมื่อครู่ฉางซา

โจมตเีตม็ก�าลงั แม้จะเป็นจดุอ่อนของผูเ้ล่น แต่ด้วยระดับพืน้ฐานของฉางซา  

ฝ่ายตรงข้ามจึงไม่สลบ

ซอมบี้แมนกระทืบผู้เล่นคนนั้นจนหมดสภาพ ฉางซาก็สั่งให้ซอมบี้

แมนลากผู้เล่นคนนั้นไปหลังต้นไม้ใหญ่เพื่อสอบสวนและท�าธุรกิจ

“แก…รู้ไหม แกท�าอะไรลงไป”

ผู้เล่นชายถามสีหน้าโกรธแค้น สภาพของเขายับเยินเลือดเต็มตัว

ราวกับเขาพร้อมจะตายได้ทุกเมื่อ

“ฉันรู้สิ ฉันกระทืบนายไง นายช่วยรายงานสถานะของนายในกิลด์

สามราชันสวรรค์มาหน่อยสิ บางทีฉันอาจจะกลัวก็ได้นะ”

ฉางซากล่าวยิ้มๆ ผู้เล่นชายถ่มเลือดออกจากปาก กล่าวขึ้นว่า
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“ฉันอยู่ในสังกัดหน่วยกระทิงเหล็ก การทุบตีฉันนายจะต้องเสียใจ 

ถ้าฉลาดจงปล่อยฉัน และให้ค่าท�าขวัญฉันซะ”

“โอ…นายเป็นคนในหน่วยของกระทิงเหล็ก” ฉางซากล่าวขึ้น

‘อมื ไม่คุน้หน้ามนัแฮะ หมอนีค่งออกจาก GATE มาก่อน ไม่ได้ร่วม

รบกับกระทิงเหล็ก ไม่งั้นมันคงรู้จักเราแล้ว’ ฉางซาคิดในใจ

“ฮ่าๆๆ เงียบเลย กลัวแล้วใช่ไหม ปล่อยฉันเดี๋ยวนี้ ก่อนที่นายจะ

ตายศพไม่สวย” ผู้เล่นชายข่มขู่ 

ฉางซาคลี่ยิ้มกล่าวขึ้นว่า

“ซอมบี้แมนตบปากมันสามครั้ง”

ผู้เล่นชายเบิกตาโตร้องดังลั่น

“เดี๋ยวๆ นายไม่กลัวพวกฉันหรือ!”

สิน้เสยีงพดูของผูเ้ล่นชาย ซอมบีแ้มนก็ก้าวเท้าเข้ามาอยูด้่านหน้าเขา

พร้อมกับใช้มือตบไปที่ปากสามครั้งอย่างรวดเร็ว ผัวะ! ผัวะ! ผัวะ! 

“อ๊ากกก!” ชายหนุ่มร้องลั่น เลือดทะลักออกมาจากปากอีกรอบ 

ซอมบี้แมนท�าภารกิจเสร็จมันก็เดินออกห่าง ฉางซาก็เดินมายืนอยู่ต่อหน้า

ศัตรู

“สถานะของนายขยะเกินไป พอดีฉันไม่กลัวกระทิงเหล็กว่ะ ไม่ต้อง

เอามาขู่ฉัน แต่อย่างไรก็ตาม พวกเราสามารถท�าธุรกิจซื้อขายชีวิตร่วมกัน

ได้ นายสนใจไหม” ฉางซาถามเข้าประเด็น

“นายอยากได้เงิน” ผู้เล่นคนนั้นถาม

“ใช่ ถ้าธุรกิจลงตัว นายจะมีชีวิตต่อไป” ฉางซาตอบ 

ผู้เล่นคนนั้นยิ้มเหี้ยม เขาเริ่มคิดแผนในใจ แน่นอนเขาจะแกล้งจ่าย

เงินให้แก่ศัตรูตรงหน้า หลังจากนั้นเขาจะไปน�าพรรคพวกในกิลด์มาไล่ฆ่า 

และยึดเงินคืนพร้อมเก็บก�าไรทีหลัง

“ฉันตกลง นายต้องการเท่าไร ฉันจะจ่ายให้” ผู้เล่นคนนั้นรีบตอบ

“ด…ีฉนัต้องการเงิน 50 ล้านเหรยีญเงินยหูยวน” ฉางซายืน่ข้อเสนอ 

ผู้เล่นคนนั้นถึงกับช็อกไปชั่วครู่

“นายบ้าหรือเปล่า ฉันไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นหรอก” ผู้เล่นคนนั้น

รีบพูด 

ฉางซาไม่สนใจ เพราะเขาประเมินไว้แล้ว ผู้เล่นคนนี้ระดับ 60 ขึ้น 
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เขาจะต้องมีเงินไม่น้อยทีเดียว ทั้งจากการปล้นคนอื่น และจากการล่าสัตว์

อสูรระดับสูง

“อย่าให้ฉันพูดซ�้าอีกครั้ง 50 ล้าน ส�าหรับราคาชีวิตนาย ฉันรับทั้ง

เงินสดและอัญมณี” ฉางซากล่าวเสียงเรียบ 

ผู้เล่นชายแกล้งแสดงละครสูดหายใจลึกๆ แต่ในใจก็ร้องด่าทอ 

แน่นอนเงินจ�านวนนี้เขาหมายมั่นจะมาเอาคืนทีหลัง เมื่อแสดงละครให ้

ตัวเองดูเสียดายเงินเสร็จแล้วก็กล่าวขึ้นว่า

“ก็ได้ ฉันจะจ่ายเงินให้นายเดี๋ยวนี้ แต่นายสัญญานะ ห้ามฆ่าฉัน”

“ฉันสัญญา พูดง่ายๆ แบบนี้สิฉันชอบ”

ฉางซากล่าวจบ เขาหยิบบัตรเครดิตออกมาและส่งไปให้แก่ผู้เล่น

ชายคนนั้น ไม่นานฉางซาก็ได้รับเงินตามจ�านวนที่เขาต้องการ ฉางซาหยิบ

เชอืกออกมาและส่ังให้ซอมบีแ้มนลากผูเ้ล่นชายไปทีต้่นไม้ ผูเ้ล่นชายตกใจ

รีบกล่าวขึ้นว่า

“นายโกหก! ไหนนายบอกจะปล่อยฉันไปไง”

“หึๆ ๆ ดเูหมอืนพรรคพวกของนายจะโอบล้อมป่านีเ้อาไว้แล้ว ถ้าฉนั 

ปล่อยนายตอนนี้ปุ๊บ นายก็คงไปตามพรรคพวกมารุมกระทืบฉันปั๊บ ฉัน 

ไม่โง่หรอกนะ ดังนั้นฉันจ�าเป็นต้องมองหาทางหนีทีไล่เอาไว้ก่อน ฉันจึงจะ

กล้าปล่อยนายไปตามสัญญา” ฉางซากล่าวยิ้มๆ 

ผู้เล่นชายถึงกับอึ้งพูดไม่ออก เพราะที่ฉางซากล่าวมามันเป็นจริง

ท้ังหมด ฉางซาให้ซอมบี้แมนเฝ้าศัตรูไว้ ส่วนตัวเองก็ไปดูความสามารถ

ของผู้เล่นสี่คนที่ขวางกั้นเส้นทางหนีของเขา

ฉางซาใช้ทักษะดวงตาเวหามองผ่านพุ่มไม้จากที่ไกลๆ พบว่าม ี

ผูเ้ล่นชายส่ีคนกระจายก�าลงักนัตามทีต่่างๆ กลุม่คนเหล่าน้ีล้วนเป็นผูเ้ล่นที่

มีระดับพื้นฐานสูง พวกเขาล้วนใส่แถบผ้าคาดแขนขวาซึ่งมีสัญลักษณ์เป็น

รูปสัตว์ป่า พวกเขาทั้งสี่คนต่างก็มีทักษะวิชาตัวเบาดีเยี่ยม ฉางซาเดาว่า 

คนทั้งหมดน่าจะเป็นคนของกลุ่มไฮยีน่าที่ถนัดการไล่ล่า

ฉางซาจ้องมองท่ีแขนและล�าคอ ศัตรูทั้งสี่คนล้วนใส่เครื่องประดับ

เป็นอัญมณีล�้าค่า

“โอ…คนพวกนี้ล้วนเป็นหมูอ้วน”

ฉางซาร�าพึง และย้อนกลับไปในป่า ก่อนจะท�าการวางระเบิดตาม
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จุดต่างๆ ทั้งระเบิดแบบเตะไม้ ระเบิดแบบเตะเชือกเส้นเอ็น ระเบิดแบบ

ห้อยบนต้นไม้ ฉางซาใช้เวลาท�างานเพียงครึ่งชั่วโมง โดยฉางซาจงใจจะไม่

ฆ่าศตัร ูเพยีงแค่ท�าให้บาดเจ็บเท่านัน้ เมือ่ทุกอย่างพร้อม ฉางซากเ็ดนิทาง

กลับไปหาศัตรูที่ถูกจับตัวไว้

ฉางซาท�าการปล่อยตัวศัตรเูป็นอิสระ เขาจ้องมองใบหน้าฝ่ายตรงข้าม

ก่อนจะกล่าวขึ้นว่า

“หน้าตาของนายดูดีเกินไปหรือเปล่าเนี่ย”

“หา…นายว่าอะไรนะ”

ผูเ้ล่นถาม พร้อมกบัท�าสหีน้าอึง้ๆ ฉางซาหนัไปมองซอมบีแ้มนกล่าว

ขึ้นว่า

“ช่วยกระทืบพ่ีแกอีกสักนิด เดี๋ยวกระทิงเหล็กจะดูไม่ออกว่าฉัน 

ร้ายกาจมากๆ”

“เดี๋ยวๆ!” ผู้เล่นคนนั้นแหกปากร้องอย่างตกใจ 

พรบิตาต่อมา ซอมบีแ้มนกล็งมอืซ้อมอย่างหนกั จนศตัรลูงไปหมอบ

กระแตบนพื้น

“อืม…จ�าหน้าไม่ได้ละ เยี่ยมมาก…ไปกันเถอะซอมบี้แมน”

ฉางซาหันไปสั่งสมุนจบ ทั้งสองก็หายตัวไปอย่างรวดเร็ว ผู้เล่นชาย

ที่ถูกซ้อมจนแทบลุกไม่ไหวเงยหน้ามองต�าแหน่งที่ทั้งสองจากไปด้วยความ

โกรธแค้น

“คอยดู…ฉันจะฆ่าแกให้ได้! ฉันจะฟ้องพี่กระทิงเหล็ก!” ผู้เล่นคน

นั้นค�าราม

ฉางซาท�าตามแผนที่วางไว้เสร็จ เขาก็ไปหลบซ่อนอยู่ในป่าหนาทึบ

เพื่อรอโอกาสหนี แน่นอนต�าแหน่งที่ฉางซาหลบซ่อนได้ถูกค�านวณไว้แล้ว

ว่า สกิลระวังภัยของเหล่ายอดฝีมือทั้งสี่คนที่ก�าลังควบคุมเส้นทางหลบหนี

ของเขา จะไม่สามารถตรวจสอบพบเขาได้ง่ายๆ

บริเวณหน้า GATE ที่ปิดตัวลงแล้ว

เมื่ออสูรไร้ใจได้รู ้ต�าแหน่งท่ีเฒ่าอุดรปรากฏตัวจากลูกสมุนของ

กระทิงเหล็ก เขาก็รีบออกติดตามไปทันที

ส่วนกระทงิเหลก็ตดัสนิใจรอฟังข่าวพร้อมกบัลกูสมนุของตวัเอง และ
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กลุ่มไฮยีน่าอีกหลายคนที่หน้า GATE ต่อไป

ในขณะกระทงิเหลก็ก�าลงัสงสยั ท�าไมผู้เล่นที่ใช้ Undead ถงึยงัไม่

ปรากฏตัว สายตาของเขาก็บังเอิญมองไปเห็นลูกสมุนคนหนึ่งของตัวเอง

ก�าลังเดินโซซัดโซเซออกมาจากป่าในสภาพบาดเจ็บสาหัส

“นายถูกใครท�าร้ายมา”

กระทิงเหล็กรีบถาม เมื่อเห็นสมุนล้มตัวลงนั่งที่ด้านหน้า

“พี่กระทิงเหล็ก ผมถูกคนถือธนูท�าร้าย”

ผู้เล่นหนุ่มที่ถูกฉางซาเล่นงานตอบน�้าเสียงอู้อี้ เพราะใบหน้าถูกอัด

จนบวมปูด กระทิงเหล็กรีบลุกขึ้นยืนทันที เมื่อพบว่าศัตรูที่เขาหมายหัวไว้

ได้ปรากฏตัวขึ้นแล้ว

“มันอยู่ที่ไหน” กระทิงเหล็กถาม

“ในป่าทางทิศนีค้รบั พีก่ระทิงเหล็กต้องรบีไปเดีย๋วนี ้เพราะมนัก�าลงั 

หาทางหนีออกจากป่า ถ้าชักช้าอาจจะไม่ทันกาล” สมุนของกระทิงเหล็ก

กล่าวเตือน 

กระทิงเหล็กพยักหน้าหันไปมองสมุนกลุ่มไฮยีน่ากล่าวขึ้นว่า

“พวกนายได้ยินแล้วใช่ไหม”

“ครับ” สมุนกลุ่มไฮยีน่ารับค�า 

พริบตาผู้เล่นท่ีถูกเตรียมไว้สิบคนก็ใช้วิชาตัวเบาทะยานร่างหายไป

อย่างรวดเร็ว กระทิงเหล็กค่อยๆ นั่งลงบนก้อนหินสีหน้ากระหย่ิมยินดีที่

จะได้แก้แค้นเร็วๆ นี้

กลุ่มไฮยีน่าสิบคนวิ่งปูพรมหาฉางซาในป่า ด้วยความประมาทพวก

เขาได้เตะเส้นเอ็นดึงสลักระเบิดโดยไม่รู้ตัว 

บึ้มๆๆ! เสียงระเบิดดังกึกก้องไปท้ังป่า กลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นไปบน

ท้องฟ้า 

ร่างสมุนกลุ่มไฮยีน่าห้าคนต่างก็กระเด็นกันไปคนละทาง ผู้เล่นสาม

ในห้าคนได้รับบาดเจ็บเป็นแผลฉกรรจ์ แต่ไม่ถึงตาย ส่วนอีกห้าคนเพียง 

เซถลาเพราะแรงอัดกระแทก 

“มีการวางระเบิด ระวังตัวด้วย” ผู้เล่นคนหนึ่งตะโกนเตือนเพื่อน

คนอื่นๆ

“บัดซบ! พวกเราติดกับดักของมันท�าให้เคลื่อนไหวช้าลง บ้าจริง! 



46  เกมน้ีขเกมน้ีขา้ขอเป็นพระเอก เล่ม 5  เทือกเขามังกรบิน

มันใช้ระเบิดควันด้วย มองไม่เห็นเลย ระวังตัวไว้ทุกคน มันอาจจะโจมตีซ�้า  

ให้ใช้ยุทธวิธีนิ่งสงบ อย่าเคลื่อนไหวโดยพลการ” ผู้เล่นอีกคนตะโกนเตือน

อย่างเร่งด่วน 

ทัง้สบิคนผ่านการต่อสู้ในป่ามาแล้ว ทุกคนจงึรู ้การส่งเสยีงหมายถงึ

การให้ศัตรูรู้ต�าแหน่งเป้าหมาย พวกเขาจึงเงียบเสียงในทันที

การระเบิดครั้งนี้ ส่งผลให้ยอดฝีมือสี่คนที่คุมพื้นที่ป่าอยู่ก่อนเกิด

ความตกใจไม่แพ้กัน ทั้งสี่ไม่ได้คาดคิดพื้นที่ที่พวกเขาคุมจะเกิดเหตุการณ์

เช่นนี้ขึ้น

“มีการใช้ระเบิด คงเป็นการวางกับดัก มันเป็นใครกัน” ผู้เล่นหนึ่ง

ในสี่กล่าวขึ้น

“รีบไปจัดการมัน ก่อนเหตุการณ์จะบานปลาย” ผู้เล่นอีกคนออก

ความคิดเห็น 

ทั้งหมดพยักหน้าเห็นชอบ แต่ก่อนที่ทั้งสี่จะเคลื่อนร่างมุ่งหน้าไปจุด

เกิดเหตุ ผู้เล่นคนหนึ่งก็กล่าวขึ้นว่า

“เมื่อครู่เป็นการวางกับดักระเบิดแน่นอน เราไม่อาจเคลื่อนไหวบน

พื้นได้ เพราะอาจจะมีการวางระเบิดดักเส้นทางของพวกเราเช่นกัน เรา

จะใช้เส้นทางบนต้นไม้แทน”

ทั้งสี่คนพยักหน้าพร้อมกับใช้วิชาตัวเบาเหินร่างขึ้นไปอย่างรวดเร็ว 

แต่ท้ังหมดเคล่ือนร่างไปได้เพียง 50 เมตร ผู้เล่นคนหน่ึงก็ไปเตะเส้นเอ็น

ที่ผูกโยงกับสลักระเบิดบนต้นไม้จนได้

บึ้มๆๆ! 

เสียงระเบิด 20 ลูก ท�างานดังสนั่นหวั่นไหว ร่างของยอดฝีมือ 

สี่คนต่างก็ร่วงตกลงมาจากต้นไม้ และฟาดลงกับพื้นดังโครมใหญ่ ทั้งแรง

ระเบิดและการตกจากที่สูงส่งผลให้พวกเขาสี่คนกระอักเลือดออกมาทันที

“บัดซบ! มันวางระเบิดบนต้นไม้ด้วย มันเป็นใครกัน”

ผู้เล่นหนึ่งในสี่คนกล่าวจบก็กระอักเลือดออกมาอีกครั้ง เพราะเขา

เป็นคนที่เตะเส้นเชือกเอ็นระเบิด จึงได้รับบาดเจ็บสาหัสกว่าอีกสามคน

ฟู่ๆๆ! เสียงระเบิดควันท�างาน ชั่วครู่เดียวก็เกิดหมอกควันปกคลุม

ไปทั่วทั้งป่าบริเวณนั้น

“บ้าจริง! แบบนี้จะหาทางออกไปได้ไงเนี่ย” ผู้เล่นคนหนึ่งโวยวาย
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“รีบรักษาตัวและติดต่อไปหาพี่อสูรไร้ใจด่วน ดูเหมือนฝ่ายตรงข้าม

จะเป็นผู้เชี่ยวชาญการวางระเบิด พวกเราไม่อาจเคลื่อนไหวอย่างวู่วามอีก

แล้ว”

ผู้เล่นอีกคนตอบ ซึ่งอีกสามคนก็เห็นชอบด้วย

ย้อนกลับไปหลายนาทีก่อนหน้า

เมื่อเกิดการระเบิด กระทิงเหล็กถึงกับตะลึงช็อกไปชั่วครู่ ในสมอง

ของเขาปั่นป่วนไปหมด สุดท้ายเขาก็ได้ข้อสรุปขึ้นมาบางอย่าง

“เป็นมันจริงหรือ”

กระทิงเหล็กครางออกมาเบาๆ สีหน้าของเขาแสดงความตื่นตกใจ

มากๆ

ในท่ีสุดกระทิงเหล็กก็รู้ ผู้เล่นที่วางระเบิดในสุสานเพื่อเล่นงานเขา

เป็นคนเดยีวกบัที่ใช้ Undead เมือ่ได้พบความลบันี ้ขนแขนของกระทงิเหลก็

ก็ลุกขึ้นมาเต้นระบ�าอย่างพร้อมเพรียงกันโดยไม่ได้นัดหมาย

“ไล่ล่าผู้เล่นประเภทนี้ในป่าไม่ดีแน่” กระทิงเหล็กกล่าวขึ้นเบาๆ

ในเกมก่อน เขาเคยเจอเหตุการณ์เช่นนี้มาแล้ว เขาแทบไม่ได้เฉียด

ไปใกล้คนวางระเบิดเลย เขาไม่รู้ด้วยซ�้าหน้าตาคนวางระเบิดเป็นอย่างไร

“พี่กระทิงเหล็ก มันเกิดอะไรขึ้น ท�าไมเกิดการระเบิดขึ้นในป่าได้”

ผู้เล่นที่ถูกฉางซาเล่นงานมา ถามสีหน้าตื่นตกใจ

“มันใช้นายเป็นนกต่อ เพื่อให้คนอื่นๆ ไปติดกับดักของมันยังไงล่ะ” 

กระทิงเหล็กตอบเบาๆ 

ผู้เล่นที่ถูกฉางซาเล่นงานถึงกับเบิกตาโต เขาเพิ่งจะคิดได้เด๋ียวน้ี 

ท�าไมศัตรูถึงได้หายตัวไปครึ่งชั่วโมง ที่แท้ไปวางระเบิดไว้นี่เอง

“พี่กระทิงเหล็ก ถ้าเราไม่ตามมันไปเดี๋ยวนี้ มันจะหนีไปได้นะครับ”

ผู้เล่นที่ถูกฉางซาเล่นงานรีบเสนอความคิด กระทิงเหล็กกลอกตา

ไปมา ก่อนจะกล่าวขึ้นว่า

“นายไม่ต้องกังวลไป เดี๋ยวกลุ่มไฮยีน่าจะจัดการเอง พวกเขา

เชี่ยวชาญเรื่องการแกะรอย ฉันมั่นใจสามารถจับตัวมันได้ภายในเวลาไม่

นานนัก นายบาดเจ็บสาหัสควรพักผ่อนให้หายเร็วๆ จะดีกว่า”

ลูกสมุนท่ีถูกฉางซาเล่นงานเห็นกระทิงเหล็กห่วงใยตนเองก็เกิด
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ความซึ้งใจ รีบพยักหน้ารับและค้นหาน�้ายาเพิ่มพลังมากินเป็นการใหญ่ 

กระทิงเหล็กแอบถอนใจเบาๆ

‘บัดซบ…ฉันไปตอแยกับไอ้ตัวมหาวิบัติเข้าให้แล้ว ตามมันไป…

เหอะๆ มแีต่พวกสิน้คดิทีจ่ะตามมนัไป แม้ฉนัจะอยากฆ่ามนั แต่เมือ่มนัเป็น 

ผู้เชี่ยวชาญระเบิดและยาพิษ ฉันก็ขอบายดีกว่า’

กระทิงเหล็กคิดในใจจบ ก็เกิดเสียงระเบิดขึ้นอีกครั้ง

บึ้มๆๆ! เสียงระเบิดดังขึ้นมาอีกรอบ กระทิงเหล็กหัวใจหล่นไปอยู่

ตาตุม่ ผูเ้ล่นกลุม่ไฮยน่ีาทีเ่หลอือยูบ่รเิวณนีต่้างกก็ระวนกระวาย รีบโทรศพัท์ 

เช็กข่าวกับผู้เล่นที่ประสบเหตุกันวุ่น

ข่าวดคีอืยังไม่มีใครตาย ข่าวร้ายคือมคีนบาดเจบ็กนัหลายคน ควนัสี

ขาวเริม่ปกคลมุไปท่ัวป่าด้านหน้า กลุ่มไฮยน่ีาไม่สามารถตามเข้าไปสมทบ

กับเพื่อนได้ จึงท�าได้เพียงร้องด่าทอและขู่อาฆาตคนที่ท�า

กระทงิเหลก็ใช้มอืปาดเหงือ่บนหน้าผาก มอืของเขาชุ่มไปด้วยเหงือ่

ที่ไหลออกมาโดยไม่รู้ตัว

‘อันตราย…อันตรายจริงๆ’ กระทิงเหล็กคิดในใจ

ด้านฉางซา

พอระเบิดชุดที่สองท�างาน เขาก็ใช้วิชาตัวเบาเหินร่างออกจากป่าที ่

ถกูควบคมุไว้โดยคนของกลุ่มไฮยน่ีาไปอย่างง่ายดาย ฉางซาอมยิม้เลก็น้อย

และเร่งความเร็วขึ้น

ฉางซามองดูรายชื่อ เฒ่าอุดร ยาจกซู เสี่ยวหยง ฮุยจง และฮุยหลง 

ทั้งห้าคนยังปลอดภัยดี ดูเหมือนแผนการของเฒ่าอุดรใช้ได้ผลดี อสูรไร้ใจ

มุ่งเป้าหมายไปที่เฒ่าอุดรอย่างที่คิด ทุกคนจึงพอเอาตัวรอดได้

แต่ฉางซาไม่รู้ คนที่ช่วยทุกคนคือตัวเอง เพราะการที่กลุ่มไฮยีน่า

พลาดท่าถูกระเบิดเป็นสิบคน ส่งผลให้ผู้เล่นกลุ่มไฮยีน่าได้รับค�าสั่งจาก

อสูรไร้ใจ ให้ถอนก�าลังที่ไล่ล่าคนอื่นๆ กลับ เพราะกลัวเกิดเหตุไม่คาดฝัน

อสูรไร้ใจปะทะกับเฒ่าอุดรจนได้รับบาดเจ็บ พลังของเฒ่าอุดรได้

สร้างความงงงวยให้เขาเป็นอย่างมาก ก่อนหน้านี้กระทิงเหล็กได้เล่าให้

เขาฟังว่า เฒ่าอุดรได้ใช้คัมภีร์เผาระดับตัวเองจนเหลือระดับ 67 แต่จาก

ที่ปะทะกับเฒ่าอุดร เขาพบว่าเฒ่าอุดรน่าจะมีระดับ 70 มากกว่า เพราะ
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ตัวเองไม่สามารถปะทะกับเฒ่าอุดรตรงๆ ได้เลย แถมเหล่าสมุนที่รุม 

เล่นงานเฒ่าอุดรก็ถูกฆ่าตายไปถึงสามคน

ในขณะต่อสู้กับเฒ่าอุดรอย่างเอาเป็นเอาตาย อสูรไร้ใจได้ทราบ 

ข่าวร้ายว่า เหล่าสมุนที่ถูกมอบหมายให้ติดตามไล่ล่าผู้เล่นที่ครอบครอง  

Undead ได้ถกูเล่นงานด้วยระเบดิท้ังหมด สร้างความตืน่ตระหนกแก่อสรู

ไร้ใจเป็นเท่าทวีคูณ สุดท้ายจึงได้ตัดสินใจปล่อยให้เฒ่าอุดรหลบหนีไป

ส่วนตัวเขาก็มุ่งหน้ากลับไปยังจุดรวมพล อสูรไร้ใจใช้เวลาไม่นาน

นักก็มาถึงที่หมาย กระทิงเหล็กนั่งคอยอยู่ก่อนแล้ว อสูรไร้ใจรีบเดินเข้าไป

หาอย่างรีบร้อน

“ทุกอย่างมันไม่ได้เป็นเหมือนที่นายพูดไว้เลย” อสูรไร้ใจกล่าวขึ้น 

กระทิงเหล็กแสดงสีหน้างงๆ กล่าวขึ้นว่า

“หมายความว่ายังไง”

“เฒ่าอดุรมนัระดบั 70 ไม่ใช่ 67 อย่างแน่นอน นายโกหกฉนัท�าไม”

อสูรไร้ใจเริ่มใส่อารมณ์ในค�าพูด กระทิงเหล็กเบิกตาโตกล่าวขึ้นว่า

“เป็นไปไม่ได้!”

“บัดซบ! สมุนฉันตายไปสามคน ฉันได้รับบาดเจ็บ หลักฐานแบบนี้

ยังไม่เพียงพอหรือไง” 

อสูรไร้ใจตะคอกใส่กระทิงเหล็ก

“ฉันพูดความจริง ใน GATE ฉันได้ไล่ฆ่าเฒ่าอุดรจนมันใกล้จะตาย

อยู่แล้ว ฉันสาบานให้ฉันฉิบหายก็ได้ ฉันไม่ได้โกหกนาย” กระทิงเหล็ก

กล่าวเสียงเรียบ 

อสูรไร้ใจนิ่งเงียบไปพักใหญ่ก็ส่ายหน้า

“ถ้านายไม่ได้โกหก ถ้าอย่างนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกับไอ้แก่”

กระทิงเหล็กนิ่งคิดเล็กน้อยก็กล่าวขึ้นว่า

“บางทีเวลาที่เหลืออยู่ใน GATE ไอ้แก่อาจจะพบสมบัติบางอย่าง 

ท�าให้ระดับมันเพิ่มสูงขึ้น”

อสูรไร้ใจพ่นลมหายใจออกมากล่าวต่อไปว่า

“ช่างมันเถอะ ถือว่าไอ้แก่มันโชคดีไป แต่เรามาคุยเรื่องส�าคัญ 

อีกอย่างดีกว่า ท�าไมนายไม่บอกฉัน ไอ้คนใช้ Undead มันเชี่ยวชาญการ

วางระเบิด”
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“ฉันเองก็เพิ่งจะรู้เหมือนกัน ฉันจะไปบอกนายได้ไง”

กระทงิเหลก็ตอบ แน่นอนตวัเองไม่ได้เล่าเรือ่งถกูวางระเบดิในสสุาน

ให้อสูรไร้เงาฟังตั้งแต่ต้น เพราะมันเป็นเรื่องน่าอับอายของตนเอง ดังนั้น

ตอนนี้กระทิงเหล็กก็ได้แต่ยืนกระต่ายขาเดียวบอกไม่รู้เท่านั้น

อสรูไร้ใจก�าลังจะคุยกบักระทิงเหล็กต่อ เหล่าสมนุทีถ่กูระเบดิกเ็ริม่

ทยอยกันออกมาจากป่าทึบ สีหน้าของทุกคนแสดงความเจ็บใจและแค้นใจ

อย่างชัดเจน

อสูรไร้ใจรีบกวักมือเรียกทุกคนมาประชุมกัน เพื่อกลั่นกรองข้อมูล

ท่ีพวกเขาประสบมา หลงัจากได้รบัฟังทัง้หมดแต่ละคนโดยระเบดิแบบไหน 

อสูรไร้ใจก็ได้ข้อสรุปเบื้องต้น

“มันเป็นผู้เชี่ยวชาญทางระเบิดแน่นอน” อสูรไร้ใจกล่าวขึ้น

“หัวหน้า เราจะต้องตั้งทีมไล่ล่าอย่างเร่งด่วน ไม่เคยมีใครท�าให้ 

พวกเราขายหน้าแล้วหนีไปง่ายๆ”

ลูกสมุนทีมไฮยีน่ากล่าวเสียงเรียบ อสูรไร้ใจนิ่งคิดเล็กน้อยก็กล่าว

ขึ้นว่า

“ดี เราจะแบ่งคนออกเป็นสามทีม โดยให้แต่ละทีมมีสมาชิกสิบคน 

ทีมที่หนึ่งให้ตองอูน�าทีม ทีมที่สองให้เดวิดน�าทีม ส่วนทีมสุดท้ายฉันจะน�า

ไปเอง”

อสูรไร้ใจกล่าวจบ เขาก็หันหน้ามามองกระทิงเหล็กกล่าวขึ้นว่า

“ฉันขอคนของนายที่จ�าหน้ามันได้ไปกับทีมของฉันด้วย”

กระทิงเหล็กพยักหน้ารับ เขาโบกมือเรียกสมุนหลายคนเข้ามาพบ 

และบอกให้ติดตามกลุ่มไฮยีน่าไป

เมือ่อสรูไร้ใจส่งลกูสมนุทัง้สองทมีออกเดนิทางเพือ่ไล่ล่าฉางซาแล้ว 

เขาก็หันมามองกระทิงเหล็กที่ยังนั่งนิ่งอยู่ที่เดิมพร้อมกับกล่าวขึ้นว่า

“กระทิงเหล็ก นายจะไปพร้อมกับฉันไหม”

 “ฉนั…ฉนัต้องไปกบันายแน่นอน” กระทงิเหลก็จ�าใจตอบเพราะไม่มี

ทางเลี่ยงหนี

อสูรไร้ใจพยักหน้ากล่าวขึ้นว่า

“พวกเราจะท�าหน้าที่เป็นกลุ่มบัญชาการไล่ล่า ปล่อยให้ทีมของฉัน

สองทีมจัดการหมอนั่นก็เพียงพอแล้ว”
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กระทงิเหลก็แอบถอนใจโล่งอก เขาคดิว่ามนัเป็นการดีทีจ่ะได้ดูความ

สามารถทีแ่ท้จรงิของผูเ้ล่นทีว่างระเบดินัน่ด้วย แน่นอนถ้าเหตกุารณ์ตงึมอื 

เขาก็จะหาโอกาสชิ่งหนี


