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พวกนายพร้อมและโทรศัพท์มาหาฉัน” ฉางซาตอบ

“จุดที่จะล่อหลอกสัตว์อสูรตัวเงินตัวทองมา ควรจะอยู่ที่ไหนดี”

อู่เงินเอ่ยปากถาม

“ก็น่าจะอยู่ใกล้ๆ กับสุสานกระดูกนั่นแหละ ฉันจ�าได้ช่วงที่พวกเรา

เดินทางไปยังสุสานกระดูก พวกเราพบพื้นที่ว่างแห่งหน่ึงก่อน จุดน้ีน่าจะ

เหมาะส�าหรับแผนการของพวกเรา” ฉางซากล่าวขึ้น

“อ้อ…ฉันจ�าได้แล้ว” เทพกระบี่ไร้ส�านึกกล่าวขึ้น

“เบ๊หนึง่ แล้วพวกเราจะล่อหลอกสตัว์อสรูตวัเงนิตวัทองได้ยังไง โดย

ไม่ให้พวกมันเห็นตัวพวกเรา”

อู่เงินหันหน้าไปถาม

“นายมันอ่อนประสบการณ์จรงิๆ เดีย๋วฉนัจะอธบิายให้ฟังทหีลงั บอส

รีบเอาเนื้อสัตว์อสูรออกมาเลย”

เทพกระบี่ไร้ส�านักหันไปบอกฉางซา ซึ่งเขาก็ไม่รอช้าหยิบเอาถังใส่

วัตถุดิบออกมาหลายใบ แต่ละใบก็ใส่เนื้อสัตว์อสูรที่แตกต่างกันออกไป

“บอส ระยะหลุมหลบภยัจากจุดท�าเครือ่งหมาย ให้หนัหน้าไปทางทศิ

เหนือก่อน และวัดท�ามุมประมาณ 45 องศา ในทิศตะวันออกเฉียงเหนือ”

เทพกระบี่ไร้ส�านึกหันไปพูดนัดแนะกับฉางซาตามความคุ้นเคย

“โอเค มุมมององศาเดิม” ฉางซาตอบรับ

หลงัจากได้ถงัวตัถุดบิแล้ว เทพกระบี่ไร้ส�านกึกพ็าอูเ่งนิหายไปในป่า 

ส่วนฉางซาก็ตั้งเต็นท์เพื่อรอเหยื่อมาติดกับดักของเขา

เทพกระบี่ไร้ส�านกึพาอู่เงินวิง่กลับไปยงัสสุานกระดกู เพราะทัง้สอง

จะต้องท�างานแข่งกับเวลาที่เฉินหลงจะมาถึง ซึ่งน่าจะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้

“เบ๊หนึ่ง บอกแผนการของนายมาได้แล้วมั้ง” อู่เงินกล่าวขึ้น

“เราจะใช้วธิล่ีอสตัว์อสรูด้วยเหยือ่สด สตัว์อสรูทกุประเภททีก่นิเน้ือ 

พวกมนัล้วนถกูออกแบบมาให้จมกูดมีากๆ เราจะใช้หอกปักเนือ้ไว้เป็นระยะ 

เริ่มจากวงนอกสุด ค่อยๆ ขยับไปด้านใน” เทพกระบี่ไร้ส�านึกตอบ 

อู่เงินนิ่งคิด ก่อนจะกล่าวขึ้นว่า

“ถ้าปักเนือ้สัตว์อสูรเป็นเส้นตรง แล้วเกิดสตัว์อสรูตวัเงนิตวัทองตาม

มากินเพียงตัวเดียว พวกเราไม่เสียเวลาเปล่าหรือ”

เทพกระบี่ไร้ส�านึกยิ้มกล่าวว่า
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“ฮ่าๆๆ เหตุการณ์นั้นมันไม่เกิดขึ้นหรอก เพราะพวกเราสองคนจะ

ต้องแยกย้ายกันไปปักในทิศทางที่แตกต่างกัน แล้วจึงค่อยๆ ปักเหยื่อบีบ

พื้นที่ให้พวกมันค่อยๆ ตามมาในทิศทางเดียวกัน”

“อ๋อ…ฉันเข้าใจแล้ว” อู่เงินตอบ

เมื่อสองหนุ่มมาถึงพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งเป็นสถานที่ว่างใกล้กับสุสาน

กระดูก

“ที่นัดแนะกันคือที่นี่”

เทพกระบี่ไร้ส�านกึกล่าวจบ เขากว็ิง่ไปยงัจดุกึง่กลางและใช้เท้าสร้าง

กองดนิขึน้มาเป็นสญัลกัษณ์ เนือ่งจากมเีพยีงแสงสลวัๆ จากพระจนัทร์ การ

ท�าสญัลกัษณ์ทีจ่ดุกึง่กลางเพือ่ให้มองชดัเจนจงึเป็นเรือ่งยาก แต่เทพกระบี่

ไร้ส�านึกมีประสบการณ์มาแล้ว เขาจึงแก้ไขด้วยการหยิบเหรียญทองออก

มาหลายเหรียญ และโปรยลงไปบนกองดิน

“เป็นไงอู่เงิน มองเห็นไหม”

เทพกระบี่ไร้ส�านึกหันไปถามอู่เงิน

“เห็นสิ เหรียญทองสะท้อนกับแสงจันทร์ชัดเจน นึกไม่ถึงจะมีวิธี 

มาร์กจุดแบบนี้ด้วย”

อู่เงินเอ่ยปากชมเชย

“อืม…45 องศา ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามมาอู่เงิน เราต้องขุด

หลุมแล้ว”

เทพกระบี่ไร้ส�านึกไม่รอช้า รีบวิ่งน�าหน้าอู่เงินไป สองหนุ่มเลือกขุด

หลุมภายในพุ่มไม้แห่งหนึ่ง โดยเทพกระบี่ไร้ส�านึกเลือกต�าแหน่งที่ทนต่อ

การโจมตีจากภายนอก

ท้ังสองใช้เวลาขุดหลุมไม่นานนัก เพราะขุดพอให้คนเข้าไปน่ังได้ 

เทพกระบี่ไร้ส�านึกใช้โล่ในการวัดปากหลุม เพราะโล่นี้จะท�าหน้าที่ปิดปาก

หลุม เมื่อฉางซาลงไป

“เรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวบอสจะเอาดินแถวนี้กลบโล่เอง” เทพกระบี่ไร้

ส�านึกกล่าวยิ้มๆ 

อู่เงินมองดูการท�างานที่รวดเร็วและแม่นย�าอย่างทึ่งๆ

“เบ๊หนึ่งคงผ่านการท�าแบบนี้มาเยอะสินะ” อู่เงินกล่าวขึ้น

“ใช่แล้ว! ในเกมที่แล้วฉันกับบอสท�าแบบนี้กันเป็นร้อยๆ หลุม เพื่อ
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ล่อให้ศัตรูไปตาย” เทพกระบี่ไร้ส�านึกตอบ

เมือ่เตรยีมความพร้อมเสรจ็สิน้ สองหนุ่มกม็ุง่หน้าไปยงัริมขอบของ

สุสานกระดูก เทพกระบี่ไร้ส�านึกได้แบ่งลังใส่เนื้อสัตว์อสูรให้แก่อู่เงิน สอง

หนุ่มพูดคุยกันอยู่สักพักก็แยกย้ายกันไปท�างาน

ภายในป่า ห่างจากต้นไม้โบราณที่ฉางซาอยู่เกือบแปดร้อยเมตร 

เฉินหลงและลูกสมุนคู่ใจอีกห้าคน ได้กระจายกันหาผู้เล่นตามที่

ต่างๆ แต่ก็ไม่พบเจอ

“พี่เฉินหลง หาคนแบบนี้เหมือนกับงมเข็มในมหาสมุทรเลย”

หมีด�า ลูกสมุนคนหนึ่งกล่าวขึ้น

“นายพดูถกู เราไม่รูม้นัหนีไปทางทศิไหน ต่อให้หาจนเช้าถ้าไม่ฟลกุ 

จรงิๆ ไม่มทีางเจอมนัแน่ นายพอมหีนทางจะหาไอ้หมอนัน่เจอไหม” เฉนิหลง

เอ่ยปากถาม

“ถ้าต้องการหาหมอนัน่ให้เจอ เราก็ต้องเข้าใจความคดิของมนัก่อน” 

หมีด�าตอบ

“เราจะเข้าใจความคิดของมันได้ยังไง นายพูดไร้สาระว่ะ” เฉินหลง

กล่าวเสียงเรียบ

“พี่เฉินหลงอย่าเพิ่งโกรธสิ ผมหมายถึงความคิดพื้นฐาน เช่น จะพัก

ที่ไหนดี และควรเลือกชัยภูมิแบบไหนเป็นที่พัก”

หมีด�าอธิบาย ท�าให้เฉินหลงตากระจ่างวูบหนึ่ง

“พูดต่อไป” เฉินหลงกล่าวเร่ง

“ในความเห็นของผม ไอ้หมอนั่นมาคนเดียว มันจะต้องพักในจุดที่

ปลอดภัยที่สุด ซึ่งมีความเป็นไปได้หลายทาง เช่น หน่ึง…ที่พักของมันจะ

ต้องมีพื้นที่เป็นเนินเขาสามารถมองเห็นได้ทุกด้าน สอง…ที่พักของมันอาจ

จะมีทิศหน่ึงติดกับเนินเขาเตี้ยๆ ด้านหน้าเปิดโล่ง สาม…มันอาจจะเลือก

พักบนต้นไม้สูงๆ”

หมีด�าอธิบายต่อ เฉินหลงพยักหน้าหงึกๆ กล่าวว่า

“นายคดิว่า ทัง้สามจดุทีบ่อกมา ไอ้หมอน่ันควรจะเลือกทีพ่กัแบบไหน”

“ในความคิดผม แบบที่หนึ่งกับสองตัดไปได้เลย แถวน้ีไม่มีภูเขา

หรือเนินเขาเตี้ยๆ สักแห่ง มีความเป็นไปได้ว่ามันจะพักบนต้นไม้สูง”  
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หมีด�าอธิบาย

“ต้นไม้สูง แถวนี้มีต้นไม้สูงๆ เพียบ มันก็ไม่แตกต่างจากที่พวกเรา

กระจายกันหาในปัจจุบันเลย แรกๆ นายก็พูดเข้าท่า แต่หลังๆ เหมือนคน

โง่ว่ะ” เฉินหลงกล่าวแทรกขึ้น

“ผมหมายถึงต้นไม้ที่สูงเป็นพิเศษ แถวนี้มีไม่กี่ต้นหรอก”

หมดี�ากล่าวตัดบท ท�าให้เฉนิหลงท่ีเพิง่จะดถูกูลกูสมนุลกุพรวดพราด

ขึ้นมา

“จริงสิ ท�าไมฉันคิดไม่ออกนะ”

เฉินหลงไม่รอช้าเหินร่างไต่ขึ้นไปบนต้นไม้สูง ไม่นานเขาก็มายืน

อยู่บนยอดไม้ เขากวาดตามองไปยังจุดต่างๆ ที่มีต้นไม้สูงผิดหูผิดตาอยู่

“มีหกต้นที่สูงมากๆ”

เฉินหลงรีบลอยตัวลงไปด้านล่าง และสั่งให้ลูกสมุนไปส�ารวจต้นไม้

สามต้นที่อยู่ห่างออกไปประมาณ 100 เมตร เฉินหลงรอไม่นานลูกสมุนก็

กลับมารายงาน

“ตอนนี้เหลือแค่สามต้นแล้ว พวกเราไปส�ารวจที่เหลือกัน”

เฉินหลงกล่าวจบ ลูกสมุนท้ังห้าคนก็ทะยานร่างน�าหน้าไปอย่าง

รวดเร็ว

หลายนาทีต่อมา 

ฉางซาที่ก�าลังนั่งอ่านหนังสือหน้ากองไฟก็เงยหน้าขึ้น

“หึๆ มาถึงกันแล้วรึ มีทั้งหมดหกคน”

ฉางซากล่าวขึน้ หลงัจากเขาเหน็ศตัรผู่านทางดวงตาของซอมบีแ้มน 

ฉางซาอมยิ้มเล็กน้อยแล้วอ่านหนังสือในมือต่อ

เกอืบสองนาที ร่างของผู้เล่นกป็รากฏออกมาหน้าพุม่ไม้ ผูท้ีอ่ยูด้่าน

หน้าสุดคือเฉินหลงนั่นเอง

“หาตั้งนาน ในที่สุดก็พบแก”

เฉินหลงกล่าวขึ้นน�้าเสียงโหดๆ ฉางซาลดหนังสือลงกล่าวว่า

“นายเป็นใคร เรารู้จักกันหรือ”

“ไม่ต้องท�าเป็นไม่รู้ แกคือคนที่ท�าลายภารกิจของฉันในวันนี้”

เฉินหลงร้องตะโกนใส่ฉางซาเสียงดัง
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“ท�าลายภารกิจ? นายก�าลังใส่ร้ายฉันอยู่นะ ฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลย” 

ฉางซาตอบ

“ฉันไม่สนนายจะยอมรับไหม วันนี้ฉันจะตื้บนายให้เละ” เฉินหลง

เค้นเสียงพูด 

ฉางซาลุกขึ้นยืน เขาโยนหนังสือเข้าไปเก็บไว้ในกระเป๋ามิติกล่าวว่า

“อย่างนายมีปัญญาหรือ ถ้าไม่อยากตายไสหัวไปซะ”

เฉินหลงหน้าแดงก�่า

“ฆ่ามันซะ!”

เฉินหลงออกค�าสั่ง ลูกสมุนก็เรียกทักษะโจมตีฉางซาในทันที

‘ไอ้พวกนี้ มันเรียกใช้ทักษะตั้งแต่ต้นเลยวุ้ย แบบนี้ก็สวยเซ่’

“ฝ่ามือพิษหัวเราะ ฮ่าๆๆ”

ฉางซากล่าวจบกส็ะบดัมอื ถงุพษิทีถ่กูท�าไว้กท็ะยานเข้าหาเหล่าสมนุ

ทั้งห้าคนที่ก�าลังเรียกทักษะออกมาใช้ 

ตูมๆๆ! 

ผงพิษแตกออกใส่ร่างพวกเขา มีสามคนชะงักการใช้ทักษะ อีกสอง

คนเรียกใช้ทักษะได้ส�าเร็จ จึงเกิดดรรชนีแสงและหมัดไฟพุ่งเข้าใส่ฉางซา

อย่างรวดเร็ว

ฉางซาข้ีเกียจหลบจึงเรยีกใช้ทักษะฝ่ามอืมงักรเกราะเหนอืฟ้า ทีอ่ยู่

ในคมัภร์ีเก้าฝ่ามอืมงักรยทุธ ฉางซาสะบดัฝ่ามอืออกไปด้านหน้ากเ็กดิพลงั

มงักรสทีองโอบล้อมรอบตัว ดรรชนแีสงและหมดัไฟพุง่ชนกร็ะเบดิดงัสนัน่

“กระจอก!”

ฉางซาค�ารามจบ ห้าสมุนของเฉินหลงก็พากันหัวเราะข�ากันใหญ่ 

พวกเขาไม่ได้ข�าเพราะมันตลก แต่เป็นเพราะพวกเขาได้ติดพิษหัวเราะไป

เรียบร้อยแล้ว

“แก…ใช้พิษ!”

เฉินหลงกล่าวขึ้น

“ฝ่ามือพิษโว้ย! ก็เห็นอยู่ฉันสะบัดมือออกไป”

ฉางซาตอบอย่างภาคภูมิ

“ฮ่าๆๆ พีเ่ฉนิหลง ฉนัไม่มยีาแก้พษินี ้พี่ได้พกยาแก้พษิมาไหม ฮ่าๆๆ”

ลูกน้องคนสนิทเอ่ยปากถาม เฉินหลงสีหน้าบิดเบี้ยวกล่าวว่า
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“พวกใช้พิษเป็นพวกสวะ แถมพิษกระจอกแบบนี้ ใครจะไปพกยา

แก้พิษกัน”

“พี่เฉินหลง ฉันจ�าได้พี่มียาแก้พิษรวมอยู่ไม่ใช่หรือครับ” ลูกน้อง

อีกคนกล่าวขึ้น 

เฉินหลงใจหายวาบ ยากล่องนั้นราคาแพงมากๆ มีไว้ส�าหรับถูกพิษ

ร้ายแรงเท่านั้น ถ้าเอามาใช้กับพิษหัวเราะมันโคตรไม่คุ้มค่าสักนิด

“ยาแก้พิษรวมฉันให้คนอื่นยืมไปแล้ว แต่พวกนายไม่ต้องห่วง จับ 

ไอ้บ้านี่ได้ เราก็ได้ยาแก้พิษแล้ว”

เฉินหลงกล่าวโกหกและเปลี่ยนเป้าหมายของทุกคนมายังฉางซา

แทน เฉินหลงไม่รอให้ลูกน้องบุกก่อน เขาเคลื่อนร่างพุ่งเข้าหาฉางซาใน

ระยะประชิดทันที

“ตาย!”

เฉินหลงค�ารามพร้อมกับโจมตีด้วยหมัด ฉางซาอมย้ิมเหวี่ยงหมัด

สวนกลับไป 

ตมู! เสยีงปะทะหมดัดงัสนัน่ ร่างของเฉนิหลงกระเด็น ฉางซารู้ระดับ

พื้นฐานของเฉินหลงมาแล้วคือ 67 เมื่อมันไม่เกิน 8 ระดับพื้นฐาน ทักษะ

ร่างอมตะของเขากส็ามารถใช้ได้ผลกับเฉนิหลง นัน่คอืพลงัการโจมตลีดลง 

ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ 

ฉางซารู้สึกขอบคุณโชคชะตาเป็นอย่างมาก ที่ให้ทักษะตั้งรับที่

แข็งแกร่งแบบนี้แก่เขา

เฉินหลงเมื่อร่างถึงพื้น เขาก็ถอยหลังไปหลายก้าวใหญ่

‘บัดซบ! ระดับมันสูงกว่าฉันหรือ เป็นไปได้ยังไงกัน ต้องเป็นทักษะ

เพิ่มพลังสายป้องกันแน่’ เฉินหลงคิดในใจ

“รุมมันพร้อมกัน!” เฉินหลงร้องตะโกนสั่ง 

เหล่าสมุนทั้งคนที่ติดพิษและเฉินหลงเคลื่อนร่างเข้าหา แต่ก็สายไป

แล้ว ฉางซาดีดร่างถอยหลังและหายเข้าไปในพุ่มไม้

“มันหนีไปแล้ว ตามเร็ว!”

เฉนิหลงกล่าวจบกพ็ุง่ร่างเข้าไปในพุม่ไม้ ตามด้วยลกูสมนุทัง้ห้าคน 

พอผ่านพุ่มไม้ออกมา ทั้งหมดก็เห็นเงาด�าๆ ก�าลังวิ่งหนีไป

“มันอยู่ด้านนั้น ตามไปเร็วเข้า วันนี้ต้องตื้บมันให้ได้”
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เฉินหลงร้องตะโกนในขณะวิ่งน�าอยู่ด้านหน้า 

ฉางซาหนัหลงักลบัไปมอง และแกล้งท�าเป็นร้อนรนว่าจะไปทางไหนดี

“ฮ่าๆๆ มันเริ่มออกอาการหนีไม่รอดแล้ว เร่งความเร็ว เราจะได้ยา

แก้พิษจากมันแล้ว” เฉินหลงกล่าวขึ้น

เหล่าสมุนที่ก�าลังหัวเราะเป็นบ้าเป็นหลังต่างเร่งฝีเท้าขึ้น เพราะ

อยากได้ยาแก้พิษเร็วๆ พวกเขาแทบไม่สามารถทนมันได้ มันเป็นพิษที่น่า

ร�าคาญมากๆ

ฉางซาวิง่มาถงึทีห่มายกพ็บเหน็สตัว์อสรูตวัเงนิตวัทองหลายตวัก�าลงั

กินเน้ือสัตว์อสูรอย่างเมามัน เขามองหาจุดกึ่งกลาง เมื่อเห็นแสงสะท้อน

จากเหรียญทองก็พุ่งเข้าไปหาอย่างแผ่วเบา

ด้วยความช�านาญในการใช้กลยทุธ์นีร่้วมกบัเทพกระบี่ไร้ส�านกึมานบั

ครัง้ไม่ถ้วน เมือ่ไปถงึทีห่มายฉางซาแค่ช�าเลอืงสายตามองเข็มทศิบนนาฬิกา

สองวินาที เขาก็เคลื่อนร่างมุ่งหน้าไปยังทิศทางหลุมหลบภัยได้ในทันที

“เร็วๆ เข้า! อย่าช้า”

เสยีงร้องตะโกนของเฉนิหลงดงัล่ัน เขาเหนิร่างออกไปยงัทีแ่จ้งเป็น

คนแรก ลกูสมนุท้ังห้าคนท่ีก�าลังหวัเราะก็ไล่ตามกนัมา สตัว์อสรูหลายตวัที่

ก�าลังเขมือบเนื้ออยู่ พอได้ยินเสียงหัวเราะพวกมันก็หันหน้ามามอง

เฉินหลงอ้าปากค้าง

“สัตว์อสูร! มันมาอยู่ที่นี่ได้ไง”

เฉินหลงร�าพึงจบ สัตว์อสูรตัวเงินตัวทองก็เคลื่อนไหวโอบล้อมศัตรู

ของมันอย่างรวดเร็ว โดยไม่เปิดโอกาสให้ศัตรูของมันหนีไป

“ไอ้บ้านั่นมันหายไปไหน” เฉินหลงบ่นอุบ

“มันหลอกเรามาที่นี่หรือเปล่า”

เฉินหลงร�าพึงในขณะหยิบอาวุธคู่ใจออกมาถือไว้

“เป็นไปไม่ได้ มันเพิ่งเจอกับเรา แล้วมันจะเตรียมการตอนไหน”

เฉินหลงกล่าวสรุปในตอนท้าย เขาหารู้ไม่ว่า คนที่ให้เบาะแสของ

เขาจะกลายเป็นปู่ของเขาเอง

“สู้ตาย! ฝ่าออกไปให้ได้” เฉินหลงค�าราม 

ชั่วครู่เดียว กลุ่มของเฉินหลงกับสัตว์อสูรตัวเงินตัวทองก็ปะทะกัน

อย่างดุเดือด 
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ฉางซาที่หลบอยู่ในหลุมไม่โผล่หัวขึ้นไปดูแต่อย่างใด เขาอาศัยการ

มองจากสายตาของซอมบี้แมน

“อ๊ากกก! ช่วยฉันด้วยยย! ฮ่าๆๆ ฉันก�าลังจะตาย ฮ่าๆๆ”

ผู้เล่นคนหนึ่งหัวเราะขณะตกอยู่ในปากของสัตว์อสูรตัวเงินตัวทอง

“ม่ายยย! ฮ่าๆๆ มันฆ่าเพื่อนของเราไปแล้ว ฮ่าๆๆ” 

ผู้เล่นอีกคนหัวเราะในขณะพูด 

การต่อสู้เกิดขึ้นอีกเพียงสองนาที ลูกสมุนอีกคนก็ถูกกินไปต่อหน้า

ต่อตา เฉินหลงหางคิ้วกระตุก เพราะเขาไม่เห็นหนทางฝ่าออกไปได้เลย

“ฮ่าๆๆ หัวหน้า พวกเราต้องมีคนรอดคนหนึ่ง หัวหน้าต้องรอดไป 

ให้ได้ พวกเรา ฮ่าๆๆ จะช่วยเอง!”

ลูกสมุนที่ติดพิษเอ่ยปากบอก

“พวกนาย”

เฉินหลงกล่าวน�้าเสียงเจ็บใจ

“ฮ่าๆๆ พวกเราไม่สามารถหนีไปพร้อมกันได้ ฮ่าๆๆ พวกเราจะเปิด

ทางให้เดี๋ยวนี้ ฮ่าๆๆ”

ลกูสมนุทีห่วัเราะกล่าวจบ พวกเขาก็เรยีกใช้ทกัษะบกุทะลวงมุง่หน้า

ไปยังทิศทางหน่ึงพร้อมกัน ตอนแรกสัตว์อสูรตัวเงินตัวทองที่ขวางทางอยู่

ไม่ขยับ แต่เมื่อเจอทักษะจู่โจมต่อเนื่อง มันก็ขยับตัวเปิดทางหนีสายหนึ่ง

ขึ้น เฉินหลงรีบใช้ทักษะวิชาตัวเบาทะยานร่างหายไป

“อ๊ากกก! ฮ่าๆๆ”

เสียงกรีดร้องสลบักบัเสยีงหวัเราะดงัขึน้ ก่อนทีร่่างของผูเ้ล่นหนึง่ใน

สามคนจะถกูฉกีเป็นชิน้ๆ หลงัจากนัน้อกีสองคนกม็สีภาพไม่แตกต่างกนันกั

ฉางซาท่ีอยู ่ ในหลุมและใช้ทักษะมองผ่านดวงตาซอมบี้แมน 

ไม่สามารถท�าอะไรได้ นอกจากปล่อยให้เฉินหลงหนีรอดไป

“น่าเสียดาย อีกนิดเดียวแท้ๆ”

ฉางซาบ่นอุบ

ห่างจากจุดเกิดเหตุไกลพอสมควร 

สองหนุ่มที่เป็นเบ๊ก�าลังใช้กล้องส่องทางไกลติดตามดูผลงานของ

ตัวเอง กว่าสองหนุ่มจะหลอกล่อให้สัตว์อสูรตัวเงินตัวทองตามมาได้ ก็



ปากกาแดงดำา  15

ออกแรงจนลิ้นห้อย

“เจ้าเฉินหลงหนีไปได้” อู่เงินกล่าวขึ้น

“ถอืว่ามนัเจ๋ง แต่มนักแ็ค่ผดัผ่อนชวีติไปหนึง่วนั” เทพกระบี่ไร้ส�านกึ

กล่าวขึ้น

“ท่าทางมันแค้นฝังหุ่น อีกเดี๋ยวมันต้องยกก�าลังมาเล่นงานพวกเรา

แน่ คนตั้งเยอะพวกเราจะรอดหรือ” อู่เงินถาม

“เหอะๆ ยกก�าลังมาเล่นงานพวกเรา นายประสาทหรือ ฉันว่ามันจะ

ต้องช็อกไปอย่างน้อยหนึ่งคืน เพราะการที่พวกมันตายในวงล้อมสัตว์อสูร 

ไม่มีจุดไหนที่จะสาวไปหาบอสของพวกเราได้ ถ้าพวกมันคิดจะเล่นงาน 

พวกเราจริง มนัควรจะเป็นพรุง่นีม้ากกว่า ฮ่าๆๆ” เทพกระบี่ไร้ส�านกึอธบิาย

“งั้นพวกเราก็ชิ่งหนีไปวันนี้เลยสิ” อู่เงินเสนอความเห็น

“หนี! หนีท�าไม”

เทพกระบี่ไร้ส�านึกหันหน้าไปถาม

“อ้าว…ไม่หนีก็ตายสิ พวกมันเยอะกว่าพวกเรา Undead ของบอส

สู้พวกมันไม่ได้หรอก แม้จะมีเป็นพันตัวก็เถอะ”

อู่เงินกล่าวอธิบาย

“เฮ้อ…เบ๊สอง นายลืมอะไรไปหรือเปล่า บอสเรารับจ้างตาแก่นั่น

จัดการกับหลานตัวเองนะ เรื่องหนีน่ะเป็นไปไม่ได้หรอก”

เทพกระบี่ไร้ส�านึกกล่าวยิ้มๆ

“จริงด้วย! โธ่…ชวีติฉนัจะต้องเสีย่งกบัความตายอกีแล้วสนิะ” อูเ่งนิ

ร�าพึง

“ฮ่าๆๆ แค่นี้จิ๊บๆ น่า นายก็เห็นกับตาแล้วนี่ เฉินหลงมันก็งั้นๆ วิ่ง

หางจุกตูดไปเลย”

เทพกระบี่ไร้ส�านึกกล่าวปลอบใจ 

อู่เงินเมื่อนึกถึงสภาพเฉินหลงเมื่อครู่ก็เริ่มอุ่นใจขึ้น และมีความ

มั่นใจมากขึ้นว่า บอสมารของเขาจะไม่ท�าให้ชีวิตน้อยๆ ของเขาต้องสิ้นชีพ

สองหนุ่มไม่กล้ากลับไปรอฉางซาที่ใต้ต้นไม้โบราณ แม้เทพกระบี่

ไร้ส�านึกจะมั่นใจว่า เฉินหลงจะไม่โจมตีพวกเขาในคืนนี้ แต่อะไรมันก็เกิด

ขึ้นได้ ดังนั้นเพื่อความมั่นใจในชีวิตและทรัพย์สิน พวกเขาจึงซุ่มดูอยู่ห่างๆ 
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จนกระทั่งฉางซาปรากฏตัวขึ้น พวกเขาจึงออกจากที่ซ่อน

“เฉินหลงยังไม่ตาย เอายังไงต่อบอส” 

เทพกระบี่ไร้ส�านึกกล่าวขึ้น

“ไม่เห็นยากเลย พวกเราก็ต้องไปหาเรื่องมันสิ”

ฉางซาตอบ ท�าให้อู่เงินเบิกตาโต

“บอสจะไปบุก! เอาจริงหรือ”

“ใช่ มีอะไรน่าตกใจขนาดนั้น แค่ไปฆ่าคนตอนหลับ” ฉางซาตอบ

หน้าตาย

“จะไหวหรือบอส พวกมันเยอะนะ” อู่เงินกล่าวขึ้น

“ชลิชลิ แค่อุม้มารดี เอ่อ…มาฆ่าทลีะคนสองคน กว่าจะรุ่งเช้ากห็มด

พอดี” ฉางซากล่าวยิ้มๆ 

อู่เงินอ้าปากค้าง ก่อนจะกล่าวว่า

“แล้วจะอุ้มแบบไหนล่ะครับ บอส”

เทพกระบี่ไร้ส�านกึดเูหมอืนจะร�าคาญอูเ่งนิบ้างแล้ว จงึกล่าวตดิตลก

ขึ้นว่า

“ไม่เคยอุ้มสาวหรือ อุ้มแบบนั้นแหละ”

อู่เงินแสดงสีหน้าอายๆ กล่าวว่า

“ฉันไม่เคยมีแฟน เลยไม่รู้เขาอุ้มกันยังไง”

ฉางซากบัเทพกระบี่ไรส้�านกึเห็นท่าทางจริงจงัของอู่เงิน สองหนุ่มก็

ระเบิดเสียงหัวเราะออกมา

“นี่…ฉันพูดอะไรผิดหรือ” อู่เงินถามสีหน้างงๆ 

เทพกระบี่ไร้ส�านึกใช้มือตบไหล่อู่เงินกล่าวว่า

“นายบางทีกซ่ื็อจรงิๆ เอาเป็นว่า เดีย๋วฉนัจะอธบิายวธิอีุม้ศตัรใูห้เอง  

รับรองมันแน่ๆ ฮ่าๆๆ”

วูบ! เสียงเหินร่างลงมาจากยอดไม้ ท�าให้สามหนุ่มแทบหันไปมอง

ต�าแหน่งนั้นอย่างพร้อมเพรียง คนที่มาไม่ใช่ใครที่ไหน แต่เป็นเฒ่าพายัพ

นั่นเอง

“ฝีมือพวกเอ็งใช้ได้นี่หว่า”

“เหอะๆ ลุงแอบดูพวกฉันสินะ” ฉางซากล่าวขึ้นยิ้มๆ

“แน่นอน ข้าบอกไปแล้ว ข้าจบัตาดเูอง็อยู ่เอ่อ…เมือ่กีข้้าได้ยินแว่วๆ 
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เอ็งจะไปอุ้มใครวะ” เฒ่าพายัพถาม

“หึๆ อุ้มหลานลุงไง ฉันจะเอาหลานลุงมาดัดนิสัยตามค่าจ้างวาน” 

ฉางซาตอบตรงๆ

“เอ็งมั่นใจหรือจะอุ้มมันได้ มันเก่งเอาเร่ืองเหมือนกันนะ แถมยัง

มีคนอยู่กับหลานข้าเป็นฝูง แต่ละคนก็ใช่จะฝีมือกากๆ ซะหน่อย” เฒ่า

พายัพกล่าวขึ้น

“ฉนัมวีธิ ีแต่จ�าเป็นต้องรอให้หลานลงุกบัสมนุหลบัเสยีก่อน” ฉางซา 

กล่าวยิ้มๆ

“โอเค ข้าจะรอดูก็แล้วกัน” เฒ่าพายัพกล่าวตัดบท 

อู่เงินหันมามองฉางซากล่าวว่า

“แล้วช่วงเวลาที่รอ พวกเราควรเตรียมการอะไรไหม บอส”

“เตรียมสิ ฉันมีงานส�าคัญมากเลย และนายจะต้องช่วยฉันท�าให้

เสร็จ” ฉางซาตอบ

“งานอะไร สั่งมาได้เลย เดี๋ยวฉันช่วยเต็มที่ บอส” อู่เงินกล่าวยิ้มๆ 

ฉางซาหยิบกระดาษออกมาจากกระเป๋ามิติกล่าวว่า

“เขียนใบอนุโมทนาบัตรให้ฉัน คืนนี้ฉันคงต้องใช้หลายใบ”

ฉางซากล่าวจบก็หันไปมองเฒ่าพายัพกล่าวว่า

“ลุง หลานลุงเอาคนมาเท่าไร”

“เอ็งต้องการรู้ไปท�าไม” เฒ่าพายัพถาม

“ก็เห็นๆ อยู่ฉันก�าลังท�าใบอนุโมทนาบัตรแจก ถ้าฉันท�าไม่พอเดี๋ยว

พวกเขาจะด่าฉันลับหลัง” ฉางซากล่าวขึ้น 

เฒ่าพายัพยังคงมีสีหน้างงๆ กล่าวว่า

“ข้าไม่เข้าใจสิ่งที่เอ็งก�าลังท�า”

“เดี๋ยวอีกไม่นานลุงก็จะเข้าใจเองแหละ บอกมาได้แล้วลุง หลานลุง

เอาคนมาเท่าไร” ฉางซากล่าวตัดบท

“120 คน” เฒ่าพายัพตอบ

“โอ…ไม่น้อยเลย เบ๊สองเขียนไปสัก 150 แผ่น ก๊อบป้ีค�าต่างๆ ตามที่

ฉนัเขยีนไว้เป็นตวัอย่าง และอย่าตกหล่นแม้แต่ค�าเดียว” ฉางซาเอ่ยปากสัง่ 

อูเ่งนิแม้ไม่เข้าใจ แต่ก็หอบกระดาษไปนัง่เขยีนกบัเทพกระบี่ไร้ส�านกึ 

ซึ่งเป็นมืออาชีพเขียนมาหลายหมื่นใบแล้ว
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เฒ่าพายัพมองดูฉางซากล่าวว่า

“เอ็งสังกัดกิลด์ไหน”

ฉางซานั่งลงกับพื้นกล่าวว่า

“ฉันไม่มีกิลด์สังกัดหรอกลุง และไม่คิดจะมีกิลด์ด้วย”

“ท�าไมล่ะ มาเข้ากิลด์ข้าสิ ข้าชอบคนเก่งๆ” 

เฒ่าพายัพเอ่ยปากชวน

“ไม่เอาหรอก ถ้าเข้ากิลด์ลุงแล้ว ฉันจะครองโลกแห่งเกมไม่ได้”

ฉางซาตอบหน้าตาย

“เอ็งพูดบ้าอะไรของเอ็ง ครองโลกแห่งเกมรึ! เอ็งสมองติงต๊อง

ไปแล้ว ด้วยก�าลังของเอ็งคนเดียว ไม่มีทางได้เป็นเบอร์หน่ึงของเกมจ้าว 

ยทุธจกัรหรอก ขนาดพวกข้ามกี�าลังเข้มแข็งแค่ไหนกย็งัเป็นได้แค่เบอร์สาม”

เฒ่าพายัพกล่าวสีหน้าจริงจัง

“เพราะกิลด์พวกลุงไม่เก่งไงเลยเป็นเบอร์สาม ส่วนฉันเก่งกว่า ใน

อนาคตจะได้เป็นเบอร์หนึ่ง”

ฉางซาตอบ เล่นเอาเฒ่าพายัพต้องเบ้ปาก

“โธ่…ไอ้ขี้คุย!”

เฒ่าพายัพเอ่ยปากด่า

“ฉันพูดจริงๆ นะ อีกไม่นานฉันจะกลายเป็นเบอร์หนึ่ง ไร้ผู้ต่อต้าน 

ฮ่าๆๆ”

ฉางซากล่าวพร้อมกับหัวเราะ เฒ่าพายัพส่ายหน้ากล่าวว่า

“เอ็งยังไม่ได้เห็นฝีมือของหัวหน้ากิลด์สามราชันสวรรค์ทั้งสามคน 

รวมถึงคนระดับสูงของกิลด์มังกรเพลิง เมื่อได้เห็นเอ็งจะเข้าใจโลกมาก

ยิ่งขึ้น”

ฉางซานิ่งคิดเล็กน้อยก็กล่าวขึ้นว่า

“ดูเหมือนลุงจะเคยเห็นพวกเขามาแล้ว เล่าให้ฉันฟังหน่อยสิ ฝีมือ

พวกเขาเป็นไงกันบ้าง”

“เอ็งอยากรู้จริงๆ หรือ” เฒ่าพายัพถาม 

ฉางซาก็พยักหน้าตอบรับ เฒ่าพายัพจึงค่อยๆ นั่งลงบนพื้นกล่าวว่า

“พลังฝีมือของพวกมันล้วนอยู่ในระดับสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นความเจ้า

เล่ห์ ความสามารถทางความคิด และทักษะในการต่อสู้ล้วนเป็นสุดยอด 
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พวกมนัแต่ละคนสามารถถล่มภเูขาเป็นลกูๆ ได้ด้วยตวัคนเดียว ข้าเคยเหน็

การต่อสู้ระหว่างหวัหน้ากลิด์มงักรเพลงิ กบัหนึง่ในสามของหวัหน้ากลิด์สาม

ราชนัสวรรค์ การต่อสู้ของพวกมนัสร้างความเสยีหายนบัสบิกโิลเมตร พวก

ที่อยู่ในรัศมีการต่อสู้มีโอกาสถูกลูกหลงถึงตาย”

ฉางซาในขณะฟังเฒ่าพายพัเล่า เขากน็กึไปถงึมนัตรัยและเจ้ามงักร

คนนั้น

‘นึกแล้วไม่ผิด ฝีมือพวกมันต้องระดับนั้น’ ฉางซาคิดในใจ

“ถ้าเทียบฝีมือพวกมันกับลุง ห่างชั้นกันขนาดไหน” ฉางซาถามต่อ

“พวกมันเก่งกว่าข้าเยอะ คนที่รับมือพวกมันได้คงมีแต่หัวหน้ากิลด์

หลักของเซียนเหยียบฟ้าเท่านั้น” เฒ่าพายัพตอบ 

ฉางซายิ้มกล่าวว่า

“ถ้าวัดกันที่ระดับฝีมือแล้ว กิลด์สามราชันสวรรค์ท�าไมไม่โค่นกิลด์

เซยีนเหยยีบฟ้าล่ะ พวกเขามกี�าลังพลเหนอืกว่า น่าจะโค่นอนัดบัสามทิง้ไป 

จะได้ไม่เป็นหอกข้างแคร่ในภายหลัง”

เฒ่าพายัพหางคิ้วกระตุกกล่าวว่า

“กเ็พราะมกิีลด์มงักรเพลิงไง กิลด์สามราชนัสวรรค์คดิว่า ถ้าพวกเรา 

จับมือกับกิลด์มังกรเพลิง ก�าลังพลจากสองกิลด์ก็ไม่แน่ว่าจะพ่ายแพ ้

กิลด์สามราชันสวรรค์ แต่ในทางกลับกัน กิลด์มังกรเพลิงก็ไม่กล้าเล่นงาน

พวกเรา เพราะรูอ้ยูแ่ก่ใจว่า กลิด์สามราชนัสวรรค์จ้องชบุมอืเปิบอยู ่มนัจงึ

เกิดเป็นสภาวะสามก๊ก”

ฉางซาอมยิ้ม ตามจริงเขารู้นานแล้ว เพียงแต่แกล้งถามเฒ่าพายัพ

เท่านั้นเอง

“ปัจจุบันสมดุลเริ่มถูกท�าลาย เพราะมีกิลด์ระดับกลางหลายกิลด์

เริ่มเติบโตขึ้นจนมีก�าลังใกล้เคียงกับกิลด์เซียนเหยียบฟ้า เช่น กิลด์เทพ

สวรรค์ พวกมันเติบโตเร็วมากจนน่ากลัว ในหลายเดือนมานี้ พวกมันกล้า

มากๆ ที่โจมตีปล้นพวกข้าแบบไม่มีเหตุผล ตอนนี้พวกข้าก็ได้แต่จับตาด ู

กลิด์สามราชนัสวรรค์กับกิลด์มงักรเพลิง ถ้าสองกลิด์นีเ้ริม่ขยบัหาพนัธมติร

มากขึน้เมือ่ไร กแ็สดงว่าสงครามใกล้จะเปิดฉากขึน้แล้ว” เฒ่าพายัพอธบิาย

ฉางซาดวงตาวาวโรจน์กล่าวว่า

“สงครามนี้น่าสนุกจริงๆ ฉันจะเข้าร่วมด้วย”
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“สี่คนของเอ็งเนี่ยนะ! ฮ่าๆๆ ต่อให้เอ็งมียอดฝีมือคนน้ันก็ไม่มี

ประโยชน์หรอก เพราะฝีมอืของเขายงัห่างชัน้กบัพวกระดบัสงูอยูช่่วงหนึง่” 

เฒ่าพายัพอธิบาย 

ฉางซานึกไปถึงฝีมือของซอมบี้แมน

‘อืม…ฉันต้องพัฒนาระดับเพิ่มขึ้นอีกนิด เพื่อจะอัพเกรดซอมบี้แมน

ให้ไร้เทียมทานที่สุด’

ฉางซาวางแผนในใจ

“จริงสินะ ข้าลืมไป เอ็งมี Undead เผ่ายักษ์ในครอบครอง เอ็งจะ

ยินดีขายให้ข้าไหม ข้าให้เอ็งเรียกร้องเงินได้เท่าที่เอ็งต้องการ”

เฒ่าพายัพกล่าวขึ้น

“ไม่ขายหรอกลุง พอดีฉันเป็นเสี่ยอะ เศษเงินฉันไม่ค่อยสนใจ อีก

อย่างมนัเป็นเครือ่งมอืชิน้หนึง่ทีจ่ะน�าพาฉนัครองโลกแห่งเกมจ้าวยทุธจกัร 

ขายไปก็โง่สิลุง” ฉางซาตอบยิ้มๆ 

เฒ่าพายัพหางคิ้วกระตุกกล่าวว่า

“ได้ข่าวว่า Undead ยักษ์มันกระจอกไม่ใช่หรือ เอ็งคิดว่าแค่มี

กองทัพ Undead มันจะช่วยเอ็งได้สักแค่ไหนกัน”

“ฮ่าๆๆ ฉนัมแีผน ส่วนความอ่อนแอของยกัษ์เขาเดียว ฉนัไม่สนใจ ลงุ

คอยดูไปเถอะ ฉันนี่แหละพระเอกที่จะเหลือรอดเป็นคนสุดท้ายบนซากศพ

ของทุกคน ฮ่าๆๆ”

ฉางซาคุยเขื่องพร้อมกับเงยหน้าหัวเราะ เฒ่าพายัพท�าหน้าเบื่อโลก

กล่าวว่า

“โคตรเหม็นขี้ฟัน! แต่ข้าจะรอดูเอ็งก็แล้วกัน”

“ฮ่าๆๆ ฉนัมโีครงการจะต้ังฐานบญัชาการทีเ่มอืงนี ้ไว้ฉนัจะส่งบตัร

เชิญไปรับลุงมาทัศนศึกษาก็แล้วกัน ฮ่าๆๆ”

ฉางซากล่าวขึ้น ท�าให้เฒ่าพายัพท�าหน้างง

“เอ็งจะสร้างกิลด์ที่เมืองนี้” เฒ่าพายัพถาม

“มันไม่ใช่กิลด์ แต่เป็นค่าย ป้อม หรือดันเจี้ยน ฉันจะสร้างนอกเขต

เมืองกวงซี” ฉางซาตอบ 

เฒ่าพายัพอึ้งไปสักพักก็เงยหน้าหัวเราะข�ากล่าวว่า

“เอ็งก�าลังเล่นมุกใช่ไหม ข�าจริงๆ นั่นแหละ ฮ่าๆๆ”
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“ไม่ใช่มุกนะ ฉันเอาจริง เดี๋ยวลุงจะได้เห็นเอง” 

ฉางซาตอบน�้าเสียงสบายๆ

“โอเค แล้วข้าจะคอยดเูมอืง Undead ของเอง็ ฮ่าๆๆ โอ๊ยข�า ฮ่าๆๆ 

ท�าไมข้าหยุดหัวเราะไม่ได้วะ ฮ่าๆๆ”

เฒ่าพายพัหวัเราะเป็นบ้าเป็นหลงั ส่วนฉางซากเ็ร่ิมหงดุหงดิและคดิ

ในใจว่า เขาไม่น่าคยุเรือ่งนีก้บัตาแก่นีเ่ลย ฉางซาเปลีย่นหวัข้อคยุเร่ืองใหม่ 

ซึ่งเฒ่าพายัพก็ได้ให้ข้อมูลแก่เขามากมาย โดยเฉพาะเรื่องความเป็นไปใน

เกมจ้าวยทุธจกัรทีเ่ขาไม่รู ้รวมถงึเรือ่งของสามกลิด์หลกัทีค่รอบครองความ

ยิ่งใหญ่มาหลายร้อยปีในเกม

เฒ่าพายัพเป็นคนคุยเก่ง ไม่ว่าฉางซาจะถามเร่ืองไหน เฒ่าพายัพ

ล้วนตอบให้อย่างยืดยาว โดยไม่มีทีท่าจะเบื่อค�าถามของฉางซาสักนิด

ภมูคิวามรูข้องเฒ่าพายพัสงูกว่าลงุบญุค�ามาก ฉางซาได้ถามถงึเรือ่ง

ท่ีเขาไม่เข้าใจหลายๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งทกัษะในคมัภร์ี การฝึกคมัภร์ี

ไม่ให้ขัดขวางกันเอง การฝึกคัมภีร์เพื่อให้ส่งเสริมกันระหว่างคัมภีร์ยุทธ

สองเล่ม ฉางซาได้รูเ้พิม่สิ่งหนึง่ ไม่วา่จะเป็นหวัหน้ากลิด์หลกัของกลิด์สาม

ราชันสวรรค์ กิลด์มังกรเพลิง หรือกิลด์เซียนเหยียบฟ้า ล้วนมีคัมภีร์ที่ทรง

อานุภาพมากๆ และพวกเขาล้วนเป็นสุดยอดผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้คัมภีร์

ยุทธส่งเสริมกันและกัน

‘คัมภีร์เก้าฝ่ามือมังกรยุทธของฉัน ยังไม่ใช่คัมภีร์ที่สามารถต่อกร

กับคนระดับหัวหน้ากิลด์หลักได้ ฉันจะต้องค้นหาสุดยอดคัมภีร์ให้เจอ จึง

มีโอกาสที่จะเป็นพระเอก เป็นราชันเหนือราชันแห่งเกม’ ฉางซาคิดในใจ

ฉางซาคุยกับเฒ่าพายัพจนกระทั่งเลยเที่ยงคืน

“นีเ่อ็งจะให้ข้าพาไปค่ายของหลานข้าไหม จะได้ไม่ต้องเสยีเวลาหา”

เฒ่าพายัพกล่าวขึ้น

“ไม่จ�าเป็นหรอกลุง ฉันพบค่ายพักของหลานลุงแล้ว”

ฉางซาตอบ ท�าให้เฒ่าพายัพเกิดอาการงง เพราะไม่เห็นฉางซาจะ

ออกไปส�ารวจ ท�าไมฉางซาจงึรูว่้าค่ายพกัของกลิด์เซยีนเหยยีบฟ้าอยูท่ี่ไหน

ฉางซาดูเหมือนจะอ่านใจเฒ่าพายัพออกจึงกล่าวขึ้นว่า

“เพื่อนยอดฝีมือของฉันส่งข่าวมาบอกนานแล้ว”

เฒ่าพายัพได้ฟังเช่นนี้จึงไม่ได้สงสัยอีก
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“เอ็งจะไปบุกตอนไหน” เฒ่าพายัพถาม

“เดี๋ยวนี้เลย ทุกอย่างพร้อมแล้ว”

ฉางซากล่าวจบก็หันไปปลุกสองหนุ่มท่ีนอนหลับบนพื้นหญ้า หลัง

จากนั้นทั้งสามก็มุ่งหน้าไปยังค่ายพักของกิลด์เซียนเหยียบฟ้า โดยมีเฒ่า

พายัพแอบติดตามไปห่างๆ

ค่ายพักของกิลด์เซียนเหยียบฟ้า 

ฉางซา เทพกระบี่ไร้ส�านึก และอู่เงินซ่อนตัวอยู่บนต้นไม้ ใช้กล้อง

ส่องทางไกลตรวจดูรอบๆ ค่ายพัก ซึ่งมีลูกสมุนกิลด์เซียนเหยียบฟ้า

ประมาณสิบคนท�าหน้าที่เป็นเวรยาม

“สิบคน เตรียมตัวกันไว้ เราจะเริ่มงานกันเลย” ฉางซากล่าวขึ้น 

อู่เงินท�าหน้างงๆ กล่าวว่า

“บอสจะบุกเข้าไปเลยหรือ ไหนบอกจะไปอุ้มไง”

“ฮ่าๆๆ เดี๋ยวนายก็รู้ฉันท�างานยังไง และฉันอุ้มยังไง”

ฉางซากล่าวจบก็หันกลับไปมองท่ีเดิม สักพักเขาก็หันกลับมามอง

สองหนุ่มกล่าวว่า

“ลงจากต้นไม้กันเถอะ อุ้มยามมาได้คนหนึ่งแล้ว”

“หา!? ล้อเล่นหรือเปล่าบอส ไปอุ้มตอนไหนเนี่ย” อู่เงินร้องอุทาน

ฉางซา เทพกระบี่ไร้ส�านึก และอู่เงินในชุดคลุมหน้าเดินทางมาถึง

พื้นที่แห่งหนึ่ง ทั้งสามคนก็พบเห็นผู้เล่นชายคนหนึ่งนอนหมดสภาพอยู่บน

พื้นแล้ว ฉางซาหันไปมองเทพกระบี่ไร้ส�านึกกล่าวว่า

“จัดการกับเขาเหมือนที่พวกเราเคยท�า อีกไม่นานจะมีเหยื่อมาเพิ่ม

อีกเยอะ”

“ฮ่าๆๆ ได้เลย บอส”

เทพกระบี่ไร้ส�านึกกล่าวจบก็จัดการลากร่างผู้เล่นที่ยังพอมีสติออก

ไป โดยมีอู่เงินวิ่งตามไปด้วย เทพกระบี่ไร้ส�านึกน�าร่างของผู้เล่นไปมัดไว้

กับต้นไม้

“นายเป็นใคร นายจะท�าอะไรกับฉัน” ผู้เล่นคนนั้นถาม

“นายไม่ต้องรู้ฉันเป็นใคร รู้เพียงว่าบอสของฉันมีจุดประสงค์มา

ขอรับบริจาคเงินจากนาย”
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เทพกระบี่ไร้ส�านึกตอบ

“นายคิดจะปล้นฉัน?”

ผู้เล่นคนนั้นกล่าวจบ หมัดของเทพกระบี่ไร้ส�านึกก็ระดมเหวี่ยง

เข้าไปที่ท้องของเหยื่ออย่างรวดเร็ว

ผัวะๆๆ!

“อ๊ากกก!” ผูเ้ล่นร้องออกมา แม้ระดบัของเขาจะสงูกว่าเทพกระบี่ไร้

ส�านึก แต่เมือ่ถกูโจมตทีีจ่ดุเดมิหลายๆ ครัง้ เขากก็ระอกัเลอืดได้เหมอืนกนั

“อย่าพูดให้บอสเสียหาย พวกเราแค่มาขอรับบริจาค ไม่ใช่ปล้น” 

เทพกระบี่ไร้ส�านึกกล่าวขึ้น 

อู่เงินที่ยืนดูอยู่ยิ้มแห้งๆ เพราะการกระท�าของเทพกระบี่ไร้ส�านึก 

มันก็ไม่ต่างจากปล้น เพียงแต่พูดให้มันดูดีเท่านั้น

“หยุดๆ! นายต้องการเท่าไร”

ผูเ้ล่นกล่าวน�า้เสียงเร่งรบี เมือ่เหน็เทพกระบี่ไร้ส�านกึก�าลงัจะลงมอื

กับเขาอีกครั้ง

“สามสิบล้าน” เทพกระบี่ไร้ส�านึกตอบ

“หา!? ฉันไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นหรอก” ผู้เล่นคนนั้นรีบตอบ

“ฉันไม่เชื่อ สงสัยคงต้องลงมือกันอีกครั้งแล้ว”

เทพกระบี่ไร้ส�านึกกล่าวจบก็เหวี่ยงหมัดโจมตีเป้าหมายต่อเน่ือง 

อีกรอบ

“อ๊ากกก! ฉันไม่มีจริงๆ ฉันให้นายได้แค่สิบล้าน” ผู้เล่นที่ถูกโจมตี

รีบพูด 

เทพกระบี่ไร้ส�านึกหยุดโจมตีกล่าวว่า

“นายไม่มีจริงๆ หรือ”

“แคกๆ! แคกๆ! ใช่ เงินที่หามาได้ก็ต้องผ่อนจ่ายค่ายาเพิ่มระดับที่

ดาวน์มากินก่อน ผ่อนทีหลัง” 

ผู้เล่นคนนั้นอธิบาย เทพกระบี่ไร้ส�านึกหันหน้าไปมองอู่เงินกล่าวว่า

“มีเรื่องที่เขาว่ามาจริงหรือ”

“อืม…เดี๋ยวนี้ผู้เล่นท่ีมีเงินมากๆ และซื้อยาเพิ่มระดับด้วยเงินสดมี

น้อย กิลด์ท�ายาจึงได้ท�ายาเพิ่มระดับออกมาขายโดยให้ดาวน์ไปกินก่อน 

แล้วผ่อนส่งทีหลัง” อู่เงินอธิบาย 
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เทพกระบี่ไร้ส�านึกท�าหน้าเบื่อโลกกล่าวว่า

“แบบนี้ก็เก็บเงินบริจาคได้น้อยน่ะสิ”

“ยังไงก็ดีกว่าไม่ได้ละ” อู่เงินกล่าวยิ้มๆ 

เทพกระบี่ไร้ส�านึกหันไปมองหน้าผู้เล่นคนนั้นกล่าวว่า

“โอเค สิบล้านก็สิบล้าน”

เทพกระบี่ไร้ส�านกึท�าการปล่อยตวัผูเ้ล่นทีอ่ยู่ในสภาพบาดเจบ็สาหสั 

เขารีบโอนเงนิให้เทพกระบี่ไร้ส�านกึทนัท ีเพราะไม่อยากถกูทรมานอกี เทพ

กระบี่ไร้ส�านึกมอบใบอนุโมทนาบัตรให้ตามกฎ ผู้เล่นเคราะห์ร้ายแทบไม่

อ่านเลย เขาโยนใบอนุโมทนาบัตรไปไว้ในกระเป๋ามิติ ก่อนจะกล่าวขึ้นว่า

“เงินได้ไปแล้ว ปล่อยฉันไปได้ยัง”

เทพกระบี่ไร้ส�านึกยิ้มเหี้ยมกล่าวว่า

“ยังไปไม่ได้หรอก ฉันจะต้องมัดตัวนายต่อไปก่อน”

“นาย…นายคิดจะผิดสัญญาหรือ!” ผู้เล่นคนนั้นถาม

“บริจาคส่วนบริจาค ชีวิตส่วนชีวิต แต่ฉันยังไม่ฆ่าพวกนายตอนน้ี

หรอก เพราะงานของพวกฉันเพิ่งจะเริ่มเอง”

เทพกระบี่ไร้ส�านึกกล่าวจบ ก็ลากชายหนุ่มไปผูกไว้กับต้นไม้อีกต้น

หนึ่ง โดยไม่ลืมอุดปากด้วยเชือกไว้

อู่เงินไม่เข้าใจที่เทพกระบี่ไร้ส�านึกท�าหลายอย่างจึงถามขึ้นว่า

“ยังไงก็ต้องฆ่าเขาหรือ”

“ใช่! นายลืมไปแล้วหรือเบ๊สอง พวกเราก�าลังปฏิบัติการกู้กิลด ์

เซียนเหยียบฟ้า ถ้าปล่อยพวกมันไป มันจะต้องกลับมาเล่นงานพวกเรา

ทีหลังแน่ การตัดระดับของมันให้ต�่าลง จะท�าให้พวกเรารับมือพวกมันง่าย

ขึ้น” เทพกระบี่ไร้ส�านึกอธิบาย

“งั้นปล่อยเขาไว้ท�าไม เบ๊หนึ่งน่าจะฆ่าเขาไปเลย” อู่เงินถาม

“ฆ่ายังไม่ได้” เทพกระบี่ไร้ส�านึกตอบ

“ท�าไมล่ะ” อู่เงินถามต่อ

“ถ้าฆ่าเขา เวรยามที่เหลืออาจจะรู้ตัวได้ เราต้องท�าให้มั่นใจว่า

แผนการของพวกเราจะต้องไม่ผิดพลาด เดี๋ยวจะมีเหยื่อมาเพิ่มอีกหลาย

คน นายดูตัวอย่างของฉันแล้วเดี๋ยวก็ช่วยฉันจัดการด้วย”

เทพกระบี่ไร้ส�านึกกล่าวยิ้มๆ
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“ฉันไม่เคยรีดไถผู้เล่นคนอื่นมาก่อน ไม่รู้จะท�าได้ไหม” 

อู่เงินกล่าวขึ้น

“บริจาคโว้ย! เราแค่รับบริจาค ท่องไว้ในใจ อย่าท�าให้บอสเสียหาย 

ส่วนเรื่องไม่เคยท�า เดี๋ยวท�าไปหลายๆ คน นายก็จะคุ้นเคยเอง”

เทพกระบี่ไร้ส�านึกกล่าวเสียงดัง อู่เงินยิ้มแห้งๆ โบกมือกล่าวว่า

“โอเค ฉันจะลองท�าดู”

สิ้นเสียงอู่เงินก็มีร่างของศัตรูสองร่างถูกโยนตกลงมาบนพื้น เทพ-

กระบี่ไร้ส�านึกเงยหน้าหัวเราะดวงตาวาวโรจน์

“ได้เวลาท�างานแล้วเบ๊สอง รีด…ไม่สิ รีบไปขอรับบริจาคกันเถอะ 

ฮ่าๆๆ”

ห่างออกไปไม่ไกลนัก 

เฒ่าพายัพเห็นเหตุการณ์ที่เทพกระบี่ไร้ส�านึกท�าทั้งหมด

“บริจาคบ้านเอ็งสิ นี่มันคือการปล้น แถมยังมีหน้าไปแจกใบ

อนุโมทนาบัตรอีก หึๆ แบบนี้มันปล้นแล้วเยาะเย้ยซ�้าชัดๆ มันไปเอาความ

คิดกวนโอ๊ยนี่มาจากไหนกัน” เฒ่าพายัพบ่นอุบ

“ไอ้หล่อนี่มันช�านาญการรีดไถมาก น่าจะเคยท�ามาไม่น้อย ส่วนอีก

คนท่าทางจะไม่เคยท�ามาก่อน”

เฒ่าพายัพกล่าวข้ึน หลังจากมองไปยังร่างของเทพกระบี่ไร้ส�านึก

ที่ก�าลังผูกร่างของเหยื่อรายใหม่กับต้นไม้ ส่วนอู่เงินก็เลียนแบบเก้ๆ กังๆ

เฒ่าพายพันัง่ดสูองหนุม่ท�าการรดีไถอกีไม่นาน กเ็หน็ฉางซากลบัมา

อีกครั้งพร้อมกับร่างผู้เล่นสองคนในวงแขน 

ฉางซาใช้เท้าเตะร่างสองหนุ่มท่ีบาดเจ็บสาหัสกลิ้งไปกับพื้นก่อนจะ

เหินร่างหายไป เทพกระบี่ไร้ส�านึกและอู่เงินยังรับบริจาคไม่เสร็จก็ต้องรีบ

วิง่มาลากร่างสองหนุม่ไปผกูตดิกบัต้นไม้ เพือ่ไม่ให้พวกเขามโีอกาสหลบหนี

เฒ่าพายัพหันหน้าไปยังทิศทางที่ฉางซาหายไป

“มนัไปจบัตวัเวรยามแบบไหนกนั รวดเรว็จรงิๆ ข้าควรไปดหูน่อยแล้ว”

เฒ่าพายัพกล่าวจบก็เหินร่างจากไป เนื่องจากยังหาต�าแหน่ง

ซ่อนตัวของฉางซาไม่พบ เฒ่าพายัพจึงเลือกไปจับตาที่ค่ายพักของกิลด ์

เซียนเหยียบฟ้าแทน
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“งี่เง่าจริงๆ ถูกจับตัวไปห้าคน ยังไม่รู้เรื่องอีก”

เฒ่าพายพับ่นสมนุของตวัเอง ยิง่เหน็เหล่าสมนุน่ังคยุกนัและหวัเราะ

เป็นบางครั้ง เฒ่าพายัพก็แทบอยากจะบินไปเขกกะโหลกพวกเขา

“ข้าต้องรู้ให้ได้ มันจับตัวเวรยามยังไง” เฒ่าพายัพกล่าวเสียงเรียบ 

หลังจากนั้นเฒ่าพายัพก็จับตาเวรยามโดยไม่วางตา

“แปลกโว้ย! ผ่านไปสิบนาทีแล้วก็ยังไม่ลงมือ”

เฒ่าพายพับ่นอุบ ก่อนจะตกใจเมือ่พบเหน็เวรยามทีเ่ดนิลาดตระเวน

หายไปแล้วหนึ่งคนแบบงงๆ

“หายไป! หายไปแล้ว! หายไปได้ยังไง”

เฒ่าพายัพกล่าวน�้าเสียงตกใจ

“มันโจมตีวิธีไหน ท�าไมเงียบแบบนี้ ไม่มีเสียงอะไรเลย”

เฒ่าพายัพกวาดตามองยังต�าแหน่งที่เวรยามน่าจะหายตัวไป

“ข้าต้องจับตาดูต�าแหน่งที่มีเงามืด และมีป่าเป็นแบ็กกราวด์ด้าน

หลังสินะ”

เฒ่าพายพักล่าวจบ กเ็ริม่จบัตาเวรยามทีเ่ดนิเข้าไปในเงามดื พริบตา 

นั้นเฒ่าพายัพก็พบเห็นร่างเงาขนาดใหญ่โผล่ขึ้นมาอย่างกะทันหัน มัน 

ล็อกคอและปิดปากเวรยามผู้เคราะห์ร้าย ก่อนจะลากเข้าไปในพุ่มไม้ที่อยู่

ด้านหลัง

“ยอดฝีมือคนนั้นหรือ ดูเหมือนจะใช้คัมภีร์ร่างอสูรด้วย”

เฒ่าพายัพกล่าวน�้าเสียงตื่นตะลึง

“เมื่อครู่…คงเป็นทักษะซ่อนร่างในเงา”

เฒ่าพายพักล่าวคาดการณ์ เพราะเคยมปีระสบการณ์ถกูลอบโจมตี

ด้วยทกัษะเช่นนีม้าก่อน เฒ่าพายพัไม่รอช้ารบีมุง่หน้าอ้อมไปยงัจดุเกดิเหตุ

อย่างเงียบเชียบ

เหยื่อทั้งสองคนถูกซอมบี้แมนเล่นงานจนสะบักสะบอม ก็ส่งให ้

ฉางซาจัดการอีกรอบ ฉางซาโจมตีผู้เล่นจนมั่นใจว่าไม่มีปัญญาต่อต้าน

สองหนุ่มอีกจึงค่อยจากไป ส่วนซอมบี้แมนก็กลับไปหาโอกาสจับตัวเวร

ยามอีกครั้ง

หลังจากส่งตัวเหยื่อทั้งสองคนให้เทพกระบี่ไร้ส�านึกกับอู่เงิน และ

เดนิทางกลบัไปรอซอมบีแ้มน สกิลระวงัภยัของฉางซากท็�างาน เมือ่พบเหน็
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การเข้าใกล้ของผู้เล่น

“ลุงแอบติดตามฉันท�าไม” ฉางซาเอ่ยปากถาม 

ไม่นานเฒ่าพายัพก็กระโดดลงมาจากต้นไม้

“ข้าเพิ่งจะตัดสินใจเข้าใกล้ เอ็งก็รู้แล้วหรือ” เฒ่าพายัพกล่าวขึ้น

“ช่วงท�างาน ฉันจะปล่อยสกิลระวังภัยตลอดเวลา ไม่แปลกหรอก

ท่ีจะจับสัมผัสของลุงได้บางครั้ง และลุงเองก็คงตามฉันมาพักใหญ่แล้ว” 

ฉางซากล่าวยิ้มๆ

“ถูกต้อง” เฒ่าพายัพยอมรับ

“แล้วลุงตามฉันท�าไม การแอบดูการท�างานของฉันไม่จ�าเป็นต้อง

ตามติดขนาดนี้ก็ได้ หรือคิดจะขัดขวางฉันเวลาที่ฉันจัดการหลานของลุง” 

ฉางซากล่าวขึ้น

“เอ็งไม่ต้องกังวล เอ็งจัดการหลานข้าได้ตามสบาย ข้าแค่ตามมาดู

เพราะสนใจวิธีการของเอ็งเท่านั้น” เฒ่าพายัพตอบ 

ฉางซาหัวเราะกล่าวว่า

“ลุงจะหาเหตุผลอะไรมาอ้างก็ตามสบาย ฉันรู้ดีคนแก่มักขี้ใจอ่อน 

แต่เมื่อถึงเวลา…อย่าเข้ามาแทรกแซงการท�างานของฉันก็แล้วกัน ไม่เช่น

นั้นข้อตกลงของเราเป็นอันสิ้นสุด และฉันจะริบเงินของลุงไปฟรีๆ ด้วย”

ฉางซากล่าวจบก็เคลื่อนร่างหายไป เฒ่าพายัพถอนใจกล่าวว่า

“ไอ้เด็กนรกนี่ น่ากลัวจริงๆ”



2
เขา้กิลด์เซียนเหยียบฟ้า

ฉางซาที่ก�าลังย้อนกลับไป 

เขาค้นพบจากการมองผ่านสายตาของซอมบี้แมน ดูเหมือนเวรยาม

ทีเ่หลอืสามคนเริม่รูสึ้กตัวแล้วว่าเพือ่นๆ ยามหายไป แต่พวกเขากย็งัสงสยั

บางอย่าง เพราะรายชื่อเพื่อนยังไม่ได้หายไป บ่งบอกว่าเพื่อนพวกเขายัง

ไม่ตาย แต่เมื่อพวกเขาโทรศัพท์ไปหา กลับไม่มีเพื่อนคนไหนรับสายสัก

คน ท�าให้พวกเขาเกิดความลังเลว่า จะเป็นการแกล้งกันของเหล่าเพื่อนๆ 

หรือไม่

“บ้าจริง! พวกมันรู้ตัวแล้ว”

ฉางซากล่าวจบกป็ลดปล่อยแฟรง็กีอ้อกมา และเปิดประตมูตินิ�ายักษ์

เขาเดียวออกมา 200 ตัว 

เมื่อพบเห็นเวรยามทั้งสามคนตัดสินใจออกไปเดินหาเพื่อนกัน

เป็นกลุ่ม ฉางซาก็เบาใจลงมาก เพราะถ้าเวรยามพวกนั้นเลือกจะไปแจ้ง

เหตุการณ์นี้ต่อเฉินหลง แผนของฉางซาก็มีอันต้องพังลง

“ต้องท�าอะไรสักอย่าง”

ฉางซากล่าวจบก็มุ่งหน้าไปยังทิศทางท่ีซอมบี้แมนซุ่มคอยอยู่ใน



ปากกาแดงดำา  29

เงามืดของต้นไม้ต้นหนึ่ง โดยเลือกต�าแหน่งที่อยู่ไกลเต็นท์ที่พักมากที่สุด

“จะฆ่าเวรยามสามคน แค่ซอมบี้แมนคนเดียวก็เหลือเฟือ แต่จะ

ท�าให้เวรยามไม่มโีอกาสร้องตะโกนไม่ใช่เรือ่งหมเูลย ฉนัต้องวางแผนสร้าง

โอกาสอุดปากพวกมันอย่างน้อยสองคน”

ฉางซาเริ่มวางแผน

ห่างออกไปไม่ไกลนัก 

เฒ่าพายัพก็ซุ่มดูอยู่

“ไอ้เด็กนี่เอายักษ์เขาเดียวออกมาเยอะเลย มันคิดจะท�าอะไรของ

มัน อืม…นึกไม่ถึง มันจะมีหุ่นเชิดสังหารในครอบครองด้วย หึๆ มันมีของ

เล่นเยอะจริงๆ”

เฒ่าพายัพกล่าวจบก็หันกลับไปมองในค่ายพัก

“แต่มันจะท�ายังไงต่อไปดีล่ะ เวรยามที่เหลือในค่ายรู้แล้วว่าพรรค

พวกหายไป ตอนนี้พวกเขาก�าลังรวมกลุ่มกันค้นหา เมื่อไม่พบเจอก็ต้อง

ไปแจ้งเฉินหลง การจะใช้ทักษะซ่อนร่างในเงาโจมตี โดยไม่ให้เวรยามทั้ง

สามคนมีโอกาสส่งเสียงเป็นไปได้ยาก ต่อให้เป็นยอดฝีมือระดับสูงก็ตาม” 

เฒ่าพายัพคาดการณ์

“ไอ้เด็กนรก ขอดูฝีมือเอ็งหน่อยสิ” 

เฒ่าพายัพกล่าวยิ้มๆ

ฉางซาพาเหล่าสมนุเคล่ือนร่างอยู่ในป่า จนกระทัง่ไปอยูฝ่ั่งตรงข้าม

กบัต�าแหน่งทีซ่อมบีแ้มนหลบซ่อนตวัอยู่ในเงาของต้นไม้ขนาดใหญ่ต้นหนึง่ 

ฉางซาหันไปมองแฟร็งกี้กล่าวว่า

“นายไปซุม่รอที่ไกลๆ โน่น ถ้าเหน็ศตัรผู่านไปให้โผล่ออกมาจดัการ

พวกมัน และถ้ามีโอกาสให้ฆ่ามันทันที”

แฟร็งกี้พยักหน้ารับ ฉางซาก็หันไปมองยักษ์เขาเดียว 200 ตัว ที่ยืน

รอรับค�าสั่งอยู่

“พวกนายไปซุ่มอยู่ใกล้ๆ กับแฟร็งกี้ รอค�าสั่งฉันอีกที”

ฉางซากล่าวจบกม็ดุเข้าไปในพุม่ไม้ เพราะเหยือ่ใกล้จะมาถงึบรเิวณ

นี้แล้ว ฉางซาโผล่ออกจากพุ่มไม้อีกฝั่ง เขายกมือขึ้นกวักเรียกเวรยามทั้ง

สามคน
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“เฮ้! พวกนายทั้งหมด แอบไปท�าอะไรที่ไหนกันวะ”

เวรยามหนึ่งในสามคนที่เห็นฉางซารีบร้องตะโกนถาม เนื่องจาก

บริเวณท่ีฉางซายนือยูเ่หน็เพยีงเงาสลวัๆ พวกเขาจงึมองไม่เหน็ใบหน้าของ

ฉางซา และคิดว่าเป็นเวรยามพรรคพวกตัวเอง

“ตามมา พวกเราเจอของดีว่ะ รับไป! แล้วพวกนายจะเข้าใจเอง”

ฉางซากล่าวจบก็โยนสร้อยอัญมณีเส้นหนึ่งออกไป หนึ่งในสาม 

เวรยามรับวัตถุที่ถูกโยนมา

“สร้อยอัญมณี!”

เวรยามที่รับสร้อยร้องอุทานขึ้น

“หมายความว่ายังไง”

เวรยามอีกคนเอ่ยปากถาม

“พบสมบัติ แบ่งกันเฉพาะพวกเรา รีบตามมา!”

ฉางซากล่าวจบก็มุดเข้าไปในพุ่มไม้ สามเวรยามหันไปมองหน้ากัน

ด้วยสีหน้าตื่นเต้น

“รอด้วย!”

เวรยามคนหนึ่งกล่าวจบก็วิ่งน�าหน้าไป อีกสองคนก็รีบวิ่งตามหลัง

อย่างกระชัน้ชดิ ทัง้สามพุง่ผ่านพุม่ต้นไม้ กพ็บเหน็เงาตะคุม่ๆ กวกัมอืเรยีก

อยู่ไกลๆ เวรยามทั้งสามคนก็ไม่รอช้ารีบไล่ตามไป

เมือ่เวรยามทัง้สามเดนิมาถงึจดุนดัหมาย สองในสามกถ็กูซอมบีแ้มน

โจมตทีนัท ีพวกเขาถกูหมดัลอบโจมตกีระแทกเข้ากลางแผ่นหลงัจนกระเดน็

“อ๊ากกก!” สองหนุ่มร้องเสียงดังลั่น 

ซอมบี้แมนเลือกโจมตีศัตรูคนหนึ่ง ส่วนฉางซาก็รีบทะยานร่าง 

มุ่งหน้าไปโจมตีซ�้าเหยื่ออีกคนหนึ่ง 

ในขณะที่ซอมบี้แมนและฉางซาโจมตีเหยื่อ แฟร็งกี้ก็เลือกโจมตี 

คนที่เหลือ 

ซอมบีแ้มนใช้กรงเล็บอันคมกรบิโจมตีเรว็มาก สดุท้ายกแ็ทงกรงเลบ็

ทะลุอกของเหยื่อดับอนาถอย่างรวดเร็ว

ด้านฉางซาก็ไม่ปรานีเหยื่อเช่นกัน เขาใช้หอกเหล็กด�าฟาดใส่ร่าง

เหยื่อที่บาดเจ็บถี่ยิบ พร้อมกับออกค�าสั่งซอมบี้แมนให้ไปช่วยแฟร็งกี้โดย

ด่วน เพราะเขาจ�าเป็นต้องท�าให้เกิดเสียงโวยวายน้อยที่สุด ถึงแม้ต�าแหน่ง
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นี้จะห่างไกลจากเต็นท์ที่พักพอสมควรก็ตาม

ห่างออกไปไม่ไกลนัก 

เฒ่าพายัพติดตามสถานการณ์ตลอด เมื่อเห็นกลยุทธ์ของฉางซา 

เฒ่าพายพักอ็ดรูสึ้กท่ึงไม่ได้ เพราะเหตุการณ์นี้ใช้เวลาวางแผนเพยีงไม่กีน่าที

“ไม่แปลกใจแล้ว ท�าไมมันจึงสามารถเล่นงานเทพหมากรุกได้”  

เฒ่าพายัพกล่าวขึ้น

“คนตายเพราะสมบัติ ค�ากล่าวนี้ยังใช้ได้เสมอ โดยเฉพาะใน

สถานการณ์ที่ผู้เล่นต้องผ่อนยาเพิ่มระดับอย่างเป็นบ้าเป็นหลัง”

เฒ่าพายัพกล่าวยิ้มๆ

“ข้าควรพยายามหว่านล้อมมันเข้ากิลด์ดูอีกสักคร้ัง ด้วยความ

สามารถระดับนี้ ไม่ว่าจะเป็นกิลด์สามราชันสวรรค์ กิลด์มังกรเพลิง หรือ

กิลด์ที่เป็นจอมวางแผนอย่างกิลด์ผู้พิชิต ต้องอกแตกตายแน่”

เฒ่าพายัพกล่าวสีหน้าจริงจังขึ้น

“มาดูต่อดีกว่า มันจะท�ายังไงต่อไป”

เฒ่าพายัพกล่าวยิ้มๆ

ฉางซาส่ังให้ซอมบ้ีแมนและแฟรง็กีฆ่้าพวกเขาทิง้ เพราะเป็นเวรยาม

สามคนสุดท้ายแล้ว ฉางซาสัง่เกบ็หอกเหลก็ด�าและน�าแฟรง็กีก้บัซอมบีแ้มน

ย้อนกลับไปทีค่่ายพกัอกีครัง้ พวกเขาต้องท�างานแข่งกบัเวลา เพราะเวรยาม

ท�างานเป็นกะ เมื่อหมดเวลาพวกเวรยามกลุ่มใหม่จะปรากฏตัว

“เต็นท์มีเป็นร้อย ตรงกลางคงเป็นเต็นท์ของเฉินหลง” ฉางซา

สันนิษฐาน

“จับโจรต้องจับหัวหน้าก่อน ลูกสมุนมันจะหนีรอดไปก็ช่างหัวมัน”

ฉางซาเรยีกซอมบีแ้มนและแฟรง็กีอ้อกมา หลงัจากซกัซ้อมการรวบ

เต็นท์จนเข้าใจกันดีแล้ว ซอมบี้แมนและแฟร็งกี้ก็เหินร่างบุกเข้าไปในค่าย

พัก ทั้งสองท�าตามค�าส่ังอย่างเคร่งครัด โดยโจมตีเต็นท์ที่พักด้วยวิธีรวบ

เต็นท์และใช้วิชาตัวเบาเหินร่างพาหนี เพื่อไม่ให้คนในเต็นท์มีโอกาสร้อง

ตะโกนให้คนอื่นๆ ช่วย

“ฮ่าๆๆ ส�าเร็จ”
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ฉางซากระโดดลงจากต้นไม้และวิ่งน�าหน้าซอมบี้แมนกับแฟร็งกี้ไป

ยงับรเิวณเป้าหมาย เมือ่ไปถึงซอมบีแ้มนก็ลงมอืกระทบืผูเ้ล่นคาเตน็ท์ทีพ่กั

“เฉินหลงมันสายแข็ง กระทืบมันหนักๆ หน่อยก็ได้ซอมบี้แมน”  

ฉางซาออกค�าสั่ง 

ซอมบีแ้มนกก็ระทบืหนกัขึน้ จนร่างทีด่ิน้และส่งเสยีงอูอ้ีภ้ายในเตน็ท์

เงียบไป ฉางซาจึงโบกมือให้หยุด

“แฟร็งกี้ลากร่างมันออกมาจากเต็นท์” ฉางซาออกค�าสั่ง 

แฟร็งกี้ก็ฉีกเต็นท์ออกเป็นชิ้นๆ พร้อมกับคว้าคอเสื้อผู้เล่นที่นอน

อนาถอยู่ข้างในขึ้นมา ฉางซาได้เห็นใบหน้าฝ่ายตรงข้ามถึงกับตะลึงงัน

“อะไรกัน! หมอนี่ระดับตั้ง 67 ซ้อมนิดซ้อมหน่อย หน้าเละ แถม

บวมฉึ่งแบบนี้ได้ไง” ฉางซากล่าวขึ้น

“ฉาน…ม่าย…ช่าย…พี่…เฉิน…นะ”

ผู้เล่นคนนั้นตอบน�้าเสียงอู้อี้ แต่ก็พอจะจับใจความได้

“เวรแล้วไง! ไอ้บ้านั่นมันหลอกเราหรือเนี่ย”

ฉางซากล่าวจบก็เดินเข้าไปกระชากคอเสื้อชายหนุ่มที่ถูกซ้อมจน

สาหัสแล้วถามว่า

“นายเปลี่ยนเต็นท์ที่พักกับเฉินหลงใช่ไหม”

“ช่ายยย” ผู้เล่นตอบไม่ชัด 

ฉางซาหางคิ้วกระตุกกล่าวว่า

“เฉินหลงอยู่ที่เต็นท์ไหน บอกมาเดี๋ยวนี้”

“พี่…เฉินให้ผมมาอยู่เต็นท์เขา แต่ผมม่ายรู้เขาไปอยู่เต็นท์ไหน”

ผูเ้ล่นทีถ่กูซ้อมยงัตอบน�า้เสยีงอูอ้ีเ้ช่นเดมิ ฉางซาหางคิว้กระตกุ เขา

พอจะคาดการณ์อะไรออกบ้างแล้ว

“เฉินหลงร้ายไม่ใช่เล่น มันรู้ได้ไงฉันจะมาโจมตีมันคืนน้ี” ฉางซา

ร�าพึง

“ไม่สิ ถ้ามนัรู ้ป่านนีค้งลกุขึน้มาไล่ล่าฉนัแล้ว มนัแค่ระวงัตวัเท่านัน้” 

ฉางซาหาข้อสรุป

“คงท�าได้เพียงไล่ไปทีละเต็นท์ ยังไงก็ต้องหาตัวมันให้เจอ”

ฉางซากล่าวจบก็สั่งให้ซอมบี้แมนฆ่าผู้เล่นที่ถูกจับตัวมาทันที หลัง

จากนั้นทั้งสามก็มุ่งหน้ากลับไปยังค่ายพักกิลด์เซียนเหยียบฟ้าอีกครั้ง
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จุดที่ฉางซาได้สังหารผู้เล่น ช่ัวครู่ร่างเงาของเฒ่าพายัพก็ปรากฏ

ออกมา

“ฮ่าๆๆ หลานข้ามันก็ฉลาดเหมือนกันแฮะ รู้จักหลอกศัตรูด้วย”

เฒ่าพายัพกล่าวขึ้น

“หึๆ แล้วทีนี้ ไอ้เด็กนรกนั่นจะท�ายังไงต่อไปล่ะ”

เฒ่าพายัพกล่าวน�้าเสียงสนใจ

ตอนนีเ้ทพกระบ่ีไร้ส�านกึและอู่เงินได้กลบัมาหาฉางซาแล้ว ทัง้สอง

ถูกมอบหมายให้เป็นหัวหน้ายักษ์เขาเดียวคนละ 100 ตัว

ในขณะเดียวกัน ฉางซาก็สั่งให้ซอมบี้แมนกับแฟร็งกี้ท�าการรวบ

เต็นท์ที่อยู่ริมขอบก่อน และเพื่อไม่ให้ศัตรูมีโอกาสตั้งตัว ฉางซาต้องให้

ซอมบี้แมนเป็นคนกระทืบผู้เล่นที่อยู่ในเต็นท์ หลังจากน้ันจึงส่งตัวไปให ้

เทพกระบี่ไร้ส�านึกกับอู่เงินท�าหน้าที่ดูแลต่อ

ฉางซากระชากผมของผู้เล่นขึ้นมาดูก่อนจะเหวี่ยงทิ้ง

“ยังไม่ใช่เฉินหลง เร่งมือในการจับศัตรูเพิ่มขึ้น”

ฉางซาหันหน้าไปสั่งซอมบี้แมน หลังจากนั้นเหยื่อรายต่อไปก็ถูกน�า

มากระทืบ

“ไม่ใช่! เป็นผู้หญิง ไปจับมาใหม่”

ฉางซากล่าวจบก็เตะร่างเธอส่งไปให้อู่เงิน

“บอสนี่โหดสุดๆ เลยว่ะ” อู่เงินร�าพึง

“ฮ่าๆๆ ไม่โหดหรอก เขาเรยีกว่าจดัสรรลกูเตะอย่างเท่าเทยีมกนัทัง้

หญิงและชาย” เทพกระบี่ไร้ส�านึกตอบ

“นายเคยเห็นบอสใจอ่อนบ้างหรือเปล่า” อู่เงินถามเบาๆ

“อืม…จดุอ่อนบอสน่าจะเป็นเดก็น่ารกันะ ถ้าบอสเจอเดก็ถกูใจละก…็ 

บอสจะใจอ่อนเป็นพิเศษ”

เทพกระบี่ไร้ส�านึกตอบ ท�าให้อู่เงินตาโตเท่าไข่ห่าน

“บอสเป็นโลลิหรือ!”

“ก็คงเป็นนิดหน่อยนะ ไปท�างานกันเถอะอย่าถามมากนักเลย”

เทพกระบี่ไร้ส�านึกกล่าวตัดบท

ฉางซายังคงไล่ตามหาเฉินหลงต่อเนื่อง แต่จนแล้วจนรอดเขาก็หา
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เฉินหลงไม่พบ จนกระทั่งเหลือเต็นท์เพียงยี่สิบหลัง ฉางซาก็พ่นลมหายใจ

ออกมายาวๆ

“อะไรกัน เตน็ท์ใกล้จะหมดแล้ว แต่ยงัหาเฉนิหลงไม่เจออกี” ฉางซา 

บ่นอุบ

“อย่าให้ความคดิของฉนัเดาถกูต้องเลย ไม่งัน้การท�างานครัง้นีก้็ไม่

สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์”

ฉางซาร�าพึงออกมาเบาๆ

“จัดการเต็นท์ที่เหลือซะ” 

ฉางซาหันหน้าไปสั่งซอมบี้แมนและแฟร็งกี้ 

ในเวลาต่อมา ฉางซาก็ไม่พบเหน็เฉนิหลงในเตน็ท์ทัง้ยีส่บิหลงัทีเ่หลอื 

ท�าให้เขาได้แต่ถอนใจ

“ท�าไมไม่เจอเฉินหลง หมอนั่นหายไปไหน”

อู่เงินถามขึ้น หลังจากจัดการผูกเชือกผู้เล่นคนสุดท้ายกับต้นไม้

เสร็จสิ้น

“ไม่เจอ เพราะมันไม่ได้กางเต็นท์และนอนที่น่ีตั้งแต่ต้นยังไงล่ะ” 

ฉางซากล่าวสรุป

“มันรู้ตัวก่อนพวกเราจะมาจับมันหรือ” เทพกระบี่ไร้ส�านึกถาม 

ฉางซาส่ายหน้ากล่าวว่า

“ถ้าเฉินหลงรู้ มันคงใช้ก�าลังคนซ้อนแผนปราบพวกเราแล้ว การที่

มันไปนอนที่อื่นเป็นเพียงสัญชาตญาณระวังตัวของมัน ซึ่งก็แม่นสุดยอด”

“บอสรู้ไหม เฉินหลงไปแอบนอนที่ไหน” อู่เงินกล่าวแทรกขึ้น

“ยากทีจ่ะรู ้ตอนนี้ไปจัดการขอรบับรจิาคให้เสรจ็กนัก่อน เรือ่งอืน่ๆ 

ค่อยคุยกันอีกที” ฉางซากล่าวตัดบท 

หลังจากนั้นทั้งสามคนก็เริ่มงานขอรับบริจาคกับเหยื่อชุดสุดท้าย 

ก่อนจะฆ่าทิ้งทั้งหมด 

ห่างออกไปไม่ไกล เฒ่าพายัพนั่งมองบนต้นไม้สูง

“หลานข้ามันฉลาดอีกแล้ว ฮ่าๆๆ” เฒ่าพายัพกล่าวขึ้น

“ใครจะไปคิด มันจะหนีไปนอนท่ีอ่ืน ท�าให้ไอ้เด็กนรกนั่นท�างาน

พลาด”

เฒ่าพายัพกล่าวดวงตาวาวโรจน์
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“เมื่อไอ้เด็กนรกนี่ฆ่าผู้เล่นทั้งหมด แสดงว่ามันจงใจลดระดับผู้เล่น 

กิลด์เซียนเหยียบฟ้ากลุ่มนี้ ดังนั้นมีความเป็นไปได้สูง พรุ่งนี้มันจะเปิดฉาก

ไล่ฆ่าเฉินหลงอย่างโจ่งแจ้ง”

เฒ่าพายัพกล่าวคาดการณ์ ก่อนจะมองไปยังร่างของซอมบี้แมน

“เมื่อมีผู้เล่นร่างอสูรคนนั้นอยู่ด้วย การไล่ล่าเฉินหลงคงง่ายเหมือน

พลิกฝ่ามอื แม้มนัจะมลีกูสมนุมาด้วยนบัร้อยแต่ก็ไร้ประโยชน์ เพราะระดับ

พวกเขาตกลงไปยกกลุ่มแล้ว เมื่อต้องปะทะกับชายร่างอสูรผู้นั้น ก็เหมือน

กับเอาไข่ไปกระทบกับหิน”

เฒ่าพายัพยังคงคาดการณ์ต่อ

“ทางออกคือหน่วย 12 สังหาร ถ้าเฉินหลงต้องการจะรอด มันจะ

ต้องเรียกหน่วย 12 สังหาร มาสมทบ แต่มีเงื่อนไขบางอย่าง มันจะต้อง

ติดต่อหน่วย 12 สังหาร ก่อนรุ่งสางเท่านั้น”

เฒ่าพายัพสรุปในตอนท้าย

กลุ่มฉางซา 

ปัจจุบันฉางซาไม่ค่อยพอใจนัก เพราะการรับบริจาคได้ยอดเงิน 

แตกต่างจากเป้าหมายเยอะ ยิ่งต้องหารสามอีก ฉางซาจึงได้เงินนิดเดียว

“บอสจะเอายังไงต่อ” เทพกระบี่ไร้ส�านึกกล่าวขึ้น

“ตอนนี้ล่าต่อไปก็มีโอกาสประสบผลส�าเร็จน้อยมาก เพราะพื้นที ่

เป้าหมายมนักว้างเกินไป การค้นหาเฉนิหลงเพยีงคนเดยีวจงึไม่ใช่เรือ่งง่าย 

ซ�า้ร้ายถ้าเฉนิหลงรูต้วั มนัจะต้องซ่อนตวัอย่างแน่นอน ดังน้ันฉนัจงึตดัสนิใจ 

ว่า พรุ่งนี้พวกเราจะล่าเฉินหลงกันตั้งแต่เช้า”

ฉางซาตอบ อู่เงินส่ายหน้ากล่าวว่า

“พรุ่งนี้คนของพวกมันก็กลับมาครบแล้ว เราคงไม่มีโอกาสสังหาร

เฉินหลงอีก”

“นายพูดผิดแล้ว ระดับของพวกมันทุกคนลดลงยกเว้นเฉินหลง เรา

ยงัมหีนทางอยู ่ขอเพยีงเราพบตวัเฉนิหลง เราจะปะทะกบัมนัตรงๆ” ฉางซา 

ตอบ

“บอสจะใช้ Undead หรือ” เทพกระบี่ไร้ส�านึกถาม

“ใช่ แม้ยักษ์เขาเดียวจะไม่แข็งแกร่งนัก แต่ด้วยจ�านวนของ
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มัน 1,000 ตัว บวกกับพวกเราทุกคน เรายังไงก็ Win” ฉางซาตอบ

“เกิดเฉินหลงมันเสี่ยงหนีไปตอนนี้จะท�าไงล่ะบอส” อู่เงินถามต่อ

“มนัไม่มโีอกาสหรอก เพราะฉนัจะปล่อยสมนุยกัษ์เขาเดยีว 1,000 ตวั 

ออกไปลาดตระเวนเดี๋ยวนี้เลย เมื่อพวกมันพบตัวเฉินหลง มันจะกลับมา

รายงานเอง” ฉางซากล่าวยิ้มๆ

“ฮ่าๆๆ ชักรู้สึกมันแล้วสิ” เทพกระบี่ไร้ส�านึกกล่าวขึ้น 

ฉางซาไม่รอช้า ท�าการปล่อยฝูงยักษ์เขาเดียว 1,000 ตัว ออกมา 

แล้วออกค�าสั่งให้มันค้นหาเฉินหลงและผู้เล่นที่มาเกิดใหม่ ยกเว้นเฒ่า

พายัพ ซึ่งฉางซาได้บอกพวกมันว่า ไม่ต้องสนใจคนแก่ ให้ท�าเป็นว่ามอง

ดูอากาศธาตุ

เพือ่ความมัน่ใจในค�าส่ัง ฉางซาได้ปล่อยแม่ทพัยกัษ์เขาเดยีวทัง้สอง

ตัวออกมาด้วย ปัจจุบันมันเลื่อนขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 61 แล้ว ท�าให้ฉางซา

น�้าตาแทบไหล เพราะมันขึ้นยากมากๆ เขาคิดว่า ระดับต่อไปของแม่ทัพ

ยักษ์เขาเดียวจะต้องขึ้นยากกว่าระดับ 61 เป็นเท่าตัว

ฉางซาส่ังงานย�้ากับแม่ทัพยักษ์เขาเดียวทั้งสองตัวเสร็จ ทั้งหมดก็

กลบัไปยงัทีพ่กั โดยปล่อยให้ยกัษ์เขาเดยีวท�างานที่ได้รับมอบหมายให้เตม็ที่

ห่างออกไปไม่ไกล

เฒ่าพายัพเบิกตาโต เมื่อเห็นกองทัพยักษ์เขาเดียวนับพันตัว และที่

สะดดุตาเฒ่าพายพัท่ีสุดคือ แม่ทัพยกัษ์เขาเดยีวตัวใหญ่สองตวั เฒ่าพายพั

รูส้กึว่าพวกมนัมกี�าลังมาก ด้วยระดบัปัจจุบนัของมนัสามารถปะทะกบัผูเ้ล่น

ระดับพื้นฐานสูงกว่ามัน 1 ระดับ ได้แบบสบายๆ

“เอ๋?”

เฒ่าพายัพร้องอุทาน เมื่อเห็นกลุ่มยักษ์เขาเดียวช้ีน้ิวมายังตัวเองที่

หลบซ่อนอยูบ่นต้นไม้ แต่ช่ัวครูเ่ฒ่าพายพักร็ูสึ้กงงๆ เมือ่ยกัษ์เขาเดยีวพวก

นั้นไม่ได้สนใจตัวเองสักนิด

“มันเกิดอะไรขึ้น”

เฒ่าพายพักล่าวจบกม็คีวามคิดอยากลองด ีจงึกระโดดลงจากต้นไม้

ไปปรากฏตวัต่อฝงูยกัษ์เขาเดยีวทีเ่ดนิกนัขวกัไขว่ เฒ่าพายัพโบกมอืให้พวก

มันกล่าวว่า
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“เฮ้! ข้าอยู่นี่แล้ว บุกเข้ามาเลย”

ยักษ์เขาเดียวท่ีอยู่ในบริเวณนั้นจ�านวนมากมองเฒ่าพายัพเล็กน้อย 

จากนั้นก็เดินแยกย้ายกันไปราวกับมองอากาศ ท�าให้เฒ่าพายัพเบิกตาโต

“อะไรของมันวะ…ข้าอยู่นี่โว้ย! ไม่คิดจะมาตีข้าหน่อยหรือ”

เฒ่าพายัพกล่าวข้ึน แต่ก็ไม่ได้รับความสนใจจากฝูงยักษ์เขาเดียว

เหมือนเคย

“ดูมันท�า มองข้าเหมือนเป็นต้นไม้หรือใบหญ้า”

เฒ่าพายัพบ่นอุบ ก่อนจะเดินไปตบไหล่ยักษ์เขาเดียวตัวหนึ่งที่เดิน

ผ่านมา พร้อมกับกล่าวขึ้นว่า

“นี่เอ็งไม่คิดจะตีข้าหน่อยหรือ ข้าสัญญาว่าจะไม่ตอบโต้เอ็ง”

ยกัษ์เขาเดยีวมองหน้าเฒ่าพายพัเหมอืนมองคนปัญญาอ่อน มนัส่าย

หน้าและเดนิต่อไป เล่นเอาเฒ่าพายพัอยากจะร้องไห้ เฒ่าพายพัทดลองเดนิ

เล่นในฝูงยักษ์เขาเดียวต่อ ซึ่งก็ไม่มีตัวไหนเดินเข้ามาหาเรื่องเฒ่าพายัพ

แม้แต่ตัวเดียว

“น่าเบื่อว่ะ ไปหาไอ้เด็กนรกนั่นดีกว่า”

เฒ่าพายัพกล่าวจบก็เปลี่ยนเส้นทางมุ่งหน้าไปยังที่พักของฉางซาที่

อยู่ไม่ไกล

ที่พักฉางซา 

เขาขี้เกียจกางเต็นท์แล้ว จึงหาที่เอนหลังนอนหลับใกล้ๆ กับกองไฟ 

ส่วนสองหนุ่มเทพกระบี่ไร้ส�านึกและอู่เงินก็ท�าเช่นเดียวกัน

“ออกมาเถอะลุง”

อยู่ๆ ฉางซาที่ก�าลังหลับก็กล่าวขึ้น เฒ่าพายัพที่หลบอยู่หลังต้นไม้

จึงก้าวขาออกมาจากที่ซ่อน

“เอ็งหลับอยู่ ท�าไมรู้ข้าอยู่ที่นี่” เฒ่าพายัพถามอย่างแปลกใจ

“ไม่รูส้ ิแต่ใครจะโจมตฉีนัตอนนอนคงยากสักหน่อย” ฉางซากล่าวยิม้ๆ 

เฒ่าพายัพส่ายหน้ากล่าวว่า

“เอ็งยังไม่หลับใช่ไหมวะ”

“ไม่รู้สิ” ฉางซาตอบก�ากวมเหมือนเคย 

เฒ่าพายัพมองฉางซาอย่างแปลกใจ เพราะคนที่เฒ่าพายัพพบเห็น
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มีลักษณะเช่นนี้คือหัวหน้ากิลด์หลักคนเดียว ผู้ที่มีสัญชาตญาณพิเศษตอน

นอนนั้น เกิดจากการต้องเสี่ยงอันตรายตลอดทั้งวันเป็นเวลานานๆ จึงเกิด

ความเคยชินโดยไม่รู้ตัว

‘ไอ้เด็กนรกนี่ ท่าทางจะไม่ธรรมดาจริงๆ แฮะ’ เฒ่าพายัพคิดในใจ 

ฉางซาลืมตาขึ้นมองเฒ่าพายัพกล่าวว่า

“ลุงมาหาฉันท�าไม”

“ข้ามาบอกข่าวให้เอ็งรู้ สนใจไหมล่ะ” เฒ่าพายัพถาม

“ข่าวที่อยู่หลานลุงหรือ” ฉางซาถามกลับ 

เฒ่าพายัพส่ายหน้ากล่าวว่า

“ไม่ใช่ เรื่องนั้นข้าคงช่วยเอ็งไม่ได้ เอ็งต้องใช้ความสามารถหาเอา

เอง ข่าวที่ข้าน�ามาบอกก็คือ การเตือนให้เอ็งระวังตัวไว้ให้ดี”

“ลุงหมายความว่ายังไง” ฉางซาย้อนถาม

“ในกิลด์เซียนเหยียบฟ้ามีหน่วยหนึ่งในกิลด์ที่มีความสามารถมาก 

เรียกว่า หน่วย 12 สังหาร ภายในหน่วยมีอยู่สิบสองคน ระดับพื้นฐานของ

พวกเขาทุกคนล้วนอยู่ในระดับ 67 ทั้งสิ้น”

เฒ่าพายัพกล่าวจบก็จ้องมองฉางซา

“แล้วไงต่อลุง” ฉางซาถาม

“หน่วย 12 สังหาร ได้ออกมาพร้อมกับเฉินหลง เพียงแต่แยกย้าย

กันไปท�าภารกิจ ถ้าพวกเขาท�าส�าเร็จ หนึ่งในนั้นจะระดับ 68 ถ้าเฉินหลง

เรียกพวกเขามาที่นี่ เอ็งจะต้องรับศึกหนักแน่นอน” เฒ่าพายัพตอบ

“พวกเขาอยู่ห่างออกไปกี่กิโลเมตร” ฉางซาถามตรงๆ

“200 กิโลเมตร นอกจากมาแจ้งเรื่องนี้ข้ายังค้างคาใจอยู่อีกเรื่อง 

เอ็งช่วยตอบค�าถามข้าที” เฒ่าพายัพกล่าวขึ้น

“ได้สิ ลุงต้องการรู้อะไร” ฉางซาตอบ

“ท�าไมยักษ์เขาเดียวมันไม่เล่นงานข้า แถมมันยังเมินข้าอีก” เฒ่า

พายัพถาม

“มันเป็นค�าสั่งของฉันเอง ฉันสั่งมันว่า ถ้าพบคนแก่ท่าทางอ่อนแอ

อย่าไปโจมตี”

ฉางซาตอบยิ้มๆ ท�าให้เฒ่าพายัพหางคิ้วกระตุก

“เฮ้อ…ช่างเถอะ มาคยุเรือ่งใหม่กนัดกีว่า เอ็งไม่สนใจจะเข้ากลิด์ข้า
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จริงๆ หรือ ข้าให้โอกาสเอ็งตัดสินใจใหม่อีกครั้ง เอางี้ ข้าจะยกให้เอ็งเป็น

รองหัวหน้ากิลด์เลยก็ได้”

เฒ่าพายพัเอ่ยปากหลอกล่อด้วยผลประโยชน์ ฉางซาส่ายหน้ากล่าวว่า

“ลุงยังไม่ละความพยายามอีกหรือ ฉันจะบอกความจริงกับลุง 

บางอย่าง ฉนัเป็นบคุคลต้องค�าสาป ถ้าฉนัเข้ากลิด์ไหนทีน่ั่นจะต้องฉบิหาย”

เฒ่าพายัพอ้าปากค้าง ก่อนจะระเบิดเสียงหัวเราะดังลั่น

“ฮ่าๆๆ เอ็งเห็นข้าปัญญาอ่อนหรือไง จะหาข้ออ้างอะไรก็ให้มันดีๆ 

หน่อย ค�าส่งค�าสาปอะไรมันไม่มีหรอก เอางี้ เอ็งลองเข้ากิลด์ข้าดู และถ้า

ค�าสาปอะไรน่ันของเอ็งมนัท�าให้กลิด์ข้าฉบิหาย ข้าจะไล่เอง็ออกภายหลงั”

เฒ่าพายัพกล่าวขึ้นสีหน้าเจ้าเล่ห์ ประมาณว่า ‘เอ็งเสร็จข้าแน่’

“ลุงจะเสีย่งตายจรงิหรอื กลิด์เจ๊งมาจะโทษฉนัไม่ได้นะ” ฉางซาถาม

“ไม่มีปัญหา ข้ารับได้ ฮ่าๆๆ” เฒ่าพายัพตอบ

“ก็ได้ ถ้าลุงอยากลองของ ฉันชื่อจริงว่า ฉางซา” ฉางซากล่าวยิ้มๆ 

เฒ่าพายัพดวงตาวาวโรจน์รีบส่งจดหมายเชิญไปหาฉางซาทันที 

ฉางซาอมยิม้ เขากดตอบรบัเข้ากิลด์เซียนเหยยีบฟ้าง่ายๆ เฒ่าพายพั

รู้สึกคุ้นเคยชื่อฉางซาอยู่บ้าง แต่นึกเท่าไรก็นึกไม่ออกว่าเคยได้ยินมาจาก

ที่ไหน แต่สักพักเฒ่าพายัพก็ลืมเลือนไป

เส้นทางไปยังเมืองกวงซี 

ภายในเต็นท์ที่พัก เฒ่าประจิม (ลุงบุญค�า) ตกใจตื่นขึ้นมาอย่าง

กะทันหัน เมื่อมองดูขนแขนพบว่ามันตั้งชัน และรู้สึกเย็นที่สันหลังแปลกๆ

“ข้าทนไม่ไหวแล้วโว้ย!”

อยู่ๆ เฒ่าบูรพาที่อยู่เต็นท์ข้างเคียงก็แหกปากร้องลั่น ท�าให้เฒ่า

ประจิมตกใจรีบโผล่ออกมาจากเต็นท์

“เฮ้! ไอ้แก่บูรพาเป็นอะไรวะ”

เฒ่าบูรพามุดออกมาจากเต็นท์กล่าวว่า

“ข้านอนไม่หลับ มันหนาวๆ วูบๆ ยังไงก็ไม่รู้ว่ะ เอ็งดูขนแขนข้าสิ 

ลุกตั้งชันหมดเลย”

“ข้าก็เป็นว่ะ มันเกิดอะไรขึ้นกับพวกเราสองคนวะ”

เฒ่าประจิมถามสีหน้าตกใจมาก
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“หรือว่า…”

เฒ่าบูรพาพูดค้างไว้ สีหน้าไม่สู้ดีนัก

“เป็นไปไม่ได้ พวกมันยังไม่พร้อมจะเปิดศึก”

เฒ่าประจิมกล่าวตัดบท

กิลด์เซียนเหยียบฟ้าประจ�าเมืองนภา 

เฒ่าอุดรอยู่ๆ ก็ขนลุกซู่ ในหัวใจของเฒ่าอุดรสั่นไหวแปลกๆ เสียง

ร้องโวยวายภายในกิลด์ ท�าให้เฒ่าอุดรต้องเปิดประตูห้องนอนออกไปดู

“เกิดอะไรขึ้น! โวยวายอะไรกันวะ”

เฒ่าอุดรร้องตะโกนถาม

“ลุง! เหมือนมีพลังงานบางอย่างอยู่รอบๆ ตัวพวกเรา หลายคนใน

กลิด์ขนลกุตลอด มอีีกหลายคนใจส่ันอย่างประหลาด พวกเรายงัหาสาเหตุ

ไม่พบเลย” 

ผู้เล่นคนหนึ่งกล่าวขึ้น

“ไร้สาระ! ไปนอนกันได้แล้ว” เฒ่าอุดรเอ่ยปากไล่ 

พอลูกสมนุในกลิด์แยกย้ายกนักลบัไปนอนหมดแล้ว เฒ่าอดุรกม็อง

ดูแขนของตัวเอง

“เกมเกดิความผดิปกติหรอืเปล่าวะ ปกติมนัเกดิเฉพาะตอน…คงไม่มี

อะไรเกดิขึน้มัง้ เป็นไปไม่ได้หรอก ช่วงนีท้ัง้กลิด์สามราชนัสวรรค์และกลิด์

มังกรเพลิงยังไม่กล้าขยับตัวแรง”

เฒ่าอุดรร�าพึงจบก็ย้อนกลับเข้าไปนอนใหม่

ในเมืองยันต์ 

เฒ่าอีสานเกดิอาการวบูวาบขนลกุอยูต่ลอดเวลา สดุท้ายกท็นไม่ไหว

ต้องรีบออกจากห้องนอน และก็พบว่า บรรดาเฒ่าดีแทค เฒ่าทรูมูฟ และ

เฒ่าวันทูคอล ได้มารวมตัวอยู่ที่ลานกว้างกันหมด

“พวกเอ็งก็นอนไม่หลับเหมือนกันหรือวะ” เฒ่าอีสานถาม

“ก็อยากจะนอนอยู่ แต่หลับไม่ลง เอ็งไม่เป็นหรือไงวะเฒ่าอีสาน  

ดูขนแขนพวกข้าสิ สแตนด์อัพกันหมด แถมยังใจหวิวๆ แปลกๆ ด้วย” 

เฒ่าวันทูคอลกล่าวขึ้น
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“เป็นสิ ข้าถึงออกมาที่นี่ไง” เฒ่าอีสานตอบ

“เอ็งก็รู้ใช่ไหม เหตุการณ์แบบนี้มันหมายความว่ายังไง”

เฒ่าดีแทคกล่าวขึ้นเสียงเคร่งเครียด

“รู้สิ สัญญาณเตือนแบบนี้ จะเกิดขึ้นเฉพาะมีศึกใหญ่ๆ เท่านั้น มัน

เป็นการเตอืนภยัล่วงหน้าให้ระวงัตัว แต่เท่าท่ีกลิด์หลกัส่งข่าวมา กลิด์สาม

ราชนัสวรรค์กบักลิด์มงักรเพลงิยงัไม่มคีวามเคลือ่นไหวอะไรมากมาย เป็น

ไปไม่ได้ที่จะก่อสงครามขึ้นในเวลานี้” เฒ่าอีสานตอบ

“งั้นท�าไมพวกเราถึงมีอาการแปลกๆ เช่นนี้เล่า”

เฒ่าทรูมูฟนิ่งคิดก่อนจะกล่าวขึ้นว่า

“บางทเีกมอาจจะเกิดความผดิพลาดข้ึนก็ได้ แต่ยงัไงกต็าม พวกเรา

ต้องรีบติดต่อไปถามส�านักงานใหญ่ดูให้แน่ใจ”

เมืองวารี ที่ตั้งศูนย์บัญชาการของกิลด์หลักทุกกิลด์ 

เมอืงนีถ้กูสร้างขึน้โดยมเีส้นทางสญัจรยืน่เข้าไปในทะเลกว้างหลาย

สิบเส้นทาง มีลักษณะเป็นเกาะขนาดใหญ่สามเกาะ และมีเกาะเล็กๆ อีก

นับร้อยเกาะ ทุกเกาะมีเส้นทางเชื่อมต่อถึงกันทั้งหมด

เกาะหลกัทัง้สามเกาะถกูแยกบรหิารโดยกลิด์สามราชันสวรรค์ กลิด์ 

มังกรเพลิง และกิลด์เซียนเหยียบฟ้า ซึ่งมีอ�านาจสูงสุด กิลด์ที่อาศัยอยู่ใน

เกาะใหญ่ทั้งสามจะเป็นพันธมิตรกับผู้บริหารเกาะหลัก ส่วนเกาะบริวาร

น้อยใหญ่ก็จะกระจายกนัสนบัสนนุทัง้สามกลิด์ในจ�านวนเฉลีย่ใกล้เคยีงกนั

เกาะเทพต้นไม้ คือเกาะที่ถูกตั้งชื่อโดย เฒ่าทะเล ผู้เป็นหัวหน้า 

กิลด์เซยีนเหยยีบฟ้า โดยตัง้ชือ่ตามเถาวลัย์โลกพนัปีทีเ่ฒ่าทะเลน�ามาปลกู 

เกาะนี้จะมีเถาวัลย์กระจายไปทั่วทั้งเกาะคอยปกป้องผู้บุกรุกจากกิลด์อื่นๆ

กิลด์สามราชันสวรรค์กับกิลด์มังกรเพลิงไม่กล้ามาโจมตี เพราะ

เถาวัลย์โลกพันปีอยู่ภายใต้การควบคุมของเฒ่าทะเลนั่นเอง

ในเวลาปัจจุบัน... 

เฒ่าทะเลสะดุ้งตื่นกลางดึก เมื่อมองดูขนแขนที่ลุกตั้งชัน ก็ท�าให้

เฒ่าทะเลเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาอย่างฉับพลัน

“ก�าลังจะมีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นในกิลด์ข้า”
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เฒ่าทะเลร�าพงึเสรจ็กก็ระโดดลงจากเตยีง หลงัจากแต่งตวัและออก

จากห้องนอน เฒ่าทะเลก็เห็นเพื่อนวัยชรามากกว่าสิบคน ก�าลังยืนปรึกษา

กันอยู่บนลานฝึกยุทธ เมื่อทุกคนหันไปเห็นเฒ่าทะเลเดินเข้ามา ทั้งหมดก็

ต้องอ้าปากค้าง

“เฒ่าทะเล ผมของเอ็ง!”

เฒ่าทักษิณ ผู้เป็นรองหัวหน้ากิลด์หลักแหกปากร้องลั่น

“ผมของข้ามันฟูแบบนี้ แสดงว่ามีภัยร้ายแรงระดับ 5 อาจจะพูดได้

ว่าเป็นความเป็นความตายของกิลด์เลยก็ได้”

เฒ่าทะเลกล่าวน�้าเสียงเคร่งเครียด

“พวกข้าแค่ขนลุก แต่เอ็งผมตั้ง ท่าทางกิลด์สามราชันสวรรค์กับ 

กิลด์มังกรเพลิงก�าลังจะเปิดสงครามกับพวกเราเป็นแน่แล้ว”

เฒ่าอาคเนย์ รองหัวหน้ากิลด์หลักอีกคนกล่าวขึ้น

“ส่งคนไปตรวจสอบหรือยัง” เฒ่าทะเลถาม

“ไปแล้ว แต่สายสืบกลับหาข่าวอะไรไม่ได้เลย” เฒ่าทักษิณตอบ

“หา!? เป็นไปไม่ได้ ต่อให้มันเตรียมการได้เงียบแค่ไหนก็ต้องมี

เล็ดลอดออกมาบ้าง” เฒ่าทะเลกล่าวขึ้น

“ภยัร้ายแรงระดบั 5 พวกเราไม่สามารถอยูเ่ฉยได้ ต่อให้พวกมนัไม่

เคลื่อนไหว พวกเราก็ต้องเคลื่อนไหว”

เฒ่าอาคเนย์กล่าวขึ้นเสียงดัง

“เฒ่าอาคเนย์พดูถกู เฒ่าทกัษณิไประดมพลทัว่ทัง้เกาะเตรยีมรบัศกึ

สงครามทันท ีส่วนเฒ่าอาคเนย์ตดิต่อไปยงักลิด์พนัธมติรให้พร้อมรบเตม็ที่  

เฒ่าคะน้าเอ็งพาคนไปเปิดไฟเตือนสีแดง ประกาศให้ผู้เล่นที่อยู่อาศัยใน

เกาะห้ามเข้าออกเกาะชั่วคราว”

เฒ่าทะเลสั่งเสียงเรียบ 

เฒ่าคะน้ารบัค�าและรบีจากไปอย่างเร่งด่วน เฒ่าทะเลหนัไปหาเพือ่น

วัยชราอีกคนกล่าวว่า

“เฒ่าผักชี รีบติดต่อไปยังกิลด์เซียนเหยียบฟ้าในเมืองต่างๆ ให้

เตรียมพร้อมต่อสู้ด้วย”

“ได้”

เฒ่าผักชีกล่าวจบก็แยกตัวจากไป
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เกาะราชัน ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกิลด์สามราชันสวรรค์ 

ในห้องประชุม ราชันทั้งสามคน ได้แก่ ราชันสวรรค์ ราชันนภา 

และราชันเทพอมตะ นั่งอยู่บนบัลลังก์เหนือผู้เล่นหลายสิบคนที่กระจาย

กันนั่งในห้อง

“มันเกิดอะไรขึ้น หัวหน้าสายสืบรายงานมาซิ”

ราชันสวรรค์ หนึ่งในสามราชันกล่าวขึ้น

“กิลด์เซียนเหยียบฟ้าได้ระดมคนทั่วทั้งเกาะเหมือนก�าลังจะท�า

สงคราม” หัวหน้าสายสืบเอ่ยปากรายงาน

“มันจะท�าสงครามกับใคร กิลด์มังกรเพลิงหรือ” ราชันนภาเอ่ย

ปากถาม

“เอ่อ…กิลด์มังกรเพลิงยังไม่มีการเคลื่อนไหว เกรงว่าจะไม่ใช่” 

หัวหน้าสายสืบตอบ

ตูม! ราชันเทพอมตะใช้มือทุบโต๊ะกล่าวว่า

“หรือมันก�าลังจะบุกโจมตีพวกเรา”

“โจมตีพวกเรา หึๆ ถ้าไอ้เฒ่าทะเลมันอยู่ในเกาะ ฉันก็ไม่มั่นใจจะ

ชนะไหม แต่ถ้ามันออกจากเกาะเมื่อไร ฉันมั่นใจพวกเราสามคนสามารถ

ขยี้ไอ้เฒ่าไม้ใกล้ฝั่งพวกนั้นได้” ราชันสวรรค์กล่าวเสียงเหี้ยม

“แล้วพวกเราจะเอายังไงดี” ราชันนภาเอ่ยปากถามต่อ

“เรียกระดมคน เตรียมกองก�าลังให้พร้อมปะทะเต็มอัตราศึก และ

ประกาศไปทั่วทั้งเกาะ ให้กิลด์พันธมิตรเตรียมเข้าสู่โหมดสงครามได้ทุก

เมื่อ”

ราชันสวรรค์ออกค�าสั่ง

เกาะมังกร ภายในห้องประชุมกิลด์มังกรเพลิง

ราชนัมงักรไฟ หวัหน้ากลิด์หลักนัง่อยูบ่นบลัลงัก์สหีน้าครุน่คดิ ด้าน

ล่างของบลัลงัก์ล้วนเตม็ไปด้วยยอดฝีมอืระดบัสงูก�าลงันัง่สหีน้าเคร่งเครยีด

“กิลด์สามราชันสวรรค์กับกิลด์เซียนเหยียบฟ้า มันจับมือกันเตรียม

ถล่มพวกเราหรือเปล่า ขงเบ้งมังกร นายมีความคิดเห็นยังไง”

ชายหนุ่มชื่อ ขงเบ้งมังกร โบกพัดในมือกล่าวว่า

“เท่าท่ีสายของเราหาข่าวมาได้ ไม่มีการติดต่อระหว่างพวกมันใน
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ช่วงนี้”

“ข่าวทีพ่วกเราพอจะรูคื้อ กลิด์เซยีนเหยยีบฟ้ามนัเรยีกระดมพลก่อน 

ตามด้วยกิลด์สามราชันสวรรค์ ไม่รู้พวกมันเตรียมปะทะกันเอง หรือจะมา

หาพวกเรา ฉนัควรท�ายงัไงด ีฉนัไม่กลวัถ้าพวกมนัมาสูก้บัเราทลีะกลิด์ แต่

ถ้ามันมาพร้อมกันทั้งสองกิลด์ พวกเราจะต้องสูญเสียอย่างหนัก” ราชัน

มังกรไฟกล่าวเสียงเรียบ 

ขงเบ้งมังกรโบกพัดในมือครุ่นคิดครู่หนึ่งก็กล่าวขึ้นว่า

“สถานการณ์ยังไม่ชัดเจน แต่พวกเราก็จ�าเป็นจะต้องเตรียมตัวให้

พร้อม ฉันได้มีค�าสั่งลงไปแล้ว ให้ทุกหน่วยเริ่มระดมก�าลัง และประกาศ

ไปทั่วทั้งเกาะ เราก�าลังเข้าสู่สภาวะสงคราม”

“หึๆ ถ้าพวกมันคิดจะสู้แตกหัก พวกเราก็จะจัดให้พวกมันได้รู้ซึ้งถึง

อ�านาจกลิด์มงักรเพลงิ ฉนัจะรอต้อนรบัพวกมนัทีเ่กาะของพวกเรานีแ่หละ”

ราชันมังกรไฟค�าราม

ภายในป่า 

เฒ่าพายัพที่นอนพักบนต้นไม้ตื่นขึ้นมาด้วยสีหน้าไม่สู้ดีนัก ขนแขน

ที่ลุกตั้งชันส่งผลให้เฒ่าพายัพเกิดความไม่สบายใจอย่างรุนแรง

“กลิด์ของฉนัจะเกิดปัญหาอะไรหรอืเปล่า” เฒ่าพายพักล่าวขึน้เบาๆ

“น่ีเป็นสัญญาณเตอืน กลิด์อาจจะเกดิเรือ่ง ท่าทางไอ้เจ้าเฉนิหลงจะ

ไม่รอดจริงๆ แล้วแฮะ และบางทีหน่วย 12 สังหาร ก็อาจจะสิ้นชื่อเพราะ

ไอ้เด็กนรกนั่นเช่นกัน”

เฒ่าพายัพกล่าวคาดการณ์ โดยให้น�้าหนักไปทางหลานของตัวเอง

มากกว่าจะเป็นกลิด์หลกั และตอนนีเ้ฒ่าพายพักปิ็ดการสือ่สาร ท�าให้ไม่ได้ 

รับการแจ้งเตือนจากกิลด์หลัก

เฒ่าพายัพชะโงกหน้าลงไปจากต้นไม้ เมื่อไม่พบเห็นสมุนยักษ ์

เขาเดียวของฉางซาเดินเตร็ดเตร่ก็อดแปลกใจไม่ได้

“ยักษ์เขาเดียวมันหายไปไหนหมด”

เฒ่าพายัพนิ่งคิดครู่หนึ่งก็ยิ้มบางๆ กล่าวว่า

“หึๆ  ช่างเถอะ ยงัไงข้าก็ได้ไอ้เดก็นรกนัน่มาเข้ากลิด์ข้าแล้ว ตัง้แต่นี ้

เป็นต้นไป กิลด์เซียนเหยียบฟ้าประจ�าเมืองกวงซีจะต้องรุ่งโรจน์ เมือง 
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อื่นๆ จะต้องอิจฉาข้า โดยเฉพาะไอ้เฒ่าประจิมกับไอ้เฒ่าบูรพาที่ก�าลังมา

เยี่ยมข้า ฮ่าๆๆ”

เฒ่าพายัพหัวเราะอย่างพึงพอใจจบก็ล้มตัวลงนอนอีกครั้ง

“ขนลุกครั้งนี้ น่าจะเป็นสัญญาณที่ดี ฮ่าๆๆ นอนต่อดีกว่าเรา”

เฒ่าพายัพกล่าวจบก็หลับตาลงอีกครั้ง โดยหวังว่าตื่นขึ้นมาแล้ว  

ไอ้หลานตัวแสบเฉินหลงจะได้รับการสั่งสอนจนเชื่อฟังมากยิ่งขึ้น

ห่างจากต�าแหน่งที่เฒ่าพายัพพักไกลพอสมควร 

เฉินหลงสะดุ้งตื่นนานแล้ว 

เมื่อพบว่าลูกสมุนของเขาที่อยู่ในค่ายพักได้ตายจนหมดสิ้นก็ท�าให้

เขาตกใจมากๆ และกลัวที่จะลงไปด้านล่าง 

ต่อมาเขาได้พบเห็นกองทัพ Undead เดินกันขวักไขว่ เขาก็ล่วงรู้

แล้วทั้งหมดเป็นฝีมือของใคร

เฉนิหลงนกึไม่ถงึจรงิๆ ว่าจะมาเจอคู่แค้นของเพือ่นรกัทัง้สองคนทีน่ี่ 

เขาไม่รอช้ารบีติดต่อไปยงัหน่วย 12 สังหาร ทีอ่ยู่ในระหว่างปฏบิตัภิารกจิ

ให้มาช่วยเหลือโดยด่วน

เฉนิหลงรูด้ ีการเคลือ่นไหวในตอนนี้ไม่เป็นผลดต่ีอเขา ดงันัน้เขาจงึ

อยู่นิ่งๆ และหลบซ่อนตัวในที่ปลอดภัย 

เวลาผ่านไปนานนับชั่วโมง เฉินหลงก็เกิดอาการงง เมื่อพบเห็น 

Undead อยู่ๆ ก็ถอนก�าลังหายไป

“เป็นแผนของมันหรือเปล่า” เฉินหลงร�าพึงเบาๆ

“หึๆ ฉันไม่โง่เผยตัวหรอก ฉันจะหลบบนต้นไม้นี้จนกว่าจะรุ่งสาง”

เฉินหลงกล่าวยิ้มๆ ก่อนจะมองดูขนแขนของตัวเอง

“มนัเกดิอะไรข้ึนกบัขนแขนฉนัเนีย่ สงสยัจะเป็นเหมอืนปูบ่อกไว้ มนั

เป็นสัญญาณเตือนว่ากิลด์อาจจะเกิดการสูญเสียอย่างหนัก คนที่ฉันพามา 

ตายหมดถือว่าหนักไหมนะ อืม…ถ้าเทียบกับจ�านวนคนในกิลด์ก็ไม่เยอะ 

เท่าไรนี่นา แปลกดีแฮะ”

เฉนิหลงร�าพงึเบาๆ จบ กม็โีทรศัพท์เข้ามาจากศนูย์บญัชาการทีเ่กาะ

หลัก แจ้งให้กิลด์ประจ�าเมืองทุกกิลด์เตรียมเข้าสู่สภาวะสงคราม เฉินหลง

ที่ได้รับข่าวนี้ถึงกับตะลึงอยู่นาน
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“แย่แล้ว! กิลด์เซียนเหยียบฟ้าก�าลังจะท�าสงคราม”

เฉินหลงกล่าวขึ้นสีหน้าตกใจมากๆ หลังจากน้ันเขาก็รีบติดต่อไป

หาเฒ่าพายัพที่เป็นปู่ แต่พบว่าเฒ่าพายัพได้ปิดการสื่อสารทุกประเภทไว้

“อ๊ากกก! ปู่ไม่เปิดการสื่อสาร ท�าไงดีเนี่ย” เฉินหลงร้องเสียงหลง

“ฉันต้องรีบกลับเมืองกวงซีด่วน เพื่อบัญชาการรบ”

เฉนิหลงตดัสนิใจในทีส่ดุ เขาไม่รอช้าทะยานร่างลงจากต้นไม้ในทนัที

ที่พักของฉางซา 

เสียงโทรศพัท์ของอูเ่งนิดงัขึน้ เพราะมเีพือ่นของเขาโทรศพัท์เข้ามา

หา และหลงัจากอู่เงินได้รบัข่าวใหญ่ เขาก็ไม่รอช้าปลกุเทพกระบี่ไร้ส�านกึ

ขึ้นมารับรู้ด้วย

“นายก�าลังจะบอกว่า กิลด์เซียนเหยียบฟ้า กิลด์สามราชันสวรรค์ 

และกิลด์มังกรเพลิงก�าลังเข้าสู่สภาวะสงครามหรือ”

เทพกระบี่ไร้ส�านึกถามซ�้า

“ใช่ ข่าวนี้ดังไปทั่วเกมจ้าวยุทธจักรแล้ว” อู่เงินตอบ 

เทพกระบี่ไร้ส�านึกท�าหน้าประหลาดใจกล่าวว่า

“ช่วงนี้ฉันก็อ่านกระทู้นะ แต่ไม่ค่อยมีเหตุการณ์กระทบกระทั่งกัน

รุนแรงนี่ แล้วอยู่ๆ จะท�าสงครามกันได้ไง ตกลงใครเริ่มก่อนล่ะ”

“ข่าวว่ากิลด์เซียนเหยียบฟ้า” อู่เงินตอบ

“หา!? ข่าวลวงไหมเนี่ย!” เทพกระบี่ไร้ส�านึกถาม

“เพื่อนฉันตรวจสอบแล้ว กิลด์เซียนเหยียบฟ้าระดมพลก่อน แถม

ระดมพลที่กิลด์หลักด้วย” 

อู่เงินยืนยันเสียงแข็ง

“แบบนี้เจ้าเฉินหลงกับเฒ่าพายัพไม่เผ่นกลับเมืองกวงซีแล้วหรือ”

เทพกระบี่ไร้ส�านึกกล่าวขึ้น

“ไม่รู้สิ ฉันก็เดาไม่ถูกหรอก ไปถามบอสกันดีกว่า”

อู่เงินกล่าวพร้อมกับชี้นิ้วไปยังร่างฉางซา ซ่ึงก�าลังหลับปุ๋ยอย่างมี

ความสุขอยูข้่างกองไฟ โดยมซีอมบีแ้มนกบัแฟรง็กีย้นืคอยเป็นบอดีก้าร์ดอยู่



3
วิกฤตเมืองวารี

ระหว่างการเดนิทางของหน่วย 12 สงัหาร พวกเขาได้ล่วงล�้าเข้าไป

ในเขตของสัตว์อสูรช้างทมิฬ ท�าให้พวกเขาทั้งสิบสองคนถูกไล่ล่าอย่าง 

ดุเดือด

“หนีไป! หนีไป! อ๊ากกก!” 

ผูเ้ล่นชายหนุม่คนหนึง่กรดีร้องโหยหวน ชัว่พรบิตาเขากถ็กูสตัว์อสรู

ช้างทมิฬรุมเหยียบตาย

“พวกมันหลายตัวระดับพื้นฐานสูงมาก พวกเราไม่ใช่คู่มือของพวก

มัน”

ผู้เล่นคนหนึ่งกล่าวในขณะหลบหนี

“จ่าฝงูระดบั 70 ลกูสมนุอย่างน้อย 32 ตวั อยู่ในระดบั 67-69 พวก

เราจะเอาอะไรไปสู้กับพวกมันเนี่ย”

ผู้เล่นอีกคนพูดขึ้น สีหน้าของเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัว

“พวกมันล้อมพวกเราไว้หมดแล้ว ไอ้ช้างบ้าพวกน้ีมาจากไหนกัน 

ท�าไมมันเยอะแบบนี้”

ผู้เล่นหญิงคนหนึ่งกล่าวแทรกขึ้น สีหน้าซีดเผือด
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“ไม่…ไม่…ม่ายยย! ทางออกสุดท้ายถูกโขลงช้างทมิฬปิดหมดแล้ว”

ผู้เล่นอีกคนกล่าวน�้าเสียงสิ้นหวัง

เมืองวารี 

อยู่ๆ ก็เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงขึ้น ท�าให้ทั้งเกาะใหญ่เกาะน้อย

เกิดความตื่นตัวขึ้นมา

เกาะเทพต้นไม้ของกิลด์เซียนเหยียบฟ้า

“ข่าวด่วนลุงหัวหน้า! เกมได้ส่งค�าเตือน อาจจะเกิดสึนามิสูงห้าสิบ

เมตร”

สายสืบวิ่งเข้ามารายงานสีหน้าตื่นตระหนก

“ฉิบหายละ! ครั้งก่อนสูงยี่สิบเมตรยังแทบต้านไม่ไหว รอบนี้ห้าสิบ

เมตรไม่ราบเป็นหน้ากลองหรอืวะ อ๊ากกก! วนันีม้นัเกดิบ้าอะไรขึน้มาเนีย่” 

เฒ่าทะเลร้องลั่น

“ข่าวด่วน! ข่าวด่วน! ข่าวด่วน!”

สายสืบอีกคนร้องตะโกนดังลั่นพร้อมกับวิ่งเข้ามาใหม่

“ค�าเตือนเรื่องสึนามิผิดพลาดใช่ไหม”

เฒ่าทะเลรีบถามอย่างมีความหวัง

“ไม่ใช่เรื่องสึนามิครับ เป็นข่าวร้ายอื่น”

สายสืบตอบ ท�าให้เฒ่าทะเลและบรรดาผู้เฒ่าที่อยู่บริเวณน้ันต้อง

กลืนน�้าลาย

“น่ีกลิด์ข้ายงัโชคร้ายไม่พออกีหรอืวะ บอกข่าวมา” เฒ่าทะเลกดัฟัน

พูด 

สายสืบยิ้มแห้งๆ กล่าวว่า

“กองทัพสัตว์อสูรฉลามบก ก�าลังมุ่งหน้ามายังเมืองวารีนับแสนตัว

ครับ”

“โอ๊ย! ข้าจะเป็นลม เอายาดมมาให้ข้าที”

เฒ่าทะเลกุมขมับ ร่างส่ายโอนเอน 

เฒ่าอาคเนย์ที่อยู่ใกล้ๆ จึงส่งยาดมไปให้เฒ่าทะเลสูดเข้าปอดไป

สองเฮือกใหญ่
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“ข่าวด่วน! ข่าวด่วน! ข่าวด่วน!”

สายสืบคนที่สามวิ่งเข้ามา เฒ่าทะเลที่ก�าลังเมายาดมถึงกับสะดุ้ง

โหยง ก่อนจะเซถลาออกไปด้านข้าง จนเฒ่าอาคเนย์ต้องรีบพยุงร่างไว้

“บอกข่าวมาเถอะ ข้ารับได้” เฒ่าทะเลกล่าวน�้าเสียงอ่อยๆ

“สัตว์อสูรอีแร้งเลือดนับแสนก�าลังมุ่งหน้ามาที่เมืองวารีครับ” สาย

สืบรายงาน 

เหล่าผู้เฒ่าของกิลด์เซียนเหยียบฟ้าถึงกับยืนช็อกไปหลายวินาที

“คราวนี้พวกเราได้เละกันแน่แท้” เฒ่าทะเลครางเบาๆ

“ข่าวด่วน! ข่าวด่วน! ข่าวด่วน!”

สายสืบคนท่ีส่ีวิง่เข้ามาหน้าตาต่ืน แต่ดเูหมอืนเหล่าผูเ้ฒ่ากลิด์เซยีน

เหยียบฟ้าจะมีสีหน้าตื่นตระหนกยิ่งกว่า

“เดี๋ยว! อย่าเพิ่งพูด”

เฒ่าทะเลรบีเบรกสายสืบท่ีก�าลังจะรายงาน สายสบืคนทีส่ีม่องหน้า

หัวหน้ากิลด์กล่าวว่า

“ข่าวด่วนนะครับ ลุงหัวหน้า”

“ข้ารู้แล้ว ท�าใจแป๊บ”

เฒ่าทะเลตอบสีหน้าหมองหม่น ก่อนจะสดูหายใจลกึๆ กล่าวต่อไปว่า

“เอาละ บอกข่าวด่วนของเอ็งมาได้”

“เอ่อ…สายสืบของเราได้ประเมินทิศทางของภัยพิบัติแล้ว ไม่ว่าจะ

เป็นสึนามิ สัตว์อสูรฉลามบก และสัตว์อสูรอีแร้งเลือด ถ้าพูดถึงกิลด์ใหญ่

ทั้งสาม พวกเราดูเหมือนจะต้องเผชิญหน้ากับภัยพิบัติเป็นกิลด์แรก” สาย

สืบตอบ

โครม! ร่างของเฒ่าทะเลล้มหงายหลังทันที

“ไอ้เฒ่าทะเล!” “ลุงหัวหน้า!” “ไอ้แก่!”

ทุกคนต่างแหกปากร้องดังลั่น

“พวกเอ็งไม่ต้องเรียกข้าหรอก ข้าก�าลังจะตื่นจากฝันแล้ว อ๊ากกก! 

ช่วยเอาข้าออกจากความฝันที”

เฒ่าทะเลแหกปากร้องตะโกน เฒ่าอาคเนย์ส่ายหน้ากล่าวว่า

“มันไม่ใช่ความฝัน มันเป็นความจริง เอ็งรีบลุกขึ้นมาสั่งการเลย  

ยังไงพวกเราก็จะแพ้ไม่ได้”
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เฒ่าทะเลนิ่งเงียบไป สักพักก็ลุกขึ้นนั่งกล่าวว่า

“เอ็งพูดถูก พวกเรากลุ่มไอ้แก่ไม้ใกล้ฝั่ง อุตส่าห์สร้างกิลด์มาตั้ง

หลายร้อยปี จะมาแพ้ตอนนี้ไม่ได้ ยังไงก็ต้องสู้ให้ถึงที่สุด”

“ข่าวด่วน! ข่าวด่วน! ข่าวด่วน!”

สายสืบคนที่ห้าวิ่งเข้ามา เล่นเอาเหล่าผู้เฒ่าเข่าอ่อนกันหมด

“อะไรวะ! ช่วงนี้ข่าวร้ายมันลดกระหน�่าซัมเมอร์เซลส์หรือไง ท�าไม

มันกระหน�่ากิลด์ข้าซะจริง”

เฒ่าทะเลกล่าวน�้าเสียงเบื่อหน่าย แล้วหายใจลึกๆ อีกครั้งกล่าวว่า

“บอกข่าวของเอ็งมา ข้า…รับได้”

“คนที่ออกไปท�าภารกิจใกล้ๆ แถวนี้ จากจ�านวน 73 กลุ่ม สามารถ

เดนิทางกลับมาได้เพยีง 22 กลุม่ ทีเ่หลอืพวกเขาไม่สามารถเคลือ่นไหวได้ 

เนื่องจากถูกสัตว์อสูรโจมตีแบบไม่รู้ต้นสายปลายเหตุ”

สายสืบรายงานจบ ก็ท�าให้เหล่าเฒ่าวัยชราทั้งกลุ่มหน้าซีดหนัก

เข้าไปอีก

“อ๊ากกก! เกิดอะไรกับกิลด์ของข้าวะ”

เฒ่าทะเลแหกปากร้องดังลั่นอีกรอบ

เกาะราชัน 

ภายในห้องประชุม ราชันท้ังสามของกลิด์สามราชนัสวรรค์ก�าลงันัง่

ปรึกษากันอยู่

“นกึไม่ถงึจรงิๆ อยู่ๆ  จะเกิดภัยพบิติักับเมอืงวาร ีแถมยงัเป็นภยัพบิตัิ 

ใหญ่อีกด้วย” 

ราชันสวรรค์กล่าวขึ้น 

“พดูถงึเรือ่งคล่ืนสึนามก่ิอน ตามรายงานข่าวของเกม อาจจะมคีลืน่

สูงถึง 50 เมตร ครั้งที่แล้วพวกเราเสียหายไม่น้อย ครั้งนี้คลื่นสูงกว่าครั้ง 

ที่แล้วมาก พวกเราจะท�ายังไงดี” 

ราชันนภากล่าวสีหน้าเคร่งเครียด

“การต่อสู้กับคลื่นน�้าสึนามิ มันเป็นไปไม่ได้เลย พวกเรามีทางเลือก

เดียว ต้องอพยพผู้เล่นขึ้นไปยังพื้นที่สูงบนเขา ส่วนพื้นที่เบื้องล่างคงได้แต่

ปล่อยให้คลื่นน�้าท�าลายไป” 
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ราชันเทพอมตะแนะน�า

“ฉนัเหน็ด้วยกบัราชนัเทพอมตะ แล้วเรือ่งสตัว์อสรูฉลามบกกบัสตัว์

อสูรอีแร้งเลือดจะท�ายังไง” 

ราชันนภากล่าวขึ้น

“สถานการณ์เรื่องสัตว์อสูรฉลามบกค่อนข้างหนัก พวกมันไม่ต่าง

จากมนุษย์ครึ่งปลา ดังนั้นต่อให้พวกเราขึ้นไปยังที่สูงพวกมันก็ตามขึ้นไป

ได้ พวกนายคิดจะรับมือพวกมันยังไง”

ราชันสวรรค์เอ่ยปากถาม

“เราจะใช้ปืนใหญ่ถล่มพวกมันก่อน ค่อยส่งยอดฝีมือลงไปฆ่า 

พวกมัน ตามข่าวที่ได้รับมา เมืองวารีจะต้องรับมือกับพวกมันนับแสนตัว 

แต่เมื่อหารเฉลี่ยกันแล้ว แต่ละเกาะคงพอจะสู้พวกมันได้”

ราชันเทพอมตะตอบ

“งั้นเรื่องสัตว์อสูรอีแร้งเลือดล่ะ มีวิธีรับมือมันไหม จะใช้ปืนใหญ่

ยิงคงไม่ได้ผล”

ราชันนภาถามบ้าง

“เราจะใช้ผู้เล่นที่มีทักษะสายธนูจู่โจมพวกมันจากเบื้องล่าง บวก

กับผู้เล่นท่ีมีสัตว์อสูรเลี้ยงประเภทบินได้โจมตีบนท้องฟ้า น่าจะพอรับมือ

กับพวกมันได้”

ราชันสวรรค์ตอบ

“ศึกครั้งนี้ ถือว่าเป็นภัยร้ายแรงระดับ 5 ถ้ารับมือไม่ดี พวกเราจะ

ต้องสูญเสียอย่างหนัก”

ราชันนภากล่าวเตือน

“แต่ยงัไงพวกเรากด็กีว่ากลิด์เซยีนเหยยีบฟ้า พวกไอ้แก่นัน่ซวยหนกั 

ต้องรับเคราะห์ภัยพิบัติก่อนพวกเรา พอฉันได้ยินข่าวนี้ฉันอดจะหัวเราะ

ออกมาไม่ได้จริงๆ”

ราชันเทพอมตะกล่าวยิ้มๆ

“ว่าแต่…เราถือโอกาสนี้โจมตีกิลด์เซียนเหยียบฟ้าเลยดีไหม”

ราชันนภาเสนอไอเดีย ราชันสวรรค์ส่ายหน้ากล่าวว่า

“ไม่ได้หรอก นายก็น่าจะรู้กิลด์มังกรเพลิงมันจ้องพวกเราอยู่ ถ้า

พวกเราบุกกิลด์เซียนเหยียบฟ้า มันจะคอยเล่นงานพวกเราภายหลังอย่าง
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แน่นอน”

“น่าเสียดายจริงๆ ทั้งๆ ที่มีโอกาสถล่มกิลด์เซียนเหยียบฟ้าได้ง่ายๆ 

แท้ๆ”

ราชันเทพอมตะกล่าวน�้าเสียงเสียดาย

“เลิกคิดเรื่องบุกกิลด์เซียนเหยียบฟ้าไปเลย ตอนนี้เราจะต้องตั้ง

สมาธิรับมือกับภัยธรรมชาติก่อน เราจะต้องท�าทุกทาง เพื่อให้พวกเรา 

เสียหายน้อยที่สุด”

ราชันสวรรค์กล่าวเสียงเรียบ

“โอเค เดี๋ยวฉันกับราชันเทพอมตะจะไปเตรียมการก่อน ถ้านาย

ต้องการอะไรเพิ่มก็ส่งคนไปบอกพวกฉันก็แล้วกัน”

ราชันนภากล่าวจบก็ชักชวนราชันเทพอมตะเดินออกจากห้องไป

เกาะมังกร

ห้องประชุมกิลด์มังกรเพลิง ราชันมังกรไฟก�าลังระเบิดโทสะ

“มันเกิดบ้าอะไรกับเมืองวารีกัน!”

“ภัยพิบัติซ�้าซ้อน ไม่ค่อยเกิดขึ้นในเกมเท่าไร”

ขงเบ้งมังกรกล่าวขึ้น

“กลิด์เซยีนเหยยีบฟ้ามนัระดมพลเตรยีมรบัมอืกบัภยัพบิตัก่ิอนกลิด์

อืน่ๆ ไม่อยากจะเช่ือ มนัสามารถล่วงรูจ้ะเกดิสึนามก่ิอนเกมจะประกาศอกี 

หน่วยงานสายสืบของเราท�าไมท�างานกันห่วยขนาดนี้”

ราชันมังกรไฟกล่าวสีหน้าไม่พอใจหน่วยงานข่าวของตัวเอง

“พวกมันไม่น่าจะรู้ล่วงหน้า คงเป็นความบังเอิญมากกว่า”

ขงเบ้งมังกรตอบ

“ถ้าไม่ใช่มันรู้เรื่องภัยพิบัติ งั้นมันระดมพลท�าไม นายหาค�าตอบ

ได้ไหมล่ะ”

ราชันมังกรไฟเอ่ยปากถาม ขงเบ้งมังกรยิ้มบางๆ กล่าวว่า

“ผมยังหาค�าตอบไม่ได้ แต่ก็ดีแล้ว ยังไงการโจมตีกิลด์พวกเราก็จะ

ไม่เกิดขึน้ แถมจากข่าวทีพ่วกเรารูม้า ภยัพบิตัล้ิวนมุง่หน้าเข้าหากลิด์เซียน

เหยียบฟ้าก่อนเป็นกิลด์แรก”

“ฮ่าๆๆ เรื่องนี้ฉันสะใจไม่น้อย ให้ไอ้แก่พวกนั้นล�าบากบ้าง”
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ราชันมังกรไฟกล่าวน�้าเสียงยินดีในคราวทุกข์ของคนอื่น

“จริงสิ เรื่องคลื่นสึนามิ เรื่องสัตว์อสูรฉลามบกกับสัตว์อสูรอีแร้ง

เลือด นายวางแผนรับมือกับพวกมันยังไง”

ราชันมังกรไฟถามต่อ

“ปัญหาคล่ืนสึนามิในครั้งก่อน คล่ืนก่อตัวไม่สูงนัก พวกเราจึงพอ

ต้านทานไว้ได้ แต่ครั้งนี้สูงกว่าครั้งก่อนมาก คงท�าอะไรไม่ได้นอกจากหนี

ขึ้นที่สูง ส่วนปัญหาสัตว์อสูรฉลามบก ยอดฝีมือในกิลด์น่าจะพอรับมือมัน

ได้ ด้านสัตว์อสูรอีแร้งเลือด เราจ�าเป็นต้องใช้กองก�าลังทางอากาศ แต่ติด

ปัญหาทีค่นเลีย้งสตัว์อสรูบนิได้ของกลิด์เราออกไปปฏบิตัภิารกจิทัง้หมด จะ

เรียกกลับมาคงไม่ทันแล้ว คงได้แต่พึ่งพาทักษะโจมตีระยะไกลไปพลางๆ 

ก่อน”

ขงเบ้งมังกรตอบ

“เฮ้อ…ภยัธรรมชาตคิรัง้นีอ้าจจะเป็นครัง้แรกของประวตัศิาสตร์เกม

เลย ที่เมืองเมืองหนึ่งเจอภัยพิบัติสามอย่างในเวลาเดียวกัน”

ราชันมังกรไฟกล่าวเบาๆ

ริมขอบทางไปหุบเขาสัตว์สวรรค์ 

เฉนิหลงใจร้อนและมทุะลเุกนิไป มนัเป็นไปได้ยากมากทีจ่ะเดินทาง 

ออกจากหบุเขาสตัว์สวรรค์ในเวลากลางคืน เขาเดนิทางได้ไม่ถงึ 40 กโิลเมตร 

ก็ถูกสัตว์อสูรเสือเมฆาโจมตี

เฉินหลงพยายามหนีในสภาพทีบ่าดเจบ็สาหสั สารพดัยารักษาถกูน�า

ออกมาใช้ต่อเนื่อง แต่เขาก็ยังคงได้รับบาดเจ็บซ�้าซากในขณะหนี สุดท้าย

เฉินหลงก็ตกอยู่ในวงล้อมสัตว์อสูรเสือเมฆาหนีต่อไม่ได้อีก

สัตว์อสูรเสือเมฆามีขนาดเท่ารถเก๋ง กรงเล็บของมันสามารถตัด

ต้นไม้บางต้นได้อย่างสบาย ทักษะที่ส�าคัญของมันคือ มันสามารถสะกด

รอยผู้เล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“บัดซบ! ฉันจะท�ายังไงดี”

เฉินหลงร�าพึงกับตัวเอง เขากระอักเลือดออกมาสองครั้ง บาดแผล

บนศีรษะท�าให้ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยเลือดแดงฉาน

เฉินหลงโบกคบไฟในมืออย่างบ้าคลั่ง เขาขยับตัวหมุนร่างเป็น



54  เกมน้ีขเกมน้ีขา้ขอเป็นพระเอก เล่ม 8  หายนะมาเยือนกวงซี

วงกลมเพ่ือใช้ไฟไล่สัตว์อสูรเสือเมฆา แต่พวกมันไม่กลัว พวกมันเกือบ 

สิบตัวได้โอบล้อมเฉินหลงไว้ทุกทาง

“อย่าเข้ามานะโว้ย!” เฉินหลงร้องตะโกน  

สัตว์อสูรเสือเมฆาไม่สนใจเฉินหลง มันกระโจนเข้าหาเขาในทันที

กรรร! กรรร! 

เฉินหลงกลิ้งตัวหลบ ท�าให้สัตว์อสูรเสือเมฆาตัวแรกโจมตีพลาด

เป้า แต่เฉินหลงยังไม่ทันได้ตั้งตัว สัตว์อสูรเสือเมฆาตัวที่สองก็ทะยานเข้า

มาโจมตีอย่างดุเดือด เฉินหลงแทงหอกออกไปอย่างรวดเร็ว สัตว์อสูรเสือ

เมฆาตะปบกรงเล็บเข้าใส่อย่างไม่กลัวเกรง 

เปรี้ยง!

โครม…เข่าของเฉินหลงทรุดลงกับพื้น เขาหอบหายใจถี่ เรี่ยวแรง

ของเขาหมดแล้วไม่สามารถไปต่อได้อีก เฉินหลงมองสัตว์อสูรเสือเมฆา

อย่างแค้นเคือง

“ครั้งนี้ฉันโชคร้าย ครั้งหน้าฉันจะมาล่าพวกแกทั้งฝูงอย่างแน่นอน”

เฉินหลงกล่าวจบก็เก็บหอกคู่มือเข้ากระเป๋ามิติแล้วหลับตาลง 

พริบตาฝงูสตัว์อสรูเสอืเมฆากพ็ุง่เข้ามาขย�า้ร่างของเขาขาดเป็นชิน้ๆ 

ก่อนที่ร่างจะกลายเป็นแสงหายไป

บนเส้นทางไปยังเมืองกวงซี 

เฒ่าประจิมกับเฒ่าบูรพา อยู่ๆ ก็ถูกสัตว์อสูรแมงป่องสองหางบุก

โจมตอีย่างไม่มป่ีีมขีลุย่ พวกมนัมจี�านวนมากกว่าห้าสบิตวั ท�าให้เฒ่าประจมิ

กับเฒ่าบูรพาต้องใช้วิชาโกยเถอะโยม

“พวกมันโผล่มายังไงของมันเนี่ย ปกติบนเส้นทางไปกวงซี ไม่น่ามี

พวกมันมากขนาดนี้”

เฒ่าประจิมบ่นในขณะวิ่งหนี

“เมืองวารีก�าลังเกิดภัยพิบัติธรรมชาติตั้งสามอย่าง มันก็ไม่แปลก

หรอกที่เส้นทางไปเมืองต่างๆ จะมีสัตว์อสูรระดับสูงโผล่ออกมาเป็นฝูง” 

เฒ่าบูรพาตอบ 

เฒ่าประจิมมองไปด้านหน้า เมื่อพบเห็นดวงตาสีเขียวมรกตหลาย

ร้อยดวงรอคอยอยู่ก็ตื่นตระหนก ในหัวของเฒ่าวัยชราทั้งสองเกิดเสียง
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คอมพิวเตอร์ดังรายงานถี่ยิบ

“อ๊ากกก! สัตว์อสูรแมงมุมเขี้ยวดาบหลายร้อยเลย เอาไงดีวะเฒ่า

บูรพา จะเดินหน้าหรือถอยหลัง”

เฒ่าประจิมร้องถาม

“บุกโว้ย! แม้มันจะเยอะแต่ระดับไม่สูงเท่าไร อีกเด๋ียวสัตว์อสูร

แมงป่องสองหางทีต่ามมา กจ็ะช่วยเราฆ่าสตัว์อสรูแมงมมุเขีย้วดาบอกีแรง”

เฒ่าบูรพากล่าวเสียงดัง

“เอางัน้ก็ได้ แต่ข้ารูส้กึคุน้ๆ กบัสถานการณ์แบบนีช้อบกล มนัคล้าย

กับว่า…”

เฒ่าประจิมกล่าวค้างไว้

“ฆ่าพวกมันก่อน ค่อยคุยกันทีหลัง”

เฒ่าบรูพากล่าวตดับทจบ ทัง้สองเฒ่ากพ็ุง่เข้าปะทะสตัว์อสรูแมงมมุ

เขี้ยวดาบอย่างดุเดือด เศษซากของพวกมันกระเด็นไปทั่วบริเวณ สองเฒ่า

ต่างส่งเสียงร้องค�ารามปลุกขวัญตัวเองไปด้วย

บนต้นไม้สูง 

เฒ่าพายัพยังคงนิทราพร้อมกับเสียงกรน

ครอก….ครอก…ฟี้ๆๆ

ตมู! อยู่ๆ  ต้นไม้กส็ัน่ไหว ท�าให้เฒ่าพายัพทีก่�าลงันอนหลบัตกใจตืน่ 

ร่างของเฒ่าพายัพร่วงหล่นจากต้นไม้ทันที เฒ่าพายัพรีบใช้มือคว้ากิ่งไม้

ใกล้ๆ ตัวไว้ ท�าให้รอดพ้นจากการตกลงไปด้านล่างแบบฉิวเฉียด

“เกิดอะไรขึ้นวะ!” เฒ่าพายัพแหกปากร้อง 

เมือ่มองลงไปด้านล่าง เฒ่าพายพักพ็บกบัฝงูสตัว์อสรูตวัเงนิตวัทอง 

หลายตัวก�าลังใช้ล�าตัวเสียดสีกับต้นไม้บริเวณนี้ เพื่อท�าความสะอาดล�าตัว 

ของมัน

แกรก! กิ่งไม้ที่เฒ่าพายัพโหนอยู่ จู่ๆ ก็หักลงมา

“ฉิบหายแล้ว!”

เฒ่าพายพัมเีวลาไม่มาก จงึใช้เท้าดดีใส่ต้นไม้ใหญ่และเหนิร่างออก

ไปยังที่ว่าง

เมื่อเท้าถึงพื้น เสียงคอมพิวเตอร์ในหัวของเฒ่าพายัพก็ดังขึ้นทันที 
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มันรายงานสถานะของสัตว์อสูรตัวเงินตัวทองที่หันมาเห็นเฒ่าพายัพ

“อยู่ไม่ได้แล้วโว้ย เผ่นดีกว่า”

เฒ่าพายัพกล่าวจบก็พุ่งตัวหนี แต่สัตว์อสูรตัวเงินตัวทองไม่ปล่อย

ให้เหยื่อหนีไปง่ายๆ มันขยับตัวออกไปขวางทางหนีไว้

“หลีกทางไป!”

เฒ่าพายัพตะโกน แต่สัตว์อสูรตัวเงินตัวทองไม่สน มันอ้าปากอัน

ใหญ่โตพุ่งเข้ามางับร่างของเฒ่าพายัพ 

วูบ! เฒ่าพายัพหลบฉาก ก่อนจะเคลื่อนร่างเข้าไปประชิดล�าตัวของ

สัตว์อสูร และเรียกใช้ทักษะระดับสูงของตัวเองบ้าง

“ทักษะหมัดปืนกล”

เฒ่าพายัพกล่าวจบ เงาหมัดก็พุ ่งทะยานเข้าหาสัตว์อสูรตัวเงิน 

ตัวทอง 

ผัวะๆๆ! 

ด้วยระดับพื้นฐาน 68 ของเฒ่าพายัพ ส่งผลให้ร่างสัตว์อสูรตัวเงิน 

ตวัทองกระเดน็ เฒ่าพายพัรบีถอืโอกาสเคลือ่นร่างหลบหนี ฝงูสตัว์อสูรตวัเงิน 

ตัวทองเห็นเฒ่าพายัพก�าลังหลบหนีก็ไล่ล่าอย่างบ้าคลั่ง

“ทักษะเท้าเหินบิน”

เฒ่าพายัพเรียกใช้ทักษะวิชาตัวเบา ซึ่งจะท�าให้เฒ่าพายัพมีวิชา 

ตัวเบาเหมือนผู้เล่นระดับ 75 วิชานี้มันมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับทักษะ

ของฉางซา เพียงแต่ชื่อทักษะคนละชื่อเท่านั้น

“ฮ่าๆๆ คิดจะไล่ตามข้าเหรอ ฝันไปเถอะไอ้พวกเหี้ยทั้งหลาย” 

เฒ่าพายัพหัวเราะเยาะเย้ย

สัตว์อสูรตัวเงินตัวทองไม่ได้สนใจค�าพูดของเฒ่าพายัพ มันยังคงวิ่ง

ไล่ล่าเฒ่าพายัพกันฝูงใหญ่ โชคดีที่เช้าแล้ว เฒ่าพายัพจึงไม่จ�าเป็นต้องใช้

คบไฟส่องทาง

สัตว์อสูรตัวเงินตัวทองไล่ล่าเฒ่าพายัพอยู่ 2 กิโลเมตร ก็หยุดไล่ล่า 

เฒ่าพายัพหันกลับไปมอง เมื่อไม่เห็นสัตว์อสูรตัวเงินตัวทองแล้ว 

เฒ่าพายัพก็เงยหน้าหัวเราะดังลั่น

“ฮ่าๆๆ เจอสกิลวิ่งหนีของข้าเข้าไป ตามไม่ทันกันเลย ฮ่าๆๆ”

เฒ่าพายัพกล่าวจบก็รู้สึกคันที่ขา เมื่อก้มลงมองก็ต้องตื่นตระหนก 
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เพราะมเีถาวลัย์ก�าลงัไต่ขึน้ขามาทัง้สองข้าง เฒ่าพายพัรบีเรยีกใช้ดาบคูม่อื

ซึ่งถูกเก็บไว้บนหลังมือออกมาทันที

ฉับ! เฒ่าพายัพสะบัดดาบฟัน คมดาบอันคมกริบตัดเถาวัลย์ออก

เป็นชิ้นๆ ขาของเฒ่าพายัพจึงเป็นอิสระอีกครั้ง เฒ่าพายัพไม่มีโอกาสได้

พัก พริบตาเถาวัลย์ที่อยู่บนต้นไม้รอบๆ ก็โจมตีเข้ามาหมายสังหาร เฒ่า

พายัพหน้าซีดรีบดีดร่างหลบหนี 

ตูม! พื้นดินถูกเจาะเป็นรู เฒ่าพายัพสะบัดดาบฟันเถาวัลย์เหล่านั้น

ขาดกระเด็น เฒ่าพายัพคิดจะถอยหนี แต่ก็พบว่า เถาวัลย์ได้โอบล้อมไว้

ทุกด้านแล้ว

“คิดจะขวางข้าหรือ ไม่มีทางหรอก”

เฒ่าพายัพกล่าวจบก็เรียกใช้สกิลดาบ 

พริบตาดาบในมือก็เปล่งแสงสว่างสีแดงโปร่งใส เงาดาบขยายออก

จนกลายเป็นดาบยักษ์ เฒ่าพายัพไม่รอช้าสะบัดฟันไปทั่วทั้งแปดทิศ 

บึ้มๆๆ! เสียงระเบิดดังสนั่น คมดาบตัดพื้นดินจนกลายเป็นร่องลึก

ขนาดใหญ่ เศษเถาวัลย์ที่บุกโจมตีเข้ามาหาเฒ่าพายัพปลิวว่อน พวกมัน

ถูกท�าลายเป็นชิ้นๆ แต่ก็ยังคงดิ้นอยู่บนพื้น เฒ่าพายัพเลือกบุกไปข้างหน้า 

เพราะไม่อยากกลับไปเจอกับสัตว์อสูรตัวเงินตัวทองอีก

ย้อนเวลากลับไป 

หลังจากอู่เงินได้สนทนากับเทพกระบี่ไร้ส�านึก ทั้งสองตอนแรกคิด

จะไปปลุกฉางซาขึ้นมา แต่เมื่อเห็นฉางซานอนอย่างมีความสุข ทั้งสองจึง

ตัดสินใจปล่อยให้ฉางซานอนต่อไป

เวลาผ่านไปจนกระทั่งเช้า ฉางซางัวเงียตื่นข้ึนมาก็พบเห็นอู่เงินกับ

เทพกระบี่ไร้ส�านึกก�าลังนั่งสนทนากันห่างจากเขาไม่ไกลนัก ฉางซาพอจับ 

ใจความได้ว่าเป็นเรื่องหายนะที่เกิดขึ้นในเมืองวารี

ฉางซาขยับตัวลุกขึ้นนั่ง เทพกระบี่ไร้ส�านึกก็รีบกล่าวขึ้นว่า

“บอส ต่ืนข้ึนมาแล้วก็ด ีตอนนีม้เีรือ่งใหญ่เกดิขึน้ กลิด์เซยีนเหยยีบฟ้า 

ก�าลังตกอยู่ในวิกฤต”

“โอ…งั้นหรือ”

ฉางซาตอบรับสั้นๆ พร้อมกับหาวหวอดๆ 
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เทพกระบี่ไร้ส�านึกสังเกตเห็นความผิดปกติ จึงกล่าวขึ้นว่า

“ดูบอสไม่ตื่นเต้นเลย เหมือนบอสรู้เรื่องนี้แล้ว”

“ใช่! ฉันรู้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว” ฉางซาตอบยิ้มๆ

“บอสแอบตื่นมาอ่านกระทู้สินะ” อู่เงินเอ่ยปากแซว 

ฉางซาส่ายหน้ากล่าวว่า

“ฉันรู้ด้วยเซนส์”

“เหอะๆ บอสขี้คุยอีกแล้ว” อู่เงินบ่นงึมง�า

“บอสรีบมากินข้าวสิ พวกเรามีภารกิจต้องไล่ล่าเฉินหลงตั้งแต่เช้า

ไม่ใช่หรือ บอสเป็นคนพูดเองนะ”

เทพกระบี่ ไร้ส�านึกกล่าวชวน ในขณะหม�่าข้าวกระป๋องอย่าง

เอร็ดอร่อย ฉางซาโบกมือกล่าวว่า

“ภารกิจไล่ล่าเฉินหลงยกเลิกชั่วคราว”

“หา!?”

อู่เงนิร้องอทุาน ส่วนเทพกระบี่ไร้ส�านกึถงึกบัส�าลกัข้าว แต่เมือ่อูเ่งนิ

คิดบางอย่างได้ เขาก็ท�าตาซึ้งๆ กล่าวว่า

“โอ…บอส พอได้รบัข่าวกลิด์เซียนเหยยีบฟ้าตกอยู่ในวกิฤต บอสจงึ

ตัดสินใจปล่อยให้เฉินหลงมีโอกาสกลับไปปกป้องกิลด์สินะ บอสช่างเป็น

สุดยอดคนดีอะไรเช่นนี้”

“ฮ่าๆๆ นายพูดถูก ฉนัเป็นคนท่ีดมีากๆ ฉนัจะให้โอกาสเขาหนสีกัวนั 

ฮ่าๆๆ”

ฉางซากล่าวพร้อมกับหัวเราะดังลั่น

“เออจริงสิ ฉันยังไม่ได้บอกพวกนาย ฉันเพิ่งสมัครเข้ากิลด์เซียน

เหยียบฟ้า”

ฉางซากล่าวต่อ ท�าให้อู่เงินช็อก เทพกระบี่ไร้ส�านึกอ้าปากค้าง

กระป๋องข้าวตกลงพื้น

“บอสไปเข้ากิลด์เซียนเหยียบฟ้าได้ไง” อู่เงินถามเสียงหลง

“ฮ่าๆๆ เมื่อคืนเฒ่าพายัพชวนฉันเข้ากิลด์ซ�้าๆ ซากๆ ฉันร�าคาญก็

เลยตอบสนองเข้ากิลด์เซียนเหยียบฟ้าดู” ฉางซาตอบ

“บ…บ…บอสไม่ได้ล้อเล่นใช่ไหม!”

เทพกระบี่ไร้ส�านึกร้องตะโกนถาม น�้าเสียงตกใจมาก
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“เทพอ้วน นายจะแหกปากร้องท�าไมนกัหนา แค่ฉนัเข้ากลิด์ไปเล่นๆ 

เดี๋ยวก็ลาออกแล้ว” ฉางซาตอบ

“อ๊ากกก! ไม่แปลกใจแล้ว ท�าไมกิลด์เซียนเหยียบฟ้าถึงถูกภัย

ธรรมชาติเล่นงานซ�้าซาก ถ้าพวกเขาไม่รีบถีบบอสออกจากกิลด์ พวกเขา

เจ๊งแน่”

เทพกระบี่ไร้ส�านึกรีบพูด

“เดี๋ยวๆ! มันเรื่องอะไรเนี่ย” 

อู่เงินกล่าวแทรกข้ึน เทพกระบี่ไร้ส�านึกจึงอธิบายเร่ืองราวของ 

ฉางซาคร่าวๆ ให้อู่เงินฟัง อู่เงินยังคงไม่เชื่อ เพราะมันไม่มีทางเป็นไปได ้

เด็ดขาด แม้เทพกระบี่ไร้ส�านึกจะพูดถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซ�้าๆ กัน 

หลายครัง้ อูเ่งินก็ยงัคงไม่เช่ืออยูด่ ีมนัเป็นไปไม่ได้เลย โชคชะตาของฉางซา 

จะมีผลต่อเกมขนาดนี้

“หลายคนก็ไม่เชื่อเหมือนนายนี่แหละ แต่สุดท้ายก็ต้องเชื่อ”

เทพกระบี่ไร้ส�านึกกล่าวยิ้มๆ

“บอสแฮ็กเกมใช่ไหม”

อู่เงินหันหน้าไปถามฉางซา

“นายคิดว่าไงล่ะ”

ฉางซาถามกลับยิ้มๆ ไม่ได้ใส่ใจอู่เงินเท่าไร 

อู่เงินนิ่งคิด ก่อนจะกล่าวขึ้นว่า

“งั้นบอสลาออกจากกิลด์เซียนเหยียบฟ้าดูสิ ถ้าภัยธรรมชาติสงบ

ลง ฉันจะเชื่อบอส”

ฉางซายิ้มกล่าวว่า

“ระบบของกิลด์เซียนเหยียบฟ้าให้สิทธิขาดกับหัวหน้ากิลด์ประจ�า

เมืองนั้นๆ ในการรับคนและปลดคน ตอนนี้เฒ่าพายัพปิดการสื่อสาร คน

ที่จะถีบฉันออกจากกิลด์ได้มีแค่เฒ่าพายัพคนเดียว ถ้าอยากเห็นคงต้องรอ

ให้เฒ่าพายัพติดต่อมาหาฉันก่อน”

“เฒ่าพายพัปิดการส่ือสาร อูยยย…งานงอก น่าสงสารเฉนิหลง ป่านนี ้

จะไปตกระก�าล�าบากอยู่ที่ไหน ส่วนเฒ่าพายัพก็คงมีสภาพไม่แตกต่างกัน

นัก โชคดีอยู่นิดหนึ่งที่มีกิลด์ช่วยแชร์อาถรรพ์ไปด้วย ไม่งั้นสองคนนี้เดี้ยง 

ไปนานแล้ว”
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เทพกระบี่ไร้ส�านึกกล่าวขึ้นลอยๆ 

อู่เงินแม้จะยังไม่เชื่อ แต่เมื่อนึกว่าถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริง มันโคตร

น่ากลัวเลย แค่แอบไปเข้ากิลด์ไหนสักกิลด์ ไม่นานกิลด์นั่นก็ล่มง่ายๆ แล้ว

เมืองวารี

เกาะเทพต้นไม้ กิลด์เซียนเหยียบฟ้า เหล่าผู้เฒ่าต่างมารวมตัวกัน

อยู่กลางลานประลองยุทธ สายสืบยังคงวิ่งเข้ามารายงานสถานการณ์ให้

ทราบเป็นระยะ

“ไม่เกินหนึ่งชั่วโมง คลื่นสึนามิจะมาถึงเมืองวารี เตรียมการเสร็จ

สิ้นหรือยัง” เฒ่าทะเลเอ่ยปากถาม

“ผูเ้ล่นทีอ่ยูส่่วนล่างของเกาะ ข้าได้อพยพพวกเขาขึน้มาด้านบนหมด

แล้ว” เฒ่าอาคเนย์ตอบ

“ดี พลังของสึนามิเราไม่อาจประมาทมันได้ คร้ังที่แล้วพวกเรา

ค�านวณพลาดท�าให้ผู้เล่นตายหลายพันคน ครั้งนี้อย่าให้เกิดเหตุซ�้ารอย”

เฒ่าทะเลตอบจบ ก็หันไปทางเพื่อนสนิทวัยชราอีกคน

“อกีสองเกาะมกีารเคล่ือนไหวอะไรผดิปกตไิหม” เฒ่าทะเลถามต่อ

“ไม่ม ีพวกมนัล้วนจดจ่ออยูก่บัภยัธรรมชาตคิรัง้นี”้ เฒ่าทกัษณิตอบ 

เฒ่าทะเลถอนใจกล่าวว่า

“หวังว่าพวกมันจะไม่ร่วมมือกัน ไม่งั้นพวกเราต้องแย่แน่”

“เรื่องนี้เกิดขึ้นยาก ราชันมังกรไฟเป็นไอ้หนุ่มหยิ่งยโส มันไม่ยอม

ตกเป็นเครื่องมือของราชันสวรรค์หรอก ราชันมังกรไฟก็รู้ดี ถ้าขาดพวก

เรา เป้าหมายต่อไปก็เป็นพวกมัน” 

เฒ่าอาคเนย์คาดการณ์

“การเกิดภัยพิบัติครั้งนี้ สั่งให้สายสืบจับตาหัวหน้ากิลด์สามราชัน

สวรรค์ หัวหน้ากิลด์มังกรเพลิง และหัวหน้ากิลด์เทพสวรรค์ให้ดี มันเป็น

โอกาสของพวกเราที่จะได้รับรู้ฝีมือที่พัฒนาขึ้นของพวกมัน หลังจากไม่ได้

เห็นมานาน” 

เฒ่าทะเลกล่าวขึ้น

“ความแข็งแกร่งของผู้น�าของกิลด์สามราชันสวรรค์กับผู้น�ากิลด์

มังกรเพลิงจะทิ้งห่างพวกเราแค่ไหน วันนี้คงรู้กัน”
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เฒ่าอาคเนย์กล่าวยิ้มๆ

“ระดับของพวกมันปัจจุบันยังเป็นความลับ ขอเพียงพวกมันระดับ 

ไม่เกนิ 74 ข้ามัน่ใจว่า เมือ่ประสานงานกบัเถาวลัย์โลกพนัปี พวกมนัไม่ว่า 

กลิด์ไหนก็ไม่สามารถท�าอะไรพวกเราได้ แต่ถ้าระดบัพืน้ฐานมนัสงูกว่า 74 

ข้าเกรงว่าอนาคตพวกเราจะล�าบาก”

เฒ่าทะเลกล่าวร�าพึง

“เอาละ ลงไปด้านล่างกันเถอะ พวกเราจะต้องปะทะกับสึนามิลูก

นี้ อย่างน้อยต้องลดก�าลังของมันลง จะปล่อยให้มันท�าลายเมืองโดยไม่ท�า

อะไรไม่ได้ ไม่งั้นเสียชื่อกิลด์เซียนเหยียบฟ้าหมด”

เฒ่าทะเลกล่าวจบ เหล่าเฒ่าวยัไม้ใกล้ฝ่ังกลุม่ใหญ่กเ็หนิร่างไล่ตาม

กันไปทันที

ดูเหมือนอีกสองกิลด์ใหญ่ก็มีความคิดไม่ต่างจากเฒ่าทะเลนัก แม้

จะส่ังอพยพผูเ้ล่นในเกาะ แต่พวกเขาก็ไม่ได้คดิหนี การทีเ่กาะจะถกูท�าลาย

หรอืไม่นัน้เป็นหน้าตาของกลิด์เช่นกนั ยิง่ถ้าพวกเขาไม่สามารถรกัษาเกาะ

ไว้ได้ แต่กลิด์เซียนเหยยีบฟ้าท่ีต้องรบัภัยพบิติัสนึามเิป็นกลิด์แรกกลบัรกัษา

เกาะไว้ได้ จะยิ่งเป็นการเสียหน้าอย่างแรง

ราชันสวรรค์ที่ยืนอยู่ชายหาดชี้นิ้วออกไปยังทะเลสงบเบื้องหน้า

“ทักษะตัดอากาศ”

ซูม! เสียงระเบิดของพลังดังสนั่น ผมยาวของราชันสวรรค์พัด

กระจาย 

พริบตาพลังคลื่นลึกลับก็พุ่งออกจากนิ้วมือแหวกตัดน�้าทะเลกลาย

เป็นช่องขนาดใหญ่ยาวนับกิโลเมตร แต่ชั่วครู่เดียวช่องที่ถูกตัดผ่าออกก็

พุ่งเข้าหากันกลายเป็นระเบิดของคลื่นน�้าลูกย่อมๆ

“ผู้เล่นระดับต�่ากว่า 70 คงเป็นขยะส�าหรับนาย” ราชันเทพอมตะ

กล่าวขึ้น

“ฮ่าๆๆ พลังของนายกับราชันนภาก็ไม่ได้แตกต่างจากฉันนัก ขอ

เพียงพวกเราค้นพบสมุนไพรเลื่อนระดับขั้นสูงต่อเนื่อง อีกไม่นานระดับ

พวกเราจะเพิ่มขึ้นอีกครั้ง” ราชันสวรรค์ตอบ

“ไอ้แก่เฒ่าทะเลแห่งกิลด์เซียนเหยียบฟ้า มันก็ส่งคนไปหาสมุนไพร
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เลื่อนระดับเช่นกัน ไม่รู้ปัจจุบันมันระดับเท่าไร”

ราชันอมตะกล่าวขึ้น

“วันน้ีแหละ พวกเราจะได้เหน็พลงัของไอ้แก่น่ัน มนัจะเป็นประโยชน์

ในการวางแผนโจมตีพวกมันในอนาคตอันใกล้”

ราชันสวรรค์กล่าวยิ้มๆ

เส้นทางไปยังเมืองกวงซี 

เฒ่าประจมิกบัเฒ่าบรูพาบกุตะลยุฝงูสตัว์อสรูแมงมมุเขีย้วดาบจนได้

บาดแผลเต็มตัว ทั้งสองคาดการณ์ว่าสัตว์อสูรแมงป่องสองหางจะไล่ตาม

มา แต่ในความเป็นจริงไม่เห็นพวกมันแม้แต่เงา สองเฒ่าจึงต้องจัดการ

สัตว์อสูรแมงมุมเขี้ยวดาบเอาเอง 

กว่าสองเฒ่าจะฝ่าฝูงสัตว์อสูรแมงมุมเข้ียวดาบออกมาได้ก็เล่นเอา

หมดแรง ท้ังเฒ่าประจิมและเฒ่าบูรพาล้วนต้องกินน�้ายาเลือดกับน�้ายา

เพิ่มพลังจ�านวนมาก

“ไม่ไหวว่ะ ถ้ามีเยอะกว่านี้อีกนิด ข้าคงไม่รอด ตอนน้ีเหน่ือยจน

แทบขาดใจ”

เฒ่าบูรพากล่าวขึ้น แต่เมื่อเห็นเฒ่าประจิมนอนหอบหายใจบนพื้น

ไม่พูดไม่จา เฒ่าบูรพาก็กล่าวต่อไปว่า

“เอ็งเหนื่อยจนพูดไม่ออกเชียวหรือวะ”

“ไม่ใช่ ข้าก�าลังนกึถึงเรือ่งต่างๆ ท่ีเกิดกับกลิด์พวกเรา” เฒ่าประจมิ

ตอบ

“เฮ้อ…จะไปนกึถงึมนัท�าไม กแ็ค่โชคร้ายกนัทัง้กลิด์ แบบเคราะห์ซ�า้

กรรมซัด” เฒ่าบูรพาตอบ 

เฒ่าประจิมอยู่ๆ ก็เบิกตาโต

“ข้าจ�าได้แล้ว เหตุการณ์แบบนี้ มันเคยเกิดขึ้นกับข้ามาก่อน” 

เฒ่าประจิมร้องเสียงหลง

“เอ็งพูดอะไรของเอ็ง” เฒ่าบูรพาถาม

“มัน…เป็นไปได้ยังไงกัน! ข้าต้องตรวจสอบแล้ว”

เฒ่าประจิมกล่าวจบก็รีบเปิดโทรศัพท์ท�าการตรวจสอบรายชื่อคน

ในกิลด์ และในที่สุดชื่อหนึ่งก็ปรากฏขึ้นมาที่หน้าจอโทรศัพท์ เล่นเอาเฒ่า
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ประจิมถึงกับช็อกตาค้าง

“ชัดเลย! ไอ้ตัวหายนะอยู่ในกิลด์ ใคร! ใครรับมันเข้ากิลด์!”

เฒ่าประจิมร้องเสียงดัง ท�าให้เฒ่าบูรพารีบกล่าวขึ้นว่า

“เอ็งหมายความว่ายงัไง อธบิายให้ข้าฟังด้วย พดูงมึง�าคนเดียว ไม่รู้

เรื่องโว้ย”

เฒ่าประจิมหันหน้ามามองเฒ่าบูรพากล่าวว่า

“จ�าเรื่องที่ข้าเล่าให้เอ็งฟังได้ไหม ไอ้เด็กที่ชื่อ ฉางซา นั่น”

“อ๋อ…จ�าได้สิ เอ็งเคยบอกข้า มันเป็นเทพอาถรรพ์ ใครตี้กับมัน 

เดือดร้อนหมด” เฒ่าบูรพาตอบ

“ใช่แล้ว ตอนนี้มันอยู่ในกิลด์พวกเรา!” 

เฒ่าประจิมแหกปากร้องลั่น เฒ่าบูรพาตาโตเท่าไข่ห่านกล่าวว่า

“เอ็งพูดความจริงหรือฟะ”

“จริงสิโว้ย! นี่ชื่อของมันโชว์อยู่” เฒ่าประจิมตอบ 

เฒ่าบูรพาตามจริงก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องนี้เลย จึงกล่าวขึ้นว่า

“ดูเวลาสิ มันเข้ากิลด์พวกเราตอนไหน และไอ้คนเอามันเข้ากิลด์

เป็นใครกันวะ”

เฒ่าประจิมพยักหน้ารีบดูข้อมูล

“มนัเข้ากลิด์พวกเราก่อนหน้าเกดิเรือ่งไม่นาน อ๊ากกก! ไอ้แก่พายพั

เป็นคนรับมันเข้ากิลด์ ฉัน เฒ่าอีสาน และเฒ่าอุดรอุตส่าห์บอกผ่านไปยัง 

กิลด์หลักแล้ว อย่ารับฉางซาเข้ากิลด์ สุดท้ายก็ยังเกิดเรื่องแบบนี้อีก”

เฒ่าประจิมบ่นอุบ

“ฉันไม่รู้หรอก ไอ้เด็กเทพอาถรรพ์นั่นเป็นเรื่องจริงไหม แต่ลองไล่

มันออกจากกิลด์ดู เดี๋ยวก็รู้เอง”

เฒ่าบูรพาแสดงความเห็น เฒ่าประจิมพยักหน้าหงึกๆ กล่าวว่า

“เดี๋ยวข้าติดต่อไปหาไอ้แก่พายัพ ให้ถีบฉางซาออกจากกิลด์โดย

ด่วน”

เฒ่าประจิมกล่าวจบก็ค้นหาชื่อเฒ่าพายัพ แต่แล้วเขาก็ต้องช็อกไป

อีกรอบ

“ฉิบหายละ!” เฒ่าประจิมกล่าวขึ้นเบาๆ

“เป็นอะไร ไอ้แก่พายัพออฟไลน์ออกไปแล้วหรือ” เฒ่าบูรพาถาม
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“ไม่ใช่! มันปิดการสื่อสารไว้ แบบนี้จะติดต่อกับมันยังไงเนี่ย” เฒ่า

ประจิมตอบ

“ข้าว่า รีบติดต่อไปหาเฒ่าทะเลก่อนเถอะ ยังไงเรื่องนี้ก็ต้องให ้

กิลด์หลักรู้เร็วที่สุด” 

เฒ่าบูรพากล่าวตัดบท เฒ่าประจิมพยักหน้ารีบติดต่อไปหาเฒ่า

ทะเลผู้เป็นหัวหน้ากิลด์โดยด่วน แต่แล้วความซวยก็ยังมาเยือน เนื่องจาก

สายฝั่งเฒ่าทะเลไม่ว่าง

“ไอ้เฒ่าทะเลติดสายอื่นว่ะ” เฒ่าประจิมตอบ 

เฒ่าบูรพาส่ายหน้ากล่าวว่า

“กลิด์หลกัก�าลังมภียั ไม่น่าแปลกหรอกท่ีสายจะไม่ว่าง โทรศพัท์ไป

หาเฒ่าอาคเนย์ไม่ก็เฒ่าทักษิณดูสิ”

“อืม…โทร. หาไอ้เฒ่าอาคเนย์ดีกว่า มันอยู่ใกล้ๆ เฒ่าทะเลตลอด”

เฒ่าประจิมกล่าวจบก็ติดต่อไปหาเฒ่าอาคเนย์

“ว่าไงไอ้แก่ประจิม เอ็งยังไม่ตายหรือ ดูเหมือนกิลด์พวกเราจะ

เคราะห์หนักว่ะ ซวยกันตั้งแต่ลูกสมุนยันหัวหน้ากิลด์”

เฒ่าอาคเนย์กล่าวขึ้นก่อน

“เกือบตายเหมือนกัน ข้าโทรศัพท์มาหาเอ็ง เพราะข้ารู้สาเหตุของ

ภัยพิบัติในกิลด์พวกเราแล้ว”

เฒ่าประจิมกล่าวขึ้น

“ภยัพบิตัมินัเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติของเกม มนัจะมสีาเหตไุด้ยงัไง 

เอ็งเริ่มบ้าไปแล้วนะไอ้ประจิม”

เฒ่าอาคเนย์ตอบ

“ข้าพูดเรื่องจริง สาเหตุมันเกิดจากไอ้เด็กเทพอาถรรพ์นั่น”

เฒ่าประจิมรีบพูด

“เทพอาถรรพ์ไหนวะ ไม่เห็นรู้จักเลย แล้วตัวมันเกี่ยวอะไรกับภัย

พิบัติ”

เฒ่าอาคเนย์ตอบ

“อ๊ากกก! ไอ้แก่สมองปลาทอง ทั้งข้า ทั้งเฒ่าอีสาน และเฒ่าอุดร

อตุส่าห์ย�า้บอกเข้าไปทีก่ลิด์หลกัแล้ว ท�าไมไม่บอกกล่าวออกไปยงัเมอืงอืน่ๆ 

ห้ามรับฉางซาเข้ากิลด์เด็ดขาด” 
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เฒ่าประจิมกล่าวเสียงดัง

“เดี๋ยวๆ เอ็งก�าลังจะบอก ภัยพิบัติเกิดขึ้นเพราะไอ้เด็กน่ัน ฮ่าๆๆ 

เอ็งคงบ้าไปแล้ว”

เฒ่าอาคเนย์ตอบพร้อมกับหัวเราะ

“ข้าไม่ได้บ้านะโว้ย เอ็งลองดูประวัติมันเข้ากิลด์สิ พอเข้าปุ๊บเกิด

เร่ืองปั๊บ ไม่ว่าจะเป็นข้า เฒ่าอีสาน หรือเฒ่าอุดรล้วนเจอดีกันมาหมด

แล้ว ข้ายืนยัน นั่งยัน นอนยัน ถ้าไม่เอามันออกจากกิลด์ ความฉิบหายจะ

มาเยือนหนักกว่าเดิม” เฒ่าประจิมอธิบาย

“ดูจากข้อมูล ไอ้แก่พายัพเป็นคนรับมันเข้ากิลด์ ถ้าเอ็งคิดว่าเป็น

เพราะไอ้เด็กนั่น เอ็งท�าไมไม่ติดต่อไปหาเฒ่าพายัพให้ถีบเด็กคนนั้นออก

จากกิลด์วะ” เฒ่าอาคเนย์ถาม

“ติดต่อเฒ่าพายัพไม่ได้ ไอ้แก่นั่นปิดการสื่อสาร” เฒ่าประจิมตอบ

“เอาเป็นว่า เดีย๋วข้าเอาเรือ่งนี้ไปคุยกบัเฒ่าทะเลด ูส่วนเอง็กต็ดิต่อ

ไอ้แก่พายัพเรื่อยๆ ไว้ ได้ความยังไง เดี๋ยวข้าจะโทรศัพท์ไปหาเอ็งเอง” 

เฒ่าอาคเนย์ตอบ 

หลังจากเฒ่าประจมิวางสายไป เฒ่าอาคเนย์กเ็ดนิเข้าไปหาเฒ่าทะเล

ที่เพิ่งวางสาย เฒ่าอาคเนย์ไม่รอช้าเล่าเรื่องที่เฒ่าประจิมพูดออกมาทันที

“ข้าไม่ค่อยเชื่อเท่าไร มันจะมีตัวซวยแบบนั้นในโลกด้วยหรือวะ”

เฒ่าอาคเนย์กล่าวสรปุในตอนท้าย ส่วนเฒ่าทะเลก�าลงัอยู่ในอาการ

อึ้ง

“แต่ตอนนี้ข้าเริ่มเชื่อว่ะ แม้ข้าจะไม่ได้ใส่ใจกับเรื่องที่ไอ้แก่สามคน

นั้นเคยพูดกรอกหูข้ามาก่อน และเท่าที่ดูเวลามีโอกาสเป็นเพราะไอ้เด็ก

เทพอาถรรพ์สูงมาก มีอย่างที่ไหนเข้ากิลด์เราปุ๊บ ไม่นานก็เกิดเรื่องเลย”

เฒ่าทะเลกล่าวจบก็เดินไปเดินมาคล้ายกับใช้ความคิด

“ในเม่ือติดต่อไปยังไอ้แก่พายัพไม่ได้ ก็ติดต่อไปหาหลานมันสิวะ 

เอ…มันชื่ออะไรหว่า เฉินหลง ใช่แล้ว หลานมันชื่อเฉินหลง ไอ้แก่พายัพให้

หลานมนัคมุกลิด์ ถ้าคยุกบัหลานมนัได้ เดีย๋วหลานมนัคงไปบอกเฒ่าพายพั

ให้ปลดไอ้เด็กเทพอาถรรพ์ออกจากกิลด์เอง”

เฒ่าทะเลให้ความเห็น เฒ่าอาคเนย์ก็ไม่รอช้ารีบค้นหาชื่อของ 

เฉนิหลงเป็นการด่วน แต่เมือ่พบเหน็แล้วสีหน้าของเฒ่าอาคเนย์กเ็ปลีย่นไป
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“เฉินหลงตายแล้ว เพิ่งตายเมื่อไม่นานมานี้เอง”

เฒ่าอาคเนย์ตอบสีหน้าตื่นตะลึง

“ตาย!” เฒ่าทะเลร้องอุทาน

“เหลอืเชือ่เกนิไปแล้ว งัน้ตดิต่อไปหาหน่วย 12 สงัหาร ประจ�าเมอืง 

กวงซีดู เอ็งมีรายชื่ออยู่ไม่ใช่หรือ” เฒ่าทะเลกล่าวต่อ 

เฒ่าอาคเนย์พยักหน้ารับ ท�าการค้นหารายชื่อของผู้เล่นหน่วย 12 

สังหาร ชั่วเวลาไม่นานเฒ่าอาคเนย์ก็ต้องช็อกไปอีกรอบ

“ท�าหน้าอย่างกะเห็นผี เป็นอะไรไปวะ” เฒ่าทะเลถาม

“หน่วย 12 สังหาร ก็ตายหมดเช่นกัน”

เฒ่าอาคเนย์ตอบสีหน้าซีดเหมือนไก่ต้ม 

ตอนแรกเฒ่าอาคเนย์ไม่เชื่อเรื่องอาถรรพ์เลย แต่ดูเหมือน

สถานการณ์มันจะท�าให้เฒ่าอาคเนย์ไม่เชื่อก็ไม่ได้

“อะไรกัน! โทรศัพท์หาใครก็ตายหมด แล้วจะติดต่อเฒ่าพายัพ 

ยังไงดี” 

เฒ่าทะเลเริ่มหงุดหงิด

“เอางีด้กีว่า เอ็งรบีใช้คนในกลิด์หลักโทรศัพท์ไปหาลกูกลิด์ทกุคนที่

เมอืงกวงซีให้ออกตามหาเฒ่าพายพัด ูและให้แจ้งเฒ่าพายพัให้ปลดไอ้เดก็

เทพอาถรรพ์นั่นออกจากกิลด์โดยด่วน” เฒ่าทะเลรีบสั่งการ

“โอเค เดี๋ยวข้าไปจัดการให้” เฒ่าอาคเนย์ตอบ 

เฒ่าทะเลหันหน้าไปมองเฒ่าอาคเนย์กล่าวว่า

“อีกไม่นานสึนามิจะเข้ามาแล้ว ไม่ว่าไอ้เด็กนั่นจะเป็นตัวอาถรรพ์

จริงไหม เกรงว่ายงัไงพวกเรากห็นีไม่พ้น ต้องรบัมอืกบัสนึามอิย่างแน่นอน”


