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มุ่งหน้าสู่เทือกเขาสัตว์สวรรค์

เมื่อทุกคนพร้อม ทั้งหมดก็ออกเดินทางไปยังเทือกเขาสัตว์สวรรค์ 

ด้วยระดับพ้ืนฐานและวิชาตัวเบาของทั้งกลุ่มในปัจจุบัน การเดินทางจึง

รวดเร็วมาก

ระหว่างเดินทาง ฉางซาปล่อยเป๊ปซี่และแฟนต้าออกมาหาประสบ-

การณ์เพิ่มเติมแบบ 24 ชั่วโมง ด้านไร้เงาฉางซาต้องการให้มันช่วยหา

สมุนไพรเพิ่มระดับระหว่างเดินทางจึงน�ามันออกมาด้วย

ซอมบี้แมนยังเป็นหน่วยดูต้นทางเช่นเดิม ฉางซาไม่อยากปะทะกับ

สตัว์อสรูบ่อยๆ เพราะมนัเสียเวลาเดนิทาง เขาจงึพยายามหลกีเลีย่งตลอด

เพียงไม่กี่ชั่วโมง ฉางซาก็เดินทางได้ไกลกว่า 1,000 กิโลเมตร พอ

ตกค�่า ฉางซาก็เรียก Undead ออกมาเป็นเวรยาม และเรียกสามกาก 

ออกมารับใช้คุณหนูไร้เงา ผู้ที่ต้องได้รับการแปรงขนทุกวัน

ไม่ว่าจะเป็นเทพกระบี่ไร้ส�านึกหรืออู่เงินต่างก็เอาอกเอาใจไร้เงา 

ทกุอย่าง เป้าหมายของสองหนุม่กคื็อสมนุไพรเลือ่นระดบันัน่เอง สองหนุม่

หวังว่าทุกๆ วันที่เดินทาง จะได้พบสมุนไพรล�้าค่า

ฉางซาท่ีนั่งข้างบึงน�้า เห็นสองหนุ่มกลายเป็นเบ๊ของไร้เงาไปแล้วก็
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พูดไม่ออก ตอนนี้ไร้เงาก�าลังว่ายน�้าเล่น ตามจริงคนที่ถือผ้าเช็ดตัวน่าจะ 

เป็นพวกสามกาก แต่ตอนนี้ถูกเปลี่ยนหน้าที่ไปเป็นงานของเทพกระบี ่

ไร้ส�านึกและอู่เงินแล้ว

สองหนุ่มเอ่ยปากชมไร้เงาจนฉางซาแทบจะอ้วก ฉางซาไม่รู้หรอก

ไร้เงามันฟังออกไหม แต่ที่แน่ๆ ไร้เงามันดูพอใจมากที่ได้สมุนมาท�างาน

รับใช้เพิ่ม

สองวันผ่านไป ฉางซากับพวกเดินทางแทบไม่มีหยุดพัก พวกเขาก็

เข้าใกล้อาณาเขตเทอืกเขาสตัว์สวรรค์แล้ว จากการมองเหน็ผ่านดวงตาของ

ซอมบี้แมน ฉางซาได้พบกลุ่มผู้เล่นเกือบร้อยคนที่ก�าลังเดินทางกลับออก

มาจากเทอืกเขาสัตว์สวรรค์ พวกเขาอยูห่่างจากฉางซาเกอืบหนึง่กโิลเมตร

ฉางซาท�าการเปิดประตูมิติในทันที แล้วเรียกให้เป๊ปซี่กับแฟนต้า

เข้าไป เทพกระบี่ไร้ส�านึกเล่นเกมกับฉางซามานานจึงกล่าวขึ้นว่า

“เจอกลุ่มผู้เล่นเยอะไหม”

“เกือบร้อยคน ท่าทางจะอารมณ์ไม่ดีด้วย ฉันเลยเก็บเป๊ปซี่กับ 

แฟนต้าเพราะไม่อยากมีปัญหา” ฉางซาตอบ

“พวกเราเดินอ้อมไม่ได้หรือบอส” อู่เงินถาม

“ถ้าเดินอ้อม พวกเราจะเสียเวลาเป็นสามเท่าของเส้นทางปัจจุบัน” 

ฉางซาตอบ

“ถ้าพวกเราถูกหาเรื่องจะท�ายังไง”

อู่เงินถามต่อ ฉางซาคลี่ยิ้มกล่าวว่า

“ถ้าพวกมันอยากตายก็ลองดู”

ทั้งสามเดินทางต่อไปได้ไม่นาน ห่างออกไป 200 เมตร ก็ปรากฏ

ร่างผู้เล่นนับร้อยคนขึ้น พวกเขาต่างก�าลังเดินทางกลับเมืองกวงซี ฉางซา 

ส่งสญัญาณให้สองหนุม่ทีเ่ดนิตามหลงัท�าตวัตามสบาย ไม่จ�าเป็นต้องระวงั

เกินไป

ทั้งสองฝ่ายต่างเดินใกล้เข้ามาเรื่อยๆ จนมาหยุดอยู่ห่างกันเพียงห้า

เมตร ฉางซาไม่อยากจะมีปัญหากับใครจึงเดินหลีกทางให้แต่โดยดี ชาย

หนุม่ตวัผอมทีอ่ยูด้่านหน้ากวาดตามองดฉูางซาขึน้ๆ ลงๆ ก่อนจะกล่าวข้ึนว่า

“พวกนายก�าลังจะเดินทางเข้าไปในเทือกเขาสัตว์สวรรค์หรือ”

“ถูกต้อง” ฉางซาตอบ
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“ฉันชื่อ ดาบเงิน เป็นหัวหน้ากิลด์มงกุฎทอง แนะน�าพวกนายอย่า

เข้าไปตอนนี้เลย”

ชายหนุ่มเอ่ยปากเตือน

“โอ…ที่แท้หัวหน้ากิลด์ดาบเงินนี่เอง จ�าฉันได้ไหม ฉันเคยไปค้าแร่

หินเสริมระดับที่กิลด์มงกุฎทอง เมื่อสองปีที่แล้ว”

อู่เงินกล่าวขึ้น ดาบเงินนิ่งคิดก่อนจะกล่าวว่า

“ขออภัยด้วย ฉันจ�านายไม่ได้จริงๆ”

“ไม่เป็นไรหรอก ฉันก็แค่พ่อค้าตัวเล็กๆ คนหนึ่ง”

อู่เงินตอบ ฉางซาที่นิ่งอยู่จึงกล่าวขึ้นว่า

“ข้างในเกิดอะไรขึ้น ท�าไมนายถึงไม่อยากให้พวกฉันเข้าไป”

“เทือกเขาสัตว์สวรรค์ช่วงนี้ค่อนข้างแปรปรวน ก่อนจะออกมาฉัน

เจอสัตว์อสูรงูยักษ์ ดูเหมือนพวกมันจะมีมากเป็นพิเศษ พวกเราต้องรับมือ

สัตว์อสูรงูยักษ์สายพันธุ์ต่างๆ ท้ังกลางวันและกลางคืน บางตัวพ่นพิษได้

ด้วย ท�าให้พวกเราเสียผู้เล่นไปหลายคน”

ดาบเงินตอบ ฉางซาพยักหน้ากล่าวว่า

“พวกนายไปท�าภารกิจในเทือกเขาสัตว์สวรรค์หรือ”

“ใช่! แต่ปัญหาใหญ่ทีพ่วกเราประสบ ไม่ใช่สตัว์อสรูงยัูกษ์สายพนัธุ์

ต่างๆ”

ดาบเงินกล่าวขึ้น ท�าให้ฉางซาขมวดคิ้ว

“หมายความว่ายังไง” ฉางซาถามต่อ

“มีกลุ ่มโจรอยู ่ข้างในเทือกเขาสัตว์สวรรค์ พวกมันแข็งแกร่ง

มากๆ พวกเราถูกซุ่มโจมตีจนพ่ายแพ้อย่างหมดรูป พวกมันเพียงคนเดียว 

ก็สามารถโค่นพวกเราได้หลายคน และท่ีระดับของฉันไม่ลด ก็เพราะ 

สมาชิกในกิลด์ช่วยต้านพวกมันไว้ ฉันจึงหนีรอดมาได้ แต่ก็ถูกฆ่าไปถึง

แปดสิบเปอร์เซ็นต์ของกลุ่ม เมื่อทุกคนฟื้นขึ้นมา ฉันจึงรีบน�าก�าลังออก

จากเทือกเขาสัตว์สวรรค์”

ดาบเงินเอ่ยปากอธิบาย

“โจร! พอรู้ไหม มันเป็นคนของกิลด์ไหน” ฉางซาถามต่อ

“พวกมนัไม่ได้ปิดบงัใบหน้า เป็นคนของกลิด์มงักรเพลงิ แต่พวกฉนั

ไม่เคยเหน็พวกมนัในเมอืงกวงซีมาก่อน น่าจะมาจากเมอืงอืน่” ดาบเงนิตอบ
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“ฉันได้ยินพวกมันคุยกัน มันพูดถึงเมืองวารี”

ผู้เล่นคนหนึ่งกล่าวแทรกขึ้น

“คนของกิลด์หลักที่มาจากเมืองวารี”

ฉางซากล่าวดวงตาเป็นประกาย

“พวกนายได้ยินแบบนี้ ยังจะเข้าไปหาที่ตายอีกหรือ”

ดาบเงินเอ่ยปากถามตรงๆ

“ฉันชอบความท้าทาย ยิ่งเสี่ยงยิ่งชอบ แต่ยังไงก็ขอขอบคุณข้อมูล

ของพี่ชายมาก มันท�าให้ฉันระมัดระวังตัวยิ่งขึ้น”

ฉางซากล่าวยิ้มๆ ดาบเงินส่ายหน้ากล่าวว่า

“งั้นขอให้โชคดีก็แล้วกัน”

“เช่นกัน”

ฉางซากล่าวจบก็พาเทพกระบี่ไร้ส�านึกและอู่เงินที่เดินอยู่บนขอบ

ถนนจากไป ดาบเงินมองดูทั้งสามสีหน้าหดหู่ เขาคิดว่าอีกไม่นานทั้งสาม

ก็คงถูกฆ่าเหมือนคนของเขาแน่นอน

“จริงสิ! ลืมถามชื่อเขาเลย”

ดาบเงินกล่าวจบก็เงยหน้าตะโกนถาม

“ฉันลืมถามไป พวกนายเป็นใคร มาจากกิลด์ไหนหรือ”

เสียงตะโกนของดาบเงิน ท�าให้เทพกระบี่ไร้ส�านึกหันหน้ากลับมา

ยิ้มและตอบว่า

“เราไม่ได้สังกัดกิลด์ เราคือกลุ่มนักบุญบอส ลาก่อนพี่ชาย”

ดาบเงินพยักหน้ารับและเตรียมจะเดินทางต่อ แต่เมื่อพบเห็นเหล่า

สมนุในกลิด์เกอืบทกุคนหนักลบัไปมองตามหลงักลุม่ชายสามคนด้วยความ

ตกใจ ก็ท�าให้ดาบเงินประหลาดใจ

“พวกนายตกใจอะไรกัน” ดาบเงินเอ่ยปากถาม

“หัวหน้าจ�าไม่ได้หรือ คนหัวล้านที่คุยกับหัวหน้าคือ นักบุญบอส ผู้

กอบกู้แห่งเมืองกวงซีไง”

ลูกสมุนคนหนึ่งตอบ ท�าให้ดาบเงินอ้าปากค้างเพราะเพิ่งนึกอะไร

ขึ้นมาได้

“นักบุญบอสคนนั้น…”

ดาบเงนิกล่าวน�า้เสยีงเหม่อลอย ก่อนจะค่อยๆ คลีย้ิ่มออกมา ดวงตา
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ของเขาทอประกายวาวโรจน์

“ดี…ไอ้โจรพวกนั้นมันต้องตายแน่นอน ฮ่าๆๆ! ในที่สุดบาปกรรม

ก็ตามทันพวกมัน”

ดาบเงินกล่าวร�าพึง เมื่อนึกอะไรขึ้นมาได้เขาก็ร้องตะโกนดังลั่น

“นักบุญบอส ช่วยพวกเราแก้แค้นด้วย!”

เหล่าสมุนก็ร้องตะโกนสนับสนุนเช่นกัน มันท�าให้ฉางซาสะดุ้ง เทพ

กระบี่ไร้ส�านึกหัวเราะ ก่อนจะหันกลับไปและร้องตะโกนดังลั่นว่า

“ไม่ต้องกังวล พวกมันจะไม่รอดสักตัว”

เมื่อทั้งสองกลุ่มเดินห่างกันออกไป อู่เงินก็หันไปมองเทพกระบี ่

ไร้ส�านึกกล่าวว่า

“เบ๊หนึ่งไปรับปากเขาแบบนั้นมันไม่ดีนะ”

“นายไม่เหน็สหีน้าพวกเขาหรอื พวกเขาเคยีดแค้นโจรมาก การตอบ

รับของฉันเป็นการช่วยพวกเขาผ่อนคลายความเคียดแค้นชนิดหนึ่ง มันดี

ต่อตวัพวกเขาเอง ส่วนพวกเราจะจัดการพวกโจรได้ไหมกเ็ป็นอกีเรือ่งหนึง่ 

พวกเขาไม่รู้หรอก”

เทพกระบี่ไร้ส�านึกตอบยิ้มๆ

“ถ้าพวกเราเจอกลุ่มโจร พวกเราจะชนะไหม” อู่เงินถาม 

เทพกระบี่ไร้ส�านึกหัวเราะกล่าวว่า

“พวกเราคงไม่รู้ จนกว่าจะได้ลองเอง ฮ่าๆๆ!”

เทพกระบี่ไร้ส�านึกกล่าวจบ ฉางซาก็ยกมือห้ามทุกคนเคลื่อนไหว 

เทพกระบี่ไร้ส�านึกความรู้สึกเร็วมากจึงกล่าวขึ้นว่า

“ลมเปลี่ยนทิศ ถ้าด้านหน้ามีสัตว์อสูรรับกลิ่นทางจมูก เราจะถูก

โจมตีในเร็วๆ นี้”

ส้ินเสียงของเทพกระบี่ไร้ส�านึก ร่างของงูเหลือมยักษ์ยาวเกือบ 

ห้าสบิเมตรกป็รากฏตวัออกมาจากป่า มนัจ้องมองดฉูางซาและพวกราวกบั

เห็นเหยื่ออันโอชะ เสียงคอมพิวเตอร์รายงานสถานะระดับของมันทันที

‘สัตว์อสูรงูเหลือมยักษ์ ระดับ 65 เตรียมโจมตี’

อู่เงินร้องอุทานจบ สัตว์อสูรงูเหลือมยักษ์ก็พุ่งเข้ามาหาทั้งสามคน

อย่างรวดเร็ว มันอ้าปากเตรียมกวาดทุกคนเข้าไปในปากของมันภายใน

ครั้งเดียว
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บึ้ม! จู่ๆ หัวของมันก็ระเบิดแตกออก เพราะฉางซาได้ใช้ทักษะนิ้ว

สายฟ้ายิงสวนเข้าไปในปากของมัน เทพกระบี่ไร้ส�านึกกับอู่เงินมองดูสัตว์

อสูรงูเหลือมยักษ์ด้วยความเสียดาย

“บอส สตัว์อสูรระดบันี ้บอสใจเยน็ๆ ก็ได้ พวกมนัสูก้บับอสไม่คุม้ค่า 

เลย เปรี้ยงเดียว…จอดทุกราย คราวหน้าปล่อยให้ฉันกับเบ๊สองจัดการเอง

นะ”

เทพกระบี่ไร้ส�านึกกล่าวขึ้น

“โทษที ฉันมือเร็วใจเร็วไปหน่อย แต่ของที่ตกได้ไม่เลวเลยนะ”

ฉางซากล่าวจบก็เดนิไปหยบิฝักดาบท�าจากหนงังเูหลอืมขึน้มา อูเ่งนิ

ดวงตาวาวโรจน์ เพราะฝักดาบหนังไม่ค่อยมีคนเอามาขาย

“บอส ฉันขอได้ไหม ฉันอยากได้ฝักดาบหนัง”

อู่เงินกล่าวขึ้นทันที หลังจากได้รับค�าสั่งสอนจากเทพกระบี่ไร้ส�านึก

ว่า อยากได้อะไรให้ขอจากบอสตรงๆ ไม่ต้องอ้อมค้อมไปไกล ฉางซาก ็

ไม่ได้คิดมากโยนฝักดาบหนังไปให้อู่เงิน ส่วนรองเท้าหนังงูเหลือมก็ยกให้

เทพกระบี่ไร้ส�านึก เขารับเพียงเงินเท่านั้น

“หือ…ดูเหมือนจะมีคนอยู่ในระยะสองกิโลเมตร”

ฉางซากล่าวขึ้น หลังจากเห็นผ่านดวงตาของซอมบี้แมน

“เป็นโจรหรือเปล่า” เทพกระบี่ไร้ส�านึกถาม 

ฉางซาพิจารณาดูสักพักก็ส่ายหน้ากล่าวว่า

“ไม่น่าจะใช่ ถ้าเดาไม่ผิดคงเป็นคนของกิลด์เซียนเหยียบฟ้า”

“กิลด์เซียนเหยียบฟ้า!” อู่เงินร้องอุทาน

“แต่ถึงจะเป็นคนของกิลด์เซียนเหยียบฟ้า ฉันก็ไม่คุ้นเคยกับตาแก่

คนนี้เลย ท่าทางจะมาจากเมืองวารี”

ฉางซากล่าวยิ้มๆ

“มันเกิดอะไรข้ึน ท�าไมยอดฝีมือจากกิลด์มังกรเพลิงกับกิลด์เซียน

เหยียบฟ้าถึงมาอยู่ที่นี่กัน”

เทพกระบี่ไร้ส�านึกกล่าวขึ้นลอยๆ

“น่าสนใจไหมล่ะ” ฉางซากล่าวขึ้น

“บอส เราจะไปหาตาแก่จากกิลด์เซียนเหยียบฟ้าไหม” อู่เงินเอ่ย

ปากถาม
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“ไม่! เราจะไปตามเส้นทางของเรา ตอนนี้ตาแก่จากกิลด์เซียน

เหยียบฟ้าก�าลังตามหาอะไรบางอย่างอยู่ การติดตามตาแก่ไปจะเป็นการ

เสียเวลาพวกเราเปล่าๆ แต่เชือ่เถอะ พวกเราจะได้พบกนัในเรว็ๆ นี”้ ฉางซา 

กล่าวยิ้มๆ

ฉางซาพาทัง้สองเดนิทางอกีครัง้ ดเูหมอืนในป่าจะเตม็ไปด้วยงยูกัษ์

เหมอืนกบัทีด่าบเงินเตือนไว้ ภายใต้การมองผ่านดวงตาซอมบีแ้มน ฉางซา

พบเห็นงูยักษ์มากกว่าสองสายพันธุ์ในรัศมีหนึ่งกิโลเมตร

‘เป้าหมายของเราคือหุบเขาอินทรีที่ซ่อนอยู่ในเทือกเขาสัตว์สวรรค์ 

เราควรจะหลีกเลี่ยงพวกมัน’

ฉางซาคดิในใจ ก่อนจะพาเทพกระบี่ไร้ส�านกึกบัอูเ่งนิไปตามเส้นทาง

ทีเ่ขาคาดการณ์ แน่นอนไร้เงาจะช่วยเตือนภยัให้เขา ถ้าเข้าไปใกล้สตัว์อสรู

ระหว่างเดนิทาง เทพกระบี่ไร้ส�านกึบงัเอญิเงยหน้ามองท้องฟ้า เขา

พบเห็นสัตว์อสูรเผ่าอีกาตัวหนึ่งก�าลังบินวนอยู่รอบๆ บริเวณนี้ เทพกระบี่

ไร้ส�านึกขมวดคิ้วก่อนจะเดินเข้าไปหาฉางซากล่าวว่า

“บอส ดูเหมือนพวกเราจะถูกจับตา”

ฉางซาปรายตามองนิว้ทีช่ีข้ึน้ไปบนท้องฟ้าอย่างลบัๆ ของเทพกระบี่

ไร้ส�านึก 

อู่เงินก�าลังจะเงยหน้ามอง เทพกระบี่ไร้ส�านึกก็รีบกล่าวขึ้นว่า

“เบ๊สองอย่ามอง! เดี๋ยวมันจะรู้ตัว”

ฉางซาพาทั้งสองเดินหลบเข้าไปในพุ่มไม้และท�าเป็นหยุดพักผ่อน

ชัว่คราว แต่จรงิๆ แล้วเขาเลือกใช้ช่องว่างของพุม่ไม้ส�ารวจความเคลือ่นไหว

ของสัตว์อสูรอีกา

“เทพอ้วน นายคาดการณ์ถูกต้อง มันถูกส่งมาสอดแนมและระบุ

ต�าแหน่งของพวกเรา ไม่รู้ว่าศัตรูสามารถควบคุมสัตว์อสูรอีกาได้เหมือน

กับที่ฉันควบคุมซอมบี้แมนหรือเปล่า” ฉางซากล่าวขึ้น

“บอสคิดว่าเจ้าของทักษะมันอยู่ที่ไหน”

เทพกระบี่ไร้ส�านึกถามต่อ

“น่าจะอยู่ห่างจากพวกเราเกินห้ากิโลเมตร หรือมากกว่านั้นเยอะ” 

ฉางซาตอบ

“พวกเราจะท�ายังไงต่อไป บอส” อู่เงินถาม
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“ไม่ต้องท�าอะไร มนัอยากตามก็ให้มนัตามมา ในเมือ่มนัรนหาทีต่าย 

ฉันจะสงเคราะห์มันเอง”

ฉางซากล่าวยิ้มๆ

ในเทือกเขาสัตว์สวรรค์ 

ยอดฝีมือกิลด์มังกรเพลิงสามคนก�าลังนั่งพักอยู่บนก้อนหิน ห่าง 

ออกไปมีสมุนเกือบสามสิบคนแยกย้ายกันพักผ่อนตามอัธยาศัย

“อสูรเขียว พบเจออะไรบ้าง”

อสูรแดง หัวหน้ากลุ่มเอ่ยปากถาม

“เจอไอ้แก่หนึ่งคนในระยะแปดกิโลเมตร และผู้เล่นอีกสามคนใน

ระยะสิบสี่กิโลเมตร”

อสูรเขียวตอบ

“แล้วคนของกิลด์มงกุฎทองล่ะ”

อสูรฟ้าเอ่ยปากถามบ้าง

“มันเผ่นออกจากเทือกเขาสัตว์สวรรค์เรียบร้อยแล้ว สวะอย่างพวก

มันตามฆ่าต่อไปก็ไม่ได้อะไร เสียเวลาไปท�าภารกิจเปล่าๆ” อสูรเขียวตอบ 

อสูรแดงนิ่งคิดเล็กน้อยก็กล่าวขึ้นว่า

“ไอ้แก่ที่นายเห็น น่าจะเป็นคนของกิลด์เซียนเหยียบฟ้า พอดูออก

ไหมมันเป็นใคร”

“มนัเหมอืนจะรูเ้ราจบัตามนัอยู ่มนัจงึเดนิก้มหน้าตลอด น่าเสยีดาย

เวลาในการใช้ทักษะของฉนัหมดไปก่อน ไม่งัน้ถ้าฉนัตามต่ออกีอาจจะรู้มนั

เป็นใคร” อสูรเขียวตอบ

“แล้วผู้เล่นอีกสามคนล่ะ มันเป็นใคร”

อสูรฟ้าเอ่ยปากถามบ้าง

“ไม่เคยเห็นหน้าพวกมันมาก่อน น่าจะเป็นคนจากเมืองกวงซี ฉัน

เห็นศพของสัตว์อสูรงูยักษ์ด้วย คงเป็นฝีมือของพวกมัน แต่ก็ไม่รู้ใครเป็น

คนฆ่า เท่าที่เห็นสภาพศพฝีมือไม่ธรรมดาเลย เหมาะส�าหรับให้พวกเรา

วัดฝีมือเล่น”

อสูรเขียวกล่าวยิ้มๆ

“อย่าเพิง่ไปวุน่วายกับสวะสามตัวนัน้ ปล้นไปก็ได้อะไรไม่มาก เรายงั
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มภีารกิจส�าคญัทีต้่องท�า เราไม่รูไ้อ้แก่กลิด์เซยีนเหยยีบฟ้ามนัมาท�าภารกจิ

ระดับสูงด้วยหรือเปล่า ถ้ามันแก้ปัญหาส�าเร็จก่อน พวกเราจะล้มเหลว”

อสูรแดงกล่าวเตือน

“งั้นหาทางฆ่ามันก่อนเป็นไง”

อสูรฟ้าเสนอความเห็น

“ไม่! เราเสยีเวลามานานแล้ว ภารกจิต้องมาก่อน ตอนน้ีอสรูน�า้เงนิ

ที่น�าก�าลังบางส่วนไปส�ารวจเส้นทางด้านหน้าก็ยังไม่พบเห็นเป้าหมาย เรา

ต้องรีบไปช่วยกันหา บริเวณนี้ถือว่าเคลียร์แล้ว”

อสูรแดงสั่งการเสียงเรียบ อสูรฟ้าคลี่ยิ้มกล่าวว่า

“ถ้าไอ้สามคนนั้นตามมา ฉันขอจัดการนะ ส่วนตาแก่กิลด์เซียน

เหยียบฟ้า ฉันยกให้อสูรเขียวไปก็แล้วกัน”

“ตามใจ”

อสูรแดงกล่าวจบก็หันไปสั่งลูกสมุนให้เตรียมตัว ไม่นานทั้งหมดก็

เริ่มออกเดินทาง

ห่างออกไปหลายกิโลเมตร

เฒ่าฟ้าฟื้นแห่งกิลด์เซียนเหยียบฟ้าก�าลังเดินทางในป่าตามล�าพัง 

เฒ่าวัยชราคนนี้ตามจริงชอบพเนจรไปเรื่อยๆ ไม่ค่อยเข้าไปที่กิลด์หลัก 

สกัเท่าไร แต่เมือ่มาถงึศาลากวงซ ีกลบัได้รบัค�าสัง่จากกลิด์หลกัให้ไปปฏบิตัิ

ภารกิจระดับสูง เพราะเฒ่าฟ้าฟื้นอยู่ใกล้เทือกเขาสัตว์สวรรค์มากกว่า 

คนอื่นๆ

“ปฏิบัติการครั้งนี้ ถ้าส�าเร็จจะได้ใบบวชมาครอง แต่การจะได้มัน

มาก็คงไม่ง่าย เพราะอุปสรรคที่จะต้องเจอคงมีไม่น้อย”

เฒ่าฟ้าฟื้นบ่นอุบ ก่อนจะมองไปยังเส้นทางรกร้างด้านหน้า ชั่วครู่

เดียวเฒ่าฟ้าฟื้นก็พบเห็นสัตว์อสูรงูเห่ายักษ์โผล่ออกมาขวางทาง

“นึกว่าจะระดับสูงกว่านี้หน่อย เฮ้อ…แค่ระดับ 65 ข้ารอเอ็งตั้งนาน

แล้ว มาเป็นอาหารเย็นของข้าซะดีๆ”

เฒ่าฟ้าฟื้นระเบิดพลังยุทธออกมาในทันที ระดับพื้นฐานของเฒ่า 

ฟ้าฟ้ืนอยูท่ีร่ะดบั 69 จึงไม่กลัวเกรงสัตว์อสูรเลย เนือ่งจากเฒ่าฟ้าฟ้ืนใกล้

จะทะลุระดับ 70 แล้ว เมื่อระเบิดพลังยุทธหินบนพื้นจึงสั่นไหว
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“ทักษะเงาอสูรสังหาร”

เฒ่าฟ้าฟื้นกู่ร้อง ร่างเงาปีศาจเล็บยาวสีด�าก็พุ่งออกจากร่างเฒ่า 

ฟ้าฟื้น โจมตีใส่สัตว์อสูรงูเห่ายักษ์ที่พุ่งฉกเข้ามาอย่างรวดเร็ว 

ตูม! ทั้งสองปะทะกันเร็วมาก ชั่วอึดใจหัวของสัตว์อสูรงูเห่ายักษ์ก็

ขาดออกจากร่าง เลือดพุ่งกระฉูดขึ้นไปบนท้องฟ้าราวกับน�้าพุ

ร่างเงาปีศาจที่ยืนนิ่งอยู่ก็ค่อยๆ สลายหายไปในอากาศ เฒ่าฟ้าฟื้น

เดินเข้าไปเก็บสมบัติที่ตีได้ สีหน้าไม่ได้ตื่นเต้นอะไรนัก เพราะสัตว์อสูร

ระดับนี้เฒ่าฟ้าฟื้นฆ่ามานักต่อนักแล้ว

เฒ่าฟ้าฟื้นเดินไปใกล้ซากสัตว์อสูรงูเห่ายักษ์ ก่อนจะใช้กระบี่ฟัน

เป็นชิ้นๆ

“ทักษะส�ารวจ”

เฒ่าฟ้าฟื้นเรียกใช้ทักษะพิเศษ ซ่ึงสามารถตรวจสอบหาสิ่งมีชีวิต

รอบๆ ตัวในรัศมีหนึ่งกิโลเมตรได้ เมื่อไม่พบเห็นผู้เล่นคนใดในบริเวณน้ี 

เฒ่าฟ้าฟื้นก็มองหาต้นไม้ท่ีต้ังตรงไม่คด ก่อนจะตัดมาเสียบกับเนื้องูเห่า

ยักษ์

“พักที่นี่คงไม่ดีเท่าไร ไปหาท�าเลดีๆ ข้างหน้าดีกว่า”

เฒ่าฟ้าฟื้นกล่าวจบก็แบกไม้เสียบเนื้องูเห่ายักษ์ท่อนหนึ่งแล้วออก

เดินทางต่อ

เวลาผ่านไปนับชั่วโมง 

ฉางซาก็ได้กลิ่นคาวเลือดที่โชยมากับสายลม เทพกระบี่ไร้ส�านึกกับ

อู่เงินก็ได้กลิ่นเหมือนกัน ฉางซาจึงสั่งให้ซอมบี้แมนไปดูก่อน

เทพกระบ่ีไร้ส�านกึมองซ้ายมองขวา ก่อนจะท�าการสดูดมกลิน่เลอืด

แรงๆ สองสามครั้ง

“ซากสัตว์อสรูน่าจะอยูห่่างจากพวกเราประมาณ 2.3 - 2.8 กโิลเมตร” 

เทพกระบี่ไร้ส�านึกกล่าวขึ้น

“เบ๊หนึ่งมั่นใจหรือ”

อู่เงินถาม สีหน้าไม่ค่อยเชื่อ

“ตามประสบการณ์หลายร้อยครั้งของฉัน ไม่น่าพลาด”

เทพกระบี่ไร้ส�านึกตอบยิ้มๆ จบ ฉางซาก็กล่าวขึ้นว่า
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“เจอแล้ว! เป็นซากสัตว์อสูรงูเห่ายักษ์ ห่างจากต�าแหน่งที่พวกเรา

อยู่ประมาณ 2.5 กิโลเมตร”

อู่เงินถึงกับอ้าปากค้าง ใครจะคิดว่าเทพกระบี่ไร้ส�านึกจะเดาได้ 

ใกล้เคียงขนาดนี้

“เบ๊หนึ่ง สอนวิธีดมกลิ่นให้ฉันบ้างสิ ฉันอยากท�าได้บ้าง”

อู่เงินรีบหันไปพูดกับเทพกระบี่ไร้ส�านึก

“เรื่องนี้มันสอนกันไม่ได้หรอก มันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ฮ่าๆๆ!”

เทพกระบี่ไร้ส�านึกกล่าวยิ้มๆ

“ฉันขอซื้อประสบการณ์นี้ห้าสิบล้าน”

อู่เงินเสนอเงินทันที เพราะมันง่ายต่อการตัดสินใจของเทพกระบี ่

ไร้ส�านึกมากกว่าการอ้อนวอนขอฝึก

“แน่ใจนะ งั้นฉันขอรับเงินสดเดี๋ยวนี้เลย ฮ่าๆๆ!”

เทพกระบี่ไร้ส�านกึกล่าวข้ึน อู่เงินมเีงินไม่น้อยจงึไม่ได้สนใจอะไรนกั 

เขารีบโอนเงินไปให้เทพกระบี่ไร้ส�านึกอย่างรวดเร็ว เพราะกลัวไม่ได้ฝึก

เทพกระบี่ไร้ส�านึกหยิบทรายละเอียดในถุงผ้าออกมา และกล่าว

ขึ้นว่า

“นายดูมุมองศาของทราย เวลาฉันปล่อยให้มันไหลลงพื้นนะ มันจะ

มีมุมที่แน่นอน โดยก�าหนดให้มีค่าต�่ากว่า 10 องศา ต�่ากว่า 20 องศา ต�่า

กว่า 30 องศา ไล่ไปจนกระทั่งต�่ากว่า 45 องศา”

เทพกระบี่ไร้ส�านึกกล่าวจบ เขาก็ปล่อยทรายไหลออกจากรูมือช้าๆ 

แล้วสายลมที่พัดผ่านก็ท�าให้ทรายเกิดการท�ามุมขึ้น

“จ�าไว้…ถ้าลมพดัแรงจนทรายตวดัเลย 45 องศา กน่็าจะอยูไ่กลเกนิ

กว่า 5 กิโลเมตร แต่ถ้าทรายที่ร่วงหล่นท�ามุม 25 องศา นายก็เดาว่าอยู่

ในระยะ 2.5 กิโลเมตร”

เทพกระบี่ไร้ส�านึกอธิบาย ก่อนจะกล่าวต่อไปว่า

“ถ้านายมีประสบการณ์มากๆ นายก็จะสามารถอ่านระยะของกลิ่น

ได้อย่างคล่องแคล่ว แบบฉนัไม่จ�าเป็นต้องใช้ทรายกรู้็แล้วว่า กลิน่คาวเลอืด

มาจากระยะไหน”

อูเ่งนินกึย้อนกลับไปถึงตอนท่ีเทพกระบี่ไร้ส�านกึท�าการวดัระยะทาง

จึงกล่าวว่า
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“เบ๊หนึ่ง นอกจากดมกลิ่นแล้ว ฉันไม่เห็นเบ๊หนึ่งวัดระยะทางเลย”

“เบ๊สองไม่เห็นฉันมองไปรอบๆ หรือ ตอนนั้นฉันก�าลังสังเกตการ

ขยับของใบไม้ ลมท่ีพัดจะท�าให้ใบไม้เคลื่อนไหวเช่นกัน เราสามารถใช้ 

ใบไม้วัดองศาแทนทรายก็ได้ ถ้าช�านาญแล้ว”

เทพกระบี่ไร้ส�านึกกล่าวยิ้มๆ

“ซู้ดดดยอด!” อู่เงินแหกปากร้องลั่น

“ไม่ทราบเทคนิคนี้เบ๊หนึ่งได้รับการถ่ายทอดมาจากใคร” อู่เงินถาม

ต่อ 

เทพกระบี่ไร้ส�านึกหัวเราะ ชี้นิ้วไปหาฉางซาที่เดินอยู่ใกล้ๆ อู่เงิน

เบิกตาโตเท่าไข่ห่าน

“บอสเราแค่มองปลายยอดหญ้าก็รูถึ้งระยะทางและทศิทางของกลิน่ 

ไม่งั้นซอมบี้แมนคงไม่หาซากศพสัตว์อสูรพบอย่างรวดเร็วหรอก”

เทพกระบี่ไร้ส�านึกกล่าวยิ้มๆ

“โคตรเท่! บอสเจ๋งที่สุดจริงๆ สักวันฉันจะท�าให้ได้อย่างบอส”

อู่เงินกล่าวขึ้น เทพกระบี่ไร้ส�านึกใช้มือตบไหล่ของอู่เงินกล่าวว่า

“นายท�าอย่างบอสไม่ได้หรอก เพราะฉันเองนอกจากหาระยะทาง 

ฉันก็ไม่สามารถก�าหนดทิศทางที่แน่นอนได้ เต็มที่คือบอกทิศทางแบบ 

กว้างๆ เท่านั้น”

“หา! มันเป็นเพราะอะไร เบ๊หนึ่งรู้ไหม”

อู่เงินถามอย่างสนใจ

“ความจ�าไงล่ะ บอสเรามีความจ�าที่ดีเลิศ ท�าให้แยกแยะสรรพสิ่ง

รอบตัวได้เร็ว หนังสือยากๆ หนึ่งหน้ากระดาษ บอสแค่กวาดตามองก็จ�า

ได้หมดแล้ว ถ้านายท�าได้ นายถึงจะเหมือนบอส”

อู่เงินถึงกับช็อกไปชั่วขณะ

“บอสของฉันเป็นอัจฉริยะเกินไปแล้ว”

อู่เงินร้องอุทานออกมา

“แค่อัจฉริยะมันยังน้อยไป ต้องบอกว่าเหนือมนุษย์ อีกไม่นานบอส

จะเหาะได้”

เทพกระบี่ไร้ส�านึกแกล้งใส่เอฟเฟกต์เพิ่ม ท�าให้อู่เงินตาเหลือก

“เหาะเลยหรือ!”
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อู่เงินแหกปากร้องลั่นป่า

“เทพอ้วน เลิกพาอู่เงินหลงทางได้แล้ว ใครมันจะเหาะได้กัน ถ้าไม่

นั่งเครื่องบิน”

ฉางซากล่าวแทรกขึน้ ท�าให้อูเ่งนิได้สตรู้ิตวัว่าถกูแกล้งจงึหวัเราะข�า

จนตัวงอ เทพกระบี่ไร้ส�านึกส่ายหน้ากล่าวว่า

“ฉันก�าลังจะปั่นหัวอู่เงิน บอสไม่น่ามาขวางเลย ก�าลังสนุกเชียว”

ชัว่เวลาไม่นาน ฉางซากบัพวกกเ็ดนิทางมาถงึซากสตัว์อสรูงเูห่ายกัษ์ 

เทพกระบี่ไร้ส�านึกถึงกับผิวปากและกล่าวขึ้นว่า

“บอส มีคนหั่นเนื้องูให้พวกเราแล้ว ท่าทางคืนนี้จะมีลาภปาก”

“ร่องรอยการฟันคมกริบ คนฟันนอกจากจะมีระดับพื้นฐานสูงแล้ว 

อาวุธที่ใช้ก็น่าจะดีด้วย บอสพอดูออกไหม เขาใช้ดาบหรือกระบี่ฟัน”

อู่เงินเอ่ยปากถามในตอนท้าย

“กระบี่” ฉางซาตอบสั้นๆ

“บอสรู้ได้ยังไง” อู่เงินถามต่อ

“ถ้าเป็นบาดแผลจากดาบ รอยผ่าเนื้อของสัตว์อสูรจะเรียบกว่านี้ 

เพราะดาบเน้นใช้ฟัน เบ๊สองใช้ดาบเป็นอาวุธลองศึกษาบาดแผลสัตว์อสูร

บ่อยๆ มันจะมีประโยชน์มาก”

ฉางซาแนะน�า ส่วนเทพกระบี่ไร้ส�านึกเดินไปดูต้นไม้ต้นหนึ่งที่ถูก

ฟันขาดไปแล้ว

“ท่าทางตาแก่กิลด์เซียนเหยยีบฟ้าคนนี ้จะชอบกนิเนือ้งเูหมอืนกนันะ”

เทพกระบี่ไร้ส�านึกกล่าวขึ้น

“ชิ้นส่วนงูหายไปชิ้นหนึ่ง ตาเฒ่าคงใช้ไม้เสียบและแบกเอาไปด้วย”

อู่เงินกล่าวจบ เทพกระบี่ไร้ส�านึกก็จัดการฟันต้นไม้ที่อยู่ข้างๆ อีก

ต้น และเอามาเสียบเนื้องูเห่ายักษ์อีกสองชิ้น

“เราจะพักที่นี่เลยไหม”

อู่เงินเอ่ยปากถาม ฉางซาส่ายหน้ากล่าวว่า

“กลิน่คาวเลอืดจะล่อให้สตัว์อสรูมาทีน่ี ่เราจะไปหาทีพ่กับรเิวณอืน่”

ฉางซากล่าวจบ ทั้งสามก็ออกเดินทางต่อ ไม่นานทั้งหมดก็มาถึง

สถานที่เหมาะๆ ซึ่งอยู่ห่างจากต�าแหน่งซากสัตว์อสูรไกลพอสมควร

“แปลกแฮะ ไม่เห็นร่องรอยของตาแก่เลย” อู่เงินกล่าวขึ้น
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“บอสไม่ได้พาพวกเราตามรอยตาแก่ จะเห็นได้ไง” เทพกระบี่ 

ไร้ส�านึกตอบ

“เบ๊สอง พวกเรามีภารกิจส�าคัญ ลดปัญหาลงหนึ่ง เราจะมีโอกาส

ประสบความส�าเร็จเพิ่มขึ้น”

ฉางซากล่าวยิ้มๆ อู่เงินพยักหน้าเป็นเชิงเข้าใจ

ไม่นานเต็นท์ที่พักก็ถูกตั้งขึ้น สามหนุ่มนั่งอยู่รอบกองไฟ ปล่อยให้ 

หน้าท่ีเวรยามเฝ้าระวังเป็นของ Undead ยักษ์เขาเดียว กลิ่นหอมของ 

เนื้องูหมักซอสท�าให้เทพกระบี่ไร้ส�านึกกับอู่เงินรอกินอย่างใจจดใจจ่อ

เมื่อเน้ืองูย่างสุก ทั้งหมดก็ไปนั่งล้อมวงกันกินพร้อมกับจิบไวน์ไป

ด้วย หลงัจากอิม่ท้อง เทพกระบี่ไร้ส�านกึกบัอู่เงินกแ็ยกย้ายกนัไปนอนอ่าน

ข้อความในกระทู้สื่อสาร ยกเว้นฉางซาที่ตั้งใจจะนอนดูดาว

“บอสลับที่เขาลือกัน ยังเดินทางไม่ถึงเมืองวารีเลย”

เทพกระบี่ไร้ส�านึกกล่าวขึ้น

“แปลก! ปกติพวกมันน่าจะถึงเมืองวารีวันนี้นะ”

ฉางซาที่นอนดูดาวตอบ

“ตามข่าวบอกว่า กิลด์สามราชันสวรรค์แอบใช้กลยุทธ์ส่งเหยื่อล่อ

ปลา ให้พวกมันเดินทางออกไปจากเส้นทางเดิม”

เทพกระบี่ ไร้ส�านึกกล่าวข้ึน ท�าให้ฉางซานึกถึงนิสัยชอบปลูก

สมุนไพรของมันตรัยขึ้นมา

“พวกเขาใช้สมุนไพรสินะ”

ฉางซากล่าวขึ้นลอยๆ

“โอ…บอสยังคงเจ๋ง เดาได้ถูกต้อง”

เทพกระบี่ไร้ส�านึกกล่าวขึ้น ส่วนอู่เงินท�าหน้างงๆ กล่าวว่า

“บอสรู้ได้ไง”

“ในอดีตฉันเคยวิ่งเล่นกับบอสลับหนึ่งในสี่ตัวมาก่อน”

ฉางซาตอบ ท�าให้สองหนุ่มถึงกับตะลึง

“สุดยอด! บอสท�าได้ไง กล้าไปวิ่งเล่นกับหัวหน้าสัตว์อสูรระดับนั้น 

เอ่อ…แล้วบอสไปวิ่งเล่นกับตัวไหน”

อู่เงินเอ่ยปากชมและถามต่อ ฉางซาหัวเราะกล่าวว่า
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“นายน่าจะรู้ ฉันคุ้นเคยกับบอสตัวไหน”

“หัวหน้าผีดิบสินะ”

เทพกระบี่ไร้ส�านึกกล่าวขึ้น เมื่อนึกไปถึงซอมบี้แมนลูกสมุนมือขวา

ของฉางซา

“ถูกแล้ว! ฉันตั้งชื่อมันว่า มันตรัย” ฉางซาตอบยิ้มๆ

“บอสยังไม่ได้บอกเลย รู้ได้ไงกิลด์สามราชันสวรรค์ใช้สมุนไพรล่อ

หลอกบอสลับ”

อู่เงินถามจี้ ท�าให้ฉางซาหัวเราะกล่าวว่า

“มันตรัยมันชอบปลูกสมุนไพรน่ะสิ ฉันเคยขโมยผักที่มันตรัยปลูก

ด้วย จะบอกว่าเป็นสมุนไพรเลื่อนระดับชนิดหนึ่งก็ไม่ผิดนัก”

“ขโมย!” อู่เงินแหกปากร้องลั่น

“ใช่! ฉันหาวิธีขโมยอยู่นานกว่าจะขโมยได้” ฉางซากล่าวขึ้น

“บอสท�าไง” อู่เงินถามต่อ

“ไม่ยาก กแ็ค่หาคนมารบัช่วงต่อความซวย ส่วนฉนัก็ไปหยิบช้ินปลา

มันไปแบบชิลชิล ฮ่าๆๆ! มันช่วยไม่ได้ที่พวกเขาคิดไม่ดีกับฉันก่อน ดังนั้น

ฉนัจงึสนองคุณพวกเขาท้ังหมดด้วยความตาย ฮ่าๆๆ! อ้อ…ดเูหมอืนจะรอด

ไปได้หนึ่งคน ถ้าจ�าไม่ผิด” ฉางซาตอบ

“ถึงกับกล้าหาเรื่องบอส ช่างไม่เจียมกะลาหัวเลย มันสมควรตาย

แล้ว”

เทพกระบี่ไร้ส�านึกกล่าวขึ้น 

อู่เงินอ่านข้อความในช่องสื่อสารอีกเล็กน้อยก็เงยหน้าขึ้นกล่าวว่า

“ตอนนี้แต่ละกิลด์ก็ใช้วิธีเดียวกัน พวกเขาก�าลังใช้สมุนไพรล�้าค่า

หลอกล่อให้บอสลับทั้งสี่มุ่งหน้าไปยังกิลด์ที่เป็นปรปักษ์กับตัวเอง”

“พวกเขาก�าลังฆ่าตัวตาย”

ฉางซากล่าวขึ้นลอยๆ ท�าให้อู่เงินท�าหน้างงกล่าวว่า

“ฉันไม่เข้าใจ บอส”

“อย่าโง่อู่เงิน นายลองคิดดูสิ ตอนนี้มีคนบ้าไปเพิ่มระดับให้แก่บอส

ลับ ต่อให้มันออกจากเส้นทางไปโจมตีกิลด์อื่นแล้วไง สุดท้ายเป้าหมาย

ที่มันโจมตีคือเมืองวารีเช่นเดิม ไม่ว่าจะสู้ก่อนหรือสู้หลัง ในมุมมองของ

ฉันความเสียหายไม่ต่างกันนัก วิธีที่ดีที่สุดก็คือ หนีออกจากเมืองวารีซะ”
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เทพกระบี่ไร้ส�านึกอธิบาย

“หนีออกจากเมือง”

อู่เงินทวนค�าสีหน้าตื่นตระหนก

“ใช่! ปล่อยให้บอสลับโจมตีจนพอใจ เดี๋ยวมันก็ไปเอง”

เทพกระบี่ไร้ส�านึกตอบ

“เป็นไปไม่ได้หรอก กิลด์ใหญ่ๆ รักหน้ารักตาจะตาย พวกเขาต้อง

รักษากิลด์ยิ่งกว่าชีวิตแน่”

อู่เงินกล่าวขึ้น เทพกระบี่ไร้ส�านึกยักไหล่กล่าวว่า

“งั้นกิลด์พวกนั้นก็คงต้องรอความย่อยยับแล้วละ”

อู่เงินสูดหายใจลึกๆ หันไปมองฉางซากล่าวว่า

“บอสคิดว่าไง”

ฉางซาชี้นิ้วไปหาเทพกระบี่ไร้ส�านึกกล่าวว่า

“ความคดิเหน็ของฉนัเหมอืนเทพอ้วน ฉนัเคยเหน็บอสลบัสองตวัต่อสู้

กนัมาแล้ว ตวัฉนัเองในเวลานัน้ไม่ต่างจากสวะ มองไปทางไหนล้วนไม่เหน็

ทางรอด พูดง่ายๆ ฉันอาศัยดวงรอดมาได้”

อู่เงินกับเทพกระบี่ไร้ส�านึกพากันเบิกตาโตเท่าไข่ห่าน

“ว้าว! บอสเคยเห็นบอสลับสองตัวปะทะกันด้วย มันเป็นตัวไหน

หรือ” อู่เงินถามต่อ

“เป็นมันตรัยกับบอสลับเผ่ามังกร”

ฉางซาตอบ ก่อนจะเริม่เล่าเหตุการณ์ในวนันัน้ให้แก่สองหนุม่ฟัง อูเ่งนิ 

ถึงกับปาดเหงื่อ เพราะจากค�าบอกเล่าของฉางซา บอสลับพวกนี้สามารถ

ถล่มเกาะเกาะหนึ่งได้ง่ายๆ ในเวลาไม่นานนัก

ท้ังสามคุยกันอยู่พักใหญ่ก็แยกย้ายกันไปนอน เพราะพรุ่งนี้ต้อง 

เดินทางตั้งแต่เช้า ฉางซาปล่อยแฟร็งกี้ออกมาเสริมทัพร่วมกับเป๊ปซี่และ

แฟนต้าด้วยเพื่อกันเหนียว หากเกิดสถานการณ์มีสัตว์อสูรงูยักษ์โผล่มา

จู่โจมอย่างกะทันหันในเวลานอน

ห่างออกไปจากกลุ่มของฉางซาสองกิโลเมตร ร่างเงาหน่ึงก�าลัง

หลบซ่อนตัวในพุ่มไม้

“เป็นอสูรระดับสูงมากๆ ข้าควรจะเข้าไปใกล้กว่านี้ดีไหมนะ ทักษะ
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ดวงตามองเห็นในความมืดของข้าใช้ได้แค่ระยะร้อยเมตรเท่านั้น”

เฒ่าฟ้าฟื้นกล่าวขึ้นเบาๆ

ก่อนหน้านี้เฒ่าฟ้าฟื้นได้เรียกใช้ทักษะส�ารวจ และพบเห็นอสูรตัว

หนึ่งเคลื่อนที่อยู่ในรัศมีหนึ่งกิโลเมตร ก่อนจะถอยร่นกลับไปจนหลุดจาก

การตรวจจับ เฒ่าฟ้าฟื้นเกิดความสงสัยจึงไล่ตามมาห่างๆ

เฒ่าฟ้าฟื้นไม่เข้าใจท�าไมอสูรตัวนี้ถึงวิ่งไปวิ่งมา มันดูเหมือนการ

ลาดตระเวนมากๆ

“หรือว่า…อสูรที่ข้าเจอในทักษะส�ารวจ จะเป็นข้ารับใช้ของผู้เล่น” 

เฒ่าฟ้าฟื้นร�าพึงเบาๆ

“ข้าอยากรู้จริงๆ ใครเป็นเจ้าของมัน”

เฒ่าฟ้าฟื้นกล่าวดวงตาเป็นประกาย ก่อนจะถอนใจยาวกล่าวว่า

“ความเรว็ของอสรูตวันีน่้ากลวัมาก มนัคงเกนิระดับ 70 ไปแล้ว ถ้า

ข้าเข้าใกล้มันมากกว่านี้ บางทีมันอาจจะพบเจอข้าได้ ถ้าต้องการเห็นนาย

ของมัน ข้าต้องหาวิธีหลบมัน”

เฒ่าฟ้าฟื้นเริ่มวางแผน และเมื่อพบช่องว่างของช่วงเวลาการลาด

ตระเวน เฒ่าฟ้าฟ้ืนกต็ดัสนิใจบกุเข้าไป โดยใช้ทกัษะวชิาตวัเบาระดับสงูสดุ

ที่ท�าได้ ซึ่งก็เฉียดฉิวกับการตรวจพบของซอมบี้แมน

แต่แล้วเฒ่าฟ้าฟ้ืนกต้็องอ้าปากค้าง เมือ่พบฝงู Undead จ�านวนมาก

พากันเดินลาดตระเวนในป่า มันท�าให้เฒ่าฟ้าฟื้นต้องกลืนน�้าลาย

“บดัซบ! มนัเป็นใครกนั นอกจากครอบครองอสรูระดบัสงู มนัยงัได้

ครอบครอง Undead ยักษ์อีก”

เฒ่าฟ้าฟื้นร�าพึงคนเดียว ปกติแล้วเฒ่าฟ้าฟื้นไม่ค่อยได้อ่านกระทู้ 

จึงไม่รู้ใครได้ครอบครอง Undead ยักษ์ เฒ่าฟ้าฟื้นกวาดตามอง Un-

dead ยักษ์อย่างละเอียด

“ถึงระดับฝีมือของพวกมันจะกระจอก แต่ด้วยจ�านวนของมันแล้ว 

ไม่มีทางที่ข้าจะบุกเข้าไปได้โดยที่มันไม่รู้ตัว”

เฒ่าฟ้าฟื้นกล่าวกับตัวเองจบ ก็ตัดสินใจย้อนกลับ

เมื่อกลับมาถึงเต็นท์ที่พัก เฒ่าฟ้าฟื้นก็นั่งลงบนก้อนหินหน้ากองไฟ

“เฒ่าทะเลบอกไว้ กิลด์มังกรเพลิงได้ส่งผู้เล่นตระกูลอสูรมาแถวนี้

แล้ว หรือว่าไอ้คนที่ใช้อสูรจะเป็นหนึ่งในคนตระกูลอสูรที่เฒ่าทะเลบอก 
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มันเป็นใครกันระหว่างอสูรเขียว อสูรแดง อสูรฟ้า และอสูรน�้าเงิน”

เฒ่าฟ้าฟื้นกล่าวร�าพึง

“ไม่ว่ามันจะเป็นใคร งานนี้ไม่หมูซะแล้ว ถ้าข้าพลาดคงต้องตาย”

เฒ่าฟ้าฟื้นกล่าวเสียงต�่าลง

“ไม่…ด้วยประสบการณ์ของข้า ไอ้เดก็เมือ่วานซนืพวกนัน้ไม่มปัีญญา

ท�าอะไรข้าได้หรอก หึๆ”

เฒ่าฟ้าฟื้นหัวเราะ

“แต่…มันมี Undead อิจฉาโว้ย!”

เฒ่าฟ้าฟื้นร�่าร้องในตอนท้าย ก่อนจะดีดตัวขึ้นต้นไม้ไปนอน

ด้านฉางซาที่อยู่ในเต็นท์ ก็ยังไม่ได้นอนเหมือนคนอื่นๆ เขาก�าลัง

เรียกใช้ทักษะดวงตาเวหาในการส�ารวจรอบๆ พื้นที่แถวนี้ แต่ไม่ได้ส�ารวจ

มั่วๆ เขามีเป้าหมายก็คือ แสงไฟ

“เจอแล้ว! น่าจะอยู่ห่างออกไปสองกิโลเมตร”

ฉางซากล่าวจบ ก็ใช้ดวงตาเวหาส่องเข้าไปหาแสงไฟ

“ไม่มีคน”

ฉางซาร�าพึงเบาๆ เมื่อได้เห็นกองไฟ แต่ไร้ผู้คน

“หึๆ…เป็นตาแก่ประสบการณ์สูงคนหนึ่ง”

ฉางซาหัวเราะเบาๆ เขาเดาออก ผู้เล่นวัยชราได้หนีขึ้นไปหลบบน

ต้นไม้ท่ีไหนสักแห่ง เขาจงึไม่สามารถตดิตามได้อกี สดุท้ายจงึเลกิใช้ดวงตา

เวหาและเข้านอน

เช้าวันใหม่ 

ฉางซาใช้ทักษะดวงตาเวหาตรวจสอบท่ีพกัของเฒ่าฟ้าฟ้ืนอกีครัง้ แต่

ก็ไม่พบเห็นอะไร ฉางซาคาดเดาว่า เฒ่าฟ้าฟื้นได้เผ่นหนีไปแต่เช้าแล้ว ใน

ความคดิของฉางซาค่อนข้างมัน่ใจ เฒ่าฟ้าฟ้ืนรูส้กึถงึของการคงอยูข่องเขา 

ดังนั้นจึงชิ่งหนีไปก่อนเพื่อหลบปัญหา

“เป็นตาแก่ที่ฉลาดคนหนึ่ง” ฉางซากล่าวเบาๆ

ภายหลังกินอาหารเช้าเสร็จ ฉางซาก็พาพรรคพวกออกเดินทางต่อ 

เขาคิดว่าระหว่างเดินทางการจะหลีกหนีผู้เฒ่าแห่งกิลด์เซียนเหยียบฟ้า 
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คนนี้คงยาก เพราะทั้งตัวเองและผู้เฒ่าล้วนใช้แผนที่แผ่นเดียวกัน

เมือ่จบัทิศทางได้แล้ว ฉางซากบัพวกกเ็ริม่ออกเดนิทางอกีครัง้ สตัว์

อสูรงูค่อนข้างเยอะตามที่ดาบเงินบอกจริงๆ ย่ิงเดินลึกเข้าไป สัตว์อสูรก็

มากขึ้นเป็นเงาตามตัว

ฉางซาปล่อยให้เทพกระบี่ไร้ส�านึก อู่เงิน รวมถึงเป๊ปซี่และแฟนต้า

เป็นทีมจัดการ ส่วนตัวเองท�าการส�ารวจโดยมองผ่านดวงตาซอมบี้แมน 

และใช้ทักษะดวงตาเวหาส�ารวจร่วมด้วย

ไร้เงาสบายท่ีสุด เพราะอยู่ในความดแูลของสามกาก โดยมดุเข้าไป

นอนในช่องซี่โครงของหนึ่งในสามตัว แถมยังมีแฟร็งกี้ยืนคุ้มกันตามค�าสั่ง

ของฉางซา

ห่างออกไปหนึ่งกิโลเมตร เฒ่าฟ้าฟื้นรู้สึกตื่นตระหนกมาก เมื่อ

ทักษะส�ารวจพบว่าอสูรตัวนั้นยังไล่ตามหลังมา บ่งบอกได้ว่าฝ่ายตรงข้าม

อาจจะมีทักษะสะกดรอย เพราะไม่อย่างนั้นไม่น่าจะตามตัวเองได้ถูกทาง 

ทั้งๆ ที่ตัวเองเสียเวลาเดินอ้อมไปไกล ก่อนจะวกกลับเข้ามายังเส้นทาง

ตามแผนที่

“ข้าคงต้องเร่งเดินทาง”

เฒ่าฟ้าฟื้นตัดสินใจ ก่อนจะใช้ท่าร่างอันรวดเร็วทะยานหายไป 

ผ่านไปครึ่งชั่วโมง ฉางซาก็พบเห็นร่องรอยของเฒ่าฟ้าฟื้นอีกครั้ง

“ดูเหมือนตาแก่จะไปได้ไม่นานนัก” เทพกระบี่ไร้ส�านึกกล่าวขึ้น

“ท�าไมพวกเราถึงเพิ่งจะเห็นร่องรอยของตาแก่ที่นี่”

อู่เงินเอ่ยปากถามอย่างสงสัย เทพกระบี่ไร้ส�านึกหัวเราะกล่าวว่า

“นายนี่มันอ่อนหัดจริงๆ มันเป็นเพราะตาแก่ใช้เส้นทางอื่น ก่อนจะ

เดินย้อนกลับมาที่นี่ยังไงล่ะ ถ้าเป็นอย่างที่คิด แสดงว่าตาแก่พบเห็นคน

ตดิตามจงึคดิสลดัพวกเราให้หลดุ แต่เสยีใจด้วย เพราะตาแก่น่าจะใช้แผนที่

เดียวกันกับพวกเรา ฮ่าๆๆ!”

กิลด์มังกรเพลิง 

พวกเขาได้มาถึงจุดค้นหาที่สามตามแผนที่ของกิลด์แล้ว สิ่งที่พวก

เขาจะต้องตามหาก็คือ ‘ภูเขารูปปั้นกบ’ ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เลยที่จะหา

พบในเทือกเขาสัตว์สวรรค์
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อสูรน�้าเงินมองแผนที่ซึ่งกางอยู่บนพื้น

“จุดที่สามนี้พื้นที่ค่อนข้างกว้างใหญ่ เราจะแบ่งทีมกันค้นหา” อสูร

แดงกล่าวขึ้น

“นายก�าหนดมาให้เลย จะได้ไม่ต้องวุ่นวาย”

อสูรเขียวเสนอ อสูรแดงพยักหน้ากล่าวว่า

“อสูรเขียวไปส�ารวจแถวบึงน�้า”

อสูรเขียวพยักหน้ารับ เขาเข้าใจเจตนาของอสูรแดงดีว่าต้องการให้

เขาส�ารวจใต้บึงน�้า เพราะมีเพียงเขาสามารถใช้ทักษะมองผ่านดวงตาของ

สัตว์อสูรทางน�้าได้

“อสูรน�้าเงิน นายไปส�ารวจในป่าหนาทึบด้านซ้าย อสูรฟ้า นายไป

ส�ารวจบนภูเขาลูกด้านขวา ส่วนฉันจะไปส�ารวจบนภูเขาด้านซ้าย”

อสูรแดงเอ่ยปากสั่งการ 

เมื่อทุกคนพร้อม ทั้งสี่ทีมก็แยกย้ายกันไปส�ารวจ

ห่างออกไปหลายกิโลเมตร 

เฒ่าฟ้าฟ้ืนก�าลงัส�ารวจจดุทีส่อง ซึง่กลิด์มงักรเพลงิได้ให้อสรูน�า้เงนิ

มาส�ารวจแล้วเมื่อวานนี้

“เฮ้อ…ภูเขารูปปั้นกบ ไม่รู้มันใหญ่หรือเล็ก แล้วจะไปหาที่ไหนวะ”

เฒ่าฟ้าฟื้นบ่น ก่อนจะใช้ทักษะส�ารวจเพื่อมองหาสัตว์อสูร ผู้เล่น 

หรือบึงน�้า ทักษะส�ารวจของเฒ่าฟ้าฟื้นค่อนข้างพิเศษ เพราะสามารถแยก

ประเภทสิ่งที่พบเจอได้

“ภูเขารูปปั้นกบน่าจะติดกับบึงน�้า เพราะกบมันเป็นสัตว์สะเทินน�้า

สะเทินบก”

เฒ่าฟ้าฟื้นจ�ากัดขอบเขตในการหา

“แถวนี้ไม่มีบึง แต่ก็มีแอ่งน�้าบนภูเขาสองสามแห่ง ไปดูหน่อยก็ดี”

เฒ่าฟ้าฟื้นกล่าวจบก็ทะยานร่างหายไป

ฉางซากว่าจะมาถงึต�าแหน่งทีเ่ฒ่าฟ้าฟ้ืนจากไป เวลากผ่็านไปเกอืบ

ชั่วโมงแล้ว เพราะท้ังกลุ่มมัวแต่ต่อสู้กับสัตว์อสูร ไม่เหมือนเฒ่าฟ้าฟื้นที่

ตั้งใจหาภูเขารูปปั้นกบอย่างเดียว
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ตูมๆ! เสียงระเบิดบนภูเขา ท�าให้ฉางซากับพวกต้องหันหน้าไปมอง

ตามทิศทางของเสียง

“ตาแก่น่าจะไปที่นั่น” เทพกระบี่ไร้ส�านึกกล่าวขึ้น

“เราจะตามไปไหม บอส” อู่เงินเอ่ยปากถาม

“ไม่! เราจะไปท�าภารกิจของเรา เดินทางต่อ”

ฉางซากล่าวตัดบทจบก็ออกเดินทางทันที 

เกือบครึ่งชั่วโมงต่อมา ฉางซาก็พบเห็นสัตว์อสูรนกสีขาวบนท้องฟ้า

อีกครั้ง ฉางซารีบบอกให้ทุกคนเข้าไปหลบใต้ต้นไม้

“ไม่ใช่สัตว์อสูรอีกาตัวเมื่อวาน” 

เทพกระบี่ไร้ส�านึกกล่าวขึ้น

“ดเูหมอืนฝ่ายตรงข้ามจะมทีกัษะควบคมุสตัว์อสรูอะไรก็ได้” ฉางซา 

คาดเดา

“ง้ันแสดงว่า ด้านหน้าอกีไม่ไกลคือคนของกลิด์มงักรเพลงิน่ะส”ิ อูเ่งนิ 

เอ่ยปากถาม

“ใช่! เดินทางต่อกันเถอะ”

ฉางซาเอ่ยปากชวนสองหนุ่ม เพราะเขาได้สั่งให้ซอมบี้แมนล่วงหน้า

ไปไกลแล้ว 

เกอืบสบิห้านาทีต่อมา ซอมบีแ้มนท่ีอยูด้่านหน้าสดุกพ็บเหน็ร่องรอย

ของผู้เล่นจ�านวนมาก

“มีศัตรูอยู่ด้านหน้าเพียบเลย”

ฉางซาหันไปพูดกับสองหนุ่ม

“พวกมันก�าลังท�าอะไรอยู่ บอส”

เทพกระบี่ไร้ส�านึกเอ่ยปากถาม ฉางซายิ้มกล่าวว่า

“ไม่รู้สิ แต่รอยเท้าของพวกมันกระจายกลุ่มกันออกไป ถ้าให้เดา

แบบมีหลักการ พวกมันคงก�าลังหาสถานที่ในภารกิจของพวกมัน น่าจะ

คล้ายกับตาเฒ่า”

“แล้วพวกเราจะเอายังไง” อู่เงินถาม

“ไม่เจอพวกมนักแ็ล้วไป แต่ถ้าเจอและมนัมาหาเร่ืองพวกเรา ฉนัคง

ต้องฆ่าทิ้ง” ฉางซากล่าวยิ้มๆ 

ทั้งหมดออกเดินทางต่ออีกพักใหญ่ ฉางซากับพวกก็มาถึงจุดที่กิลด์
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มงักรเพลิงแบ่งก�าลงักนัออกตามหาภเูขารปูป้ันกบ เทพกระบี่ไร้ส�านึกมอง

ดูบนพื้นส่ายหน้ากล่าวว่า

“ไม่ว่าจะไปทางไหน ล้วนต้องเจอกับพวกมัน”

“เราหลีกเลี่ยงการปะทะไม่ได้แล้วสินะ” อู่เงินกล่าวขึ้น

“ใช่! ใครขวางทางพวกเรา ตาย!”

ฉางซากล่าวจบ ทั้งหมดก็ออกเดินทางอีกครั้ง โดยมุ่งหน้าไปยังเส้น

ทางภเูขาด้านขวา ซึง่อสรูฟ้าได้พาคนไปส�ารวจเมือ่หลายชัว่โมงก่อนหน้านี้



2
ฉางซา vs อสูรฟ้า

บนภูเขา

หลังจากผ่านมาหลายชั่วโมง อสูรฟ้าก็เริ่มเซ็ง เมื่อเขาไม่พบเห็น

เบาะแสอะไรเลย แถมพวกเขายังต้องปีนเขาตลอด ท�าให้เบื่อมากๆ

“เฮ้อ…ต้องขึ้นไปอีกเป็นกิโล มันเป็นไปไม่ได้เลย ที่นี่จะมีภูเขา 

รูปปั้นกบ ฉันควรกลับลงไปด้านล่างดีกว่า” อสูรฟ้าบ่นอุบ 

ไม่นานก็มีสมุนคนหนึ่งวิ่งเข้ามาหา

“พี่อสูรฟ้า ฉันเห็นกลุ่มผู้เล่นไกลๆ โน่น” ลูกสมุนรายงาน

“ผู้เล่น? เป็นไอ้แก่หรือไอ้พวกสามหนุ่มนั่น” อสูรฟ้าถาม

“ไม่ใช่ทั้งสองพวก ที่ฉันเห็นเป็นผู้เล่นสามคน ยักษ์ตัวใหญ่สองตัว 

โครงกระดูกอีกสามตัว หุ่นเชิดสังหารหนึ่งตัว และสัตว์อสูรเลี้ยงอีกหนึ่ง

ตัว” ลูกสมุนรายงาน

“ไปดูกันเร็ว!”

อสรูฟ้ากล่าวจบ กเ็คล่ือนร่างไล่ตามลูกสมนุไปยงัต�าแหน่งทีพ่บเจอ

บนหน้าผาท่ียื่นออกมา อสูรฟ้าใช้กล้องส่องทางไกลมองไปยัง

ทิศทางที่ลูกสมุนบอก ไม่นานเขาก็ได้พบเห็นกลุ่มคนที่เป็นเป้าหมาย



28  เกมน้ีขเกมน้ีขา้ขอเป็นพระเอก เล่ม 10  คัมภีร์จักรวาล

“ไม่เคยเหน็หน้ามาก่อน ฝีมอืไม่รูเ้ป็นยงัไง แต่ไอ้ยกัษ์ตวัใหญ่สองตวั

นั่นดูเจ๋งว่ะ ไม่รู้มันเป็นไอเทมไหม ส่วนไอ้โครงกระดูกสามตัวนั่นดูกากไป 

ไม่น่าสนใจ อืม…หุ่นเชิดนั่นก็ดูไม่เลว แต่ติดตรงที่ว่า ถ้าฉันท�าลายมันและ

ชิงมาจากเจ้าของเดิม แล้วฉันจะหาแผ่นยันต์บังคับหุ่นมาจากไหน แถมจะ

ให้มันท�างานก็ต้องไปปลุกชีพมันถึงเมืองยันต์อีก” อสูรฟ้าบ่นอุบ

“ช่างเถอะ ยังไงก็มีอะไรให้เล่นแล้ว”

อสูรฟ้ากล่าวพร้อมกับคลี่ยิ้มบางๆ

“ทุกคนเคลื่อนก�าลังพลลงจากภูเขา เราจะไปทักทายเพื่อนด้านล่าง

เสียหน่อย”

อสูรฟ้าหันไปกล่าวกับสมุน ท�าให้พวกเขาหัวเราะฮากัน และเร่ิม

เคลื่อนร่างไต่ลงจากภูเขาเป็นกลุ่มอย่างรวดเร็ว

บนเส้นทางผ่านภูเขา

ฉางซาได้ตรวจพบกลุ่มของอสูรฟ้านานแล้ว โดยเขาพบเห็นกลุ่ม

ของศตัรจูากดวงตาของซอมบีแ้มนท่ีเดนิทางล่วงหน้าไปก่อนสองกโิลเมตร

“พวกมันเจอพวกเราแล้ว”

ฉางซากล่าวขึ้นในขณะเดิน ท�าให้อู่เงินท�าหน้างงกล่าวว่า

“เราหลบสัตว์อสูรนกยักษ์แล้วไม่ใช่หรือ ท�าไมพวกมันยังพบเห็น

พวกเราอีก”

“มันพบเห็นพวกเราจากกล้องส่องทางไกลน่ะสิ พวกมันน่าจะเห็น

พวกเราระหว่างเดินข้ามทุ่งหญ้าแคบๆ นั่น” ฉางซาอธิบาย

“บอส พวกเราจะสู้มันแผนไหนดี ฉันชักคันมือคันไม้แล้ว”

เทพกระบี่ไร้ส�านึกเอ่ยปากถาม

“พวกมันมีกันอยู่สิบหกคน ระดับไม่แน่ชัด แต่น่าจะมีผู้เล่นระดับ

สูงอยู่คนสองคน เราจะใช้วิธีหลอกล่อและซุ่มโจมตีพวกมัน” ฉางซาตอบ

“งั้นฉันเป็นเหยื่อเอง”

เทพกระบี่ไร้ส�านึกเสนอตัว โดยท่ีฉางซายังไม่ได้บอกแผนการ  

ฉางซาส่ายหน้ากล่าวว่า

“มีคนหนึ่งวิชาตัวเบาสูงมาก ถ้านายไปเป็นเหยื่ออาจไม่ได้กลับมา 

ฉันจะไปเอง ส่วนพวกนายท�าตามแผนการของฉันก็พอแล้ว”
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เมื่อไม่มีใครคัดค้าน ฉางซาก็วางแผนและก�าหนดต�าแหน่งให้แก่

ทีม หลังจากนั้นเขาก็ออกเดินทางเข้าไปหาอสูรฟ้ากับพวกตรงๆ โดย 

ไม่ได้หลบหลีก

ฉางซาเดนิอยูไ่ม่ถงึสิบห้านาที ด้านหน้าของเขากป็รากฏกลุม่คนขึน้ 

อสูรฟ้ามองดูฉางซาสีหน้างงๆ เมื่อพบเหยื่อเพียงคนเดียว

“สวัสดีพี่น้องผ่านทาง”

ฉางซาร้องตะโกนทักทายก่อน อสูรฟ้านิ่งไปครู่หนึ่งก็ร้องตะโกน

กลับไปว่า

“นายเป็นใคร มาที่นี่คนเดียวหรือ”

“มากันหลายคน แต่ปวดท้องหนักเลยแวะขี้ระหว่างทาง”

ฉางซาร้องตะโกนบอก ท�าให้อสูรฟ้าหางคิ้วกระตุก เพราะคนเล่น

เกมมนัมานัง่ข้ีได้ท่ีไหนกนั บ่งบอกได้ว่าฝ่ายตรงข้ามก�าลงัก่อกวนพวกเขา

“นายพูดบ้าอะไร! พี่อสูรฟ้าของเราไม่ใช่เด็กปัญญาอ่อนนะโว้ย จะ

เชื่อผู้เล่นไปนั่งขี้ได้”

ลูกสมุนคนสนิทร้องตะโกนน�้าเสียงโมโห

“ฮ่าๆๆ! ฉันแค่พูดเล่นนิดหน่อย โกรธเป็นฟืนเป็นไฟเลย ดูเหมือน

พวกนายจะเป็นเด็กมีปัญหานะ เออ…พอดีฉันเป็นหมอ เรียก ‘หมอบอส’ 

ก็ได้ เดี๋ยวฉันจะรักษาให้เอาไหม รักษาฟรีนะ ไม่คิดตังค์”

ฉางซากล่าวยิ้มๆ

“นายพูดพร�่าบ้าอะไร” ลูกสมุนอีกคนกล่าวขึ้น

“งั้นฉันไม่พูดพร�่าก็ได้ ว่าแต่พวกนายเถอะ อยู่ๆ มาขวางหน้าฉัน

แบบนี้ มีธุระอะไรกับฉันหรือ” 

ฉางซาถามพาซื่อ

“ฉนัต้องการไอเทม็ยกัษ์ทีน่ายมอียู ่ถ้าส่งมาให้ดีๆ บางทฉีนัอาจใจดี

ปล่อยนายและพวกของนายไปก็ได้”

อสูรฟ้ากล่าวข่มขู่ น�้าเสียงหยิ่งยโส

“กรี๊ดดด! พวกนายเป็นโจร พวกนายก�าลังจะปล้นฉันหรือ อย่า

นะ! ฉันกลัวมากๆ เลย”

ฉางซากล่าวจบก็แกล้งถอยหลังพร้อมกับท�าตัวสั่นๆ ให้สมบทบาท

ของเหยื่อผู้เคราะห์ร้าย
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“ฮ่าๆๆ! ถึงกับสั่นเลยหรือ ไอ้สวะ”

ลูกสมนุคนหนึง่กล่าวน�า้เสยีงดถูกู อสรูฟ้าปรายตามองฉางซากล่าวว่า

“นายไม่ต้องมาแกล้งเล่นละคร คนทีก่ล้ามายงัเทอืกเขาสตัว์สวรรค์

ไม่มีใครอ่อนแอหรอกนะ”

“ว้าว! เจ๋งว่ะ นายรู้ว่าฉันเล่นละครด้วย”

ฉางซาพูดในขณะก้าวเท้าถอยหลังห่างออกไปเรื่อยๆ

“ใช่! ฉันเป็นคนที่เก่งมากๆ คิดจะฆ่าหรือปล้นฉันท�าไม่ได้ง่ายๆ 

หรอกนะ ไม่เชื่อนายยืนอยู่เฉยๆ สักสองถึงสามนาที นายจะรู้ถึงความ

ร้ายกาจของฉัน”

ฉางซาเอ่ยปากคุย ส่วนเท้าก็ก้าวถอยห่างไปไม่หยุด

“ไอ้สวะ! ถอยหลังท�าไมวะ”

ลูกสมุนของอสูรฟ้าร้องตะโกนถาม

“ไม่ได้ถอยโว้ย เขาเรียกตั้งหลัก เพื่อบุกอย่างมีชั้นเชิง”

ฉางซากล่าวจบก็กระโดดหายไปในป่าข้างทาง เล่นเอาอสูรฟ้ากับ

สมุนอ้าปากค้าง ไม่คิดว่าฝ่ายตรงข้ามเพิ่งบอกว่าจะบุกอย่างมีชั้นเชิงปุ๊บ 

ก็เผ่นหนีปั๊บ

“ไปลากไอ้สวะนั่นกลับมา!” อสูรฟ้าค�าราม 

ลูกสมุนสิบห้าคนร้องตะโกนรับค�า ก่อนจะพุ่งทะยานไปข้างหน้า 

ราวกับฝูงไฮยีน่าก�าลังออกล่าเหยื่ออันโอชะของมัน

“มันหายไปไหนวะ เร็วชะมัดเลย แยกกันตามหา มันคงหนีไปได้

ไม่ไกลหรอก”

สมุนคนหนึ่งกล่าวขึ้น ทั้งหมดก็ไม่รอช้ากระจายกันออกไปทุกทิศ

ทุกทาง 

มุมหนึ่งของป่า

เทพกระบี่ไร้ส�านึกยืนหลบอยู่หลังต้นไม้ เสียงวิ่งของศัตรูคนหน่ึง

ท�าให้เขายิ้มอย่างยินดี 

ตูม! 

เมื่อศัตรูเข้ามาเตะกับดักบนพื้น ท�าให้เท้าของเขาถูกเชือกรวบและ

ดึงร่างขึ้นไปห้อยหัวบนต้นไม้อย่างรวดเร็ว เทพกระบี่ไร้ส�านึกทะยานร่าง
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ออกมาจากที่ซ่อนพร้อมกับกระบี่กระดูกในมือ

“สกิลสิบกระบี่ปลิดชีพสังหาร”

กระบีก่ระดกูในมอืของเทพกระบี่ไร้ส�านกึแผ่พลงัออร่าสขีาวออกมา 

พริบตาก็เกิดเงากระบี่สิบเล่มพุ่งไปยังเหยื่อที่ห้อยอยู่บนต้นไม้

“แก!”

สมนุของอสรูฟ้าร้องตะโกนน�า้เสยีงตกใจ เมือ่ถกูโจมตอีย่างฉบัพลนั 

คมกระบี่พุ่งกระแทกร่างเขา 

ตมู! “อ๊ากกก!” เขากรดีร้อง แรงกระแทกท�าให้ตวัของเขาถกูโยนไป

ในอากาศ ถ้าไม่มเีชือกผูกท่ีขาเอาไว้ ร่างของเขาคงกระเดน็ไปหลายเมตร 

เทพกระบี่ไร้ส�านึกไม่รอช้า ทะยานขึ้นมาพร้อมกับฟันกระบี่กระดูก

ในมือไปยังล�าตัวของศัตรู

เปรี้ยง! เกาะหน้าอกของศัตรูแตกร้าว ร่างของเขาถูกโยนไปใน

อากาศตามแรงเชือกอีกครั้งพร้อมกับพ่นเลือดสีแดงสดออกมา 

พรวด! 

เทพกระบี่ไร้ส�านึกพอเท้าสัมผัสพื้นก็ดีดร่างขึ้นมาใหม่ และเตะเท้า

ซ้ายหวดไปที่ก้านคอของศัตรูที่เพิ่งจะถูกเชือกเหวี่ยงกลับมา

ตูม! “อ๊ากกก!” สมุนอสูรฟ้ากรีดร้อง ร่างของเขากระเด็น 

เปรีย๊ะ! กิง่ไม้ขนาดใหญ่แบกรบัการโจมตีไม่ไหวจงึหกักลางล�า ร่าง

ของสมุนอสูรฟ้าร่วงลงมาฟาดพื้นดังโครม

เทพกระบี่ไร้ส�านึกทะยานร่างเข้าไปประชิดพร้อมกับออกท่าบาทา

กระทืบเหยื่อต่อเนื่อง สมุนอสูรฟ้าบาดเจ็บหนักอยู่แล้ว เมื่อถูกโจมตีด้วย

เท้าตดิๆ กนั เขาก็หมดสภาพท่ีจะต่อสู้ เทพกระบี่ไร้ส�านกึไม่เคยลมืค�าขวญั

ประจ�าใจ ‘ปล้นทุกครั้งเมื่อมีโอกาส’ เขาจึงจัดการใช้เชือกผูกเหยื่อไว้เพื่อ

รีดไถในอนาคต

ห่างจากต�าแหน่งของเทพกระบี่ไร้ส�านึกไกลพอสมควร

อู่เงินรอศัตรูด้วยความตื่นเต้น วันนี้เป็นวันแรกที่เขาได้ใช้กลยุทธ์

สร้างเส้นทางล่อเหยื่อ ซึ่งได้เรียนมาจากเทพกระบี่ไร้ส�านึก

“มันต้องส�าเร็จ”

อู่เงินร�าพึงเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ตัวเอง
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แก๊กๆ! ปั๊บๆ! สวบๆ! 

เสียงกิ่งไม้หัก รวมถึงเสียงแหวกพุ่มไม้ มันท�าให้อู่เงินยิ้มอย่างยินดี 

เขาที่หลบอยู่หลังต้นไม้ใหญ่ก�าดาบกระดูกในมือแน่น เตรียมโจมตีทันที 

เมื่อกับดักของเขาท�างาน

“หึๆ เข้ามาเลยไอ้พวกศัตรู คิดจะปล้นท่านอู่เงินคนนี้ฝันไปเถอะ 

เดี๋ยวพ่อจับได้จะรีดเงินให้หมดตูดไปเลยคอยดู”

อู่เงินกล่าวเสียงเหี้ยมเกรียม

ตูม! เสียงดีดของกิ่งไม้ท�าให้อู่เงินรู้ได้ทันที ศัตรูของเขาติดกับดัก

แล้ว อู่เงินไม่รอช้ากระโจนออกไปจากที่หลบซ่อนตัว

“ตายซะ!”

อู่เงินแหกปาก เขาทะยานไปข้างหน้าพร้อมกบัดาบกระดูกในมอื แต่

เมื่อเห็นศัตรูที่มาเหยียบกับดัก อู่เงินก็เบรกร่างแทบไม่ทัน

อู๊ด! สัตว์อสูรหมูป่ายักษ์ลายเสือค�ารามและมองดูอู่เงินด้วยสายตา

ไม่พอใจมาก ตัวของมันมีความสูงเกือบสองเมตร น�้าหนักไม่น้อยกว่าสอง

ตัน ที่ส�าคัญคอมพิวเตอร์รายงานมาว่า มันเป็นสัตว์อสูรหมูป่ายักษ์ลาย

เสือระดับ 68

“ม่ายยย!”

อู่เงินกรีดร้อง และรีบทะยานร่างหลบหนี

ในช่วงเวลาเดียวกัน ลูกสมุนของอสูรฟ้าสามคนก็โผล่มาที่นี่พอดี  

อู่เงินท่ีลอยตัวกลางอากาศพลิกตัวหลบไม่ได้แล้ว จึงใช้เท้าเหยียบบนหัว

ของหน่ึงในสามคน ท�าให้ร่างของคนที่ซวยถูกถีบกระเด็นเข้าไปหาหมูป่า

ยักษ์ลายเสือในระยะประชิด

“ซวยแล้ว! หมูป่าระดับ 68”

หนึ่งในสามผู้เล่นร้องลั่น สัตว์อสูรหมูป่ายักษ์ลายเสือไม่ขู่ค�าราม

มาก มันดีดขาหลังโจมตีใส่ผู้เล่นเคราะห์ร้ายที่ถูกอู่เงินเพิ่งเหยียบหน้า

ก่อนเป็นคนแรก

ตูม! “อ๊ากกก!” สมุนอสูรฟ้ากรีดร้องโหยหวน ร่างเขากระเด็นไป

ฟาดกับต้นไม้จนหักโค่นลงมา เกาะป้องกันที่หน้าอกแตกกระจายภายใน

การโจมตีเดียว เลือดสดๆ ทะลักออกมาจากปากเขาจ�านวนมาก ยังไม่ทัน

ท่ีอีกสองคนจะได้เตรยีมตวั สตัว์อสรูหมปู่ายกัษ์ลายเสอืกพ็ุง่เข้ามาประชิด
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เสียแล้ว

ตูม! สัตว์อสูรหมูป่ายักษ์ลายเสือพุ่งชนสองหนุ่มจนกระเด็น แม้ว่า

พวกเขาจะพยายามเคลื่อนร่างหลบหลีกแต่ก็ไม่พ้น ร่างของพวกเขาล้ม

ฟาดลงกับพื้น และกลิ้งไปอีกหลายตลบ หนึ่งในสองคนพยายามลุกขึ้นมา 

แต่ก็ถูกสัตว์อสรูหมปู่ายกัษ์ลายเสอืเข้ามาประชิดตวัเสยีก่อน มนัยกขาหน้า

ขึ้นและตะปบลงเต็มแรง 

ตมู! “อ๊ากกก!” สมนุของอสรูฟ้ากรดีร้อง ร่างจมลงไปในดนิครึง่ตวั  

สัตว์อสูรหมูป่ายักษ์ลายเสือใช้เท้าตบซ�้าอีกครั้ง ร่างของผู้เล่นจึงจมลงไป

ในดินทั้งหมด

“แก…โจมตีเพื่อนฉัน!”

สมุนอสูรฟ้าที่เพิ่งถูกชนและลุกขึ้นมาได้ร้องตะโกน แต่เมื่อเห็น

สายตาแดงก�่าโหดๆ ของสัตว์อสูรหมูป่ายักษ์ลายเสือ เขาก็เผลอก้าวถอย

หลังโดยอัตโนมัติ

“แก…ฝากไว้ก่อนเถอะ ฉันไปตามเพื่อนมาก่อน”

สมุนอสูรฟ้ากล่าวจบก็ทิ้งเพื่อนเผ่นแน่บกลับไป แต่เขาก็ยังแสดง

ความมีน�้าใจด้วยการร้องตะโกนขึ้นว่า

“เพื่อนรักทั้งสองอดทนนิดนะ ฉันจะกลับมาให้เร็วที่สุด”

“อ๊ากกก!”

เสียงตอบรับกลับเป็นเสียงกรีดร้องอย่างโหยหวน ชายหนุ่ม

เคล่ือนไหวร่างได้ไม่ถงึ 100 เมตร เขากถ็กูร่างเงาขนาดใหญ่ร่างหนึง่โจมตี

จนสลบไปอย่างรวดเร็ว คนที่โจมตีเขาคือซอมบี้แมนนั่นเอง

มุมหนึ่งของป่า

การเผชญิหน้าระหว่างผูเ้ล่นลกูสมนุอสรูฟ้าสองคนกบัระบบ AI ของ 

เกม ศัตรูของผู้เล่นเป็นหุ่นเชิดสังหารและ Undead ยักษ์เขาเดียว ห่าง

ออกไปเลก็น้อย บนศีรษะของกาก 2 มร่ีางของไร้เงาที่ใส่แว่นตานัง่ไขว่ห้าง

บัญชาการการต่อสู้อยู่

“ฮ่าๆๆ! เจอแจ็กพอตแล้วโว้ย จับมันไปให้หมด”

สมุนหนึ่งในสองคนกล่าวขึ้น

ไร้เงาหัวเราะเป็นภาษาสัตว์ ก่อนจะชี้นิ้วเท้าไปหาศัตรู แฟร็งกี้  
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เป๊ปซี ่และแฟนต้าก็ไม่รอช้า กระโจนเข้าหาศตัรทูีอ่ยู่ตรงหน้าอย่างบ้าคลัง่

แฟรง็กีป้ะทะกับศัตรไูด้อย่างสูสี ส่วนเป๊ปซ่ีกบัแฟนต้าแม้จะได้เปรยีบ

ด้านจ�านวนและก�าลัง แต่กลับเคล่ือนไหวช้าจึงตกเป็นรองสมนุของอสรูฟ้า

เมือ่เป็นเช่นนี ้ไร้เงาจงึรูส้กึหงดุหงดิขึน้มา แต่เมือ่นึกไปถงึลกูพีอ่ย่าง

ฉางซาเคยใช้ทักษะมีดบินโยนถั่วเล่นบ่อยๆ ไร้เงาก็ไอเดียบรรเจิด เพราะ

มันก็ฝึกทักษะมีดบินมาเหมือนกัน ดังนั้นมันจึงหยิบถั่วออกมาจากกระเป๋า

หน้าท้อง และเรียกใช้คัมภีร์มีดบินยิงโจมตีใส่ลูกสมุนอสูรฟ้าที่ก�าลังปะทะ

กับเป๊ปซี่และแฟนต้า

ปัง! ปัง! เม็ดถั่วระเบิดเมื่อปะทะใส่ร่างของศัตรู ด้วยระดับพื้นฐาน

ของไร้เงา มันจึงไม่ใช่การโจมตีแบบกากๆ ผู้เล่นถึงกับเซถลา 

ปัง! “อ๊ากกก!” สมุนอสูรฟ้ากรีดร้องลั่น เมื่อเม็ดถั่วกระแทกใส่

กลางหน้าผากจนร่างของเขากระเด็น เป๊ปซ่ีกับแฟนต้าได้โอกาสก็จัดการ

ยกกระบองขึ้นทุบใส่ศัตรูราวกับผลัดกันต�าข้าว

ไร้เงาดดีถัว่เข้าปากและใช้นิว้เท้าขยบัแว่นตาเลก็น้อย ก่อนจะใช้เท้า

อีกข้างเสยขนบนหัวตัวเอง

ห่างจากไร้เงาไม่ไกลนัก ผู้เล่นเกือบสิบคนนอนอยู่บนพื้น โดยมี

ร่างฉางซายืนยิ้มอยู่ใกล้ๆ

“ปีศาจ…มันเป็นปีศาจ!”

ผู้เล่นคนหนึ่งกล่าวขึ้นสีหน้าตกใจ พวกเขาไม่คิดว่าจะพ่ายแพ้เร็ว

ขนาดนี้ นอกจากระดับพื้นฐานของฝ่ายตรงข้ามจะสูงแล้ว ทักษะยังยอด

เยี่ยมอีกด้วย โดยเฉพาะการใช้ทักษะย่างก้าวพริบตานั้น มันท�าให้พวกเขา

ท�าอะไรไม่ได้เลย แม้ต้องการจะหนีก็ท�าไม่ได้

ฉางซาเดินไปยังร่างของสมุนอสูรฟ้าคนหนึ่ง พร้อมยกเท้าข้างหนึ่ง

ของเหยื่อขึ้นกล่าวว่า

“ลืมบอกพวกนายไปอย่างหนึ่ง ฉันไปเรียนเป็นหมอนวดมาด้วยนะ 

เดี๋ยวฉันจะหักขา เอ้อ…นวดขาให้พวกนายเอง แล้วพวกนายจะสะพรึง”

ฉางซากล่าวจบกจ็ดัการบดิขาของเหยือ่จนหกัเสยีรูป ผูเ้ล่นแหกปาก

ร้องล่ันตามโปรแกรมของเกม ฉางซาจัดการหักขาผู้เล่นราวกับหักขากบ 

ท�าให้พวกเขาไม่สามารถไปไหนได้อีก
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“ฮ่าๆๆ! ต่อไปก็หักแขน” ฉางซากล่าวขึ้น 

ผู้เล่นอีกเก้าคนแสดงสีหน้าหวาดกลัวออกมา พวกเขาไม่เคยเจอ

พวกโรคจิตแบบนี้มาก่อน 

“อ๊ากกก!” เสียงกรดีร้องของผู้เล่นท่ีถูกหกัแขน มนัสร้างความสยอง

ให้แก่คนอื่นๆ มาก

“ว้า! ผิดคิว ตามจริงฉันต้องเริ่มจากหักนิ้วก่อนค่อยเป็นแขน มัน

ถึงจะตามขั้นตอน”

ฉางซากล่าวขึ้น ก่อนจะเดินไปหาผู้เล่นอีกคน

“เดีย๋วๆ! นายบอกเป็นหมอไม่ใช่หรอื นายควรเป็นคนดทีีช่อบรกัษา

คนนะ ไม่ใช่ท�าร้ายคนแบบนี้”

ลกูสมุนอสูรฟ้ารบีพดูและพยายามใช้มอืดนัร่างของตวัเองถอยหลงั

ออกห่างเรื่อยๆ 

ฉางซาหยุดชะงักกึก ก่อนจะคลี่ยิ้มออกมากล่าวว่า

“เอาตามนายพูดก็ได้ แต่เป็นหมอก็ต้องมีค่ารักษานะ”

“โอเค ฉันจะจ่ายเต็มที่”

ลูกสมุนอสูรฟ้ารีบพูดเมื่อเห็นทางรอด

“เยี่ยม! งั้นฉันจะให้นายประเมินค่าอะไหล่ทั้งร่างกายนายดูว่า นาย

ควรจะจ่ายให้หมอบอสเท่าไร เพือ่ให้ร่างกายพวกนายอยู่ในสภาพสมบรูณ์”

ฉางซากล่าวขึน้ยิม้ๆ แต่เมือ่เหน็ลกูสมนุอสรูฟ้าก�าลงัจะตอบ ฉางซา 

กลับยกมือห้ามเสียก่อน

“ฟังฉันพูดให้จบ นายมีโอกาสเสนอราคาแค่ครั้งเดียว ถ้าหมอบอส

ไม่พอใจกบัข้อเสนอละก็…นายจะตกอยู่ในความสขุอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน”

ฉางซากล่าวและฉีกยิ้มโหดๆ ท�าให้สมุนอสูรฟ้าหายใจไม่ทั่วท้อง

“ร้อยล้าน” สมุนอสูรฟ้ายื่นข้อเสนอ

“โอเค นายรอดแล้ว เลือกเอาจะให้เงินสด หรือโอนเงินเข้าบัญชี”

ฉางซากล่าวจบ ก็หนัไปมองเหยือ่ท่ีเหลืออยู ่ก่อนจะยิม้ปีศาจอกีครัง้

“ฉันขอแนะน�าพวกนายล่วงหน้า การเสนอราคาค่ารักษาอะไหล่

ร่างกายของพวกนาย ไม่ควรจะเสนอน้อยกว่าคนแรกหรือคนก่อนหน้านะ 

ไม่งั้นฉันจะไม่พอใจมาก”

ฉางซากล่าวจบ เหล่าศตัรผููเ้คราะห์ร้ายต่างตกใจ ก่อนจะได้สตแิละ
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ยกมือแข่งกันจ่ายเงินอย่างดุเดือด

“เฮ้อ…ถ้าฉันเรียนหมอคงรวยเละ ลูกค้าแย่งกันเข้าร้านแบบนี้รวย

ไม่รู้เรื่อง”

ฉางซาบ่นพึมพ�าจบ เหนือต้นไม้ก็ปรากฏร่างของอสูรฟ้าขึ้น

“พี่อสูรฟ้า! ช่วยพวกเราด้วย!”

เหล่าสมุนร้องตะโกนขึ้นด้วยน�้าเสียงยินดี อสูรฟ้าทะยานร่างลงมา

ยนืบนพ้ืนสีหน้าโหดๆ เขาไม่คดิเลยว่า ลกูน้องในสงักดัของเขาจะพลาดท่า

“นายกล้ามาก ที่ท�ากับลูกน้องของฉันแบบนี้”

อสรูฟ้าค�าราม หลังจากเหน็สภาพของลูกสมนุทีข่าถกูท�าลายทกุคน

“พวกเขาร้องขอ อ้อนวอนตามฉนัไม่เลิก ฉนัในฐานะเป็นหมอจะนิง่

ดูดายได้ไง ฉันจึงท�าการจัดเส้นเอ็นให้พวกเขาใหม่ ตามคัมภีร์จัดเส้นเอ็น 

ของเส้าซา จากหบุเขาน�า้เต้าปปูลา ตอนนีพ้วกเขาก�าลงัเสยีเงนิค่าครใูห้ฉนั 

อยู ่นายสนใจไหมล่ะ แต่ถ้านายเส้นเอน็แขง็ คงต้องเสยีค่าครูเยอะหน่อยนะ”

ฉางซากล่าวยิ้มๆ

“ไม่ต้องมาพูดมาก เตรียมตัวตายซะ”

อสูรฟ้ากล่าวจบ ก็เรียกใช้ทักษะโจมตีของตัวเอง

“ทักษะกรงเล็บกระดูกขาว”

ออร่าสีด�าแพร่กระจายออกมารอบตัว พร้อมกับเงากระดูกขนาด

ใหญ่น่ากลัวปรากฏข้ึนเหนือศีรษะของผู้ใช้ อสูรฟ้ากางกรงเล็บตรงมายัง

ร่างของฉางซาเตรียมโจมตีท�าลาย แรงกดดันที่แผ่พุ่งออกมาท�าให้ฉางซา

รับรู้ถึงระดับการโจมตีของทักษะนี้ มันเป็นทักษะที่มีค่าพลังโจมตีสูงกว่า

ผู้ใช้หลายระดับแน่นอน

“หึๆ วิชาเกาะดอกท้อหรือ เดี๋ยวเจอกับวิชาของขอทานเฒ่าบ้าง”

ฉางซากล่าวจบก็เรียกใช้ทักษะของตัวเอง โดยเรียกใช้ทักษะที่มี

ความแขง็แกร่งด้านป้องกันมากท่ีสุดของเขาออกมา เพือ่ตัง้รบัฝ่ายตรงข้าม

“ทักษะฝ่ามือมังกรคู่หยินหยางเกราะประสาน”

ออร่าสีทองแพร่กระจายออกรอบตัวของฉางซา เงามังกรคู่ปรากฏ

หมนุวนรอบตวั อสูรฟ้าชะงักอยูค่รูห่นึง่ แต่เขากย็งัตัง้ใจโจมต ีเพราะเรยีก

ทักษะออกมาแล้ว 

อสูรฟ้าท่ีกางกรงเล็บก�ามือเข้าหากัน เงากระดูกยักษ์ก็พุ่งเข้าหา
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ฉางซาอย่างรวดเร็ว 

ตมู! เงากระดกูและเงามงักรทองคู่ชนกนัดงัสนัน่ ออร่าทัง้สองสลาย

หายไปในอากาศทันที

‘มันมีพื้นฐานระดับ 69’

ทั้งสองคนคิดไปในทางเดียวกัน

‘ซ�้าร้าย มันมีทักษะสนับสนุนการโจมตีและตั้งรับสูงกว่าระดับ 

ตัวเองสิบระดับ’

ทั้งสองคิดในใจพร้อมกันอีกครั้ง ฉางซาไม่ปล่อยให้ฝ่ายตรงข้ามมี

เวลาใคร่ครวญนาน เขาเรียกใช้ทักษะโจมตีใส่ฝ่ายตรงข้ามบ้าง

“ทักษะฝ่ามือมังกรคู่หยินหยางทลายภูผา” ฉางซากู่ร้อง

‘มันก�าลังใช้ทักษะโจมตี คงเป็นทักษะในคัมภีร์เดียวกับเมื่อครู่ มัน

ต้องมีพลังมากแน่ๆ’

อสูรฟ้าคิดในใจเสร็จก็เรียกใช้ทักษะตั้งรับ

“ทักษะเกราะกระดูกขาว”

อสูรฟ้าร้องตะโกนจบ ออร่าสีด�าก็แพร่กระจายออกมารอบตัว 

อีกครั้ง พริบตาก็เกิดเกราะกระดูกขนาดใหญ่ล้อมรอบร่างของอสูรฟ้าไว้

ด้านฉางซา ในขณะเรียกใช้ทักษะดวงตาก็ทอประกายสีทอง

สว่างไสว เงามังกรสีทองขนาดเล็กสองตัวม้วนไปตามแขนของฉางซา เขา

ก�าหมัดแน่นและชกออกไปด้านหน้า ร่างเงาของมังกรสีทองจิ๋วก็พุ่งออก

ไปจากแขนทั้งสองข้าง มันพันร่างเข้าหากันและขยายใหญ่ขึ้นในพริบตา

กรรร!

เสียงกู่ร้องของมังกรทองคู่ดังก้องไปทั้งป่า พลังยุทธที่ระเบิดออก

มาท�าให้สมุนของอสูรฟ้าต้องรีบหมอบราบไปกับพื้น ชั่วเสี้ยววินาทีต่อมา 

มังกรทองที่พันร่างเข้าหากันก็พุ่งทะยานเข้าหาเกราะกระดูกขาว 

บึม้! เสยีงระเบดิดงัก้องกมัปนาท ทกัษะเกราะกระดูกขาวและทกัษะ

ฝ่ามือมังกรคู่หยินหยางทลายภูผาสลายหายไปกับอากาศ

“ระดบัของคัมภร์ีไม่แตกต่างกนั ดเูหมอืนคมัภร์ีขอทานเฒ่าของฉนั

จะไม่ได้พัฒนาเลยแฮะ ถงึกบัสูเ้สมอคมัภร์ีเกาะดอกท้อได้ยงัไงกนั” ฉางซา 

บ่นอุบ

“ในเมื่อคัมภีร์โจมตีระยะไกลใช้ไม่ได้ ฉันก็จะใช้ฝีมือฆ่านายเอง” 
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อสูรฟ้าค�าราม

“งั้นเหรอ น่ากลัวจัง”

ฉางซากล่าวยิ้มๆ จบ อสูรฟ้าก็ทะยานร่างเข้ามาประชิดพร้อมกับ

เหวี่ยงหมัดโจมตี ฉางซาหัวเราะยกแขนขึ้นตั้งการ์ดรับไว้ทั้งหมด

ตูมๆๆ! หมัดปะทะกับท่อนแขนของฉางซา แผ่นดินที่ทั้งสองเหยียบ

ระเบิดเศษดินกระจายไปรอบๆ ตัว อสูรฟ้าตะลึงที่ฝ่ายตรงข้ามสามารถ

ทนรับหมัดชุดของเขาได้ โดยปกติแม้ผู้เล่นจะมีระดับพื้นฐานเดียวกันถ้า

ถูกชกก็ต้องมีปฏิกิริยาบ้าง แต่ผู้เล่นตรงหน้าเขากลับไม่ได้เคลื่อนไหวตาม

แรงส่งของหมัดเลย 

ฉางซาหาจังหวะที่อสูรฟ้าผ่อนการระดมหมัดชุดเหวี่ยงหมัดโจมตี

กลับคืนไปบ้าง

ตมู! อสูรฟ้าชะงกัการโจมตเีลก็น้อย เปิดช่องว่างให้ฉางซาได้เปลีย่น

จากรับเป็นรุก

ทั้งสองเคลื่อนไหวร่างเร็วมาก ทั้งบนพื้น บนต้นไม้ และกลาง

อากาศ พื้นที่ปะทะล้วนพังยับ เหล่าลูกสมุนอสูรฟ้าที่ขาหักพากันคลานหนี

ตายอลหม่าน

‘เกิดบ้าอะไรขึ้น! ท�าไมทุกครั้งที่ปะทะกัน ฉันถึงแพ้ตลอด’ อสูรฟ้า 

คิดในใจ

ตมู! หมดัทัง้สองปะทะกนักลางอากาศ ร่างของอสรูฟ้ากระเด็นถอย

หลัง เมื่อเท้าถึงพื้นเขาก็เซถลาถอยหลังไป ส่วนฉางซาพอเท้าถึงพื้นก็พุ่ง

เข้าหาอสูรฟ้าต่อเนื่อง

ตมูๆๆ! ฉางซารัวหมดัโจมตีคนืบ้าง ปจัจุบันฉางซาระดับ 69 เขาจึง

ไม่ต้องกลัวใครอีก การโจมตีซึ่งหน้ามันสนุกกว่าลอบโจมตีเยอะ

อสูรฟ้าพยายามป้องกัน แต่ก็ถูกอัดเข้าร่างกายไปหลายหมัด ท�าให้

เขาต้องถอยร่นตลอดเวลา อสูรฟ้าตัดสินใจดดีร่างถอยหลงั แต่ฉางซากย็งั

คงไล่ตามไม่เลิก

“บัดซบ!”

อสูรฟ้าสบถค�าออกมา แต่ฉางซาไม่สน ยังไล่ชกอสูรฟ้าโดยไม่หยุด

พกั อสรูฟ้ากระโดดถอยหลงัตลอด และใช้ต้นไม้ช่วยชะลอความเรว็ในการ

โจมตีของฉางซา
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“จะหนีหรือ” 

ฉางซาถามโดยไม่ได้รีบติดตามไป เพราะในขณะที่เขามีคัมภีร์ร่าง

อมตะคุม้ครอง เมือ่ฝ่ายตรงข้ามทีอ่ยู่ในระดบัเท่ากนัหรอืสงูกว่าแปดระดบั

โจมตี ฉางซาจะเสียหายเพียงครึ่งหนึ่งของพลังโจมตี ดังนั้นต่อให้อสูรฟ้าสู้

จนหมดแรง ฉางซาจะยังเหลือแรงอีกครึ่งหนึ่ง

“ทักษะร่างยืดหยุ่น” อสูรฟ้าเรียกใช้ทักษะเสริม 

ฉางซาทะยานเข้ามาใกล้และโจมตีด้วยหมัดต่อเนื่อง

“เอ๋!”

ฉางซาร้องอุทาน เมือ่หมดัของเขาท่ีชกออกไปมแีรงสะท้อนกลบัมา 

เหมือนเขาชกกับยาง

“เหอะๆ มีทักษะในโลกวันพีซมาอยู่ที่นี่ด้วยแฮะ”

ฉางซากล่าวจบก็ระดมหมัดโจมตีใส่ฝ่ายตรงข้ามเร็วขึ้น โดยไม่ได้

สนใจทักษะร่างยืดหยุ่นของฝ่ายตรงข้าม

หลังจากปะทะไปเกือบนาที ฉางซาพบว่าทักษะร่างยืดหยุ่นของอสูร

ฟ้า แม้จะลดพลังการโจมตีของเขาลงได้ไม่น้อย แต่พลังโจมตีของอสูรฟ้า

ก็ลดลงไปด้วยเช่นกัน

อสูรฟ้าใช้ทักษะร่างยืดหยุ่นไปสักพักก็สัมผัสได้ว่า ทักษะนี้น�ามาใช้

กับศัตรูตรงหน้าไม่ได้ เขาจึงเลือกขยับออกห่างเพื่อเรียกใช้ทักษะใหม่ แต่

พริบตานั้นก็ถูกแสงสีฟ้ายิงเข้าใส่ล�าตัวอย่างไม่มีปี่มีขลุ่ย

ตูม! ร่างอสูรฟ้ากระเด็นทันที กลุ่มควันพวยพุ่งออกจากตัว พื้นดิน

ที่ยืนอยู่ระเบิดเป็นหลุมลึก ฉางซาที่เรียกใช้ทักษะนิ้วสายฟ้ายืนดูอย่างอึ้งๆ

“โดนยิงจังๆ ร่างกลับไม่ทะลุ ทักษะร่างยืดหยุ่นร้ายกาจจริงๆ”  

ฉางซากล่าวเสียงเรียบ 

อสูรฟ้าดีดร่างขึ้นมายืนสีหน้าตื่นตะลึง เขาไม่คิดว่าฝ่ายตรงข้ามจะ

มีวิชานิ้วที่ร้ายกาจด้วย ท�าให้เขาขาดการระวังตัวไปชั่วขณะ โชคดีทักษะ

ร่างยืดหยุ่นช่วยไว้ได้พอดี

“ทักษะแยกร่างล่าสังหาร”

อสูรฟ้ายกเลิกทักษะร่างยืดหยุ่น แล้วเรียกใช้ทักษะแยกร่างล่า

สังหาร ท�าให้ร่างของเขาเบลอและกลายเป็นสามร่างที่เหมือนกันทุกอย่าง

“ฆ่า!”
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อสูรฟ้าทั้งสามร่างค�ารามพร้อมกัน และเคลื่อนร่างเข้าโจมตีอย่าง

ฉับพลัน 

วูบ! จู่ๆ ร่างของฉางซาก็หายไป ท�าให้อสูรฟ้าทั้งสามร่างโจมตี

พลาดเป้า

“ย่างก้าวพริบตา!”

อสูรฟ้าทัง้สามร่างร้องอทุานน�า้เสยีงตกใจ ฉางซาไม่สนใจเคลือ่นไหว

ร่างวูบไปโผล่ที่ด้านหลังของร่างแยกหนึ่งในสาม

ตูม! ฉางซาเหวี่ยงหมัดโจมตีใส่แผ่นหลัง ท�าให้ร่างของเขากระเด็น 

ฉางซาพุ่งทะยานเข้าไปถีบซ�้า ร่างแยกอีกสองร่างรีบพุ่งเข้ามาช่วยเหลือ 

โดยโจมตีหมัดและเท้าใส่ศัตรูที่ก�าลังท�าร้ายร่างแยกของตัวเอง แต่ฉางซา 

กลับหายตัวไปก่อน พวกเขาจึงโจมตีได้แต่ความว่างเปล่า

วูบ! ฉางซาไปโผล่กลางอากาศ และทะยานลงมาถีบเข้ากลางหลัง

ร่างแยกอีกร่างหนึ่งจนล้มหัวคะม�า ฉางซาเคลื่อนไหวร่างวูบ พุ่งเข้าโจมตี

ใส่ร่างแยกสุดท้าย 

ตูมๆๆ! ทั้งสองชกหมัดเข้าปะทะกัน ด้วยคัมภีร์ร่างอมตะที่ฉางซา 

ครอบครอง ร่างแยกจึงเสียเปรียบถูกชกกระเด็นถอยหลังตลอดเวลา 

อาการบาดเจ็บสะสมท�าให้ร่างแยกอสูรฟ้ากระอักเลือดออกมา ร่างแยก

อีกสองร่างก็เช่นเดียวกัน เพราะทั้งสามร่างแยกมาจากร่างเดียวกัน จึงได้

รับผลกระทบพร้อมกัน

ฉางซาเห็นร่างแยกที่ก�าลังตั้งรับเปิดช่องว่างที่ด้านข้าง เขาก็เหวี่ยง

เท้าซ้ายเตะอัดเข้าไปชายโครงสุดแรงเกิด 

ตูม! “อ๊ากกก!”

ร่างแยกกรดีร้อง กระเดน็ไปปะทะกบัต้นไม้หกัหลายต้น ร่างแยกอกี

สองร่างทะยานเข้ามาขดัขวางไม่ให้ฉางซาตามไปซ�า้ ฉางซาไม่ได้สนใจร่าง

แยกที่ถูกเตะกระเด็น เพราะคิดว่าโจมตีร่างแยกไหนก็มีค่าเท่ากัน

ฉางซาใช้มือและเท้าตั้งรับการโจมตีของร่างแยกสองตัวเป็นพัลวัน 

ฉางซามัน่ใจการใช้ทกัษะร่างแยกนีจ้ะต้องกนิค่าพลงัการโจมตมีหาศาลแน่ 

เขาจึงใจเย็นรอที่จะโต้กลับ

ผ่านไปเกือบสองนาที ร่างแยกท่ีปะทะกับฉางซาก็สลายหายไป

หมด เหลือเพียงแค่ร่างอสูรฟ้าที่เพิ่งจะถูกหมัดของเขา ร่างลอยกระเด็น
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ไปกระแทกต้นไม้ใหญ่จนกระอักเลือดสดๆ ออกมา

“นายยอมแพ้ซะดีๆ เดี๋ยวหมอบอสคนนี้จะรักษาและดูแลนายอย่าง

ดี” ฉางซากล่าวยิ้มๆ

อสูรฟ้าดันตัวลุกขึ้นและใช้มือเช็ดเลือดที่ปาก ตั้งแต่เล่นเกมมา วัน

นี้เป็นวันที่เขาอัปยศที่สุด เขาไม่สามารถท�าอะไรศัตรูได้เลย แถมต่อหน้า

ลูกสมุนอีกด้วย

“ฉันจะฆ่านาย!”

อสูรฟ้าค�ารามออกมาดังลั่นราวกับคนบ้า 

ฉางซาช้ีนิ้วออกไปด้านหน้าและเรียกใช้ทักษะนิ้วสายฟ้าทันที แต่

ก่อนที่ฉางซาจะได้ลงมือ สกิลระวังภัยของเขาก็พบว่ามีสัตว์อสูรบินโฉบ

ลงมาโจมต ีท�าให้ฉางซาต้องเคล่ือนร่างหลบ จนการยงินิว้สายฟ้าผดิพลาด 

ล�าแสงพุ่งไประเบิดต้นไม้แทน

ก่อนท่ีฉางซาจะทันต้ังตัว กรงเล็บของสัตว์อสูรประเภทนกตัวหนึ่ง

ก็ได้จับร่างของอสูรฟ้ายกขึ้นไปในอากาศแล้ว เพียงแค่ไม่กี่วินาที ร่างของ

อสูรฟ้าก็ถูกสัตว์อสูรนกพาบินห่างออกไปหลายร้อยเมตร

“มีคนมาช่วยแฮะ”

ฉางซาบ่น พร้อมกับเงยหน้ามองไปยังท้องฟ้า

“ถ้าฉันกินทรูซาลาเปามาก่อน ไอ้นกบ้านี่ร่วงแน่ ชิ…บังอาจมาแย่ง

เหยื่อของฉัน”

ฉางซาบ่นอุบเบาๆ ก่อนจะหันไปมองเหล่าสมุนของอสูรฟ้าที่หนีไป

ไหนไม่รอดด้วยสีหน้าผ่อนคลาย

“ช่างเถอะ อย่างน้อยก็ยังมีหมูอ้วนๆ อีกเยอะ”

ฉางซาท�าการเรียกประชุมกลุ่ม ซึ่งได้แยกย้ายกันไปจัดการผู้เล่น 

ไม่นานทั้งหมดก็มารวมกลุ่มกัน อู่เงินมาพร้อมกับเหยื่อสองคนที่ถูกมัด

อย่างแน่นหนา เทพกระบี่ไร้ส�านึกตกใจมาก

“เบ๊สอง เจ๋งเกินไปแล้ว จับได้ถึงสองคน!”

เทพกระบี่ไร้ส�านึกร้องอุทาน เพราะตัวเองจับได้เพียงคนเดียว 

ส่วนไร้เงากับเหล่าสาวกของฉางซาจะจับได้กี่คน เทพกระบี่ไร้ส�านึกไม่ได้ 

แปลกใจนัก เพราะแค่ไร้เงาก็ไม่ต่างจากบอสของเกมตัวหนึ่งแล้ว
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“ฮ่าๆๆ! อาศัยโชคนิดหน่อย เบ๊หนึ่ง” อู่เงินตอบ 

ลูกสมุนที่ถูกอู่เงินจับตัวเบ้ปากกล่าวว่า

“ถ้าไม่มีหมู เขาไม่มีวันจับฉันได้หรอก”

ผูเ้ล่นทีถ่กูอู่เงินซ้อมจนอ่วมกล่าวข้ึน ท�าให้อูเ่งนิไม่พอใจมาก จงึตบ

หัวสั่งสอนไปหนึ่งที

“หมู! หมายความว่ายังไง เบ๊สอง”

เทพกระบี่ไร้ส�านึกถามอย่างสนใจ

“ฉันได้หลอกล่อสัตว์อสูรหมูป่ายักษ์ลายเสือไปเล่นงานพวกเขา  

ก่อนจะจับตัวน่ะสิ”

อูเ่งนิตอบโกหกเพือ่รกัษาหน้าไว้ ใครจะกล้าบอกว่าวางกบัดกัจบัคน  

แต่สตัว์อสรูกลบัมาติดกบัดกัก่อน ท�าให้เขาต้องวิง่หนเีอาตวัรอดหางจกุตดู  

พอเขาย้อนกลับไปก็เห็นท้ังสองคนนี้ในสภาพบาดเจ็บสาหัสหลบอยู่บน

ต้นไม้ เขาจึงถือโอกาสจับพวกเขาแบบง่ายๆ ไม่ต้องออกแรงมาก

“เยีย่มมาก! นกึไม่ถงึนายจะเรยีนรูไ้ด้เรว็ขนาดนี ้สมแล้วทีเ่ป็นศษิย์

ของฉัน ฮ่าๆๆ!”

เทพกระบี่ไร้ส�านึกหัวเราะชอบใจ

“อย่าเพิ่งคุยกันเลย เทพอ้วนเอาบัตรเครดิตออกมาให้พวกเขาโอน

เงนิค่ารกัษาก่อน ส่วนเหยือ่ท่ีจับมาได้ใหม่ ให้พวกเขาไปเรยีนรูเ้งือ่นไขการ

รักษาจากคนถูกจับมาก่อนหน้านี้เอง”

ฉางซากล่าวจบ เทพกระบี่ไร้ส�านกึก็ไม่ได้ถามอะไรมากมาย รบีเดนิ

ไปหาเหล่าสมนุของอสูรฟ้าท่ีคลานต่อคิวกนัอยูเ่พือ่จ่ายค่ารกัษา ทกุคนต่าง

ไม่มีใครชกัช้า เพราะขนาดอสรูฟ้ายงัเสรจ็ พวกตนเป็นใครทีจ่ะกล้าแข็งข้อ

เวลาผ่านไปไม่กี่นาที ลูกสมุนของอสูรฟ้าก็ช�าระค่ารักษาเสร็จสิ้น 

ฉางซาได้เอากระดาษเปล่าออกมาเขียนบางอย่างและแจกให้แก่พวกเขา

ทุกคน ข้อความในกระดาษเขียนว่า

‘หบุเขาน�า้เต้าปปูลา คัมภร์ีเส้าซา ปรมาจารย์หมอบอส รบันวดและ

จับเส้นทั่วราชอาณาจักร ราคามิตรภาพ’

“บอสจะเอายังไงต่อไป จะปล่อยพวกมันไปหรือ”
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เทพกระบี่ไร้ส�านกึเดนิเข้ามากระซิบถาม ฉางซาดวงตาเป็นประกาย

หัวเราะกล่าวว่า

“เราจะปล่อยพวกเขาไป แต่ก็ต้องดูว่า เพื่อนของพวกเขาที่มาพบ

จะฆ่าพวกเขาไหม”

“ฮ่าๆๆ! บอสต้องการแบบนั้นสินะ ฮ่าๆๆ! เดี๋ยวจัดให้! อู่เงินมาช่วย

ฉันแป๊บ”

เทพกระบี่ไร้ส�านึกกล่าวจบ เขากับอู่เงินก็แยกไปท�าบางอย่าง ก่อน

จะกลบัมาลากผูเ้ล่นท่ีถูกจับตัวท้ังหมดไปผกูไว้กบัต้นไม้ แม้ผูเ้ล่นจะโวยวาย

บ้าง แต่เมื่อตัวเองไม่ได้ถูกลากไปฆ่า ทั้งหมดก็ได้แต่หุบปากไว้

“เสร็จแล้ว บอส” เทพกระบี่ไร้ส�านึกกล่าวขึ้น

“ไม่มีปัญหาใช่ไหม” ฉางซาถาม

“กบัดักง่ายๆ แบบนี้ไม่มพีลาดหรอก ยกเว้นฝ่ายตรงข้ามจะช�านาญ”

เทพกระบี่ไร้ส�านึกตอบ ฉางซาพยักหน้ารับกล่าวว่า

“งั้นก็ออกเดินทางกันต่อเถอะ”

ใกล้บึงน�้า 

อสูรฟ้าได้รับการรักษาอย่างดี ท�าให้การฟื้นตัวของเขาดีขึ้นเป็น

ล�าดับ อสูรเขียวจ้องมองอสูรฟ้ากล่าวว่า

“ท�าไมไปปะทะกับพวกมันได้ นายต้องไปค้นหาเป้าหมายบนภูเขา

ไม่ใช่หรือ ที่ฉันเห็นจุดปะทะมันเป็นบริเวณถนนสัญจรตัดผ่านภูเขานะ ถ้า

นายโกหกว่าไปเจอกับพวกมันบนภูเขาแล้วไล่ล่าลงมาด้านล่าง ฉันไม่เชื่อ”

อสูรฟ้ายักไหล่กล่าวว่า

“ฉันเบื่อนี่ ก็เลยหาอะไรเล่นแก้เซ็ง แต่ไม่คิดพวกมันจะเก่งแบบน้ี 

โดยเฉพาะไอ้หนุ่มหัวล้านนั่น”

อสูรเขียวจ้องมองอสูรฟ้าก่อนจะกล่าวว่า

“ลองเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฉันฟังซิ”

อสูรฟ้าก็ไม่ได้ปฏเิสธ เริม่เล่าเรือ่งทัง้หมดออกมา พอเล่าจบอสรูฟ้า

ก็กล่าวอย่างเคียดแค้นว่า

“มันฆ่าลูกสมุนของฉัน มันจะต้องตาย ฉันจะต้องแก้แค้นให้ได้!”

อสูรเขียวนิ่งคิดเล็กน้อยก็กล่าวขึ้นว่า



44  เกมน้ีขเกมน้ีขา้ขอเป็นพระเอก เล่ม 10  คัมภีร์จักรวาล

“ถ้ามันรีดไถคนของนาย บางทีมันอาจจะยังไม่ได้ฆ่าคนของนาย

ก็ได้ ลองดูรายชื่อสิ”

อสูรฟ้าก้มหน้าลงกดนาฬิกาตรวจเช็กรายชื่อกลุ่ม เมื่อพบว่าทุกคน

ยังอยู่ดีมีสุข เขาก็แสดงความยินดีวูบหนึ่ง ก่อนจะลุกพรวดพราดขึ้นยืน

“พวกเราไปกันเถอะ ฉันจะต้องรีบไปช่วยพวกเขา” อสูรฟ้ากล่าว

เสียงดัง

“ใจเย็นๆ บางทีอาจจะมีกับดัก ปล่อยเรื่องนี้ให้ฉันตรวจสอบก่อน”

อสูรเขียวกล่าวจบก็มองหาสัตว์อสูรท่ีอยู่แถวนั้น เมื่อพบเห็นสัตว์

อสูรงูเห่ายกัษ์ตวัเขือ่งอยูห่่างออกไปเกอืบหนึง่ร้อยเมตร อสรูเขียวกห็ายตวั

ไปทันที 

ไม่นานเขาก็กลับมา

“ตอนนี้ฉันส่งสัตว์อสูรงูเห่ายักษ์ไปดูลาดเลาก่อน ถ้าปลอดภัยพวก

เราค่อยตามไป” 

อสรูเขยีวกล่าวข้ึน อสูรฟ้าพยกัหน้ารบั เพราะเขาก็ไม่รูฝ่้ายตรงข้าม

จะวางแผนซุ่มโจมตีอีกไหม 

ด้านอสูรเขียวหยุดคุยกับอสูรฟ้าชั่วคราว เพราะเขาก�าลังใช้ดวงตา

ข้างหนึ่งติดตามสัตว์อสูรงูเห่ายักษ์ไป

เกือบสิบนาท ีสตัว์อสรูงเูห่ายกัษ์ก็ไปถงึสถานทีต่่อสู ้ภายใต้การเฝ้า

มองของอสูรเขยีวได้สัง่ให้สตัว์อสรูงเูห่ายกัษ์เคลือ่นไหวไปตามเส้นทางทีม่ี

ร่องรอยถูกลากไป

ไม่นานสัตว์อสูรงูเห่ายักษ์ก็พบเห็นผู้เล่นจ�านวนสิบห้าคนถูกเชือก

ผูกติดกับต้นไม้ไว้ พร้อมกับมีข้อความเยาะเย้ยเขียนแปะไว้ที่ร่างผู้เล่นว่า

‘อสูรฟ้าฝีมือก็งั้นๆ แม้จะสมัครเป็นคนยกรองเท้าให้หมอบอสอย่าง

ฉัน ก็ยังต้องพิจารณาอย่างหนัก 

ป.ล. ไม่ใช่พิจารณาว่าเก่งนะ แต่กากเกิน เฮ้อ…คิดจะปล้นฉันเร็ว

ไปร้อยปีโว้ย!’

อสูรเขียวถึงกับอึ้งไปพักใหญ่ เขาคงไม่กล้าบอกเรื่องข้อความกับ

อสูรฟ้าแน่ๆ เพราะไม่อย่างนั้นอารมณ์โมโหของอสูรฟ้าคงจะต้องระเบิด
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ออกมาจนคลั่ง

อสูรเขียวตัดสินใจสั่งให้สัตว์อสูรงูเห่ายักษ์ไปช่วยเหลือแทน แต่

เมื่อสัตว์อสูรงูเห่ายักษ์เลื้อยเข้าไปหากลุ่มผู้เล่น อสูรเขียวก็ล้มหงายหลัง

พร้อมกับเสียงระเบิดดังสนั่นไปทั่วทั้งป่า ใบไม้รอบตัวถึงกับร่วงพรูลงมา 

อสูรฟ้าลุกพรวดพราดข้ึน เขายืนมองไปยังทิศทางของดอกเห็ดที่ปรากฏ

เหนือท้องฟ้า

อสูรฟ้าไม่ต้องเดา จากอาการทีอ่สรูเขยีวล้มและระเบดิทีเ่กดิข้ึนเมือ่

ครู่ มันเป็นลางร้ายส�าหรับเขาอย่างแน่นอน อสูรฟ้าก้มหน้าลงมองรายชื่อ

ของเหล่าสมุน ก่อนจะกรีดร้องออกมา

“อ๊ากกก! ฉันจะฆ่ามานนน!”

อสูรฟ้าเตรียมพุ่งทะยานออกไป อสูรเขียวก็รีบเคลื่อนร่างมาจับ

ร่างเขาไว้

“ใจเย็น ถ้านายไป นายอาจจะติดกับดักของมันอีก”

อสูรเขียวกล่าวขึ้นอย่างรีบร้อน

“ฉันไม่สน! ฉันจะฆ่ามัน คนของฉันถูกมันฆ่าตาย ฉันต้องฆ่ามัน 

แก้แค้นให้แก่ทุกคน”

อสรูฟ้ากรดีร้อง พร้อมกบัดิน้รนให้หลุดจากการยดึจบัของอสรูเขยีว

“ฟังฉันอธิบายก่อน เฮ้! พวกนายมองบ้าอะไรอยู่ ช่วยกันมาจับอสูร

ฟ้าไว้”

อสูรเขียวหันไปตะคอกใส่เหล่าสมุน พวกเขาจึงรีบขยับตัวเข้ามา 

ช่วยกันจับร่างของอสูรฟ้ากดลงกับพื้น

“ปล่อยฉัน! พวกนายกล้าขัดขวางฉันหรือ อสูรเขียวท�าบ้าอะไร” 

อสูรฟ้าร้องโวยวาย

“หุบปากและหยุดบ้าได้แล้ว! คนฆ่าสมุนของนายคือฉัน เข้าใจไหม 

ฉันพลาดเอง”

อสูรเขียวร้องตะโกนสุดเสียงด้วยความโมโหเหมือนกัน ท�าให้อสูร

ฟ้าตะลึงไปชั่วขณะ

“หมายความว่ายังไง” อสูรฟ้าถาม

“สัตว์อสูรของฉันไปติดกับดักระเบิดที่พวกมันวางเอาไว้ ฉันขอโทษ 

ฉันไม่ได้ตั้งใจจะให้เรื่องมันเป็นอย่างนี้”
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อสูรเขียวตอบ ท�าให้อสูรฟ้าพูดอะไรไม่ออก

“ปล่อยฉันได้แล้ว” อสูรฟ้ากล่าวขึ้น 

เหล่าสมุนต่างก็มองไปยังร่างของอสูรเขียว เมื่อเขาพยักหน้า 

ทั้งหมดก็ปล่อยร่างของอสูรฟ้าเป็นอิสระ

“ไม่ต้องขอโทษฉันหรอก ฉันควรจะขอบคุณนายมากกว่า เพราะถ้า

ฉันไปเอง บางทีตอนนี้ฉันคงโดนระเบิดตายไปแล้วก็ได้” อสูรฟ้ากล่าวขึ้น

“เสยีงระเบดิคงท�าให้อสูรแดงกบัอสูรน�า้เงินตืน่ตวั พวกเขาคงเรยีก

ระดมพลในเร็วๆ นี้แน่นอน”

สิ้นเสียงของอสูรเขียว โทรศัพท์ข้อมือก็ดังขึ้นจริงๆ

จุดตรวจสอบที่สอง 

เสียงระเบิดท�าให้เฒ่าฟ้าฟื้นเกือบตกภูเขา โชคดีคว้าต้นไม้ทันจึง

รอดมาได้อย่างฉิวเฉียด เฒ่าฟ้าฟื้นมองไปยังดอกเห็ดที่ทะยานขึ้นมาอยู่

ในอากาศ

“บ้าจริง! ใครมาเล่นประทัดแถวนี้วะ เดี๋ยวปู่จะฟาดให้ก้นลายเลย 

หัวใจแทบวาย” เฒ่าฟ้าฟื้นบ่น

“น่ันมันเป็นบริเวณจุดตรวจท่ีสามของข้าไม่ใช่หรือ แสดงว่ามีคน

อยู่ที่นั่น จะเป็นกลุ่มผู้เล่นเมื่อวานหรือเปล่า พวกคนหนุ่มมันชอบท�าอะไร

เสียงดังจริงๆ ไม่ไหวๆ”

เฒ่าฟ้าฟื้นบ่นต่อ แต่ก็ต้องชะงัก เมื่อนึกอะไรขึ้นมาได้

“หรอืมนัพบภเูขารปูป้ันกบแล้ว และก�าลังแย่งกนักบักลิด์อืน่ๆ ไม่ได้ๆ 

ข้าต้องรีบไปแย่งด้วย”

เฒ่าฟ้าฟื ้นกล่าวจบก็ใช้ท่าร่างวิชาตัวเบาพุ ่งลงจากภูเขาด้วย

ความเร็วสูง

ห่างจากจุดตรวจที่สามไม่ไกลนัก 

ฉางซากับพวกหยุดพักการเดินทาง และหันกลับไปมองยังดอกเห็ด

ที่เกิดขึ้นบนท้องฟ้า

“ฮ่าๆๆ! เป็นไง บอกแล้วฝีมอืฉนัไม่มตีก” เทพกระบี่ไร้ส�านกึคยุเขือ่ง

“เบ๊หนึ่งโคตรเทพ” อู่เงินเอ่ยปากชมเชย
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“ไม่รู้ไอ้อสูรฟ้ามันเป็นคนมาช่วยเอง หรือเป็นคนตระกูลอสูรคน

อ่ืนๆ แต่ไม่ว่าจะเป็นใคร มันก็เป็นเรื่องดีส�าหรับพวกเราทั้งน้ัน ฮ่าๆๆ!” 

เทพกระบี่ไร้ส�านึกกล่าวยิ้มๆ 

ฉางซาเรียกใช้ทักษะดวงตาเวหามองไปยังต�าแหน่งระเบิด ก่อนจะ

หันหน้ามามองสองหนุ่มกล่าวว่า

“ฉันเห็นสัตว์อสูรงูเห่ายักษ์ที่นั่น มันบาดเจ็บสาหัส น่าจะถูกสั่งงาน

มาจากอสูรเขียวผู้ควบคุมสัตว์อสูร”

ฉางซากล่าวสันนิษฐาน ข้อมูลของตระกูลอสูรนี้ เขาได้มาจากกลุ่ม

ลูกสมุนที่ถูกจับตัวไว้ก่อนหน้า

“น่าเสียดาย อสูรเขียวนี่มันฉลาดจริงๆ” เทพกระบี่ไร้ส�านึกบ่นอุบ

“อสูรฟ้ารอดตัวไป พอเห็นลูกสมุนตายคงแค้นพวกเราจับใจ” อู่เงิน

กล่าวขึ้น

“แค้นแล้วท�าไม พวกมันมาหาเรื่องพวกเราก่อนเองช่วยไม่ได้ เดี๋ยว

ถ้าพวกมันมาแก้แค้น ฉันจะให้พวกมันเจอหนักยิ่งกว่านี้”

เทพกระบี่ไร้ส�านึกค�ารามน�้าเสียงโรคจิต

“อย่าไปสนใจพวกมันเลย ออกเดินทางกันเถอะ จุดหมายของพวก

เรายังอีกไกล”

ฉางซากล่าวจบ ทั้งหมดก็เริ่มออกเดินทางอีกครั้ง

เกือบครึ่งชั่วโมง 

ผูเ้ล่นกลิด์มงักรเพลงิกม็ารวมตวักนัทีจ่ดุเกดิเหต ุปัจจบุนัต้นไม้หาย

ไปเป็นบริเวณกว้าง ห่างออกไปไม่ไกลมซีากสตัว์อสรูงเูห่ายักษ์ทีถ่กูอสรูฟ้า

ฆ่าตายเพื่อระบายความแค้นอยู่

“ถ้าอสูรฟ้าบอกเป็นความจริง พวกเราคนเดียวคงท�าอะไรมันไม่ได้

แน่” อสูรแดงกล่าวขึ้น

“ฉันว่า ไม่ควรไปยุ่งกับพวกมัน”

อสูรน�้าเงินเสนอ อสูรฟ้าท�าหน้าไม่พอใจกล่าวว่า

“นายกลัวมันหรือไง”

อสูรน�้าเงินยักไหล่กล่าวว่า

“ฉนัไม่ได้กลวั แต่ฉนัคดิว่ามนัเสยีเวลาทีจ่ะไปวุน่วายกบัคนผ่านทาง”
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“แล้วถ้ามันมีเป้าหมายที่ภูเขารูปปั้นกบเหมือนพวกเราล่ะ”

อสูรฟ้าถามต่อ ท�าให้อสูรน�้าเงินนิ่งเงียบไป

“เอาเป็นว่า ถ้าพวกเราเหน็มนัครัง้ต่อไป อย่าอวดเก่งไปปะทะกบัมนั

คนเดียว อย่างน้อยจะต้องมียอดฝีมือสองคนถึงจะพอฆ่ามันได้”

อสูรแดงกล่าวตัดบท

“แล้วเรื่องส�ารวจจุดที่สาม จะเอายังไงต่อ” อสูรเขียวเอ่ยปากถาม

“ฉันคิดว่า ภูเขารูปปั้นกบไม่น่าจะอยู่ที่นี่ เราควรไปส�ารวจจุดต่อไป

เลย” อสูรน�้าเงินแนะน�า

“แต่ฉันต้องรอสมุนของฉันฟื้นขึ้นมาก่อน” อสูรฟ้าเอ่ยปากแทรก

“งั้นฉันจะน�าหน้าไปส�ารวจเอง เราจะได้ไม่เสียเวลา”

อสูรเขียวเสนอตัว อสูรแดงนิ่งคิดเล็กน้อยก็พยักหน้ากล่าวว่า

“ดีเหมือนกัน อสูรน�้าเงินนายไปกับอสูรเขียว เผื่อมีสถานการณ์

ฉุกเฉิน ส่วนฉันจะรอคนของอสูรฟ้าแล้วจะเดินทางไปด้วยกัน”

เมื่อไม่มีใครคัดค้าน ทั้งหมดก็แยกกันเป็นสองกลุ่ม

ห่างออกไปไม่ไกลนัก 

เฒ่าฟ้าฟื้นใช้กล้องส่องทางไกลตรวจสอบดูผู้เล่นกิลด์มังกรเพลิง

“นี่มันกลุ่มตระกูลอสูรของกิลด์มังกรเพลิงไม่ใช่หรือ” 

เฒ่าฟ้าฟื้นกล่าวขึ้นเบาๆ

“มีพวกมัน การหาภูเขารูปปั้นกบของข้าคงเป็นปัญหาใหญ่แน่” 

เฒ่าฟ้าฟื้นกล่าวต่อ

“แต่…ใครเป็นคนปะทะกับกิลด์มังกรเพลิง อย่าบอกนะว่า เป็นกลุ่ม

คนที่มีอสูรในปกครองนั่น เฮ้อ…ศัตรูรอบตัวข้าล้วนแต่อันตรายทั้งนั้น ข้า

ต้องระวังตัวให้มากกว่าเดิม”

เฒ่าฟ้าฟื้นกล่าวเตือนตัวเอง

“ดูเหมือนมันจะแยกออกเป็นสองกลุ่ม แสดงว่าบริเวณนี้พวกมันได้

ส�ารวจไปแล้ว ข้าก็ไม่จ�าเป็นต้องเสียเวลาส�ารวจที่นี่ต่อ อาศัยช่วงเวลาที่

พวกมันคนน้อยๆ ไปส�ารวจจุดที่สี่ดีกว่า”

เฒ่าฟ้าฟื้นกล่าวจบก็เก็บกล้องส่องทางไกล และเคลื่อนร่างหายไป

อย่างรวดเร็ว



3
ไร้เงาขโมยไข่

กลุ่มของฉางซาที่อยู่ด้านหน้าสุด

เทพกระบี่ไร้ส�านึกสะกิดบอกฉางซากล่าวว่า

“ดูเหมือนพวกมันจะตามดูเราอีกแล้ว บอส”

“งั้นก็โบกมือให้พวกเขาหน่อย” ฉางซาตอบยิ้มๆ 

เทพกระบี่ไร้ส�านกึหวัเราะ ชกัชวนอูเ่งนิยกมอืขึน้โบกทกัทายกบัสตัว์

อสูรที่อยู่บนท้องฟ้า อู่เงินแม้จะท�าตามที่เทพกระบี่ไร้ส�านึกบอก แต่ก็ยัง

เกิดความสงสัยจึงกล่าวขึ้นว่า

“เราไม่จ�าเป็นต้องหลบแล้วหรือ”

“พวกมนัเหน็พวกเราแล้ว ไม่จ�าเป็นต้องหลบอกี พวกมนัส่งสตัว์อสรู

มาสอดแนม ตามประสบการณ์ของฉนั พวกมนัจะไม่โจมตพีวกเราเรว็ๆ นี”้ 

เทพกระบี่ไร้ส�านึกตอบ

“ท�าไมล่ะ พวกเขามกี�าลงัส�ารองอยูไ่ม่ใช่หรอื พวกเขาน่าจะแค้นนะ 

ที่พวกเราเล่นงานพวกเขาตายคาที่” 

อู่เงินถาม

“สงครามการต่อสูด้้วยก�าลงั มนัไม่เหมอืนกบัสงครามการค้าทีน่าย
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เคยมปีระสบการณ์มา เบ๊สอง สงครามต่อสูพ้ลาดคอืตายระดับลด การจะ

ก�าชยัชนะในมอืจะต้องผ่านการคิดค�านวณถึงความได้เปรยีบมาอย่างด ีการ

สอดแนมของคูต่่อสู้เพือ่น�าไปวเิคราะห์ก่อน ถ้าคิดจะสูจ้รงิๆ พวกเขาจะต้อง

ใช้เวลาวางแผนอีกช่วงหนึ่ง”

เทพกระบี่ไร้ส�านึกอธิบาย

“โอ…เบ๊หนึ่งเทพจริงๆ สมแล้วท่ีเป็นมือขวาของบอส” อู่เงินกล่าว

ชมเชย 

เทพกระบ่ีไร้ส�านกึเงยหน้ามองสัตว์อสูรประเภทนกทีบ่นิอยูบ่นท้องฟ้า

“บอส สตัว์อสูรนกตัวนีข้าวอวบน่ากนิมากๆ ทกัษะของบอสสอยมนั

ลงมาย่างกินได้ไหม”

เทพกระบี่ไร้ส�านึกกล่าวขึ้นลอยๆ

“ไม่ไหวหรอก มนัอยูส่งูขึน้ไปตัง้สองกโิลเมตร ฉนัท�าอะไรมนัไม่ได้ 

และถ้าฝ่ายตรงข้ามมีประสบการณ์มาอย่างโชกโชน เขาจะระวังตัวไม่ให้

สัตว์อสูรตัวนี้ลดเพดานบินลงมาจนอยู่เหนือพื้นดินต�่ากว่าหนึ่งกิโลเมตร”

ฉางซาตอบในขณะเดิน

“ว้า…อดกินนกขาวๆ อวบๆ เลย” เทพกระบี่ไร้ส�านึกบ่น 

อู่เงินยังเป็นจอมสงสัยเช่นเดิมจึงกล่าวขึ้นว่า

“ท�าไมถึงห้ามไม่ให้นกบินต�่ากว่าหนึ่งกิโลเมตรครับบอส”

“เพราะทักษะพลังการท�าลายระยะไกลของผู้เล่นระดับ 70 จะอยู่

ในเกณฑ์นี้”

ฉางซาตอบจบก็ชะงักเล็กน้อย เมื่อเขามองผ่านดวงตาซอมบี้แมน

แล้วพบเห็นสัตว์อสูรงูเห่ายักษ์จ�านวนมากอยู่ด้านหน้า

“ดเูหมอืนด้านหน้าจะเป็นรงัของสตัว์อสรูงเูห่ายักษ์” ฉางซากล่าวข้ึน

“เยอะไหมบอส” เทพกระบี่ไร้ส�านึกถาม

“เท่าท่ีเหน็คงประมาณร้อยกว่าตวั แต่ไข่ของมนัมนีบัพนัใบ” ฉางซา 

ตอบ 

ไร้เงาทีน่ัง่บนไหล่ของกาก 2 ดวงตาวาวโรจน์ทนัทเีมือ่ได้ยนิฉางซา

พูดถึงไข่ มันรีบโยนถั่วในมือทิ้งและจ้องไปในทิศทางข้างหน้าอย่างยินดี

“เราเดินอ้อมได้ไหม บอส” อู่เงินถาม

“ไม่ได้ มันเป็นเส้นทางบังคับ เราต้องฝ่าไปเท่านั้น” ฉางซาตอบ
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“แต่ถ้าเราฝ่าไปก่อน พวกที่ตามมาก็เบาแรงน่ะสิ ดีไม่ดีถ้าพวกมัน

คิดร้าย อาจจะโจมตีพวกเราก็เป็นไปได้”

เทพกระบี่ไร้ส�านึกให้เหตุผล

“เทพอ้วนพดูถกู เราน่าจะให้กลิด์มงักรเพลงิเป็นตวัเปิด แต่พวกเรา

ต้องหาสถานที่หลบซ่อนตัวก่อน”

ฉางซากล่าวยิ้มๆ

กิลด์มังกรเพลิง 

ภายใต้การน�าของอสรูเขยีวและอสรูน�า้เงนิ ทัง้หมดก�าลงัไล่ตามหลงั

กลุ่มของฉางซาไปห่างๆ แต่จู่ๆ อสูรเขียวกลับถอนใจกล่าวว่า

“พลังของทักษะหมดแล้ว น่าเสียดายที่ไม่ได้เห็นการตัดสินใจของ

พวกมัน”

“หมายความว่ายังไง” อสูรน�้าเงินถาม

“ห่างจากต�าแหน่งของเราประมาณหกกโิลเมตร เป็นรังของสตัว์อสรู

งเูห่ายกัษ์จ�านวนมาก แต่เนือ่งจากพลังการควบคมุสตัว์อสรูของฉนัหมดเสยี

ก่อน ท�าให้ไม่รู้ว่าพวกมันจะท�าอะไรต่อ” อสูรเขียวตอบ

“นายก็ใช้ทักษะใหม่สิ”

อสูรน�้าเงินกล่าวขึ้น อสูรเขียวเบ้ปากกล่าวว่า

“นายมองไปรอบๆ สิ นายเห็นสัตว์อสูรนกยักษ์สักตัวไหม ถ้าจะใช้

สัตว์อสูรอื่นๆ อาจถูกท�าลายง่ายๆ นายก็รู้พลังของไอ้หัวล้านชื่อ หมอบอส 

นั่นดีแล้วนี่ เออ…อีกเรื่อง พวกมันรู้แล้วพวกเราตามดูพวกมัน”

“พวกมันรู้!” อสูรน�้าเงินร้องอุทาน

“ใช่ พวกมันยังโบกมือให้ฉันเลย” อสูรเขียวตอบ

“มันอาจโบกมือไล่นกก็ได้มั้ง”

อสูรน�้าเงินคิดในแง่ดี อสูรเขียวส่ายหน้ากล่าวว่า

“ไอ้หน้าหล่อในกลุ่มมันยกนิ้วกลางให้ฉันด้วย นายยังคิดว่ามันไล่

นกอีกไหม”

อสูรน�้าเงินอึ้งไปหลายวินาที ก่อนจะเปลี่ยนประเด็นถามต่อว่า

“เมื่อมีรังงูขวางหน้า งั้นพวกเราจะท�ายังไงดี”

“ฉันยังไม่มีแผน ฉันต้องรู้ให้ได้ก่อนว่า กลุ่มคนพวกนั้นมันฝ่าไป
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ไหม” อสูรเขียวตอบ

“งั้นจะช้าอยู่ท�าไม รีบจัดการสิ”

อสูรน�้าเงินกล่าวเร่งรีบ อสูรเขียวท�าหน้าเบื่อโลกกล่าวว่า

“นายน่ีมันความจ�าปลาทองจริงๆ เพิ่งบอกไปเมื่อครู่ สัตว์อสูรนก

มันหายาก ต้องให้ทุกคนไปกระจายกันหาดู ถ้าพบเจอสัตว์อสูรนก ให้รีบ

มาแจ้งฉัน”

“โอเค โอเค”

อสูรน�้าเงินตอบรับ ก่อนจะหันไปสั่งงานลูกสมุนให้กระจายกันออก

ไปตามหาสัตว์อสูรนกอะไรก็ได้ที่อยู่ในบริเวณนี้

ด้านเฒ่าฟ้าฟื้น ใช้เส้นทางลัดอ้อมกลุ่มของมังกรเพลิงไปอย่าง

ระมัดระวัง แม้แต่สัตว์อสูรนกที่อสูรเขียวส่งไปติดตามฉางซาก็ไม่พบเห็น

ร่องรอยของเฒ่าฟ้าฟื้น

ห่างจากกลุ่มฉางซาประมาณ 500 เมตร เฒ่าฟ้าฟ้ืนก�าลงัอึง้ เพราะ

เมือ่ครู่ตวัเองยงัสามารถจบัความเคลือ่นไหวของกลุม่คนทีม่อีสรูในปกครอง

ได้ แต่จู่ๆ คนกลุ่มนั้นก็หายตัวไป

“เป็นไปไม่ได้! พวกมันจะฝ่ากลุ่มสัตว์อสูรออกไปนอกเขตหนึ่ง

กิโลเมตรแล้ว” 

เฒ่าฟ้าฟื้นกล่าวขึ้น

“ทักษะส�ารวจ พบเห็นการเคลื่อนไหวของสัตว์อสูรงูเห่ายักษ์น้อย

มาก ไม่มีทางที่พวกมันจะเพิ่งข้ามผ่านไปเด็ดขาด”

เฒ่าฟ้าฟื้นร�าพึงเบาๆ หลังจากคิดใคร่ครวญอย่างดี

“เดี๋ยวสิ หรือมันรู้ ข้าตามพวกมันมา เลยใช้ทักษะอ�าพรางเพื่อรอ

ข้าไปติดกับดัก”

เฒ่าฟ้าฟ้ืนกล่าวพร้อมกบัหนัหน้าไปส�ารวจรอบตวัอย่างหวาดระแวง

“เป็นไปไม่ได้ มันจะหลบอยู่แถวนี้ ไม่งั้นทักษะระวังภัยของข้าก็น่า

จะเตือนแล้ว จริงสิ! ยังมีอีกวิธีที่สามารถหลบรอดจากทักษะส�ารวจได้” 

เฒ่าฟ้าฟื้นกล่าวขึ้น

“พวกมันลงไปใต้ดิน”

เฒ่าฟ้าฟื้นกล่าวเสียงเรียบ
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ที่ใต้ดิน

ฉางซากับพวกก�าลังนั่งพักผ่อนอยู่ เทพกระบี่ไร้ส�านึกผู้ใช้ทักษะขุด

สุสานท�าห้องใต้ดินเดินมานั่งลงข้างๆ ฉางซากล่าวว่า

“จัดการอ�าพรางทางลงเสร็จแล้ว ถ้าพวกมันไม่ตรวจอย่างละเอียด

ไม่มีทางพบที่นี่แน่”

“เบ๊หนึ่งโคตรเจ๋งเลย ฉันจะต้องไปหาซื้อคัมภีร์ขุดดินมาไว้ในครอบ

ครองบ้างแล้ว”

อู่เงินเอ่ยปากชมเชย

“ไร้เงาหายตัวไปไหนแล้ว”

เทพกระบี่ไร้ส�านึกเอ่ยปากถาม เมื่อไม่เห็นมันอยู่กับโครงกระดูก

เหมือนเคย ฉางซาชี้ไปยังมุมหนึ่งของห้องใต้ดินที่มีรูขุดลึกลงไปกล่าวว่า

“อยู่โน่น”

“ไร้เงาไปไหนหรือ บอส” เทพกระบี่ไร้ส�านึกถาม

“ไม่รู้สิ แต่ก็คงไม่มีอันตรายกับมันหรอก”

ฉางซาตอบ เพราะด้วยระดับพื้นฐาน 69 ไม่ว่าจะเป็นสัตว์อสูรหรือ

ผู้เล่นแถวนี้ แทบไม่มีโอกาสฆ่ามัน

“พวกเราต้องรอนานไหมบอส ถึงจะออกเดินทางต่อไปได้” อู่เงิน

เอ่ยปากถามบ้าง

“มันขึ้นอยู่กับกิลด์มังกรเพลิง ถ้าพวกเขาเลือกจะบุกฝ่ารังสัตว์อสูร

งูเห่ายักษ์เร็ว พวกเราก็ได้ไปเร็ว แต่ถ้าไม่! พวกเราก็ยังคงรอคอยต่อไป” 

ฉางซาตอบ

“แล้วเรือ่งตาเฒ่ากลิด์เซยีนเหยยีบฟ้าทีม่ทีกัษะคล้ายๆ กบัของบอส

ล่ะ บอสว่าตอนนี้ตาเฒ่าอยู่แถวนี้ด้วยหรือเปล่า”

เทพกระบี่ไร้ส�านึกถามบ้าง ฉางซาใช้มือลูบคางกล่าวว่า

“เสียงระเบิดน่าจะท�าให้ตาเฒ่าต่ืนตัว มีความเป็นไปได้สูงที่จะไล่

ตามหลังมา แต่ตาเฒ่าจะอยู่ก่อนคนของกิลด์มังกรเพลิงหรืออยู่ด้านหลัง

สุด ฉันก็เดาไม่ถูกเหมือนกัน เพราะหาร่องรอยตาเฒ่าไม่พบเลย”

“ระดบับอสหาไม่เจอ แสดงว่าตาเฒ่าคนนีเ้ก่งในการหลบซ่อนตวัมาก”

เทพกระบี่ไร้ส�านึกกล่าวน�้าเสียงทึ่งๆ อยู่บ้าง
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เมืองวารี กิลด์เซียนเหยียบฟ้า

“ว่าไง…ไอ้แก่ฟ้าฟื้น พบเจอภูเขารูปปั้นกบหรือยัง ข้าก�าลังรอ 

ความหวังจากเอ็งอยู่นะ”

เฒ่าทะเลเอ่ยปากถาม เมื่อกดรับสายเฒ่าฟ้าฟื้นที่โทรเข้ามา

“ยังหาไม่เจอ คนมาตามหาภูเขารูปปั้นกบเหมือนข้ามีแต่สายแข็ง 

ทั้งนั้น รู้ไหมกิลด์มังกรเพลิงมันส่งไอ้เด็กตระกูลอสูรมาหาเลยนะโว้ย”

เฒ่าฟ้าฟื้นโวยวาย

“ก็แค่เด็กตระกูลอสูร ข้าใช้นิ้วเดียวสู้ก็ชนะพวกมันง่ายๆ แล้ว”

เฒ่าทะเลคุยโว

“นั่นมันเอ็ง ไม่ใช่ข้า”

เฒ่าฟ้าฟื้นกล่าวน�้าเสียงหงุดหงิด

“สถานการณ์เมืองวารีเป็นไงบ้าง บอสลับนั่นมันมาถึงไหนแล้ว”

เฒ่าฟ้าฟื้นเปลี่ยนประเด็นคุย

“พวกมันเข้ามายังเขตแดนเมืองวารีแล้ว แต่พวกมันจะไปโจมตีที่

เกาะไหนก่อนยังคงเดาไม่ถูก เพราะทุกกิลด์ต่างก็ใช้สมุนไพรระดับสูงที่

ตัวเองปลูกไว้ไปล่อหลอกให้พวกมันหยุดการเดินทางชั่วคราว หรือไม่ก็

เปลี่ยนทิศทาง”

เฒ่าทะเลตอบ

“พวกเอง็มนัโคตรไร้สาระ อยู่ๆ  ก็ไปสร้างความแขง็แกร่งให้พวกมนั

เพิ่ม แบบนี้เดี๋ยวก็ซวยกันพอดี”

เฒ่าฟ้าฟื้นบ่นอุบ

“แล้วเอง็จะให้ท�าไง ปล่อยให้บอสลับทุกตัวมุง่หน้ามาเกาะเทพต้นไม้

หรอื แบบนัน้ก็ไม่ต่างกับฆ่าตัวตายอยูด่ ีแต่ตอนนีข้้ายงัมคีวามหวงัอยูท่ีเ่อง็

นะโว้ย ไอ้แก่พายัพและอีกหลายคนบอกข้าว่า ถ้าข้าได้ใบบวชมาและได้

ฝึกทกัษะนะจงังงั มนัจะท�าให้ข้าสามารถหยดุเวลาได้สบิวนิาท ีแม้ไม่ใช่ห้า

นาทีก็ตาม แต่ข้ามั่นใจ สามารถใช้การหยุดเวลานี้ล้มบอสลับตัวไหนก็ได้”

เฒ่าทะเลกล่าวอธิบาย

“เฮ้อ…ข้าจะท�าให้ดีที่สุด แต่ก�าลังพลส�ารองของข้าอยู่ไหน ใน

สถานการณ์ปัจจุบันข้าต้องมีก�าลังเสริม หาคนเดียวไม่ไหวหรอก”

เฒ่าฟ้าฟื้นกล่าวขึ้น
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“ข้าส่งเฒ่าผักชีกับเฒ่าสลัดไปหาเอ็งแล้ว คงจะถึงในเร็วๆ นี้”

เฒ่าทะเลตอบ

“ข้ายังมีค�าถามอีก ท�าไมไม่เห็นกิลด์สามราชันสวรรค์กับกิลด์อื่นๆ 

แถวนี้เลยวะ เพราะข้ามั่นใจตอนนี้ใครๆ ก็คงหวังจะได้ใบบวชกันทั้งนั้น”

เฒ่าฟ้าฟื้นถาม

“พวกมนัแต่ละกลิด์กส่็งคนไปเหมอืนกนั พวกมนัโชคร้ายไม่มคีนอยู่

ใกล้กบัเทอืกเขาสตัว์สวรรค์เหมอืนเรา ดงันัน้กต้็องใช้โอกาสทองทีพ่วกมนั

ยงัไปไม่ถึง รบีหาภเูขารปูป้ันกบให้พบ ส่วนตระกลูอสรูของกลิด์มงักรเพลงิ 

ถึงมันจะเจ๋งอยู่บ้าง แต่การจะเล่นงานเอ็ง พวกมันยังด้อยประสบการณ์ 

ตามเล่ห์เอ็งไม่ทันหรอก ฮ่าๆๆ! ข้าพูดถูกไหม ไอ้เฒ่าเจ้าเล่ห์ฟ้าฟื้น”

เฒ่าทะเลกล่าวยิ้มๆ

“แต่มบีางกลุม่ทีข้่าพบ และยงัไม่แน่ใจในความสามารถของพวกมนั 

และไม่รู้ด้วยมันเป็นพวกไหน”

เฒ่าฟ้าฟื้นกล่าวขึ้น

“เอ็งจะไปสนใจอะไรพวกมันมากมาย คนที่ออกไปตามหาใบบวชมี

ไม่น้อย พวกมันอาจจะเป็นหนึ่งในกิลด์ใดก็ได้ ขอเพียงมันไม่มาขวางทาง 

เอ็งก็ไม่ต้องไปยุ่งกับพวกมัน”

เฒ่าทะเลกล่าวขึ้น

“ข้าไม่มั่นใจมันเป็นศัตรูกับพวกเราหรือเปล่า แต่กิลด์มังกรเพลิง 

น่าจะปะทะกับมันมาก่อน และดูเหมือนจะเกิดความเสียหายขึ้นด้วย”

เฒ่าฟ้าฟื้นกล่าวต่อ ท�าให้เฒ่าทะเลหัวเราะออกมาดังลั่น

“งั้นก็เป็นโอกาสทองของเอ็งแล้ว ปล่อยให้พวกมันฟัดกัน ส่วนเอ็ง

ก็ชุบมือเปิบ”

เฒ่าทะเลแนะน�า

“หึๆ เอ็งพูดมันง่าย แต่ปฏิบัติมันยาก ข้ารู้สึกว่า ทั้งกิลด์มังกร

เพลิงและคนกลุ่มนั้นล้วนกินยาก ข้ามีทักษะตรวจสอบ กิลด์มังกรเพลิงมี

ทักษะควบคุมสัตว์สอดแนม ส่วนคนกลุ่มนั้นน่าจะมีทักษะคล้ายๆ กับของ

ข้าอยู่ด้วย”

เฒ่าฟ้าฟื้นอธิบาย

“เออจริงสิ! ข้ามีอีกเรื่องจะบอก”
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เฒ่าฟ้าฟื้นพูดยังไม่จบ เฒ่าทะเลก็กล่าวขึ้นว่า

“ไอ้แก่ฟ้าฟื้น ข้ามีประชุมด่วน เดี๋ยวค่อยคุยกันใหม่ จ�าไว้! ข้าฝาก

ความหวังใบบวชไว้ที่เอ็งมากกว่าไอ้แก่ผักชีกับไอ้แก่สลัดนะ”

เฒ่าทะเลกล่าวจบก็วางสายไป ท�าให้เฒ่าฟ้าฟื้นได้แต่อึ้ง

“เฮ้อ…ก�าลังจะบอกกลุ่มคนพวกนั้นใช้งานอสูรได้ ไม่ฟังกันซะงั้น”

เฒ่าฟ้าฟื้นบ่นอุบ ก่อนจะหยิบเอาอาหารแห้งในกระเป๋ามิติออกมา

กนิ เพราะตวัเองยงัต้องหลบซ่อนตัวอีกนาน ดงันัน้หาอะไรรองท้องไว้ก่อน 

เวลาท�างานจะได้ไม่หิว

กิลด์สามราชันสวรรค์

ราชนันภาหลังจากปล่อยลูกน้องส่วนหนึง่ด�าเนนิการใช้สมนุไพรเพิม่

ระดับพื้นฐาน ท�าการล่อหลอกให้บอสลับหยุดเดินทางชั่วคราว หรือไม่ก็

เปล่ียนทศิทางแล้ว เขากร็บีเร่งเดนิทางไปยงัเทอืกเขาสตัว์สวรรค์ เพราะใบ

บวชสามารถชีน้�าความเป็นความตายของกลิด์ได้เลย ดงันัน้ทัง้ราชนัสวรรค์

และราชันนภาจึงให้ความส�าคัญกับมันมาก

ราชนันภาก�าหนดเวลาพกัผ่อนเพยีงสามช่ัวโมงต่อวนัเท่านัน้ เพราะ

สถานการณ์เร่งด่วน เขาจะต้องท�าภารกิจระดับสูงนี้ให้เสร็จเร็วที่สุดเท่าที่

จะท�าได้

ราชันสวรรค์ได้สอบถามพระสังฆราชแล้ว ถ้าได้บวชปุ๊บ สามารถ

เรียนทักษะนะจังงังได้เลย แม้พระสังฆราชจะบอกว่า มันไม่มีประโยชน์ถ้า

เอาไปสู้กับบอสลับ แต่พวกเขาไม่คิดเช่นนั้น

“ด้วยการเดินทางในแบบปัจจุบัน ฉันจะเข้าเขตหุบเขาสัตว์สวรรค์

ได้ภายในสี่วัน”

ราชันนภากล่าวขึ้น

“หัวหน้าคนที่สอง มีสัตว์อสูรกลุ่มหนึ่งก�าลังมุ่งหน้ามาทางด้านนี้”

ลูกสมุนคนหนึ่งรายงาน ท�าให้ราชันนภาต้องหันไปมอง และเขาก็

พบเห็นฝูงสัตว์อสูรบินได้ขนาดใหญ่ก�าลังบินใกล้เข้ามา คนที่อยู่ด้านบน

ไม่ใช่ใครที่ไหน เป็นคนของกิลด์เทพสวรรค์นั่นเอง

“ไอ้สามคนบนร่างนกตัวใหญ่ น่าจะเป็นดาบใบจักร ราชันผมแดง 

และเทพหน้าด�า นึกไม่ถึงจริงๆ ราชันศาสตราจะทุ่มก�าลังมาท�าภารกิจใน
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ครั้งนี้”

ราชันนภากล่าวจบ ทั้งสามคนที่ยืนอยู่บนร่างสัตว์อสูรนกยักษ์ก็

โบกมอืทกัทาย ก่อนทีน่กยกัษ์จะบนิทะยานผ่านไปอย่างรวดเรว็ สร้างความ

หงุดหงิดให้แก่ราชันนภามาก

“แบบนี้พวกมันคงไปถึงก่อนพวกเราแน่”

ลูกสมุนที่อยู่ข้างๆ กล่าวขึ้น

“ง้ันเราจะเปลี่ยนแผนการใหม่ ฉันกับกลุ่มคนที่มีสัตว์อสูรบินได ้

จะล่วงหน้าไปยังเทือกเขาสัตว์สวรรค์ก่อน ส่วนคนที่ไม่มีสัตว์อสูรบินได้ให้

เดินทางตามโปรแกรมเดิม”

ราชันนภากล่าวจบก็เรียกสัตว์อสูรเลี้ยงออกมา มันเป็นมังกรสาย

พันธุ์ยุโรปมีหางคล้ายดาบ ตัวใหญ่มาก ผู้เล่นสามารถขึ้นไปขี่ได้นับสิบคน

ผู้เล่นที่มีสัตว์อสูรเลี้ยงบินได้ต่างพากันเรียกสัตว์เลี้ยงของตัวเอง

ออกมาเช่นกัน ราชันนภาตรวจนับก�าลังพล เขาสามารถพาคนไปตามแผน

ใหม่ได้หนึ่งร้อยกว่าคน ซึ่งใกล้เคียงกับกิลด์เทพสวรรค์ที่ล่วงหน้าไปแล้ว

“อีกสามร้อยคนให้ท�าตามแผนเดิม ฉันจะไปก่อน”

ราชันนภากล่าวจบก็สั่งให้สัตว์อสูรเลี้ยงบินทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้า 

ไม่นานก็หายไปจากสายตา

กิลด์เซียนเหยียบฟ้า 

เฒ่าสลัดกับเฒ่าผักชีเดินทางโดยใช้แผนที่ลับของกิลด์ ท�าให้ไม่ไป

ทับซ้อนกับเส้นทางท่ีคนอื่นใช้กันอยู่ การเดินทางครั้งนี้ได้ใช้สัตว์อสูรนก

กระยางขาวคู่ของเฒ่าผักชีและเฒ่าสลัดเป็นพาหนะ โดยใช้วิธีให้สัตว์อสูร

สลับกันเป็นพาหนะเดินทางทั้งกลางวันและกลางคืน

สองเฒ่าวยัชราตัดสินใจพาลูกน้องยอดฝีมอืระดบัสงูห้าคนล่วงหน้า

ไปด้วยกันก่อน สว่นกองก�าลงัทีต่ามหลงัมา ให้เรง่รบีเดนิทางไปสมทบเรว็

ที่สุด

“กิลด์อื่นๆ ส่งคนมาหาใบบวชเยอะมาก พวกเรามาแค่ไม่กี่คน เกิด

ปะทะกันจะท�ายังไงวะ”

เฒ่าสลัดถามขึ้น

“ข้ามั่นใจ ไม่น่าเกิดการต่อสู้เร็วๆ นี้ แต่ถ้าพวกเราไปช้ามีโอกาส
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ได้ตีกันกับกิลด์อื่น”

เฒ่าผักชีให้ความเห็น

“เฒ่าฟ้าฟื้นได้รับค�าส่ังเฒ่าทะเลให้เดินทางไปส�ารวจก่อนแล้ว  

ตอนนี้ยังเงียบอยู่เลย สงสัยยังคงหาไม่เจอ”

เฒ่าสลัดกล่าวพร้อมกับถอนใจ

“ถ้าพวกเราเดินทางแบบไม่มีพัก ไม่เกินสองวันเราจะเข้าเขต 

เทือกเขาสัตว์สวรรค์ หวังว่าพวกเราจะไปถึงที่นั่นเป็นกิลด์แรกๆ”

เฒ่าผักชีกล่าวน�้าเสียงเต็มไปด้วยความหวัง

“ใบบวชในภารกิจนี้ส�าคัญกับกิลด์พวกเรามากๆ มันหมายถึงการ

คงอยู่ของกิลด์ และความเป็นอันดับหนึ่งของกิลด์ในอนาคตของเกมอีก

ด้วย พวกเราต้องท�าให้ส�าเร็จเท่านั้น ห้ามผิดพลาด แม้จะแลกด้วยระดับ

ที่ลดลง พวกเราก็ต้องยอมรับโดยไม่เสียใจใดๆ” เฒ่าสลัดกล่าวเสียงเรียบ 

เฒ่าผักชีพยักหน้ารับ เช่นเดียวกับเหล่าสมุนที่พามาด้วยทั้งห้าคน

บนเส้นทางสัญจรหลัก 

กิลด์สายหมอกก็ส่งคนไปยังเทือกเขาสัตว์สวรรค์เช่นกัน พวกเขา 

ไม่ได้ใช้สัตว์อสูรบินได้ แต่ใช้สัตว์อสูรกลุ่มวิ่งเร็วเป็นพาหนะเดินทาง

ผูท่ี้รบัผดิชอบเป็นผูน้�าในการเดนิทางคอื เมฆพยคัฆ์ เขาขีอ่ยูบ่นหลงั

เสือตัวเขื่อง ด้านหลังยังมีร่างของสัตว์อสูรวิ่งเร็วอีกหลายชนิด

“เร็วเข้า! กิลด์เทพสวรรค์น�าพวกเราไปไกลแล้ว ต่อให้พวกเราใช้

เส้นทางลัด ยังไงก็คงถูกกิลด์เทพสวรรค์ท้ิงห่างไปถึงหนึ่งวัน เราต้องร่น

ระยะห่างให้ได้”

เมฆพยัคฆ์หันไปบอกลูกสมุนที่ไล่ตามหลังมา

“บ้าชะมัด! เป็นคราวซวยของกิลด์สายหมอกจริงๆ ผู้เล่นที่มีสัตว์

อสูรบินได้ดันไปท�าภารกิจหมด ถ้าจะรอพวกเขากลับมามันก็ไม่ต่างจาก

ฉันขี่สัตว์อสูรไปเองแล้ว”

เมฆพยัคฆ์บ่นอุบ

“ฝ่ามือค�้าฟ้าที่นัดเจอกันในเส้นทางด้านหน้าบอกว่า พรานใหญ่ 

เอ่อ…บอสซา ไม่ใช่สิ! นักบุญบอส อ๊ากกก! ช่างมันเถอะ! ชื่อเยอะเกิน 

เขาก็ไปเทือกเขาสัตว์สวรรค์เหมือนกัน ถ้ามีเรื่องเดือดร้อนให้ขอความ



ปากกาแดงดำา  59

ช่วยเหลือจากเขา”

เมฆพยัคฆ์คิดในใจ

“ธิดาทอฝันเองก็บอกฉันว่า เขาเป็นชายหนุ่มคนนั้น นึกไม่ถึงเวลา

ผ่านไปไม่กี่เดือนในเกม เขากลับกลายเป็นยอดฝีมือไปซะแล้ว”

เมฆพยัคฆ์ส่ายหน้าพร้อมกับถอนใจยาว

“ไม่ส ิบางทีเขาอาจจะมคัีมภร์ีปกปิดระดบัแบบหวัหน้าก็ได้ มนัต้อง

เป็นอย่างน้ันแน่ ไม่งัน้มนัเป็นไปไม่ได้เลย ผูเ้ล่นระดบัต�า่จะกลายเป็นผูเ้ล่น

ระดับสูงภายในเวลาไม่กี่เดือน”

เมฆพยัคฆ์ตัดสินใจเชื่อแบบนั้น เพราะมันดูสมเหตุสมผลที่สุดแล้ว

รังสัตว์อสรูงเูห่ายกัษ์ทีม่อียูห่ลายร้อยรงัท่ีน่ี ถ้ามองจากท่ีสงูจะเหน็ 

ได้ว่า บริเวณนี้เต็มไปด้วยไข่สัตว์อสูรงูเห่ายักษ์ ใจกลางของรังสัตว์อสูร

งูเห่ายักษ์ ไข่ใบใหญ่สีขาวได้หายไป ท�าให้สัตว์อสูรงูเห่ายักษ์งงมาก  

มันพยายามมองหาไข่รอบๆ รัง แต่ไม่พบเห็นใครมาขโมยไข่ของมัน

กรีด๊! สัตว์อสูรงูเห่ายกัษ์กรดีร้อง เมือ่พบว่าเผลอแป๊บเดยีว ไข่ของ

มันหายไปอีกสองใบแล้ว มันรีบขยับตัวออกจากรังและกวาดตาหาศัตรูที่

ขโมยไข่ แต่ก็ไม่พบเห็นแต่อย่างใด

กรี๊ด! เสียงกรีดร้องของสัตว์อสูรงูเห่ายักษ์ในรังข้างเคียงดังขึ้น  

เมื่อมันได้ประสบเหตุการณ์ประหลาดเหมือนกับแม่งูเห่ายักษ์รังก่อนหน้า 

ชั่วครู่เดียวเหตุการณ์ประหลาดก็แพร่กระจายไปทั่ว สร้างความโกลาหล

ให้แก่รังสัตว์อสูรงูเห่ายักษ์ทั้งหมด พวกมันพากันเคลื่อนไหวเพื่อหาไข่ของ

ตัวเองที่หายไป

ความวุน่วายท่ีเกิดข้ึนท�าให้สัตว์อสูรงูเห่ายกัษ์ตวัอืน่ๆ หงดุหงดิขึน้มา 

และเข้าโจมตีสัตว์อสูรงูเห่ายักษ์ตัวอื่นที่เข้ามาใกล้ไข่ของมัน

บนต้นไม้สูง 

เสียงร้องและเสียงต่อสู้กันของสัตว์อสูรงูเห่ายักษ์ ท�าให้เฒ่าฟ้าฟื้น

ประหลาดใจจนต้องใช้กล้องส่องทางไกลส�ารวจ

“แม่เจ้าโว้ย! มันเกิดอะไรขึ้นวะ หรือกิลด์มังกรเพลิงบุกแล้ว”

เฒ่าฟ้าฟื้นกล่าว เมื่อเห็นการตะลุมบอนหมู่ในบริเวณรังของสัตว์
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อสูรงูเห่ายักษ์

“เอ๋…แต่มันดูแปลกๆ ว่ะ”

เฒ่าฟ้าฟื้นกล่าวอย่างสงสัย

ห่างจากต�าแหน่งของเฒ่าฟ้าฟื้นไม่ไกล 

กิลด์มังกรเพลิง ภายใต้การน�าของอสูรเขียวและอสูรน�้าเงินได้เดิน

ทางมาที่นี่พร้อมกับกลุ่มของเขา ภายหลังจากแน่ใจแล้ว กลุ่มคนที่ตัวเอง

ติดตามได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย อสูรเขียวไม่รู้ว่าศัตรูได้เลือกหลบ

ซ่อนตัว หรือได้ข้ามผ่านรังสัตว์อสูรงูเห่ายักษ์ไปแล้ว ดังน้ันจึงมาส�ารวจ

ด้วยตัวเอง แต่ยังไม่ทันได้ส�ารวจอะไร ทั้งหมดก็ได้ยินเสียงต่อสู้กันที่รัง

สัตว์อสูรงูเห่ายักษ์

“ท่าทางพวกมันจะบุกฝ่าเข้าไปในรังสัตว์อสูรงูเห่ายักษ์แล้ว” อสูร

น�้าเงินกล่าวขึ้น

“นึกแล้ว พวกมันหลบซ่อนตัวแถวนี้ และเลือกจังหวะที่ฉันควบคุม

สัตว์อสูรไม่ได้ ท�าการบุกฝ่ารังสัตว์อสูรงูเห่ายักษ์ไป”

อสูรเขียวตอบ โดยหารู้ไม่ว่า…ไม่ใช่อย่างที่เขาคิดสักนิด

“พวกเราจะเอายังไงต่อ” อสูรน�้าเงินถาม

“เราก็ต้องรีบไปประชิดอาณาเขตของรังสัตว์อสูรงูเห่ายักษ์น่ะสิ  

ถ้ามีจังหวะพวกเราจะได้ฉวยโอกาสข้ามไปเลย” 

อสูรเขียวตอบ

“น่าเสยีดาย ในกลุ่มพวกเราไม่มีใครเล้ียงสัตว์อสรูบนิได้สกัตวั ไม่งัน้

การข้ามผ่านที่นี่มันเป็นงานหมูๆ เลย”

อสูรน�้าเงินบ่น

“รีบไปกันเถอะ เดี๋ยวโอกาสดีๆ ในการข้ามผ่านรังสัตว์อสูรงูเห่า

ยักษ์จะหายไปก่อน”

อสูรเขียวกล่าวจบ ทั้งหมดก็มุ่งหน้าไปยังพื้นที่รังของสัตว์อสูรงูเห่า

ยักษ์

อาณาเขตรังสัตว์อสูรงูเห่ายักษ์ 

ไร้เงาแอบขโมยไข่สัตว์อสูรงูเห่ายักษ์มากินจนพุงกาง มันค่อยๆ  
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โผล่ขึ้นไปภายในรังสัตว์อสูรอย่างช้าๆ โดยดันไข่ใบหนึ่งที่อยู่บนหัวขึ้นสูง 

มันกวาดตาไปด้านหน้าอย่างระมัดระวัง ไร้เงาฉีกยิ้มอย่างยินดีเมื่อพบว่า 

แม่สัตว์อสูรงูเห่ายักษ์เจ้าของไข่ไม่อยู่

ไร้เงาก�าลังจะหยิบไข่บนหัวของมันลงมากิน แต่ก็ชะงักเมื่อเห็น 

แม่สตัว์อสรูงูเห่ายกัษ์ชะโงกหน้าเข้ามาดจูากภายนอกรงั ท�าให้สายตาของ

ท้ังสองฝ่ายประสบพบเจอกัน ไร้เงารีบคว้าไข่อีกสองใบข้างตัว ก่อนจะ 

ดีดตัวออกจากรังสัตว์อสูรงูเห่ายักษ์

กรี๊ดๆ! กรี๊ดๆ! 

เสียงกรีดร้องของสัตว์อสูรงูเห่ายักษ์ ท�าให้การตะลุมบอนหยุดลง

ชัว่คราว ทกุตวัต่างกห็นัมาเหน็ไอ้ตวัจิว๋ตวัหนึง่ก�าลงัวิง่หน ีโดยมีไข่ใบหนึง่

ตั้งบนหัว และอีกสองใบวางอยู่บนเท้าหน้าทั้งสองข้าง 

พวกมันเข้าใจได้ทันที ไอ้ตัวจิ๋วประหลาดคือตัวขโมยไข่ของพวกมัน

นั่นเอง

บึ้ม! เหมือนเสียงระเบิดลง สัตว์อสูรต่างกรูกันเข้าหาไร้เงาจาก 

ทุกทิศทาง ไร้เงาก็ไม่รอช้าเรียกใช้ย่างก้าวพริบตากระโดดหลบซ้ายบ้าง

ขวาบ้างอย่างรวดเร็ว โดยเป้าหมายของมันคือการจะออกจากรังสัตว์อสูร

งูเห่ายักษ์ให้เร็วที่สุด

บนต้นไม้

“เฮ้! นั่นมันตัวอะไรวะ เดี๋ยวๆ! เอ็งอย่าวิ่งมาทางนี้สิ ข้าเดือดร้อน

นะโว้ย!”

เฒ่าฟ้าฟื้นแหกปากร้องลั่น และรีบกระโจนลงจากต้นไม้ปัจจุบัน

ทันด่วน

ในช่วงเวลาเดียวกัน กิลด์มังกรเพลิงภายใต้การน�าของอสูรเขียวก็

แหวกพุ่มไม้โผล่ออกมาพอดี เมื่อเห็นสัตว์อสูรงูเห่ายักษ์จ�านวนมากก�าลัง

มุ่งหน้ามาทางนี้ ท�าให้พวกเขาตกใจมาก

“หนีไม่ทันแล้ว! เตรียมรับมือ”

อสูรเขียวที่ได้สติร้องตะโกนเตือนคนในกลุ่ม

“ไอ้ตัวเล็กถือไข่วิ่ง มันเป็นตัวอะไรกัน”

อสูรน�้าเงินกล่าวขึ้น เมื่อเห็นผู้วิ่งน�าเป็นสัตว์อสูรตัวไม่ใหญ่นักและ



62  เกมน้ีขเกมน้ีขา้ขอเป็นพระเอก เล่ม 10  คัมภีร์จักรวาล

ถือไข่มาด้วย

“ไอ้เจ้านั่น…มัน”

อสูรเขียวพูดไม่ออก เขาจ�าได้ มันเป็นสัตว์อสูรของกลุ่มคนที่เขา

ติดตามนั่นเอง 

ด้านเฒ่าฟ้าฟื้นก็เผ่นแน่บแบบไม่มองข้างหลัง แต่ถึงกระนั้นก็ต้อง

เบรกร่างตัวโก่ง เมื่อเห็นผู้เล่นกิลด์มังกรเพลิงอยู่ด้านหน้าไม่ไกลนัก

“บ้าจริง! หนีมาผิดทางซะแล้ว”

เฒ่าฟ้าฟื้นรีบเปลี่ยนทิศทางในทันที แต่ก็ไม่รอดจากสายตาของ

อสูรน�้าเงิน

“ไอ้แก่กิลด์เซียนเหยียบฟ้า!” 

อสูรน�้าเงินร้องอุทาน

“สัตว์อสูรมาแล้ว! เตรียมรับมือ”

อสูรเขียวร้องตะโกนดังลั่น ท�าให้อสูรน�้าเงินเลิกสนใจเฒ่าเซียน

เหยียบฟ้า ลูกสมุนคนหนึ่งเล็งหอกไปยังร่างของไร้เงาที่วิ่งอยู่ด้านหน้าสุด 

ก่อนจะขว้างไปอย่างรวดเร็ว

วูบๆ! ไร้เงาเคลื่อนไหวหลบโดยไม่ได้ล�าบากมากนัก แต่มันก็พอจะ

ท�าให้คนขว้างและอสูรเขียวตะลึง ไร้เงาวิ่งเข้ามาใกล้กลุ่มของอสูรเขียว 

แล้วมันก็ตัดสินใจขว้างไข่ออกไปใบหนึ่ง โดยมีเป้าหมายที่ผู้เล่นที่ขว้าง

หอกใส่มัน

ผู้เล่นรีบเคลื่อนร่างหลบท�าให้ไข่แตกบนพื้นดิน ไร้เงาถือโอกาส

เคลือ่นร่างผ่านเข้าไปในกลุ่ม อสูรเขียวไม่สามารถโจมตมีนัได้ เพราะระยะ

ห่างจากตัวเขามีมากเกินไป ซ�้าร้ายเขายังต้องรับมือกับสัตว์อสูรงูเห่ายักษ์

จ�านวนมากที่ไล่ตามหลงัไอ้ตวัเลก็มา ไร้เงาเคลือ่นผ่านกลุม่ของกลิด์มงักร

เพลิงอย่างรวดเร็ว มันใช้เวลาไม่ถึงห้าวินาทีด้วยซ�้า

ตูม! ฝูงสัตว์อสูรงูเห่ายักษ์บุกเข้าปะทะกับผู้เล่นกิลด์มังกรเพลิง

อย่างดเุดอืด กล่ินไข่ทีแ่ตกบนพืน้ดนิท�าให้พวกสตัว์อสรูงเูห่ายกัษ์โกรธมาก 

และถือว่าคนกลุ่มนี้ท�าลายไข่ของพวกมัน

แม้จะมสีตัว์อสูรงูเห่ายกัษ์มากกว่าห้าสิบตัวต่อสูก้บักลิด์มงักรเพลงิ 

แต่ก็มีอีกหลายสิบตัวมุ่งหน้าไล่ตามไร้เงาต่อไป 

ไร้เงาใช้ย่างก้าวพริบตาทิ้งห่างสัตว์อสูรออกไปอีกเล็กน้อย การที่
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มันเล้ียงไข่ไว้บนหัวและถือไข่ไว้บนเท้าอีกหนึ่งใบ ท�าให้ความเร็วในการ

วิ่งของมันช้ากว่าปกติ เป็นเหตุให้สัตว์อสูรงูเห่ายักษ์ไล่ตามมันมาได้อย่าง

กระชั้นชิด

ไร้เงาที่ก�าลังคิดหาเส้นทางหนี มองไปเห็นร่างเงาหนึ่งที่หนีอยู่ด้าน

หน้า มันจึงใช้ย่างก้าวพริบตาวิ่งเข้าไปตีคู่

“เฮ้!”

เฒ่าฟ้าฟ้ืนร้องอทุานด้วยน�า้เสยีงตกใจ เพราะอยู่ๆ  ไอ้ตวัเลก็ทีว่ิง่น�า

หน้าสัตว์อสูรงูเห่ายักษ์ กลับวิ่งตีคู่กับตัวเอง

“เอ็งเป็นใคร เอ็งมาได้ไงฟะ” เฒ่าฟ้าฟื้นถามเสียงสูง 

ไร้เงายิ้มเห็นฟันขาว ก่อนจะโยนไข่ในมืออีกใบออกไป เฒ่าฟ้าฟื้น

ลืมตัวจึงเผลอรับไข่มาไว้ในมือแบบงงๆ

“อ๊ากกก! ไข่งู” เฒ่าฟ้าฟื้นกรีดร้อง

“เอ็งเอามาให้ข้าท�าม้ายยย!”

เฒ่าฟ้าฟื้นหันไปโวยวายกับไร้เงา แต่ไม่ทันเสียแล้ว เพราะมันใช้ 

ย่างก้าวพริบตาทะยานออกห่างไปพร้อมกับไข่บนหัวอีกหนึ่งลูก

เฒ่าฟ้าฟื้นเห็นสัตว์อสูรงูเห่ายักษ์ฝูงใหญ่ไล่ตนมาติดๆ ก็ท�าอะไร 

ไม่ถกู ถ้าหยดุจะตกอยู่ในวงล้อมงเูห่ายกัษ์ แต่ถ้าทิง้ไข่ ตวัเองจะอยู่ในฐานะ

ผู้ท�าลายไข่ และจะถูกสัตว์อสูรงูเห่ายักษ์แค้นบุกเข้าโจมตี ที่เฒ่าฟ้าฟื้น

ท�าได้ในปัจจุบันคือ อุ้มไข่และวิ่งไล่ตามไร้เงาไป

ภายในหลุม เสียงปะทะกันดังเล็ดลอดมาจนถึงที่นี่

“ด้านบนน่าจะตะลุมบอนกันแล้ว”

เทพกระบี่ไร้ส�านึกกล่าวขึ้น

“จากที่ได้ยินเสียง คงเป็นการต่อสู้ที่รุนแรงมากๆ”

อู่เงินสันนิษฐาน

“ไม่รู้กิลด์มังกรเพลิงโง่หรือเซ่อเนี่ย ที่เลือกต่อสู้แบบตะลุมบอน 

แทนที่จะสู้พลางหนีพลาง”

เทพกระบี่ไร้ส�านึกกล่าวขึ้น

“ถ้าสู้แบบนี้ คนที่จะเดินทางทีหลังอย่างพวกเราก็สบายเลยสินะ”

อู่เงินกล่าวยิ้มๆ
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“พวกเขาอาจจะตัดสินใจเปิดทางให้พวกท่ียงัมาไม่ถงึก็ได้ อย่าลมืสิ 

กลุ่มของพวกเขามีคนตายเพราะระเบิดกันหลายคน”

ฉางซากล่าวแทรก

“แล้วเราควรจะออกเดินทางเมื่อไร บอส” อู่เงินถาม

“คงต้องรออีกสักพัก” ฉางซาตอบ

“ท�าไมเราไม่ชิงเดินทางในตอนนี้เลย” อู่เงินถามต่อ

“เราเดินทางไม่ได้น่ะสิ ถ้าเราเดินทางก็ต้องผ่านสนามรบ และถ้า

พวกเขายังสู้กันไม่เสร็จ พวกเราก็จะติดร่างแหเข้าไปด้วย ไม่เป็นผลดีต่อ

พวกเราเลย” ฉางซาตอบ

“บอส คิดว่าใครชนะ”

เทพกระบี่ไร้ส�านึกหันหน้ามาถาม

“กองก�าลงัของกลิด์มงักรเพลงิกลุม่ย่อยนีม้เีกอืบสีส่บิคน แต่กองทพั

สตัว์อสรูงเูห่ายกัษ์กม็ีไม่น้อย ผลลัพธ์คงมกีารตายเกดิขึน้ แต่ต่างฝ่ายก็ได้

รับบาดเจ็บและแยกย้ายกันไป” ฉางซาตอบ

“แบบนี้ พอถึงเวลาพวกเราออกเดินทาง ก็ต้องปะทะกับพวกสัตว์

อสูรอยู่ดี” 

อู่เงินกล่าวแทรกขึ้น

“เวลาสัตว์อสูรบาดเจ็บมันจะไม่ไล่ตาม เราสามารถใช้ความเร็ว

ผ่านไปได้”

เทพกระบี่ไร้ส�านึกเอ่ยปากตอบแทนฉางซา

บนสนามรบระหว่างกลิด์มงักรเพลงิกบัฝงูสตัว์อสรูงเูห่ายักษ์ท่ีปะทะ

กันอย่างดุเดือด ทุกอย่างเป็นเหมือนที่ฉางซากับพวกคาดการณ์ไว้

ด้วยระดับ 69 ของอสูรเขียวและอสูรน�้าเงิน ท�าให้กิลด์มังกรเพลิง

ไม่ได้เสียเปรียบมากนัก แม้จะมีผู้เล่นจ�านวนน้อยกว่าสัตว์อสูรงูเห่ายักษ์ 

แต่ด้วยร่างกายอันใหญ่โตของสัตว์อสูรงูเห่ายักษ์ มันก็เป็นไปไม่ได้เช่นกัน

ท่ีอสูรเขยีวกับอสรูน�า้เงนิจะสามารถช่วยเหลอืสมาชิกในกลุม่ทีพ่ลาดท่าได้

ทุกคน แม้พวกเขาสองคนจะฆ่าสัตว์อสูรงูเห่ายักษ์ไปหลายตัวแล้ว แต่ลูก

สมุนของพวกเขาก็ตายไปหลายคนเช่นกัน มันท�าให้ทั้งสองหงุดหงิดมาก

การส่ังถอยของอสูรเขียวไม่มีความหมายอะไรเลย เพราะทุกคน
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ก�าลังหลงอยู่ในวงล้อมของสัตว์อสูรงูเห่ายักษ์ ล�าตัวของพวกมันเหมือน

ก�าแพงกั้นขวางไว้ ท�าให้ทุกคนมองไม่เห็นกันและกัน

เมื่อลูกสมุนถอยไม่ได้ ลูกพี่อย่างอสูรเขียวกับอสูรน�้าเงินก็ต้องลุย

อย่างเดียว ทั้งสองใช้ทักษะในคัมภีร์ระดับสูงโจมตีต่อเน่ือง เพื่อเปิดทาง

และลดการสูญเสียให้แก่สมาชิกในกิลด์

ด้านเฒ่าฟ้าฟื้นเห็นไร้เงาทิ้งห่างออกไปไกล ตัวเองจึงจ�าเป็นต้อง

เลือกใช้ทักษะวิชาตัวเบาก้นหีบไล่ตามไปให้เร็วที่สุด จนทิ้งกลุ่มสัตว์อสูร

งูเห่ายักษ์ฝูงใหญ่ที่ไล่ตามหลังมา

ปกติถ้าวิ่งไล่กันในท่ีราบเป็นระยะทางไกลๆ ทั้งไร้เงาและเฒ่าฟ้า

ฟ้ืนคงต้องตกอยู่ในวงล้อมแล้ว แต่เมือ่ไล่กนัในป่าทีม่ต้ีนไม้จ�านวนมาก จงึ

ท�าให้มีโอกาสหนีรอดมากขึ้น

เกอืบห้านาท ีในทีส่ดุทัง้สองกห็นพ้ีน ไร้เงากบัเฒ่าฟ้าฟ้ืนพากนันอน

หายใจหอบใต้ต้นไม้ต้นหนึ่ง โดยข้างๆ ของทั้งสองมีไข่ของสัตว์อสูรงูเห่า

ยักษ์วางอยู่ด้วย เฒ่าฟ้าฟื้นมองดูไร้เงานอนท�าพุงป่องๆ บนพื้น

“ไอ้หนู เอ็งเป็นสัตว์อสูรของใครวะ”

เฒ่าฟ้าฟ้ืนเอ่ยปากถามขึน้มาดือ้ๆ เพราะปกตแิล้ว ถ้าไม่ใช่สตัว์อสรู

เลี้ยง คงมีการรายงานในหัวของตัวเองแล้ว แต่ถ้าคิดว่าเป็นบอสของเกม 

มันก็คงไม่วิ่งหนีสัตว์อสูรงูเห่ายักษ์แบบนี้

ไร้เงาไม่ได้สนใจเฒ่าฟ้าฟื้น มันอุ้มไข่ข้างๆ ขึ้นมาและใช้หัวโขกดัง

โป๊ก เมื่อเกิดรอยร้าวมันก็จัดการใช้ปากเจาะเข้าไป และยกไข่ขึ้นดูดกิน

อย่างมีความสุข

“กินแบบนี้เลยหรือฟะ” เฒ่าฟ้าฟื้นร�าพึง

ตูมๆ! เสียงระเบิดต้นไม้มาจากที่ไกลๆ ท�าให้เฒ่าฟ้าฟื้นสะดุ้ง

“ฉิบหายละ! ไอ้พวกฝูงงูเห่ายักษ์ยังไล่ตามมาอีกหรือเนี่ย”

เฒ่าฟ้าฟื้นกล่าวจบก็ได้กลิ่นคาวไข่ลอยตลบอบอวลไปทั่วบริเวณ 

ท�าให้เฒ่าฟ้าฟื้นรู้ว่าปัญหามันมาจากที่ไหน และท�าไมสัตว์อสูรงูเห่ายักษ์

ถึงยังตามมาถูกทาง

เฒ่าฟ้าฟื้นหันขวับไปมองไร้เงาอีกครั้ง แต่ก็ไม่เห็นมันแล้ว เฒ่าฟ้า

ฟื้นพบเพียงรูบนพื้นดินเท่านั้น

“ไอ้ฉิบหาย! หนีไปก็ไม่ยอมบอก”
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เฒ่าฟ้าฟื้นลุกพรวดพราดขึ้นยืน และเคลื่อนร่างไปยังรูบนพื้น

“เอ็งมันใจด�า ขุดรูหนีไปคนเดียวได้ไงฟะ น่าจะขุดรูเผื่อข้าหน่อย”

เฒ่าฟ้าฟื้นกล่าวจบก็เผ่นแน่บหนีไปอีกทาง โดยทิ้งไข่ไว้บนพื้นและ

หวังว่าสัตว์อสูรพอได้ไข่จะไม่ไล่ล่าตัวเองอีก 

ไร้เงามุดกลับมาโผล่ยังห้องใต้ดินอีกครั้ง ทุกคนต่างมองดูท้องที่

นูนออกมาของมัน

“ไร้เงาแอบไปกินอะไรมาเนี่ย” อู่เงินเอ่ยปากถาม

“คงเป็นสมุนไพรใต้พื้นดินแถวนี้”

เทพกระบี่ไร้ส�านึกตอบแทน เพราะมันดูสมเหตุสมผลที่สุด 

ไร้เงาหาวนอน ก่อนจะเดินต้วมเต้ียมไปหามุมสงบ และล้มตัวลง

นอนหลับอย่างมีความสุข

เวลาผ่านไปเกือบชั่วโมง 

ในท่ีสุดเสยีงปะทะกนัเหนอืห้องใต้ดนิกส็งบลง ฉางซาจงึออกไปด้าน

นอกและใช้ทักษะดวงตาเวหามองส�ารวจ ก่อนจะลงมาด้านล่าง

“เป็นไงบ้างบอส” เทพกระบี่ไร้ส�านึกถาม

“ผลลัพธ์เป็นไปตามคาดหมาย มีล้มตายและบาดเจ็บกันทั้งสอง

ฝ่าย” ฉางซาตอบ

“งั้นเราจะต้องออกเดินทางกันเดี๋ยวนี้สินะ”

เทพกระบี่ไร้ส�านึกกล่าวขึ้น ฉางซาพยักหน้ากล่าวว่า

“น่ีเป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่สุดแล้ว เราจะข้ามผ่านรังของสัตว์อสูร

งูเห่ายักษ์ให้เร็วที่สุด”

ฉางซาหนัไปสัง่เหล่าสมนุให้เตรยีมพร้อม แต่ไร้เงามาสะกดิทีข่าของ

เขา พร้อมกับชี้นิ้วเท้ามาที่นิ้วมือของเขา ฉางซาเข้าใจความคิดของมันจึง

พยักหน้าและส่งไร้เงาเข้าไปไว้ในแหวน เช่นเดียวกับสมุนตัวอื่นๆ รวมถึง

ซอมบี้แมนด้วย

“การเดินทางผ่านรังงูเห่ายักษ์ ใช้เพียงผู้เล่นน่าจะสะดวกกว่า”

ฉางซากล่าวขึ้น ซึ่งสองหนุ่มก็เห็นดีด้วย

เมือ่โผล่ขึน้มาบนพืน้ดนิ ฉางซาก็เคล่ือนร่างน�าทกุคนไป เขาสามารถ

ก�าหนดทิศทางเคลือ่นที่ได้อย่างแม่นย�า เพราะใช้ทกัษะดวงตาเวหาน�าทาง
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นั่นเอง

ฉางซาไม่สนใจอสูรเขียวจะยังแอบจับตาดูพวกเขาไหม เพราะยังไง

อสูรเขียวกับพวกก็ไม่มีทางที่จะเคลื่อนไหวกองก�าลังตามมาได้ในตอนน้ี 

ตราบใดที่ผู้เล่นในกลุ่มที่ตายไปยังไม่ฟื้นคืนกลับมา

บนพืน้ทีร่งัของสตัว์อสรูงเูห่ายกัษ์ ซากสตัว์อสรูทีต่ายไปเป็นจ�านวน

มากท�าให้การเดนิทางของฉางซากบัพวกปลอดภยัย่ิงขึน้หลายระดบั ฉางซา

พาเทพกระบี่ไร้ส�านึกกับอู่เงินเคลื่อนร่างผ่านรังสัตว์อสูรไปอย่างรวดเร็ว 

รังสัตว์อสูรงูเห่ายักษ์มีความกว้างถึงห้ากิโลเมตร จึงใช้เวลาอยู่ไม่น้อยที่

จะข้ามผ่านไป

เฒ่าฟ้าฟื ้นท่ีวิ่งย้อนกลับมา เมื่อใช้ทักษะส�ารวจตรวจพบการ

เคลือ่นไหวของผูเ้ล่นกลุม่หนึง่อยูห่่างจากตวัเองออกไปเกอืบหนึง่กโิลเมตร 

แม้เฒ่าฟ้าฟื้นยังเดาไม่ออกคนกลุ่มนี้เป็นใคร แต่ด้วยประสบการณ์อัน

โชกโชน เฒ่าฟ้าฟื้นคิดว่าการจะเดินทางผ่านรังสัตว์อสูรให้ปลอดภัยน้ัน 

ต้องไปในช่วงเวลานี้ถึงจะปลอดภัยที่สุด เฒ่าฟ้าฟื้นก็ไม่รอช้ารีบเคลื่อน

ร่างเข้าสู่อาณาเขตรังสัตว์อสูรงูเห่ายักษ์ในทันที

รังสัตว์อสูรงูเห่ายักษ์ 

ฉางซาไม่ได้ใช้วิชาตัวเบาถึงขีดสุด เพราะถ้าท�าเช่นนั้นสองเบ๊ที่อยู่

ข้างหลังจะตามไม่ทัน ฉางซาเรียกใช้ทักษะนิ้วสายฟ้าท�าหน้าที่เคลียร์เส้น

ทาง เพราะมันเป็นท่าที่ใช้ง่ายและรวดเร็ว การโจมตีในระยะ 100 เมตร 

ตามก�าลังของทักษะเพียงพอแล้ว ไม่จ�าเป็นต้องกินทรูซาลาเปาเพิ่ม

ตูมๆๆ! เสียงระเบิดร่างสัตว์อสูรงูเห่ายักษ์ตัวแล้วตัวเล่า พวกมัน 

ไม่ได้มีโอกาสต่อสู้กับฉางซาสักนิด ทุกตัวล้วนตายเพียงแค่ขยับ ฉางซา 

ไม่ได้เร่งรีบนัก จึงท�าการเก็บเงินและสิ่งของที่ตีได้ไปด้วย

เฒ่าฟ้าฟื้นที่ไล่ตามหลังมาไม่กล้าเข้าไปประชิด เพราะตัวเองไม่รู้

ด้านหน้าเป็นใครกันแน่ ยิ่งปัจจุบันอยู่ในรังสัตว์อสูรงูเห่ายักษ์ มีอันตราย

รอบด้าน ควรตั้งสติระวังตัวเองดีกว่า

กิลด์มังกรเพลิง 

อสรูเขียวกับอสูรน�า้เงินสีหน้าไม่ค่อยดนีกั การต่อสูเ้มือ่ครูเ่สยีคนไป
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ถึงสิบแปดคน รางวัลที่ได้จากการฆ่าสัตว์อสูรมันไม่คุ้มสักนิด

“ก่อนสัตว์อสรูจะบกุ ฉนัเหน็ไอ้แก่ของกลิด์เซียนเหยียบฟ้า ไม่รู้เป็น

ฝีมือของมันหรือเปล่า” อสูรน�้าเงินกล่าวขึ้น

“ไม่ใช่หรอก ฉันจ�าไอ้เปี๊ยกที่วิ่งถือไข่ได้ดี” อสูรเขียวกล่าวขึ้น

“ไอ้เปี๊ยกถือไข่”

อสูรน�้าเงินทวนความคิด ไม่นานภาพของไร้เงาก็ปรากฏขึ้นมาใน

สมอง

“แล้วไง นายรู้ว่ามันมาจากไหนหรือ” อสูรน�้าเงินถาม

“ใช่! มันเป็นสัตว์อสูรเลี้ยงของกลุ ่มคนที่เล ่นงานอสูรฟ้าจน

สะบักสะบอมยังไงล่ะ”

อสูรเขียวตอบ ท�าให้อสูรน�้าเงินตาเบิกโต

“นายแน่ใจนะ” อสูรน�้าเงินถามซ�้า

“ฉันเฝ้าติดตามพวกมันตลอด ท�าไมฉันจะจ�ามันไม่ได้”

อสูรเขยีวกล่าวเสยีงเรยีบ อสรูน�า้เงนินิง่คิดอยูน่านกส่็ายหน้ากล่าวว่า

“ฉันว่าไม่ใช่การกระท�าของพวกมันหรอก”

“ท�าไมนายคิดแบบนั้น ทั้งๆ ที่ฉันจ�าไอ้เปี๊ยกนั่นได้ และมันเป็นคน

พาสัตว์อสูรมาหาพวกเรา” อสูรเขียวถาม

“เพราะการตัดสินใจมาที่นี่ มันเป็นการตัดสินใจของพวกเราเอง 

ยังไงล่ะ แถมมันเป็นสัตว์อสูรจะวางแผนได้ไง ถ้ามันท�าได้ มันก็เป็นคนใน

ร่างสัตว์อสูรแล้ว”

อสูรน�้าเงินกล่าวด้วยเหตุผล ท�าให้อสูรเขียวอึ้งไปชั่วขณะ ก่อนจะ

พยักหน้ากล่าวว่า

“นายพูดถูกต้อง บางทีไอ้เปี๊ยกนั่นคงหนีสัตว์อสูรมาทางพวกเรา

โดยบังเอิญ”

“สิ่งที่เราน่าจะมั่นใจได้อย่างหนึ่งก็คือ ถ้าไอ้เปี๊ยกนั่นยังอยู่ที่นี่ กลุ่ม

ของมันก็น่าจะยังอยู่ใกล้ๆ บริเวณนี้เช่นกัน”

อสูรน�้าเงินกล่าวขึ้น

“แย่แล้ว! พวกมันอาจจะถือโอกาสทองนี้ข้ามรังสัตว์อสูรไป”

อสูรเขียวไม่รอช้ารีบทะยานขึ้นไปบนต้นไม้สูง ก่อนจะหยิบกล้อง

ส่องทางไกลออกมา
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“กลุ่มฝุ่น”

อสูรเขียวกล่าวขึ้นเบาๆ ก่อนจะลดกล้องส่องทางไกลลง

“บัดซบ! พวกมันฉวยโอกาสท่ีสัตว์อสูรงูเห่ายักษ์บาดเจ็บ บุกผ่าน

ไปจริงๆ”

อสูรเขียวค�าราม ก่อนจะเหินร่างลงมาด้านล่าง


