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เล่ือนระดับ

ม่านน�้าตกชั้นที่หก 

ฉางซาทะยานร่างพุ่งทะลุออกมา ก่อนจะเหินร่างลงไปยืนบนพื้น 

ห่างจากบ่อน�า้เกือบส่ีเมตร ฉางซาเงยหน้ามองท้องฟ้าทีเ่ตม็ไปด้วยภาพของ

ดวงดาวอย่างตื่นตะลึง ชั่วอึดใจต่อมามันค่อยๆ จางหายไปทีละน้อย และ

ความสว่างของตอนกลางวันก็กลับมาแทนที่เหมือนเดิม

“เกิดอะไรขึ้น”

ฉางซาไม่เข้าใจ ก่อนจะมองหาสองหนุม่ แต่ก็ไม่เจอไม่รู้หายไปไหน 

ฉางซาเดินไปยังริมบึง ปัจจุบันคัมภีร์จักรวาลได้เปลี่ยนให้ผมของเขาเป็น 

สีเงิน ดังนั้นหัวโล้นๆ ที่มีผมขึ้นเล็กน้อยจึงไม่มีให้เห็นอีกต่อไปแล้ว

ฉางซาเรยีกหอกเหลก็ด�าออกมาถอืไว้ เขามองไปยังช้ันน�า้ตกด้านหน้า

“ทักษะหอกควงสว่าน”

ฉางซาเรียกใช้ทักษะและแทงออกไป 

ซ่า! ซ่า! บึงน�้าถูกพลังของหอกดึงดูดกลายเป็นเกลียวพุ่งเข้าหา

น�้าตกชั้นที่หนึ่งราวกับสว่านยักษ์ 

ตูม! เสียงระเบิดดังสนั่นหวั่นไหว น�้าตกชั้นที่หนึ่งพังทลายลงมา 
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ท�าให้น�้าตกชั้นอ่ืนๆ ที่อยู่เหนือขึ้นไปยุบตัวลงมาด้วย สุดท้ายก่อเกิดเป็น

คลื่นน�้าอัดย้อนกลับเข้าไปหาฉางซา

ตูม! ฉางซาระเบิดพลังยุทธกระแทกกลับไป ตูมๆๆ! เสียงปะทะดัง

สนั่นหวั่นไหว คล่ืนน�้าท่ีโถมเข้าหาฉางซาไม่สามารถทะลักขึ้นมาบนฝั่งได้ 

มันเหมือนปะทะกับก�าแพงขนาดใหญ่และย้อนกลับลงไปในบึงน�้า

“ไม่เลว ด้วยระดับปัจจุบัน ฉันคงอัดมันตรัยได้อย่างสูสีแล้ว”

ฉางซากล่าวขึ้นเบาๆ จบ สกิลระวังภัยของเขาก็ตรวจพบสองหนุ่ม

ก�าลังมุง่หน้าเข้ามาหาเขา สองหนุม่ตะลงึมองดนู�้าตกสบิสองช้ันทีพ่งัทลาย

ลงมาสลับกับมองดูฉางซา

“ผมของบอส!” อู่เงินร้องอุทาน

“มันเป็นผลกระทบจากคัมภีร์จักรวาล” ฉางซาตอบ 

เทพกระบี่ไร้ส�านึกมองดูชั้นน�้าตกที่ถูกท�าลายกล่าวว่า

“นั่นก็…เป็นผลกระทบจากคัมภีร์จักรวาลหรือ”

“ไม่! ฉันท�าลายมันเอง” ฉางซาตอบยิ้มๆ

“คัมภีร์จักรวาลให้อะไรแก่บอสบ้าง”

อู่เงินถามอย่างอยากรู้ ฉางซายิ้มกล่าวว่า

“อย่างแรก มันให้ฉันเลื่อนระดับพื้นฐาน”

“เลื่อนระดับ!”

สองหนุ่มร้องอุทานดังลั่น ฉางซาพยักหน้ารับ

“ไม่เคยมีคัมภีร์ใดให้ผู้เล่นเลื่อนระดับมาก่อน!”

อู่เงินร้องอุทาน ฉางซาส่ายหน้ากล่าวว่า

“บางทีคัมภีร์ระดับจักรพรรดิทุกเล่มก็ท�าให้ผู้ครอบครองมันเลื่อน

ระดับเช่นกัน เพียงแต่พวกเขาอาจจะโชคไม่ดีเท่ากับฉัน”

“หมายความว่ายังไงบอส” เทพกระบี่ไร้ส�านึกถามบ้าง

“หมายความว่า พวกเขาได้ครอบครองคัมภีร์จักรพรรดิ เมื่อระดับ

ของพวกเขายังต�่าอยู่ยังไงล่ะ แต่ส�าหรับตัวฉัน มันแตกต่างออกไป เพราะ

ฉันได้ครอบครองมันเมื่อระดับพื้นฐานของฉันสูงแล้ว” ฉางซาตอบ

“บอส…เลื่อนกี่ระดับ” อู่เงินร้องตะโกนถาม

“5 ระดับ” ฉางซาตอบ

“อ๊ากกก!”
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สองหนุ่มกรีดร้องออกมาทันที จนฉางซาต้องปิดหู

“จะร้องหาพระแสงอะไรเนี่ย!” ฉางซาบ่น

“ปัจจุบันระดับพื้นฐานของบอสก็อยู่ที่ 75 สินะ”

อู่เงินกล่าวขึ้น ฉางซาส่ายหน้ากล่าวว่า

“ไม่ใช่”

สองหนุ่มท�าหน้างงทันที

“ฉันบวกเลขผิดหรือ 70+5 มันก็เท่ากับ 75 นี่”

อู่เงินหันไปถามเทพกระบี่ไร้ส�านึก

“มีบางอย่างเกิดขึ้นใช่ไหม บอส”

เทพกระบี่ไร้ส�านึกถามอย่างรู้ทัน ฉางซายิ้มกล่าวว่า

“ถูกต้อง! ดูเหมือนคนเขียนโปรแกรมจะคาดไม่ถึงว่า มันจะเกิด

เหตุการณ์บางอย่างกับฉัน”

“เหตุการณ์บางอย่าง…มันอะไรหรือบอส” อู่เงินรีบถามต่อ

“ก่อนหน้านี้ ฉันกินซาลาเปาเพิ่ม 3 ระดับ เข้าไป ท�าให้ระดับขึ้นไป

อยู่ที่ 73 ฉันได้เรียกใช้ทักษะลดระดับ ท�าให้ระดับฉันไปค้างอยู่ที่ 72 นั่น

เป็นบั๊กโปรแกรมแรกที่ฉันเจอ แต่เมื่อได้รับคัมภีร์จักรวาล ระบบกลับเอา

ระดับของฉันที่กินซาลาเปาไปคิดบวกน่ะสิ ท�าให้ระดับของฉันขึ้นไปอยู่

ที่ 78 แบบงงๆ”

ฉางซาอธิบาย ท�าให้สองหนุ่มตาโตเท่าไข่ห่าน

“78!”

สองหนุ่มแหกปากร้องลั่นกว่าเดิมอีก

“แต่ระดับของฉันตอนนี้อยู่ท่ี 77 เพราะฉันเรียกใช้ทักษะลดระดับ

ลงมา 1 ระดับ”

ฉางซากล่าวยิ้มๆ

“บอสนี่ โคตรโชคดีเป็นบ้า!”

อู่เงินกล่าวน�้าเสียงอิจฉา

“แล้วทักษะในคัมภีร์จักรวาลมีอะไรเจ๋งๆ บ้าง บอส”

เทพกระบี่ไร้ส�านึกถามอย่างสนใจ ฉางซาคลี่ยิ้มกล่าวว่า

“ท่าทักษะแรกคือ ดาวตก ท่าทักษะที่สองคือ แบล็กโฮล และท่า

ทักษะสุดท้ายคือ ก๊อบปี้ทักษะ”
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“ก๊อบปี้ทักษะ มันก๊อบปี้ได้ทุกทักษะเลยหรือ”

อู่เงินเอ่ยปากถามน�้าเสียงอิจฉาอีกครั้ง

“ใช่ แต่มันก็มีข้อจ�ากัดอยู่บ้าง”

ฉางซาตอบ ท�าให้อู่เงินท�าหน้าสงสัย

“หมายความว่ายังไงหรือ”

เทพกระบี่ไร้ส�านึกถาม

“มันก๊อบปี้ได้เฉพาะทักษะที่เพิ่งเห็น เช่น นายใช้ทักษะปุ๊บ ฉันก็

ก๊อบปี้และใช้ปั๊บ หลังจากนั้นฉันจะใช้ทักษะของนายไม่ได้อีก จนกว่านาย

จะใช้ทักษะอีกรอบ”

ฉางซาตอบ อู่เงินเบ้ปากกล่าวว่า

“มันก็ต้องจ�ากัดแบบนั้นอยู่แล้ว ไม่งั้นบอสเล่นก๊อบปี้ทุกคัมภีร์ใน

ยุทธภพเก็บไว้ใช้ แล้วใครจะไปสู้บอสได้”

“คัมภีร์ก็หาเจอแล้ว พวกเราจะเอายังไงกันต่อ”

เทพกระบี่ไร้ส�านึกเปลี่ยนประเด็นถาม

“ฉนัว่าจะไปอาละวาดทีเ่มอืงวารซีะหน่อย แต่ฉนัคงไปไม่ทนัสงคราม

กับบอสลับพวกนั้น เพราะพวกเรายังจะต้องตามหาสมุนไพรเลื่อนระดับ

อีกแห่ง”

ฉางซากล่าวยิ้มๆ ท�าให้อู่เงินอยากจะร้องไห้

“บอสต้องการจะปรับระดับให้ถึง 80 เลยสินะ” อู่เงินถาม

“ฮ่าๆๆ! ก่อนหน้าฉันไม่เคยคาดหวังระดับจะขึ้นพรวดพราด ตอนนี ้

ระดับ 80 ไม่ได้อยู ่ในเป้าหมาย เพราะแค่ฉันกินซาลาเปาฉันก็ไปถึง

ระดับ 81 แล้ว ดังนั้นความคาดหวังเบื้องต้นของฉันก็คือ เพิ่มอีกสักระดับ

ก่อนจะไปถึงเมืองวารี ฮ่าๆๆ!”

ฉางซาเงยหน้าหัวเราะดังลั่น

“พวกเราจะเดินทางวันนี้เลยไหมบอส จะได้ไปถึงหุบเขาสมุนไพร

นั่นไวๆ”

เทพกระบี่ไร้ส�านึกถาม

“เราจะพักทีน่ีส่กัคนื ฉนัต้องการให้ไร้เงามนัหาสมบตัใิต้ดินดู บางที

พวกเราอาจจะมีโชคที่นี่เพิ่มเติม”

ฉางซาตอบ ท�าให้สองหนุ่มดวงตาวาวโรจน์ 
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ฉางซาเรียกไร้เงาออกมา มันก็ปีนขึ้นไปอยู่บนไหล่ของฉางซา และ

ท�าตาปริบๆ มองสองหนุ่ม ทั้งสองมองดูไร้เงา มันเหมือนตุ่นน่ารักตัวหนึ่ง 

ไม่มพีษิมภียั แต่ใครจะไปคดิว่า ตอนนีม้นัเป็นบอสระดบัสงูของเกมไปแล้ว 

ใครคิดจะฆ่ามัน ต่อให้เป็นกิลด์ระดับกลางก็ยังท�าไม่ได้

เมืองวารี เกาะเทพต้นไม้ 

หลังจากผ่านการประชมุกนัมาหลายช่ัวโมง ทกุอย่างกล็งตวั ผูเ้ล่นใน

เมืองที่ระดับต�่ากว่า 60 จะถูกย้ายไปที่อื่นชั่วคราว และเพื่อป้องกันปัญหา

คัมภีร์ระดับสูงปะทะกันเอง แต่ละทีมจะแยกย้ายกันไปจัดการบอสลับใน

ทิศทางต่างๆ เป้าหมายก็คือ ไม่ให้พวกมันรวมตัวกันได้

กิลด์ระดบักลางหลายกลิด์ได้รบัการอนมัุตใิห้เข้าสูส่งครามด้วย เช่น 

กิลด์แพรสวรรค์ กิลด์สายหมอก และอีกหลายๆ กิลด์ พวกเขาจะท�าหน้าที่

ก�าจัดลูกสมุนของบอสลับ

ผู้เล่นที่มีทักษะทางน�้าถูกระดมมาเกือบ 5,000 คน เพราะพวกเขา

จะต้องปะทะกบักองทัพขนาดใหญ่ท่ีมาทางทะเล ผูเ้ล่นทีม่ทีกัษะบนิได้หรอื

มีสัตว์อสูรบินได้ก็ถูกระดมมาประจ�าการรอบๆ เกาะเช่นกัน กองก�าลังนี้

เป็นกองก�าลังผสมของทุกกิลด์ ซึ่งมีก�าลังพลราวๆ 10,000 คน

ผู้เล่นที่มีกองก�าลังมากที่สุดคือผู้เล่นที่เน้นปะทะบนบก พวกเขา

ระดมพลกันมาได้เกือบสามแสนคน ระดมเรือรบทางน�้ามาได้ 3,800 ล�า 

เรือทุกล�าติดตั้งปืนใหญ่เอาไว้ ปืนใหญ่พวกนี้สามารถโจมตีได้ไกลถึง 

สองกิโลเมตร และบนดาดฟ้าเรือยังติดตั้งฉมวกขนาดใหญ่ไว้ด้วย

นอกจากกลุ่มผู้เล่นแล้ว กลุ่มสัตว์อสูรเลี้ยงปะทะหนักบนบกก็ถูก

เกณฑ์เข้ามาต่อสู้ในศึกครั้งนี้ด้วย พวกมันมีจ�านวนประมาณ 35,000 ตัว

กิลด์ทั้งหมดท่ีประชุมกันค่อนข้างแปลกใจมากที่ราชันมังกรไฟแห่ง 

กิลด์มังกรเพลิงกระตือรือร้นกับการระดมพลเป็นพิเศษ ราชันมังกรไฟ 

เสนอให้คัดเอาเฉพาะคนที่แข็งแกร่งที่สุดของกิลด์ไปปะทะกับบอสลับ

เท่านั้น เพราะระดับต�่าเอาไปสู้ก็ตายเปล่า ซึ่งทุกคนก็เห็นชอบด้วย

เพยีงไม่กีช่ัว่โมง ลกูสมนุของแต่ละกลิด์กน็�าคนไปวางระเบดิในทะเล

ตามแผนการท่ีได้วางไว้ ระเบดิครัง้นี้ใช้มากถงึหนึง่แสนลกูโดยกระจายไป

ตามจุดต่างๆ เพื่อเตรียมต้อนรับผู้มาเยือน
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กลุ่มของกิลด์เซียนเหยียบฟ้า

“ข้าว่า ไอ้ราชันมังกรไฟมันก็เป็นคนดีกับเขาเหมือนกันนะ ใครจะ

ไปคิดว่า มันจะประกาศขอปะทะกับบอสลับเป็นคนแรกๆ”

เฒ่าทะเลกล่าวลอยๆ

“มันจะมีแผนอะไรหรือเปล่านะ” เฒ่าพายัพถาม

“การเสนอตัวไปสู้กบับอสลับท่ีอยูร่ะดบัเท่าไรก็ไม่รู ้เอง็คดิว่ามนัจะ

ได้ประโยชน์อะไร มนัมแีต่ความเส่ียงอย่างเดยีว ส�าหรบัข้าไอ้ราชนัมงักรไฟ 

มันได้ตัดสินใจจะเสียสละตัวเองมาแล้ว”

เฒ่าทะเลตอบ

“ไม่ว่าชนะหรือแพ้ ชื่อเสียงของมันจะดังกระฉ่อนแน่นอน”

เฒ่าประจิมกล่าวเสียงเรียบ

“พวกเราเองก็เตรียมตัวรับมือกันเถอะ เหล่าผู้เฒ่าทั้ง 220 คน จะ

ต้องท�างานเป็นทีม การเข้าโจมตีในแต่ละจุดจะผิดพลาดไม่ได้ ถ้าตายยก

กิลด์ก่อนอีกสามกิลด์ พวกเราคงขายหน้าแย่”

เฒ่าทะเลค�าราม 

เหล่าผู้เฒ่าต่างพากันร้องตะโกนดังลั่น ราวกับตัดสินใจแล้ว พวก

เขาทุกคนจะสู้จนตัวตาย สงครามครั้งนี้ได้ถูกขนานนามว่า ‘มหาสงคราม

เมืองวารีกับบอสลับทั้งสี่’

อีกฟากหนึ่งของเกาะ 

ราชนัสวรรค์กบัราชนัเทพอมตะก�าลงัเหม่อมองออกไปยงัท้องทะเล

“นายคิดว่า ฝ่ายไหนจะชนะ”

ราชันสวรรค์เอ่ยปากถาม ราชันเทพอมตะยักไหล่กล่าวว่า

“ตอบยาก ถ้าระดับของบอสลับไม่สูงเกินไป พวกเราอาจจะพอมี

หวัง”

ราชันสวรรค์สูดหายใจลึกๆ กล่าวว่า

“บอกตามตรงนะ แม้ว่าฉันจะร่วมมือกับนาย ฉันก็ยังไม่มั่นใจจะ

รับมือบอสลับได้ ดูเหมือนการให้สมุนไพรกับพวกบอสลับจะเป็นความผิด

พลาดประการหนึ่ง”

“อย่าไปซีเรียสเลย มันไม่ใช่เพราะสมุนไพรพวกนี้หรอกหรือ จึง
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ท�าให้พวกเราถ่วงเวลามาได้จนถึงปัจจุบัน”

ราชันเทพอมตะกล่าวยิ้มๆ

“จริงสิ นายบอกว่า นายพบเจอคู่ปรับความเร็วแล้ว มันเป็นใครกัน”

ราชันสวรรค์เปลี่ยนเรื่องคุย

“เขาคือคนที่ฝึกคาถานะจังงังไง”

ราชันเทพอมตะตอบ

“น่าเสียดาย เขาไม่ได้อยู่ที่นี่ ไม่งั้นทักษะของเขาจะเป็นประโยชน์

มาก เรื่องการตามหาใบบวชก็เหมือนกัน ราชันนภาไม่ให้พวกเราคาดหวัง

กับมันนัก เพราะต่อให้ได้มา พวกเราก็ฝึกไม่ทัน ในศึกครั้งนี้แม้พวกเรา

สองคนจะต้องตายระดบัลด แต่อย่างน้อยก็ยงัเหลอืราชนันภาไว้กอบกูก้ลิด์ 

ในอนาคต”

ราชนัสวรรค์น�า้เสียงจรงิจัง ราชันเทพอมตะปรายตามองเพือ่น เขา

อมยิ้มกล่าวว่า

“อย่าไปซีเรียสนักเลย ถ้าพวกเราร่วงก็ยังมีอีกหลายกิลด์ร่วงตาม”

ในห้องส่วนตัวบนเรือรบขนาดใหญ่

ราชันมังกรไฟหัวเราะอย่างพึงพอใจ เมื่อแผนการของเขาด�าเนิน

ไปได้ด้วยดี ราชันมังกรไฟมองดูร่างก๊อบปี้ที่ยืนอยู่ข้างๆ ไม่ว่าจะระดับ

หรือทักษะ มันได้รับการก๊อบปี ้มาจากเขาทั้งหมด ไอเท็มน้ีเป็นของ 

สุดหวงแหนของเขา และจะน�ามาใช้ยามจ�าเป็นเท่านั้น เพราะเขากลัวว่า

มันจะถูกท�าลายแบบไร้ค่า

แต่ในสถานการณ์ปัจจุบัน มันถึงคราวที่ไอเท็มก๊อบปี้ตัวนี้จะถูกใช้ 

งานแล้ว ราชันมังกรไฟมองออกไปนอกหน้าต่าง เวลานี้เขาได้ระดม 

โกเล็มหินมารวมตัวกันที่นี่ เพื่อแสดงให้ทุกคนในโลกยุทธภพเห็นว่าเขา

เอาจริงแน่นอน

“ไปเป็นตัวแทนของฉัน สู้ให้สมศักดิ์ศรี ถ้ารอดมาได้ ถือว่ามันเป็น

โชคของฉันและนาย เมื่อนายเป็นร่างก๊อบปี้ของฉัน นายก็ใช้โกเล็มหินให้

เต็มที่ ฉันจะรอฟังข่าวดี”

ราชันมังกรไฟสั่ง ร่างก๊อบปี้พยักหน้าและเดินออกจากห้องไป

“ทักษะเปลี่ยนแปลงใบหน้า”
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ราชันมังกรไฟกล่าวเบาๆ ใบหน้าของราชันมังกรไฟก็เปลี่ยนแปลง

ไปจากเดมิ มนัเป็นรปูลกัษณ์หวัหน้ากลุม่คนหนึง่ ทีร่าชันมงักรไฟใช้ปลอม

แปลงออกไปตรวจหาไส้ศกึในกลิด์มานานแล้ว ผูเ้ล่นในกลิด์มงักรเพลงิรู้จกั

เขาในนาม ‘ไฟมังกร’ 

ไฟมงักรเดนิออกไปยงัพืน้ทีว่่างด้านหน้าของเรือ เขามองดูร่างก๊อบป้ี

ของเขาก�าลังพูดคุยกับลูกสมุนบางส่วนบนฝั่งอย่างพึงพอใจ ราวกับว่ามัน

เป็นตัวของเขาจริงๆ 

“เท่านี้แผนการของฉันก็ส�าเร็จไปอีกขั้น ตอนนี้ก็เพียงรอดูว่า บอส

ลับมันจะเจ๋งจริงไหม”

ไฟมงักรกล่าวร�าพงึเบาๆ ก่อนจะหนัไปมองลกูสมนุหลายคนทีก่�าลงั

เดินเข้ามาหา

“หัวหน้ากิลด์สั่งให้ฉันไปท�าภารกิจบางอย่าง เราจะออกเรือทันที 

โดยใช้เส้นทางหลบเลี่ยงบอสลับทุกตัว”

ไฟมังกรประกาศ

“ครับ หัวหน้าหน่วย”

ลูกสมุนรับค�าและแยกย้ายกันไปควบคุมเรือ ราชันมังกรไฟใน 

รูปลักษณ์ของไฟมังกรมองชายฝั่งที่ค่อยๆ ห่างออกไปอย่างยินดี เพราะ

ความฝันของเขาใกล้จะเป็นจริงแล้ว

กิลด์เทพสวรรค์ 

ราชันศาสตรา ประมุขกิลด์ก�าลังนั่งพักอยู่ใต้ต้นไม้ ด้านหน้ามีร่าง

มังกรคงกระพัน เทพหน้าด�า และราชันผมแดงยืนอยู่ สองคนหลังได้ออก

เดินทางไปพร้อมกับดาบใบจักร ท�าให้หลายๆ คนเข้าใจผิดว่า กิลด์เทพ

สวรรค์ได้ทุ่มก�าลังไปกับการตามหาเควสต์ใบบวช แต่แท้ที่จริงแล้ว ทั้ง

ราชันผมแดงและเทพหน้าด�าได้แยกย้ายกันไปท�าเควสต์ยาระดับสูง พวก

เขาเพยีงเดนิทางไปด้วยกันช่ัวคราวเท่านัน้ ซ่ึงพวกเขาใช้เวลาเพยีงสัน้ๆ ท�า

เควสต์ส�าเร็จได้ยาระดับสูงกลับมาหลายเม็ด พวกเขาเองก็ได้รับรางวัลไป

คนละเม็ด ท�าให้ปัจจุบันทั้งสองคนมีระดับ 70 กันแล้ว

ก่อนหน้านี้ สมุนไพรหรือยาเลื่อนระดับให้สูงมากกว่า 70 ค่อนข้าง

หายาก นอกจากราชันศาสตราที่อยู่ระดับ 73 ในกิลด์ก็ยังไม่มีลูกสมุนคน
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ใดมีระดับเกิน 70

ปัจจบุนัราชันศาสตราเน้นสร้างผูเ้ล่นระดบั 70 ไว้ก่อน แต่ถงึกระนัน้

ก็ยังผลิตผู้เล่นในระดับนี้ได้ไม่มาก ทั้งกิลด์มีผู้เล่นระดับ 70 เพียง 9 คน 

ซึ่งแตกต่างจากกิลด์สามราชันสวรรค์มาก 

ราชันศาสตรารู้ข่าวในทางลับว่า กิลด์สามราชันสวรรค์มีผู ้เล่น

ระดับ 70 เกือบ 40 คน ระดับสูงกว่า 70 อีกจ�านวนหนึ่ง 

กิลด์มังกรเพลิงภายใต้ปีกของราชันมังกรไฟ มีผู้เล่นระดับ 70 

ประมาณ 38 คน ระดับสูงกว่า 70 ไม่แน่ชัด แต่มีหลายคนเช่นเดียวกับ 

กิลด์สามราชันสวรรค์ 

กิลด์เซียนเหยียบฟ้า ภายใต้การกุมอ�านาจของเฒ่าทะเล มีผู้เล่น

ระดบั 70 ประมาณ 30 คน แม้จะมผีูเ้ล่นระดบั 70 น้อยกว่ากลิด์หวัตาราง

อีกสองกิลด์ แต่กลับมีผู้เล่นท่ีอยู่ในระดับ 68-69 มากกว่าสองกิลด์แรก

เกือบเท่าตัว ส่วนพวกระดับสูงกว่า 70 ขึ้นไป แม้จะมีอยู่บ้าง แต่ก็ยังน้อย

กว่าสองกิลด์แรกเช่นกัน

การที่ราชันศาสตรายอมเข้าร่วมรบด้วย เพราะคิดว่านี่คือวิธีล้างไพ่

ทีด่ทีีส่ดุ ถ้ากองก�าลังท้ังสามลดขนาดลง มนัจะเป็นโอกาสทีเ่ขาจะผงาดขึน้

มา และต่อให้เขาต้องตาย มันก็คุ้มค่าที่จะเสี่ยง

มังกรคงกระพันเหมือนกับรู้ความคิดของราชันศาสตรา เขาจึงเก็บ

สมุนไพรเลื่อนระดับขั้นสูงที่ราชันศาสตรามอบให้ไว้ไม่ยอมกิน เพราะเขา

อาจจะตายในวันพรุ่งนี้ มันจะเสียของไปเปล่าๆ

เหตุผลที่มังกรคงกระพันไม่ได้รู้สึกสูญเสียใดๆ เพราะการอาศัยอยู่

กับคนเงินหนาอย่างราชันศาสตรา มันท�าให้เขาอยู่อย่างสบายไปอีกนาน 

การพลีชีพเพื่อราชันศาสตรา เขาย่อมได้รับการตอบแทนด้วยเงินจริง ซึ่ง

มังกรคงกระพันก็ยังไม่เคยผิดหวัง

ใต้ต้นไม้อีกด้านหนึ่งของเกาะที่ถูกจัดสรรให้แก่กิลด์สายหมอก 

ขุนพลเหล็กได้ต้ังเต็นท์บัญชาการรบที่นี่ พวกเขาได้รับงานก�าจัด 

ลูกสมุนของบอสลับที่หลุดรอดจากด่านแรกขึ้นมายังพื้นที่ด้านบนภูเขา ซึ่ง

มันก็ไม่ใช่งานง่ายๆ เลย แม้จะเป็นแค่ลูกสมุนแต่ระดับพื้นฐานของพวก

มันอาจจะสูงกว่า 70 สัตว์อสูรระดับนี้ถือว่าฆ่ายากมากๆ พวกเขาจึงต้อง
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วางแผนท�างานกันเป็นทีม เพื่อลดเวลาในการฆ่าพวกมัน

“เมฆพยัคฆ์ติดต่อมาไหม” ขุนพลเหล็กเอ่ยปากถาม

“พี่ชายติดต่อมาแล้ว ตอนนี้น่าจะใกล้ถึงช่องเขาอสุรกายแล้ว”

เทพธิดาทอฝันตอบจบ กวนอิมหยกก็เดินเข้ามาจากทิศทางหน่ึง 

เทพธิดาทอฝันยิ้มกล่าวว่า

“ขอแสดงความยินดีด้วยพี่สาว แม้จะได้รับประสบการณ์เฉียดตาย

จากการไปท�าเควสต์ยาระดับสูงมา แต่ก็ท�าให้ได้รับโชคในคราวเดียวกัน 

ใครจะไปคิดว่ากวนอิมหยกของกิลด์สายหมอกจะมีระดับพื้นฐานก้าว

กระโดดเร็วเช่นนี้”

“ก็แค่ระดับ 70 ถ้าเทียบกับยอดฝีมือคนอื่นๆ ในเกม ฉันยังอยู่

หางแถว”

กวนอิมหยกตอบ ขุนพลเหล็กหัวเราะกล่าวว่า

“ไม่ต้องถ่อมตัวหรอก ฝีมือของเธออาจจะสามารถเอาชนะผู้เล่น

ระดับ 71 ได้แล้วด้วยซ�้า การที่เธอแข็งแกร่งขึ้นมาได้ขนาดนี้ มันเป็นโชค

ของกิลด์พวกเราอย่างแท้จริง”

“ใช่ ฉันเห็นด้วยกับหัวหน้ากิลด์” เทพธิดาทอฝันกล่าวสนับสนุน

“ก�าลังคุยเรื่องอะไรอยู่หรือ” กวนอิมหยกเปลี่ยนเรื่องคุย

“เรื่องของพี่เมฆพยัคฆ์” เทพธิดาทอฝันตอบ

“พอมีความหวังจะได้ใบบวชมาไหม”

กวนอิมหยกถามต่อ เทพธิดาทอฝันถอนใจกล่าวว่า

“ความหวังน้อยมาก”

เทพธิดาทอฝันมองไปยังขุนพลเหล็ก ก่อนจะกล่าวต่อไปว่า

“แต่ฉันรู้ความลับเรื่องหนึ่ง หัวหน้ากิลด์แกล้งให้เขาไปท�าภารกิจนี้ 

เพื่อหาทางไล่เขาออกจากเมืองวารี”

ขุนพลเหล็กก�าลังจะดื่มน�้าถึงกับส�าลักออกมา

“เพื่อรักษาก�าลังบางส่วนไว้สินะ” กวนอิมหยกกล่าวยิ้มๆ

ขุนพลเหล็กถอนใจกล่าวว่า

“ศึกครั้งนี้ ความหวังได้รับชัยชนะน้อยมาก ถ้าพวกเธอสองคนเห็น

ท่าทางไม่ดี ให้ถอนก�าลังไปเช่นกัน ฉันในฐานะหัวหน้ากิลด์จะถอยไม่ได้

เด็ดขาด”
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“ท�าไมหัวหน้าพูดแบบนั้น อย่าลืมในปัจจุบันมีผู้ครอบครองคัมภีร์

จักรพรรดิทั้งสี่คนตัดสินใจสู้ตายกับบอสลับแล้ว”

เทพธิดาทอฝันกล่าวน�้าเสียงหงุดหงิดอยู่บ้าง

“เฮ้อ…บอสลับพวกนั้นไม่กระจอกเลย ท�าตามที่ฉันบอกก็แล้วกัน”

ขุนพลเหล็กกล่าวยิ้มๆ จบ ทั้งหมดก็พบเห็นเรือรบสีขาว มีรูปปั้น

เทพธิดาตั้งอยู่บนดาดฟ้าเรือ ก�าลังมุ่งหน้ามายังเกาะเทพต้นไม้

“ว้าว…คิดไม่ถึงกิลด์นางฟ้าจะมาที่นี่ด้วย”

ขนุพลเหลก็กล่าวจบ ทัง้หมดกเ็หน็ผู้เล่นหญงินบัสบิคนทะยานร่างลง

สูพ่ืน้น�้า พวกเธอเหยยีบย่างเท้าวิง่บนพืน้น�้าราวกบัพืน้ดนิ พรบิตากท็ะยาน

เข้าหาฝั่งด้วยความเร็วสูง

“พวกเธอล้วนเป็นระดับสุดยอดฝีมือ” กวนอิมหยกร้องอุทาน 

ขุนพลเหล็กมองดูหญิงสูงวัยสวมหน้ากากที่ด้านหน้าสุด

“นึกไม่ถึง ประมุขหญิงแห่งกิลด์นางฟ้าจะมาด้วยตัวเอง”

ขนุพลเหล็กกลา่วเสียงเรยีบ เทพธดิาทอฝันเห็นการเคลือ่นไหวของ

หญิงสาวชดุขาวใส่หน้ากากเรว็มากๆ เธอจงึหนัไปมองกวนอมิหยกกล่าวว่า

“พี่สาว พวกเธอเก่งมากหรือ”

“เก่งมาก ทีมนี้น่าจะมีระดับ 70 หรือมากกว่า ผู้หญิงสูงวัยที่ด้าน

หน้า ดูน่ากลัวที่สุด”

“หัวหน้า ฉันไม่รู้เรื่องประมุขหญิงกิลด์นางฟ้ามากนัก ปัจจุบันเธอ

ระดับเท่าไร”

เทพธิดาทอฝันหันไปถามขุนพลเหล็ก

“ตอบยาก แต่ฉันเดาว่า ถ้าระดับไม่เท่ากับเฒ่าทะเลก็ต้องสูงกว่า”

ขุนพลเหล็กตอบ ท�าให้เทพธิดาทอฝันตาโตเท่าไข่ห่าน

หน้าเกาะเทพต้นไม้  เฒ่าทะเลและเหล่าเฒ่าวัยชราต่างๆ  ออกมา

ยืนต้อนรับ

“ไม่ได้เจอกันซะนาน ยังไงก็ขอบคุณที่มายังเกาะเทพต้นไม้”

เฒ่าทะเลเอ่ยปากทักทายก่อน

“ไม่เป็นไร พวกเราเพื่อนเก่ากัน ศึกครั้งนี้ไม่ใช่การแทรกแซงเรื่อง

ระหว่างกิลด์ แต่เป็นการปกป้องดินแดนเมืองวารี มันไม่ผิดกฎที่พวกเรา
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จะเข้ามาช่วยเหลือ”

หญิงชราปิดบังใบหน้าตอบ เฒ่าทะเลมองไปยังเหล่าผู้เล่นหญิงใส่

หน้ากากที่อยู่เบื้องหลัง

“ไม่คิดจริงๆ เธอจะปั ้นเด็กเหล่านี้จนมีระดับสูงได้ในเวลาอัน

รวดเร็ว”

เฒ่าทะเลกล่าวชมเชย

หญงิชราหนัไปมองหญงิสาวท่ีอยูข้่างๆ และเอ่ยปากเรยีก เธอกเ็ข้า

มายืนอยู่ใกล้ๆ

“นี่เป็นลูกศิษย์คนสนิทของฉัน เธอชื่อ เทพธิดาวายุภักษ์ เธอเพิ่งจะ

ผ่านสู่ระดับพื้นฐานที่ 72 เมื่อเช้านี้”

หญิงชรากล่าวเบาๆ ท�าให้เฒ่าทะเลตาโต เพราะผู้เล่นที่ทะลุ

ระดับ 72 มีไม่มากนัก และการมีผู้เล่นระดับสูงมาช่วยรบนับเป็นความ

โชคดีอย่างมาก เทพธิดาวายุภักษ์กล่าวสวัสดีและยกมือไหว้เหล่าผู้เฒ่า 

ทั้งหลายที่ยืนออกันอยู่

“ยินดีที่รู้จักยัยหนู ระดับพื้นฐานของเธอจะช่วยพวกเราได้มากมาย 

เอ่อ…เชิญทุกคนเข้าไปคุยกันข้างในกันดีกว่า ที่นี่ลมแรงเกินไป”

เฒ่าทะเลกล่าวยิ้มๆ และผายมือเชื้อเชิญ

หน้าช่องเขาอสุรกาย 

ในที่สุดกิลด์สายหมอกภายใต้การน�าของเมฆพยัคฆ์ก็มาถึงจนได้ 

พวกเขาเดินทางช้าเพราะได้น�ากองก�าลังมาด้วยจ�านวนมาก จึงมาถึงใน

เวลาใกล้เคียงกับสมาชิกของกิลด์อื่นๆ มีทั้งกิลด์สามราชันสวรรค์ กิลด์

เซยีนเหยยีบฟ้า กิลด์มงักรเพลิง กิลด์เทพสวรรค์ และกลิด์อืน่ๆ อกีมากมาย

ความลับเรื่องสมุนไพรเกสรได้ถูกบอกเล่าในกิลด์ใหญ่ๆ ผู้เล่น 

กิลด์เซียนเหยียบฟ้าบางคนสนิทกับเมฆพยัคฆ์จึงบอกความลับน้ีแก่เขา  

กิลด์ระดับสูงอื่นๆ ก็เช่นกัน หลังจากบอกไปเพียงคนเดียว ความลับก็แพร่

กระจายไปเหมือนไฟลามทุ่ง ไม่นานก็รู้กันหมด มันจึงไม่เป็นความลับอีก

โชคยังดี สมุนไพรเกสรมีมากมาย จึงไม่ได้เกิดการแย่งชิงกันขึ้น
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ระหว่างที่เทพกระบี่ไร้ส�านึกกับอู่เงินพักผ่อนและติดตามข่าวสาร 

ฉางซาได้ขอตัวไปตามหาสุสานกระดูกสัตว์อสูรนกอินทรี โดยฉางซาทิ้ง

ซอมบี้แมนไว้ให้ดูแลพวกเขา

สองหนุ่มต่างก็รู้ดี การไปตามหาสมุนไพรสร้างกระดูกจะต้องบุก

เข้าไปในรังของสัตว์อสูรนกอินทรี มันมีอันตรายมาก ถ้าพวกเขาไปด้วย

จะกลายเป็นภาระของฉางซา

ฉางซาเมื่อเหยียบย่างเข้าสู่รังสัตว์อสูรนกอินทรีก็ระเบิดพลังยุทธ

ระดับ 78 ออกมา สัตว์อสูรนกอินทรีสัมผัสถึงอันตราย พวกมันจึงไม่โผล่

หวัออกมาให้ฉางซาเหน็สกัตวั แม้แต่สตัว์อสรูนกอนิทรเีดก็ทีเ่คยรมุเล่นงาน

สองหนุ่มก็หายไปเกลี้ยง

ฉางซาเดินชมวิวอย่างช้าๆ ผ่านรังขนาดใหญ่หลายร้อยรัง ไร้เงาที่

น่ังอยู่บนไหล่ของฉางซาเลียริมฝีปากของมันตลอดทาง เมื่อมันได้พบเห็น

ไข่ใบใหญ่จ�านวนนับไม่ถ้วน ฉางซาใช้ทักษะดวงตาเวหาในการตรวจสอบ

พื้นที่ มันเป็นเหมือนทักษะทุ่นแรงไม่ให้ฉางซาเดินแบบเสี่ยงดวง 

เวลาผ่านไปเกอืบชัว่โมง ในทีส่ดุเขากก้็าวเข้ามายงัพืน้ทีแ่อ่งกระทะ 

มันคล้ายกับสุสานสัตว์อสูรอื่นๆ ที่เขาเคยเจอ

“หมอกพิษ”

ฉางซากล่าวเบาๆ เมื่อเห็นหมอกพิษสีเขียวปกคลุมทั่วแอ่งกระทะ 

โครงกระดูกขาวโพลนบางส่วนที่โผล่ขึ้นมาเหนือหมอกพิษบ่งบอกว่า ที่น่ี

เป็นสุสานกระดูกสัตว์อสูรนกอินทรีไม่ผิดพลาดแน่

“ไร้เงาไปซ่อนตัวก่อน”

ฉางซาสั่ง ไร้เงาก็หายตัวเข้าไปในแหวน

“หอกประหารจักรพรรดิสังหารเทพ”

ฉางซากล่าวเบาๆ หอกสีทองแดงก็ปรากฏอยู่ในมือของเขา

“เพลิงทองแดง”

ฉางซาเรยีกใช้ทกัษะเพลงิประจ�าหอก มนักล็กุโชนขึน้ทนัท ีฉางซามี

ระดับพื้นฐานอยู่ที่ 78 แล้ว เขาสามารถบังคับเพลิงเผาพิษได้ในระยะทาง

มากกว่า 30 เมตร 

ฉางซาเหินร่างลงไปในแอ่งกระทะ หมอกพิษถูกก�าจัดไปอย่าง

รวดเร็ว 
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“กี๊!” 

จู่ๆ ฉางซาก็ได้ยินเสียงกรีดร้องดังมาจากด้านหน้า ฉางซาจึงรู้ว่ามี 

สัตว์อสูรซ่อนตัวในหมอกพิษ ฉางซาที่เรียกใช้สกิลระวังภัยอยู่ ยังไม่

สามารถตรวจสอบพบการคงอยู่ของมันได้ แสดงให้เห็นว่าสัตว์อสูรตัวน้ี

อยู่ไกลออกไปมาก

“อืม…ไม่รู้เป็นสัตว์อสูรอะไร แต่มันคงรู้มีการบุกรุกพื้นที่ของมัน

แล้ว”

ฉางซาร�าพงึเบาๆ แต่เขาก็ไม่กลวั ด้วยระดบัพืน้ฐาน 78 ในปัจจบุนั 

ต่อให้เป็นสัตว์อสูรระดับ 85 เขาก็สามารถหนีเอาชีวิตรอดจากเงื้อมมือ

ของมันได้

ฉางซาเดนิบกุเข้าไปในสสุานกระดกูสตัว์อสรูนกอนิทรีเกอืบหน่ึงร้อย 

เมตร สกิลระวังภัยก็เตือน ไม่นานสัตว์อสูรเจ้าถิ่นก็โผล่ออกมาจนได้

‘สัตว์อสูรหนอนกินซาก ระดับ 72 เตรียมโจมตี’

‘สัตว์อสูรหนอนกินซาก ระดับ 70 เตรียมโจมตี’

‘สัตว์อสูรหนอนกินซาก ระดับ 71 เตรียมโจมตี

เสียงคอมพิวเตอร์ในหัวของฉางซาดังต่อเนื่อง 

สัตว์อสูรหนอนกินซากโผล่ออกมาสามตัว มันยกหัวขึ้นสูงเกือบสิบ

เมตร ปากของมนัมลัีกษณะเป็นวงกลม และฟันของมนัเป็นชัน้ๆ ลกึเข้าไป

ข้างใน ล�าตัวของมันมีขนาดใหญ่และยาวเกือบสามสิบเมตร นอกจากนี ้

บนล�าตัวของมันยังมีรูเล็กๆ ไว้พ่นควันพิษสีเขียวออกมาเรื่อยๆ ด้วย

“ทักษะนิ้วสายฟ้า”

ฉางซาเรยีกใช้ทักษะโจมตีระยะไกล ล�าแสงสฟ้ีาพุง่ออกจากนิว้ของ

ฉางซา ตูม! มันระเบดิหัวของสตัว์อสูรหนอนกนิซากสองตัวตายในพริบตา 

พวกมันยังไม่ได้ท�าอะไรเลย นอกจากยกหัวดูศัตรูที่บุกเข้ามาถึง

ถ่ิน พลังของล�าแสงไม่ได้สิน้ฤทธิแ์ค่นัน้ มนัยงัพุง่ไประเบดิผนังหนิของแอ่ง

กระทะอีกฝั่งที่อยู่ไกลออกไปเกือบห้าร้อยเมตร

ครืนๆ! ครนืๆ! พืน้ทีแ่อ่งกระทะด้านตรงข้ามทรุดลงมาพร้อมกบัดิน

นับแสนตัน ฝุ่นดินฟุ้งตลบอบอวลขึ้นไปในอากาศสูงหลายเมตร เหล่าสัตว์

อสูรหนอนกินซากภายในสุสานพากันกรีดร้อง

“รุนแรงเกินไปแฮะ ตามจริงแค่ใช้พลังที่ระดับ 73 ก็น่าจะเพียง
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พอแล้ว” 

ฉางซากล่าวพึมพ�า เขาไม่คิดว่าพลังของทักษะน้ิวสายฟ้าจะโหด

ขนาดนี้ 

ชัว่อดึใจต่อมา เสยีงรายงานการตายของสตัว์อสรูดังข้ึนในหวั ฉางซา 

คดิจะเล่นงานตวัทีเ่หลอื แต่กลบัพบว่าพวกมนัเผ่นหนีหายไปเรียบร้อยแล้ว  

ฉางซาระเบิดพลังเพลิงทองแดง ท�าการกวาดล้างพิษสีเขียวให้หมดสิ้น 

ก่อนจะเริ่มก้าวเท้าบุกเข้าไปข้างหน้าอีกครั้ง เสียงเคลื่อนไหวดังออกมา

จากภายในหมอกพิษสีเขียว มันเป็นเสียงการหลบหนีของสัตว์อสูรหนอน

กินซากหลายตัว ฉางซาอดหัวเราะข�าไม่ได้ ดูเหมือนพลังของเขาจะสร้าง

ความหวาดกลัวให้แก่พวกมันอย่างมาก

ฉางซากวาดตามองไปด้านหน้า เขาพบเห็นเส้นทางแยกหลายเส้น

ทาง มันเป็นเส้นทางที่สัตว์อสูรหนอนกินซากใช้เป็นทางเดินนั่นเอง

“ไปทางไหนดีเนี่ย ใช้ทักษะดวงตาเวหามองก็ไม่ได้ด้วยสิ ติดหมอก

พิษ”

ฉางซาบ่นพึมพ�า

“ช่างเถอะ ไปทางซ้ายก่อนก็แล้วกัน”

ฉางซากล่าวจบก็เดินเลี้ยวซ้าย

เกือบสองนาทีต่อมา ฉางซาก็พบเห็นสมุนไพรสร้างกระดูกที่เขา

ต้องการ มันขึ้นอยู่บนกองกระดูกเป็นบริเวณกว้าง

ฉางซาค�านวณด้วยสายตา มันมีมากกว่าพันต้นแน่นอน ฉางซาไม่

แปลกใจท่ีพบเหน็สมนุไพรสร้างกระดกูทีน่ีเ่ยอะ เพราะยากมากทีจ่ะมผีูเ้ล่น

เข้ามาถึงจุดนี้ บางทีเขาอาจจะเป็นคนแรกที่เข้ามาที่นี่ก็เป็นได้

ฉางซาไม่รอช้า เปิดประตูมิติและส่งลูกสมุนยักษ์เขาเดียวออกมา

ช่วยเก็บเกี่ยว 200 ตัว เพราะถ้าเขาเก็บคนเดียว พรุ่งนี้ก็เก็บไม่หมด

เหล่าสมุนเมื่อได้รับค�าสั่งจากเจ้านาย มันก็เริ่มท�าการเก็บสมุนไพร

สร้างกระดูก ส่วนฉางซาก็หาสถานที่นั่งพัก เขาท�าหน้าที่อย่างเดียวคือ ไม่

ให้หมอกพิษเข้ามาในบริเวณนี้ เพราะต่อให้เป็น Undead ยักษ์เขาเดียว 

เจอหมอกพิษเข้าไปก็ตายเหมือนกัน

เวลาผ่านไปเกือบช่ัวโมง ฉางซามีสมุนไพรสร้างกระดูกในกระเป๋า 

3,850 ต้นแล้ว ฉางซาจึงขยายพืน้ท่ีเกบ็เกีย่วออกไปไกลกว่าเดมิ สตัว์อสรู
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หนอนกินซากไม่กล้าโผล่มาให้เห็นอีกเลย แม้ฉางซาจะได้ยินเสียงร้อง มัน

ก็เป็นเสียงร้องมาจากที่ไกลๆ

เวลาผ่านไปสามชั่วโมง ฉางซายังคงขยายพื้นที่เก็บเกี่ยวสมุนไพร

สร้างกระดูกอย่างต่อเนื่อง จนได้สมุนไพรมากกว่า 6,000 ต้นแล้ว ตอนนี้

เขาสามารถมีกองทัพได้มากมาย

ฉางซาเงยหน้ามองท้องฟ้า ตะวันใกล้จะตกดินแล้ว เขาจึงตัดสินใจ

เลิกเก็บเกี่ยวและน�ากองก�าลังยักษ์เขาเดียวเข้าไปไว้ในประตูมิติเช่นเดิม

ฉางซาเหินร่างขึ้นจากสุสานกระดูกสัตว์อสูรนกอินทรี เขามองกลับ

ลงไป พบว่าหมอกพิษสีเขียวได้เข้าปกคลุมพื้นที่อย่างรวดเร็ว ไม่นานมันก็

เต็มไปด้วยหมอกพิษ

ฉางซาคดิว่า ถ้าเขาไม่มสีกลิเพลงิทองแดง กค็งก�าจดัพษิและเข้าไป

เอาสมนุไพรสร้างกระดกูไม่ได้ เช่นเดยีวกัน ถ้าระดบัพืน้ฐานของเขาต�า่ เขา

ก็หมดสิทธิ์ แม้จะก�าจัดหมอกพิษได้

ฉางซาต้องการทดสอบอะไรบางอย่างจึงใช้ทักษะซ่อนระดับไป

ที่ 65 ระหว่างเดินเข้าสู่พื้นที่รังสัตว์อสูรนกอินทรี มันก็มีนกเด็กห้าวๆ คิด

จะโจมตีเขา แต่พอเขาระเบิดพลังยุทธที่แท้จริงออกมา พวกมันที่วิ่งเข้าหา

เขาก็รีบเปลี่ยนทิศทางพากันวิ่งหนีป่าราบ แม้แต่แม่ของมันก็เผ่นเช่นกัน 

แสดงให้เหน็ว่าโปรแกรมของสตัว์อสรูบางตวัได้มกีารวเิคราะห์การอยูร่อด

ของตัวเอง ถ้าฝ่ายตรงข้ามระดับสูงกว่ามากๆ พวกมันก็จะไม่ต่อสู้ด้วย

ฉางซากลับมาถึงเต็นท์ที่พักมันก็ค�่าแล้ว สองหนุ่มนั่งคุยกันฆ่าเวลา

รอฉางซาอย่างออกรสออกชาติ เมื่อเห็นฉางซากลับมา อู่เงินก็เรียกเขา

ไปกินข้าว

“บอส รู้ไหมเมืองวารีก�าลังสนุกกันใหญ่” อู่เงินกล่าวขึ้น

“ฉันไม่ได้ติดตามข่าววันนี้เลย ไหนเล่าให้ฟังซิ”

ฉางซาตอบ พร้อมกับเปิดฝาอาหารที่อยู่ตรงหน้า

“กิลด์ต่างๆ ในเมืองวารี ตัดสินใจร่วมมือกันเพื่อพิชิตบอสลับ 

ทั้งสี่” อู่เงินตอบ

“โอ…ไม่เลว เป็นการตัดสินใจที่ฉลาดมาก ถ้าพวกเขาเลือกต่างคน

ต่างอยู่ พวกเขาจะถูกก�าจัดไปเรื่อยๆ ในที่สุดเมืองวารีจะหายไป” ฉางซา

ตอบ
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“แต่มีเรื่องประหลาดใจยิ่งกว่านั้น” อู่เงินกล่าวต่อ

“เรื่องอะไรหรือ” ฉางซาถามกลับ

“กิลด์นางฟ้าที่ประกาศตัวไม่ยุ่งเกี่ยวกับความขัดแย้งของกิลด์ใหญ่ 

น�าก�าลังสาวๆ ไปปรากฏตวัทีเ่กาะเทพต้นไม้ ฉันได้ข่าวว่า ทกุคนทีเ่ข้ากลิด์

นางฟ้าล้วนถกูคดัสรรพเิศษ พวกเธอจะมคีวามงดงามเฉพาะตวัแทบทัง้สิน้”

อูเ่งนิตอบพร้อมกบัท�าหน้าเคล้ิมๆ ฉางซานกึไปถงึเทพธดิาวายภุกัษ์ 

เขาคลี่ยิ้มกล่าวว่า

“อย่าหลงไปกับรูปโฉมภายนอกนักเลย”

“ปัดโธ่บอส! ผู้ชายทั้งหนึ่งล้านคน เจอสาวสวยมีหันทุกคนแหละ 

ส่วนเรื่องนิสัยหรืออื่นๆ ไว้คบกันแล้วค่อยว่ากันอีกที ฮ่าๆๆ!”

อู่เงินตอบ ท�าให้เทพกระบี่ไร้ส�านึกหัวเราะข�าจนตัวงอ

“เบ๊สองมันพูดถูกแฮะ ฉันเห็นด้วยกับเขานะบอส”

เทพกระบี่ไร้ส�านึกกล่าวสนับสนุน

“เอาเถอะ แล้วไงต่อ”

ฉางซากล่าวพร้อมกับเริ่มกินอาหารกระป๋อง

“เฮ้อ…บอสไม่รู้อะไรจริงๆ เลย กิลด์นางฟ้ามีแต่คนเก่งๆ นะบอส 

นอกจากระดับของประมุขกิลด์จะไม่อ่อนด้อยกว่าหัวหน้ากิลด์ต่างๆ แล้ว 

แถมลูกศิษย์ของนางที่พามาด้วย ก็มีการเล่าลือในช่องสื่อสารว่า มีระดับ

ไม่ต�า่กว่า 70 ท่ีส�าคัญลูกศิษย์คนสนทิของนางทัง้สามคน มรีะดบัอยูท่ี ่72 

แล้ว คนที่ปรากฏตัวที่เกาะเทพต้นไม้ก่อนคนอื่นคือ เทพธิดาวายุภักษ์”

อู่เงินกล่าวน�้าไหลไฟดับ 

ฉางซาได้ยินช่ือนี้ เขาชะงักไปเล็กน้อย เพราะนึกไม่ถึงระดับของ

หญิงสาวคนนี้จะไปไกลถึงขนาดนั้นแล้ว

“เธอมฉีายาว่า หมิะเยน็ อกีสองคนคอื เทพธดิาเพลงิ ฉายาว่า เพลงิ

ร้อนน่าหลงใหล และคนสุดท้าย เทพธิดาร้อยพิษ ฉายาว่า มนต์เสน่ห์ร้อย

พิษ ถ้าบอสได้เห็นพวกเธอ บอสจะต้องตกหลุมรักเหมือนฉัน”

อู่เงินกล่าวต่อ น�้าเสียงของเขาเหมือนจะหลงใหลสาวๆ กลุ่มนี้มาก

“เฮ้อ…เปล่าประโยชน์น่า เบ๊สอง ไม่มีอะไรสร้างความหวั่นไหวให้

แก่บอสของเราได้หรอก เพราะบอสของเราใจแข็งปานหินผา รักไม่ยุ่ง 

มุ่งแต่เกม”
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เทพกระบี่ไร้ส�านึกกล่าวพร้อมกับส่ายหน้า ฉางซายิ้มกล่าวว่า

“ดูเหมือนฉันจะเคยคุยกับหนึ่งในสามคนนั้นนะ”

“อ๊ากกก! บอสได้คุยกับใครหรือ” อู่เงินกรีดร้อง

“เทพธิดาวายุภักษ์”

ฉางซาตอบ ในขณะเริ่มส่งอาหารเข้าปากอย่างเอร็ดอร่อย

“หิมะเย็น ว้าว! เธอสวยและน่ารักมาก ฉันเคยเห็นเธอมาสองครั้ง

แล้ว เพียงแต่…ไม่ได้คุยกับเธอแค่นั้นเอง”

อู่เงินตอบเสียงเศร้าในตอนท้าย

“เฮ้! ฉันอยากเจอเธอสักครั้งจัง บางทีหน้าตาหล่อๆ ของฉันในเกม

นี้ อาจจะท�าให้เธอหลงรัก ฮ่าๆๆ!”

เทพกระบี่ไร้ส�านึกกล่าวติดตลก

“ฮ่าๆๆ! เทพอ้วนนายไม่คุ้นกับชื่อของเธอหรือไง”

ฉางซาเอ่ยปากถาม เทพกระบี่ไร้ส�านึกท�าหน้างงงวยอยู่บ้าง จน 

ฉางซาต้องท�าปากว่า บึ้ม! เทพกระบี่ไร้ส�านึกจึงเบิกตาโต

“อ๊ากกก! ยยัคนท่ีไล่แก้ค่ายกลระเบดิของพวกเราในเกมก่อนหรอื”

เทพกระบี่ไร้ส�านึกถาม ฉางซายิ้มพยักหน้าหงึกๆ อู่เงินท�าหน้างง

กล่าวว่า

“ดูเหมือนจะเป็นคนรู้จักกันมาก่อนสินะ”

“ต้องบอกว่า ตามฆ่ากัน จะเหมาะสมกว่าเบ๊สอง ฮ่าๆๆ!”

เทพกระบี่ไร้ส�านึกกล่าวจบ ก็เริ่มเล่ารายละเอียดบางส่วนในอดีต

ให้อู่เงินได้รับฟัง มันท�าให้เขาตะลึงมาก เพราะมันเป็นอีกด้านของสาว

งามที่ไม่มีใครได้รู้

หลงัจากกนิอาหารค�า่เสรจ็ กถ็งึเวลาทีฉ่างซาจะสร้างโกเลม็หนิระดับ

แม่ทพัเดนิเท้าแล้ว เพราะมนัเป็นสิง่เดยีวทีจ่ะน�ามาทดแทนกองก�าลงัผูเ้ล่น

ที่เขาขาดไป

ฉางซาท�าการเรียก Undead ออกมา ทั้งเทพกระบี่ไร้ส�านึกและ 

อู่เงินยืนดูด้วยความสนใจ ฉางซาท�าการโยนสมุนไพรสร้างกระดูกเข้าไป

ในช่องมิติ

ระหว่างที่รอกระบวนการผลิต ฉางซาก็เดินเข้ามาหาสองหนุ่มที่ยืน

คุยกันอยู่
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“บอส แม่ทัพโกเล็มหินตัวนี้ระดับไหน” อู่เงินเอ่ยปากถาม

“ระดับ 70”

ฉางซาตอบ ท�าให้สองหนุ่มอ้าปากค้าง

“พระเจ้าช่วยกล้วยทอด! ระดับสูงกว่าฉันตั้งเยอะ”

เทพกระบี่ไร้ส�านึกร้องอุทาน

“บอสจะสร้างมันกี่ตัว” อู่เงินถามต่อ

“ฉันจะสร้างสิบตัว” ฉางซาตอบ

“ท�าไมบอสไม่สร้างสักร้อยตัวไปเลย มันจะช่วยพวกเราได้มาก ถ้า

ต้องการไปเมืองวารี”

อู่เงินรีบพูดน�้าเสียงตื่นเต้น ฉางซาเบ้ปากกล่าวว่า

“นายคิดว่าหนึ่งตัว ฉันใช้เงินผลิตมันเท่าไร”

อู่เงินท�าหน้างงๆ ก่อนจะกล่าวว่า

“คง 100 ไม่ก็ 200 ล้านมั้ง”

“1,000 ล้าน”

ฉางซาตอบ ท�าให้อู่เงินถึงกับเข่าอ่อน เทพกระบี่ไร้ส�านึกเบิกตาโต

เท่าไข่ห่าน

“สิบตัวก็ 10,000 ล้าน”

อู่เงินครางออกมาเบาๆ การใช้เงินระดับนี้แบบหน้าชื่นตาบาน คงมี

แต่บอสของเขาเท่านั้นที่ท�าได้ 

เวลาผ่านไปเรื่อยๆ จนกระทั่งแม่ทัพโกเล็มหินตัวแรกผลิตส�าเร็จ 

ประตูมิติก็เปิดออก แม่ทัพโกเล็มหินตัวสูงใหญ่ก็โผล่ออกมา เมื่อมันเห็น

ฉางซามันก็คุกเข่าลงท�าความเคารพ

ร่างของแม่ทัพโกเล็มหินเดินเท้า มีขนาดใหญ่กว่าโกเล็มหินอัศวิน

เดินเท้ามาก ฉางซาสงสัยอยู่บ้าง ถ้าโกเล็มหินอัศวินเดินเท้ามีการพัฒนา

ระดับพื้นฐานจนถึงระดับ 70 รูปร่างของมันจะเปลี่ยนไปไหม

“สุดยอดบอส! มันทั้งตัวใหญ่ ระดับสูง แถมเป็นอมตะ ใครจะล้ม

มันคงท�าไม่ได้ง่ายๆ”

อู่เงินกล่าวเสียงดัง

“ต่อให้มันใหญ่ มันก็ยังมีข้อจ�ากัดอยู่ใช่ไหมบอส”

เทพกระบี่ไร้ส�านึกมองเห็นอักษร Undead บริเวณหน้าผาก เขาก็
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พอจะสันนิษฐานวิธีการท�าลายมันได้ ฉางซาพยักหน้ากล่าวว่า

“ฉันหาวิธีแก้ไขไว้แล้ว ดูผลลัพธ์สิ”

ฉางซากล่าวจบก็เปิดประตูมิติ น�าโกเล็มหินอัศวินเดินเท้าออกมา

หนึ่งตัว เมื่อเทพกระบี่ไร้ส�านึกได้เห็น เขาก็หัวเราะออกมาเสียงดัง มีเพียง

อู่เงินที่ดูไม่ออกและยังท�าหน้างงๆ ไม่รู้สองคนนี้คุยอะไรกัน

“บอสใช้อะไรฉาบปิดอักษร” เทพกระบี่ไร้ส�านึกถาม

“แป้งท�าซาลาเปาน่ะสิ เสร็จแล้วก็ทาสีน�้ามันทับไป” ฉางซาตอบ 

เทพกระบี่ไร้ส�านึกพยักหน้าหงึกๆ กล่าวว่า

“เนียนจนมองไม่ออกเลย แต่ถ้ามนัถกูท�าลายต�าแหน่งน้ันจะท�ายงัไง 

แป้งคงหลุดแน่ๆ”

“ถ้ามันเป็นแบบนั้นก็คงได้แต่ท�าใจ”

ฉางซาตอบพร้อมกับส่ายหน้า 

อู่เงินไม่รู้คุยเรื่องอะไรจึงเซ้าซี้ถามเทพกระบี่ไร้ส�านึก จนฝ่ายตรง

ข้ามต้องเล่าเรื่องนี้ออกมา

“เอาละ พวกนายไปนอนเถอะ ฉันจะอยู่ดูการผลิตอีกสักพัก”

ฉางซากล่าวจบ สองหนุ่มก็แยกย้ายกันไปนอน เพราะพรุ่งนี้จะต้อง

เดินทางตั้งแต่เช้า ฉางซาปล่อยไร้เงาออกมาเพื่อให้มันขุดหาสมุนไพรแถว

นี้ ไร้เงาออกมาข้างนอกปุ๊บ มันก็มุดหายลงไปในดิน ฉางซาไม่รู้มันจะรีบ

ไปไหน แต่เขาก็ไม่ได้สนใจมันนัก เขาคิดว่ามันคงไปหาสมุนไพร ไม่ก็ไป

หาของกิน

ฉางซาเดาถูกต้อง ไร้เงามันไปหาของกิน ซึ่งของกินที่มันหมายตา

ไว้ก็คือ ไข่สัตว์อสูรนกอินทรีนั่นเอง 

วันนี้ช่างเป็นคราวเคราะห์ของสัตว์อสูรนกอินทรีเสียจริงที่ถูกรังแก

ทั้งจากผู้เล่นและสัตว์อสูร

เช้าวันต่อมา 

ฉางซาโผล่ออกมาจากเต็นท์ตั้งแต่เช้า แต่ก็ยังมีคนตื่นเช้ากว่าเขา 

สองหนุ่มเวลาน้ีได้ตื่นมานั่งเฝ้าหน้ารูนอนของไร้เงานานแล้วแต่มันก็ไม่ได้

โผล่ออกมา จนกระท่ังฉางซาเข้ามาสมทบกบัสองหนุม่ไร้เงาจงึขึน้มาจากรู 

มนัรบีขนเอาสมนุไพรต่างๆ ออกมาจากกระเป๋าหน้าท้องของมนั สามหนุม่
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ตื่นเต้นมาก เพราะสมุนไพรมีเยอะมากและหลากหลายสายพันธุ์ แต่เมื่อ

ฉางซาหยิบเอาหนังสือออกมานั่งตรวจสอบแล้ว ความดีใจก็สิ้นสุด เพราะ

มันมีแต่สมุนไพรที่เป็นยารักษาสัตว์อสูร แต่ก็ยังดีฉางซาได้สมุนไพรไว้

ส�าหรับปรุงยาพิษหลายชนิดด้วย

“เฮ้อ…ไม่มีสมุนไพรเลื่อนระดับสักต้น”

อู่เงินกล่าวพร้อมกับถอนใจยาว

“พื้นที่ค่อนข้างกว้าง การจะหาสมุนไพรเลื่อนระดับมันคงไม่ง่าย

เหมือนปอกกล้วยหรอก ถ้าพวกเราไม่ฟลุกตั้งเต็นท์ถูกต�าแหน่งจริงๆ คง

ยากจะเจอ”

ฉางซากล่าวพร้อมกับส่ายหน้า

“กินข้าวเช้าก่อนออกเดินทางกันเถอะ”

ฉางซากล่าวตัดบท

ป่าสัตว์อสูรกบฟันฉลาม 

ในท่ีสุดกิลด์มังกรเพลิงกับกิลด์เซียนเหยียบฟ้าก็ได้เจอกัน ทั้งสอง 

กลิด์พยายามแข่งกันฝ่าฝงูสัตว์อสูรกบฟันฉลามเข้าไป เพราะไม่มปีระโยชน์

ที่จะต่อสู้กันเอง ทั้งสองกิลด์พยายามใช้ก�าลังของตัวเองบุกฝ่าเข้าไป แต่

ก็ยังท�าไม่ส�าเร็จ เพราะสัตว์อสูรกบฟันฉลามเยอะมาก พิษดินแม้จะใช ้

ทักษะด�าดินเข้าไปก็ยังไม่ส�าเร็จเช่นกัน เขาถูกสัตว์อสูรกบฟันฉลาม 

เล่นงานระหว่างด�าดินจนต้องหนีตายออกมาในสภาพบาดเจ็บสาหัส

พิษไฟมีความคิดจะทดลองใช้พิษ แต่ก็ถูกเฒ่าสลัดออกมาขวางไว้

“พวกเอ็งจะใช้พิษไม่ได้” เฒ่าสลัดโวยวาย

“แต่มันเป็นสิทธิ์ของพวกฉันจะท�าอะไรก็ได้ ลุงมายุ่งอะไรด้วย” 

อสูรแดงตอบ

“อย่าพูดเอาแต่ได้สิไอ้หนู ถ้าพวกเอ็งใช้พิษมันก็กระทบกับพวกข้า

ที่มาถึงก่อนนะโว้ย พวกข้าไม่ยอมแน่ พวกเอ็งจะใช้พิษก็มาตีกันเลย ข้า

หงุดหงิดกับพวกเอ็งมานานแล้ว”

เฒ่าสลัดกล่าวน�้าเสียงไม่สบอารมณ์ อสูรแดงเห็นฝ่ายตรงข้ามมี

ระดับสูงกว่าพวกตนและมีหลายคน ก็ท�าให้เขาเกิดความอึดอัดต้องหันไป

มองขงเบ้งมังกร
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“ตาแก่ พิษที่ใช้มันท�าลายกบ ไม่ใช่ท�าลายผู้เล่น” ขงเบ้งมังกร

กล่าวขึ้น

“ใครจะเชื่อ เอ็งมันขึ้นชื่อเป็นจอมเจ้าเล่ห์เหมือนไอ้ราชันนภาน่ัน

แหละ” เฒ่าสลัดตอบ

“เอางี้ก็แล้วกัน ฉันจะให้ตาแก่เอาดาบจ่อคอฉันไว้ แล้วพวกเรา

สองกิลด์เข้าไปข้างในด้วยกัน หลังจากเข้าไปแล้ว ก็ค่อยทางใครทางมัน 

ตกลงไหม!”

ขงเบ้งมังกรยื่นข้อเสนอ

“ท�าไมเอ็งต้องช่วยพวกข้า” เฒ่าสลัดถาม

“ฉันต้องเลือกระหว่างแข่งกับตาแก่ หรือจะให้ราชันนภามันมาชุบ

มือเปิบไป ตาแก่คงรู้นะ ถ้าราชันนภามันมาถึง ทุกอย่างจะไม่ง่ายส�าหรับ

พวกเราอีกแล้ว”

ขงเบ้งมังกรกล่าวยิ้มๆ เฒ่าสลัดพยักหน้ากล่าวว่า

“เอ็งพูดมีเหตุผล ข้าตกลงท�าตามแผนเอ็ง”



2
ฉางซา vs ราชันนภา

กิลด์สามราชันสวรรค์ 

ราชนันภาไม่ได้ประมาทเลย ตัง้แต่เมือ่วานทีม่าถงึหน้าทุง่โกเลม็หนิ  

เขาก็ส่ังให้สมุนออกหาร่องรอยวิธีการผ่านทุ่งโกเล็มหิน ซึ่งก็มีลูกสมุน 

คนหนึ่งพบเจอ แต่ราชันนภาไม่ได้ผลีผลามที่จะรีบผ่านไป เขาตรวจสอบดู

ร่องรอยการตัดต้นไม้อย่างละเอียด

หลังจากมั่นใจต้นไม้คือวิธีผ่านไปแน่ๆ แต่ราชันนภาก็ยังไม่วางใจ

ร้อยเปอร์เซน็ต์ เขาจงึใช้ให้ลกูสมนุทดลองยกต้นไม้เดินเข้าไปในทุง่โกเลม็

หิน และยืนเฉยๆ เป็นเวลานานนับชั่วโมง ความคิดของราชันนภาถูกต้อง 

ต้นไม้สามารถหลอกสายตาของโกเล็มหินได้ แต่กลับถูกสัตว์อสูรนกแก้ว

สายรุ้งพุ่งลงมาเกาะและกินใบไม้ ลูกสมุนที่ทดสอบจึงต้องรีบแบกต้นไม้

กลับ ก่อนที่สัตว์อสูรนกแก้วสายรุ้งตัวอื่นๆ จะลงมากินเพิ่ม

เมือ่ราชนันภารูว่้า วธิกีารผ่านทุง่โกเลม็หนิมนัได้ซ่อนภยัร้ายไว้ตาม

ที่คาด ราชันนภาก็ท�าการส�ารวจพันธุ์ของต้นไม้ที่จะใช้เดินทาง แล้วราชัน

นภาก็ได้พบความจริงบางอย่าง เขาจะต้องเลือกต้นไม้ที่ไม่ใช่อาหารสัตว์

เท่านั้น
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เหตผุลท่ีราชนันภาไม่ได้ตรวจสอบต้นไม้ตัง้แต่ต้น เพราะเขาไม่เคย

ศึกษามันมาก่อน ได้แต่โทรศัพท์ไปถามและรอผู้รู้ที่กิลด์หลักตอบกลับมา

หลงัจากราชันนภาเดนิทางเข้าทุ่งโกเล็มหนิ ดาบใบจกัรกป็รากฏตวั

ขึน้พร้อมกบัลูกสมนุ ดาบใบจกัรเหน็การกระท�าของราชนันภาทกุอย่าง เขา

จึงไม่ต้องเสียเวลามากมายรีบท�าตามราชันนภาทันที

เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว ในที่สุดราชันนภาก็เดินทางผ่านพ้นทุ่ง 

โกเลม็หนิจนได้ เขาได้ท�าการแยกลกูสมนุออกเป็นสามกลุม่เพือ่หาเบาะแส

ของสัตว์อสูรกบฟันฉลามก่อน เพราะการจะพบรูปปั้นกบต้องเจอสัตว์

อสูรกบฟันฉลามก่อนแน่ๆ นอกจากนี้ราชันนภายังได้สั่งให้หาร่องรอยการ 

เดินทางของกิลด์ที่ไปก่อนหน้าด้วย

ป่าสัตว์อสูรกบฟันฉลาม 

ในที่สุดยาพิษก็ท�าส�าเร็จ มันท�าให้ฝูงสัตว์อสูรกบฟันฉลามนับแสน

เกิดการจ�าศีลไปชั่วคราว เฒ่าสลัดยอมรับในฝีมือปรุงพิษของกิลด์มาร

พิษจริงๆ

“เคลื่อนก�าลังพล”

ขงเบ้งมงักรประกาศก้อง โดยตวัเขาทีม่กีระบีจ่่อทีค่อเป็นคนเดนิน�า

ไปก่อน มร่ีางของเฒ่าสลดัตดิตามไปไม่ห่าง ไม่กีน่าทร่ีางเงาของผูเ้ล่นกลิด์

มังกรเพลิงและกิลด์เซียนเหยียบฟ้าก็หายไปในปากรูปปั้นกบ

ลูกสมุนกิลด์สามราชันสวรรค์ หลังจากแยกย้ายกันหาร่องรอยอยู่

นาน ในทีส่ดุพวกเขากพ็บรอยเท้าของผูเ้ล่นจ�านวนมากก�าลงัมุง่หน้าเดนิไป

ในทิศทางหน่ึง แต่กย็งัมบีางรอยเท้าเลอืกทีมุ่ง่หน้าข้ึนเหนือต่อไป ข่าวน้ีได้

ถูกแจ้งไปให้ราชนันภาได้รบัรู ้เขาจงึรบีมุง่หน้ามายงัจดุทีล่กูสมนุได้ระบไุว้

“ไม่ผิดแน่ มียอดฝีมือจ�านวนมากมุ่งหน้าไปทางทิศนั้น”

ราชันนภากล่าวน�้าเสียงมั่นใจจบ เขาก็ได้ยินเสียงร้องของสัตว์อสูร

ดังมาจากที่ไกลๆ เมื่อมองไปในทิศทางนั้น เขาก็พบเห็นโกเล็มหินขนาด

ใหญ่ก�าลังเดินมุ่งหน้ามาทางนี้

“โกเล็มหิน ท�าไมมันมาโผล่ที่นี่”

ราชันนภาร�าพึง

“หือ…มีผู้เล่นนั่งบนไหล่ของมัน”
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ราชนันภาพยายามหยตีาจ้องมอง เมือ่ไม่ถนดัเขาก็ใช้กล้องส่องทาง

ไกลแทน และก็พบเห็นผู้เล่นสามคนนั่งอยู่บนไหล่ของมัน คนแรกเป็นชาย

หนุ่มหล่อเหลา คนที่สองเป็นชายหนุ่มค่อนข้างอ้วน และคนสุดท้ายหน้าตา

ธรรมดาแต่มีผมสีเงินที่แปลกตา

“คนพวกนี้เป็นใครกัน” ราชันนภาร�าพึงเบาๆ

ในขณะที่ราชันนภาก�าลังสนใจกับผู้เล่นที่ไม่รู้จัก ดาบใบจักรที่แอบ

ส่งคนติดตามกิลด์สามราชันสวรรค์จนพวกเขาตามมาถึงที่นี่ได้ ก็แปลกใจ

อยู่บ้างที่เห็นกลุ่มผู้เล่นเพียงสามคนบนหลังโกเล็มหิน

“แค่สามคนยังกล้าบุกมาที่นี่ น่าเหลือเชื่อเกินไปแล้ว”

ดาบใบจักรกล่าวเสียงเรียบ

“คนกลุ่มนี้มีโกเล็มหินระดับสูงช่วยเหลือ พวกเขาไปเอามันมาจาก

ไหนกัน”

ดาบใบจักรเริ่มที่จะสนใจโกเล็มหินที่ผู้เล่นแปลกหน้าขี่อยู่ ซ่ึงก็ไม่

ต่างจากราชันนภานัก เขาเคยเห็นโกเล็มหินของราชันมังกรไฟแล้วรู้สึก

ชอบมันมาก

บนไหล่ของโกเลม็หนิระดบัแม่ทพั เทพกระบี่ไร้ส�านึกทีก่�าลงัใช้กล้อง

ส่องทางไกลตรวจสอบเส้นทางก็หันมามองฉางซาที่ยืนชมวิวอยู่กล่าวว่า

“ด้านหน้ามีผู้เล่นจ�านวนมากขวางเส้นทางของพวกเราอยู่”

“ตราสัญลักษณ์ของพวกมันเป็นกิลด์สามราชันสวรรค์ พวกเราจะ

ใช้เส้นทางอ้อมไหม”

อู่เงินกล่าวแทรก

“ท�าไมต้องอ้อม มีบอสอยู่ทั้งคนกลัวอะไรกับแค่กิลด์กากๆ”

เทพกระบี่ไร้ส�านึกตอบ เล่นเอาอู่เงินยิ้มแห้งๆ

“ถ้ากิลด์สามราชันสวรรค์กาก ทุกกิลด์ในเกมก็กากทั้งหมดแล้ว”

อู่เงินตอบ แต่เมื่อมองไปเห็นฉางซาไม่ได้วิตกอะไร เขาเพียงยิ้ม

บางๆ และชมวิวต่อไป อู่เงินก็รู้การตัดสินใจของฉางซาเรียบร้อยแล้ว

โกเล็มหินตัวใหญ่เดินมาหยุดอยู่ห่างจากคนของกิลด์สามราชัน

สวรรค์ห้าสิบเมตร ลูกสมุนของกิลด์สามราชันสวรรค์คนหน่ึงก็กระโดด

ออกมากล่าวว่า

“พวกนายเป็นใคร ลงมารายงานตัวหน่อยซิ”
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ฉางซาปรายตามองเทพกระบี่ไร้ส�านึก คล้ายออกค�าสั่งอย่างลับๆ 

ว่า ‘นายลุย’ เทพกระบี่ไร้ส�านึกหัวเราะลุกขึ้นยืนกล่าวว่า

“ท�าไมพวกฉันต้องท�าตามที่พวกนายบอก”

ลูกสมุนกิลด์สามราชันสวรรค์หางคิ้วกระตุกกล่าวว่า

“เพราะพวกเราคือ กิลด์สามราชันสวรรค์”

“ไร้สาระ ไม่รู้จักโว้ย หลีกทางไปซะ พ่อจะออกเดินทางแล้ว”

เทพกระบี่ไร้ส�านกึตวาดดงัล่ัน สร้างความขุ่นเคอืงใจให้แก่ผูเ้ล่นกลิด์

สามราชันสวรรค์ทั้งหมด รวมถึงราชันนภาด้วย เขาเดินกอดอกออกมายืน

อยู่ใกล้ๆ กับสมุนที่วางอ�านาจข่มขู่เมื่อครู่ ก่อนจะกล่าวว่า

“แค่มีโกเล็มหิน ก็คิดว่าตัวเองเจ๋งแล้วหรือ”

ฉางซาปรายตามองราชันนภา คนคนนี้แข็งแกร่งมากๆ แค่มองครั้ง

เดียวก็รู้แล้ว หมอนี่เป็นยอดฝีมือระดับสูงอย่างไม่ต้องสงสัย

“นายเป็นใคร ถ้าไม่มีธุระก็หลีกไปซะ”

ฉางซากล่าวส้ันๆ ในขณะกอดอก มนัท�าให้ลกูสมนุทีอ่ยูข้่างๆ ราชนั

นภาโกรธ

“บังอาจ! กล้าไม่เห็นหัวหน้ากิลด์พวกฉันอยู่ในสายตาหรือ”

ลูกสมุนร้องตวาดดังลั่น ฉางซาท�าหน้าแปลกใจกล่าวว่า

“นายเป็นหัวหน้ากิลด์สามราชันสวรรค์?”

“ใช่แล้ว! เขาคือ ราชันนภา หนึ่งในหัวหน้ากิลด์สามราชันสวรรค์ 

เมื่อรู้แล้วก็รีบลงมาท�าความเคารพซะ ไม่งั้นพวกฉันจะฆ่าพวกนายทิ้งให้

หมด”

ลูกสมุนคนเดิมยังคงตวาดข่มขู่

“ฮ่าๆๆ! งีเ่ง่า ถ้าท�าได้ก็ลองดสิู แต่อย่าร้องไห้หาแม่ทหีลงักแ็ล้วกนั”

เทพกระบี่ไร้ส�านึกตอบ ท�าให้เกิดเสียงร้องด่าทอจากฝั่งของกิลด์

สามราชันสวรรค์ทันที ฉางซายังคงมีสีหน้าเงียบสงบ เขามองไปยังร่าง

ของราชันนภากล่าวว่า

“ถ้าไม่มีธุระ ช่วยหลีกทางด้วย”

ราชันนภาจ้องมองดูฉางซากล่าวว่า

“ฉันต้องการไอเท็มควบคุมโกเล็มหินของนาย พอจะมอบให้ฉันได้

ไหม ฉันยินดีมอบอาวุธดีๆ หรือเงินทองให้นาย”
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ฉางซาค่อยๆ คลี่ยิ้มกล่าวว่า

“เสียใจด้วย ฉันไม่มีความสนใจจะมอบให้ใครง่ายๆ”

“หุบปาก! หัวหน้าของฉันอุตส่าห์ลดตัวลงไปคุยแล้ว รีบท�าตามซะ”

ลูกสมุนคนเดิมตวาดดังลั่น

“ไอ้กาก! สวะอย่างนายมายุ่งอะไร ระดับหัวหน้าเขาจะคุยกัน ไปๆ 

อย่ามาเกะกะแถวนี้”

เทพกระบี่ไร้ส�านึกกล่าวเยาะเย้ย ท�าให้ลูกสมุนของกิลด์สามราชัน

สวรรค์ต้องขุ่นเคืองร้องตะโกนด่าทอฉางซากับพรรคพวกอีกครั้ง

ราชันนภาหรี่ตามองฉางซากล่าวว่า

“นายไม่กลัวฉันหรือ”

“แล้วท�าไมฉันต้องกลัวนาย ฉันขอเตือนไว้ อย่ามาวุ่นวายกับฉัน  

ไม่งั้นบทสรุปมันอาจจะไม่สวยนัก”

ฉางซากล่าวเสียงเรียบ

“นายกล้าขู่ฉัน” ราชันนภาถาม 

ฉางซาเลิกกอดอก แบมือออกกล่าวว่า

“ฉันไม่ได้ขู ่ฉนัเพยีงบอกความจรงิ เอางีส้ ินายอยากได้ไอเทม็บงัคบั

โกเล็มหิน ส่วนฉันอยากได้เงิน พวกเรามาลองพนันกันดูไหม”

“พนัน? ยังไง” ราชันนภาถามอย่างสนใจ

“ต่อสู้ น่าจะเป็นของถนัดนายนะ”

ฉางซาตอบสั้นๆ มันท�าให้ราชันนภาดวงตาวาวโรจน์

“นายจะให้ฉันวางเดิมพันเท่าไร”

ราชันนภารีบถาม เพราะเขามั่นใจว่าต้องชนะแน่นอน ฉางซาปราย

ตามองราชันนภากล่าวว่า

“5,000 ล้าน เป็นไง”

ค�าพูดของฉางซาท�าให้ราชันนภาตะลึง ไม่ต่างจากบรรดาเหล่า 

ลูกสมุน ชั่วอึดใจต่อมา พวกเขาก็ร้องด่าทอฉางซาใหญ่ เพราะเข้าใจว่า

ฉางซาก�าลังก่อกวน

“นายก�าลงักวนฉนัใช่ไหม ฉนัไม่คดิว่าไอเทม็ของนายจะมมีลูค่ามาก

เท่านี้หรอกนะ”

ราชันนภาถามน�้าเสียงโหดๆ
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“อย่าเพิ่งอารมณ์เสีย ฉันสามารถเติมเงินเดิมพันให้ครบได้ อู่เงิน

เอาสมบัติออกมาให้พวกเขาดูซิ”

ฉางซากล่าวยิม้ๆ อูเ่งนิกก็ระโดดลงไปจากไหล่ของโกเลม็หนิและน�า

หีบสมบัติออกมา ทุกหีบล้วนเต็มไปด้วยเหรียญทอง มันท�าให้ดวงตาของ 

ผูเ้ล่นกลิด์สามราชนัสวรรค์เตม็ไปด้วยความโลภ พวกเขาสามารถใช้สายตา

ค�านวณคร่าวๆ ได้ว่า เหรยีญทองในลังท้ังหมด มค่ีาไม่ต�า่กว่า 3,000 ล้าน

“คราวนี้ถึงเวลาที่นายจะแสดงบ้างแล้ว” ฉางซากล่าวยิ้มๆ

ราชันนภาเบ้ปาก เขามีเงินไม่พอ

‘เงินตั้ง 5,000 ล้าน เงินมากมายขนาดนี้ใครจะมาพกติดตัวกัน’

ราชนันภาคดิในใจ ก่อนจะหนัไปมองบรรดาลกูสมนุทีด้่านหลงั พวก

เขาต่างกม็ัน่ใจในหวัหน้าของตวัเองมาก พวกเขาถงึกบัเทสมบตัขิองตวัเอง

ออกมาเพือ่หวงัฟันก�าไรแบบง่ายๆ โดยทีร่าชนันภาไม่ได้เอ่ยปากขอด้วยซ�า้

ชั่วเวลาไม่นาน ลูกสมุนกิลด์สามราชันสวรรค์ก็รวบรวมเงิน 3,000 

ล้านออกมาได้ โดยท่ีราชันนภาออกเงินมากท่ีสุดคือ 2,000 ล้าน เพราะ

เขาต้องการไอเท็มบังคับโกเล็มหิน

“ครบแล้ว จะเริ่มต่อสู้กันเลยไหม”

ราชันนภาเอ่ยปากถาม เพราะเขาไม่อยากเสียเวลาอีกแล้ว ถ้าได้ 

ไอเท็มนี้มาครอง การมาหุบเขาสัตว์สวรรค์ก็ถือว่าเป็นก�าไร

“ไม่มีปัญหา”

ฉางซาตอบสั้นๆ จบ ราชันนภาก็เหินร่างขึ้นไปในอากาศ พริบตา

ดาบคู่ใจปรากฏในมือของเขาทันที ราชันนภาเรียกใช้ทักษะบางอย่างและ

เหวีย่งฟันออกไป ด้วยพลังของเขาท�าให้ต้นไม้รอบทศิทางถกูตดัโค่นลงจน

กลายเป็นลานประลองยุทธแบบง่ายๆ ขึ้นมา

“ว้าว…พลังยอดเยี่ยมมาก แต่ขาดศิลปะไปนิด นายน่าจะถอนตอไม้

ขึ้นมาด้วย เวลาสู้เดี๋ยวนายจะสะดุดล้มเอานะ”

ฉางซากล่าวยิ้มๆ ท�าให้ราชันนภาหางคิ้วกระตุก เขาเหวี่ยงฟันดาบ

อีกหลายครั้ง พลังดาบที่พุ่งออกไปก็ตัดตอไม้ที่ยังโผล่พ้นพื้นดินขึ้นมาให้

หายไป ราชันนภาระเบิดพลังกวาดดาบอีกครั้ง ซากของต้นไม้ก็กระเด็น

กระจัดกระจายออกไปรอบข้าง ชั่วอึดใจพื้นที่เป้าหมายก็กลายเป็นสนาม

ประลองเรียบๆ
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แปะๆ! แปะๆ! ฉางซาตบมือกล่าวว่า

“การคอนโทรลดาบยอดเยี่ยมจริงๆ เท่าที่ฉันเคยเจอมา นายอาจ

อยู่ในอันดับสิบ”

“อันดับสิบ! หึๆ! ฮ่าๆๆ! นายชักจะคุยโวเกินไปแล้ว เอาอาวุธนาย

ออกมา เวลาแพ้จะได้ไม่ร้องไห้หาแม่เหมือนคนของนายได้กล่าวไว้”

ราชันนภากล่าวย้อนเกล็ดคืน ฉางซาใช้นิ้วสัมผัสจมูกกล่าวว่า

“ระดับนาย ฉันไม่จ�าเป็นต้องใช้อาวุธหรอก”

“บังอาจ!”

เสียงลูกสมุนแหกปากดังลั่น พวกเขาร่วมกันก่นด่าฉางซาดังไปทั่ว

บริเวณ ราชันนภาก็หางคิ้วกระตุก ไม่พอใจในค�าพูดของฉางซาเช่นกัน

“งั้นก็ตามใจนาย ฉันอยากรู้จริงๆ เมื่อนายรับดาบฉันครั้งนี้ นายจะ

ยังคุยอีกไหม”

ราชันนภาระเบิดพลังยุทธระดับ 73 ออกมา พริบตาร่างของเขา

หายไปอยู่ด้านหน้าของฉางซา วูบ! ดาบในมือถูกฟันไปยังร่างของฉางซา

ด้วยความเร็วสูง

“ตาย!” ราชันนภาร้องตะโกน

คมดาบเคลือ่นตดัผ่านร่างฉางซาด้วยความเร็วสงู ผูเ้ล่นทีอ่ยู่บริเวณ

น้ัน ถ้าไม่ใช่ผู้มีระดับพื้นฐาน 68 ข้ึนไป ไม่มีทางเห็นคมดาบของราชัน

นภาได้

“เอ๋!”

ราชนันภาร้องอุทาน เมือ่พบว่าร่างของฉางซาทีเ่ขาฟันขาดเป็นเพยีง

ภาพเงาตกค้าง

“ย่างก้าวพริบตา!”

ราชนันภากล่าวน�า้เสยีงตืน่ตระหนก เมือ่ฝ่ายตรงข้ามมทีกัษะเหมอืน

ราชันเทพอมตะ ราชันนภากวาดตาไปยังร่างของฉางซาที่ยืนยิ้มอยู่ไม่ไกล

“ตาย!”

ราชันนภาค�ารามและเรียกใช้ทักษะวิชาตัวเบาเหยียบใบบัวไล่ล่า 

ดาบในมือของราชันนภากวัดแกว่งอย่างน่ากลัว แม้ไม่ได้ใช้ทักษะเสริม

ความแข็งแกร่ง แต่ด้วยระดับพื้นฐานของเขา ผู้เล่นระดับต�่ากว่า 70 จะ

ตายภายในดาบเดียว
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วบูๆๆ! ฉางซาเคลือ่นไหวร่างหลบดาบเรว็มาก ราชนันภาไม่สามารถ

ตามทันความเร็วของเขาได้ สมุนกิลด์สามราชันสวรรค์ถึงกับอ้าปากค้าง

‘มันมีทักษะย่างก้าวพริบตา การไล่ล่ามันแบบนี้เท่ากับเสียก�าลัง

ของเราไปเปล่าๆ’

ราชนันภาคดิในใจ ก่อนจะเคลือ่นร่างออกห่างและรีบเรียกใช้ทกัษะ

ดาบยักษ์ เมื่อฟันออกไปออร่าสีม่วงเข้มก็ขยายตัวกลายเป็นดาบยักษ์ฟัน

เข้าหาฉางซา มันเป็นทักษะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับดาบ

“โอ…ใช้ทักษะแล้วหรือ”

ฉางซากล่าวพร้อมกับเรียกใช้ทักษะย่างก้าวพริบตาให้เร็วยิ่งขึ้นไป

อีก 

บึม้! เสียงระเบดิของพืน้ดนิในทศิทางทีด่าบฟันดงัสนัน่ พลงัของดาบ

ท�าให้พื้นกลายเป็นร่องลึกยาวกว่ายี่สิบเมตร

“แน่จริงอย่าหนีสิ!”

ราชนันภาค�าราม เมือ่เหน็ฉางซาสามารถหลบหลกีพ้นอกีคร้ัง ฉางซา 

หยุดชะงักการเคลื่อนร่าง

“โอเค ไม่หนีก็ได้”

ฉางซากล่าวยิ้มๆ ราชันนภาไม่ได้เช่ือค�าพูดของฉางซา เขาเหวี่ยง

ฟันดาบอีกครัง้ ออร่าสม่ีวงเข้มในรปูดาบยกัษ์ฟันเข้าหาฉางซาอย่างรวดเรว็ 

ตูม! เสียงระเบิดดังสนั่น ราชันนภาผู้ฟันดาบตะลึงไปชั่วขณะหนึ่ง 

เมือ่พบเหน็ฝ่ายตรงข้ามไม่ได้หลบหน ีแต่กลับใช้มอืจบัคมดาบยกัษ์ทีส่ร้าง

จากออร่าสีม่วงไว้แทน

“อะไรกัน!”

เหล่าสมุนกิลด์สามราชันสวรรค์พากันร้องเสียงหลง

ราชันนภากระชากดาบออกจากมือฉางซา เขาสะบัดดาบคู่ใจฟัน

โจมตีใส่ร่างฉางซาไม่นับ 

ตมูๆๆ! ฉางซาใช้มอืตบดาบให้กระเดน็ออกห่างได้ทกุคร้ัง เขาไม่ได้

รับบาดเจ็บจากการโจมตีของราชันนภา แต่อย่างไรก็ตาม ออร่าดาบของ

ราชันนภายังคงมีอานุภาพฉีกพื้นดินเป็นร่องลึก มีเพียงพื้นดินรอบตัวของ

ฉางซาเท่านั้นที่ไม่ได้ถูกฉีก

ลูกสมนุกิลด์สามราชนัสวรรค์พากนัพดูไม่ออก พวกเขาไม่คดิว่าชาย
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หนุม่ผมสเีงนิตรงหน้าจะแข็งแกร่งเท่ากบัหวัหน้ากลิด์ของเขา มนัเป็นเรือ่ง

ที่พวกเขาตกใจอย่างแท้จริง

“นายใช้ทักษะเพิ่มความแข็งแกร่งของร่างกายหรือ”

ราชันนภากล่าวเสียงเรียบหลังจากหยุดโจมตี เหตุผลที่ราชันนภา

ถามเช่นนี้ เพราะทักษะดาบของเขาเมื่อครู่คือการยกระดับการโจมตี

ขึ้น 1 ระดับ เท่ากับว่าเขาโจมตีฉางซาด้วยพลังดาบในระดับพื้นฐาน 74

ฉางซาใช้มือปัดฝุ่นดินที่ติดตามเสื้อผ้ากล่าวก�ากวมว่า

“ก็ไม่ใช่ซะทีเดียว”

“นายเป็นคนของกิลด์ไหนกัน” ราชันนภาถามต่อ

“ฉนัไม่มกีลิด์สังกดั และก็ไม่คิดจะสังกดักลิด์ใคร” ฉางซาตอบยิม้ๆ

“เท่าที่ฉันทดสอบนาย ระดับพื้นฐานของนายคงใกล้เคียงกับฉัน นึก

ไม่ถึงวันนี้ฉันจะมาเจอคู่มือที่แท้จริงในป่า แต่การจะเอาชนะฉัน นายอย่า

เพิ่งเพ้อฝันไป เพราะฉันยังไม่ได้เอาจริงสักนิด”

ราชันนภากล่าวเสียงเรียบโดยไม่รู้ว่า ตั้งแต่เริ่มต่อสู้ฉางซาได้ซ่อน

ระดับที่แท้จริงไว้ และเขาจะปรับใช้มันตามสถานการณ์ ที่ฉางซาท�าเช่นนี ้

เพราะเขาต้องการสร้างความคุ้นเคยกับระดับใหม่ที่เพิ่มขึ้นเร็วเกินไป

“โอ…ฉันเองก็ยังไม่ได้เอาจริงเหมือนกัน เอางี้! ฉันจะลองเอาจริง

ขึ้นนิดหนึ่ง”

ฉางซาตอบยิ้มๆ

ราชนันภารูสึ้กถงึอันตรายจากฝ่ายตรงข้ามแล้ว เพราะเป็นไปไม่ได้ 

ทีย่อดฝีมอืระดบัธรรมดาจะรบัมอืเขาด้วยมอืเปล่า เขาจงึหนัไปมองลกูสมนุ 

ที่ยืนรวมกลุ่มกันอยู่

“พวกนายออกห่างจากที่นี่ให้มากที่สุด ไม่งั้นพวกนายอาจจะไม่

ปลอดภัย”

ฉางซาหันไปมองโกเล็มหินเช่นกัน

“ท�าตามค�าสั่งของเขา”

ฉางซาชี้นิ้วไปหาเทพกระบี่ไร้ส�านึก โกเล็มหินพยักหน้ารับ 

เทพกระบี่ไร้ส�านึกเข้าใจฉางซาโดยท่ีไม่จ�าเป็นต้องพูดมาก เขาสั่ง

ให้โกเล็มหินเดินตามหลังผู้เล่นกิลด์สามราชันสวรรค์ไป เพราะไม่เช่นนั้น

พวกเขาอาจจะชวดเงินพนันได้ง่ายๆ
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“มาเริ่มกันเลย”

ราชันนภากล่าวพร้อมกับระเบิดพลังท้ังหมดออกมา เศษก้อนหิน

รอบตัวถูกยกลอยขึ้นมาในอากาศ 

ตมู! พืน้ดินถูกแรงอัดกระแทกจนยบุลงไป คลืน่ลมอดักระแทกออก

ไปรอบตัว

ตูม! ฉางซาระเบิดพลังยุทธตัวเองบ้าง เพื่อป้องกันแรงกดดันจาก

ฝ่ายตรงข้าม 

ตมูๆๆ! คล่ืนพลังจากท้ังสองฝ่ังเข้าปะทะกนัอย่างดเุดอืด ท�าให้เศษ

หินและดินปลิวกระเด็นไปทั่ว

ดาบในมือของราชันนภาเปล่งแสงจากสีม่วงกลายเป็นสีเขียว พริบ

ตาต่อมาร่างเงาของราชันนภาก็พุ่งเข้าหาฉางซาพร้อมกับวาดดาบโจมตี 

คมดาบถูกเหวี่ยงฟันเข้าโจมตีฉางซาเร็วมาก 

ตูมๆๆ! ฉางซาใช้หมัดชกอย่างไม่กลัวเกรง

บึ้ม! พลังยุทธของท้ังสองระเบิดพื้นดินจนเป็นหลุม พื้นที่รอบข้าง

ถูกคมดาบและพลังหมัดจนเกิดความเสียหายขึ้นตลอดเวลา ทั้งสองดีด

ร่างออกห่างจากกัน

ตูมๆ! ราชันนภาเปลี่ยนยุทธวิธี เขาใช้คมดาบระเบิดพื้นดินระยะ

ไกล ท�าให้พืน้ดนิกลายเป็นคลืน่ยกตวัสงูขึน้เกอืบสองเมตรพุง่เข้าหาฉางซา

ตมู! ฉางซากระแทกเท้าซ้ายลงพืน้ สร้างคลืน่ดินทะยานเข้าปะทะไว้ 

บึ้ม! คล่ืนดินของทั้งสองเข้าปะทะกันดังสนั่น แต่ก่อนที่คลื่นดิน

จะสงบลง ร่างเงาของราชันนภาก็พุ่งทะลุคลื่นดินเข้ามา ฉางซายังไม่ได้

เคล่ือนไหวหลบหนีคมดาบก็จ่อจี้เข้ามาแล้ว ฉางซาสะบัดสองน้ิวคีบปลาย

ดาบไว้ ก่อนที่มันจะทะลุคอของเขาเพียงไม่กี่เซนติเมตร

ตูมๆๆ! ทั้งสองระเบิดพลังยุทธเข้าหากัน ร่างเงาของราชันนภายัง

ลอยอยู่ในอากาศในท่าแทงดาบ ส่วนฉางซาก็ยังยืนบนพื้นในท่าสองนิ้ว

คีบดาบ ราชันนภาถึงกับตื่นตะลึง เขาไม่คิดไม่ฝันจะมีใครหยุดดาบของ

เขาได้ด้วยสองนิ้ว ฉางซาสะบัดนิ้ว ร่างของราชันนภาก็ถูกโยนออกไปด้าน

ข้าง ฉางซาเรียกใช้ทักษะย่างก้าวพริบตาไล่ตามไปเร็วมาก ราชันนภามี

ประสบการณ์ต่อสูม้าอย่างโชกโชน เขาสะบดัดาบสร้างเป็นออร่าดาบยกัษ์

สีเขียวกลับหลัง
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บึม้! ฉางซายกเท้าเตะเสย ดาบยกัษ์สีเขยีวกระเดน็ขึน้สงู ราชนันภา

พลิกตัวกลางอากาศหนีรอดจากการโจมตีของฉางซาได้ส�าเร็จ ฉางซาเมื่อ

เท้าสัมผัสพื้น เขาก็พุ่งเข้าหาราชันนภาเป็นฝ่ายรุกคืนบ้าง เพียงแต่ฉางซา

ไม่ได้ใช้อาวุธ อาศัยเพียงเพลงเตะสลับเท้าอย่างรวดเร็ว

ตูมๆๆ! ราชันนภาขวางดาบรับไว้ได้ทุกคร้ัง ฉางซาเปลี่ยนเป็นยิง

หมัดขวา 

ตูม! ราชันนภาขวางดาบรับไว้ได้อีกครั้ง แต่ร่างของเขาก็ต้อง

กระเด็น เท้าของเขาลากไปกับพื้นดินจนจมลึกลงไปหลายนิ้ว

‘อะไรกัน! เหมือนมันจะมีระดับสูงกว่าฉัน’

ราชันนภาคิดในใจ ก่อนที่เขาจะเบรกร่างได้ส�าเร็จ ราชันนภาสะบัด

ปลายดาบชีล้งพืน้เตรยีมตวัรบัการโจมตต่ีอ เมือ่เขามองไปยังร่างของฉางซา 

ก็พบว่า ฝ่ายตรงข้ามยังไม่ได้คิดจะไล่ตามมา

‘เป็นไปไม่ได้! มันก�าลังออมมือให้ฉัน’ ราชันนภาคิดในใจ

บึม้! ราชนันภาระเบดิพลงัยทุธและเรยีกใช้ทกัษะร่างเพชร ชัว่อดึใจ

ร่างกายของราชันนภาก็ถูกหุ้มด้วยเพชร 

ฉางซาไม่เคยเจอทกัษะเปลีย่นแปลงสภาพร่างกายทัง้ตวัจงึหยุดมอง

อย่างสนใจ

“ตาย!”

ราชันนภาค�ารามและทะยานร่างบุกเข้าหาฉางซา ดาบในมือของ

ราชันนภาถูกเคลือบด้วยเพชรเช่นกัน มันถูกเหวี่ยงโจมตีใส่ร่างฉางซาด้วย

ความเร็วสูง

บึม้! ฉางซาเรยีกใช้ทักษะย่างก้าวพรบิตาหลบ พลงัทีแ่ฝงมากบัดาบ

ระเบิดพื้นดินเป็นหลุมลึก ราชันนภาไล่ล่าโจมตีฉางซาต่อเนื่อง 

บึม้ๆๆ! ฉางซาเคลือ่นไหวออกห่าง จากการประเมนิของเขา พลงัของ 

ดาบถกูเสรมิข้ึนไปอย่างน้อย 3 ระดบั หรอืเทียบเท่ากบัระดบัพืน้ฐานที ่76

บึ้ม! เนินเขาเต้ียๆ ถูกแบ่งครึ่ง ฉางซายกเท้าเตะใส่ก้อนหินหนัก 

300 กิโลกรัม พุ่งเข้าหาราชันนภา 

บึ้ม! ราชันนภาใช้ดาบผ่าก้อนหินยักษ์ขาดครึ่งเหมือนเต้าหู้

ฉางซาหัวเราะฮา เขาเตะก้อนหินอีกหลายก้อนโจมตีต่อเนื่อง เพื่อ

สกัดการบุกฝ่ายเดียวของราชันนภา บึ้มๆๆ! ราชันนภากวัดแกว่งดาบตัด
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ก้อนหินทุกก้อนที่โจมตีเข้ามา

ทั้งฉางซาและราชันนภาผลัดกันรุกผลัดกันรับไปรอบๆ ป่า ท�าให้

สนามรบเริ่มขยายขอบเขตอย่างรวดเร็ว พวกเขาทั้งสองคนต่อสู้เพียงไม่กี่

นาที ก็ท�าให้พื้นที่ครึ่งกิโลเมตรถูกท�าลายจนไม่เหลือชิ้นดี เนินเตี้ยๆ หลาย

เนินถูกหั่นขาดครึ่ง ก้อนหินขนาดมหึมาหลายก้อนกลายเป็นเศษหิน ไม่มี

สัตว์อสูรตัวไหนกล้าเข้ามาใกล้บริเวณนี้

สมนุกิลด์สามราชนัสวรรค์ต้องเผ่นหนอีอกห่างกว่าเดิม เช่นเดียวกบั

เทพกระบี่ไร้ส�านกึก็ได้สัง่โกเลม็หนิถอยออกห่าง เพราะถ้าอยูแ่ถวน้ีอาจจะ

โดนลูกหลงได้อย่างง่ายๆ

ฉางซากับราชันนภาพุ่งร่างข้ึนไปต่อสู้กันกลางอากาศอย่างดุเดือด 

พลังคลื่นจากการปะทะแผ่กระจายออกไปไกลถึงหนึ่งกิโลเมตร

ห่างออกไปไกลหลายร้อยเมตร 

ดาบใบจักรท่ีก�าลังจับตาดูการต่อสู้รู้สึกเหน็บหนาวไปทั่วตัว พลัง

ของราชันนภานั้นไม่ธรรมดา แต่ที่เขาตื่นตะลึงหนักยิ่งกว่า ใครเป็นผู้เล่น

ที่ปะทะกับราชันนภาได้อย่างสูสี

ราชนันภาเป็นใคร เขาเป็นยอดฝีมอืหนึง่ในห้าของเกมจ้าวยทุธจกัร 

แต่บดัน้ีเขาก�าลงัเหน็ชายคนหนึง่ใช้เพยีงหมดัปะทะกบัดาบอนัเลือ่งชือ่ของ

ราชันนภาได้

“ผู้ชายคนนั้นเป็นใคร”

ข้อสงสัยนี้ ดาบใบจักรกล่าวออกมาจากปากหลายครั้งแล้ว แต่ลูก

สมุนที่อยู่ใกล้ๆ ก็ไม่มีใครตอบได้สักคน

ตูมๆๆ! 

ท้ังสองพุ่งเข้าปะทะกันกลางอากาศอีกรอบ ไม่นานเกราะเพชรก็

ระเบิดแตกออก ร่างของราชันนภาดีดตัวถอยออกห่าง ด้านฉางซาก็ไม่ได้

เข้าซ�้า เคลื่อนร่างออกห่างเช่นกัน

“บัดซบ! มันท�าลายทักษะร่างเพชรของฉันได้” ราชันนภาสบถค�า

‘คงต้องลองเปลี่ยนไปใช้ทักษะดู’ ราชันนภาวางแผนโจมตีในใจ

“ทักษะกรงเล็บกระดูกขาวโอบล้อมสังหาร”
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ราชนันภากล่าวจบ เงากรงเลบ็นบัร้อยกโ็ผล่ขึน้มาเหนอืร่างของเขา 

ราชันนภาสะบัดมือออกไป เงากรงเล็บกระดูกสีขาวนับร้อยก็แยกย้ายกัน

พุ่งโอบล้อมเข้าโจมตีฉางซา

ฉางซากวาดตามอง

“ทักษะฝ่ามือมังกรขด”

ฉางซาเรยีกใช้ทกัษะบ้าง ออร่าสทีองระเบดิออกมารอบๆ ตวัฉางซา 

ทันที ฉางซากวาดฝ่ามือออกด้านข้างก็ปรากฏเงามังกรสีทองขนาดใหญ่

โอบล้อมร่างฉางซาเอาไว้

กรงเล็บกระดกูขาวโอบล้อมสังหารพุง่เข้าโจมตฉีางซาทัว่ทกุทศิทาง 

บึม้ๆๆ! เสยีงระเบดิดงัก้องกงัวาน แผ่นดนิส่ันสะเทอืน ทัง้เศษดินและ 

เศษหินสาดกระจายไปท่ัวบริเวณ เงากรงเล็บกระดูกขาวนับร้อยหายไป 

เหลือเพียงมังกรทองขนาดใหญ่ที่ยังโอบล้อมร่างกายของฉางซาไว้ ฉางซา

โบกมืออีกครั้ง เงาร่างมังกรทองก็สลายหายไปเช่นกัน

“อย่าใช้ทักษะกระจอกกับฉัน จงใช้ทักษะระดับสุดยอดของนายซะ 

ไม่งั้นนายจะไม่มีโอกาสได้ใช้มัน”

ฉางซากล่าวเสียงเรียบ 

ราชนันภาหางคิว้กระตกุ เมือ่ฝ่ายตรงข้ามท้าทายเช่นน้ีเขากค็งอยู่น่ิง

เฉยไม่ได้ แม้เขาจะมีความกังวลเรื่องระดับของฝ่ายตรงข้ามอยู่บ้างก็ตาม

“ชิ! ระดับนาย ไม่จ�าเป็นต้องใช้ทักษะระดับสุดยอดหรอก”

ราชันนภากล่าวอย่างถือดีจบ ก็เรียกใช้ทักษะโจมตีใหม่

“ทักษะร้อยเงาดาบน�้าแข็งสังหาร”

ราชันนภาร้องตะโกนจบ รอบตัวของเขาก็เกิดไอความเย็นแผ่ออก

มา ไอความเย็นเริ่มก่อตัวเป็นดาบน�้าแข็งจ�านวนมากในอากาศ

“ท�าลาย!”

ราชันนภาค�ารามพร้อมกับสะบัดดาบไปข้างหน้า ดาบน�้าแข็งใน

อากาศก็พุ่งทะยานเข้าโจมตีฉางซา

“ทักษะฝ่ามือมังกรเกราะเหนือฟ้า”

ฉางซาเรียกใช้ทักษะสายป้องกัน ออร่าสีทองแผ่กระจายออกรอบ

ตวัฉางซาอกีครัง้ ฉางซาเหยยีดแขนกางฝ่ามอืข้างหนึง่ไปด้านหน้า พรบิตา 

ก็ปรากฏโล่สีทองลายมังกรขนาดใหญ่ห่างจากฝ่ามือของฉางซาเล็กน้อย
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ตูมๆๆ! ดาบน�้าแข็งหนึ่งร้อยเล่ม จู่โจมเข้าปะทะกับโล่สีทองอย่าง

ดุเดือด ดาบน�้าแข็งมันไม่สามารถเจาะทะลุผ่านโล่สีทองได้ พวกมันกลาย

เป็นเศษน�้าแข็งสาดกระจายไปในอากาศ

ฉางซาสลายการคงอยู่ของโล่สีทองและเรียกใช้ทักษะโจมตีบ้าง

“ทักษะฝ่ามือมังกรฟ้าห้าเงามายา”

ร่างของฉางซาทอแสงสว่างสีทองอีกครั้ง ร่างเงาของมังกรสีทอง 

ห้าตัวพุ่งออกจากออร่าทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้า

“ท�าลาย!”

เงามังกรสีทองทั้งห้าตัวค�าราม มันพุ่งร่างลงมาหาราชันนภาทันที 

ออร่าความแขง็แกร่งทีแ่ผ่ออกมาท�าให้ราชนันภารูว่้า ทกัษะน้ีเพิม่พลงัการ

โจมตีให้ผู้เล่นอย่างน้อย 8 ระดับ

‘บ้าจริง! ต้องใช้วิชาก้นหีบแล้ว’

ราชันนภาคิดในใจจบก็เรียกใช้ทักษะสายป้องกัน

“ทักษะระฆังเงิน”

พริบตา เงาระฆังสีเงินก็ครอบร่างของราชันนภาไว้ 

บึ้มๆๆ! เงาระฆังเงินระเบิดแตกออกเป็นชิ้นๆ ร่างของราชันนภา

กระเด็นล้มกลิ้งไปกับพื้น ราชันนภาดีดร่างขึ้นมายืน แต่ก็ถูกแรงผลักต้อง

ก้าวถอยหลังไปหลายก้าวใหญ่

‘บัดซบ! ทักษะโจมตีของมันมีพลังเพิ่มค่าโจมตีระดับเท่าไรกันเนี่ย’

ราชนันภากรดีร้องในใจ เพราะทกัษะระฆงัเงนิของเขาสามารถเพิม่

ค่าพลังป้องกันถึง 10 ระดับจากระดับพื้นฐานของผู้เล่น ถ้าทักษะระฆังเงิน

ถงึกบัแตก กแ็ปลว่าฝ่ายตรงข้ามมทัีกษะท่ีรนุแรงกว่าของเขา หรอืไม่กอ็าจ

จะเป็นอีกเหตผุลหนึง่ทีร่าชนันภาหวาดกลวัคอื ฝ่ายตรงข้ามมรีะดับพืน้ฐาน

สูงกว่าเขา ซึ่งมันเป็นภัยร้ายแรงยิ่งกว่ามีทักษะสูง

ห่างออกไปไม่ไกล ฉางซายงัคงยนืยิม้ เขาใช้มอืปัดฝุน่ออกจากแขน

เสื้อ ปัจจุบันฉางซาเลือกท่ีจะใช้ทักษะซ่อนระดับตัวเองไว้ที่ระดับ 76 ใน

การต่อสู้กับราชันนภา เขาคิดว่ามันเพียงพอแล้วที่จะจัดการฝ่ายตรงข้าม

ฝ่ามือมังกรฟ้าห้าเงามายาเป็นทักษะเพิ่มพลังโจมตี 8 ระดับจาก 

ระดบัของผูใ้ช้ นัน่กห็มายความว่า ฉางซาโจมตฝ่ีายตรงข้ามด้วยพลงัระดับ 

84 และการที่ราชันนภาสามารถต้านพลังได้บางส่วน มันก็มีความเป็นไป
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ได้สูง ทักษะของฝ่ายตรงข้ามเป็นทักษะเพิ่มค่าพลังป้องกัน 10 ระดับ ถ้า

ราชันนภามีระดับพื้นฐานที่ 73 เมื่อบวกกับทักษะ เขาจะมีพลังป้องกัน

ถึง 83 ซึ่งมันก็ยังต�่ากว่าค่าพลังการโจมตีของฉางซา 1 ระดับ

ราชันนภาไม่ใช่คนโง่ เขาสามารถค�านวณได้ ทักษะเพิ่มระดับการ

โจมตีไม่เท่าเทียมกับฝ่ายตรงข้าม ราชันนภาค่อยๆ สงบสติลงอย่างช้าๆ 

เขาเก็บดาบคู่มือ มันท�าให้ฉางซาแปลกใจ

“นายเก็บดาบท�าไม ยอมแพ้?” ฉางซาถาม

“เดี๋ยวนายก็รู้…ทักษะร่างอสูรลิงยักษ์!”

ร่างราชนันภาอยู่ๆ  กเ็ปลีย่นสภาพไปเป็นอสรูลงิยกัษ์สงูเกอืบสีเ่มตร 

มันเงยหน้าค�ารามเสียงดังลั่นป่า ฉางซาตะลึงไปชั่วขณะ

“ดเูหมือนความแข็งแกร่งของร่างกาย และค่าพลงัพืน้ฐานของราชนั

นภาจะเพิ่มสูงขึ้น”

ฉางซากล่าวน�้าเสียงตื่นเต้น เขารู้สึกยินดีที่จะได้สู้แบบประชิดตัว

อีกครั้ง

ห่างออกไปไกลพอสมควร 

เทพกระบี่ไร้ส�านกึก�าลงัตะลงึ ส่วนลกูสมุนของกลิด์สามราชนัสวรรค์

ก�าลังร้องตะโกนเชียร์ อู่เงินเบิกตาโตกล่าวว่า

“ในที่สุดเขาก็ใช้ไม้ตายออกมาแล้ว ร่างอสูรลิงยักษ์”

“มันเจ๋งนักหรือ” เทพกระบี่ไร้ส�านึกถาม

“ใช่! ด้วยร่างลงิยกัษ์ทีแ่ขง็แกร่งดัง่เหลก็น้ี ยงัไม่มีใครสามารถโค่น

เขาลงได้ แม้แต่ราชันสวรรค์ก็ท�าได้แค่เสมอเท่านั้น”

อู่เงินกล่าวอธิบาย

“โอ…ร้ายกาจขนาดนั้นเลยหรือ น่าสนใจจริงๆ มาดูกันระหว่างเขา

กับบอส การต่อสู้จะเป็นยังไง”

เทพกระบี่ไร้ส�านึกกล่าวยิ้มๆ

กิลด์เทพสวรรค์ 

ดาบใบจักรสูดหายใจลึกๆ เมื่อเห็นราชันนภาเรียกใช้คัมภีร์ร่างอสูร

ลิงยักษ์ เขาเคยได้ยินได้ฟังเรื่องราวมามากมาย แต่ไม่เคยเห็นร่างจริง 
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สักครั้ง นี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้พบเห็น

ออร่าพลังยุทธที่แผ่พุ่งออกมาจากร่างกายลิงยักษ์สูงมาก แม้ดาบ 

ใบจักรจะยืนอยู่ไกลๆ แต่ก็ยังรับรู้แรงกดดันอันหนักหน่วงได้

“เหลือเชื่อ!”

ดาบใบจกัรร้องอุทาน เมือ่เหน็ฉางซายนือยูน่ิง่ๆ ไม่ได้รบัผลกระทบ

จากพลังของราชันนภาแต่อย่างใด เขายิ่งตะลึงหนักเข้าไปใหญ่

“ระดับของหมอนี่เท่าไรกันเนี่ย”

ดาบใบจักรร�าพึงเบาๆ

กลางสนามรบ 

ราชันนภาในร่างลิงยักษ์กระทืบเท้าลงพื้น 

ตูม! พื้นดินระเบิดแตกออก ราชันนภาโน้มตัวไปข้างหน้าก่อนจะ

พุ่งเข้าหาฉางซา ราชันนภารัวหมัดใส่ฉางซาถี่ยิบ ฉางซาก็รัวหมัดตอบโต้

กลับคืน 

ตมูๆๆ! หมัดของลิงยกัษ์ราชันนภาปะทะกบัหมดัของฉางซาเรว็มาก

‘ทักษะร่างอสูรลิงยักษ์เพิ่มพลังพื้นฐานของราชันนภาขึ้น 3 ระดับ 

ปัจจุบันร่างของลิงยักษ์น่าจะมีระดับพื้นฐานที่ระดับ 76 สินะ’

ฉางซาคิดในใจ ก่อนจะซ่อนระดับตัวเองที่ 77 เพื่อให้เหนือกว่าฝ่าย

ตรงข้าม 1 ระดับ ที่ฉางซาท�าเช่นนี้ เพราะเขายังไม่อยากเข้าเงื่อนไขการ

ใช้คัมภีร์ร่างอมตะ

การต่อสูด้้วยพลังยทุธท่ีสูงกว่าระดบั 75 นัน้รนุแรงมาก การรวัหมดั

อัดกันท�าให้เกิดแรงอัดกระแทกทุกครั้ง พื้นดินจึงระเบิดเป็นหลุม และยัง

อัดกระแทกระเบิดพื้นดินลึกลงไปเรื่อยๆ

ฉางซาเรียกใช้ทักษะย่างก้าวพริบตาดีดร่างออกจากหลุมลึกที่เกิด

จากการปะทะกันต่อเนื่อง ท่ีเขาเลือกถอนตัวก่อน เพราะขืนอัดกันต่อไป 

เขาที่รูปร่างเล็กกว่าจะเสียเปรียบฝ่ายตรงข้ามที่มีรูปร่างใหญ่กว่า

“ฮ่าๆๆ! จะหนีไปไหน”

ราชันนภาค�ารามและทะยานร่างไล่ล่าขึ้นมาติดๆ 

ฉางซาเหวีย่งเท้าเตะ ราชันนภากย็กแขนลิงยกัษ์สกดัไว้ ตมู! ฉางซา

ดดีร่างออกห่าง เมือ่ทัง้สองคนเท้าถงึพืน้กพ็ุง่เข้าหากนัอย่างรวดเร็ว ฉางซา 
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เหวี่ยงหมัดปะทะกับลิงยักษ์ราชันนภาสุดแรง

ตูม! ร่างของทั้งสองกระเด็นออกจากกัน ในสภาวะปัจจุบัน คัมภีร ์

ร่างอมตะของฉางซาไม่ท�างาน เพราะระดับของเขาสูงกว่าฝ่ายตรงข้าม  

ฉางซาค่อนข้างแปลกใจอยู่บ้างกับความแข็งแกร่งทางร่างกายของฝ่าย 

ตรงข้าม ปกติระดับห่างกัน 1 ระดับ เขาควรจะเหนือกว่า

ฉางซาปะทะอกีหลายหมดั ก่อนจะใช้ทกัษะย่างก้าวพรบิตาหลบออก

ห่าง ราชันนภาในร่างลิงยักษ์หัวเราะและไล่ทุบฉางซาอย่างเมามัน ท�าให้

พืน้ดนิระเบดิข้ึนมาเป็นหลุมเต็มไปหมด ฉางซาเร่งความเรว็ทกัษะย่างก้าว 

พริบตาจนร่างของเขาเป็นเพียงเงากะพริบถอยออกห่าง

‘อิๆ ! ทดลองใช้ทกัษะคมัภร์ีจกัรวาลดดูกีว่า อืม…เอาทกัษะไหนดีหว่า’

ฉางซาครุ่นคิด

‘จริงสิ! น่าจะทดสอบทักษะนั้น แต่ถ้าฉันยังอยู่ระดับ 77 ก็จะเอา

เปรียบฝ่ายตรงข้ามโหดเกินไป ปรับทักษะซ่อนระดับลงมาที่ระดับ 76 ก็

แล้วกัน’

ฉางซาคิดในใจจบก็ปรับระดับลงมาที่ 76 ก่อนจะเรียกใช้ทักษะใหม่

เบาๆ ไม่ให้คนอื่นได้ยิน

“เรียกใช้ทักษะก๊อบปี้ ทักษะราชันนภา”

จู่ๆ ร่างฉางซากเ็ปลีย่นสภาพไปเป็นอสรูลงิยักษ์สงูเกอืบสีเ่มตรอกีตวั  

มันท�าให้ทุกคนที่ดูอยู่ตกใจมาก เมื่อเห็นลิงยักษ์สองตัวยืนเผชิญหน้ากัน 

ฉางซาเงยหน้าค�ารามเสยีงดงัลัน่ป่าเลยีนแบบราชันนภา ระดับพืน้ฐานของ 

ฉางซายกขึ้นไปทันที 3 ระดับ กลายเป็นว่าฉางซาในร่างลิงยักษ์มีระดับ

ที่ 79

“ไม่จริงงง!” ราชันนภากรีดร้อง

“ฮ่าๆๆ! ตกใจหรือที่ฉันมีทักษะเหมือนนาย ฮ่าๆๆ!” ฉางซาหัวเราะ

ดังลั่น 

ราชันนภาถึงกับซีด เผลอก้าวถอยหลังสองก้าวใหญ่

ห่างออกไปไม่ไกลนัก 

ดาบใบจักรก�าลังตะลึง ส่วนลูกสมุนของกิลด์สามราชันสวรรค์ที่

ก�าลังเชียร์พากันเงียบกริบ พวกเขาต่างก็เบิกตาโต ช็อกไปกับเหตุการณ์
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ที่เกิดขึ้น

“เป็นไปได้ยังไง! เขามีทักษะเดียวกันกับราชันนภา”

ดาบใบจักรกล่าวด้วยน�้าเสียงตกใจ

“แถมความแข็งแกร่งที่ส่งออกมาจากร่างกายของเขาก็เหนือกว่า

ราชันนภาอีก”

ดาบใบจักรร�าพึง

“คราวนี้ ราชันนภาจะเอาตัวรอดยังไง”

ดาบใบจักรกล่าวเบาๆ

บนไหล่ของโกเล็มหิน 

เทพกระบี่ไร้ส�านึกกับอู่เงินอมยิ้ม เพราะสองหนุ่มรู้ดีว่าฉางซานั้น

ใช้ทักษะอะไร มันไม่ใช่ว่าฉางซาได้เรียนคัมภีร์เหมือนราชันนภา แต่เขา

ใช้ทักษะก๊อบปี้ต่างหาก

“ทักษะนี้น่ากลัวจริงๆ เบ๊หนึ่ง”

“ใช่! พลังของบอสท�าให้ร่างกายของฉันสั่นไปหมด แถมยังรู้สึก

อึดอัดด้วย”

เทพกระบี่ไร้ส�านึกตอบ

“เหลอืเชือ่จรงิๆ นีพ่วกเราอยูห่่างจากบอสตัง้หนึง่กโิลเมตรเลยนะ”

อู่เงินกล่าวสีหน้าเต็มไปด้วยความภูมิใจที่ได้เป็นเบ๊ของฉางซา

สนามประลอง 

ฉางซาระเบดิพลงัและกระทบืเท้าส่งคลืน่ดนิทะยานเข้าหาราชันนภา 

ซึ่งเขาก็ตอบโต้ด้วยวิธีเดียวกัน แต่คลื่นดินของฉางซารุนแรงกว่า มันฉีก

คลื่นดินของราชันนภาออกจากกันและจู่โจมเข้าหาเขา

ตมูๆ! ราชันนภารวัหมดัท�าลาย คลืน่ดนิระเบดิเป็นเศษดนิ แต่พรบิตา 

นั้นราชันนภาก็ต้องตกใจ เมื่อพบร่างของฉางซามาปรากฏตัวต่อหน้า

ฉางซาใช้คล่ืนดนิเป็นตัวหลอก แต่การโจมตทีีแ่ท้จรงิของเขาคอืการ

โจมตีในระยะประชิด ด้วยวิชาย่างก้าวพริบตาในระดับ 79 การเคลื่อน

ร่างของเขาเร็วมากๆ ฉางซายกเท้าถีบเข้าไปที่ท้องของราชันนภาเต็มแรง

ตูม! เท้าลิงยักษ์ฉางซาถีบเข้าที่ท้องของลิงยักษ์ราชันนภาเต็มแรง 
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ร่างของเขากระเดน็เข้าไปในป่าฟาดใส่ต้นไม้ พวกมนัถกูท�าลายเป็นจ�านวน

มาก พลังถีบของลิงยักษ์ฉางซาส่งร่างลิงยักษ์ราชันนภากระเด็นไปไกล

เกือบร้อยเมตร

ลิงยักษ์ราชันนภากระอักเลือด เขาดีดร่างขึ้นมายืนก็ถูกเท้าของ 

ฉางซาถีบซ�้าอีกครั้ง 

ตูม! ร่างของลิงยักษ์กระเด็นเป็นลูกข่างท�าลายต้นไม้ไปอีกเกือบ

หนึ่งร้อยเมตร ลิงยักษ์ราชันนภากระอักเลือดสดๆ ออกมาอีกรอบ

‘บัดซบ! ระดับมันสูงกว่าฉันจริงๆ อย่างน้อยสามระดับ ฉันจะสู้มัน

ยังไงเนี่ย’

ราชันนภาคิดในใจจบ ลิงยักษ์ฉางซาก็มาปรากฏตัวต่อหน้าลิงยักษ์

ราชันนภาแล้ว ฉางซาจับหางลิงยักษ์และสะบัดมือฟาดร่างของเขาลงบน

พื้นอย่างแรง 

ตูม! ฉางซาสะบัดฟาดต่อเนื่องแบบไม่หยุด

ตมูๆๆ! พืน้ดนิแตกระเบดิทุกครัง้ท่ีฉางซาฟาด เลอืดสดๆ ทะลกัออก

มาจากปากลิงยักษ์ราชันนภาอีกหลายครั้ง

ลิงยักษ์ฉางซาค�าราม เขาโยนร่างลิงยักษ์ราชันนภาขึ้นไปในอากาศ 

เมื่อตกลงมาฉางซาก็หวดเท้าเตะเต็มแรง ผัวะ! ร่างของลิงยักษ์ราชันนภา

เลือดพุ่งออกมาจากปาก พร้อมๆ กับร่างกระเด็นลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าสูง

เกือบหนึ่งร้อยเมตร

บึ้ม! ร่างของลิงยักษ์ราชันนภาร่วงหล่นลงมาฟาดกับพื้นเสียงดัง

สนั่นหวั่นไหว ต�าแหน่งที่ร่างของราชันนภาร่วงตกลงมากลายเป็นหลุมลึก

ร่างลงิยกัษ์ราชันนภากระอักเลือดออกมาจากปากต่อเนือ่ง ชัว่อดึใจ

เดียวร่างลิงยักษ์ก็สลายหายไป ฉางซาเองก็ปลดปล่อยร่างลิงยักษ์ของเขา

เช่นกัน

ห่างออกไปไม่ไกล 

ดาบใบจักรถอนใจกล่าวว่า

“ราชันนภาพ่ายแพ้แล้ว”

“พี่ดาบใบจักร เขาเป็นใครกัน คนที่เอาชนะราชันนภาได้ ต้องไม่ใช่

คนไร้ชื่อเสียงแน่”
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ลูกสมุนที่อยู่ข้างๆ เอ่ยปากถาม

“ฉนัตรวจสอบแล้ว ในท�าเนยีบยอดฝีมอื ไม่ปรากฏคนเช่นนีม้าก่อน” 

ดาบใบจักรตอบ

“เรื่องนี้ต้องเป็นเรื่องใหญ่แน่”

ลูกสมุนกล่าวสีหน้าตื่นเต้น ดาบใบจักรท�าหน้าเศร้าๆ กล่าวว่า

“น่าเสียดาย เขาไม่ได้อยู่เมืองวารี ไม่เช่นน้ันเมืองวารีอาจจะมี

โอกาสรอดโดยไม่สูญเสียก�าลังพลมากมาย”

ค�าพูดของดาบใบจักรท�าให้ลูกสมุนต่างพากันท�าหน้าสลด เพราะ

ปัจจุบนักลิด์หลกัได้แจ้งมาแล้ว บอสลับจะเข้าโจมตีเมอืงวารภีายในหกชัว่โมง

กิลด์สามราชันสวรรค์ 

ปัจจบุนัเหล่าลูกสมนุอยู่ในความตกใจ พวกเขาไม่คดิว่าราชนันภาจะ

มาพ่ายแพ้ที่นี่ พวกเขาแทบไม่กล้าที่จะหนีไปไหน เพราะรู้ว่าถ้าชายหนุ่ม

แปลกหน้าที่ไม่เคยเหน็มาก่อนคิดจะฆ่าพวกตน มนัไม่มโีอกาสหนรีอดเลย

เทพกระบี่ไร้ส�านึกกับอู่เงินเห็นชัยชนะของฉางซาแล้ว พวกเขาก็รีบ

ลงมาเก็บสมบัติที่ได้จากการพนัน ผู้เล่นกิลด์สามราชันสวรรค์ต่างยืนซึม 

อยู่กับที่เหมือนวิญญาณหลุดออกจากร่าง 

ฉางซาเวลานี้ยืนอยู่ต่อหน้าร่างของราชันนภาที่นอนอยู่บนพื้น

“นายชนะแล้ว ฆ่าฉันสิ!” ราชันนภาค�าราม

“หา! นายอยากตายจริงๆ หรือนี่” ฉางซาถาม 

ราชันนภาเป็นคนฉลาด เขาตีความหมายในค�าพูดของฝ่ายตรงข้าม

ออก ด้วยระดับปัจจุบันของตน ใครมันจะอยากตายให้ระดับลดกัน

“นายไม่คิดฆ่าฉัน?”

ราชันนภาถามตรงๆ ฉางซาพยักหน้ากล่าวว่า

“ฉนัไม่สนใจเรือ่งฆ่านายหรอก แต่ฉนัสนใจเรือ่งเงนิมากกว่า ถ้านาย

มีเงินก็สามารถไถ่ชีวิตนายได้”

ราชันนภาเบ้ปากกล่าวว่า

“ฉนัเอาเงนิไปพนนักบันายหมดแล้ว เหลอืตดิตวัแค่สองร้อยล้านเอง”

“ตังค์หมดไม่เป็นไร ฉันรับเป็นอัญมณีและของมีค่าทุกอย่าง เอา

เป็นว่าอะไรท่ีมันขายได้ ฉันรับหมด เอางี้…นายเทสมบัติของนายออกมา 
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ฉันจะเลือกดูเองก็แล้วกัน”

ฉางซาอธิบาย ราชันนภาหมดค�าจะพูด

“เร็วๆ หน่อย ฉันต้องเดินทางอีกไกล” ฉางซากล่าวเร่ง 

ราชันนภาส่ายหน้าหยิบกระเป๋ามิติและเทสมบัติที่อยู่ภายในออก

มา ฉางซาดวงตาเบิกโต เมื่อเห็นอัญมณีห้าลังกับอาวุธอีกหลายลังถูกจัด

วางอย่างเป็นระเบียบ ฉางซาจึงรีบท�าการกวาดเข้าไปเก็บในกระเป๋ามิติ

ของตัวเองทันที 

ฉางซามองดูเต็นท์หลังใหม่ที่ยังไม่ได้ใช้

“เต็นท์นี่…ฉันขอนะ”

ฉางซาเอ่ยปากถามราชันนภา เขาก็พยักหน้าอย่างเซ็งๆ ฉางซาเห็น

เครื่องปรุงอาหารก็รีบชี้นิ้วบอก

“ฉันขอน�้าปลาด้วย” 

ฉางซาบอก ราชันนภาก็พยักหน้ารับ

“ขอพรกิด้วย ขอเกลอื ขอกระเทยีมผง ขอหวัหอมแห้ง ขอ ขอ ขอ…”

ฉางซาขอเพิ่มอย่างเมามัน จนหางคิ้วของราชันนภากระตุก

“นายอยากได้อะไรก็เอาไปเลย ไม่ต้องถามฉันแล้ว”

ราชันนภากล่าวน�้าเสียงหงุดหงิด เพราะไม่คิดฝ่ายตรงข้ามจะเอา 

แม้กระท่ังเครื่องปรุงอาหาร ฉางซาเมื่อเห็นฝ่ายตรงข้ามเปิดทาง เขาก็ 

กวาดเอาของทุกอย่างของราชันนภาเข้าไปเก็บไว้ในกระเป๋ามิติ

“เอ่อ…มีอีกปะ”

ฉางซาเอ่ยปากถาม ท�าให้ราชันนภาหางคิ้วกระตุกอีกรอบ

“โอเคๆ ฉันพอใจแล้ว เดี๋ยวสิ! ลูกน้องของนายคงรวยน่าดู ฉัน

ขอตัวแป๊บ”

ฉางซากล่าวจบก็ใช้ย่างก้าวพรบิตาไปหาเหล่าลกูสมนุของกลิด์สาม

ราชันสวรรค์ หลังจากนั้นลูกสมุนของราชันนภาทุกคนก็ถูกฉางซาไถจน

หมดตูด

ราชนันภาทีเ่ดนิลากขาเข้ามาหาลกูสมนุ มองเหน็ร่างของดาบใบจกัร 

และสมุนกิลด์เทพสวรรค์ก�าลังมุ่งหน้ามาทางนี้ ความคิดหนึ่งก็อุบัติขึ้นจึง

หันไปกล่าวกับฉางซาว่า

“นายน่าจะไถพวกกิลด์เทพสวรรค์ดว้ยนะ พวกนัน้ก็รวยเหมือนกัน”
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“ฮะ! จริงรึ แต่…ฉันไม่มีเหตุผลที่จะไถตังค์พวกเขา ท�าไงดี”

ฉางซาท�าสีหน้าคิดหนัก

“จริงสิ ฉันมีเรื่องกับมังกรคงกระพัน ฉันใช้ข้ออ้างนี้ไถตังค์พวก

เขาได้ปะ”

ฉางซาหนัไปถามราชนันภา ท�าให้อูเ่งนิกบัเทพกระบี่ไร้ส�านกึทีก่�าลงั

ช่วยกันกวาดสมบัติของลูกสมุนกิลด์สามราชันสวรรค์เข้ากระเป๋ามิติต้อง

กลั้นหัวเราะแทบตาย

“ได้สิ เป็นข้ออ้างที่ดีมาก”

ราชันนภากล่าวสนับสนุน เพราะเขาจะเสียหายคนเดียวไม่ได้ กิลด์

เทพสวรรค์ที่เป็นคนดูจะต้องเสียหายไปด้วย ไม่เช่นนั้นเรื่องที่เขาพ่ายแพ้

จะขยายไปอย่างรวดเร็ว แต่ถ้าดาบใบจักรถูกปล้นด้วย เรื่องมันจะอยู่แค่

พวกเขาสองกิลด์

“เออ…แม้ฉนัจะมข้ีออ้างทีด่ ีแต่ฉนัรูส้กึอายๆ ยงัไงก็ไม่รูท้ีจ่ะไถตงัค์

คนไม่รู้จัก นายช่วยไถตังค์พวกเขาแทนฉันหน่อยสิ ฉันจ้างนาย 200 ล้าน

เลย โอเคปะ”

ฉางซากล่าวพร้อมกับท�าเอียงอาย ท่าทางที่ฉางซาแสดงออกมา

ท�าให้ราชันนภาตะลึงจนอยากจะร้องไห้ เขาไม่อยากเชื่อว่าไอ้เลวที่เป็น

คนมอบความพ่ายแพ้ให้แก่เขา ตอนนี้มันก�าลังว่าจ้างเขาด้วยเงินที่เพิ่ง

ปล้นของเขาไป

‘หมอนี่มันบ้าชัดๆ!’ ราชันนภาคิดในใจ

ราชันนภาหลังจากเห็นสหีน้าเอยีงอายกเ็ห็นสหีน้าโหดๆ ของฉางซา

ต่อ ประมาณว่า ‘ถ้าเอ็งไม่ท�าเอ็งมีเรื่องแน่!’ ราชันนภาจึงจ�าใจพยักหน้า

และเดินลากเท้าออกไปหาดาบใบจักรที่ก�าลังเดินเข้ามา ท�าให้ดาบใบจักร

ต้องหยุดชะงัก เมื่อพบเห็นราชันนภาในสภาพบาดเจ็บสาหัสเดินออกมา

ขวางหน้า

“ฉันจะพูดแค่ครั้งเดียว นายกับลูกสมุนมีสมบัติเท่าไรให้ขนออก

มากองไว้ซะ”

ราชันนภากล่าวขึ้น ท�าให้ดาบใบจักรตะลึง

“นายจะปล้นพวกฉัน” ดาบใบจักรถาม 

ราชันนภาผู้ถูกใช้เป็นเบ๊คนใหม่ท�าหน้าเศร้าๆ เขาช้ีน้ิวย้อนกลับไป
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ด้านหลังกล่าวว่า

“ไม่ใช่ฉัน แต่เป็นเขา”

ดาบใบจักรตะลึงไปชั่วครู่ ก่อนจะหัวเราะออกมากล่าวว่า

“ฮ่าๆๆ! นึกไม่ถึง ราชันนภาผู้ยิ่งใหญ่จะกลายเป็นข้ารับใช้ใครก็

ไม่รู้ไปแล้ว”

ราชันนภาหางคิ้วกระตุกกล่าวว่า

“นายไม่ท�าตามก็ได้ ฉนัจะกลับไปบอกเขาว่า นายดือ้ อยากมเีรือ่ง!”

ราชันนภายังพูดไม่ทันจบประโยค ดาบใบจักรก็ร้องตะโกนดังลั่น

“ทุกคนรีบเอาสมบัติออกมา! ไม่งั้นพวกเราจะตายกันหมด เข้าใจที่

พูดนะ อย่าให้พูดซ�้า!”

ราชันนภาตะลึง เมื่อเห็นเหล่าลูกสมุนกิลด์เทพสวรรค์พากันหอบ

สมบัติและเงินทองที่เก็บสะสมไว้ออกมากองตรงหน้าตัวเองอย่างว่าง่าย

“ชิ…นึกว่าจะแน่” ราชันนภากล่าวประชด 

ดาบใบจักรยิ้มแห้งๆ กล่าวว่า

“ขนาดนายยงัแพ้ ระดบัฉนัจะไปเหลืออะไร สมบตัหิายไปหาใหม่ได้  

แต่ตายระดบัลด นายกร็ูม้นัเจบ็ปวดมากกว่า แต่ฉนัไม่เข้าใจ ท�าไมเขาต้อง

ปล้นพวกฉันด้วย”

ราชันนภายิ้มเยาะเย้ยกล่าวว่า

“เพราะเขาเกลียดมังกรคงกระพัน”

ดาบใบจักรท�าหน้างงงันวูบหนึ่งจึงกล่าวว่า

“เกลียดมังกรคงกระพัน แล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันและคนอื่นๆ”

“นายอยู่กิลด์เดียวกันก็ต้องรับผิดชอบร่วมกัน นายอย่าถามเซ้าซี้

มาก หอบสมบัติไปหาหมอนั่นซะ และเรื่องที่ฉันพ่ายแพ้ นายรู้นะว่าควร

จะท�ายังไง”

ราชันนภากล่าวน�้าเสียงโหดเหี้ยมขึ้น ดาบใบจักรถูกข่มขู่ก็ยกมือ

ยอมแพ้กล่าวว่า

“นายไม่ต้องกังวลไปหรอก เพราะฉนัก็มชีนกัตดิหลงัไม่ต่างจากนาย”

ราชันนภาพยักหน้าเป็นเชิงเข้าใจเสร็จก็เดินลากขากลับไป ส่วน

ดาบใบจักรกับสมุนก็ช่วยกันขนสมบัติของตัวเองเอาไปเซ่นฉางซาที่ยืนหัน

หลังบงการอู่เงินกับเทพกระบี่ไร้ส�านึกเก็บสมบัติลูกสมุนกิลด์สามราชัน
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สวรรค์อยู่

ฉางซารู้สึกถึงกลุ่มคนที่ก�าลังเดินใกล้เข้ามาก็หันกลับไปมอง

‘อ้าว…เฮ้! ไอ้คนคนนีห้น้ามนัคุ้นๆ แฮะ จรงิส!ิ หมอนีช่ือ่ ดาบใบจกัร 

ฉันเคยเจอในงานประมูล’ ฉางซาร�าพึง 

ดาบใบจักรเมื่อเจอหน้าฉางซาในระยะใกล้ก็ตะลึงไปเช่นกัน ดู

เหมือนเขาจะคุ้นหน้าฝ่ายตรงข้ามมาก เขาใช้สมองครุ่นคิดอยู่นานก็ร้อง

อุทานออกมา

“นายคือ…พรานใหญ่!”

เสียงร้องอุทานของดาบใบจักรท�าให้ราชันนภาขมวดคิ้ว

“ใคร? พรานใหญ่ ไม่รู้จักโว้ย”

ฉางซาตอบเสยีงเรยีบ ท�าให้ดาบใบจกัรชะงกัไป เขาพอจะจ�าโครงหน้า 

ของฉางซาได้ แต่สผีมประหลาดของฝ่ายตรงข้ามท�าให้เขาเร่ิมไม่แน่ใจแล้ว

“นายไม่ใช่พรานใหญ่จริงหรือ”

ดาบใบจักรยังคงถามต่อ ฉางซาหันไปมองอู่เงินกล่าวว่า

“เบ๊สอง นายรู้จักพรานใหญ่ไหม”

“ไม่รู้จัก” อู่เงินรับมุกทันที

“เบ๊หนึ่ง นายล่ะ รู้จักพรานใหญ่ไหม หมอนี่คิดว่าฉันเป็นคนคนนั้น 

ไม่อยากจะเชื่อเลย เขาเอา ‘เทพฉาง’ อย่างฉันไปเปรียบกับคนอื่นซะงั้น”

ฉางซาแกล้งตัดพ้อ เทพกระบี่ไร้ส�านึกยิ้มกว้างกล่าวว่า

“พรานใหญ่เป็นใครกนั ไม่มทีางมาเทยีบเคยีงเทพฉางได้หรอก นาย

อย่ามาเนียน คิดจะตีสนิทเพื่อหาทางให้พวกเราคืนสมบัติหรือไง”

ดาบใบจักรยิม้แห้งๆ เขาเริม่มัน่ใจแล้ว ไอ้คนตรงหน้าคงไม่ใช่พราน

ใหญ่หรอก เพราะนิสัยของหมอนี่ต่างจากพรานใหญ่เหมือนเป็นคนละคน

กันเลย

“พวกนายต้องจ�าไว้ให้แม่น เทพฉางเป็นคนที่เก่งที่สุดในเกม เก่ง

ที่สุดในจักรวาลเกม ไม่มีใครเก่งไปกว่าเทพฉางอีกแล้ว”

เทพกระบี่ไร้ส�านกึฝอยต่อ ส่วนฉางซาก็ยนืกอดอกยดืๆ รบัค�าเยนิยอ

เต็มที่ 

ราชนันภามองเทพกระบี่ไร้ส�านกึอย่างท่ึงๆ กบัการสรรหาค�ามาพดู 

ไม่ต้องบอกก็รู้ ไอ้ชื่อ ‘เทพฉาง’ มันเป็นชื่อปลอมแน่ๆ



ปากกาแดงดำา  51

‘นอกจากลูกพี่จะบ้าแล้ว ลูกสมุนยังไม่เต็มบาทอีกด้วย’ ราชันนภา

คิดในใจ 

ดาบใบจกัรเหมอืนจะไม่อยากจะพดูอะไรต่อแล้ว เขาหนัไปพยกัหน้า

ให้บรรดาลูกสมุนเอาสมบัติมากองรวมกัน 

อู่เงินกับเทพกระบี่ไร้ส�านึกก็ไม่รอช้ารีบไปเก็บกวาดสมบัติต่อ

ราชนันภานกึถงึการมาท่ีนีข่องฉางซา เมือ่เหน็ว่าฝ่ายตรงข้ามก�าลงั

จะเดินทางกลับออกไป เขาก็อดคิดไม่ได้ว่า ฝ่ายตรงข้ามมาปฏิบัติภารกิจ

หาใบบวชเสร็จแล้ว

“นายได้ใบบวชมาแล้วสินะ” ราชันนภาถาม 

ฉางซาค่อนข้างรู้สึกดีกับราชันนภาอยู่บ้าง เพราะเขามีลักษณะ

คล้ายๆ กับเซียนกระบี่ เป็นพวกบ้าต่อสู้และสามารถยอมรับความจริงที่

พ่ายแพ้ได้ ฉางซาเดินเข้าไปตบที่ไหล่ราชันนภากล่าวว่า

“ฉันไม่ได้มาท�าเควสต์ใบบวชหรอก ฉันแค่มาท่องเที่ยวเล่นที่น่ี 

หลายคนลือกันว่า เทือกเขาสัตว์สวรรค์เจ๋ง ฉันจึงมาทดสอบ แต่มันก็ไม่

เห็นจะเท่าไร”

ราชันนภาเบ้ปากเมื่อได้ยินค�าคุยโวของฉางซา

“เร่ืองใบบวช ในฐานะรุน่พีรุ่น่แรกสดุที่ได้รับใบบวชมาแล้วหลายสบิ

ปี ฉันจะบอกความลับบางอย่างให้เอาไหม”

ฉางซากล่าวโกหกข้ึนดือ้ๆ ท�าให้ราชันนภากบัดาบใบจกัรหผูึง่ขึน้มา

ฉางซายังไม่ยอมบอกเขาเป็นใคร ยังคงอ้างถึงช่วงเวลาหลายสิบ

ปี ท�าให้สองหนุ่มตรงหน้าปะติดปะต่อเรื่องไม่ถูก สองหนุ่มไม่มีทางรู้เลย 

ตัวเขาที่ยืนอยู่ต่อหน้าแท้จริงมีฉายาว่า นักบุญบอส ผู้ท�าเควสต์ใบบวชคน

แรกของเกม ไม่ใช่ เทพฉาง ที่แต่งเรื่องได้รับใบบวชเมื่อหลายสิบปีก่อน

“ความลับอะไร” ราชันนภารีบถาม

“ทักษะนะจังงัง มันใช้ได้แค่หนึ่งวินาที”

ฉางซาตัดสินใจบอกความลับนี้ เพราะเขาต้องการช่วยให้กิลด์เซียน

เหยียบฟ้าได้มันไป และอีกอย่างมีเพียงเขาท่ีใช้ทักษะนะจังงังได้มากกว่า

หนึ่งวินาที ต่อให้บอกความลับนี้ออกไป มันก็ไม่มีผลกับเขาอยู่ดี

“หนึ่งวินาที!”

ราชันนภาและดาบใบจักรร้องเสียงหลง
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“ไม่จริง! ฉันเห็นพระสังฆราชใช้ทักษะนี้ได้ตั้งห้านาที” ราชันนภา

เถียง

“นั่นเพราะพระสังฆราชเป็นพระ NPC หลวงพ่อเจ้าอาวาสที่ฉัน

ไปบวชก็ท�าได้เหมือนกัน แต่มันแตกต่างออกไป ถ้าผู้เล่นไปฝึกมัน ช่าง

เถอะ! ถ้าพวกนายได้ใบบวชมา พวกนายก็รู้เองแหละ”

ฉางซากล่าวตัดบท ราชันนภาท�าหน้าเศร้า หลังจากคิดสักพักก็

กล่าวขึ้นว่า

“มันไม่มีวิธีเพิ่มเวลาหรือ”

“มี! นายดูเอาเองก็แล้วกัน ฉันขี้เกียจอธิบาย”

ฉางซาตอบสั้นๆ จบก็หยิบสมุดในกระเป๋ามิติโยนไปให้ราชันนภา 

เขารีบเปิดอ่านทันที ดาบใบจักรก็เข้ามาอ่านด้วย ราชันนภาอ่านเงื่อนไข

การเพิ่มเวลาจบ เขาก็เกือบจะร้องไห้

“บัดซบ! ฉันมาเล่นเกมนะ ไม่ได้มาบวช” ราชันนภาสบถค�าออกมา

ฉางซาแบมือขอสมุดคืน ราชันนภาก็โยนคืนไปให้แต่โดยดี

“ยังไงก็ต้องขอบใจพวกนายที่ช่วยกันบริจาคเงินให้ฉัน ตามจริงฉัน

จะให้ใบอนุโมทนาบัตรแก่พวกนายทุกคน แต่ใบมันหมดฉันท�าไม่ทัน เอา

ไว้เจอกันครั้งหน้าฉันจะแจกให้พวกนายก็แล้วกัน”

ฉางซากล่าวยิ้มๆ

‘นี่มันคิดจะปล้นรอบสองอีกหรือ’ 

ราชนันภาและดาบใบจกัรคดิในใจ ดาบใบจกัรเพิง่จะนึกอะไรข้ึนมา

ได้จึงกล่าวขึ้นว่า

“นายบอกว่า นายเก่งที่สุดในเกม นายไม่คิดจะไปช่วยเมืองวารี

หน่อยหรือ ถ้านายสามารถปราบบอสลับได้ นายจะได้รับการสรรเสริญ

ไปทั่วทั้งเกม”

ราชันนภาดวงตาวาวโรจน์กล่าวว่า

“เขาพูดถูกนะ นายเก่งที่สุดในจักรวาลเกม ควรไปจัดการบอสลับ

เป็นอย่างยิ่ง”

สองหนุ่มเริ่มวางแผนยุส่งโดยใช้วิธีเยินยอ ถ้าชนะบอสลับได้ก็ดี  

ไม่ชนะก็ช่าง อย่างน้อยถ้าแพ้ หมอนี่ระดับจะตกลงมาจนกากกว่าพวกเขา

แน่นอน
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“ดีนี่ พวกนายก�าลังวางแผนส่งฉันไปตาย” ฉางซากล่าวอย่างรู้ทัน

แคกๆ! แคกๆ! สองหนุ่มไอออกมา ใบหน้าเปลี่ยนเป็นสีแดงก�่า

“แต่ช่างเถอะ ฉันมีโปรแกรมไปเมืองวารีอยู่แล้ว เพียงแต่ฉันต้อง

ไปแวะที่หน่ึงก่อน พวกนายจะไปท�าอะไรต่อก็ตามสบายนะ ฉันกับพวก

ขอตัวก่อน”

ฉางซากล่าวตัดบทและหันหลังกลับ แต่ราชันนภาก็กล่าวแทรกขึ้น

ก่อน

“เอ่อ…นายลืมอะไรไปไหม เทพฉาง”

ราชันนภาถาม ท�าให้ฉางซาชะงัก เขาเบ้ปากหันกลับมากล่าวว่า

“นายนี่มันงกจริงๆ ฉันจ่ายให้ก็ได้”

ฉางซากล่าวจบก็หยิบเอาลังสมบัติออกมา เขาประเมินแล้วมันมีค่า

ราวๆ 200 ล้านเหรียญเงินยูหยวน

‘ไอ้คนงกมันนายต่างหาก ฉันแค่ต้องการเอาเงินบางส่วนของฉัน

คืนมาเท่านั้น’ 

ราชันนภาคิดในใจ 

หลังจากฉางซา อู่เงิน และเทพกระบี่ไร้ส�านึกขึ้นไปบนไหล่ของ 

โกเล็มหิน เขาก็สั่งให้มันเดินหน้าทันที

ราชันนภากับดาบใบจักรยืนส่งฉางซาจากไปด้วยสีหน้าเศร้าสร้อย 

ความคิดของสองหนุ่มก�าลังสับสนวุ่นวายไปหมด ทั้งเรื่องเควสต์ใบบวช 

เมืองวารี และเรื่องที่พวกตนพ่ายแพ้จนถูกรีดไถ



3
ความโลภสร้างหายนะ

บนไหล่ของโกเล็มหินที่ก�าลังมุ่งหน้าออกจากเทือกเขาสัตว์สวรรค ์

เทพกระบี่ไร้ส�านึกหัวเราะอย่างมีความสุข เช่นเดียวกับอู่เงิน

“ฮ่าๆๆ! ช่วงนี้หาเงินคล่องจริงๆ”

เทพกระบี่ไร้ส�านึกกล่าวน�้าเสียงสนุกสนาน

“ฉันมีโพรเจกต์จะสร้างโกเล็มหินระดับแม่ทัพเยอะๆ ไม่คิดเลยว่า

พวกเขาจะรวยขนาดนี้ พวกเราน่าจะสร้างโกเล็มหินระดับแม่ทัพได้เพิ่ม

สักหกถึงเจ็ดตัว”

ฉางซากล่าวน�้าเสียงพอใจมาก

“แต่ฉันมีเรื่องดีใจกว่าที่บอสได้เงินนะ บอสรู้ไหม บอสเอาชนะคน

ที่เกือบเก่งที่สุดในเกมแล้ว”

อู่เงินกล่าวเสียงดัง

“โด่…เบ๊สอง ก็แค่ระดับ 73 มันจะไปสู้ระดับ 78 ได้ไง ต่อให้เป็น

ยอดฝีมืออันดับหนึ่ง สุดท้ายก็ต้องดับต่อหน้าบอสของพวกเรา ฮ่าๆๆ!”

เทพกระบี่ไร้ส�านึกกล่าวอย่างอารมณ์ดี

“ใช่! ถ้าบอสกินซาลาเปาเข้าไปอีกนี่ เทพเรียกพี่เลย! การไปปะทะ
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กับบอสลับต้องมันแน่ๆ”

อูเ่งนิกล่าวน�า้เสยีงยนิด ีซึง่เขายงัคงภาคภมูใิจทีเ่ลอืกลกูพีถ่กูคนแล้ว 

อนาคตนอกจากระดับจะพุ่งพรวดๆ เขายังจะรวยแบบพรวดๆ อีกต่างหาก

“ฮ่าๆๆ! พวกนายไม่ต้องยกยอฉันแล้ว พวกเรายังมีภารกิจไปเก็บ

สมุนไพรระดับสูงอยู่ เมื่อเราท�าภารกิจนั้นเสร็จสิ้น เราจะไปสนุกกันต่อที่

เมืองวารี โกเล็มหินเร่งความเร็วหน่อย”

ฉางซากล่าวยิ้มๆ จบ โกเล็มหินที่เดินอยู่ก็เริ่มเร่งความเร็วขึ้น

เมืองวารี เกาะเทพต้นไม้

ทกุอย่างถกูเตรยีมพร้อมไว้รอต้อนรบับอสลับหมดแล้ว และเน่ืองจาก 

มีผู้เล่นจากกิลด์นางฟ้ามาสมทบ ท�าให้ผู้เล่นบนเกาะคึกคักมาก

ภายในที่พักของกิลด์นางฟ้า หญิงสาวสามคนก�าลังนั่งคุยอยู่กับ

หญิงชราคนหนึ่ง ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นประมุขของกิลด์นางฟ้า ชื่อของหญิงชรา

คือ หงส์เหนือมังกร

“อาจารย์คิดว่า พวกเรามีโอกาสชนะไหม”

เทพธิดาวายุภักษ์ถามขึ้นเบาๆ

“อาจารย์ก็ไม่รูเ้หมอืนกนั บอสลับท่ีก�าลงัมุง่หน้ามาแขง็แกร่งมากๆ 

ด้วยระดับ 77 ของอาจารย์ ไม่รู้จะพอรับมือกับพวกมันได้ไหม”

หงส์เหนือมังกรตอบ

“ระดับพื้นฐานของอาจารย์สูงที่สุดในเกมแล้ว ท�าไมจะไม่สามารถ

เอาชนะบอสลับได้ อย่าลืมสิ ถ้าอาจารย์เรยีกใช้ทกัษะโจมตทีีเ่พิม่พลงัการ

ท�าลายล้างขึ้น 10 ระดับ มันจะเท่ากับอาจารย์มีระดับถึง 87 เชียวนะ”

เทพธิดาเพลิงกล่าวเสียงหวาน

“บอสลับพวกนี้ไม่ธรรมดา พวกเราอย่าประมาทดีกว่า จากข้อมูล

ของเฒ่าทะเลที่เล่าให้ฟัง พวกมันมีระดับสูงแน่ บางทีมันอาจจะระดับสูง

กว่าอาจารย์ก็เป็นไปได้”

หงส์เหนือมังกรตอบ

“อาจารย์ ฉันได้ปรุงพิษชนิดใหม่ขึ้นมา วันนี้น่าจะเป็นโอกาสดีที่จะ

ได้ลอง”

เทพธิดาร้อยพิษกล่าวแทรกขึ้น
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“อาจารย์ขอเตือนไว้ จะลองพิษน่ะได้ แต่อย่าท�าให้คนอืน่ๆ เดอืดร้อน”

หงส์เหนือมังกรเอ่ยปากเตือน

“ไม่ต้องกังวลอาจารย์ ฉันก�าหนดเป้าหมายไว้แล้ว”

เทพธิดาร้อยพิษตอบ

“จากแผนการของเฒ่าทะเล ให้อาจารย์และสมาชิกส่วนหนึ่งของ 

กลิด์นางฟ้าอยูต่รงกลาง ถ้าหวัหน้ากลิด์คนใดคนหนึง่พลาดท่าก็ให้อาจารย์

ไปช่วยเหลือ อาจารย์คิดว่าใครน่าจะมีปัญหาที่สุด”

เทพธิดาวายุภักษ์เอ่ยปากถาม

“ฉันตอบแทนให้เลย น่าจะเป็นอีตาราชันศาสตรานั่น ระดับของ

เขาสูงกว่าพวกเราแค่ 1 ระดับเอง ถ้าเขาไม่ได้ครอบครองคัมภีร์ระดับ

จักรพรรดิ เขาไม่คู่ควรกับบอสลับเลย”

เทพธิดาเพลิงกล่าวขึ้น หงส์เหนือมังกรยิ้มกล่าวว่า

“อย่าดูถูกเขา ตามท่ีเฒ่าทะเลบอกไว้ พลังจากทักษะคัมภีร์

จักรพรรดรุินแรงมาก พลงัการโจมตขีองคมัภร์ีเล่มน้ี ถ้าใช้สดุก�าลงัจะเพิม่

พลังการโจมตีถึง 12 ระดับ นั่นก็หมายความว่า คู่ต่อสู้ของราชันศาสตรา

จะต้องมีระดับที่เหนือกว่า 85 ในความคิดของอาจารย์ พวกเขาทุกคน

แข็งแกร่งใกล้เคียงกันมาก ใครจะมีปัญหา ยังคงต้องรอดูความสามารถ

ของบอสลับว่าตัวไหนแข็งแกร่งที่สุด”

“อาจารย์ต้องการให้ศิษย์เลือกคู่มือเอง พวกเราตกลงกันแล้ว ศิษย์

ขอเลือกราชาผีดิบ”

เทพธิดาวายุภักษ์กล่าวเสียงเรียบ

“ฉันขอเลือกราชาเผ่ามังกร”

เทพธิดาเพลิงกล่าวยิ้มๆ

“ส่วนฉันขอเลือกราชาเผ่าทะเลเหนือ”

เทพธิดาร้อยพิษกล่าวพร้อมกับยิ้มดวงตาเป็นประกาย หงส์เหนือ

มังกรส่ายหน้ากล่าวว่า

“ท�าไมไม่มีใครเลือกราชาเผ่านกอินทรีล่ะ”

“พวกเราบนิไม่ได้ ท�าให้การต่อสู้ของพวกเราท�าได้ไม่ด ีนัน่เป็นความ

เห็นของพวกเราทั้งสามคน”

เทพธิดาวายุภักษ์ตอบ 
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หงส์เหนือมังกรยิ้มพร้อมกับพยักหน้า เธอคิดว่าลูกศิษย์ของเธอ

ทุกคนตัดสินใจได้ดี เพราะการจะเอาชนะศัตรูต้องดูตัวเองก่อนว่าพร้อม

จะปะทะไหม

“จริงสิ ในช่องสื่อสารมีการเล่าลือกันว่า มีคนค้นพบคัมภีร์จักรวาล

แล้ว ถ้าผู้มีคัมภีร์มาที่นี่ด้วยมันก็คงจะดี แต่น่าเสียดายไม่มีข่าวเกี่ยวกับ

คนที่เจอเลย”

เทพธิดาวายุภักษ์กล่าวขึ้นลอยๆ

“ฉันว่าเป็นข่าวโคมลอยมากกว่า” 

เทพธิดาเพลิงให้ความเห็น

“มันก็ไม่แน่หรอก ข่าวอาจจะจริง เพียงแต่ระดับของผู้พบคัมภีร์ต�่า

เกินไป เขาจึงยังซ่อนตัวอยู่ก็เป็นไปได้ เฮ้อ…คัมภีร์จักรพรรดิ ถ้าไปอยู่ใน

มือผู้เล่นระดับพื้นฐานต�่า มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลย”

หงส์เหนือมังกรให้ความเห็นพร้อมกับถอนใจในตอนท้าย 

เทพธิดาวายุภักษ์มองดูนาฬิกาข้อมือ ก่อนจะกล่าวขึ้นว่า

“อาจารย์ ศิษย์ขอตัวไปเตรียมการก่อน”

เทพธิดาวายุภักษ์กล่าวขึ้น เทพธิดาเพลิงกับเทพธิดาร้อยพิษก็รีบ

ขอตัวเช่นกัน หงส์เหนือมังกรพยักหน้ารับ ทั้งสามก็แยกย้ายกันไป

ระหว่างทีเ่ทพธดิาวายภุกัษ์ก�าลงัเดนิทางไปประจ�าทิศทางท่ีบอสลบั

ราชาผีดิบก�าลังมุ่งหน้ามา เธอก็ได้พบดาบอัสนีและเฒ่าอีสาน เทพธิดา 

วายุภักษ์รีบยกมือไหว้

“สวัสดีค่ะ คุณลุงอีสาน”

“เช่นกัน ไหว้พระเถอะยัยหนู ฮ่าๆๆ!”

เฒ่าอีสานตอบ

“โชคดีจังที่เจอเธอ”

ดาบอัสนีที่ยืนข้างๆ เฒ่าอีสานกล่าวน�้าเสียงยินดี

“ดาบอัสนี นายระดับเท่าไรแล้วตอนนี้”

เทพธิดาวายุภักษ์เอ่ยปากถาม

“ระดับ 55”

ดาบอัสนีตอบ เทพธิดาวายุภักษ์ขมวดคิ้วกล่าวว่า
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“ผู้เล่นที่ต�่ากว่า 60 เขาไม่ให้เข้าสงครามไม่ใช่หรือ”

“ฉันมีทักษะเพิ่มพลังโจมตี 8 ระดับ ทางกิลด์หลักจึงอนุโลมให้เข้า

ร่วมสงครามได้”

ดาบอัสนีกล่าวน�้าเสียงภาคภูมิใจ 

เทพธดิาวายภุกัษ์จู่ๆ  กน็กึไปถงึฉางซา คนทีเ่ธอรูส้กึคุน้เคยมาตัง้แต่

เกมที่แล้ว จึงอดถามถึงเขาไม่ได้

“เอ่อ…คนชื่อ เทพหนุ่ม ไม่ได้อยู่กับลุงหรือคะ”

“เธอถามหามันท�าไม”

ดาบอสันถีามน�า้เสยีงไม่พอใจทนัท ีเพราะยงัเจบ็ใจทีร่ะดับลดไม่หาย 

เฒ่าอีสานไม่ได้สนใจดาบอัสนีที่ก�าลังหงุดหงิดจึงกล่าวขึ้นว่า

“เจ้าเด็กนั่นมันไม่ได้อยู่กับลุงหรอก แต่ลุงสามารถบอกความลับ

เร่ืองหน่ึงให้ยัยหนูรู้เอาไว้ เจ้าเด็กนั่นไม่ได้ชื่อ เทพหนุ่ม มันใช้ช่ือปลอม 

และมนัก็ใช้ชือ่ปลอมหลายชือ่มาก หนึง่ในชือ่ปลอมของมนัทีม่ชีือ่เสยีงทีส่ดุ

คือ ‘พรานใหญ่’ ยัยหนูน่าจะเคยได้ยินได้ฟังเรื่องของมันมาบ้าง”

ค�าอธิบายของเฒ่าอีสาน ท�าให้เทพธิดาวายุภักษ์ตาโต

“ท�าไมเขาต้องปลอมตัวเป็นคนหลายๆ คนด้วย”

เทพธิดาวายุภักษ์เอ่ยปากถาม 

“ลุงก็ไม่รู้ความคิดของมันเหมือนกัน ปัจจุบันแม้แต่ลุงเอง เฒ่า

ประจิม หรือตาแก่อีกหลายคนก็ไม่ใช่คู่มือของมัน ล่าสุดได้ข่าวมันอัด 

ตาแก่สี่คนจนพ่ายแพ้ไม่เป็นท่า”

เฒ่าอีสานกล่าวพร้อมกับหัวเราะ

“เอ่อ…ลุงรู้ชื่อจริงของเขาไหมคะ”

เทพธดิาวายภุกัษ์ถาม ท�าให้ดาบอสันที�าสหีน้าไม่พอใจมาก เมือ่หญงิ

สาวที่เขาหลงรักกลับไปถามถึงชื่อชายหนุ่มคนอื่น

“ชื่อจริงของมันคือ ‘ฉางซา’ เท่าท่ีได้รับข่าวมา ปัจจุบันมันอยู่ที่

เทือกเขาสัตว์สวรรค์”

เฒ่าอีสานตอบจบ ก็มองเห็นเฒ่าอุดรก�าลังน�าลูกสมุนบางส่วนเดิน

ทางมายังทิศนี้

“เฮ้! ไอ้แก่อุดร ไปไงมาไงเนี่ย”

เฒ่าอีสานเอ่ยปากทักทาย เฒ่าอุดรยิ้มกล่าวว่า
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“ข้ามาเมืองข้างๆ พอได้ยินกิลด์หลักระดมพล ข้าก็รีบมาทันที เอ๋! 

ยัยหนูใส่หน้ากากนี่ คนจากกิลด์นางฟ้าหรือ”

“สวัสดีค่ะ คุณลุง” เทพธิดาวายุภักษ์เอ่ยปากทักทาย

“ใช้ตราสัญลักษณ์แถบสีแดงบนปกเสื้อ ยัยหนูต้องเป็นศิษย์หลัก

ของหงส์เหนือมังกรเป็นแน่”

เฒ่าอุดรกล่าวยิ้มๆ

“ใช่ค่ะ หนูชื่อ เทพธิดาวายุภักษ์” หญิงสาวตอบ

“ได้ยนิข่าวยยัหนรูะดบั 72 แล้ว ยนิดด้ีวย พวกเราเหล่าตาแก่แถวนี ้

คงสู้หนูไม่ได้สักคน ฮ่าๆๆ!”

เฒ่าอุดรกล่าวพร้อมกับหัวเราะ

“หนูไม่ได้เก่งอะไรหรอกค่ะ ท่ีระดับสูงขึ้นก็เพราะอาจารย์หา

สมุนไพรเลื่อนระดับมาให้ค่ะ”

เทพธิดาวายุภักษ์ตอบตามตรง

“ไม่ว่าจะระดับข้ึนเพราะอะไร มันก็ดีทั้งหมดนั่นละยัยหนู ไม่ต้อง

ถ่อมตัวไป ดูเหมือนยัยหนูได้งานรับผิดชอบก�าจัดราชาผีดิบสินะ ถึงได้มา

ทางทิศนี้ ลุงเคยเห็นหน้ามันมาก่อน นอกจากนี้ยังได้รับข้อมูลส�าคัญมา

จากไอ้แก่ประจิม บางทีข้อมูลของลุงอาจจะมีประโยชน์ต่อยัยหนู สนใจ

จะฟังไหมล่ะ”

เฒ่าอุดรถาม เทพธิดาวายุภักษ์รีบพยักหน้ารับ

“งั้นไปคุยกันที่ฐานบัญชาการรบกันเถอะ”

เฒ่าอุดรกล่าวตัดบท ก่อนที่ทั้งหมดจะมุ่งหน้าไปพร้อมกัน

มุมหนึ่งของเกาะที่จะต้องรับมือกับราชันอสูรทะเลเหนือ 

กลิด์แพรสวรรค์ ภายใต้การน�าของประกายดาวได้น�ากองก�าลงัของ 

กลิด์เธอมาต่อสูเ้ช่นกนั เธอจดัทมีอยูก่บักลิด์ผูพ้ชิติ ภายใต้การน�าของเซยีน

กระบี่ ทั้งสองเป็นเพื่อนกันจึงไม่ได้มีปัญหาในการอยู่ร่วมกัน

ทัง้สองหลังจากมาท�าภารกจิเควสต์ทางทะเล และได้รบัการร้องขอ

ให้ช่วยจากเฒ่าพายัพ ทั้งสองกิลด์จึงตัดสินใจอยู่ช่วยกิลด์เซียนเหยียบฟ้า

“เพื่อนรักนายจะมาหรือเปล่า”

ประกายดาวเอ่ยปากถาม 
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เซยีนกระบีท่ีก่�าลงัยนืเท่รบัลมอยูถ่งึกบัเบ้ปากเมือ่มคีนถามถงึฉางซา 

ปัจจุบันหลังจากท�าเควสต์ทางทะเล เขาได้รับสมุนไพรปะการังเลื่อนระดับ

พื้นฐาน ระดับของเขาจึงเลื่อนไปยัง 69 แล้ว

“ไม่รู้” เซียนกระบี่ตอบสั้นๆ

“แต่ฉันรู้ บอสก�าลังเดินทางมายังเมืองวารี แต่ขอแวะท�าธุระบาง

อย่าง ที่ฉันรู้เพราะฉันเพิ่งคุยกับเจ้าอ้วนอู่เงินเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อน” เทพ

เพลิงตอบ

“ถ้าเขาเพิง่เดนิทางก็คงไม่ทันแล้ว เพราะพวกเราก�าลงัจะรบัศกึหนกั

ในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า”

ประกายดาวตอบ

“บอส เขาฝากบอกอะไรนายมาหรือเปล่า”

นภากาศที่นั่งข้างๆ ประกายดาวเอ่ยปากถามบ้าง

“ไม่ได้ฝาก มีแต่เจ้าอ้วนอู่เงินบอกว่า บอสลับอันตรายมากๆ ถ้าสู้

ไม่ได้ก็ให้หลบไปก่อน ไว้รอให้พวกเขามายังเมืองวารี ค่อยไปล้างแค้นกัน

อีกที” เทพเพลิงตอบ

“คิๆ เจ้าอ้วนอู่เงินก็ยังคงเทิดทูนบอสอยู่เสมอ” นภากาศกล่าว

ติดตลก

“เซยีนกระบี ่นายคิดว่าเพือ่นรกันายสามารถเอาชนะบอสลบัได้ไหม”

ประกายดาวเอ่ยปากถาม เซียนกระบี่ส่ายหน้ากล่าวว่า

“ไม่รู้สิ เพราะฉันยังไม่รู้ความสามารถของบอสลับเลย”

“เฮ้! เทพหมากรุก มัวแต่มองอะไรอยู่วะ”

เทพเพลิงหันไปถามเพื่อนที่นั่งข้างๆ

“นายดูที่โขดหินริมทะเลสิ นั่นน่าจะเป็นคนของกิลด์นางฟ้า”

เทพหมากรุกกล่าวข้ึน ท�าให้ทุกคนพากันหันไปมอง ทั้งหมดเห็น

หญิงสาวคนหนึ่งสวมหน้ากากสีเงินก�าลังยืนดูทะเล พริบตาเธอก็เหินร่าง

ลงไปยืนบนผิวน�้า

“โอ…เธอมีทักษะทางน�้าด้วย” 

ประกายดาวกล่าวขึ้น

“เธอก�าลังเดินส�ารวจอะไรในทะเลหรือ”

นภากาศถามน�้าเสียงสนใจ
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“ถ้าเดาไม่ผดิ เธอคงเป็นหนึง่ในสามศิษย์เอกของประมขุกลิด์นางฟ้า

นามว่า เทพธิดาร้อยพิษ การกระท�าของเธอน่าจะเกี่ยวข้องกับพิษ”

เทพหมากรุกตอบ

“ว้าว…เธอใช้พษิสนิะ จรงิส ิพวกเรากม็เีมด็พษิทีน่กับญุบอสผลติขึน้

มา ถ้าจวนตัวจริงๆ ก็คงหลีกเลี่ยงไม่ใช้มันไม่ได้แล้ว”

เทพเพลิงตอบจบ ทุกคนก็ได้ยินเสียงพลุยิงขึ้นไปบนท้องฟ้า มัน

เป็นสัญญาณเตือนบอกให้หัวหน้าของทุกกิลด์พาสมุนเข้าไปประจ�าพื้นที่

เตรียมรับศึกใหญ่

“มหาสงครามใกล้จะเริ่มแล้ว ไปกันเถอะพวกเรา”

เซียนกระบี่กล่าวจบก็เดินน�าไปเป็นคนแรกทันที

ทุ่งโกเล็มหิน 

ภาพที่เกิดขึ้นตรงหน้าเทพกระบี่ไร้ส�านึกและอู่เงิน มันท�าให้สอง

หนุ่มเกิดความตื่นตะลึง สิ่งที่พวกเขาเห็นคือ เหล่าโกเล็มหินนับพันๆ ตัว

ในทุ่งพากันคุกเข่าลง พวกมันตั้งแถวเปิดทางทอดยาวไปยังทางออกจาก

ทุ่งโกเล็มหิน ดวงตาของพวกมันพากันจ้องมองไปที่ร่างของฉางซาที่ยืน

อยู่ต่อหน้าโกเล็มหินระดับแม่ทัพ สายตาของพวกมันจ้องมายังร่างฉางซา 

ราวกับมองดูราชาของพวกมัน

“เหลือเชื่อจริงๆ! พวกมันทุกตัวท�าความเคารพบอส” อู่เงินร้อง

อุทานขึ้น

ฉางซาไม่ได้สนใจสองหนุ่มคุยกัน เขาก�าลังแปลกใจกับเสียงคอม- 

พิวเตอร์ที่ดังในหัวของเขามากกว่า เพราะมันได้แจ้งว่า เขาสามารถซื้อหา

โกเล็มหินที่นี่ได้ในราคาลดพิเศษครึ่งหนึ่ง แต่ก็ไม่ได้บังคับเขาจะซื้อหรือ

ไม่ และที่ส�าคัญเขามีโอกาสซื้อเพียงครั้งเดียวเท่านั้น

‘ระบบให้ฉนัซ้ือได้เฉพาะโกเล็มหนิระดบัแม่ทพัลงมา น่าเสยีดายถ้า

ฉันระดับพื้นฐาน 80 จริงๆ มันก็คงจะดีมาก เพราะฉันจะประหยัดเงินใน

การสร้างโกเล็มหินระดับราชาถึง 2,500 ล้านต่อตัว’

ฉางซาคิดในใจ

‘รอบที่แล้วยังหาเงินมาโปะค่าใช้จ่ายสร้างโกเล็มหินยังไม่ครบเลย 

แต่โอกาสดีๆ แบบนี้คงหลีกเลี่ยงลงทุนเพิ่มไม่ได้เหมือนกัน’
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ฉางซาคิดวางแผนในใจต่อเนื่อง เขามีโอกาสเพียงครั้งเดียวเท่านั้น 

เขาจะต้องเลือกสิง่ทีด่ทีีส่ดุ ฉางซาแม้จะได้เงนิจากการขายยาพษิและธรุกจิ

หนงัสอืนยิายมาเยอะ แต่เวลาจ่ายออกไปแต่ละครัง้ก็ไม่ใช่น้อยๆ แม้จะรดี

ไถคนอื่นมาเพิ่มได้ แต่ยอดเงินมันก็หดลงเรื่อยๆ

ในความคิดของฉางซา โกเล็มหนินัน้ค่อนข้างแขง็แกร่งกว่าเผ่าอืน่ๆ 

แต่มันก็มีข้อเสียเรื่องการเคลื่อนไหว แม้มันจะอยู่ในระดับที่สูง แต่การ

เคลื่อนไหวมันก็คงท�าได้ไม่ดีนัก

‘การไปยังเมืองวารี ฉันจะต้องใช้หลายๆ เผ่าเข้าสู้เพื่อส่งเสริมและ

ปิดจุดด้อยซึ่งกันและกัน’

ฉางซากล่าวสรุปในตอนท้าย

“ซือ้โกเลม็หนิระดบัแม่ทัพเดนิเท้า 20 ตัว ซือ้โกเลม็หนิระดบัอศัวนิ

เดินเท้าอีก 20 ตัว”

ฉางซากล่าวเบาๆ จบ เงนิสดก็ไหลออกจากบตัรเครดิตโดยอตัโนมตัิ 

คอมพิวเตอร์ได้แจ้งยอดเงินในบัตรท่ีลดลงอย่างฮวบฮาบออกมา ฉางซา

รู้สึกเจ็บปวดใจอยู่บ้าง

เมื่อได้รับค�ายืนยันสั่งซื้อจากคอมพิวเตอร์ในหัวแล้ว โกเล็มหินบาง

ส่วนก็เกิดการเคลื่อนไหว ภาพนี้ท�าให้เทพกระบี่ไร้ส�านึกและอู่เงินท�าหน้า

งงๆ

‘ฉันใช้เงินชอปปิงเพิ่มอีกตั้ง 14,000 ล้าน ไม่รู้ที่เมืองวารีจะพอมี

ตังค์เหลือให้ฉันไปเอาปะ’

ฉางซาคิดในใจ สีหน้าเต็มไปด้วยความทุกข์

‘ระหว่างทาง ใครกล้ามาหาเรื่องฉันละก็…ฉันจะปล้นมันให้หมดตูด

ไปเลย’

ฉางซาค�ารามในใจ

ปัจจุบันฉางซามีโกเล็มหินระดับอัศวินเดินเท้า 30 ตัว และโกเล็ม

หินระดับแม่ทัพอีก 30 ตัว ถ้าเทียบเป็นผู้เล่น เขามีผู้เล่นระดับ 65 ใน

ปกครอง 30 คน และผู้เล่นระดับ 70 ในปกครองอีก 30 คน

‘เฮ้อ…หวังว่าจะคุ้มค่ากับที่ฉันลงทุนนะ’

ฉางซากล่าวจบก็สั่งเปิดประตูมิติ เหล่าโกเล็มหินที่ถูกสั่งซื้อก็พากัน

เดินเป็นแถวเข้าสู่ประตูมิติ เทพกระบี่ไร้ส�านึกและอู่เงินกระโดดลงมาจาก
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บ่าของโกเล็มหินระดับแม่ทัพ

“บอส ท�าไมพวกมันถึงเดินเข้าประตูมิติ หรือทุกตัวที่น่ีพวกเรา

สามารถเอาไปด้วยได้”

อู่เงินเอ่ยปากถาม ฉางซาส่ายหน้ากล่าวว่า

“คอมพวิเตอร์ในหวัให้ฉนัสามารถเลือกซือ้พวกมนัได้ครึง่ราคา และ

ฉนัมโีอกาสซ้ือเพยีงครัง้เดยีวเท่านัน้ และไอ้ตัวทีเ่ดนิเข้าประตมูติไิปคอืตวั

ที่ฉันได้สั่งซื้อ”

“หมดไปเท่าไรบอส” อู่เงินถาม

“14,000 ล้าน”

ฉางซาตอบ ท�าเอาอูเ่งนิตอ้งเชด็เหงือ่ เพราะสองวนัลูกพีข่องเขาใช้

เงินไปแล้ว 24,000 ล้าน แม้จะไถตังค์จากศัตรูมาได้เกือบหมื่นล้าน แต่ก็

ยังขาดทุนเยอะอยู่ดี

เมื่อโกเล็มหินเข้าไปในประตูมิติจนหมดแล้ว ฉางซาก็ออกเดินทาง

ต่อ เขายังเก็บสมุนไพรตะไคร้ไล่ยุงไว้เยอะ มันจึงไม่เป็นปัญหาในการเดิน

ทางผ่านป่ายุงจิ๋ว

หลังจากออกจากป่ายุงจิ๋ว ไม่นานฉางซาและพวกก็ได้พบกับกิลด์

หลากหลายกิลด์ที่มาเสี่ยงโชคท�าเควสต์ใบบวช หลายกิลด์เหล่านั้นพอ

พบเห็นโกเล็มหินของฉางซาก็เกิดความโลภคิดจะเข้าปล้น แต่พวกเขา 

ทกุคนกจ็บลงท่ีถกูปล้นแทน ฉางซาไม่ได้ฆ่าใครสกัคน เพราะถอืคตใินเกม

ที่ว่า ‘เงินซื้อชีวิตได้’

ในที่สุดฉางซาก็พบเห็นคนรู้จัก พวกเขาไม่ใช่ใครที่ไหน เป็นฝ่ามือ

ค�า้ฟ้ากับเมฆพยคัฆ์ของกลิด์สายหมอก ฝ่ามอืค�า้ฟ้ามองดูโกเลม็หนิพาหนะ

เดินทางของฉางซาอย่างทึ่งๆ

“ไม่ได้เจอกันพักเดียว นึกไม่ถึงนายจะเจอไอเท็มควบคุมโกเล็มหิน

คล้ายๆ กับของราชันมังกรไฟ”

ฝ่ามอืค�า้ฟ้ากล่าวพร้อมกบัส่ายหน้า ฉางซาเหนิร่างลงมาจากบ่าของ

โกเล็มหิน เขามายืนอยู่ต่อหน้าสัตว์อสูรเลี้ยงเสือขนาดใหญ่ที่เมฆพยัคฆ์

นั่งอยู่

“ไม่ได้เจอกันนานนะ พี่ชาย”

ฉางซาเอ่ยปากทักทายเมฆพยัคฆ์ยิ้มๆ
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“ไม่พบกันแค่ระยะเวลาหนึ่ง ฝีมือของนายกลับก้าวกระโดดจน 

น่ากลัว วีรกรรมของนายฉันได้ยินมาจากน้องสาวเทพธิดาทอฝันแล้ว นาย

เพิง่กลบัออกมาจากข้างในหรอื คงไม่ใช่นายท�าเควสต์ส�าเรจ็แล้วหรอกนะ”

เมฆพยัคฆ์เอ่ยปากถามในตอนท้าย

“ฮ่าๆๆ! พี่ชายก็รู้ เรื่องเควสต์ใบบวชฉันท�าส�าเร็จตั้งแต่เมืองที่แล้ว 

ฉนักเ็ลยไม่ได้คดิจะท�าเควสต์ซ�า้อีก ถ้ากลิด์สายหมอกต้องการท�าเควสต์นี้ 

ฉันคิดว่าน่าจะยังพอมีเวลาที่จะแย่งชิงมันอยู่”

ฉางซามองดูทิศทางที่กิลด์สายหมอกเดินทางมา ก่อนจะกล่าวต่อ

ไปว่า

“ว่าแต่…พี่ชายวิ่งมาทางทิศนี้ แสดงว่ากิลด์สายหมอกผ่านเมือง

โบราณมาตรงๆ เลยหรือ”

เมฆพยัคฆ์พยักหน้ารับกล่าวว่า

“มีผู้เล่นมาท่ีนี่นับหมื่นคนแล้ว การบุกตรงๆ ผ่านเมืองโบราณจึง

เป็นเรือ่งง่ายทีส่ดุและเรว็ทีส่ดุ ส่วนการเสยีชวีติของผูเ้ล่นในกลิด์ มนักเ็ป็น

เรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกัน”

ฝ่ามือค�้าฟ้ามองดูสีผมของฉางซาอย่างแปลกใจ

“หลังจากบวช สีผมของนายเปลี่ยนไป หรือมันเป็นวิก” ฝ่ามือค�้าฟ้า 

ถาม

“ไม่ใช่วิกหรอก ฉันได้รับประสบการณ์บางอย่าง มันท�าให้สีผมของ

ฉันเปลี่ยนไปจากเดิม”

ฉางซาตอบยิ้มๆ 

ฝ่ามอืค�า้ฟ้ามองโกเลม็หนิ เขาเข้าใจผดิว่ามนัเกีย่วข้องกนัจงึไม่ถาม

ต่อ เพราะทุกคนย่อมมีความลับเป็นของตัวเอง

ฉางซาหยิบกระสอบบางอย่างออกมาจากกระเป๋ามิติ มันเป็น

สมุนไพรตะไคร้นั่นเอง ฉางซาเผื่อแผ่ข้อมูลเรื่องเส้นทางออกไป ท�าให้

ฝ่ามอืค�า้ฟ้ากับเมฆพยคัฆ์พากนัขอบคณุเขามาก เพราะมนัจะท�าให้พวกเขา

สามารถผ่านเส้นทางด้านหน้าไปได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องปวดหวัทีจ่ะหาวธิผ่ีาน

“ฉันรีบ คงต้องขอตัวก่อน ขอให้หัวหน้าฝ่ามือค�้าฟ้ากับพี่ชายเมฆ

พยัคฆ์จงสมหวังในสิ่งที่ก�าลังตามหา”

ฉางซากล่าวลาทันที เมื่อเขาอธิบายวิธีผ่านเส้นทางต่างๆ จบ ซึ่ง
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ฝ่ามือค�้าฟ้ากับเมฆพยัคฆ์ก็ไม่ได้ขัดข้องอะไร เพราะพวกเขาก็ก�าลังรีบ

อยู่เช่นกัน

ฉางซาเหนิร่างขึน้ไปบนบ่าของโกเลม็หนิอกีคร้ัง ก่อนจะสัง่ให้มนัเดิน

ทางต่อ การบกุผ่านเมอืงโบราณไม่ได้ล�าบากเลย เพราะเหล่าอสรุกายหน้า

สตัว์ไม่มตีวัไหนกล้าเข้าใกล้โกเล็มหนิ ฉางซา เทพกระบี่ไร้ส�านกึ และอูเ่งนิ 

จึงท�าหน้าที่เพียงเป็นคนดูผู้เล่นนับหมื่นต่อสู้กับพวกมัน

แน่นอนหลายกิลด์ยังคงมีความคิดจะฉกฉวยเอาโกเล็มหิน แต่เมื่อ

ต้องปะทะกับทักษะนิ้วสายฟ้าของฉางซา ในรูปแบบซ่อนระดับพื้นฐาน

ที่ 73 พวกเขาก็รู้ถึงหายนะและเลิกตอแยฉางซาไปตามระเบียบ

หลังจากผ่านเมืองโบราณ ฉางซาก็พบผู้เล่นอีกหลายกิลด์ เมื่อพวก

เขาไม่รกัดอียากจะปล้นเอาโกเล็มหนิ ฉางซาก็ไม่มคีวามเกรงใจทีจ่ะปล้นคนื

เทพกระบี่ไร้ส�านกึกับอู่เงินนบัเงินจนเหนือ่ย เพราะปล้นไปหลายพนั

คนแล้ว ทกุคนต่างก็ไม่อยากตายระดบัลดจงึยอมทีจ่ะจ่ายเพือ่ซ้ือชีวติตวัเอง 

ทุกกิลด์ที่มีความโลภและถูกปล้นคืนต่างก็คิดไปในทางเดียวกันว่า 

‘ไม่น่าไปยุ่งกับไอ้เลวหน้าเลือดมันเลย โธ่…แม้แต่เครื่องปรุงมันยัง

ปล้นไป’

ฉางซาปล้นเต็นท์ได้หลายพันหลัง เขาจึงหยุดเดินทางช่ัวคราวและ

เปลี่ยนมาเป็นพ่อค้าขายเต็นท์มือสอง ใครซื้อมากก็จะได้รับการลดราคา

เป็นพิเศษ แน่นอนการมีอู่เงินเป็นพ่อค้าประจ�าตัวท�าให้ฉางซาไม่จ�าเป็น

ต้องไปขายเอง

การค้าขายของฉางซาเป็นการค้าที่ฉลาด เพราะกิลด์ที่ถูกปล้นล้วน

ต้องการเต็นท์ เมื่อไม่มีเงินซื้อพวกเขาก็จะหยิบยืมจากกิลด์พันธมิตร หรือ

ไหว้วานกลิด์พนัธมติรท่ีไม่เคยหาเรือ่งฉางซาซือ้เตน็ท์คนืมา ฉางซากจ็ะได้

เงนิอกีต่อ ถ้ากิลด์ท่ีถูกปล้นไม่ซ้ือเต็นท์ พวกเขากเ็ตรยีมนอนกนับนพืน้หรอื

ไม่ก็นอนบนต้นไม้ได้เลย

ระหว่างทีฉ่างซา เทพกระบีไ่ร้ส�านกึ และอูเ่งนิก�าลงัสนกุกบัการนบั

เงินจากการขายเต็นท์อย่างเทน�้าเทท่า เมืองวารีก็ก�าลังตกอยู่ในความ

เคร่งเครียด

หน่ึงในสี่เส้นทางได้ปรากฏสัตว์อสูรขึ้นมาแล้ว มันคือเผ่ามังกร
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นั่นเอง 

บึ้มๆๆ! ปืนใหญ่บนเรือรบของกิลด์ต่างๆ เริ่มท�างาน เสียงค�าราม

ของมันดังก้องไปทั่วเกาะ เป็นสัญญาณเตือนว่า มหาสงครามกับบอสลับ

ทั้งสี่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว

ตูมๆๆ! ร่างของมังกรสีแดงฝูงแรกถูกยิงไปหลายนัด พวกมันถึง

กับบินถลาออกด้านข้าง เกล็ดของสัตว์อสูรมังกรถูกปืนใหญ่รัวยิงจนแตก

กระจาย แต่พวกมันก็ยังบินทรงตัวอยู่ได้

ชายหนุ่มในชุดสีแดงเพลิงที่อยู่กลางฝูงมังกรหลายพันตัวโมโหมาก 

ดวงตาของเขาส่องแสงสีแดงเพลิงสว่างไสว ชายหนุม่ส่งเสยีงร้องประหลาด 

สัตว์อสูรมังกรสีแดงทั้งหมดก็ค�าราม ก่อนจะพ่นบอลไฟตอบโต้คืน เหล่า

ผู้เล่นท่ีอยู่บนเรือรบพากันเรียกทักษะโจมตีกลับเพื่อท�าลายบอลเพลิงให้

ได้มากที่สุด ทักษะนับพันถูกโจมตีขึ้นไปบนท้องฟ้า เมื่อพวกมันปะทะกัน

ก็เกิดการระเบิดขนาดใหญ่

พลังของสัตว์อสูรมังกรรุนแรงมาก พวกมันที่เป็นหน่วยกล้าตาย

แต่ละตัวล้วนมีระดับ 70 ผู้เล่นระดับพื้นฐาน 60 แม้จะถูกยกระดับด้วย

ทักษะจนมีพลังการท�าลายล้างเพิ่มไปอีกหลายระดับ แต่ก็ยังเป็นรองอยู่

หลายขุม บอลพลังเพลิงที่รอดจากการท�าลายจึงโจมตีลงมายังกลุ่มผู้เล่น 

บึ้ม! ผู้เล่นถูกแรงระเบิดกระเด็นกันไปคนละทาง ผู้เล่นที่ถูกบอล

พลังเพลิงจังๆ ถึงกับบาดเจ็บสาหัสด้วยการโจมตีเดียว

เรือรบ 20 ล�าแรกเคลื่อนเข้าใกล้ฝูงมังกร เสียงร้องของผู้เล่นใน

เรือท�าให้เรือทุกล�าเล็งปืนใหญ่ไปยังร่างของมังกรขนาดใหญ่ตัวหน่ึงเพื่อ

สกัดการบุกของพวกมัน

ชั่วอึดใจต่อมา ล�าแสงสีแดงก็ถูกยิงออกมาจากฝูงสัตว์อสูรมังกร 

บึ้ม! เรือรบระเบิดเป็นจุณ ผู้เล่นบนเรือหลายคนตายในทันที พวก

เขาไม่รู้ด้วยซ�้าว่าโดนอะไรโจมตี แต่อึดใจต่อมา ล�าแสงสีแดงก็ท�าลาย

เรือรบจมไปอีกห้าล�า

เรือรบที่เหลือเห็นท่าไม่ดี จึงรีบเปลี่ยนกระบวนทัพ

“ระวังไว้! ราชันเผ่ามังกรมันโจมตีพวกเรามาจากระยะไกล”

ผู้เล่นที่ใช้กล้องส่องทางไกลร้องเตือน พวกเขาต่างก็ตื่นตระหนก 

เพราะพลังการท�าลายล้างรุนแรงมากๆ ผู้เล่นระดับ 67 บนเรือแทบไม่ได้
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ร้องด้วยซ�้า พวกเขาถูกส่งไปพบ NPC ทันที

“พวกมันเข้าสู่กับดักแล้ว กดปุ่มระเบิด!”

เสียงร้องตะโกนของผู้ควบคุมเรือรบคนหนึ่งดังขึ้น 

ชัว่อดึใจต่อมา แนวระเบดิทีท่�าไว้กลางทะเลกเ็กดิเสยีงระเบดิดังสน่ัน 

น�้าทะเลถูกยกสูงข้ึนไปในอากาศนับร้อยเมตร สัตว์อสูรมังกรหางหนาม

กลุ่มแรกที่เป็นหน่วยกล้าตายถูกแรงอัดของระเบิดจ�านวนมหาศาลถึงกับ

ปลิว ร่างของพวกมันบางตัวพุ่งถลาตกลงไปในน�้าดัง ตูม!

ดูเหมือนสัตว์อสูรมังกรจะไม่สนใจระเบิด เมื่อตัวหนึ่งถูกโจมตีและ

สูญเสียแนวหน้าไป ตัวอื่นก็จะเข้ามาท�าหน้าที่แทน

เมื่อทั้งสองกองก�าลังเข้าใกล้กัน สงครามการต่อสู้แบบประชิดตัว

ก็บังเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการ สัตว์อสูรมังกรหางหนามตัวใหญ่โฉบลงมา

เตรียมโจมตีเรือรบ ผู้เล่นที่ควบคุมเรือรีบสั่งให้คนบนเรือยิงทักษะเข้า

โจมตีด่วน แต่ก็ไม่สามารถหยุดกรงเล็บระดับ 70 ของมันได้ เรือรบถูก

กรงเล็บฉีกจนเรือขาดครึ่งจมลงในน�้าทันที ผู้เล่นพากันหนีตายกระโดด

ลงน�้ากันอลหม่าน

ห่างออกไปไม่ไกล เรือรบอีกล�าถูกสัตว์อสูรมังกรสองตัวรุมพ่นไฟ

โจมตีในระยะใกล้ เรือรบท้ังล�าระเบิดไปพร้อมกับชีวิตของผู้เล่นยี่สิบคน

ทันที 

การปะทะกันยกแรก เหล่าผู้เล่นพ่ายแพ้ย่อยยับ มีเรือหนีกลับมา

ได้เพียงไม่กี่ล�า

ทุกอย่างเกิดข้ึนเร็วมากๆ ร่างก๊อบปี้ราชันมังกรไฟที่ยืนอยู่บนฝั่งก็

เริ่มโบกมือให้เหล่าโกเล็มหินของเขาท�าการขว้างหินยักษ์ออกไป

ตมู! ก้อนหนิหนกัหลายสบิตนัถกูขว้างออกไปเป็นชดุ สตัว์อสรูมงักร

หางหนามทีห่ลบไม่พ้นพากนัปลวิกระเดน็ตกลงไปในทะเล ผูเ้ล่นทีอ่ยู่บนฝ่ัง

พากันโห่ร้องด้วยความยินดี เมื่อการโจมตีของเหล่าโกเล็มหินได้ผล

ราชาเผ่ามังกรค�ารามด้วยความโกรธสะบัดนิ้วโจมตี ล�าแสงสีแดง

เพลิงก็พุ่งทะยานเข้ามาปะทะกับร่างของโกเล็มหินที่ก�าลังขว้างก้อนหิน 

บึ้ม! เสียงระเบิดดังสนั่น ร่างของโกเล็มหินแตกกระจายเป็นชิ้นๆ 

บึม้! ก้อนหนิยกัษ์หล่นลงไปในน�า้ ท�าให้เกดิคลืน่ขนาดใหญ่ซัดเข้าหา

ฝั่ง ผู้เล่นบางส่วนต้องหนีตายขึ้นที่สูง
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ราชาเผ่ามังกรไม่ได้หยุดโจมตีเท่านั้น มันยิงล�าแสงสีแดงออกจาก

นิ้วท�าลายโกเล็มหินต่อเนื่อง

“โกเล็มหินถูกท�าลายแล้ว!” เหล่าผู้เล่นพากันกรีดร้อง

“หุบปาก! โกเล็มหินของฉันไม่ตายง่ายๆ หรอก”

ร่างก๊อบป้ีราชนัมงักรไฟร้องตะโกนดงัลัน่ ทกุคนหนัไปมองกพ็บเหน็

ร่างของโกเล็มหินที่ถูกท�าลายก�าลังย้อนคืนร่างที่ถูกท�าลายของมันอย่าง

รวดเร็ว

ปัจจบุนั ศกึต่อสู้ขยายวงกว้างอย่างรวดเรว็ กลุม่ผูเ้ล่นที่ใช้สตัว์อสรู

บินได้พากันรวมกลุ่มโจมตีด้วยทักษะ พวกเขาสามารถโค่นสัตว์อสูรมังกร

หางหนามได้หลายตัว

ตูมๆ! สัตว์อสูรมังกรหางหนามเริ่มรุกรานขึ้นมาบนเกาะบางส่วน 

รากของต้นไม้พันปีทีห่ยัง่รากลกึไปทัว่ทัง้เกาะ รบีโจมตีใส่ศตัรูของมนัโดย

ใช้รากกอดรัด

เทพธิดาเพลิงรอจังหวะอยู่แล้ว เธอเคลื่อนร่างเข้าไปใช้ดาบตัดปีก

ของสัตว์อสูรมังกรหางหนามตัวใหญ่ที่ถูกรากต้นไม้ล็อกตัวอยู่บนพื้นจน

เลือดพุ่งกระฉูด 

ก๊ี! มังกรกรีดร้องน�้าเสียงโหยหวน มันพ่นพลังบอลไฟอัดเข้าไปยัง

รากต้นไม้ซ�้าๆ กัน ต้นไม้พันปีแม้ระดับของมันจะเท่ากับเฒ่าทะเลผู้ปลูก 

แต่มันต้องแบ่งพลังไปช่วยเหลือทั้งเกาะ ท�าให้พลังความคงทนของมันลด

ลง รากไม้ลุกเป็นไฟ

เทพธิดาเพลิงเห็นเหยื่อจะหลุดไปแล้ว เธอก็เรียกใช้สกิลดาบเพลิง  

ท�าให้ร่างและดาบของเธอเกิดเปลวไฟร้อนแรงลุกข้ึนมา ร่างเงาของเทพธดิา 

เพลิงพุ่งแทงดาบเข้าไปยังร่างของสัตว์อสูรมังกรเพลิงด้วยความเร็วสูง

ตมู! กี!๊ เกล็ดสัตว์อสูรมงักรระเบดิแตกออก ร่างของมนัถกูแรงอดั

กระเด็นห่างออกไป มันไม่สามารถบินได้เพราะปีกถูกท�าลาย จึงโกรธและ

หันหน้ามาพ่นบอลเพลิงโจมตีกลับบ้าง เทพธิดาเพลิงเรียกใช้ทักษะวิชา

ตัวเบาไร้ร่องรอย ร่างเธอก็เคลื่อนไหวเป็นเปลวไฟหลบหายไปจากจุดเดิม 

ตมู! บอลพลงัของสัตว์อสูรมงักรหางหนามระเบดิพืน้ดนิเป็นหลมุ มนัยงัไม่

ได้ตั้งตัว ร่างเงาคล้ายเปลวไฟก็ไปปรากฏบนหลังของมันแล้ว

“ตาย!”
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เทพธิดาเพลิงค�ารามและกดดาบเสียบลงไปบนหลังของสัตว์อสูร

มังกรหางหนามเต็มแรง 

ตูม! เกล็ดมังกรระเบิดแตกออก เธอไม่สนเสียงกรีดร้องอย่าง

โหยหวนของมัน ยกดาบและแทงลงไปบนแผลเดิมไม่ยั้ง เลือดสีแดงสด

ของสัตว์อสูรมังกรหางหนามพุ่งออกมา ท�าให้ชุดสีแดงของเทพธิดาเพลิง

เต็มไปด้วยเลือด สัตว์อสูรมังกรหางหนามกรีดร้องและด้ินรน ท�าให้ร่าง

ของเทพธิดาเพลิงส่ายไปมา เธอใช้สองมือก�าด้ามดาบที่เสียบลงบนร่าง

ของสัตว์อสูร เปลวเพลิงบนดาบและบนร่างของเธอเผาผลาญลงไปในร่าง

สัตว์อสูรมงักรหางหนามจนเกดิกลุม่ควนัสขีาวพวยพุง่ออกมารอบตวัของมนั  

ไม่นานหัวของมันก็ฟาดตกลงบนพื้นสิ้นชีวิตไป

เทพธิดาเพลิงยังไม่ได้ขยับตัว เสียงกู่ร้องของสัตว์อสูรมังกรหาง

หนามอีกตัวก็ดังขึ้นบนท้องฟ้า มันบินโฉบลงมาพ่นบอลพลังเพลิงใส่เธอ

อย่างดุดัน เทพธิดาเพลิงสะบัดดาบตัดอากาศขึ้นไปบนท้องฟ้า เงาสีแดงก็

พุง่ออกจากดาบของเธอตดัใส่ลกูบอลพลงัเพลงิสามลกูของสตัว์อสรูมงักร

หางหนามระเบิดกลางอากาศ

ก๊ี! สัตว์อสรูมงักรหางหนามทีจู่โ่จมลงมากรีดร้องและรีบทะยานร่าง

หนีขึน้สูง รากของต้นไม้พนัปีทีจ้่องจดัการมนัอยู่กพ็ุง่รากไปพนัขาของสตัว์

อสูรมงักรหางหนามไว้ เทพธดิาเพลงิปลดสกลิของเธอ ไฟทีเ่คยลกุท่วมร่าง

กส็ลายหายไป เธอเรยีกใช้ทักษะวชิาตัวเบาไร้ร่องรอยทะยานร่างรบีไต่ขึน้

ไปตามรากของต้นไม้พนัปีทีพ่นัขาสตัว์อสรูมงักรหางหนามไว้อย่างรวดเร็ว

ฟู่ๆ! สัตว์อสูรมังกรหางหนามพ่นไฟออกมา เปลวไฟเผาใส่รากของ

ต้นไม้พันปีอย่างรวดเร็ว ชั่วอึดใจรากก็ถูกเผาจนขาด สัตว์อสูรมังกรหาง

หนามเตรียมทะยานขึน้สูท้่องฟ้า ร่างเงาหนึง่กพ็ุง่ฝ่าเปลวเพลงิออกมา ดาบ

สีแดงในมอืถกูเหวีย่งฟัน พรบิตาดาบกบ็งัเกดิเป็นออร่าดาบยกัษ์ตดัไปทีค่อ

ของสัตว์อสูรมังกรหางหนาม

ตมู! สตัว์อสรูมงักรหางหนามยกกรงเลบ็ของมนัขึน้รับดาบยักษ์เอา

ไว้ บริเวณกรงเล็บของสัตว์อสูรมังกรหางหนามแข็งแกร่งมาก แม้ระดับ

ของมนัจะต�า่กว่าเทพธดิาเพลิงถึง 2 ระดบั แต่กรงเลบ็ของมนักย็งัสามารถ

ต้านทานการฟันของเธอได้

“ย้ากกก!”
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เทพธิดาเพลิงกู่ร้อง เธออัดพลังลงบนดาบเต็มแรงและกดดาบฟัน

ต่อ ร่างอันใหญ่โตของสัตว์อสูรมังกรหางหนามต้านพลังของเธอไม่ไหวจึง

ถูกดาบยักษ์ผลักดันจนร่างพุ่งตกลงสู่พื้น

ตูม! พื้นดินระเบิดดังสนั่น ส่วนร่างของเทพธิดาเพลิงที่ทะยานขึ้น

มาฟันสัตว์อสูรมังกรหางหนามกลางอากาศก็ร่วงตกลงไปบนพื้นเช่นกัน

กี๊ๆ! สัตว์อสูรมังกรหางหนามลุกขึ้นมาจากก้นหลุมด้วยความโกรธ 

มันดวงตาแดงก�่าและพ่นเปลวไฟโจมตีไปยังต�าแหน่งที่ร่างของเทพธิดา

เพลิงตกลงมา

ฟู่ๆๆ! สัตว์อสูรมังกรหางหนามจ้องมองเปลวไฟอย่างสะใจ แต่ชั่ว

อึดใจต่อมามนัก็ต้องตกใจ เมือ่พบเหน็หญงิสาวเดนิฝ่าเปลวไฟออกมา ร่าง

ของเธอลุกท่วมไปด้วยเปลวไฟสแีดง ก่อนจะกระโจนเข้าหามนัอย่างบ้าคลัง่ 

ถ้ามันพูดได้เหมือนผู้เล่นมันคงร้องตะโกนออกไปว่า 

‘ยัยนี่บ้าไปแล้ว’

ในเวลาเดียวกัน อีกทิศทางหนึ่ง 

ราชาเผ่าทะเลเหนือได้น�าสัตว์อสูรบุกโจมตีแล้วเช่นกัน แต่กลุ่มผู้

เล่นก็ยังไม่ได้เพลี่ยงพล�้า ปืนใหญ่บนเรือรบสามารถฆ่าสัตว์อสูรทางทะเล

ที่เป็นกองหน้าได้หลายพันตัวแล้ว ผู้เล่นทุกคนไม่มีใครประมาท เพราะ

รู้ดีกองหน้าของมันนั้นเป็นเพียงลูกสมุนชั้นปลายแถว ศึกทางทะเลคร้ังน้ี 

พวกเขาต้องรับมือกับสัตว์อสูรทางทะเลนับล้านๆ ตัว

เมื่อเหล่าสัตว์อสูรทางทะเลหลายเผ่าพันธุ์จ�านวนมากได้บุกเข้ามา

ในระยะวางระเบิดแล้ว ราชันศาสตราก็ไม่รีรอที่จะออกค�าสั่งให้กดระเบิด

บึ้ม! เสียงระเบิดดังกึกก้องไปทั่วทั้งเกาะ ผืนน�้าถูกยกขึ้นสูงไปบน

ท้องฟ้านับร้อยเมตร ร่างเงาของสัตว์อสูรนับหมื่นล่องลอยอยู่บนอากาศ

ในสภาพตายและบาดเจ็บ

“เปิดฉากโจมตีด้วยปืนใหญ่อีกครั้ง”

ราชันศาสตราที่ยืนอยู่บนฝั่งร้องตะโกนออกไป เสียงปืนจากบน

เรือรบและจากบนเกาะก็แข่งกันค�ารามอย่างดุเดือด เนื่องจากทิศทางนี ้

ล่วงรูก้นัก่อนแล้วว่า จะต้องรบัมอืกับสัตว์อสูรทางทะเลจ�านวนมาก จดุนีจ้งึ 

ถูกติดตั้งปืนใหญ่ไว้มากเป็นพิเศษ ซึ่งมากกว่าทิศทางอื่นๆ ถึงห้าเท่า
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เทพธิดาร้อยพิษยังคงไม่ได้เคลื่อนไหว เธอและสมาชิกในกิลด์

นางฟ้ายังคงยืนดูสถานการณ์บนที่สูง ศัตรูบุกได้ทางเดียวก็คือ ทางน�้า 

ท�าให้ไม่ต้องกังวลศัตรูจะมาทางอากาศ

ราชันศาสตราเห็นแผนการแรกของเขาผ่านไปได้ด้วยดีก็รู้สึกพึง

พอใจมาก ในศกึนีค้รัง้นีเ้ขาได้รบัหน้าทีเ่ป็นผูบ้ญัชาการกองทพันับหมืน่คน 

ถ้าเขาสงัหารราชาอสรูทะเลเหนอืและลกูสมนุได้ส�าเรจ็ ชือ่เสยีงของเขาจะ 

ไม่ด้อยไปกว่าราชันสวรรค์ ราชันมังกรไฟ และเฒ่าทะเลอย่างแน่นอน

ในขณะสถานการณ์บนเกาะเทพต้นไม้ก�าลังร้อนระอุ  ที่เทือกเขา

สัตว์สวรรค์ ฉางซาและพวกก�าลังเดินทางผ่านช่องเขาอสุรกายในขากลับ 

บรเิวณช่องเขาอสุรกายค่อนข้างแคบ ฉางซาจึงไม่สามารถใช้โกเลม็หนิเป็น

พาหนะได้ เขาจึงตัดสินใจเก็บมันเข้าประตูมิติและใช้วิธีเดินแทน แน่นอน

สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือ สมุนไพรเกสร

แม้ฉางซาจะระดับพื้นฐาน 78 แล้ว แต่การจะงัดข้อกับอสุรกาย

อมตะนับพันนับหมื่นตัว มันเป็นความคิดที่โง่เขลาที่สุด ปัจจุบันฉางซายัง

คงซ่อนระดับไว้ที่ 73 เหมือนเดิม

ในที่สุดฉางซา เทพกระบี่ไร้ส�านึก และอู่เงินก็เดินทางผ่านพ้น

ช่องเขาอสรุกายได้ส�าเรจ็ ท้ังหมดตกตะลึงกับผูเ้ล่นทีย่งัคงเหลอืตกค้างทีน่ี่ 

จ�านวนมาก ฉางซาสามารถคาดเดาได้ทันทีว่า สมุนไพรเกสรคงเกิดไม่ทัน 

ท�าให้พวกเขาไม่สามารถผ่านจุดนี้ไปได้

ผู้เล่นหลายคนจ้องมองฉางซากับพรรคพวกราวกับเป็นเหยื่อของ

พวกเขาแล้ว ทุกคนต่างก็คิดว่า พวกที่ออกจากช่องเขาอสุรกายมาได้จะ

ต้องมีสมุนไพรเกสรติดตัวอย่างแน่นอน

“ฉันจ�าได้! เขาคือนักบุญบอส เอ๋…ท�าไมผมของเขาเป็นสีเงิน”

เมือ่มผีูเ้ล่นคนหนึง่จ�าฉางซาได้ ทกุคนทีรู่จ้กัวรีกรรมของฉางซาและ

รูเ้รือ่งใบบวช พวกทีเ่คยเหน็ฉางซาเป็นเหยือ่กเ็ริม่ถอนตวัอย่างเงยีบๆ ไม่มี

ใครคิดจะสู้กับทักษะนะจังงัง

แต่ถึงกระนั้น ก็ยังมีคนโง่ยิ่งกว่าโง่รวมอยู่ด้วย ทั้งที่รู้ฝ่ายตรงข้าม

เป็นใคร แต่เขาก็ยังคงหยิ่งและอยากจะลองดีตามนิสัยส่วนตัว

ฉางซาหยุดชะงักการเดิน เมื่อพบเห็นกลุ่มผู้เล่น จู่ๆ ก็เดินออกมา 
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ขวางทางเขา ชายหนุม่คนนีเ้ป็นคนท่ีฉางซาคุ้นเคยพอสมควร แต่ก็ไม่เข้าใจ

เขาไปกินดีหมีหัวใจเสือมาจากไหน ถึงกล้าออกมาขวางทางเขา

“หอกนรก ฉันเตือนด้วยความหวังดี หลีกทางไปซะ ก่อนที่บอสของ

ฉันจะหงุดหงิด”

อู่เงินกล่าวขึ้นก่อน หอกนรกเงยหน้าหัวเราะกล่าวว่า

“คนอื่นอาจจะกลัวเขา แต่ฉันไม่กลัวเขา”

ฉางซาท�าหน้าแปลกใจอยู่บ้าง

“โอ…นายต้องมีอะไรดีแน่ ถึงกล้ามาหาเรื่องฉัน”

ฉางซาเอ่ยปากคาดเดา

“ฮ่าๆๆ! นายเดาถกูต้อง ฉนัไม่ใช่หอกนรกคนเดิมอกีต่อไปแล้ว โชค

ดีจริงๆ ที่ฉันเจอนาย ฉันจะท�าให้ยุทธภพได้รับรู้ คัมภีร์นะจังงังมันไม่มี

ประโยชน์ เมื่ออยู่ต่อหน้าฉัน”

หอกนรกคุยโว

“ขนาดนั้นเชียว”

ฉางซาถาม แต่ในใจกย็งัครุน่คดิ ไอ้หอกหกัสางแดงน่ีมนัซ่อนทกัษะ

อะไรไว้ มนัถงึมัน่ใจในตวัเองขนาดนี ้ฉางซายงัเดาไม่ออก หอกนรกกร็ะเบดิ

พลังยุทธระดับ 67 ออกมา

“พวกนายถอยห่างออกไปซะ ฉันจะเล่นมันเอง”

หอกนรกหันไปสั่งลูกสมุนเกือบห้าสิบคนที่พามาด้วย 

ฉางซานึกไปถึงผู้เล่นตระกูลอสูรท่ีถูกเขาอัดเดี้ยงระดับลดไปอย่าง

น้อยสองรอบแล้ว ก็ไม่แปลกใจที่พวกเขาจะระดมคนเหล่านี้มาเพิ่ม แต่ที่

เขาแปลกใจโคตรๆ ก็คือ ด้วยระดับพื้นฐาน 67 ของหอกนรกในปัจจุบัน 

เขากลับกล้าเสนอหน้าออกมาต่อสู้ 

หอกนรกสามารถคาดเดาความคิดของฉางซาออกจึงกล่าวขึ้นว่า

“นายก�าลังดูถูกฉันสินะ ฉันจะให้นายได้เจอของจริง”

หอกนรกกล่าวจบ พลังยุทธของเขาก็ระเบิดออกมา มันถูกเพิ่มขึ้น

มาทันที 2 ระดับ ก้อนหินบนพื้นถึงกับสั่นไหว ท�าให้ทุกคนดูออก ระดับ

ของผู้เล่นคนนี้ใกล้จะ 70 แล้ว

“น่ีคอืทักษะเพิม่ระดบัของฉนั เท่านีฉ้นักส็สูกีบันายแล้ว แต่มนัไม่ใช่

ทั้งหมด ฉันยังมีท่าไม้ตายเด็ดไว้จัดการกับทักษะนะจังงังของนายอยู่”
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หอกนรกคุยเขื่องต่อ

“ทักษะเพิ่มระดับ!”

เทพกระบี่ไร้ส�านึกกับอู่เงินร้องอุทาน พวกเขารู้สึกอิจฉาหอกนรก

มาก แม้พวกเขาจะมีซาลาเปาของฉางซาติดตัว แต่มันไม่เหมือนทักษะที่

สามารถใช้ได้ในเวลาไม่จ�ากัด

ผูเ้ล่นจ�านวนมากทีอ่ยูบ่รเิวณนัน้ต่างกต็ืน่ตาตืน่ใจเช่นกนั ทกัษะเพิม่

ระดับค่อนข้างหายากมาก และที่ส�าคัญคนตรงหน้าปัจจุบันก็มีระดับพลัง 

พืน้ฐานที ่69 แล้ว มผีูเ้ล่นจ�านวนน้อยทีจ่ะอยู่ในระดบันี ้แม้มนัจะเป็นระดบั

เทียมที่เกิดจากทักษะก็เถอะ ทุกคนยังคงอิจฉาตาร้อนเขา

หอกนรกเห็นสายตาของทุกคน เขาก็หัวเราะดังลั่น

“ฮ่าๆๆ! แข่งเรือแข่งพายมันแข่งได้ แต่แข่งบุญวาสนามันแข่งไม่ได้

โว้ย ฮ่าๆๆ!”

หอกนรกเงยหน้าหัวเราะ เขาพึงพอใจกับสายตาอิจฉาของคนอื่นๆ 

และถ้าเขาโค่นนักบุญบอสได้ เขาจะมีชื่อเสียงโด่งดังภายในข้ามคืน

หอกนรกไม่หยุดโชว์ความเท่ เขาเรียกใช้ทักษะบางอย่างเพิ่มเติม 

ท�าให้ร่างของเขาเกิดออร่าสีเขียวรอบตัว 

ฉางซาหรี่ตามอง เพราะยังไม่รู้เป้าหมายของฝ่ายตรงข้าม

“ฮ่าๆๆ! แปลกใจสินะ ฮ่าๆๆ! ด้วยทักษะนี้ของฉัน ทักษะนะจังงัง

ของนายมันก็ทักษะกากๆ นี่เอง ฮ่าๆๆ!”

หอกนรกยังคุยเขื่อง

“เหรอ…งั้นช่วยโม้ต่อไปอีกหน่อย ทักษะนี้มันท�าอะไรได้บ้าง” 

ฉางซาถามยิ้มๆ

“หึๆ ก็ได้! ฉันจะบอกให้นายหายโง่ ฮ่าๆๆ! ทักษะนี้ของฉันจะท�าให้

ทักษะที่นายมีทุกอย่างใช้งานกับฉันไม่ได้ยังไงล่ะ ฮ่าๆๆ! รู้อย่างนี้แล้ว รีบ

คุกเข่าลงขอร้องให้ฉันไว้ชีวิตนายซะ ฮ่าๆๆ!”

หอกนรกกล่าวดังลั่น มันท�าให้ทุกคนตะลึงไม่เว้นแม้แต่ฉางซา 

เพราะทักษะที่สามารถลบล้างทักษะคนอื่นได้ มันสุดยอดจริงๆ

“ฮ่าๆๆ! รีบๆ คุกเข่าลงซะ อย่าให้พูดซ�้า ถ้าไม่อยากพ่ายแพ้อย่าง

อนาถ”

หอกนรกกล่าวจบก็ระเบิดพลังยุทธออกมาเต็มก�าลังอีกรอบ เขา
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ท�าการข่มขู่ฉางซาเพิ่ม ในขณะเดียวกันก็เตรียมที่จะเปิดฉากรุก ถ้าฝ่าย

ตรงข้ามไม่ยอมแพ้และต้องการจะต่อยตีกัน

ฉางซาใช้นิ้วก้อยแคะหูกล่าวว่า

“เอาเถอะ ฉันยอมรับทักษะใหม่ของนายเจ๋งมาก แต่มันก็เท่านั้น

แหละ เมื่อนายคิดเล่นงานฉันก่อน ฉันก็ขอบอกนายคืนว่า มีเงินมีสมบัติ

เท่าไรรีบเอาออกมากองตรงหน้าก่อนฉันจะมีน�้าโห เออ! ลืมบอกเพิ่ม  

ลูกสมุนของนายทุกคนด้วย เพื่อชดเชยค่าเสียเวลาของฉัน”

เหล่าลูกสมุนได้ฟังค�าพูดของฉางซาก็พากันหัวเราะข�า

“ลูกพี่หอกนรกจัดการมันเลย” ลูกสมุนเอ่ยปากเชียร์ 

หอกนรกเห็นฝ่ายตรงข้ามดูถูกก็ไม่รอช้าอีกต่อไป เขาดีดเท้าพุ่ง

เข้าหาฉางซาด้วยความเร็วสูงมาก หมัดถูกเหวี่ยงออกไปในเวลาเดียวกัน

“ตาย!”

หอกนรกค�าราม เหวี่ยงหมัดไปที่ ใบหน้าของฉางซาทันที แต่

เหตุการณ์ต่อมาทุกคนก็ต้องตะลึง

ตูม! พลังยุทธที่เกิดจากการปะทะแผ่ออกไปรอบทิศทาง พื้นดินที่

ปะทะกันยุบเป็นหลุม เศษดินเศษหินฟุ้งกระจายออกไปรอบตัว แรงอัด

กระแทกท�าให้ผู้เล่นหลายคนถูกผลักออกไปจนเสียหลักล้มลงกับพื้น

แต่ทุกคนไม่ได้ตื่นตะลึงเรื่องนี้ สิ่งที่ทุกคนตื่นตะลึงคือ ฉางซาใช ้

นิ้วเดียวหยุดหมัดของฝ่ายตรงข้ามไว้ มันแสดงให้ทุกคนได้เห็นว่า ฝ่าย 

ตรงข้ามระดับสูงกว่า 69 มาก

หอกนรกก็ตื่นตะลึงเช่นกัน

“ไม่จริง!”

หอกนรกกรดีร้อง เขารวัหมดัโจมตีใส่ฉางซาไม่นบั ฉางซาใช้นิว้เดยีว

ปัดป้องไว้อย่างง่ายดาย 

ตูมๆๆ! พลังยุทธแผ่พุ่งออกไปรอบตัว พื้นดินระเบิดแตกออกเป็น

หลุมเพิ่มเติม ผู้เล่นกลุ่มใหญ่ขยับถอยหลัง เพราะพวกเขาทนแรงกดดัน

ของพลังยุทธไม่ไหว

“เลิกเล่นกันเถอะ”

ฉางซากล่าวจบก็โยกตัวหลบหมัดของหอกนรกที่ซัดรัวเข้ามา คม

หมัดเฉียดผ่านใบหน้าของฉางซาอย่างหวาดเสียว เมื่อเห็นหอกนรกเปิด
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ช่องว่างที่ท้อง ฉางซาก็ก�าหมัดและเหวี่ยงอัดกลับคืน

ตูม! “อ๊ากก!” หอกนรกกรีดร้อง ร่างของเขาถูกหมัดกระเด็นกลิ้ง

เป็นลูกข่างไปบนพื้นนับร้อยเมตร ร่างของเขาท�าลายป่าเละไปเป็นแถบ 

ไทยมุงพากันอ้าปากค้างไปตามๆ กัน

ฉางซายืนเท่ ใช้ปากเป่าที่หมัดของตัวเอง

“กระจอกว่ะ หมัดเดียวก็จอดแล้ว”

ฉางซากล่าวยิ้มๆ ปรายตามองไปยังเหล่าสมุนของหอกนรก พวก

เขาเมื่อได้สติก็เข่าทรุดลงกระแทกพื้น

“ฉันยอมแพ้! อย่าฆ่าฉันเลย”

ลูกสมุนคนหนึ่งรีบพูดขึ้น แต่ก็มีลูกสมุนหอกนรกอีกหลายคนใช้

การกระท�าแทนค�าพูด ด้วยการขนสมบัติของตัวเองออกมาเซ่นฉางซา เขา

ยิ้มอย่างพึงพอใจ

“เบ๊สอง ท�างาน!” ฉางซากล่าวสั้นๆ 

อูเ่งนิกร็ูห้น้าทีร่บีไปท�าการเกบ็กวาดสมบตั ิส่วนฉางซาเรียกใช้ทกัษะ

ย่างก้าวพริบตา ร่างของเขาก็ไปปรากฏต่อหน้าหอกนรกทีก่ระอกัเลอืดและ

เพิ่งจะลุกขึ้นมานั่งได้

หอกนรกตกใจดีดร่างหนี แต่ฉางซาก็เคลื่อนไล่ตามมาติดๆ ในพริบ

ตา เท้าซ้ายของฉางซาเตะเสยเข้าไปที่หน้าท้องของหอกนรกอย่างดุดัน

“อ๊ากกก!” 

หอกนรกกรดีร้อง ร่างของเขาพุง่ข้ึนไปบนท้องฟ้า ฉางซาดดีเท้ากบั

พื้นทะยานร่างไล่ตามขึ้นไปติดๆ ร่างของเขาพุ่งแซงหน้าร่างของหอกนรก

ไปเลก็น้อย ก่อนจะยกเท้าขึน้สงูและฟาดส้นเท้าลงกลางหลงัของหอกนรก

“อ๊ากกก!” 

หอกนรกกรดีร้องอีกครัง้ ร่างของเขาพุง่ลงไประเบดิพืน้ดนิเสยีงดงั

สนั่นหวั่นไหว แผ่นดินถึงกับยุบเป็นหลุมลึก เลือดสดๆ ทะลักออกมาจาก

ปากของหอกนรกมากมาย

ร่างเงาของฉางซาบินลงมาเหยียบบนพื้นอย่างแผ่วเบา ฉางซาเดิน

เข้าไปหาหอกนรกที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส เลือดไหลออกมาจากบาดแผล

หลายจุด

“ไม่ๆ! อย่าฆ่าฉัน! ฉันยอมแพ้แล้ว!”



76  เกมน้ีขเกมน้ีขา้ขอเป็นพระเอก เล่ม 11 (จบ) นักบุญบอสผู้อารี

หอกนรกกล่าวน�า้เสยีงตะกกุตะกกั ฉางซาน่ังลงหยบิกิง่ไม้ข้างๆ ตวั

มาเคาะที่หัวของหอกนรกกล่าวว่า

“ก่อนหน้านี้นายยังขู่ฉันอยู่เลย ท�าไมถึงยอมแพ้เร็วนัก ฉันยังไม่ได้

ออกแรงเลยนะ”

ฉางซาเอ่ยปากถาม

“ฉนัขอโทษ! ฉนัมนัเป็นคนเลว! ฉนัไม่ควรขูน่าย!” หอกนรกรบีกล่าว 

ปัจจุบันหอกนรกรู้แล้ว ฝ่ายตรงข้ามมีระดับสูงกว่าตนมาก ด้วย

ระดับปัจจุบันของเขาไม่มีทางท�าให้ฝ่ายตรงข้ามบาดเจ็บได้เลย

“หอกนรก นายจ�าฉนัไม่ได้จรงิๆ หรอื นอกจากสถานะ ‘นักบญุบอส’ 

ฉันยังมีสถานะอื่นที่นายเคยพบเจอ”

ฉางซาเอ่ยปากถามในขณะใช้ก่ิงไม้เคาะศีรษะฝ่ายตรงข้ามเล่น หอก

นรกมึนงงในตอนแรก เมื่อเขานึกย้อนไปในอดีต ภาพหนึ่งก็ปรากฏขึ้น

“นาย…นายคือคนที่ใช้ลูกธนูคนนั้น!” หอกนรกร้องอุทาน

“ใช่! นายมันความจ�าปลาทองจริงๆ แต่ก็ช่างมันเถอะ ฉันจะปล่อย

นายไปก็ได้ แต่นายจะต้องเอาสมบัติที่นายสะสมไว้ออกมาให้หมด จ�าไว้…

อย่าเล่นตกุตกิกบัฉนั ฉนัหวงัว่าราคาค่าชีวติของนายมนัจะไม่ต�า่จนเกนิไป”

ฉางซากล่าวเสียงเรียบ ตามจริงฉางซาต้องการจะขู่เอาคัมภีร์ยุทธ

ฝ่ายตรงข้ามด้วย แต่เมื่อคิดดูดีๆ แล้วที่นี่มีผู้เล่นอยู่เป็นจ�านวนมาก พวก

เขาทุกคนต่างกจ้็องมองดตูวัเขาตลอดเวลา การชงิคมัภร์ีคนอืน่มาเป็นของ

ตัวเองนั้นไม่ค่อยได้รบัการยอมรับ และเป็นสิง่ที่น่ารงัเกยีจทีสุ่ดในยุทธภพ 

ถ้าท�าเช่นนัน้เขาจะไม่ได้เป็นพระเอกอีกต่อไป อีกอย่างหอกนรกเองก็ไม่มี

ทางยอมด้วย ฉางซาจึงตัดสินใจเรียกร้องเอาเฉพาะสมบัติเท่านั้น

หอกนรกเหน็มทีางรอดแล้ว เขากร็บีขนเอาสมบตัใินกระเป๋ามติขิอง

ตวัเองออกมาทนัท ีเพราะกลวัฉางซาจะฆ่าเขาทิง้ ซ่ึงมนัเป็นเร่ืองใหญ่มาก 

ถ้าระดับของเขาจะลดลง 10 ระดับ

เหล่าผูเ้ล่นไทยมงุนบัพนัคน ปัจจบุนัไม่มีใครกล้าเข้ามาใกล้สนามรบ

สักคน พวกเขาเพียงจับกลุ่มกันสังเกตการณ์ห่างออกไปนับร้อยเมตร

สมบัติถูกขนออกมาจนหมดกระเป๋ามิติ ฉางซามองทรัพย์สินบนพื้น

อย่างพงึพอใจ เขาจดัการเกบ็กวาดทัง้หมดเข้าไปไว้ในกระเป๋ามติ ิหอกนรก

มองฉางซาด้วยความแค้นเคือง
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“นายก�าลังคิดแค้นฉันหรือหอกนรก” ฉางซาเอ่ยปากถาม

“ไม่ๆ! ฉนัจะไม่คดิแค้นนาย และจะไม่ตอแยให้นายอารมณ์เสยีอกี”

หอกนรกรบีแก้ตัว เลือดสดๆ กระอักออกมาจากปากเขาอกีรอบ แต่

ในใจของเขากลับกล่าวอาฆาตฉางซาอย่างรุนแรง การต่อสู้ครั้งนี้สร้าง

ความอัปยศให้เขามาก

‘ขอให้ฉนัมเีวลาปรบัระดบัอีกหน่อย ฉนัจะไปฆ่าแก ไอ้นกับญุบอส!’

หอกนรกกล่าวอาฆาตในใจ

“ขอบใจส�าหรับการบริจาคค่าขนมให้ฉันนะ ไว้เจอกันใหม่”

ฉางซากล่าวจบก็ลุกขึ้นและเดินย้อนกลับไป หอกนรกมองตามหลัง

ฉางซาไปด้วยความแค้น

“จ�าไว้…แกจ�าไว้! ขอเวลาอีกหน่อย ฉันจะตามไปฆ่าแกแน่นอน!”

หอกนรกบ่นพึมพ�าเบาๆ และเผลอปล่อยรังสีอ�ามหิตออกมา

ฉางซาที่เดินอยู่ด้านหน้ารับรู้ถึงแรงอาฆาตของฝ่ายตรงข้าม มัน

แสดงออกมาทั้งจากสายตาและลักษณะทางร่างกาย ฉางซาท�าการปลด

ทักษะซ่อนระดับกลับคืนสู่ระดับที่แท้จริง

พรบิตาต่อมา ฉางซากต็อกส้นเท้าใส่หนิก้อนหนึง่บนพืน้ มนัพุง่ย้อน

กลับไปข้างหลังด้วยความเร็วสูง หอกนรกที่ก�าลังจ้องมองแผ่นหลังฉางซา 

จู่ๆ พบก้อนหินขนาดเท่าก�าปั้นพุ่งเข้ามาที่ใบหน้าของเขา มันเร็วมากจน

เขาไม่สามารถหลบพ้น หอกนรกยังไม่ทันร้องอุทานก้อนหินก็พุ่งระเบิด

ศรีษะของเขาแตกกระจาย ร่างของหอกนรกกลายเป็นแสงจางหายไปทนัที

“อุ๊ย! ขอโทษ ส้นเท้ามันลื่น”

ฉางซากล่าวยิ้มๆ ไม่ได้สนใจหันไปมองหอกนรก เขาเดินหน้าต่อไป

ราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น

ทกุคนทีด่เูหตกุารณ์อยูถ่งึกบัตะลงึอ้าปากค้าง ไม่มีใครคดิว่าแค่ก้อน

หนิจากส้นเท้าจะสามารถฆ่าผู้เล่นได้ ผูเ้ล่นระดบัสงูถงึกบัขวญัผวา พวกเขา

รู้การโจมตีเมื่อครู่มาจากพลังพื้นฐานที่สูงมากๆ สูงจนน่ากลัว ฉางซาเดิน

ไปหยุดตรงหน้าสมุนที่ถูกรีดทรัพย์ก่อนหน้า เขามองทุกคนก่อนประกาศ

ก้องด้วยค�าพูดแต่งขึ้นมาว่า

“ตามจริงฉันพยายามที่จะไว้ชีวิตลูกพี่พวกนายแล้ว แต่เขากล่าว

อาฆาตฉนั เขาบอกว่าในอนาคตเขาจะตามไปฆ่าฉนั ดงันัน้ฉนัไม่มทีางเลอืก 
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นอกจากจะต้องตัดไฟแต่ต้นลม พวกนายคิดว่าฉันท�าผิดไหม”

“นักบุญบอสท�าถูกต้องแล้ว”

ลูกสมุนคนหนึ่งรีบกล่าวตอบรับ เพราะเขารู้ว่าถ้าพูดอะไรไม่เข้าหู

ฝ่ายตรงข้าม ชีวิตของเขาจะจบสิ้นลง คนอื่นๆ ก็รีบกล่าวสนับสนุนด้วย

การตายระดับลดลง 10 ระดับ มันเป็นสิ่งที่โหดร้ายส�าหรับผู้เล่น

มากๆ กว่าจะพัฒนาข้ึนมาได้ พวกเขาอาจจะใช้เวลาหลายเดือนในชีวิต

จริงกันเลยทีเดียว

“เอาละ เบ๊หนึง่ไปแจกใบอนโุมทนาบตัร การท�าบญุครั้งนีผ้ลบญุจะ

ส่งผลให้ระดับของทุกคนไม่ลด จงตบมือแสดงความยินดีกันหน่อย”

ฉางซากล่าวยิ้มๆ

เหล่าลกูสมนุหอกนรกไม่มทีางเลอืกพากนัตบมอืรวัๆ อย่างยนิด ีฉางซา 

กวาดตาคมมองไปรอบๆ บริเวณ ท�าให้ผู้เล่นพากันหายใจล�าบาก พวกเขา

ต่างตื่นตัวและตบมือให้ด้วยเช่นกัน

ฉางซาโบกมือให้ทุกคนเหมือนเป็นนางงาม ก่อนจะชักชวนอู่เงิน 

กับเทพกระบี่ ไร้ส�านึกออกเดินทางต่อ ทุกคนที่อยู ่บริเวณนั้นต่างก ็

ถอนใจยาว พวกเขาอดไม่ได้ที่จะชมเชยวาสนาของตัวเองที่ไม่ได้บุกเข้าไป

หาเรือ่งเป็นกลิด์แรกๆ ไม่เช่นนัน้พวกเขาคงถกูสตัว์ประหลาดในร่างมนษุย์

คนนี้บดขยี้จนตาย


