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“ข้าคือวีรบุรุษสิ้นแผ่นดิน  

ขอให้สัตย์สาบานว่า 

จะเป็นการ์เดี้ยนของท่าน”

“ข้าคือวีรบุรุษสิ้นแผ่นดิน  

ขอให้สัตย์สาบานว่า 

จะเป็นการ์เดี้ยนของท่าน”



“จงยอมจำนนซะ!!!”“จงยอมจำนนซะ!!!”
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Lost Island

อาเรสเฝ้ามองก็อดออฟพีซซึ่งตรงหน้าอกปรากฏแสงสีรุ้งและ 

ยังมิได้เคลื่อนไหวไปไหน เขาลองเอนร่างเล็กน้อย มองดาบสีฟ้าและชมพูที่ 

ร่วงหล่นลงไปปักบนซากศพของยักษ์ดำเบื้องล่าง เพียงชายหนุ่มขยับ ก็ส่งผล

ให้พลังชีวิตลดลงไปอีกหนึ่งพันหัวใจทอง เพราะศีรษะของเขายังไม่ผสานกับ 

ร่างกายครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์

หัตถ์เทวะชั้นสูงสุดที่เขาใช้อยู่ก็ไม่อาจรักษาได้รวดเร็วกว่านี้ เพราะ 

บาดแผลที่ได้รับสาหัสกว่าทุกครั้ง แค่ยังมีชีวิตอยู่ไม่ตายไปตั้งแต่เมื่อครู่ก็นับ 

ว่าเป็นบุญมากแล้ว ชายหนุ่มกุมดาบในมือขวาไว้แน่นจนเกิดเสียงดังหมับ

“หา้สบิหา้สบิ...สนใจหรอืไม”่ เสยีงจรงิจงัของกอ็ดออฟพซีดงัขึน้ รา่งกาย 

ของมนัมลีะอองแสงสขีาวปกคลมุ ทำใหห้ยดเลอืดหายไปจนหมดสิน้ เชน่เดยีว 

กบัรอยฉกีขาดตามตวัเสือ้ทีไ่มห่ลงเหลอืใหเ้หน็อกีตอ่ไป “แลว้ขา้จะไมเ่อาเรือ่ง 

ที่เจ้าฆ่าพรรคพวกของข้า”
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หมบั!!! รา่งกายของเขาถกูสวมกอดจากดา้นหลงั สมัผสันุม่นิม่ของอสิตร ี

ทำให้เขารู้ว่าเจ้าของมือคู่นี้คือใคร

‘เอสปลอดภัยดีนะ’ เสียงห่วงใยของเหมยฮัวดังขึ้น

‘ฮัวฮัวไม่ได้รับบาดเจ็บใช่ไหม’ ชายหนุ่มถามกลับไปด้วยภาษาทาร์ดิช

‘เลก็นอ้ย’ หญงิสาวตอบ ‘แผลแคร่อยลกูมาลซูาขว่น รา่งกายเทพนกัรบ 

ดีอาน่ารักษาได้เองอยู่แล้ว’ อิสตรีผมสีม่วงสวมกอดเขาแน่นขึ้น ‘พวกเรา 

หลบหนีกันเถอะ เดี๋ยวดิฉันจะไปช่วยพวกนัตสึมิเอง’

อาเรสใช้เนตรธรรมชาติพบว่าศัตรูที่เคยสู้กับเหมยฮัวก่อนหน้านี้ บัดนี้ 

กำลังทะยานมายืนอยู่ด้านขวามือของก็อดออฟพีซ หากเขาคาดเดาไม่ผิด  

อกีฝา่ยยงัไมบ่กุเขา้มาเพราะพลงัชวีติของมนัเองกใ็กลห้มดเตม็ทน ทีย่นืเหยยีบ 

อากาศอยู่ในตอนนี้เพียงแค่ซื้อเวลาเท่านั้น

“แค็กๆๆๆ” เขาพยายามพูด แต่ต้องกระอักโลหิตออกมาคำโต จึงรีบ 

เอ่ยผ่านสโตนลิงก์ ‘ฮัวฮัว ช่วยพูดแทนผมทีนะ’

‘ค่ะ’ อิสตรีผมสีม่วงขานรับ แล้วเอ่ยตามเขาทีละคำ “เราต่างก็รู้ดีว่า 

สนับแขนหยินหยางช่วยฟื้นฟูทั้งพลังชีวิตและพลังพิเศษ” อิสตรีผมสีม่วง 

พูดได้ตรงทุกคำ “คุณคิดว่าผมจะรอให้คุณฟื้นฟูพลังจนเต็มหรือ”

“เฮ้อ...ข้าเบื่อพวกบ้าแรงจริงๆ” เสียงรำคาญของก็อดออฟพีซดังขึ้น  

แขนทัง้สองขา้งของมนัเหยยีดไปเบือ้งหนา้ ดาบสชีมพพูลนัลอยมาอยูใ่นมอืซา้ย 

สว่นดาบสฟีา้ลอยไปอยูใ่นมอืขวา “แลว้แกคดิวา่จะมโีอกาสชนะขา้เหรอ เหลอื 

อีกหกสิบวินาที”

อาเรสยงัมสิามารถขยบัเขยือ้นได ้เพราะคอของเขายงัตดิกบัรา่งไมส่นทิ  

ชายหนุ่มหลับตาซ้ายมองแถบค่าพลังปกติและสต็อกโกสต์ พลังชีวิตลดเหลือ 

ครึง่หนึง่ สว่นคา่พลงัพเิศษเหลอือยูส่ามในสี ่เมือ่นำไปรวมกบัสตอ็กกอ็ดออฟ-

วอร์และสต็อกของไลฟ์ริง เขามั่นใจว่าตนเหลือแรงเพียงแลกชีวิตกับศัตรู 

เท่านั้น

‘ฮวัฮวั ผมจะหลอกลอ่พวกมนัทัง้สองเอง’ ชายหนุม่รบีอธบิายแผนการ 

ทีม่โีอกาสไดร้บัชยัชนะมากทีส่ดุ ‘สว่นฮวัฮวักห็าโอกาสไปฆา่ศตัรทูีก่ำลงักกัขงั 
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พวกนัตสึมิให้ทีนะ’

‘แต่นายท่านจะไหวหรือคะ’ เสียงห่วงใยของอิสตรีผมสีม่วง

‘ถ้ารอดไปได้ คืนนี้ผมขอนอนหนุนตักหน่อยสิ’ อาเรสเอ่ยอย่างจริงใจ

‘อิๆ ได้สิคะ แต่ห้ามซุกซนเวลานอนนะ’ เสียงหยอกล้อของฮัวฮัว

ชายหนุ่มบอกด้วยเสียงเด็ดขาด ‘แน่นอน’

‘แน่นอนนี่คือ ซุกซนแน่นอนใช่มั้ยคะ’

‘ไม่ใช่’

‘อิๆ’ หญิงสาวผละแขนออก เธอเคลื่อนร่างมายืนอยู่ด้านซ้ายมือ จ้อง 

ศัตรูในผ้าคลุมขาวผู้ใช้รูปปั้นเทพนักรบ มือซ้ายกระชับดาบเมดเรเปียร์ ส่วน 

มือขวาถือดาบรอยัลซอร์ด ‘หากพร้อมเมื่อไหร่ เอสก็นับถอยหลังเลยนะคะ’

อาเรสรบีใชร้า่งนกัรบดรามลัซสั เพยีงอยูใ่นรา่งนี ้กม็บีางสิง่ขึน้มาเชือ่ม 

ปิดลำคอไว้ พอเลื่อนมือซ้ายไปลูบดูจึงพบว่ามันเป็นเกล็ดสีทองเหมือนเกล็ด 

ปลา เขาเอนศรีษะไปซา้ยทขีวาท ีพลงัชวีติกม็ไิดล้ดลง ‘คณุสมบตัพิเิศษของรา่งนี ้

สินะ’ ชายหนุ่มเลื่อนแขนซ้ายมาวางข้างลำตัว พร้อมเรียกดาบเพียวแบล็ก 

ออกมาถือไว้

“มาจบ...แค็กๆๆๆ” เขากระอักโลหิตอีกคร้ัง ‘สงสัยยังพูดไม่ได้เช่นเดิม’

ชายหนุ่มตัดสินใจมองศัตรูเบื้องหน้า ก็อดออฟพีซกระชับดาบทั้งสอง 

เล่มไว้ในมือ แต่กลับมิได้ใช้ทักษะพิเศษระดับทองของพวกมัน สแทรททิจิส 

ขั้นสูงของเขาบอกว่า หากสองศาสตราของอีกฝ่ายมิได้อยู่ในช่วงดีเลย์ ก็ต้อง 

ติดเงื่อนไขพิเศษอะไรบางอย่างอยู่ จึงทำให้ไม่สามารถใช้ออกมาได้ในทันที  

มิเช่นนั้นอีกฝ่ายสมควรใช้สายพลังการ์เดี้ยนหรือสายพลังกระสุนเทวะมา 

ตั้งนานแล้ว

“ไมค่ดิเลยวา่แผนการยดึครองทวปีโกลดม์นูของขา้จะตอ้งพงัเพราะสวะ 

ไม่กี่ตัว” เสียงไม่พอใจของก็อดออฟพีซ “ข้าจะถามอีกครั้ง จะยอมเข้าร่วม 

หรือไม่”

‘สาม...’ อาเรสเริ่มนับถอยหลังพลางส่ายหน้า เขามองเหล่าใบไม้ที่ยัง

ถูกควบคุมให้บินว่อนไปมา มั่นใจว่าตัวเองจะต้องชนะศึกนี้ ‘สอง...’
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แวบ! ด้ามจับของดาบเพียวแบล็กในมือซ้ายมีแสงสีแดงปรากฏ เขา 

ปลดปล่อยให้มันพุ่งเข้าไปหาผู้ใช้รูปปั้นเทพนักรบที่อยู่ด้านขวาของศัตรู 

ผู้ยิ่งใหญ่

‘หนึ่ง...’ เพียงเห็นก็อดออฟพีซชูดาบสีฟ้าในมือขวาซึ่งใบดาบเปล่ง 

แสงสีแดง สร้างโล่ทรงกลมสีฟ้าจำนวนนับไม่ถ้วนออกมาปัดป้องดาบสีดำ 

ของเขา ชายหนุ่มก็รีบนับต่อ ‘ศูนย์...’

เขาทะยานร่างไปเบื้องหน้าในทันใด แม้จะเป็นโอกาสเพียงเสี้ยววินาที 

แต่เขาจะต้องสร้างมันขึ้นมาให้เหมยฮัวใช้เวลานั้นฆ่าสองผู้ใช้รูปปั้นเทพ 

นักรบที่อยู่ด้านหลัง เขาชูมือซ้ายไปด้านหน้า ควบคุมดาบเพียวแบล็กให้กลับ

มาอยู่ในมือข้างนั้น ใบดาบเต็มไปด้วยรอยแตกร้าวเหมือนแค่กวัดแกว่งเบาๆ 

ก็จะแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย

‘ทนหน่อยนะเพื่อนยาก’ ชายหนุ่มรู้สึกสนิทสนมกับศาสตราชิ้นนี้เป็น 

อย่างมาก ยิ่งรู้ว่ามันสร้างขึ้นมาเพื่อใคร สำหรับใช้ทำอะไร เขาก็ยิ่งรู้สึกผูกพัน 

กับมันมากขึ้น เหมือนคำบอกเล่าว่า หากไม่รู้จักต้นกำเนิดของศาสตราที่ 

ครอบครอง ย่อมไม่มีทางแสดงอานุภาพที่แท้จริงของมันออกมาได้ ‘พวกเรา 

ไปให้สูงกว่าทุกครั้งกันเถอะ’

วิ้ง!!! เสียงก้องกังวานของดาบเพียวแบล็กดังขึ้น

โซส่เีงนิเสน้หนึง่ทีข่อ้มอืซา้ยหลดุออกไปรดัพนัดาบ เพยีงชัว่พรบิตา มนั 

กเ็ปลีย่นรปูรา่ง จากดาบทีเ่คยเปน็สดีำสนทิ บดันีเ้ปลีย่นเปน็ดาบคาตานะสขีาว

ยาวเจด็สบิเซนตเิมตร ประกบัดาบวงกลมแบนๆ รปูหยนิหยาง ดา้มจบัสดีำสนทิ 

ทีป่ลายมโีซส่เีงนิเสน้หนึง่หอ้ยไว ้จู่ๆ  โซด่งักลา่วกพ็ุง่เขา้มาหาเขา ทำใหเ้สือ้ผา้

ที่เคยเป็นสีดำบังเกิดลายโซ่สีเงินรัดพัน

‘จงรบัฟงัขา้...’ เสยีงของบรุษุผูห้นึง่ทีใ่ชภ้าษาเอลดชิดงักกึกอ้งในศรีษะ

ของเขา ‘ข้าชื่อตรีภพ วีรบุรุษสิ้นแผ่นดิน พ่อข้าชื่อเมอลิเนียน แม่ข้าชื่อเนวีร่า’ 

เสียงของอีกฝ่ายเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆ ‘ข้าขอให้สัตย์สาบานว่าจะเป็นการ์เดี้ยนของ

ท่าน เพื่อปกป้องพวกพ้องร่วมหนึ่งศตวรรษ’

ชายหนุม่เผลอนำ้ตาไหลออกมา หากเขาจดจำไมผ่ดิ การเ์ดีย้นมวีธิทีำ 
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สัญญาอีกแบบหนึ่งคือ ค้นหาของที่มีความเกี่ยวพันกับอีกฝ่าย แม้ตรีภพจะ 

ไม่เคยใช้ดาบเล่มนี้ในการต่อสู้ แต่มันคือของที่บิดาทำให้บุตร จึงก่อเกิดความ 

สัมพันธ์ทางจิตใจ

‘ไปสู้ด้วยกันเถอะ’ อาเรสตอบกลับไป

เสียงจากระบบแจ้งเตือน : พลังพิเศษและพลังชีวิตของผู้เล่นลดลง 

อยา่งละ 25,000 หวัใจทอง การเ์ดีย้นมพีลงัชวีติและพลงัพเิศษอยา่งละ 25,000 

หัวใจทอง รัศมีร่วมต่อสู้ 200 เมตร ความสามารถพิเศษ เมื่อรวมร่างจะใช้สาย

พลังร่างไร้พ่ายได้ 3 วินาที ระยะเวลาดีเลย์ 1 ชั่วโมง

ในเวลาเดียวกัน เบื้องหน้าดาบเพียวแบล็กพลันบังเกิดรอยแยกมิติ  

พอเขาเคลือ่นผา่นดา้นขวา บรุษุซึง่สวมผา้คลมุดำสงูประมาณ 185 เซนตเิมตร 

กเ็ดนิออกมา เขาจงึยืน่ดาบในมอืซา้ยไปดา้นขา้งลำตวัเพือ่สง่ใหต้รภีพ อกีฝา่ย 

ยื่นมือขวามารับ แล้วเงื้อดาบเล่มนั้นขึ้นสูง ก่อนจะฟาดฟันลงมาอย่างรวดเร็ว 

ส่งผลให้เกิดคลื่นดาบสีดำสิบชั้นตามแนวตั้งพุ่งเข้าหาศัตรูทั้งสองในชั่ว 

เสี้ยววินาที

ก็อดออฟพีซบังคับให้โล่สีฟ้าเหล่านั้นเคลื่อนมาตั้งรับคลื่นดาบสีดำ 

ทั้งสิบ ทว่าคลื่นดาบดังกล่าวกลับรวมตัวกันกลายเป็นคลื่นดาบสีทองเหมือน 

ที่ในอดีตเขาเคยใช้ไปครั้งหนึ่ง มันตัดผ่านโล่สีฟ้าไปในบัดดล

ขณะที่ผ่านไปได้เพียงแค่ครึ่งเมตร คลื่นดาบดังกล่าวก็หมุนตาม 

เข็มนาฬิกาหนึ่งส่วนสี่รอบ ส่งผลให้คลื่นใบดาบเคลื่อนไหวตามแนวนอน ซึ่ง 

เป้าหมายของมันคงไม่พ้นตัดศีรษะของศัตรูทั้งสองในคราเดียว

ผู้ใช้รูปปั้นเทพนักรบที่อยู่ด้านขวามือของก็อดออฟพีซรีบเลื่อนมือซ้าย

มาปะทะคลื่นดาบสีทอง มันค่อยๆ ดูดคลื่นดาบดังกล่าวเข้าไปในร่างของตน 

ทลีะนดิ ในเวลาเดยีวกนันัน้เอง กอ็ดออฟพซีกแ็ทงดาบสชีมพซูึง่เปลง่แสงสเีงนิ 

ในมือซ้ายมาเบื้องหน้า ปลายดาบปลดปล่อยลำแสงสีแดงสายหนึ่งพุ่งตรงมา  

พอมันอยู่ห่างจากเขาหนึ่งเมตรก็กลายเป็นลูกบอลสีแดง ก่อนจะยิงคลื่นดาบ

นับร้อยเล่มออกมา

อาเรสควบคุมคลื่นใสหมุนวนสองชั้นพาร่างหลบหลีกคลื่นดาบ 
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เหล่านั้นเป็นพัลวัน เขาจะไม่ปล่อยให้ศัตรูสนใจการเคลื่อนไหวของเหมยฮัว 

อย่างเด็ดขาด จึงเพิ่มความเร็วขึ้นไปเรื่อยๆ ก่อนจะทะยานไปด้านหน้า และ 

เพิ่มความสูงขึ้นทีละนิด พร้อมใช้ประจุเทพขั้นสูงสุด

เมื่อเข้าถึงระยะต่อสู้ เท้าขวาของเขาก็กระแทกลงไปที่ดาบสีชมพูใน 

มือซ้ายของศัตรูจนหลุดร่วง หลังจากนั้นก็เงื้อแขนทั้งสองข้าง มือซ้ายจับด้าม 

ดาบบลัดดี้สกาย ทำให้อยู่ในท่าจับดาบสองมือ ใช้ ‘อัสนีถล่มปฐพี’ ฟาดฟัน 

ลงไปด้วยความเร็วสูงสุดที่ร่างนักรบดรามัลซัสจะทำได้

ทว่าขณะที่ใบดาบสีแดงซึ่งเปล่งแสงสีเงินกำลังเคลื่อนเข้าไปใกล้ 

ศีรษะของอีกฝ่าย ร่างของมันกลับหายไปจากสายตา ชายหนุ่มรับรู้ทันควันว่า 

ก็อดออฟพีซเข้ามาโจมตีจากด้านหลัง ส่วนลูกน้องของมันที่อยู่ด้านซ้ายมือ 

ของเขาก็กำลังพุ่งเข้ามาหา แต่อาเรสมิได้ห่วงด้านนั้น เพราะตรีภพที่เคลื่อน 

มาถึงเรียบร้อยแล้วฟาดฟันดาบในมือขวาจากบนลงล่าง ทำให้ผู้ใช้รูปปั้นเทพ

นักรบต้องถอยกลับไปอย่างรวดเร็ว

‘กลืนจันทร์ชมวิว’ ชายหนุ่มยืมแรงเหวี่ยงของท่าอัสนีถล่มปฐพี พาให้ 

ร่างกายโน้มไปด้านหน้า ส่วนเท้าทั้งสองข้างสะบัดขึ้นมาชี้ท้องฟ้า โดยมี 

เป้าหมายคือปลายคางของศัตรูซึ่งกำลังแทงดาบในมือซ้ายมายังจุดที่ศีรษะ 

ของเขาอยู่เมื่อครู่ พอฝ่าเท้าปะทะกับปลายคางก็เกิดเสียงดังปึก ร่างของ 

ก็อดออฟพีซลอยขึ้นเล็กน้อย ‘ยังไม่จบ...’

อาเรสทีเ่ทา้ชีฟ้า้ปลอ่ยใหร้า่งหมนุตามแรงตอ่ไป บดันีด้าบในมอืของเขา 

กำลังจะผ่าร่างของศัตรูจากล่างขึ้นบน ทว่าอีกฝ่ายก็มิยอมตายโดยง่าย  

เทา้ซา้ยของมนังา้งไปดา้นหลงัแลว้เตะมาดา้นหนา้ เปา้หมายตอ้งเปน็หนา้ทอ้ง 

ของชายหนุ่มอย่างแน่นอน จังหวะนั้นเองที่ดราอุสโผล่ศีรษะออกมาจาก 

หน้าอกซ้าย

เปรี๊ยะ! เขาแหลมกึ่งกลางหน้าผากของมันมีสายฟ้าแล่นแปลบปลาบ 

ในชั่วพริบตา ก่อนจะยิงท่อลำแสงขนาดเท่านิ้วหัวแม่มือใส่เท้าข้างนั้นของ 

ศัตรู

ตึง!!! เท้าซ้ายของอีกฝ่ายกระเด็นกลับไป
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“กา๊ซ!!!” ลกูดรามลัซสัรอ้งเสยีงดงัลัน่เหมอืนบอกใหเ้ขารบีควา้ชยัชนะ 

ในศึกนี้

ชายหนุม่ไมเ่หลอืความลงัเลใดๆ พอเทา้ทัง้สองขา้งชีฟ้า้กเ็อย่วา่ “อสัน ี

ถล่มนภา” เขาบังคับให้คลื่นใสหมุนวนสองชั้นที่ปลายเท้าพาร่างพุ่งทะยาน 

ขึน้สูเ่บือ้งบน พลางมองใบดาบสแีดงทีแ่สงสเีงนิของมนัตดัผา่นกึง่กลางรา่งกาย 

ของอีกฝ่าย เพียงผ่านกึ่งกลางศีรษะของศัตรู เขาก็ถอนหายใจด้วยความ 

โล่งอก ‘จบซะที’

อาเรสซึ่งขึ้นมาสูงเกือบสิบเมตรจากเมื่อครู่หมุนกายตามเข็มนาฬิกา 

ครึ่งรอบ พลางก้มลงไปมองศพของก็อดออฟพีซ ทว่าบางสิ่งแปลกประหลาด 

กลบัปรากฏใหเ้หน็ เมือ่รา่งซึง่ถกูผา่เปน็สองสว่นพลนัมเีปลวเพลงิสนีลิปกคลมุ  

จากนั้นอีกฝ่ายก็พุ่งเข้ามาสวมกอดเขาอย่างรวดเร็ว

“ข้าฝากอันเชนคีย์ทั้งสองดอกสักครู่นะ” เสียงของก็อดออฟพีซดังขึ้น 

จากดา้นหลงั ชายหนุม่หนัขวาไปมอง พบวา่เจา้ของเสยีงคอืคนทีใ่ชร้ปูปัน้เทพ

นักรบต่อสู้กับตรีภพอย่างสูสี “แกจะถูกส่งไปใจกลางกองทัพของข้า...ฮ่าๆๆ”

ชายหนุม่เลือ่นมอืซา้ยไปดา้นหนา้ เขาพยายามควบคมุใหโ้ซส่เีงนิทำงาน  

แล้วหยุดแบล็กพรอของศัตรูที่กำลังกอดรัดเขาอยู่ จู่ๆ ลูกบอลสีดำขนาดเท่า 

นิ้วหัวแม่มือสามลูกซึ่งถูกโซ่รัดพันไว้ก็ปรากฏขึ้น ภายในลูกบอลทั้งสามลูก 

มีอักษรภาษาเอลดิชว่า เคลื่อนย้าย โซ่สามเส้นตรงข้อมือซ้ายของเขาพลัน 

แตกร้าว ทำให้โซ่บนลูกบอลทั้งสามเริ่มแตกสลายทีละนิด ตัวอักษรภายใน 

ลูกบอลเริ่มแปรเปลี่ยนเป็นคำว่า ยกเลิกการเคลื่อนย้าย

ขณะที่คิดจะกดลงไป หน้าจออากาศบานหนึ่งก็เปิดขึ้นด้านขวามือ  

เขาไล่อ่านอักษรภาษาเอลดิชซึ่งเรียงกันอยู่สี่ชั้นจากชั้นบนสุด สูญเสียค่าพลัง 

สมดลุถาวร 15,000 หวัใจทอง ชัน้ถดัมา สญูเสยีคา่พลงัชวีติ 20,000 หวัใจทอง 

พลังพิเศษ 35,000 หัวใจทอง ถัดไปเป็น อายุขัย 100 ปี และชั้นล่างสุด 

โอกาสเสียชีวิต 10.00 เปอร์เซ็นต์

ชายหนุ่มรู้สึกเคร่งเครียด เพราะเขาไม่มีวันยอมสูญเสียมากขนาดนั้น

อย่างแน่นอน ยิ่งโอกาสตายสิบเปอร์เซ็นต์ ต่อให้เขาเชื่อว่าตนเป็นพวกดวงดี 
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ทว่าทุกสิ่งทั่วหล้าล้วนมีจำกัด การเสี่ยงที่ไม่จำเป็นย่อมมิสมควรเสี่ยง 

เป็นอันขาด

“ไม่กล้าเสี่ยงละสิ ไอ้ปอดแหก” เสียงเย้ยหยันของก็อดออฟพีซ

อาเรสส่ายหน้าแทนคำตอบ ก่อนจะพูดผ่านทางจิตกับการ์เดี้ยนของ 

เขา ‘ตรีภพ กลับมาที’

บุรุษในผ้าคลุมดำพุ่งกลับมาอยู่เบื้องหน้า แล้วยื่นดาบเพียวแบล็กใน 

มือขวามาให้ เขาเลื่อนมือซ้ายผ่านร่างเปลวเพลิงสีดำของศัตรูที่สวมกอดเขา 

อยูไ่ปรบัดาบ ผูห้วนคนืดว้ยสายพลงัการเ์ดีย้นกค็อ่ยๆ แตกสลายหายไปทลีะนดิ 

ชายหนุ่มมองไปทางเหมยฮัวซึ่งตัดคอผู้ใช้เทพนักรบทั้งสองจนขาดสะบั้น 

เรียบร้อยแล้ว

สแทรททจิสิขัน้สงูบอกเขาวา่ เขามเีวลาเหลอืเพยีงแคส่บิหา้วนิาท ีดงันัน้ 

สิ่งที่ทำได้ในเวลานี้คือ พาพรรคพวกและศัตรูไปยังสถานที่แห่งนั้นพร้อมกัน  

เขาควบคุมคลื่นใสหมุนวนสองชั้นให้พาร่างของตนไปหาก็อดออฟพีซตัวจริง  

เพียงแขนซ้ายของเขาแตะมือขวาของอีกฝ่าย ชายหนุ่มก็รีบควบคุมให้คลื่นใส

หมุนวนสองชั้นพาตัวเองดิ่งลงไปหาสามพี่น้องตระกูลซากุระ

ขณะที่กำลังใกล้จะไปถึงพวกเธอ เขาก็เก็บดาบบลัดดี้สกายและดาบ 

เพียวแบล็ก แล้วเอ่ยผ่านสโตนลิงก์ ‘รีบแตะผม’

นัตสึมิในชุดกิโมโนสีทอง มือขวาและซ้ายมีพัดจีบสีทองขนาดใหญ่ 

เสียบพัดทั้งสองลงไปที่โอบิ แล้วยื่นมือซ้ายมาจับมือขวาของเขาไว้แน่น ส่วน 

มือขวาของเธอจับมือซ้ายของอากิโกะในชุดนินจาสีขาว ซึ่งกำลังใช้มือขวา 

จับมือซ้ายของฮารุกะในชุดเกราะสีทองอร่าม ผมของเธอปลดปล่อยละออง 

สีดำเช่นเดียวกับดวงตา

“แกจะทำอะไร” เสียงไม่พอใจของก็อดออฟพีซ

ชายหนุ่มเอ่ยโดยเร็ว ‘ฝากพูดทีว่า...ผมจะฆ่าเขาต่อหน้าลูกน้องท้ังหมด’

อาเรสไม่สนใจว่าอีกฝ่ายจะตอบโต้ด้วยวาจาแบบใด เขามองร่างของ 

ศัตรูที่เริ่มสลาย แล้วรีบพุ่งไปหาเหมยฮัวซึ่งอยู่เบื้องหน้า เธอกำลังใช้สองมือ

เก็บรูปปั้นทั้งสองจากศัตรู พอมาถึงก็ยื่นเท้าขวาไปสัมผัสเท้าซ้ายของอิสตรี 
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ผมสีม่วงโดยไว

เขารีบบอก ‘ฮัวฮัว พวกเราต้องรีบไปหาโรเซ่ที่ทะเลสาบ’

‘ไม่จำเป็นค่ะ’ เหมยฮัวตอบกลับมา ‘น้องสาวกับลูกอยู่ด้านล่างนี่เอง’ 

ชายหนุ่มก้มลงมองแต่ไม่พบเห็นสิ่งใด จนกระทั่งเห็นอิสตรีผมสีชมพูสองนาง 

กำลงัทะยานขึน้มา จากนัน้ฮวัฮวัจงึเอย่ตอ่ ‘จรงิๆ พวกเธอมาไดส้กัพกัแลว้คะ่ 

และช่วยกันเก็บของจากศพของศัตรูอย่างลับๆ’

อาเรสเงยหน้ามองฮัวฮัว ‘ไหนว่าเหนื่อย จะได้ไปพักไง’

‘แบบว่า...คงจะห่วงความปลอดภัยของพวกเรา’ อิสตรีผมสีม่วงส่งยิ้ม 

แหง้ๆ ‘เลยมาดลูาดเลา หากจำเปน็กค็งจะขึน้มาชว่ยทนัท’ี หญงิสาวยิม้หวาน 

‘ตอนดิฉันร่วงลงไปก็ได้ลูกสาวช่วยเหลือพอสมควร’

ชายหนุม่ไมส่นใจอะไรอกีตอ่ไป เขาเรง่ดิง่รา่งลงไป เพราะเหลอืเวลาแค ่

หนึ่งวินาที ทางขนส่งสู่สมรภูมิใหม่ก็จะเปิดออก เมื่อลงมาจนถึงกลางทาง  

ระยะห่างของเขากับอิสตรีผมสีชมพูทั้งสองก็เหลือเพียงแค่สามสิบเมตร ทว่า

กลับมีหลุมดำกลับเปิดขึ้นเบื้องหน้า อาเรสพยายามควบคุมให้คลื่นใสหมุน 

วนสองชั้นพาร่างของเขาเลื่อนลงไปทีละนิด แต่แรงดูดของหลุมประหลาด 

กลับมากกว่าแรงต้านของเขา

เหมยฮัวซึ่งต้านไม่ไหวถูกดูดเข้าไปก่อน ตามด้วยนัตสึมิ อากิโกะ และ 

ฮารกุะ สว่นศตัรตูา่งหนัมามองกนักอ่นจะถกูดดูเขา้ไป ชายหนุม่กม้มองดา้นลา่ง 

จากนั้นจึงหมุนร่างไปด้านหลัง ชี้เท้าขึ้นฟ้า เหยียดสองแขนออกไปจนสุด แล้ว 

เงยหนา้มองพวกเธอ มอืซา้ยพยายามจบัมอืซา้ยของโรเซ ่สว่นมอืขวาพยายาม 

จับมือขวาของโรส

ขณะที่มือกำลังสัมผัสกัน เท้าของเขากลับถูกดูดเข้าไปในหลุมดำ  

ชายหนุม่ฉกุคดิบางอยา่งขึน้มาได ้จงึยดืแขนซา้ยไปดา้นหนา้ ดาบคาตานะรโีว 

พลันปรากฏออกมาในมือข้างนั้น เขาเลื่อนมือมาจับด้ามดาบไว้แน่น ปลาย 

ฝักดาบที่ยืดยาวออกไปอยู่ห่างจากมือของสองเจ้าหญิงเพียงครึ่งฟุต เขาไม่รู้ 

ว่าพวกเธอจะจับทันหรือไม่ เนื่องจากศีรษะจมลงไปในหลุมดำเรียบร้อย

‘อ๊าก!!!’ ชายหนุ่มลอบร้องลั่น เพราะหากสถานที่อยู่ห่างไกลเกินไป  
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การจะเจอพวกเธอภายในหนึ่งวันคงเป็นไปไม่ได้ เจ้าหญิงโรเซร่าจึงมีสิทธิ์แท้ง

ลกูในชว่งเวลาดงักลา่ว ทวา่พอเหน็วา่มมีอืซา้ยขา้งหนึง่จบัปลายฝกัดาบสขีาว 

ไว้ เขาก็เริ่มใจชื้น เพราะรู้แล้วว่าพวกเธอสามารถตามเข้ามาได้ทันอย่าง 

แนน่อน จากนัน้ใบหนา้ของโรสกผ็า่นเขา้มาในหลมุดำ มอืขวาของเธอสวมกอด 

แม่ไว้ ‘โชคดีจริงๆ’

ถึงแม้จะไม่สามารถพูดคุยหรือติดต่อสื่อสารกันได้ แต่แค่มองตาเขา 

ก็เข้าใจอีกฝ่าย การเดินทางในหลุมดำครั้งนี้ยาวนานกว่าปกติ สแทรททิจิส 

ขั้นสูงของเขากำลังออกแบบวิธีต่อสู้จำนวนมาก เพื่อใช้รับมือศัตรูทั้งหลายซึ่ง 

อยู่ในฐานที่มั่นของก็อดออฟพีซ แต่อยู่ดีๆ ร่างของเขาก็ถูกพลิกกลับด้าน 

อย่างรวดเร็ว อิสตรีตรงปลายฝักดาบทั้งสองจึงออกจากหลุมดำก่อน

เขาติดตามพวกเธอออกไปเป็นคนสุดท้าย เพียงศีรษะโผล่พ้นหลุมดำ 

ก็เพ่งพินิจรอบด้าน เห็นเผ่าเทพในผ้าคลุมขาวนับพันยืนล้อมเป็นวงกลม 

พอสังเกตผนังห้องและเพดานก็พบว่า มันเป็นห้องสีขาวที่มีเพดานโค้งคล้าย

โดม ส่วนขอบเป็นสีทอง มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณเจ็ดสิบเมตร จากแรง

กดดันจำนวนมหาศาลของผู้ยืนรายล้อม เขามั่นใจว่าศัตรูเหล่านี้จะต้องเป็น

ยอดฝีมือ

เมื่อร่างถูกส่งออกมาครบ เขาก็วางเท้าลงบนพื้นสีขาว มองเหมยฮัว

ที่ใช้สองเท้าเหยียบแผ่นหลังของก็อดออฟพีซ แขนขวาของมันถูกนัตสึมิจับ 

แขนซ้ายเป็นอากิโกะ ขาทั้งสองข้างถูกฮารุกะเหยียบ เจ้าหญิงโรเซร่าเดินมา 

อิงแขนซ้ายของเขา ส่วนเจ้าหญิงโรเซ็ตต้าเดินมาพิงแขนขวา

‘จะทำยังไงดีคะ’ อิสตรีผมสีม่วงถาม

อาเรสตอบ ‘ที่ฮัวฮัวเหยียบอยู่เป็นหัวหน้าของพวกมัน’

“หากไม่อยากให้หัวหน้าของพวกแกตาย จงยอมจำนนซะ!!” เหมยฮัว 

ตะโกนก้อง

ซูม!!! หลุมดำที่อยู่ด้านหลังพลันแตกสลาย ทันใดนั้นเอง แขนขวา 

และซ้ายของเขาก็เหมือนถูกบางสิ่งวิ่งเข้ามากระแทก

เสียงจากระบบแจ้งเตือน : สนับแขนหยินหยางได้รับการพัฒนา 
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คุณสมบัติพิเศษ ฟื้นฟูพลังชีวิตและพลังพิเศษ 0.52 เปอร์เซ็นต์ต่อวินาที

เสยีงจากระบบแจง้เตอืน : ผลจากสนบัแขนหยนิหยาง ออรา่สายพเิศษ 

ชิ้นแรกและชิ้นหลัง ทำให้อัตราการฟื้นฟูพลังชีวิตและพลังพิเศษเพิ่มเป็น 0.58 

เปอร์เซ็นต์ต่อวินาที

เสียงจากระบบแจ้งเตือน : สต็อกก็อดออฟวอร์ขยาย พลังชีวิตและ 

พลังพิเศษเพิ่มขึ้นอย่างละ 100,000 หัวใจทอง

ชายหนุ่มปรายตามองโซ่สีเงินที่ข้อมือซ้าย พบว่ามันมีจำนวนมากขึ้น  

ดว้ยสแทรททจิสิขัน้สงูจงึชว่ยแยกแยะใหรู้ว้า่ ตอนนีม้ถีงึยีส่บิหกเสน้ พอเขาถอด 

ถุงมือหนังสีดำที่มือขวา ก็เห็นสัญลักษณ์หยินหยางที่มีตัวเลขอักษรภาษา 

ทาร์ดิชว่า 3 อยู่กึ่งกลาง

“ฮ่าๆๆ” เสียงหัวเราะของศัตรูในผ้าคลุมขาวซึ่งยืนล้อมอยู่รอบด้าน 

“พวกข้าก็คือก็อดออฟพีซ”

อาเรสลอบกลนืนำ้ลายอกึใหญ ่เพราะเขาเคยสูก้บักอ็ดออฟเฮลลม์าแลว้  

เกมเมอร์ชั้นก็อดผู้นั้นมักมีตัวปลอมออกหน้าเสมอ แต่สิ่งที่สแทรททิจิสขั้นสูง 

ของเขายังขบไม่แตกก็คือ ทำไมก็อดออฟพีซถึงมอบทั้งอันเชนคีย์และสนับ 

แขนหยินหยางให้ตัวปลอม

“ฮ่าๆๆ คิดจะใช้ข้าเป็นตัวประกันละสิ” เสียงเหยียดหยามของก็อด- 

ออฟพีซตัวปลอมซึ่งถูกอิสตรีผมสีม่วงเหยียบอยู่ดังขึ้น “พี่น้องทั้งหลาย...อย่า 

ปล่อยให้พวกมันหลบหนีไปได้...ครอก”

เหมยฮัวใช้เท้าขวาที่มีคลื่นทมิฬเหยียบหลังศีรษะของอีกฝ่ายจนเกิด 

เสียงดังโผละ ร่างของมันก็ค่อยๆ สลายไปเหลือเพียงรูปปั้นเทพนักรบ แบล็ก-

พรอสามชิ้น วอเตอร์ริง และมันนี่ริงอย่างละหนึ่งวง รวมถึงมีแหวนโปร่งใส 

หลายสิบวงตกเกลื่อนกลาด

อิสตรีผมสีม่วงใช้ร่างแยกขนาดเท่ากำปั้นสามร่างให้ไปช่วยเก็บของ

บนพื้นอย่างว่องไว เพียงเดินเหยียบอากาศขึ้นมาส่งที่มือขวาของหญิงสาว 

ร่างแยกพวกนั้นก็แตกสลายในบัดดล ในเวลาเดียวกันนั้นเอง ศัตรูทั้งหลาย 

กลับยังยืนนิ่งเหมือนกำลังรอบางสิ่ง
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‘นัตสึมิ อากิโกะ ฮารุกะ’ เสียงจริงจังของอิสตรีผมสีม่วง ‘จงไปช่วย 

กันกำจัดศัตรูด้านซ้ายมือ’

‘ค่ะ’ สามพี่น้องตระกูลซากุระต่างอันตรธานไป

‘รอก่อน เดี๋ยวผมจะเปิดฉากฟาดฟันครั้งแรกเอง...’ อาเรสเอ่ยก่อนจะ 

หันหลัง ‘โรส ถือสิ่งนี้ไว้ใช้ปกป้องโรเซ่’ เขาเรียกดาบเพียวแบล็กออกมาใน 

มือขวา แล้วส่งมันให้เจ้าหญิงโรเซ็ตต้า เมื่อเธอรับไปถือไว้เขาก็กล่าว ‘พอผม 

โจมตีเสร็จจะไปรั้งศัตรูเบื้องหน้ากับซ้ายมือให้นะ’

ชายหนุม่สดูลมหายใจเขา้ออก พลางมองคา่พลงัชวีติและคา่พลงัพเิศษ

ทีฟ่ืน้ฟจูนเตม็ เขามัน่ใจวา่ตอ่ใหใ้นหมูศ่ตัรมูคีนเกง่ แตต่นกน็า่จะกำจดัพวกมนั 

ได้มากกว่าครึ่ง ดาบคาตานะรีโวในมือซ้ายจึงถูกแปรเปลี่ยนเป็นดาบเชน- 

เบลดรีโว เขาตีฝักดาบใส่เท้าซ้าย หลังจากนั้นก็อัดสายพลังกระสุนติดตาม 

ขั้นสูงสุด

‘แฮกๆ...’ ความเหนื่อยล้าจากการใช้สายพลังดังกล่าวพลันบังเกิดขึ้น  

อาการวิงเวียนศีรษะเริ่มเพิ่มขึ้นทีละนิด ทว่าการโจมตีครั้งแรกที่สามารถฆ่า 

ล้างศัตรูได้มากที่สุดจะเป็นตัวกำหนดชัยชนะของศึกนี้ ดังนั้นต่อให้ต้องตาย 

ก็จะทำสิ่งนี้ให้สำเร็จ ‘หมอบลง’

‘ค่ะ’ อิสตรีทั้งหกขานรับ

อาเรสเลื่อนมือซ้ายไปด้านข้างลำตัว นิ้วชี้ลั่นไกดาบเชนเบลดรีโวเกิด 

เสียงดังกริ๊ก หลังจากนั้นจึงรีบใช้ทักษะพิเศษสามเท่าของศาสตราเล่มนี้  

ส่งผลให้รัศมีโจมตีเพิ่มขึ้นถึงสามเท่า แล้วเร่งควบคุมให้ใบดาบเคลื่อนออก 

ด้านข้างลำตัวจนสุด

ฉึก!!! ใบดาบทะลวงผ่านร่างของศัตรูคนแล้วคนเล่าจนสุดระยะโจมตี

แม้จะไม่ครอบคลุมไปจนสุดผนัง แต่ระยะห่างแค่แปดเมตรจากผนัง 

สีขาวก็บ่งบอกแล้วว่า ศัตรูส่วนใหญ่ต้องตายในกระบวนท่าเดียว

ชายหนุม่หมนุรา่งตามเขม็นาฬกิาหนึง่รอบดว้ยความเรว็สงูสดุ ใบดาบ 

เคลื่อนผ่านร่างของศัตรูคนแล้วคนเล่า เพียงกลับมายืนอยู่ทิศเดิม ก็รีบปล่อย 

นิ้วชี้ออกจากไก แล้วเปลี่ยนศาสตราเป็นดาบคาตานะรีโว เขาเลิกใช้สายพลัง 
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กระสุนติดตามพร้อมหอบหายใจรุนแรง ทุกครั้งที่ไอจะมีโลหิตออกมาอยู่ 

เนืองๆ แสดงให้เห็นว่าลำคอของเขายังไม่หายดี

รา่งกายของอาเรสไรส้ิน้เรีย่วแรงจนจะแทบลม้ลงไปนอนกองอยูบ่นพืน้ 

เขาจงึรบีปกัฝกัดาบในมอืซา้ยลงพืน้เพือ่คำ้ยนัรา่งกาย ในเวลาเดยีวกนันัน้เอง 

เหล่าศัตรูในรัศมีของดาบเชนเบลดรีโวล้วนขาดเป็นท่อนๆ ปลดปล่อยพายุฝน 

โลหิตทั้งจากร่างกายครึ่งท่อนล่างที่ทรุดลง และครึ่งท่อนบนที่พุ่งขึ้นก่อนจะ 

ดิ่งลงมา

ตุบ!!! ซากศพทั้งหลายที่กองอยู่บนพื้นส่งกลิ่นโลหิตคละคลุ้งไปทั่ว 

อาณาบริเวณ

ศตัรทูีอ่ยูน่อกรศัมดีาบตา่งหนัซา้ยหนัขวาดว้ยทา่ทางตืน่ตกใจ มอืขวา 

ของพวกมนัปรากฏโซส่ขีาวทีต่รงปลายมลีกูตุม้สดีำ สว่นมอืซา้ยถอืโลส่ีเ่หลีย่ม 

ผืนผ้าสีดำขนาดใหญ่ เขาไม่เข้าใจว่าพวกนั้นตั้งใจทำสิ่งใด เพราะหากจะใช้ 

แผนโซ่เพื่อจับยอดฝีมือแบบบนซารัง แผนการดังกล่าวจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อศัตรู 

ไม่มีอาวุธชั้นสูงและไม่อยู่ในสภาพพร้อมรบ รวมทั้งผู้ใช้แผนการจะต้องมีคลื่น

มังกรไม่แตกต่างกันมากนัก

‘นายทา่นพกัเถอะคะ่ เดีย๋วพวกดฉินัจดัการทีเ่หลอืใหเ้อง’ เสยีงจรงิจงั 

ของนัตสึมิ

‘ใช่’ น้องสาวทั้งสองของเธอขานรับ

เมือ่ใชเ้นตรธรรมชาตแิลว้ เขากพ็บวา่อสิตรทีัง้สามแยกกนัไปคนละทศิ  

ขณะเดียวกัน ศัตรูแต่ละคนก็ขว้างลูกตุ้มสีดำใส่หลุมต่างๆ ที่อยู่บนเพดาน 

เพียงลูกตุ้มเข้าไปข้างใน ปลายโซ่จะเคลื่อนไปติดกับเพดานเบื้องบนและไล ่

ลงมาจนถึงพื้นด้านล่าง ทำให้ภายในห้องที่เคยมีผนังศิลาแปรเปลี่ยนเป็นผนัง 

โซ่ไปโดยปริยาย ส่วนร่างของศัตรูในผ้าคลุมขาวกลายเป็นสัตว์ประหลาด 

ลูกตา โล่สีดำของพวกมันตกลงสู่พื้นเกิดเสียงดังตุบ

แค่เห็นเช่นนั้นก็คาดได้ทันควันว่านี่คือแผนใด ชายหนุ่มจึงเอ่ยผ่าน 

สโตนลิงก์ ‘รีบกลับมารวมกันก่อน’ แต่อิสตรีทั้งสามอยู่นอกระยะสัญญาณ 

ติดต่อสื่อสาร ‘ฮัวฮัว...’
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“นัตสึมิ อากิโกะ และฮารุกะ รีบกลับมาซะ” เสียงหนักแน่นของอิสตรี 

ผมสีม่วง

ชายหนุ่มหอบหายใจ กระอักโลหิตออกมามิขาดสายจนต้องนั่งลงบน 

พื้น พลางจับจ้องเหล่าศัตรูที่กลายเป็นสัตว์ประหลาดลูกตาจนหมดสิ้น

สแทรททิจิสขั้นสูงของเขาสรุปว่า นี่คือกับดักซึ่งจะใช้เมื่อผู้สร้างสู้กับ 

ศัตรูไม่ไหว โดยผู้สร้างกับดักจะส่งศัตรูฝีมือร้ายกาจเข้าไปในสถานที่แห่งนี้  

แล้วให้พรรคพวกช่วยกันระเบิดร่างจนเหยื่อสิ้นชีพ

เจ้าหญิงโรเซ็ตต้าเคลื่อนร่างเข้ามาสวมกอดเขาจากด้านซ้ายมือ  

เจ้าหญิงโรเซร่ามาสวมกอดจากด้านขวา เหมยฮัวมากอดด้านหลัง

‘ไม่ต้องห่วงนะ พวกเราต้องรอด’ ถึงอาเรสจะกล่าวออกไปแบบนั้น  

แต่สแทรททิจิสขั้นสูงของเขาบอกว่า ต่อให้ใช้สายพลังสัญญาอารักษ์ หาก 

โดนพลงัโจมตจีำนวนมหาศาลขนาดนีเ้ขา้จรงิๆ เขาเองกม็สีทิธิต์ายเชน่เดยีวกนั 

‘ต้องมีทางรอดสิ’

ชายหนุม่เริม่กวาดมองบนพืน้ เหน็แบลก็พรอสามชิน้ทีศ่ตัรใูชส้ง่เขามา 

ยังสถานที่แห่งนี้ตกอยู่เบื้องหน้า รอบข้างยังมีแหวนอื่นๆ อีกมากมาย เพียง 

กม้มองโซท่ีข่อ้มอืซา้ย เขากค็ดิจะใชแ้บลก็พรอสง่ตนและพรรคพวกกลบัไปยงั

ที่ซึ่งจากมา แต่พอฉุกคิดถึงโอกาสตายระหว่างใช้พรแห่งก็อดออฟวอร์ ก็ต้อง

ล้มเลิกความคิดนั้นไปในบัดดล

“ในกลศกึทีเ่ราเคยอา่นมา” เสยีงจรงิจงัของโรส “หากตกอยูท่า่มกลาง 

ฝนธน.ู..ใหผู้ใ้ชส้ายพลงัสญัญาอารกัษอ์ยูต่รงกลาง สว่นคนทีเ่หลอืคอยรายลอ้ม 

ใช้สายพลังโล่พิทักษ์” หญิงสาวมองเขาด้วยสีหน้าสดใส “ให้เราใช้สายพลัง 

สัญญาอารักษ์เองนะ”

‘ไม่ต้อง’ ชายหนุ่มส่ายหน้า เขาไม่มีเวลาลองใช้ดาบบลูการ์เดี้ยน จึง 

เลื่อนมือซ้ายไปเก็บดาบคาตานะรีโวลงในเพียวแบล็ก หลังจากนั้นค่อยนำมือ 

ข้างนั้นมาผสานกับมือขวาที่ระดับหน้าอกในท่าพนมมือ แล้วสร้างสัญญา 

อารักษ์ที่มีรัศมีเพียงหนึ่งเมตรรอบร่างเท่านั้น เพื่อให้พื้นผิวรับแรงระเบิดเหลือ 

น้อยที่สุด และเน้นไปที่พลังป้องกันอันมหาศาลแทน ‘ฝากทุกคนด้วยนะ’
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“พวกเราจะคอยใช้สายพลังโล่พิทักษ์ให้เอง” เสียงสดใสของสาม 

พี่น้องตระกูลซากุระ

อิสตรีทั้งสามที่สวมกอดเขาอยู่ต่างถอนมือออก แล้วหันหลังมาพิงเขา 

นัตสึมิมานั่งอยู่ด้านหน้า อากิโกะนั่งเฉียงไปทางซ้ายหลัง ส่วนฮารุกะนั่งเฉียง 

ขวาหลงั ทำใหบ้ดันีช้ายหนุม่ถกูอสิตรลีอ้มรอบหกทศิ ถงึแมส้แทรททจิสิขัน้สงู 

จะบอกให้เขาใช้แผนทะลวงหลบหนีไปจากสถานที่แห่งนี้ แต่ชายหนุ่มพอจะ 

คาดเดาได้ว่า ด้านนอกก็คงมีอันตรายไม่แพ้กัน

“เอส ดิฉันจะปกป้องสัญญาอารักษ์ให้เอง” เสียงหนักแน่นของฮัวฮัว

“ถึงเราจะอ่อนด้อย แต่ก็จะพยายามเพื่อท่านว่าที่สามี” เสียงมุ่งมั่น 

ของเจ้าหญิงโรเซร่า

“ลูกจะปกป้องท่านพ่อและท่านแม่ให้ได้” เสียงนิ่งของเจ้าหญิง 

โรเซ็ตต้า

“ต่อให้ต้องตาย พวกเราก็จะปกป้องสัญญาอารักษ์ของนายท่านค่ะ”  

เสียงมุ่งมั่นของสามพี่น้องตระกูลซากุระ

ตูม!!! สัตว์ประหลาดลูกตาเริ่มระเบิดร่างกาย บางตนที่ระเบิดช้ากว่า

จะโดนแรงระเบิดของลูกข้างๆ ทำให้ระเบิดตามๆ กัน

ถึงรอบข้างจะเต็มไปด้วยคลื่นแสงสีขาวซึ่งนำความสิ้นหวังให้เข้ามา 

ใกล้ทีละนิด แต่หัวใจของอาเรสกลับรู้สึกถึงความอบอุ่นที่มีอิสตรีเหล่านี้อยู่ 

ชดิใกล ้พวกเธอเปน็เหมอืนสว่นหนึง่ในชวีติของเขาไปแลว้ ดงันัน้เขาจะไมป่ลอ่ย 

ให้พวกเธอตายโดยเด็ดขาด

ก่อนที่คลื่นแสงสีขาวจะเข้ามาถึงสัญญาอารักษ์ของเขา อิสตรีทั้งหก 

ต่างสร้างโล่หกเหลี่ยมและสามเหลี่ยมสีฟ้าจำนวนมหาศาลออกมาตั้งรับ ดุจ 

เปลือกแข็งของดักแด้ซึ่งคอยปกป้องสิ่งที่อยู่ภายใน

เปรี้ยงๆๆๆ!!! โล่สีฟ้าอันเกิดจากสายพลังโล่พิทักษ์ของอิสตรีทั้งหก 

ใบแล้วใบเล่าแตกสลาย แต่ก็มีโล่ใบใหม่ถูกสร้างขึ้นไปอุดช่องโหว่โดยพลัน

ทา่มกลางการระเบดิทีไ่มรู่ว้า่จะจบลงเมือ่ใด อสิตรทีัง้หกหอบหายใจถี่

รัวขึ้นเรื่อยๆ บ่งบอกว่าพวกเธอใกล้จะถึงขีดจำกัดอยู่รอมร่อ จังหวะการสร้าง 
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โล่สีฟ้าอุดช่องโหว่ก็เริ่มช้าลง จนท้ายสุดก็เริ่มสร้างไม่ทันโล่ที่ถูกทำลาย

‘หรือว่าการพาพวกเธอมาด้วยจะเป็นความคิดที่ผิด’ อาเรสรู้สึกเคร่ง- 

เครียดกับการตัดสินใจของตน

ชายหนุ่มเริ่มคิดไปต่างๆ นานาถึงสิ่งที่ทำมาตลอดหนึ่งปี เขามักพา 

คนรอบขา้งไปยุง่เกีย่วกบัเรือ่งรนุแรงมากมาย ในชวีติจรงิกท็ำใหน้า้คารล์ไดร้บั 

บาดเจ็บสาหัส เนื่องจากเขาเคร่งเครียดอย่างหนักจึงเผลอกัดฟันจนเลือดไหล 

ในปาก

ทันใดนั้นเอง เหมยฮัวก็เริ่มร้องเพลงแสนไพเราะ เพลงบทนี้ทำให้เขา 

คิดถึงช่วงที่เดินทางและได้กินอาหารฝีมือของเธอ จนความรู้สึกเคร่งเครียด 

เริ่มผ่อนคลาย เพียงเธอร้องจบ เจ้าหญิงโรเซร่าและลูกสาวก็เริ่มร้องเพลงต่อ 

หนึ่งเสียงแฝงความอบอุ่น อีกหนึ่งแฝงความหนาวเหน็บ แต่ถึงทั้งสองเสียง 

จะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง แต่เวลาผสานกลับทำให้รู้สึกเคลิบเคลิ้ม

จากนั้นสามพี่น้องตระกูลซากุระก็ร้องเพลงเป็นกลุ่มสุดท้าย เสียงของ 

พวกเธอทั้งสามทำให้รู้สึกสบาย เหมือนกำลังว่ายน้ำในฤดูร้อนที่เต็มไปด้วย 

เสียงหัวเราะของเพื่อนพ้อง

เมื่อเพลงของพวกเธอจบลง ระเบิดแสงสีขาวที่รายล้อมก็หายไปจน 

หมดสิ้น เพดานและผนังยังมีลูกตุ้มสีดำและโซ่สีขาวติดอยู่เช่นเดิม ทำให้ 

ไม่มีรอยแตกร้าวใดๆ ทั้งสิ้น ผิดกับพื้นซึ่งมีรอยปริแตกจำนวนมาก บางจุด 

เปน็หลมุ บางจดุกแ็คม่รีอยไหม ้บง่บอกวา่คา่พลงัสมดลุของพวกมนัแตล่ะคน

มีไม่เท่ากัน บางคนมาก บางคนน้อย

ในตอนที่เขากำลังจะถอนมือทั้งสองข้างออก โซ่ที่ติดอยู่ตามผนังก็ 

เลื่อนลงไปยังพื้นเบื้องล่าง ทำให้ผนังเบื้องบนแยกออกเป็นสี่ส่วน แล้วจมลง 

ไปในพื้น ชายหนุ่มแทบไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่เห็น เพราะรอบนอกนั้นมีโดม 

ปกคลุมอยู่อีกชั้นหนึ่ง และมีเผ่าเทพในผ้าคลุมขาวจำนวนมากกว่าเมื่อครู่ 

ยืนรายล้อม หากสแทรททิจิสขั้นสูงของเขาคำนวณไม่ผิด พวกมันมีประมาณ 

ห้าพันคน

อาเรสพนมมืออยู่เช่นเดิม ชายหนุ่มมองไปทางซ้ายและขวา เห็นร่าง 
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ของอิสตรีทั้งหกมีเหงื่อไหลย้อย เขาก็รู้ทันทีว่าพวกเธอถึงขีดจำกัดแล้ว

‘ไมส่ามารถเคลือ่นกายทะลผุา่นพืน้พวกนีล้งไปไดค้ะ่’ เสยีงเครง่เครยีด 

ของเจ้าหญิงโรเซ็ตต้า

‘พวกเราจะเปิดทางให้เอง’ สามพ่ีน้องตระกูลซากุระกำลังจะผุดลุกข้ึน

‘ไม่ต้อง’ ชายหนุ่มเอ่ยอย่างฉับพลัน

นัตสึมิยื่นมือขวาไปเก็บแบล็กพรอสามชิ้น มันนี่ริง วอเตอร์ริง และ 

แหวนโปรง่ใสอกีสบิกวา่วงของกอ็ดออฟพซีตวัปลอมหมายเลข 1 ซึง่สง่พวกเขา 

มายังสถานที่แห่งนี้

ในเวลาเดียวกันนั้นเอง ชายหนุ่มก็กวาดมองรอบด้านเพื่อหาทางออก

จากห้วงวิกฤตใหม่ เพียงเห็นรอยแตกร้าวและยุบกระจายอยู่ตามพื้นรอบด้าน 

ก็ฉุกคิดบางสิ่งขึ้นมาได้ จึงรีบเอ่ยโดยไร้ความลังเล

‘ถ้าหากทะลุผ่านพื้นไม่ได้ ก็ทำลายมันซะเลยสิ’

‘จริงด้วย’ เสียงยินดีของโรส มือขวาของเธอเลื่อนไปด้านหน้า ทันใด 

นั้นดาบเพียวแบล็กก็ปรากฏขึ้น หญิงสาวลองจิ้มมันลงพื้นเกิดเสียงดังฉึก  

พื้นก็ถูกเจาะอย่างง่ายดายตามที่เขาคิดไว้ ‘เดี๋ยวหนูจะสร้างทางออกให้ท่าน

พ่อกับท่านแม่เอง’

‘ไมจ่ำเปน็’ อาเรสซึง่มบีทเรยีนวา่ หากควบคมุสายพลงัสญัญาอารกัษ์ 

ได้ไม่ดีพอ สายพลังดังกล่าวจะทำลายพื้นที่รอบด้าน มันจึงเป็นไพ่ตายที่เขา 

จะใช้เพื่อสร้างทางออกจากกับดักของศัตรู เพียงแค่คิด อาณาเขตของม่าน 

พลังสีฟ้าก็ขยายออกไปจนกลืนกินพื้นที่รอบด้านทีละนิด ทว่าศัตรูคงจะรู้ว่า 

เขากำลังจะทำอะไร จึงรีบกรูกันเข้ามาจากรอบด้าน ‘ต้องเร็วกว่านี้...ย้าก!!!’

ม่านพลังสีฟ้าขยายออกเกือบสิบเมตร ความเหนื่อยล้าที่พอกพูนขึ้น 

ตลอดเวลาทำให้ภาพรอบด้านที่เห็นเริ่มเลือนราง สติใกล้จะหลุดลอย ถึงแม ้

พรสวรรค์แอดเวนเจอร์ขั้นสูงจะทำให้เขาไม่รู้สึกเจ็บปวด และสามารถฝืน 

ร่างกายได้อย่างบ้าคลั่ง แต่ความเหนื่อยล้าที่พอกพูนกำลังจะทำให้เขาไม่อาจ 

ควบคุมสายพลังที่ใช้อยู่ในตอนนี้ได้

ขณะที่กำลังจะหมดแรง ม่านพลังซึ่งมีรัศมีถึงสิบเมตรก็ได้สลายพื้น 
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สว่นสดุทา้ย จนทำใหเ้หน็ทะเลเมฆสขีาวขนาดใหญ ่สแทรททจิสิขัน้สงูบอกวา่ 

ในตอนนี้พวกเขากำลังอยู่บนฟากฟ้าอย่างแน่นอน

‘ฮัวฮัว พวกเราหนีกันเถอะ’ ชายหนุ่มมองศัตรูที่อยู่ห่างไปประมาณ 

สามสิบเมตร ถึงแม้จิตใจจะพร้อมต่อสู้ ทว่าร่างกายนั้นอ่อนล้าเกินไป และ 

หากสู้กันจริงๆ คงไม่มีพลังพอจะปกป้องชีวิตของอิสตรีทั้งหกได้ ‘ขอโทษนะ 

ที่เป็นคนขี้ขลาด’

‘เอสคะ ดิฉันยังไม่เห็นความขี้ขลาดของเอสเลยนะ’ เสียงสงสัยของ 

อิสตรีผมสีม่วง ‘มีใครเห็นบ้างเหรอ’

‘ไม่มี’ อิสตรีที่เหลือทั้งห้าตอบพร้อมกัน

‘รีบสลายสายพลังสัญญาอารักษ์สิ’ อิสตรีทั้งหกเอ่ยพร้อมเพรียงด้วย 

เสียงสดใส ‘พวกเราจะฝากของให้ศัตรูเหล่านี้สักชุดหนึ่ง’

อาเรสคลายมือทั้งสองข้างเพื่อสลายสายพลังที่ใช้อยู่ บัดนี้ความเบลอ 

เข้าครอบงำ พอหันซ้ายแลขวากลับรับรู้เพียงแค่ว่าร่างของตนกำลังร่วงหล่น 

ลงไป จนเงยหน้าขึ้นมาจึงเห็นเหมยฮัวเรียกดาบเมดเรเปียร์มาถือไว้ในมือซ้าย 

หญิงสาวฟาดฟันมันออกไปเบื้องหน้า ทำให้เกิดฝนดาบสีชมพูนับพันพุ่งเข้า 

โจมตีศัตรูที่กำลังรายล้อมเข้ามา

ศัตรูเหล่านั้นเรียกโล่ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีดำขนาดใหญ่ออกมาในมือ 

ซ้าย ใช้ตั้งรับฝนดาบสีชมพูได้อย่างง่ายดาย เขาไม่รู้ว่าพวกมันใช้สายพลัง 

ประจุเทพหรือไม่ เพราะไม่เห็นประกายแสงสีทองหลุดออกมาขณะที่ปะทะกับ

ดาบสีชมพูแม้แต่นิดเดียว แล้วจู่ๆ สแทรททิจิสขั้นสูงของเขาก็บอกว่า พวกนี้ 

อาจจะนำแร่ชั้นสูงมาทำเป็นโล่ ซึ่งคงไม่แตกต่างจากลูกตุ้มสีดำและโซ่สีขาว 

ที่ทนแรงระเบิดก่อนหน้านี้

ฮารุกะที่อยู่ด้านซ้ายมือของฮัวฮัวสะบัดสองมือขึ้น ในมือซ้ายพลัน 

ปรากฏหอกสดีำ สว่นมอืขวาเปน็หอกสขีาว เธอปาหอกทัง้สองเลม่ไปดา้นหนา้ 

เพียงชั่วพริบตาก็แตกกระจายออกเป็นหอกขนาดเล็กนับพัน

ฟิ้ว!!! หอกเหล่านั้นมิได้ทิ่มแทงหรือทะลวงโล่ทั้งหลาย แต่หลอมรวม

เป็นหนึ่งกับโล่ของศัตรู
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หลังจากหลอมรวมไม่ถึงเสี้ยววินาที เหล่าผู้ถือโล่ที่อยู่แนวหน้าต่าง 

ก็ล้มลงไปนอนกองบนพื้น เพ่งพินิจศพเหล่านั้นดีๆ จะเห็นว่า มีหอกทะลวง 

หน้าอกซ้าย ส่วนด้ามหอกนั้นเชื่อมติดกับโล่ในมือของศัตรู นี่จึงเป็นวิชาขว้าง

หอกที่แสนน่ากลัวของเทพนักรบชอนเร

ถึงเผ่าเทพในผ้าคลุมขาวจะตายไปเกือบพัน แต่พวกพ้องของพวกมัน

กลับวิ่งเข้ามาอย่างบ้าคลั่งยิ่งกว่าเดิม ชายหนุ่มจึงมิสงสัยในความมั่นใจของ 

กอ็ดออฟพซีตวัปลอมอกีตอ่ไป เพราะหากเขาตอ้งสูก้บัศตัรจูำนวนมากขนาดนี ้ 

พอเหนื่อยล้าถึงขีดสุดย่อมเพลี่ยงพล้ำอย่างแน่นอน เมื่อถึงเวลานั้นอันเชนคีย์

สองดอกที่มันฝากไว้ในตอนแรกก็จะถูกยึดคืนไปในบัดดล

ชายหนุ่มมองอากิโกะที่อยู่ขวามือของฮัวฮัว หญิงสาวผมสีดำประกบ 

สองมือแล้วสะบัดออกไปด้านข้างลำตัว เกิดมีดสั้นสีขาวนับร้อยเล่มพุ่งเข้าหา 

ศัตรูที่กำลังพุ่งเข้ามา ร่วมกับมีดสั้นสีชมพูจำนวนมากซึ่งโรเซร่าและโรสช่วย 

กันปา

เหล่าศัตรูกลับมิได้นั่งรอความตาย พวกมันโยนโล่ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า 

สดีำไปเบือ้งหนา้จนปะทะกบัมดีสัน้เหลา่นัน้ ทำใหเ้กดิเสยีงดงัแกง๊กอ้งกงัวาน 

ไปทั่ว ทว่าเรื่องราวยังไม่จบสิ้น พวกมันที่วิ่งตามโล่มาใช้เท้าซ้ายเตะโล่สุดแรง 

ทำให้โล่นับร้อยรอบด้านลอยเข้ามาหาอิสตรีทั้งหก

ในเวลาเดยีวกนันัน้เอง นตัสมึทิีอ่ยูด่า้นหลงัเหมยฮวัไดเ้ลือ่นสองมอืไป 

จับพัดที่แนบอยู่ตรงสายโอบิออกมา เพียงคลี่พัดออกแล้วสะบัดไปด้านข้าง 

ลำตัว ก็เกิดวงแหวนสายลมขนาดใหญ่ล้อมอิสตรีทั้งหกไว้ พอโล่ลอยเข้ามา 

ปะทะ วงแหวนก็ผลักพวกมันให้ลอยกลับไปสู่ที่ที่จากมา ส่งผลให้ศัตรูซึ่งพุ่ง 

ติดตามโล่โดนกระแทกถอยหลังไปเกือบสิบเมตร

‘หนีกันเถอะ’ เสียงจริงจังของสาวใช้คนโต

เธอสะบัดพัดในมืออีกครั้ง แต่ครั้งนี้มิได้สร้างวงแหวนสายลมเหมือน 

เมื่อครู่ มันเพียงผลักให้วงแหวนสายลมก่อนหน้านี้ขยายอาณาเขตไปเรื่อยๆ  

กวาดเอาเหลา่ศตัรทูัง้หลายใหถ้อยหลงัไป บางคนตัง้รบัไหวกย็นือยูก่บัที ่บางคน 

ที่ตั้งรับไม่ไหวก็กระเด็นชนพรรคพวกตกตายไปพร้อมๆ กัน
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อาเรสที่ร่างดิ่งผ่านพ้นพื้นลงไปมองสถานที่โดยรอบอย่างละเอียด  

พบว่าโดมแห่งนี้ตั้งอยู่ตรงขอบของแผ่นดินแห่งหนึ่งซึ่งลอยค้างอยู่กลางผืน 

นภายามราตรี แสงจันทร์และแสงดาวช่วยให้มองเห็นได้อย่างชัดเจน หาก 

สแทรททิจิสขั้นสูงของเขาคำนวณไม่ผิด สถานที่แห่งนี้สมควรมีเนื้อที่มากกว่า

ห้าแสนตารางกิโลเมตร แม้จะไม่เห็นว่าด้านบนเป็นเช่นใด แต่หินผาด้านล่าง 

ที่เห็นก็ทำให้รู้สึกถึงความอลังการของเกมลิมิเต็ดออนไลน์

ชายหนุ่มก้มมองเบื้องล่าง เห็นทะเลเมฆยาวสุดลูกหูลูกตา ขณะที่ 

รา่งกายของเขาจมลงไปในกอ้นเมฆเหลา่นัน้ไดพ้กัหนึง่ ผา้บางนุม่นิม่กเ็คลือ่น 

มามัดเอวของเขา ชายหนุ่มรู้ว่าน่ีต้องเป็นผ้าคลุมไหล่สีชมพูของอิสตรีผมสีม่วง

‘รอดแล้วนะคะ อิๆ’ เสียงยินดีของเหมยฮัว

‘อมื’ เขาแทบจะสิน้สตอิยูร่อมรอ่ หากมไิดม้แีอดเวนเจอรข์ัน้สงู ปา่นนี้ 

ตนคงต้องร้องลั่นด้วยความเจ็บปวด แต่พอคิดดูอีกที เขาคงตายไปตั้งแต่ 

ตอนที่หัวขาดแล้ว ‘รอดมาได้ช่างดีจริงๆ’ เขาหันหน้าไปทางขวาหลัง พบว่า 

อิสตรีผมสีม่วงกลับมาอยู่ในชุดสาวใช้แล้ว ใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยหยาด 

เหงื่อ ‘เหนื่อยมากไหม’

‘เหนื่อยสิ ดูตรงไหนไม่เหนื่อยหรือคะ’ หญิงสาวพูดเสียงดุ ‘แล้วก็...

อย่ามาจีบดิฉันเวลานี้นะ พวกเรายังไม่อยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัย’

‘เปล่านะ’ ชายหนุ่มแย้ง จู่ๆ แขนซ้ายของเขาพลันถูกสวมกอด เมื่อหัน 

ไปก็เห็นโรส พอรู้สึกว่าแขนขวาถูกสัมผัสจึงหันไปมองอีกทาง จึงเห็นโรเซ่  

‘พวกคุณปลอดภัยดีใช่ไหม’ ร่างของพวกเธอมีเหงื่อไหลซึมมิขาดสาย เสื้อผ้า

ชื้นแฉะจนรัดเรือนร่างมากกว่าปกติ ‘ขอโทษที่พามาเสี่ยง...’

‘ถ้าพ่อไม่พามาด้วย หนูถึงจะโกรธต่างหาก’ เสียงดุของเจ้าหญิง 

โรเซ็ตต้า

‘ใช่’ เจ้าหญิงโรเซร่าพูดสนับสนุน

นัตสึมิลอยลงมาเบื้องหน้า เธอกลับไปสวมชุดสาวใช้สีทองเช่นเดิม  

‘ขอโทษด้วยนะคะ ดิฉันไม่มีสมาธิพอจะควบคุมร่างเทพนักรบแล้ว’ หญิงสาว 

เอนกายมาพิงเขา เสียงหอบหายใจของเธอบ่งบอกว่ากำลังอ่อนเพลีย ‘หาก 
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ดิฉันที่หลับอยู่เป็นภาระ โปรดทิ้งได้เลยค่ะ’

อาเรสยงัไมท่นัโตแ้ยง้ เสยีงฟีจ้ากอสิตรผีมสดีำเบือ้งหนา้กด็งัขึน้ โดยมี 

มือซ้ายของโรสและมือขวาของโรเซ่ช่วยประคองร่าง ในเวลาเดียวกันนั้นเอง  

อากิโกะก็ลงมาอยู่ระหว่างโรสกับเหมยฮัว ส่วนฮารุกะมาอยู่ระหว่างฮัวฮัวกับ 

โรเซ่ เขาจึงกลับมาอยู่ในสภาพถูกอิสตรีทั้งหกล้อมรอบเช่นเดิม

‘ตอนนี้พวกเราอยู่ที่ไหน’ ชายหนุ่มถามด้วยความสงสัย

‘อาจจะเป็น...เฮฟเวเนีย’ เสียงไม่มั่นใจของอิสตรีผมสีม่วง ‘ตอนดิฉัน 

ยังเด็ก เคยอ่านเจอเรื่องเล่าเกี่ยวกับเมืองลอยฟ้าของเผ่าเทพจากเทพนิยาย 

ปรัมปรา’ หญิงสาวเริ่มพูดด้วยเสียงสดใส ‘เมืองแห่งนั้นลอยอยู่บนฟากฟ้า  

เมื่อแผ่นดินเบื้องล่างเข้าสู่กลียุค เจ้าชายแห่งเผ่าเทพได้ลงมาช่วยเหลือ และ 

พบรักกับสาวใช้ส่วนตัวชั้นสูงนางหนึ่ง’

‘ดิฉันก็เคยอ่านเหมือนกัน’ เสียงสดใสของสองในสามพี่น้องตระกูล 

ซากุระ

‘เล่าให้เราฟังด้วยสิ’ เจ้าหญิงโรเซร่าเอ่ยอย่างใคร่รู้

‘ใช่’ โรสก็ดูเหมือนอยากรู้เรื่องพวกนี้เช่นเดียวกัน

‘เรื่องมีอยู่ว่า...’ ทันใดนั้นเหมยฮัวที่กำลังเล่าก็หยุดชะงัก

ฟิ้ว!!! ลูกธนูและหอกนับร้อยพุ่งผ่านพวกเขาลงสู่เบื้องล่าง

‘พวกมนัโจมตแีบบสุม่เหรอ’ ชายหนุม่เอย่พลางเงยหนา้ ทวา่กลบัมเีมฆ 

บดบังทัศนวิสัย ถึงจะใช้เนตรธรรมชาติ แต่ละอองน้ำที่หนาแน่นก็ทำให้เขา 

ไมส่ามารถแยกแยะสิง่ใดได ้แถมความเหนือ่ยลา้ทีส่ัง่สมยงัทำใหเ้นตรธรรมชาติ 

ของเขาเหลือรัศมีเพียงแค่สามสิบเมตร ‘ฮัวฮัว เดี๋ยวผมรั้งท้าย...’

‘ไม่จำเป็นค่ะ’ อิสตรีผมสีม่วงตอบ มือขวาของเธอเลื่อนขึ้นเบื้องบน  

ผ้าคลุมชมพูพลันปรากฏขึ้นในมือข้างนั้น เพียงชั่วพริบตา ผ้าผืนดังกล่าวก็ 

กางออกและอันตรธานไป ‘ดิฉันใช้สายพลังประจุเทพผสมกับไร้ตัวตนแล้ว  

แค่นี้ก็กันการโจมตีและการถูกพบไปในเวลาเดียวกัน’

แก๊ง!!! เสียงลูกธนูและคมหอกปะทะผ้าคลุมชมพูดังอยู่เนืองๆ จุดใด 

ก็ตามที่โดนโจมตีจะปรากฏเนื้อผ้าสีชมพู พร้อมกับเกิดประกายแสงสีทอง 
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กระจายออกไปโดยรอบ

ชายหนุ่มก้มมองด้านล่างพลางหวังว่าจะพ้นเมฆพวกนี้ให้ไวที่สุด พอ 

ศีรษะผ่านลงไปกลับพบเพียงท้องทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาลซึ่งมีคลื่นเตี้ยๆ  

เขาหันไปมองโดยรอบเพื่อค้นหาที่พัก ทว่าไม่เจอแม้แต่แห่งเดียว ถึงมองไปยัง 

เสน้ขอบฟา้ กไ็มพ่บหมูเ่กาะใดๆ ทัง้สิน้ เมือ่สแทรททจิสิขัน้สงูคดิแผนบางอยา่ง 

ขึ้นมาจึงรีบเอ่ยออกไป

‘ดิ่งลงน้ำเลย’

‘หนูเห็นด้วย’ เจ้าหญิงโรเซ็ตต้าเอ่ยสนับสนุน ‘พวกเรามีโลบอลสิบลูก 

ย่อมอยู่ใต้น้ำได้พักใหญ่’

‘แม่ก็คิดว่าดีนะ’ เจ้าหญิงโรเซร่าเห็นพ้อง

‘พวกเราสนับสนุนนายท่านค่ะ’ เสียงของสองในสามพี่น้องตระกูล 

ซากุระ

‘ดิฉันก็อยากนอนเหมือนกัน’ เหมยฮัวบอกด้วยเสียงงัวเงีย

ในนาทีวิกฤตของชีวิต พวกเขามิได้พูดอะไรกันอีก นอกจากมองฝนธน ู

และหอกรอบด้านพุ่งผ่านเมฆเบื้องบนลงมา บางอันพุ่งลงสู่ทะเลนำหน้าเขา 

บางอนักต็ามลงมาตดิๆ สว่นอนัทีก่ระแทกผา้คลมุของฮวัฮวัจะสง่แรงกระแทก 

ให้พวกเขาลงไปเร็วยิ่งกว่าเดิม

ขณะที่อยู่ห่างจากผืนน้ำเพียงแค่สามสิบเมตร เขายังไม่เห็นศัตรูผ่าน 

ชัน้เมฆลงมาสกัราย จงึทุม่เทสมาธทิีเ่หลอือยูท่ัง้หมดไปกบัการหาทางหลบหน ี

สิ่งแรกที่คิดขึ้นมาได้คือ เมื่ออยู่สูงจากผืนน้ำที่กำลังมีคลื่นเบาบาง จะต้องรีบ 

ใช้เทวาล่องหนึ่งครั้งเพื่อลดแรงดิ่ง มิเช่นนั้นแรงอัดกระแทกคงทำให้กระดูก 

และร่างของเขากับพวกพ้องแหลกเละอย่างแน่นอน พอคิดจบก็เอ่ยทันควัน

‘ทุกคน พวกเราต้องหยุดเหนือผืนน้ำหนึ่งฟุต’

‘ค่ะ’ อิสตรีทั้งห้าขานรับ

ชายหนุ่มกวาดมองเหล่าศัตรูที่มิได้ตามมา และเมื่อเคลื่อนลงมาถึง 

ที่หมาย เขาก็ใช้เทวาล่องอย่างรวดเร็ว จนร่างหยุดชะงักกลางอากาศอย่าง 

กะทันหัน ส่งผลให้แรงดิ่งทั้งหมดสลายไป
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จากนัน้อาเรสกร็บีเอย่วา่ ‘ลง’ อสิตรทีัง้หา้จงึเลกิใชเ้ทวาลอ่ง ปลายเทา้ 

ของพวกเขาสัมผัสกับผืนน้ำเกิดเสียงดังจ๋อม โดยที่เขายังเพ่งมองหมู่เมฆ 

เบือ้งบน พอศรีษะจมนำ้ไดห้นึง่วนิาท ีเผา่เทพในผา้คลมุขาวกเ็คลือ่นลงมาจาก

ก้อนเมฆทีละคนสองคน ชายหนุ่มเอ่ยด้วยความโล่งใจ ‘พวกเรายังมีโชคนะ’

‘ไม่แน่หรอกค่ะ’ อิสตรีผมสีม่วงตอบด้วยเสียงเคร่งเครียด ‘เอสลองดู 

ข้างล่างสิคะ’

เขาก้มดูพบว่ามีก้อนกลมสีขาวขนาดเท่ากำปั้นจำนวนมากลอยไปมา  

เพยีงลกูธนหูรอืหอกจมลงไปกระทบ พวกมนักจ็ะอา้ปากแลว้เคีย้วอยา่งวอ่งไว  

จนเขาได้แต่กะพริบตาปริบๆ เพราะขนาดหอกที่ยาวกว่าลำตัวของเขายังถูก 

พวกมันกินจนหมดสิ้น ทว่าสิ่งที่น่าแปลกก็คือ แม้ปลาซึ่งว่ายไปมาในน้ำจะ 

กระทบพวกมัน แต่ปลากลับไม่โดนกัดกิน

‘พวกมันคือสัตว์ดึกดำบรรพ์บินบอล...’ นัตสึมิบอกด้วยเสียงสั่นเครือ 

‘มนัถกูจดัวา่เปน็สตัวท์ีไ่มอ่นัตราย เพราะไมฆ่า่สิง่มชีวีติใดๆ ทัง้สิน้’ หญงิสาว 

ซึ่งเพิ่งตื่นนอนส่ายร่างไปมาเล็กน้อย ‘แต่...’

ชายหนุ่มแปลกใจที่อีกฝ่ายเงียบจึงถาม ‘แต่อะไรเหรอ’

‘ของที่พวกมันชอบกินคือ อาวุธ เสื้อผ้า และเครื่องประดับทุกชนิด’ 

เสียงเขินอายของอากิโกะ

‘หากของเหลา่นัน้ตกลงไปในทะเล จะถกูกนิจนหมดสิน้’ เสยีงสัน่เครอื 

ของฮารุกะ ‘ทว่าถ้าของเหล่านั้นติดกับร่างกายของสิ่งมีชีวิต หลังจากพวกมัน 

กินเสร็จก็จะช่วยทำความสะอาดเป็นการตอบแทน วิธีรอดมีเพียงสองทาง  

คือสวมชุดบินบอลเพื่อหลอกว่าเป็นพวกเดียวกัน หรืออยู่ในชุดวันเกิด’

‘แล้วพวกเรามีชุดบินบอลหรือเปล่า’ อาเรสรีบหาทางออกที่ดีที่สุด

‘ต่อให้เป็นดิฉันก็ไม่ได้พกมาหรอกค่ะ’ เสียงเหนื่อยใจของฮัวฮัว ‘จะ 

สร้างตอนนี้ก็ไม่มีแรงเหลือแล้วด้วย ห้ามแยกจากกันเด็ดขาดนะ เอสก็รีบเก็บ

เสื้อผ้าทั้งหมดซะทีสิ’

‘อย่าเพิ่ง!!’ เสียงเฉยชาของเจ้าหญิงโรเซ็ตต้า ‘หนูคิดแล้วว่าสักวัน 

จะต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยสร้างเผื่อไว้’
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จู่ๆ ที่มือซ้ายของโรสก็เกิดแสงสีเงินซึ่งเริ่มขยายปกคลุมร่างพวกเขา  

เพียงแสงสีเงินนั้นสลายไป อาเรสก็พบว่าตนและพวกพ้องอยู่ในก้อนทรงกลม 

ใสที่เปล่งแสงสีขาวเหมือนบินบอล เพียงแต่มีขนาดใหญ่กว่าบินบอลจริงๆ 

เท่านั้นเอง

ทว่าสิ่งที่น่าแปลกใจคือ น้ำทะเลกลับเคลื่อนเข้าออกชุดได้ตลอดเวลา 

จนเหมือนกับว่าชุดบินบอลไม่มีอยู่จริง

‘ทำไมไม่ทำให้ผนังปิดกั้นน้ำทะเลล่ะ’ ชายหนุ่มสงสัย

‘ท่านพ่อห้ามทำแบบนั้นเด็ดขาดนะคะ’ เสียงดุของโรส ‘เพราะถ้าทำ 

แบบนั้น บินบอลจะจับได้ว่านี่เป็นของปลอมทันที’

บัดนี้แต่ละคนพากันล้อมวง ด้านขวาของอาเรสเป็นโรเซ่ ถัดไปเป็นโรส 

ฮารุกะ นัตสึมิ และอากิโกะ โดยมีฮัวฮัวกอดแขนซ้ายอยู่

‘พวกเรารอดอีกครั้งแล้วนะคะ เฮ้อ’ เสียงถอนหายใจของเหมยฮัว

‘ฮวัฮวั ทำไมกอ่นหนา้นีถ้งึพดูวา่ หา้มแยกจากกนัเดด็ขาดนะละ่’ อาเรส 

แปลกใจในเรื่องนี้

‘นั่นเป็นเพราะว่า บินบอลจะมารวมกันมากมายขนาดนี้ก็ต่อเมื่อเกิด 

กระแสนำ้ดว่นพเิศษคะ่ กระแสนำ้ดงักลา่วจะเกดิขึน้เดอืนละครัง้ หากพวกเรา 

เขา้ไปในนัน้ในเวลาทีแ่ตกตา่งกนั หรอืไมไ่ดเ้กาะกลุม่กนัไวต้ลอดเวลา พวกเรา 

อาจถูกส่งไปคนละที่ก็เป็นไปได้’

‘เอ๊ะ!’ อาเรสเริ่มกังวล ‘แบบนี้ถ้าชุดบินบอลขาดระหว่างทาง พวกเรา 

ไม่ต้องแยกกันเหรอ ผมว่ากลับขึ้นไปลุยกับศัตรูดีกว่าไหม’

‘ไม่ดีแน่นอน’ เสียงดุของเหมยฮัว ‘รูปปั้นเทพนักรบทำให้ดิฉันและ 

พวกพ้องอ่อนล้ามากกว่าที่คิด’ หญิงสาวพิงศีรษะลงบนไหล่ซ้าย ‘ชุดบินบอล 

พวกนี้ไม่ขาดหรอกค่ะ ถ้าเอสไม่เผลอทำขาดจากภายใน ไม่เชื่อก็ลองมองขึ้น 

ด้านบนสิคะ’

ชายหนุ่มเงยหน้าเห็นศาสตราวุธพุ่งลงมาถูกชุดบินบอล แต่พวกมัน 

กลับไถลลงสองฟากข้างโดยไม่ทิ้งรอยขีดข่วนใดๆ ไว้

ขณะที่ชุดบินบอลของพวกเขาเคลื่อนผ่านบินบอลของจริง พวกมัน 
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ตา่งลอยผา่นไปเฉยๆ โดยไมท่ำอะไรทัง้สิน้ ในทางตรงขา้ม ศาสตราวธุทกุชนดิ 

ที่ลงมากลับถูกพวกมันกินตลอดเวลา

ซูม!!! พวกเขาเคลื่อนผ่านฝูงบินบอลได้สำเร็จ

แตส่หีนา้พวกพอ้งเกอืบทัง้หมดกลบัดทูรมาน บางคนปลอ่ยฟองอากาศ 

ออกจากปาก บางคนกเ็มม้ปากแนน่ บง่บอกวา่ถา้เดนิทางใตน้ำ้ตอ่อกีไมก่ีน่าท ี 

คงได้สูญเสียพวกเธอไปเป็นแน่ ยกเว้นเพียงโรสที่ยังดูสบายๆ ทว่ามีท่าทาง 

ห่วงใยมารดาเป็นอย่างมาก

‘ฮัวฮัวไม่ปล่อยฟองอากาศออกมาเพิ่มก่อนล่ะ’

‘ทำแบบนั้นพวกบินบอลก็จับได้ว่าพวกเราเป็นบินบอลปลอมสิคะ’ 

เสียงเหนื่อยใจของเหมยฮัว ‘ทุกคนอดทนหน่อยนะ เดี๋ยวก็รอดแล้ว’

‘รอด’ ชายหนุ่มสงสัย ‘อ้อ! เดี๋ยวจะเก็บชุดบินบอลแล้วว่ายอ้อมไป 

ใช่ไหม’

‘ห้ามทำแบบนั้นเด็ดขาด’ เสียงไม่พอใจของฮัวฮัว ‘อยู่นิ่งๆ เพราะไม่รู้

ว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่’

‘สิ่งนั้น’ อาเรสฉงน

‘เดี๋ยวก็เห็นค่ะ’ เสียงสดใสของเหมยฮัว

‘พวกเราพอมทีางชว่ยนายหญงิทัง้สองนะคะ’ นตัสมึใินรา่งจิง้จอกสาว 

ใชห้างรดัเอวของเขา ทนัใดนัน้สหีนา้ของเธอกเ็ริม่ดขีึน้ ‘เพราะนายทา่นรบัหาง 

สามีไปแล้ว ดิฉันจึงสามารถทำแบบนี้เพื่อลอบติดต่อสื่อสาร จนถึงขออากาศ 

หายใจได้ค่ะ’

ชัว่พรบิตานัน้ อากโิกะและฮารกุะตา่งกใ็ชร้า่งจิง้จอกสาว คนหนึง่ใชห้าง 

รัดเอวของเหมยฮัว อีกคนรัดเอวของโรเซ่ ก่อนจะนำปลายหางมาแตะข้อมือ

ของเขา

จู่ๆ เขาก็เริ่มรู้สึกอึดอัด แต่พอเห็นว่าสีหน้าของพวกพ้องดูผ่อนคลาย

ก็เริ่มสบายใจ

‘ช่วยทำให้ลูกโรสด้วยสิ’ เสียงขอร้องของโรเซ่

‘ทำไม่ได้ค่ะ’ นัตสึมิค้อมศีรษะ ‘ที่ทำให้นายหญิงทั้งสองได้ เพราะ 
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พวกท่านกำลังมีฟาเธอร์บอนด์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความผูกพันของบิดา 

มารดา และบุตร’

‘ทา่นแมไ่มต่อ้งหว่งหนหูรอกนะคะ’ เสยีงออ่นโยนของเจา้หญงิโรเซต็ตา้  

‘หนูยังทนได้อีกนานแสนนาน’

ซูม!!! ขณะนั้นมีแสงสว่างสีทองเรืองรองมาจากเบื้องล่าง

ชุดบินบอลของเขาค่อยๆ ถูกดูดลงไป ส่วนพวกบินบอลที่อยู่เบื้องบน 

บางส่วนก็ลอยนำหน้า บางส่วนก็ลอยตามหลัง สิ่งเดียวที่แน่ใจคือ ตอนนี้เขา 

ถูกพวกมันรายล้อมอยู่รอบด้าน นี่คงเป็นสาเหตุที่เหมยฮัวห้ามเขาออกจาก 

ชุดที่สวมอยู่ในตอนนี้

เมือ่แรงดงึดดูหมดลง อาเรสกพ็บวา่ตนอยูใ่นทอ่แสงสทีองซึง่มเีสน้ผา่น 

ศูนย์กลางประมาณห้าเมตร และมีแรงกระชากมหาศาลพาให้ตนเคลื่อน 

ถอยหลงั บางครัง้กไ็ปทางซา้ย บางครัง้กไ็ปทางขวา เมือ่เงยหนา้มองลอดเหลา่ 

บินบอล บางทีเขาก็เห็นโขดหิน บางทีก็เห็นผนังหิน จนวิงเวียนศีรษะ

อาเรสที่แบ่งอากาศให้พวกพ้องมาตลอดเริ่มขาดอากาศหายใจจึงถาม 

บางสิ่ง

‘ฮัวฮัว ผมยังไม่เห็นทางรอดเลย’

‘เอสใจเย็นๆ รอสักครู่สิคะ’ เสียงอ่อนโยนของเหมยฮัว ‘ไม่ต้องห่วง 

พวกดิฉันมากขนาดนั้นก็ได้ เพราะพวกเรารอดแน่นอนแล้วค่ะ’

‘บินบอลที่กินอาหารจนเต็มอิ่มจะเรออากาศออกมา’ เสียงของโรส

จู่ๆ เหล่าบินบอลที่อยู่รอบข้างก็อ้าปากเผยฟันคมกริบสีดำ ก่อนจะ 

ปลดปลอ่ยฟองอากาศขนาดใหญอ่อกมาอยูเ่นอืงๆ ฟองอากาศเหลา่นัน้ซมึผา่น

ชุดบินบอลเข้ามาให้พวกเขาได้ใช้หายใจ และพบว่ามันมีกลิ่นหอมดุจดอกไม้

‘หากไม่นับเรื่องที่พวกมันรักการทำความสะอาดจนน่ากลัว’ เสียง 

เหนื่อยใจของนัตสึมิ ‘บินบอลจัดเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่มีประโยชน์อย่างมาก’

‘ความสามารถแยกแยะสิ่งของกับผิวหนังได้อย่างสมบูรณ์แบบของ 

พวกมนั’ เสยีงจรงิจงัของอากโิกะ ‘ทำใหช้ว่ยกำจดัเศษสิง่ของทีต่ดิตามรา่งกาย 

ของสัตว์ทะเลที่พวกมันพบได้ และหากมีบาดแผล ฟองอากาศของพวกมัน 
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ก็จะช่วยรักษาบาดแผลเหล่านั้นให้อีกที จนมีคนเรียกพวกมันว่า หมอทะเล’

ขณะที่สาวใช้คนรองเพิ่งกล่าวจบ ชายหนุ่มก็รู้สึกว่าฟองอากาศที่สูด 

เข้าไปช่วยรักษาลำคอของตนจึงเปลี่ยนเป็นร่างมนุษย์ เกล็ดสีทองที่ลำคอ 

พลันอันตรธานไปในบัดดล ไม่มีความรู้สึกเจ็บใดๆ หลงเหลืออยู่อีก พอลอง 

ขยับคอไปซ้ายขวา ก็พบว่าหายเป็นปลิดทิ้ง เหลือเพียงความเหนื่อยล้าตาม 

ร่างกายที่สั่งสมมา

‘ทำไมไม่มีใครจับพวกมันไปใช้ในการแพทย์ล่ะ’ อาเรสถามด้วยความ 

แปลกใจ เพราะหากมขีองดขีนาดนีอ้ยูบ่นซารงัละก ็ถา้สิง่นัน้ไมส่ญูพนัธุก์ต็อ้ง 

กลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจ ‘หรือว่ามีกฎหมายห้าม’

‘ไมม่กีฎหมายหา้มหรอกคะ่ แตป่ญัหาหลกัคอืบนิบอลหลบหนเีปน็’ เสยีง 

ขบขนัของฮารกุะ ‘เคยมคีนลงทนุแกผ้า้จบัพวกมนั แตพ่อนำพวกมนัขึน้มาจาก 

ท้องทะเล’ สาวใช้คนเล็กพูดด้วยเสียงสั่นเครือ ‘พวกมันก็พ่นของที่เคยกิน 

ทั้งหมดใส่ แล้วหลบหนีเข้าไปในหลุมดำทันที’

ชายหนุ่มถามในสิ่งที่สงสัย ‘พวกเราต้องอยู่ในนี้อีกนานไหม’

‘ไมท่ราบคะ่ บางคนบอกหนึง่วนิาท ีบางคนกบ็อกหนึง่เดอืน’ เสยีงกงัวล 

ของนัตสึมิ ‘แต่เคยมีคนอ้างว่าตัวเองต้องติดอยู่ในนั้นเกือบหนึ่งปี’

‘ยาวนานขนาดนั้นเลยรึ’ ชายหนุ่มเอ่ยเสียงเครียดโดยพลัน ‘แบบนั้น

ฮัวฮัวและโรเซ่จะไม่แท้งหรือ’

‘เอส ดิฉันเคยได้ยินข่าวลือว่า บางรายอยู่เกือบหนึ่งร้อยปีเลยนะคะ 

ส่วนเรื่องแท้งคงไม่ต้องกังวล เพราะเวลาอยู่ในกระแสน้ำด่วนพิเศษซึ่งมีแสง 

สีทองเรืองรองนี้ ร่างกายของพวกเราจะเหมือนถูกหยุดเวลา จึงไม่รู้สึกหิวด้วย 

หาว!!!’ เสียงหาวหวอดของเหมยฮัวดังขึ้น ‘เอ๊ะ! รึว่านี่จะเป็นบินบอล...ฟี้’

ทันใดนั้นการติดต่อของคนรอบข้างก็ค่อยๆ หายไปทีละคนสองคน จน 

เหลอืเพยีงเขากบัสาวใชค้นโตทีย่งัตืน่อยู ่กอ่นทีจู่่ๆ  ความงว่งมหาศาลจะจูโ่จม 

เข้ามาจนหนังตาของเขาเลื่อนปิด ชายหนุ่มสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่จึงรีบ

ถาม

‘นัตสึมิ ฮัวฮัวพูดอะไรค้างไว้เหรอ’
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‘นายหญงิคงจะบอกวา่ พวกนีเ้ปน็บนิบอลชนดิพเิศษ’ เสยีงงวัเงยีของ 

สาวใช้คนโต ‘ฟองอากาศของพวกมันจะมีฤทธิ์ทำให้ผู้สูดดมหลับใหล’

‘อ้อ!’ พอชายหนุ่มรู้สาเหตุที่ทำให้ง่วงก็โล่งใจ ‘งั้นผมหลับก่อนนะ’

‘ราตรีสวัสดิ์ค่ะ’ เสียงอ่อนหวานและแผ่วเบาของนัตสึมิ

จากนั้นชายหนุ่มก็พยายามคงสติไว้ เพื่อเติมพลังชีวิตและพลังพิเศษ 

ลงไปในไลฟ์ริงและสต็อกก็อดออฟวอร์จนเต็ม ก่อนจะหลับใหล ปล่อยให้ 

กระแสน้ำพัดพาตนสู่สถานที่ปลายทางซึ่งยังไม่รู้ว่าเป็นที่ใด

อาเรสเริม่รูส้กึตวัอกีทเีมือ่เกดิแรงสัน่สะเทอืนรนุแรงจนลมืตาตืน่  

เขาเหน็ผนงัสทีองกำลงัแตกสลายทลีะนดิ เพยีงหนัมองรอบดา้นกพ็บวา่อสิตรี 

ทัง้หกยงัไมไ่ดส้ต ิและยามทีผ่นงัสทีองหายไปจนหมด คลืน่นำ้รอบขา้งกท็ะลกั 

เขา้มามขิาดสาย ดงันัน้กอ่นทีน่ำ้จะเขา้มาในชดุบนิบอล เขาจะตอ้งพาพวกเธอ 

หนีให้ได้ มิเช่นนั้นคงเผลอสูดน้ำเข้าไปเต็มปอดแน่นอน

ชายหนุ่มเลื่อนมือขวาแตะชุดบินบอล แล้วใช้สายพลังกระสุนติดตาม

ควบคุมให้มันลอยขึ้นสู่เบื้องบนด้วยความเร็วสูงสุด

จ๋อม!!! เพียงขึ้นมาอยู่เหนือผิวน้ำสามเมตร อาเรสก็พบว่าตนอยู่ท่าม- 

กลางสายฝนเย็นเยียบที่ตกลงมาอย่างหนัก ท้องทะเลยามราตรีกำลังบ้าคลั่ง 

ก่อเสียงดังครืนๆ แสงสว่างวูบวาบที่เกิดขึ้นทำให้ต้องเงยหน้าขึ้น เห็นสายวิชชุ 

ซึ่งแล่นแปลบปลาบบนเมฆสีดำกระจายไปทั่วอาณาบริเวณ และเกิดเสียง 

เปรี้ยงปร้างตามมา อิสตรีที่กำลังหลับใหลทั้งหกล้วนสะดุ้งตื่นพร้อมกัน

“เอ๋! พวกเราอยู่ที่ไหน” เสียงตกใจของฮัวฮัว

‘กระแสน้ำด่วนพิเศษหายไปแล้ว ผมเลยพาพวกคุณขึ้นมา’

‘หาว’ เสียงหาวหวอดของสามพี่น้องตระกูลซากุระ

‘ท่านพ่อสลายสายพลังกระสุนติดตามหน่อยค่ะ หนูจะได้เก็บชุด 

บินบอล’

อาเรสเลิกใช้สายพลังดังกล่าว แล้วเปลี่ยนไปใช้สายพลังเทวาล่อง 

เชน่เดยีวกบัอสิตรรีอบขา้ง ลกูสาวจงึเกบ็ชดุบนิบอลทีไ่มก่นัทัง้นำ้และลมลงไป 
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ทันที

‘มีใครเห็นเกาะบ้างไหม’ อาเรสถามแต่ไม่มีใครตอบ จึงลองใช้เนตร 

ธรรมชาต ิพบวา่ในรศัมสีามรอ้ยเมตรไมม่เีกาะใดอยูเ่ลย ‘หรอืวา่พวกเราจะลง 

ไปซ่อนใต้น้ำต่อดี’

จู่ๆ  ในเสีย้ววนิาทแีหง่การตดัสนิใจ หา่งไปขา้งหนา้ประมาณครึง่กโิลเมตร 

ก็มีสายวิชชุฟาดลงมา สายฟ้านั้นมิได้ลงสู่ท้องทะเล แต่ติดอยู่กลางอากาศ  

แลว้กระจายออกไปโดยรอบเปน็ครึง่วงกลม ชัว่พรบิตานัน้กเ็หน็โดมใสแหง่หนึง่  

ซึ่งภายในเป็นเกาะทรงกลมขนาดใหญ่ มีบ้านไม้สองชั้นจำนวนมากล้อมเป็น 

รูปวงแหวน พอสายฟ้าแล่นสู่ผืนน้ำจนหมดสิ้น เกาะดังกล่าวก็อันตรธานไป

‘ทุกคนเห็นสิ่งนั้นหรือเปล่า’ ชายหนุ่มรอคำตอบจากพวกพ้อง

‘เห็นค่ะ’ อิสตรีทั้งหกตอบพร้อมกัน

‘ทีน่ัน่คงปลอดภยันะ’ ชายหนุม่พดูดว้ยความลงัเล เพราะรูส้กึไมค่อ่ยด ี

กับโดมใสดังกล่าว

‘ท่านพ่อเข้าไปหลบฝนในนั้นกันเถอะค่ะ’ เจ้าหญิงโรเซ็ตต้าเอ่ยด้วย 

เสียงหนักแน่น

‘เราเห็นด้วยกับลูกค่ะ’ เจ้าหญิงโรเซร่ากล่าวสนับสนุน

‘ต่อให้มีอันตราย พวกเราก็ต้องฝ่ามันไปให้ได้ค่ะ’ เสียงเข้มแข็งของ 

เหมยฮัว

‘หากมอีนัตราย พวกเราจะปกปอ้งนายทา่น นายหญงิ และคณุหนเูอง 

ค่ะ’ เสียงหนักแน่นของสามสาวใช้ตระกูลซากุระ

แม้สัญชาตญาณจะบอกว่าที่นั่นอันตราย แต่เมื่อพวกพ้องสนับสนุน  

และตัวเองก็ไม่อยากลงไปอยู่ท่ามกลางบินบอลอีกครั้ง อาเรสจึงตัดสินใจ 

ควบคุมให้คลื่นใสหมุนวนสองชั้นที่ปลายเท้าพาร่างเคลื่อนไปยังผนังโดม 

เมื่อครู่

สแทรททจิสิขัน้สงูชว่ยใหช้ายหนุม่รูว้า่มนัตัง้อยูท่ีใ่ด พออยูห่า่งผนงัโดม 

ไม่ถึงหนึ่งฟุต เขาก็หยุดร่างกาย แล้วลองยื่นเท้าขวาไปสัมผัสกับผนังดังกล่าว 

เพียงแตะถูกก็เกิดแรงดึงดูดมหาศาลพาให้ร่างกายเข้าไปยังอีกฝั่งในทันใด
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ยามเข้ามาภายใน ความรู้สึกประหลาดพลันบอกให้เขาลองเคลื่อน 

เท้าขวาไปด้านหลัง เพียงเท้าข้างนั้นเคลื่อนไปประมาณหนึ่งฟุตซึ่งเป็นจุดที ่

ผนังโดมอยู่ ก็เกิดเสียงดังตุบเหมือนที่เคยเจอมาแล้ว

‘สงสัยพวกเราจะเข้ามาในพื้นที่ปิดกั้น’

‘หา!!!’ อิสตรีทั้งหกร้องพร้อมกัน

ตุบ!!! อิสตรีที่อยู่ด้านหลังใช้เท้าขวาเตะกลับหลังพร้อมกัน

‘จริงด้วย’ เสียงของเหมยฮัว ฮารุกะ และอากิโกะ

‘ไปสำรวจเกาะกันเถอะ’ ชายหนุ่มอยากหาที่พักผ่อนให้พวกพ้อง

‘ค่ะ’ เสียงหดหู่ของอิสตรีทั้งหก ‘ขอโทษด้วยนะคะที่พาเอส/ท่านว่า 

ที่สามี/ท่านพ่อ/นายท่าน มาติดอยู่ในสถานที่แบบนี้’

‘ทุกที่ย่อมมีทางออก...’ ชายหนุ่มใช้คำพูดของน้าคาร์ล ‘บางครั้ง 

โชคชะตาก็อยู่ในมือของพวกเรา บางครั้งโชคชะตาก็ไม่อยู่ในมือของพวกเรา 

แต่ทุกโชคชะตาล้วนกำลังทดสอบพวกเรา พวกคุณพร้อมจะผ่านโชคชะตานี ้

ไปด้วยกันกับผมหรือยัง’

‘ค่ะ’ อิสตรีทั้งหกขานรับ

เมื่อเห็นชายฝั่งซึ่งอยู่ห่างประมาณสี่ร้อยเมตร อาเรสก็ใช้เทวาล่อง 

เคลื่อนไปถึงจุดนั้น พอผ่านพ้นระยะคลื่นซัดใส่ฝั่งประมาณสามสิบเมตร เขา 

กล็งไปเหยยีบพืน้ หลงัจากนัน้จงึมองไปดา้นซา้ย เหน็เสาไมห้กัๆ ปกัคาผนืทราย 

พอไล่สายตาจากเสาดังกล่าวไปเล็กน้อยก็เห็นแผ่นไม้ที่สมควรติดอยู่กับมัน 

หล่นอยู่บนพื้น

แผ่นไม้ดังกล่าวเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีอักษรเก้าภาษาเขียนภาษา 

ละบรรทดั ซึง่ลว้นมคีวามหมายแบบเดยีวกบัอกัษรภาษาทารด์ชิบรรทดับนสดุ 

ที่เขียนว่า หากเห็นเกาะแห่งนี้ อย่าเข้ามาเด็ดขาด ชายหนุ่มรับรู้ทันควันว่า  

คนบนเกาะที่เตือนคนจากภายนอกย่อมมีอัธยาศัยดี

จากนั้นอาเรสก็เริ่มสำรวจด้านหลัง เห็นคลื่นน้ำและสายลมสามารถ 

เข้าออกได้ตามปกติ จึงคิดถึงพื้นที่ปิดกั้นของเมืองบีเดียร์ซึ่งมีสายลมเข้าออก 

เช่นเดียวกัน และสรุปได้ว่า พื้นที่ปิดกั้นเหล่านี้ป้องกันบางอย่างออกไปเท่านั้น  
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เมื่อหันกลับไปมองด้านหน้า เขาก็เห็นบ้านไม้สองชั้นที่สร้างเรียงรายเป็นแนว 

ยาว บางหลงัมเีสยีงหวัเราะเลด็ลอดออกมา บางหลงักม็เีสยีงสนทนาสพัเพเหระ 

จึงรีบพูดออกไป

‘พวกเราต้องหาที่พักเป็นอันดับแรก ส่วนเรื่องอื่น...ไว้ตื่นมาค่อยคิด’

‘ค่ะ’ เสียงขานรับของอิสตรีทั้งหกที่ดูงัวเงีย

ชายหนุม่กลบัไปอยูใ่นรา่งแวมไพรเ์พือ่แอบฟงัวา่แตล่ะบา้นพดูอะไรกนั 

บ้าง ในเวลาเดียวกันนั้นเอง สามพี่น้องตระกูลซากุระก็สวมผ้าคลุมฟ้าเพื่อ 

ปิดบังหูและหางสีทอง สาวใช้คนโตยืนอยู่ด้านหน้า โดยมีสาวใช้คนรองยืนอยู่

ด้านซ้ายมือของพี่สาว ส่วนสาวใช้คนเล็กเดินมาหยุดยืนอยู่ด้านขวา

‘เดี๋ยวพวกเราจะลองไปสำรวจนะคะ’ เสียงสุขุมของสามพี่น้องตระกูล 

ซากุระ

‘ไม่ต้อง’ เหมยฮัวเลื่อนสองแขนมาคล้องคอเขาจากด้านหลัง ‘พวกเรา 

ไปพร้อมกันนี่แหละ’

อาเรสพยายามแอบฟงัคนในเกาะพดูคยุกนั แตเ่สยีงฝนและเสยีงฟา้ผา่ 

ซึง่ดงักลบทำใหไ้มอ่าจฟงัเรือ่งราวตา่งๆ ไดจ้นจบ แถมบางทยีงัฟงัไมป่ะตดิปะตอ่ 

จนงงมากกว่าเดิม อีกทั้งภาษาที่ชาวเกาะพวกนี้ใช้ยังมีสำเนียงแปลกๆ ทำให้ 

ฟังยากขึ้นไปอีก

เจ้าหญิงโรเซ็ตต้าเดินมาจับมือซ้าย ‘ท่านพ่อ ท่านแม่มีเรื่องจะคุยด้วย 

ค่ะ’

‘โรเซ่มีอะไรหรือ’ ชายหนุ่มหันขวามองเจ้าหญิงโรเซร่าที่เดินมาจับมือ 

พร้อมกับเผยให้เห็นแววตาสั่นระริก ‘รึว่ากลัวเสียงฟ้าผ่า’

‘เปลา่คะ่’ โรเซพ่าดศรีษะลงบนไหลข่วาของอาเรส ‘ตอนอยูใ่นชดุบนิบอล 

มือของท่านว่าที่สามีคงเผลอจับหน้าท้องของเราจนเกิดฟาเธอร์บอนด์ คงต้อง 

รีบหาบ้านเช่าดีๆ เพื่อเติมความรัก’

‘เดี๋ยวหนูจัดการให้เอง’ เสียงจริงจังของเจ้าหญิงโรเซ็ตต้า จู่ๆ เธอ 

ก็สวมผ้าคลุมและชักมือขวากลับไป ‘ปล่อยมือสิ หนูจะได้ไปหาบ้านเช่าให้’

‘ไม่ต้อง’ อาเรสรีบเตือนพร้อมโอบเอวโรเซ่ ‘มีคนกำลังมา’
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จู่ๆ ร่างหนึ่งก็กระโดดลงมายืนอยู่เบื้องหน้า อีกฝ่ายสวมผ้าคลุมสีชา 

ปิดบังใบหน้า แต่หูยาวสีขาวสองข้างที่พ้นออกมาก็บ่งบอกว่าเป็นชาวเอลฟ์  

และมคีวามสงูเพยีง 142 เซนตเิมตร หากคาดเดาจากรปูรา่ง อกีฝา่ยคงจะเปน็ 

เพียงเด็ก

“พูดภาษาเอลดิชได้ไหม” เสียงสดใสของเด็กชายชาวเอลฟ์ดังขึ้น

อาเรสตอบกลับ “ได้”

“ตามมา...เดี๋ยวข้าจะพาไปบ้านพักรับรอง” สิ้นวาจาอีกฝ่ายพลันกลับ 

หลังหัน หลังจากนั้นจึงเดินไปทางขวา เขามองตามก็เห็นทางเดินที่เว้นว่างไว้ 

ระหวา่งบา้นสองหลงั เดก็ชายเอลฟห์นัหนา้กลบัมา “ไมต่อ้งกลวัหรอก พวกเรา 

ชาวเกาะปิดกั้นล้วนเป็นมิตร”

ชายหนุม่รูส้กึแปลกใจกบัการกระทำของอกีฝา่ย ซึง่ไมม่ทีทีา่วา่จะกงัวล 

เกี่ยวกับคนนอกที่เพิ่งมาถึงในยามวิกาล แต่พอใช้เนตรธรรมชาติจึงพบว่า  

บนหลังคาบ้านแถบนี้มีกลุ่มเด็กในผ้าคลุมประมาณสิบเอ็ดคน แต่ละคนสูง 

ใกล้เคียงกับเด็กชายเอลฟ์ ต่างมองลงมาทางนี้

“คงกังวลอยู่สินะ” เด็กชายเอลฟ์เดินถอยหลังกลับมา มือซ้ายเอื้อม 

ไปจบัมอืขวาของอากโิกะ สว่นมอืขวาไปจบัมอืซา้ยของฮารกุะ “ไปกนัเถอะ...” 

สองสาวใชท้ีถ่กูกมุมอืหนัมามองหนา้นายทา่น เมือ่ชายหนุม่ผงกศรีษะ พวกเธอ 

จึงเดินตามไป โดยมีนัตสึมิตามหลัง จากนั้นเสียงของเด็กชายก็ดังขึ้น “พี่ชาย 

ก็รีบมาสิ”

อาเรสตามอกีฝา่ยไปในบดัดล เพยีงผา่นทางเดนิระหวา่งบา้นไมส้องหลงั  

ก็เห็นพื้นถนนปูด้วยหินอ่อนอย่างดี บางส่วนมีรูปวงกลม บางส่วนมีรูป 

สามเหลีย่ม สว่นบา้นไมช้ัน้ในเบือ้งหนา้มปีา้ยไมส้นีำ้ตาลออ่นตดิอยูต่รงระเบยีง 

ชั้นสอง มีอักษรภาษาแฟดิชเขียนว่า เนื้อย่างแสนสุขสันต์ ส่วนป้ายของร้าน 

ด้านขวามือเขียนว่า จำหน่ายอุปกรณ์ล่าสัตว์อันตราย

ทว่าเด็กชายเอลฟ์ที่เดินนำกลับพาไปทางซ้าย หลังจากตามอีกฝ่าย 

ไปเรื่อยๆ พลางมองบ้านทั้งฝั่งซ้ายและขวาจนเวลาผ่านไปเกือบครึ่งชั่วโมง  

พวกเขาก็มาถึงเขตที่พักอาศัย ซึ่งบ้านแต่ละหลังมีรั้วแบ่งอาณาเขต บางหลัง 
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ปลูกผักหลากหลายชนิด บางหลังเลี้ยงสัตว์ที่เหมือนไก่ทว่ามีปีกสองคู่

เมื่อเดินท่ามกลางสายฝนอีกพักหนึ่ง อาเรสจึงเห็นบ้านไม้หนึ่งชั้นด้าน

ซา้ยมอื บา้นนีไ้มม่รีัว้ไมเ้หมอืนกบับา้นรอบขา้ง แตม่ปีา้ยไมต้ดิไวบ้นผนงับา้น

ดา้นขวามอื มขีอ้ความอยูเ่กา้บรรทดั แตล่ะบรรทดัมหีนึง่ภาษา บรรทดับนสดุ

ทีเ่ปน็ภาษาทารด์ชิเขยีนวา่ สูเ้ขานะ ทีแ่หง่นีส้ามารถพกัไดห้นึง่สปัดาห ์ดงันัน้

อย่าลืมไปสร้างบ้านอยู่เองล่ะ

เด็กชายเอลฟ์พาพวกเขาหยุดยืนอยู่หน้าประตูของบ้านสีขาวที่มี 

กันสาดไม้ซึ่งปะทะกับสายฝนเกิดเสียงดังแปะ และมีน้ำไหลรินลงมาดังซ่า  

ทำให้เขาเปลี่ยนไปใช้ร่างมนุษย์แทนเพราะง่ายต่อการรับฟัง ในเวลาเดียวกัน 

นั้นเอง ผู้นำทางก็ชักมือกลับ มือซ้ายเลื่อนไปจับลูกบิดแล้วผลักประตูเข้าไป

แอ๊ด!!! เสียงประตูถูกผลักเข้าไปด้านขวามือ

อากาศภายในบ้านที่ลอยออกมานั้นไม่มีกลิ่นอับชื้นใดๆ ทั้งสิ้น โดย 

ห้องทั้งสองฝั่งมีเตียงสีขาวเรียงตั้งแต่ผนังด้านหน้าไปจนถึงผนังด้านหลัง  

ตรงผนงัหวัเตยีงทกุหนึง่เมตรจะมหีนิเรอืงแสงทรงกลมฝงัอยู ่นบัจากดา้นหนา้

สดุไปดา้นหลงัสดุไดห้กกอ้น กลางบา้นมโีตะ๊อาหารสนีำ้ตาล ซึง่ยาวจนเหมอืน 

กับว่าให้คนจากเตียงด้านซ้ายและขวาแต่ละตำแหน่งมานั่งกินอาหารร่วมกัน 

ไดท้กุเวลา สว่นความยาวของบา้นทรงสีเ่หลีย่มผนืผา้นา่จะประมาณเจด็เมตร 

และมีพื้นที่ประมาณสี่สิบสองตารางเมตร

“อยา่ออกไปไหนเดด็ขาด จนกวา่จะไดร้บัอนญุาตจากฝา่ยบคุคลทีก่ำลงั 

จะมาหา” เสียงเฉยชาของเด็กชายเอลฟ์ซึ่งกลับหลังหันมามองหน้า แล้วโค้ง 

ศีรษะให้เล็กน้อย “ข้าขอตัวลา...” เอ่ยจบผู้นำทางก็หันขวาเดินฝ่าสายฝนไป

ทันที

ซูม!!! สายลมเริ่มรุนแรงมากขึ้น ทำให้ฝนที่เคยตกลงมาตรงๆ โดน 

กันสาด แล้วเฉียงซ้ายสาดใส่ร่างกาย

สามพี่น้องตระกูลซากุระหันหน้ามามองอาเรส ชายหนุ่มผงกศีรษะขึ้น 

ลงให้พวกเธอเดินเข้าไปก่อน ส่วนเขาตามเข้าไปทีหลัง จากนั้นเหมยฮัวจึงใช้ 

เท้าขวาปิดประตูให้สนิทจนเกิดเสียงดังปึงครั้งหนึ่ง พอเห็นว่าบ้านพักหลังนี้ 



42   Limited Online โลกน้ีมันมีจำกัด เล่ม 8

ไม่มีหน้าต่าง เขาก็ถอนมือขวาออกจากเอวบางของโรเซ่ พร้อมปล่อยมือจาก 

ลูกสาว ส่วนอิสตรีผมสีม่วงคลายแขนที่คล้องคอออก แต่มือขวาของเธอยัง 

แตะร่างของเขา

วิ้ง!!! ละอองแสงสีขาวซึ่งวิ่งจากมือของเหมยฮัวปกคลุมทั่วร่างของ 

ชายหนุ่ม ก่อนจะกระจายไปสู่อิสตรีทั้งห้าและภายในบ้านหลังนี้

เมื่อละอองแสงเหล่านั้นหายไป เสื้อผ้าที่สวมก็กลับมาแห้งสนิท กลิ่น 

หอมอ่อนๆ ของดอกบ๊วยทำให้ชายหนุ่มรู้สึกผ่อนคลาย จากนั้นอิสตรีทั้งสาม

ซึ่งยืนอยู่ด้านหน้าจึงกลับหลังหันมามองหน้าเขา

“เชิญนายท่าน นายหญิงทั้งสอง และคุณหนูพักผ่อนค่ะ” เสียงอ่อน- 

หวานของสามสาวใช้ตระกูลซากุระ

“งัน้หนขูอตวันอนกอ่นนะ หาว” โรสซึง่อยูด่า้นซา้ยมอืยกมอืขวาขึน้มา 

ปิดปาก พลางเดินไปนั่งอยู่บนเตียงด้านซ้ายโดยพลัน เสื้อผ้าของเธอเปลี่ยน 

เป็นชุดยูกาตะสั้นสีชมพู หญิงสาวเคลื่อนร่างขึ้นไปจนถึงหัวเตียง ผ้าคลุมทอง 

ผืนหนึ่งปรากฏขึ้นมาคลุมร่าง “ท่านพ่อห้ามลืมดูแลท่านแม่เด็ดขาดเลยนะ”

เขาได้แต่ผงกศีรษะขึ้นลง แต่ก็ยังไม่กล้าทำเรื่องแบบนั้นต่อหน้าอิสตรี 

ทั้งห้า ทว่าเจ้าหญิงโรเซร่ากลับเดินจากด้านขวามายืนอยู่เบื้องหน้า มือซ้าย 

ของเธอเลื่อนไปหยิบสร้อยสีขาวออกมา ชายหนุ่มเห็นโลงศพสีขาวซึ่งห้อยอยู่

ก็ต้องฉีกยิ้มยินดีกับห้องขนาดจิ๋วอันนั้น

จากนั้นสามพี่น้องตระกูลซากุระจึงดันโต๊ะอาหารให้ชิดกับผนังห้อง  

ในเวลาเดยีวกนักบัทีโ่รเซน่ัง่ยองๆ วางของในมอืซา้ยลงบนพืน้ทีว่า่งเปลา่ เพยีง 

แสงสเีงนิจากมอืซา้ยของเธอครอบคลมุทัว่ทัง้สรอ้ยและโลงศพ สรอ้ยพลนัแตก 

สลายไปทลีะนดิ สว่นโลงศพขยายขนาดขึน้ พอมนักลบัไปมขีนาดเทา่เดมิแสง 

สเีงนิกม็ลายหายไปจนหมดสิน้ โดยหวัโลงศพชีไ้ปทางผนงัหอ้ง และทา้ยโลงศพ 

ชี้ไปยังทางเข้าออก

“นัตสึมิ อากิโกะ ฮารุกะ ไปพักผ่อนซะ” เสียงจริงจังของเหมยฮัว

“ค่ะ นายหญิง” เสียงขานรับของสามพี่น้องตระกูลซากุระที่เดินไป 

นอนอยู่บนเตียงฝั่งขวา ทั้งสามเปลี่ยนไปสวมชุดยูกาตะสั้นสีฟ้า แล้วนำ 
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ผ้าคลุมฟ้าห่มร่างอย่างฉับไว “ราตรีสวัสดิ์นะคะนายท่าน”

โรเซ่เดินไปนั่งอยู่ด้านซ้ายมือของลูกสาว ก่อนจะใช้มือขวาลูบศีรษะ

อย่างเอ็นดู ในเวลาเดียวกันนั้นเอง เหมยฮัวก็เดินมาคล้องแขนซ้ายของเขา 

แล้วเข้าไปในโลงศพอย่างฉับพลัน ก่อนที่ฝาโลงศพจะปิดลง ชายหนุ่มมอง 

ฟาเธอร์บอนด์ซึ่งเชื่อมระหว่างมือขวากับหน้าท้องของเจ้าหญิงโรเซร่า

กึก!!! ฝาโลงศพปิดลงจนสนิท

เจา้หญงิโรเซรา่เพยีงลบูศรีษะของลกูสาวพลางคดิถงึเรือ่งราวทีผ่า่นมา  

ตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เจอบุรุษผู้นั้นจนถึงตอนนี้ การผจญภัยแต่ละครั้งล้วนเสี่ยง 

ตาย แต่เธอกลับมีความสุขที่ได้ใกล้ชิดกับอีกฝ่าย ถึงแม้จะไม่รู้ว่าปลายทาง 

เป็นเช่นใด ทว่าก็จะขอติดตามไปจนกว่าเขาจะไม่ต้องการเธอ

ยามคิดถึงเรื่องนี้ ฝาโลงศพพลันเลื่อนเปิดออก เผยให้เห็นพี่สาวที่ 

เคลื่อนมานั่งอยู่ด้านข้าง ส่วนบุรุษหนุ่มในโลงศพนั้นหลับใหลเรียบร้อยแล้ว

“เอสเขาเหนื่อยมาทั้งวันจึงหลับเร็วกว่าปกติ” มือขวาของเหมยฮัวดัน 

หลังของเธอไปข้างหน้า “ไปสิ...คืนนี้เป็นตาของน้องที่ต้องนอนค้างนะ”

“คะ่” โรเซข่านรบัพลางเขา้ไปสวมกอดบรุษุหนุม่ในโลงศพ และปดิฝาโลง 

ด้วยมือซ้าย เพียงเห็นใบหน้ายามหลับใหลของอีกฝ่ายก็ต้องคลี่ยิ้ม ‘ท่านว่าที่

สามียามหลับช่างน่ารักจริงๆ อิๆๆ’

ชายหนุ่มผู้หลับใหลจนเต็มอิ่มลืมตาตื่นขึ้นมาก็เห็นเจ้าหญิง 

โรเซร่านอนตะแคงซ้ายหันหลังมาให้ ร่างบางที่สวมชุดยูกาตะสั้นสีชมพูกำลัง

สั่นไหว มีเสียงร้องไห้แผ่วเบา

‘เกิดอะไรขึ้นหรือ’ อาเรสถามผ่านสโตนลิงก์ พลางใช้สองมือพลิกร่าง

ของเธอมานอนตะแคงขวา เห็นโรเซ่นัยน์ตาแดงก่ำ มีคราบน้ำตาเปรอะเปื้อน

ทั่วทั้งใบหน้า ‘ผมทำอะไรให้ไม่พอใจหรือเปล่า’

‘เปล่าค่ะ...แต่เราฝันร้ายถึงมันอีกแล้ว’ อิสตรีผมสีชมพูเริ่มร้องไห้หนัก 

ขึน้ มอืซา้ยของเธอเลือ่นมาจบัแกม้ขวาของเขา ‘เราพยายามจะลมืเรือ่งพวกนัน้ 

ให้หมด...แต่มันไม่ง่ายเลยที่จะลืม’ ร่างกายของเธอเริ่มสั่นเทาหนักขึ้นเหมือน 
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ช่วงแรกๆ ท่ีสัมผัสเขา ‘เราขอโทษ...ท่ีไม่สามารถขจัดฝันร้ายเหล่าน้ันได้เสียที’

ชายหนุม่ครุน่คดิถงึคำพดูของนา้คารล์ทีใ่ชป้ลอบใจหญงิสาวในสถาน- 

การณแ์บบนี ้‘ผมขอรอ้งละ่...โรเซอ่ยา่ลมืเรือ่งพวกนัน้เลยนะ’ เมือ่รา่งบางมอง 

มาด้วยแววตาฉงน จึงได้เวลาพูดถึงสิ่งดีๆ ที่เธอได้รับและไม่อยากสูญเสียมัน

ไปตลอดกาล ‘เพราะยิ่งโรเซ่อยากลืมเลือนเรื่องพวกนั้นมากเท่าไหร่ โรเซ่ก็จะ

ต้องเจ็บทุกครั้งที่เห็นหน้าโรสไม่ใช่หรือ’

‘ไม่นะ’ เสียงว้าวุ่นใจของอิสตรีผมสีชมพูที่หลุบตาลง ‘ถึงพักหลังๆ 

มานี้จะมีแบบนั้นบ้าง แต่เรา...เรา...เรารักลูกจริงๆ นะคะ...เราไม่รังเกียจเธอ 

เลยแม้แต่นิดเดียว’

‘ผมรู้’ ชายหนุ่มสวมกอดร่างบาง มือขวาเคลื่อนขึ้นไปลูบศีรษะของ

อีกฝ่าย

“ฮือๆๆๆ” เสียงร้องไห้ของเจ้าหญิงโรเซร่า ‘ทำยังไงดี...เราไม่ได้อยาก

คิดแบบนั้นกับลูกเลยสักนิด...แต่มันก็ผุดขึ้นมาในใจ’

‘น้าคาร์ล...ผมคงได้เวลาพูดสิ่งนั้นแล้วสินะ’ อาเรสสูดลมหายใจ 

เข้าออกเล็กน้อยก่อนจะเอ่ย ‘ผมเข้าใจผิดเอง’

‘เข้าใจผิด...’ เสียงมึนงงของโรเซ่ ‘แต่พักนี้เรารู้สึกแบบนั้นจริงๆ นะคะ 

ความรู้สึกที่ทำให้เห็นหน้าลูกสาวแล้วเผลอหลบตาทุกครั้ง’

‘นั่นยิ่งเป็นเครื่องยืนยันว่าผมเข้าใจผิด’

‘งั้นความรู้สึกนี้คืออะไรกันล่ะคะ’ เสียงใคร่รู้ของอิสตรีผมสีชมพู

‘เพราะโรเซ่รักลูกมากๆ จึงเผลอทำแบบนั้น’

‘ถ้าเรารักลูกมากๆ แล้วจะหลบตาลูกทำไมล่ะคะ’ เสียงแปลกใจของ 

โรเซ่

‘ยิ่งเรารักและห่วงใยใครมากๆ เราก็จะเริ่มรู้สึกอยากให้คนคนนั้นได้ 

ดีกว่าที่เป็นอยู่...บางคนอาจดุด่า บางคนก็อาจลงไม้ลงมือ’ เขาเลื่อนหน้าผาก 

ไปแนบชิดกับหน้าผากของหญิงสาว ‘โรเซ่เคยทำแบบนั้นกับโรสบ้างไหม’

‘ไม่เคยเลยค่ะ...เพราะเราอยากเลี้ยงลูกแบบสบายๆ ให้ลูกได้เรียนรู้ 

และเข้าใจเรื่องราวต่างๆ ด้วยตัวเอง’ เสียงที่เต็มไปด้วยความอ่อนโยนของ 
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เจ้าหญิงโรเซร่าซึ่งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ ก่อนจะหุบยิ้มลงแล้วพูด ‘แต่เคยได้ยิน 

แม่บางคนดุด่าลูกที่ไม่ได้ดั่งใจ...แปลว่าเรากำลังเป็นแบบพวกเขาเหล่านั้นอยู่

เหรอคะ’

‘ใช่’ ชายหนุ่มตอบห้วนสั้น

‘ไม่นะ...เราสัญญากับตัวเองแล้วว่าจะไม่ทำแบบนั้นกับลูกเด็ดขาด’ 

เสียงเคร่งเครียดของโรเซ่

อาเรสต้องยิ้มนิดๆ กับสถานการณ์ที่กำลังดีขึ้น เหมือนตอนที่น้าคาร์ล 

ช่วยเหลือเพื่อนสาวคนหนึ่ง นี่จึงเป็นช่วงสุดท้ายที่เขาจะต้องเริ่มพูดเฉพาะ 

ประโยคสำคัญ

‘แต่สิ่งนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันไม่ใช่เหรอว่าโรเซ่รักลูกจริงๆ’

‘จรงิดว้ย...’ เจา้หญงิโรเซรา่ยิม้ละไมกอ่นจะหบุยิม้ ‘แตเ่ราจะทำยงัไงด ี

อาการเผลอหลบตา...เรากลัวลูกสาวจะสังเกตเห็น’

‘ผมว่าเห็นไปนานแล้วละ’ ชายหนุ่มมั่นใจในความเฉลียวฉลาดของ 

โรส ‘วิธีแก้ก็ง่ายๆ พอจะหลบตาเมื่อไหร่ โรเซ่ก็เข้าไปสวมกอดโรส เพื่อไม่ให้ 

ลูกสังเกตเห็นความผิดปกตินี้สิ’

‘จริงด้วย’ เสียงยินดีของโรเซ่ ‘แต่ถ้าทำบ่อยๆ จนโดนจับได้ล่ะคะ’

‘โรเซ่ก็ทำอย่างอื่นบ้างสิ’ ชายหนุ่มเริ่มยกตัวอย่างแบบน้าคาร์ล 

‘นอกจากกอดก็ยังมีดึงแก้มลูกเล่น จูบแก้ม ลูบศีรษะ คล้องแขน และอื่นๆ 

อีกมากมายที่แม่ทำให้ลูกสาวได้’

‘ท่านว่าที่สามีช่างฉลาดจริงๆ’ ร่างกายของโรเซ่หยุดสั่นเทาจากความ

กลัว ‘สักวันเราจะต้องมองหน้าลูกสาวโดยไม่เกิดอาการแบบนี้อีกให้ได้...แต่ 

เราคนเดียวคงผ่านมันไปไม่ได้...ท่านว่าที่สามีต้องช่วยเราด้วยนะคะ’

‘แนน่อน เพราะโรสกเ็ปน็ลกูสาวของผมเหมอืนกนั’ จู่ๆ  รา่งบางกห็ลบัตา 

แล้วเลื่อนริมฝีปากเข้ามาประกบ ชายหนุ่มเพียงคิดว่า ‘เหมยฮัว...ผมทำเต็มที่ 

แล้วนะ’
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ฮวัฮวัซึง่หลบัใหลมาตลอดพลนัลมืตามองเพดานไม ้เธอหนัซา้ย  

ทว่าเห็นแต่ผนังบ้าน ‘เอ๊ะ!!! ทำไมเรามาอยู่ตรงนี้ล่ะ’ ขณะกำลังจะขยับแขน 

ขวา เธอพลนัพบวา่มบีางสิง่กดทบัอยู ่พอหนัไปจงึเหน็เจา้หญงิโรเซต็ตา้ ‘ทำไม 

ถึงนอนกอดเราล่ะ มิใช่นอนห่างจากเราหน่อยหนึ่งหรือ’

หญิงสาวมองจุดที่ตนเคยนอน ก็เห็นว่าเพดานบริเวณนั้นมีน้ำไหลซึม 

ลงมามิขาดสาย จึงมั่นใจว่าโรสคงพาเธอมานอนหลบอยู่ตรงนี้ เมื่อหันหน้า 

กลบัไปมองเพดาน เธอกใ็ชเ้นตรธรรมชาต ิจงึเหน็วา่นตัสมึซิึง่นอนอยูฝ่ัง่ตรงขา้ม  

ถดัไปเปน็อากโิกะ ตามดว้ยฮารกุะ ตา่งนอนหงายหนา้ตามปกต ิและไมม่ทีทีา่ 

ว่าจะตื่นขึ้น

‘แม่หลับไปนานขนาดไหนหรือ’ ฮัวฮัวไม่แน่ใจว่านี่คือเวลาใด

“หาว!” เสียงนั้นดังขึ้นจากด้านขวา “อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านแม่ฮัว” แก้ม 

ขวาพลันรู้สึกถึงริมฝีปากที่เคลื่อนเข้ามาประทับแล้วถอยกลับไป “เมื่อคืนหน ู

ถือวิสาสะพามานอนตรงนี้...คงไม่โกรธนะคะ”

“ขอบใจจ้ะ” เหมยฮัวตอบกลับ

“ฮัวฮัว...โรส” เสียงอ่อนโยนของบุรุษดังขึ้นจากปลายเท้า “อรุณ- 

สวัสดิ์”

“อรุณสวัสดิ์ค่ะ” ฮัวฮัวหันหน้าไปทางบุรุษหนุ่มซึ่งอยู่ในชุดที่เธอตัดให้ 

และสวมหน้ากากแฟนธ่อมสีดำ “โรเซ่ล่ะคะ”

“เพิ่งจะนอนหลับไปเมื่อครู่” ชายหนุ่มตอบพร้อมแก้มแดงระเรื่อ

“แบบนัน้...เราไปนอนกอดทา่นแมเ่ลน่ดกีวา่” สิน้วาจา เจา้หญงิโรเซต็ตา้ 

ก็ทะยานร่างไปพร้อมกับผ้าคลุมทอง หญิงสาวทะลุผ่านฝาโลงศพ แต่ก่อนที ่

ศรีษะจะลงไปเธอกเ็อย่ “อรณุสวสัดิค์ะ่ทา่นพอ่...ออ้! ถงึเวลารบัประทานอาหาร 

มาตามเราด้วยนะคะ”

ฮวัฮวัหนักลบัไปมองบรุษุหนุม่ซึง่กำลงัเคลือ่นมานัง่อยูด่า้นซา้ยมอืของ 

เธอ หญิงสาวขยับมือซ้าย เลื่อนผ้าคลุมชมพูซึ่งถูกใช้แทนผ้าห่มไปคลุมร่าง 

ของอีกฝ่าย เพียงเขาเข้ามาอยู่ภายใต้ผ้าผืนเดียวกัน เธอก็เอียงศีรษะไปหนุน

ไหล่ขวาของเขาก่อนจะเอ่ยถาม
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‘น้องสาวเป็นยังไงบ้าง’

อาเรสแกม้รอ้นผา่ว ไมรู่ว้า่จะเริม่จากเรือ่งใดกอ่น แตท่า้ยสดุกต็ดัสนิใจ 

เลา่ตัง้แตเ่ริม่แรก ‘เมือ่คนืตอนตืน่มา...’ เพยีงเขาเลา่จบกเ็อย่ถาม ‘ฮวัฮวัคดิวา่ 

โรเซ่จะดีขึ้นไหม’

‘อิๆ  เดีย๋วเอสกร็ูเ้อง’ เสยีงหวานใสของเหมยฮวั เธอสวมกอดเขาแนน่ขึน้ 

‘ขอบคุณที่ช่วยทำให้น้องสาวรู้สึกดีขึ้นนะคะ’

‘อืม!!!’ ชายหนุ่มตอบก่อนจะถามสิ่งที่หนักใจ ‘ถ้าพวกเราออกไปจาก 

ที่นี่ไม่ได้...สาปตระกูลของฮัวฮัวกับลูก...’ ความกังวลเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ 

‘มทีางเปน็ไปไดไ้หมวา่...พวกเซลฟีจ่ะตามมาถกูทาง และพาผูน้ำตระกลูถงัมา 

ด้วย’

‘นั่นสินะ’ เสียงครุ่นคิดของอิสตรีผมสีม่วง เธอตั้งศีรษะแล้วเงยหน้า 

มองเพดาน ก่อนจะเอ่ย ‘มาไม่ถูกแน่นอน...ลองคิดคำว่าปาร์ตี้สิคะ’

ชายหนุ่มทำตามที่อีกฝ่ายบอก จึงพบว่าเฟรนด์ลีดห้าเส้นที่หมุนวนไป 

มามีเพียงสี่เส้นที่ยังทำงานได้ตามปกติคือ สามเส้นซึ่งตรงไปหาพี่น้องตระกูล

ซากุระ กับหนึ่งเส้นที่ตรงไปหาฮัวฮัว ความรู้สึกกลัดกลุ้มจึงเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว  

เนื่องจากกังวลว่าพวกเซลฟี่และพี่ใหญ่จะออกตามหาตนอย่างมุทะลุจนถึง 

แก่ชีวิต หากสิ่งนั้นเกิดขึ้น ย่อมเป็นความผิดของเขาไปโดยปริยาย

‘อย่ากังวลสิ...’ อิสตรีผมสีม่วงเลื่อนริมฝีปากมาจูบแก้มขวา ‘เอสต้อง 

เชื่อมั่นในตัวเองเข้าไว้ ขนาดบลัดดี้ฟอเรสต์ในฤดูหนามใหญ่พวกเรายังรอด 

มาได้’ เธอผละปากออกพลางเลื่อนสองมือมาจับแก้มของเขาให้หันไปมอง 

หน้า พอสายตาประสานกัน หญิงสาวค่อยกล่าว ‘เอสคิดว่าจะมีสิ่งใดบน 

ทาร์ชหยุดตัวเองได้อีกเหรอ’

ก๊อก!!! เสียงเคาะประตูดังขึ้นโดยที่เขาไม่ทันตอบหญิงสาว

“ตื่นหรือยัง” เสียงเข้มของบุรุษดังมาจากอีกฟากหนึ่งของประตู มัน 

เป็นเสียงที่ยิ่งใหญ่และเปี่ยมไปด้วยพลัง “ถ้ายัง ข้าจะได้มาใหม่วันพรุ่งนี้”

“ตื่นแล้วค่ะ” เหมยฮัวขานรับ

เธอชกัมอืกลบั แลว้เปลีย่นกลบัไปอยูใ่นชดุกโิมโนสชีมพ ูหญงิสาวเขยบิ 
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ลงจากเตยีง กระโดดไปยนือยูห่นา้ประต ูกอ่นจะหนัมาหาเขาพลางกวกัมอืขวา 

ชายหนุม่ทีเ่พิง่เขา้ใจจงึใชม้อืซา้ยจบัผา้คลมุชมพซูึง่คลมุรา่งของตนอยู ่กอ่นจะ 

กระโดดไปยนือยูด่า้นขวามอืของเธอ พอสองเทา้เหยยีบลงบนพืน้คอ่ยยืน่มอืซา้ย 

ไปให ้หญงิสาวเลือ่นมอืขวามาจบัชายผา้คลมุ แลว้สะบดัเกบ็มนัลงไปในชอ่งเกบ็ 

ของอย่างรวดเร็ว

ในเวลาเดียวกันนั้นเอง นัตสึมิที่เพิ่งตื่นนอนเดินมายืนอยู่ด้านซ้ายของ 

เหมยฮัว ตามด้วยอากิโกะ และฮารุกะ สามสาวสวมเพียงชุดยูกาตะสั้นสีฟ้า 

ที่ดูหลุดลุ่ยจนเขาแก้มร้อนผ่าว รีบหันไปทางขวามือ ใช้เนตรธรรมชาติมอง 

รอบด้าน

“ข้าเข้าไปนะ” เสียงจริงจังของบุรุษเบื้องนอก

“รอเดี๋ยวนะคะ” อิสตรีผมสีม่วงหันไปทางซ้าย เธอเลื่อนมือซ้ายตบ 

แก้มขวาของสาวใช้คนโตเกิดเสียงดังเผียะเบาๆ ก่อนจะกระซิบ “ตื่นหรือยัง...

สวมเสื้อผ้าดีๆ หน่อยสิ”

“ดิฉันสวมดีแล้วนะคะ” สาวใช้คนโตก้มลงมองชุดของตัวเอง มือขวา 

พลันเลื่อนมาปิดหน้าอก ส่วนมือซ้ายเลื่อนลงไปปิดเบื้องล่าง “ว้าย!!!”

เสื้อผ้าของเธอเริ่มเปลี่ยนรูปทรงไป หากเขาจำไม่ผิด มันคือชุดกิโมโน 

สีฟ้า จากนั้นอิสตรีผมสีดำก็หันไปใช้มือซ้ายตบแก้มขวาของอากิโกะเกิดเสียง 

ดังเผียะ หลังจากนั้นก็พูดแบบเดียวกับเหมยฮัว โดยน้องสาวตอบโต้ด้วย 

ประโยคใกลเ้คยีงกนั ทวา่สดุทา้ยพอกม้มองเสือ้ผา้กร็อ้งวา้ย แลว้สง่สญัญาณ

แบบเดียวกันต่อจนหยุดลงที่ฮารุกะ

‘พวกเราไม่ต้องเรียกโรเซ่กับโรสเหรอ’ ชายหนุ่มถาม

‘ปล่อยให้พวกเธออยู่กันสองต่อสองเถอะ โรสไม่เคยทำอะไรที่ไร้ค่า’ 

ฮัวฮัวกุมมือซ้ายของเขาแน่น ‘ลูกสาวคนนั้นคงกำลังหาทางปลอบแม่อยู่ ดิฉัน 

ไม่ได้หมายความว่าเอสไร้ความสามารถนะ’ อิสตรีผมสีม่วงมีท่าทางร้อนรน 

‘ดิฉันแค่ต้องการบอกว่า บางเรื่องมีเพียงผู้หญิงด้วยกันเท่านั้นถึงจะพูดได้’

“จะให้ข้าเข้าไปได้หรือยัง” เสียงเบื่อหน่ายของบุรุษด้านนอก

เหมยฮวัเลือ่นมอืขวาไปจบัลกูบดิ หมนุเลก็นอ้ย กอ่นจะดงึประตเูขา้มา 
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ทางซ้ายมือ ชายหนุ่มต้องอึ้งในสิ่งที่เห็น เพราะฝ่ายบุคคลกลับเป็นเพียงแฟรี่ 

ชายตัวน้อยสวมชุดคลุมสีทอง ซึ่งบินอยู่ในระดับสายตาของเขา มือขวาของ 

อีกฝ่ายเกาศีรษะที่มีผมสีเขียว นัยน์ตาสีเขียวบ่งบอกว่ากำลังเบื่อได้ที่

“ขอโทษที่ชักช้านะคะ” ฮัวฮัวโค้งศีรษะด้วยท่วงท่างดงาม

“ไม่เป็นไร” แฟรี่ชายตนนั้นตอบกลับมา “งานของข้าแป๊บๆ ก็เสร็จ 

แล้ว”

ทันใดนั้นในมือซ้ายของฝ่ายบุคคลก็ปรากฏศิลาจารึกสี่เหลี่ยมสีขาว 

กวา้งสองฟตุ ยาวหนึง่ฟตุ ลอยมาหยดุอยูเ่บือ้งหนา้ของอสิตรผีมสมีว่ง ชายหนุม่ 

เห็นอักษรภาษาเอลดิชสลักไว้ในตาราง จึงลองกวาดตาจากบนลงล่างเท่ียวหน่ึง

ผู้พิชิต

ผู้พิฆาตเทวะ

สมมติเทพ

ผู้สร้างตำนาน

จักรพรรดิ

ราชา

ผู้สำเร็จราชการ

เจ้าพระยา

ผู้พิพากษา

ผู้กล้าที่แท้จริง

แม่ทัพไร้พ่าย

ผู้ตรวจการ

แม่ทัพองครักษ์

เจ้าเมือง

ตั้งแต่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

แต่น้อยกว่าความสมดุลระดับขั้น

100,000 

75,000 

50,000 

40,000 

30,000 

25,000 

20,000 

17,500 

15,000 

13,500 

12,000 

10,500 

9,500 

8,500 

-

100,000
 

75,000
 

50,000
 

40,000
 

30,000
 

25,000
 

20,000
 

17,500
 

15,000
 

13,500
 

12,000
 

10,500
 

9,500
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แม่ทัพเมืองหลวง

รองเจ้าเมือง

แม่ทัพน้อย

ผู้ลงทัณฑ์

นายอำเภอ

รองแม่ทัพ

หัวหน้ามือปราบ

ผู้ช่วยเจ้าเมือง

นายกอง

มือปราบ

ผู้ช่วยเจ้าเมืองฝึกหัด

นายกองฝึกหัด

มือปราบฝึกหัด

ผู้กล้าเลื่องชื่อ

ผู้กล้า

ผู้กล้าฝึกหัด

สุดยอดฝีมือ

ผู้สำเร็จวิชา

จอมพราน

นักผจญภัย

นักรบ

นักสู้หน้าใหม่

ผู้เลือกเส้นทาง

ตั้งแต่

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

แต่น้อยกว่าความสมดุลระดับขั้น

7,500 

6,500 

6,000 

5,500 

5,000 

4,500 

4,000 

3,500 

3,000 

2,500 

2,000 

1,500 

1,000 

500 

300 

150 

80 

40 

20 

10 

5 

1 

50 

8,500 

7,500 

6,500 

6,000 

5,500 

5,000 

4,500 

4,000 

3,500 

3,000 

2,500 

2,000 

1,500 

1,000 

500 

300 

150 

80 

40 

20 

10 

5 

1 
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นายพราน

นักเดินทาง

ชาวบ้าน

ตั้งแต่ แต่น้อยกว่าความสมดุลระดับขั้น

10 

1 

1 

50 

10 

1 

38

39

40

อาเรสพบวา่มนัเปน็เพยีงตารางบนัทกึคา่พลงัสมดลุกบัชือ่ระดบัเทา่นัน้  

ของพวกนีเ้คยอา่นมาแลว้จากบนัทกึหอ้งขอ้มลูตอนอยูใ่นมติปิดิกัน้ พอมองหนา้ 

ของแฟรี่ชายตนนั้น มือขวาของอีกฝ่ายก็มีศิลาสีดำทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่ง 

แต่ละด้านมีความยาวหนึ่งฟุตปรากฏขึ้นมา แล้วลอยมาที่เบื้องหน้าของเขา 

อย่างเชื่องช้า

“รบีสมัผสัซะส.ิ..จะไดรู้ว้า่พวกเจา้ทำงานอะไรไดบ้า้ง” เสยีงเบือ่หนา่ย 

ของแฟรี่ชาย ในขณะที่ชายหนุ่มสงสัยเกี่ยวกับเรื่องงาน อีกฝ่ายก็ร้องขึ้น  

“อ้อ! ข้ายังไม่ได้บอกสินะว่าเจ้าจะต้องทำงานเพื่อส่วนรวมด้วย”

“ทำงานเพื่อส่วนรวมคืออะไร” ชายหนุ่มรู้สึกสนใจ

“อธิบายคงจะยุ่งยาก...แต่ก็เอาเถอะ” แฟรี่ชายบินมานั่งลงบนศิลา 

จารกึสขีาวเบือ้งหนา้เหมยฮวั หลงัจากนัน้จงึรบีพดู “งานเพือ่สว่นรวมแบง่ออก

เป็นสามอย่างคือ งานประจำวัน งานประจำเดือน และงานประจำปี”

“พวกเราต้องเข้าร่วมงานไหนบ้าง” นัตสึมิเอ่ยถาม

“ทั้งสามงานเลย...” แฟรี่ชายตอบ

มือซ้ายของอีกฝ่ายปรากฏกล้องยาสูบไม้สีสันสวยงาม เพียงเลื่อน 

นิ้วหัวแม่มือและนิ้วกลางไปที่ปลายท่อ และดีดนิ้วเบาๆ ก็เกิดประกายไฟ มัน 

สูบอยู่พักหนึ่งก่อนจะพ่นควันออกมาเป็นวงกลมสามชั้น

“ทุกวันจะมีสัตว์อันตรายออกมาจากป่ากลางเกาะ...นั่นคืองาน 

ประจำวัน” แฟรี่ชายเริ่มสูบอีกครั้ง ก่อนจะพ่นควันแล้วพูด “ทุกวันสุดท้าย 

ของเดอืนจะมสีตัวอ์นัตรายระดบัราชาบกุมา...นัน่คอืงานประจำเดอืน” อกีฝา่ย 

เก็บกล้องยาสูบ “ทุกวันสุดท้ายของปีจะมีสัตว์อันตรายซึ่งทั้งหมดมีเก้าชีวิต 




