


บทนำ�

ในห้องอาหารที่แสนอบอุ่นของบ้านรากแก้วประเสริฐ แม่และลูกก�าลังนั่งกิน

อาหารกนัอย่างเอรด็อร่อย ส่วนผูเ้ป็นพ่อแทนที่จะกนิอาหาร เขากลบันั่งจ้องลกูชายด้วย

แววตาสงสยัใคร่รู้

“พนั...ลูกมอีะไรจะเล่าให้พ่อกบัแม่ฟังหรอืเปล่า” หลงัจากจ้องมานาน ในที่สุด

ไพรกีค็่อยๆ ตะล่อมถามเพื่อไม่ให้ลูกชายผดิสงัเกต

“หือ...” พันเงยหน้าจากจานข้าวมามองพ่อกับแม่ที่ท�าท่าเหมือนลุ้นรางวัลอะไร

สกัอย่าง

“คุณนี่ละก็ อย่าเพิ่งถามอะไรลูกสิ พันกินข้าวให้อิ่มก่อนแล้วค่อยเล่าเถอะลูก 

แบบว่าแม่อยากรู้น่ะจ้ะว่าลูกเล่นเกมเป็นยังไงบ้าง” ผู้เป็นแม่พยายามพูดแบบไม่ให้

ลูกชายสงสยัเช่นกนั และดูท่าทางจะท�าได้ดกีว่าพ่อ

พนัเงยหน้ามองพ่อกบัแม่อย่างงงๆ ตั้งแต่เขาออกจากเกม พ่อกบัแม่กม็านั่งรอ 

พอตื่นขึ้นมาอกีรอบกเ็จอพอ่กบัแม่พร้อมหน้าพร้อมตา แถมยงัสั่งให้เขากนิขา้วให้หมด

อกี มนัเกดิอะไรขึ้นกนัแน่นะ เขาได้แต่มองเรื่องราวที่เกดิขึ้นอย่างไม่เข้าใจ

“ผมไม่รู้ว่าพ่อกบัแม่ต้องการอะไร แต่ถ้าอยากฟังเรื่องที่ผมเจอในเกม ผมกจ็ะ

เล่าให้ฟัง” พันพูดหลังจากจัดการอาหารในจานจนหมด แล้วลุกขึ้นเดินน�าพ่อกับแม่ 

ไปที่ห้องหนงัสอืส่วนตวั

“เอาละครบั ผมขอเริ่มเล่าตั้งแต่เข้าเกมเลยดกีว่า...” พนัเอ่ยเมื่อเหน็พ่อกบัแม่
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นั่งที่ฝั่งตรงข้ามเรยีบร้อยแล้ว และมที่าทางตั้งอกตั้งใจฟังไม่ใช่น้อย

“หลงัจากผมนอนลงไปแล้ว ผมกไ็ปโผล่ในห้องหนึ่ง...” แล้วพนักต็ั้งหน้าตั้งตา

เล่าตั้งแต่ช่วงที่เพิ่งเข้าเกม แต่ละเรื่องที่เล่าออกไป บางเรื่องกท็�าให้เขาอดข�าความไม่รู้

ของตวัเองไม่ได้ เขาเล่าเรื่องราวต่างๆ ที่เกดิขึ้นในเกมอย่างสนกุสนาน ทั้งเรื่องที่ใช้เวลา

อยู่ในธนาคารทั้งวนั ทั้งเรื่องที่เขาต้องรบีหนเีข้าป่า จนถงึตอนออกจากเกม

ในห้องท�างานกว้างที่มีตู้เอกสารขนาดใหญ่ตั้งอยู่สองฟาก ตรงกลางเป็น 

โต๊ะท�างานซึ่งมเีจ้าของโต๊ะนั่งอยู ่เขาเป็นผูช้ายที่เตม็ไปด้วยกลิ่นอายอนัตราย เบื้องหน้า

มชีายดูจะอายุมากกว่าแสดงท่าทนีอบน้อมให้แก่เขา

“บอสครบั ท�าไมบอสถงึสั่งให้ยกเลกิสญัญาว่าจ้างฉบบันั้นหรอืครบั” เสยีงของ

ชายที่แสดงท่าทนีอบน้อมดงัขึ้นด้วยความสงสยั พร้อมกบัมองบุคคลที่ตนพูดด้วยเพื่อ

รอดูท่าที

“นี่คงเป็นครั้งแรกที่นายถามฉนัสนิะ” ชายหนุม่ผมสดี�าผูม้กีลิ่นอายอนัตรายเอ่ย 

พลางใช้ดวงตาสดี�าจ้องมองฝ่ายตรงข้าม แม้เขาจะนั่งอยูบ่นเก้าอี้ลายเสอืดาวด้วยท่าทาง

ปกติธรรมดา แต่กลับแผ่บรรยากาศที่น่าหวาดกลัวจนท�าให้อีกฝ่ายรู้สึกหนาวเหน็บ

เหมอืนอยู่ในขั้วโลกเหนอื

“ผมมิกล้าหรอกครับบอส เพียงแต่หากบอสจะกรุณา...” ชายที่มีอายุมากกว่า

กล่าวอย่างนอบน้อมและหวั่นเกรง

“ถ้าอย่างนั้นผมขอถามว่าคุณรู้สึกยังไงกับสายเลือดแห่งตระกูลตรีเนตร” ชาย

หนุม่ถามทนัทโีดยไม่ยอมตอบค�าถาม เขาหนัมาสนใจแก้วไวน์ซึ่งบรรจุน�้าสม่ีวงเข้มราคา

แพงลบิลิ่วแทนการมองหน้าฝ่ายตรงข้าม

“ในอดีตผมอาจจะพูดได้ไม่เต็มปาก แต่ในปัจจุบันและอนาคตผมขออุทิศตน

ให้แก่ผู้สบืสายเลอืดของตระกลูตรเีนตรทกุคน” เสยีงของชายที่แก่กว่ากล่าวอย่างมุง่มั่น 

แววตาบ่งบอกว่าเขารู้สกึเช่นนั้นจรงิๆ

“ห!ึ แล้วคุณจะท�ายงัไงกบัคนที่คดิร้ายต่อตระกูลตรเีนตร” ชายหนุ่มกล่าวต่อ

โดยไม่สนใจค�าตอบที่ได้รบั

“ก�าจดัครบับอส” เขากล่าวค�าสั้นๆ ซึ่งสามารถท�าได้จรงิ นี่แหละมอืขวาคนส�าคญั

ของเจ้าพ่อหนุ่ม
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นท ีตรเีนตร คอืผู้ที่น่าเกรงขามที่สุดในตอนนี้ หลงัจากเขารบัช่วงต่อจากบดิา 

เขากส็ามารถขยายข่ายงานออกไปให้กว้างขวางกว่าเดมิจนร�่ารวยยิ่งขึ้น แม้มนัจะท�าให้

เขาหนไีม่พ้นการตกเป็นเป้าของการลอบสงัหาร แต่ใครกนัจะสามารถสงัหารเจ้าพ่อผูท้รง

อทิธพิลอนัดบัต้นๆ ผูน้ี้ได้ อกีทั้งเพื่อความไม่ประมาท นทยีงัสั่งให้มอืขวาคนสนทิอย่าง

เคนเข้าไปจดัตั้งเครอืข่ายในเกมฝันที่เป็นจรงิ และเคนกไ็ม่ท�าให้ผดิหวงัด้วยการจดัตั้ง 

สมาคมนกัฆา่สามตา ซึ่งรบัจ้างท�างานทกุอย่าง และที่ส�าคญัคอืใชส้�าหรบัฝกึฝมีอืนกัฆ่า

รุ่นใหม่อย่าง 13 ภูตอเวจ ีที่เขาฝึกมากบัมอื

“แล้วถ้าผมจะบอกว่าคนที่พวกคุณถูกจ้างให้ไปตามล่าคือ หลานชายของผม 

ลูกชายคนเลก็ของ ดารารศัม ีน้องสาวของผมล่ะ” หลงัจากนทพีูดจบกเ็กดิความเงยีบ

ที่น่าหวาดหวั่นขึ้น

“ขออภยัด้วยครบั บอส” เคนกล่าวแล้วคุกเข่าลงทนัท ีค�าว่า ขออภยั ส�าหรบั

เขาไม่ได้เป็นแค่ค�าพดูที่ออกมาจากปากเพยีงอย่างเดยีว แต่มาพร้อมกบัแผนการท�าลาย

พวกที่บังอาจจ้างเขาให้ไปท�าร้ายผู้มีสายเลือดเดียวกับนายใหญ่ที่ตนนับถือ เขาจึงคิด

แผนการโจมตฝี่ายตรงข้ามอย่างโหดเหี้ยมที่สุดไว้มากมาย

“ผู้ไม่รู้ย่อมไม่ผดิ...แต่ฉนัหวงัว่าจะไม่มคีรั้งหน้า ตอนนี้นายสั่งให้ทุกคนท�าตวั

ตามปกตไิด้แล้ว ส่วนจะจดัการเรื่องนี้ต่อยงัไง นายคงรู้ดนีะ เคน” นทเีอ่ยอย่างเชื่อมอื

ลูกน้อง

“ครบั บอส ถ้าอย่างนั้นผมขอตวัก่อน” เคนกล่าวพร้อมกบัแสดงความเคารพ 

แล้วเดนิออกไปพลางคดิแผนการจดัการคนที่อยู่เบื้องหลงัทนัที

นทมีองตามหลงัเคนอย่างเข้าใจ เพราะตวัเขาเองกเ็จบ็ใจเหมอืนกนั นกึไม่ถงึวา่

หลานชายจะไปปรากฏตัวในเกมได้ นี่ถ้าพ่อของเขาจัดการเอง ไม่ได้มอบหมายให้เขา

ดูแลเรื่องนี้ เชื่อได้เลยว่างานนี้เละแน่ๆ เพราะพ่อของเขามีหลานชายแค่สองคนเองนี่ 

และช่วยไม่ได้จรงิๆ ที่เขาเองกร็กัหลานไม่แพ้กนั

‘อยากรู้จรงิๆ ว่าใครบงัอาจแหย่มงักรหลบัแบบพวกเรา ถ้ายงัไม่หยุดแค่นี้ละก็

รับรองว่าพวกมันได้เจอของจริงแน่’ นทีนึกในใจพร้อมกับเรียกดูใบสั่งซื้ออาวุธและ

รายการอาวุธในคลงัแสง

“สงสยัคงต้องสะสมอาวุธก่อนแล้ว” นทพีูดกบัตวัเองเบาๆ
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“เรื่องทั้งหมดกเ็ป็นแบบนี้แหละครบั น่าเสยีดายที่พ่อกบัแม่ยงัไม่เคยเหน็ผม

ต่อสู้ แบบว่าเท่ขาดใจสุดๆ” พันเอ่ยอย่างอารมณ์ดี แต่เมื่อมองหน้าพ่อกับแม่ที่ตอน

แรกยงัหวัเราะกบัเขาอยู่ดีๆ  แล้ว เขาพบว่าตอนนี้สหีน้าของทั้งสองดูโหดๆ อย่างไรไม่รู้

‘เกดิองค์ลงหรอือะไรลงหรอืเปล่านี่’ เขาคดิพร้อมกบัถอยออกมาอย่างแนบเนยีน

“พ่อ...แม่...” พนัลองเรยีกแล้วใช้นิ้วสะกดิๆ ดู พ่อกบัแม่จงึสะดุ้งรู้ตวั แต่พอ

พนัตั้งท่าจะถาม ทั้งสองกลบัรูแ้กวชงิหลบออกไปก่อน ท�าเอาพนัมองตามอย่างไม่เข้าใจ 

ก่อนที่ทุกค�าถามจะหายไปเมื่อพนัเงยหน้าไปเหน็ชั้นหนงัสอื

‘หนังสือที่รักพันกลับมาแล้ว’ พันนึกในใจ แต่ระหว่างที่เขาส�ารวจนวนิยาย  

ผจญภยัในป่า ซึ่งได้มาจากการจบัสลากอย่างร่าเรงิอยู่นั้น โทรศพัท์กด็งัขึ้นขดัอารมณ์

อย่างมาก

“คุณมคิาเอล ไรเดร่า นาคเทวา ตดิต่อมาค่ะ”

พันแปลกใจกับชื่อที่ไม่เคยได้ยิน ก่อนจะคิดได้ว่าอาจเป็นเฟิสต์ เพราะเขาให้

เบอร์ตดิต่อกบัเฟิสต์คนเดยีว

“สวสัดคีรบั คุณเฟิสต์” พนัทกัออกไปทนัทอีย่างแน่ใจว่า ใช่แน่ ไม่หน้าแตก

ชวัร์

“สวสัดคีรบั คุณพนั ว่าแต่รู้ได้ยงัไงว่าเป็นผม” เสยีงทุ้มดงัตอบจากโทรศพัท์

“ผมไม่ค่อยแจกเบอร์น่ะครบั ว่าแต่คุณเฟิสต์มอีะไรหรอืเปล่า หรอืว่าจะให้ผม

ตามเข้าไปในเกมเลย” พนัรบีถามต่อ

“เรื่องในเกมน่ะครับ ถ้าอย่างนั้นเข้าไปคุยกันในเกมดีกว่า ผมมีเรื่องอยากจะ

ถามอยู่พอด”ี เฟิสต์ตอบ

“ครบั ผมเองกม็เีรื่องจะพดูเกี่ยวกบัเส้นทางที่พวกเราจะใช้เหมอืนกนั” พนัตอบ

รบัเบาๆ เขาลุกขึ้นหยบินวนยิาย ผจญภยัในป่า ขึ้นมาดูอย่างเสยีดาย แล้วน�าไปเกบ็ใน

ชั้นหนังสือตามเดิม หลังจากเด็กหนุ่มมองซ้ายมองขวาหาพ่อกับแม่ที่หายไปไหนก็ไม่รู้

แล้ว เขากไ็ด้แต่ส่ายหน้า

‘สุดท้ายเรากย็งัไม่ได้ถามอะไรพ่อกบัแม่เลยสนิะ’ พนัคดิขณะที่เดนิกลบัไปยงั

ห้องนอน เขามองเครื่องเล่นเกมซึ่งอดรูส้กึไม่ได้ว่า ‘ท�าไมมนัเหมอืนโลงจรงิๆ’ แล้วเข้าไป

นอนในนั้นตามด้วยดงึฝาลงมา ทั้งๆ ที่มนัมปีุ่มกดปิดอตัโนมตั ิแต่เขากลบัไม่รู้
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สวนสวยด้วยมือเร�

พันรู้สึกเหมือนมีแสงแยงตา ก่อนที่ภาพซึ่งแรกเห็นยังมัวๆ จะชัดเจนขึ้น 

พร้อมกบัได้ยนิเสยีงเรยีก

“นาย!/นายท่าน!/ตั๊บแก!”

พันสะดุ้งทันทีเมื่อได้ยินเสียงของหนูปิ่นเจ้าเก่า เมื่อมองไปรอบกายก็ต้อง

ประหลาดใจที่พื้นโล่งๆ และภาพไม่น่าพสิมยัได้หายไป กลายเป็นทุ่งดอกไม้สวยสดซึ่ง

เขารู้ทันทีว่าไม่ใช่ดอกไม้กินคนแบบก่อนหน้านี้ เนื่องจากให้ความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์อย่าง

บอกไม่ถูก

“นี่มนั...อะไรกนั” พนัพูดอย่างลมืตวั ขนาดสายลมยงัท�าให้รู้สกึถงึความอบอุ่น 

แสงแดดที่เคยดสูดใสกใ็ห้ความรูส้กึว่าน่าศรทัธา มนัเกดิอะไรขึ้นกบับ้านของเขาอกีแล้ว

“เยี่ยมมากเลยนะ นายว่าไหม” เอกรบีกลา่วเพื่อขอความดคีวามชอบ พร้อมกบั

กอดอกด้วยท่าทางภูมอิกภูมใิจอย่างมาก

พนัหนัไปมอง พบว่าเอก เนยีง ทนิ ยนั ร ิและภูตทั้งสี่ยงัอยู่ครบ แต่สตัว์เลี้ยง

เจอแค่แม่ปิ่นมณตีวัเดยีว ส่วนเจ้าพุก เจ้าจุก และเจ้างูอกี 2 ตวัไม่อยู่

“มีใครพอจะอธิบายให้ผมฟังได้ไหม” พันถามเพราะตอนนี้เขามึนไปหมดแล้ว 

เมื่อเข้ามาในบ้านแล้วเจออะไรแปลกๆ แบบนี้เข้า

“นายๆ ผมบอกได้ๆ” เสยีงแปดหลอดของเอกดงัขึ้นอย่างกบักลวัว่าจะมคีนแย่ง

พูด
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“เรื่องมอียูว่่าพอนายออกจากเกมไปได้ไม่นาน พวกประกนัภยักม็าถงึพร้อมกบั

เหงื่อตกเลก็น้อย พอพวกผมเดนิเข้าไปหา...อ้อๆ ลมืบอกไปว่ามากนัประมาณ 5 คน...

พวกนั้นกถ็ามหานาย ผมเลยบอกไปว่านายไม่อยู่ พวกนั้นกพ็ยกัหน้าแล้วบอกพวกผม

ว่าจะมาประเมนิมูลค่าความเสยีหาย

“นายรู้ไหม พอพวกนั้นเรยีกหน้าต่างข้อความขึ้นมากต็าเหลอืกกนัเป็นแถวเลย

นะ ผมว่ามูลค่ามนัต้องมหาศาลจรงิๆ ไม่อย่างนั้นคงไม่ท�าหน้าตาตกใจแบบนั้นแน่ๆ

“แต่ที่น่าเจบ็ใจคอื พวกนั้นบอกว่าจะจ่ายค่าสนิไหมทดแทนให้แค่ 50 ลูก เล่น

เอาไอ้รมินัฉุนสุดๆ จนเดนิเข้าไปคุยอะไรบางอย่างกบัพวกประกนัภยั ถงึผมจะไม่รู้ว่า

คุยเรื่องอะไรกัน แต่ก็เล่นเอาพวกนั้นหน้าซีดกว่าเดิม แล้วบอกผมว่าจะส่งเรื่องเข้า 

ที่ประชมุก่อน ดงันั้นการจ่ายค่าสนิไหมทดแทนอาจช้าไปสกัหน่อย ผมว่านะนาย ท่าทาง

พวกมนัจะไม่อยากรบัผดิชอบมากกว่า ไอ้รเิลยพูดว่าให้เวลาแค่ 5 นาท ีไม่อย่างนั้นจะ

คดิค่าเสยีเวลาวนิาทลีะ 1 เมด็!

“โห~ นาย ไอ้รมินัร้ายกาจสุดๆ เล่นเอาไอ้พวกประกนัภยัท�าหน้าตาตื่นตกใจ

กนัใหญ่ นี่ถ้าพวกนั้นไม่บงัเอญิเหน็คุณบุหงาก�าลงัปรุงยาอยู่แถวๆ นั้นละก ็ คงได้ฉะ

กนัมนัๆ ไปแล้ว ฮ่าๆ แต่พวกมนัดนัไปเหน็ฉากนั้นซะก่อนนี่ส ิเล่นเอาโกยแน่บ สดุท้าย

กบ็อกให้พวกเราออกแบบและสร้างกนัเองภายในวงเงนิความคุม้ครองได้เลย ไม่มปัีญหา

อะไรแล้ว”

พนัฟังที่เอกเล่าแล้วรู้สกึทึ่งในตวัร ิ รวมถงึเริ่มทึ่งปนสยองในตวับุหงาที่เริ่มแผ่

บรรยากาศแปลกๆ ออกมา

“ท�าไมรถิงึกล้าต่อรองกบัพวกนั้นล่ะ” พนัถามรทิี่อยู่ข้างๆ ยนัทนัที

“คือ...ผมเคยท�างานที่บริษัทประกันภัยมาก่อนน่ะครับนาย เลยพอทราบเรื่อง

พวกนี้บ้าง อย่างเรื่องค่าสนิไหมทดแทนที่บรษิทัประกนัภยัจ่ายให้ ที่จรงิแล้วต้องรอให้

เจ้าของทรพัย์หรอืผูร้บัมอบอ�านาจจากเจ้าของทรพัย์มารบัทราบข้อมลูก่อน และที่ส�าคญั

ประกันภัยแบบที่นายท�าคือประกันภัยแบบรวมมิตร เสียหายเท่าไหร่จ่ายคืนเท่านั้น 

แต่ต้องไม่เกนิวงเงนิ ดงันั้นการบอกว่ารอที่ประชมุจงึน่าจะเป็นข้ออ้างมากกว่า” รอิธบิาย

อย่างเป็นธรรมชาตเิหมอืนเขาต้องดูแลเรื่องพวกนี้ทุกวนั

‘ว่าแต่รอิายุ 20 เองไม่ใช่หรอื ท�าไมถงึเคยท�างานบรษิทัประกนัภยัมาก่อนล่ะ’ 

พนัสงสยัแต่กไ็ม่คดิอะไรมาก
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“แล้วพวกนายหาต้นไม้พวกนี้มาจากไหน” พันถามระหว่างก้มลงไปตรวจสอบ

ดอกไม้ ดอกไม้สชีมพูดอกเลก็ๆ กเ็คลื่อนไหวน้อยๆ เมื่อพนัเอามอืไปสมัผสักร็ู้สกึถงึ

ความนุ่มละมุนพร้อมกบักลิ่นหอมอ่อนๆ ที่ช่วยให้สดชื่น

“สมชื่อของเจ้าจรงิๆ ผเีสื้อสชีมพู” พนัเอ่ยชื่อดอกไม้พลางลูบเบาๆ

“ว่าแล้วว่านายท่านต้องชอบ ดอกไม้พวกนี้เรยีกว่า ผกาสวรรค์ ซึ่งเป็นดอกไม้

ศักดิ์สิทธิ์ เจริญเติบโตได้ด้วยการดูดซับไอทิพย์จากแสงแดด ซึ่งดีกับพวกเราชาวดง

ผกาโลกนัตร์เช่นกนั เพราะที่จรงิแล้วพวกเราเองกต็้องการไอทพิย์จากแสงแดด เพยีง

แต่ไม่มีเวลาว่างพอจะกลั่นมาเป็นพลัง ท�าให้ต้องเลือกใช้พิษกับเลือดในการด�ารงชีพ

แทน เนื่องจากหาได้ง่ายและไม่ยุ่งยากเท่า แต่พอพวกผกาสวรรค์เข้ามาอยู่ด้วย และ

พวกเธอกลั่นไอทพิย์จากแสงแดดได้ทั้งวนั พวกเรากเ็ลยได้รบัไอทพิย์ที่กลั่นแล้วด้วย 

นี่ไงคะนายท่าน บุษบาดูสดชื่นมากๆ เลย” บุษบาเอ่ยอย่างร่าเรงิ

แล้วพันก็ต้องนั่งท�าความเข้าใจว่า ที่จริงแล้วดอกไม้ในเกมฝันที่เป็นจริงมี 3  

สายพนัธุ์ใหญ่ๆ คอื เทพ มาร และธรรมดา แต่เทพกบัมารใช่ว่าจะอยู่ด้วยกนัไม่ได้  

ดูอย่างพวกราชนินีกัล่าส ิยงัอยู่ร่วมกบัพวกดอกไม้สวรรค์ได้อย่างดเีลย

“แล้วนี่ต่างคนต่างจัดเลยเหรอ” พันถามเมื่อเห็นว่าการออกแบบดูแปลกแยก

และมลีกัษณะเฉพาะตวั เนื่องจากมถีงึ 12 รูปแบบ

“ใช่แล้วเจ้าค่ะ นายท่าน” บุษบาตอบเสยีงอ่อยๆ กแ็ต่ละคนมสีไตล์ไม่เหมอืน

กนันี่นา อย่างเธอยงัชอบสวนที่มสีระน�้าอยู่ตรงกลาง และมศีาลาสขีาว ดอกบวัสสีวยๆ 

รวมถงึดอกไม้ที่เป็นพุ่มๆ มากกว่าแบบอื่น

พนัมองหน้าแต่ละคนและแต่ละตวัที่พากนัเสมองไปทางอื่น โดยไม่บอกว่ากว่า

จะแบ่งกนัลงตวัพวกเขาต้องโต้เถยีงกนัอย่างดุเดอืดแค่ไหน เขาเองกไ็ม่อยากถามมาก 

เลยหนัไปหาหนูปิ่นที่ก�าลงัใช้ปากเลก็ๆ หม�่าคปัเค้กอย่างเอรด็อร่อยอยู่บนโต๊ะ แล้วรนิ

ชาชั้นดใีส่จานให้หนูปิ่นดื่ม

“แล้วสวนของหนูปิ่นล่ะ อยู่ตรงไหนหรอื” พนัถามด้วยอยากรู้จรงิๆ ว่าสวนที่

ปิ่นมณอีอกแบบจะมหีน้าตาอย่างไร

“นั่นไงเจ้าคะ นายท่าน” ว่าแล้วหนูปิ่นกห็นัหวัไปทางหนึ่งเป็นเชงิชี้ให้พนัดู

พนัเงยหน้าไปมองแล้วถงึกบัอึ้ง เพราะสวนของหนป่ิูนเตม็ไปด้วยสชีมพ ูทั้งโต๊ะ

หนิอ่อนสชีมพู ดอกไม้สชีมพู ตลอดจนน�้าที่มสีชีมพูอ่อนๆ ‘ตกลงมนัสชีมพูหมดเลย
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หรอืนี่’ เขาคดิอย่างเซง็ๆ

จากนั้นพนักไ็ลด่สูวนอื่นๆ ทั้งสวนสทีองยกเซตที่เป็นของภตูทองของเขาแน่แท้ 

สวนสเีงนิกน็่าจะใช่ของภูตเงนิ แล้วยงัมสีวนสแีดงสดที่มเีพงิเลก็ๆ ซึ่งข้างในมอีุปกรณ์

ปรงุยา รวมถงึสวนแบบกรกีที่เน้นหนิอ่อนและดอกไม้สสีนัสดใส ก่อนที่พนัจะสะดดุใจ

กบัสวนอกี 2 แห่งที่อยู่แถวหน้าสุด เพราะมนัมทีั้งบ่อโคลนสมุนไพร บ่อน�้าพุร้อน บ่อ 

น�้าพุร้อนผสมสมุนไพร บ่อน�้าแร่ บ่อน�้านม และทางเข้าโพรง (?!) ใครเอาโพรงมาไว้

หน้าบ้านเนี่ย

พนัเหน็สวนที่บรรดาสตัว์เลี้ยงและลูกน้องไร้ขาจดัแล้วกไ็ด้แต่ปลง ถงึมนัจะดู

สวยแต่กแ็ปลกไม่น้อยเช่นกนั

“โห~นายอะ ไม่ชมสวนของพวกผมบ้างเลย สวยๆ เหมือนกันนะ” เอกโอด

ครวญ

“เอาไว้ก่อนๆ ผมต้องตดิต่อพวกคุณเฟิสต์ก่อน ว่าแต่จะเชญิพวกคุณเฟิสต์มา

บ้านนี่ต้องท�ายงัไง” พนัเอ่ยถามด้วยความสงสยั แต่สดุท้ายเขากส่็ายหวัแล้วตดิต่อเฟิสต์

ทนัที

พอติดต่อได้แล้วพันก็เชิญพวกเฟิสต์ให้มาที่บ้าน เฟิสต์บอกพันว่าถ้าต้องการ

เชญิพวกเขาให้กดค�าว่า เชญิ ในเมนบู้านซึ่งพนัท�าตามแต่โดยด ีหลงัจากนั้นไม่นานกลุม่

ของเฟิสต์กป็รากฏตวัตรงหน้าพนั

“ยนิดต้ีอนรบัสูบ้่านหนองน�้าซบัครบัทกุท่าน ที่ผมเชญิพวกคณุเฟิสต์มาในครั้งนี้ 

กเ็พื่อบอกเรื่องแผนการเดนิทางที่ต้องปรบัเปลี่ยนน่ะครบั” พนัเอ่ยขึ้นเมื่อกลุม่ของเฟิสต์

ปรากฏตวัครบทุกคนแล้ว ซึ่งแต่ละคนถงึกบัอึ้งเมื่อเหน็บ้านแสนสวยบนต้นไม้กบัสวน

สวยแสนหลากหลาย แถมยงัอึ้งสุดๆ กบับนัไดเลื่อนส�าหรบัขึ้นบ้าน

พันพาพวกเฟิสต์ไปยังห้องที่ใช้จัดการประชุม ซึ่งเป็นห้องใหญ่ที่สุดในบ้าน  

โดยมขีนาดพอๆ กบัห้องโถงที่เอาไว้จดังานเลี้ยงเต้นร�าในปราสาทราชวงั เพยีงแต่มโีต๊ะ

ไม้ตวัยาวตั้งอยู่ตรงกลาง ด้านหน้าสุดเป็นจอคอมพวิเตอร์ขนาดใหญ่จะได้มองเหน็กนั

ถนดัๆ แม้จะมคีนมาประชุมเพยีง 10 คนเท่านั้น

“แปลว่าพวกเราไม่ต้องเดินเลียบหนองน�้าไปแล้วหรือครับคุณพัน” เฟิสต์ถาม

ขึ้นเมื่อเหน็พนับอกว่าจะเปลี่ยนแผนการเดนิทาง

“ครบั เมื่อพวกเราถงึจุดปลอดภยั ผมจะพาทุกคนลดัผ่านถ�้าขนาดใหญ่ตรงนี้
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ไปโผล่แถวๆ เชงิเขาซึ่งเป็นทางขึ้นหมู่บ้าน” พนัเอ่ยพร้อมกบัลากแผนที่ให้ดู

เฟิสต์ดแูผนที่อย่างตกใจ ท�าไมพนัถงึรู้เส้นทางละเอยีดขนาดนี้ แถมยงัสามารถ

บอกจุดหมายและระยะทางได้อย่างแม่นย�า

“คณุพนั” เสยีงเรยีกเบาๆ ดงัขึ้น ท�าให้ทกุคนมองหน้ากนัด้วยความตกใจ เพราะ

หาต้นเสยีงไม่เจอ ก่อนที่มวลอากาศจะเริ่มอดัแน่นก่อเกดิรูปร่างผู้ชายคนหนึ่ง

“คุณเทฯ?” พนัเอ่ยชื่อที่นกึไว้ในใจทนัที

“อะแฮ่ม! เทพารกัษ์ครบัคุณพนั เรยีกเทๆ แล้วมนัแปลกๆ” เทพารกัษ์เอ่ย เขา

ลอยตวัอยู่กลางอากาศพลางกวาดตามองทุกคนที่จ้องมองเขาอย่างตื่นตะลงึ

“ว่าแต่คุณเทพารกัษ์มอีะไรหรอืเปล่าครบั” พนัถามด้วยความสงสยั

“พวกสาวๆ เขาให้มาถามคุณพนัว่า จะขออนุญาตสร้างบ่อน�้ากลางป่าสกั 4-5 

บ่อได้ไหม แล้วขอค�าตอบตอนนี้เลย พวกเธอเซง็กนัแทบแย่แล้ว อ้อ! แล้วพวกนั้นยงั

ฝาก ป.ล. มาบอกคุณพนัด้วยว่า หากคุณพนัไม่อนุญาตจะฆ่าทุกคนที่เจอ” เทพารกัษ์

กล่าวจบกน็�าความอึ้งมาสู่พนัและความสงสยัมาสู่คนอื่นๆ

“ครบั ถ้าอย่างนั้นผมจะให้บุษบากบับุหงาจดัการให้ ว่าแต่คุณเทพารกัษ์มอีะไร

อกีไหมครบั” พนัถามอย่างสนใจเมื่อเหน็ว่าเทพารกัษ์ยงัลอยตวัอยู่ที่เดมิ

เทพารกัษ์ไม่พดูอะไรเพยีงแต่ยื่นอญัมณสีเีขยีวมาทางพนั ก่อนที่พนัจะท�าอะไร

ทนิกเ็ดนิมาอยู่ข้างๆ แล้วกระซบิให้พนัยื่นมอืออกไป เขาจงึท�าตาม เมื่ออญัมณสีเีขยีว

อยู่ในมือ เขาก็รู้สึกเหมือนมีอะไรชอนไชข้อเท้าจนต้องยึดโต๊ะไว้ไม่ให้ล้มลงไปกองกับ

พื้น

“นาย!/คุณพนั!”

เสยีงร้องของคนอื่นๆ ที่ตกใจกบัเหตุการณ์ที่เกดิขึ้นตรงหน้า ส่วนทนิที่มสีหีน้า

เคร่งเครยีดรบีหยบิยาสฟี้าขึ้นมาเตรยีมพร้อมทนัที

อัญมณีสีเขียวที่ส่องแสงสีเขียวแสบตายิ่งกว่าเดิมค่อยๆ หายเข้าไปในร่างของ

พนั ก่อนจะพุ่งลงไปยงัข้อเท้า ผ่านไปสกัครู่พนักห็มดแรง

“นี่มนัอะไรกนั” หญงิสาวเจ้าของเสยีงใสๆ เอ่ยพร้อมกบัจ้องมองพนัด้วยสายตา

กงัวล ท�าเอาพนัได้แต่หนัไปขอค�าอธบิายจากทนิ

“ค�าสาปตกค้างหรอืครบั คุณเทพารกัษ์” ทนิถามทนัททีี่เหน็อาการของพนัทุเลา

ลง
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เทพารักษ์พยักหน้าก่อนจะตอบว่า “ค�าสาปใดก็ไม่ร้ายกาจเท่าค�าสาปฝังแค้น 

หากไม่สงัเกตให้ดลีะกจ็ะไม่พบความผดิปกตใิดๆ ซึ่งถ้าปล่อยไว้นานวนัเข้า ค�าสาปจะ

ยิ่งกัดกร่อนจนเกิดอันตรายที่ไม่มีทางแก้ไข” เทพารักษ์ตอบเบาๆ ก่อนที่ร่างจะสลาย

หายไปจากห้องประชุม

“ท�าไมบ้านนายถงึมเีทพารกัษ์ได้ล่ะ” ดาร่าถามออกมาอย่างอึ้งๆ เมื่อนกึเรื่องนี้

ขึ้นมาได้

“ไม่รู้ส ิสงสยัคงแถมมากบับ้าน” พนัตอบอย่างซื่อๆ เพราะเขากไ็ม่รู้เหมอืนกนั

ดาร่าท�าหน้ามุ่ยแล้วบ่นพมึพ�าว่าท�าไมบ้านตนถงึไม่มแีถมมาบ้างล่ะ

“มเีรื่องอะไรที่คณุพนัอยากเตอืนไหมครบั” โทนี่ที่ดเูหตกุารณ์ต่างๆ อย่างสนใจ

ถามต่อทนัที

พนัพยายามนกึว่าการเดนิทางผ่านถ�้าต้องเอาอะไรไปบ้าง เพราะไม่แน่ใจสภาพ

ภายในถ�้าเท่าไร แต่ในเมื่อช้างเป็นโขลงยงัเข้าไปได้ ท�าไมคนแค่ไม่กี่คนจะท�าไม่ได้ล่ะ

“อย่างแรกคงเป็นเรื่องอาหาร พวกเราน่าจะเอาเกวยีนเข้าไปได้ เพยีงแต่ผมว่า

เอาไปประมาณ 2 เล่มจะดกีว่า เพราะครั้งนี้พวกคุณเฟิสต์จะไปกนัเท่านี้ใช่ไหมครบั” 

พนัถามเฟิสต์อกีครั้ง

“ใช่ครบั” เฟิสต์ตอบ

“ต่อมาคงเป็นเรื่องมอนสเตอร์ที่อาศยัอยู่ในถ�้า และเรื่องสุดท้ายคอืผมต้องการ

ให้ทุกคนพกเชอืกไว้กบัตวั” พนัพูดพลางพยายามนกึถงึของจ�าเป็นอื่นๆ อกี

“ตอนนี้เวลาเที่ยงกว่าแลว้ หากทกุคนไม่รงัเกยีจผมขอเชญิให้พกัที่นี่ก่อน ยงัไง

ซะบ้านผมกม็หี้องอยู่หลายห้อง” พนัเสนอเมื่อคุยธุระเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว

“ครบั ผมจะพกัที่นี่แน่นอน เพยีงแต่ตอนนี้พวกผมขอตวัก่อนนะครบั กะว่าจะ

ไปเตรยีมของสกัหน่อย อกีประมาณ 3 ชั่วโมงค่อยเจอกนัดกีว่า” เฟิสต์ตอบพร้อมกบั

ท�าสหีน้าขออภยั

“อ้อๆ ได้ครบั” พนัตอบรบั

หลงัจากพนัเดนิไปส่งพวกเฟิสต์วาร์ปกลบับ้านแล้ว เขากเ็อ่ยลอยๆ อย่างดใีจ

“อมื...พรุ่งนี้กจ็ะได้เดนิป่าอกีครั้งแล้ว...”

“จะเดนิป่าที่ไหนกนัล่ะนาย นี่มนัลอดถ�้าชดัๆ” เอกเจ้าเก่าที่หลบด้านหลงัทนิกบั
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เนยีงเอ่ย

ก่อนที่พันจะหันกลับไปคาดโทษฐานขัดจังหวะเขาเพ้อ เสียงใสๆ ของบุหงาก ็

ดงัขึ้น

“นายท่านเจ้าคะ บหุงาท�ายานี้เพื่อนายท่านโดยเฉพาะเลยเจ้าค่ะ เชญิทานได้เลย 

รับรองว่าดีต่อร่างกายอย่างแน่นอน” ภูตสาวแสนสวยพูดพลางยื่นแก้วที่มีน�้ายาสีม่วง

เข้มและควนัลอยฟุ้ง

“อา...ขอบคุณมากเลยบุหงา แต่ผมก�าลงัจะไปหาอะไรกนิ เอาไว้ก่อนกแ็ล้วกนั 

ว่าแต่บหุงาฝีมอืดขีนาดนี้ไม่สนใจท�าออกวางขายหรอืไง ถ้าขายได้ผมจะแบ่งก�าไรให้ด้วย

นะ สนใจไหมบุหงา” พนัพยายามพูดตะล่อมว่าเอายาพวกนี้ไปขายดกีว่าซึ่งบุหงากเ็ชื่อ 

ยิ่งพันบอกว่าจะแบ่งก�าไรให้ด้วยบุหงาก็ยิ่งอารมณ์ดี แล้วจรลีกลับไปปรุงยามหาภัย 

ต่อไป

หลงัจากบหุงาออกไปด้วยท่าทางดใีจและท�าท่าว่าจะไปปรงุยาเพิ่มเพื่อเอาไปขาย

แล้ว พวกสมุนของพนักถ็อืโอกาสนนิทา

“นาย มนัจะขายได้เหรอ” เนยีงพูดเสยีงเบา

“น่าจะขายได้อยู่หรอก เอาเถอะ ผมว่าจะเอาไปปล่อยที่ตลาดมดื ถงึรสชาตจิะ

แปลก เครื่องปรุงกพ็สิดาร แถมยงัใช้ไม่ค่อยได้ผล แต่ผมว่าคงมคีนซื้อ” แม้พนัจะเอ่ย

แบบนี้ แต่เขากส็งัหรณ์ใจพกิลว่ามนัคงมเีรื่องตามมาแน่ๆ

อนจิจา พนัช่างไม่รูเ้ลยว่าที่ตนรอดตายจากยาของบุหงาคราวนั้น เป็นเพราะสตัว์

เลี้ยงไม่สามารถท�าร้ายเจ้าของได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม จงึเรยีกได้ว่าพนัพ้นประตนูรก

มาเพยีงเลก็น้อยจรงิๆ



2

ระวังงูดุ!

หลังจากพวกเฟิสต์กลับไปสักพัก พันก็นั่งมองสวนอย่างเหม่อลอย ก่อนจะ

ได้สตเิมื่อได้ยนิคนเคาะโต๊ะเรยีก

“นาย ผมถามจรงิๆ เถอะ ท�าไมนายถงึต้องพาพวกคุณเฟิสต์ไปด้วย” ทนิถาม

อย่างไม่เข้าใจ

เมื่อทกุคนได้ยนิค�าถามของทนิต่างกล็ะมอืจากกจิกรรมที่ท�าอยู ่แล้วเงี่ยหฟัูงค�า

ตอบของพนั เพราะท่าทางการเดนิทางเข้าป่าของเฟิสต์ครั้งนี้จะมอีะไรบางอย่างซ่อนอยู่

“กค็งเหมอืนกบัที่ผมอนญุาตให้ทนิมาเป็นลกูน้องนั่นแหละครบั” พนัตอบเรยีบๆ 

เจ้าหมอนี่กเ็ป็นอกีคนหนึ่งที่น่าสงสยั อย่านกึนะว่าเขาจะลมืความผดิปกตขิองทนิ

“โธ่~นายก.็..ตวัผมไม่มเีรื่องอะไรน่าสงสยัหรอก เหน็ไหม ผมท�าประโยชน์ให้

นายได้ตั้งหลายอย่าง แล้ว...” ทินก�าลังจะบรรยายสรรพคุณของตัวเองอีกยืดยาวถ้า 

ไม่ถูกพนัห้ามเอาไว้

“พอๆ!” พนัเอ่ยขดัเจ้าตวัดทีี่รบีแก้ต่างให้ตวัเอง

“ง่า~นายก.็..ขดัท�าไมอะ ทนิก�าลงัจะบรรยายสรรพคุณให้ฟัง” ทนิบ่นเบาๆ

“เอาละ มาพูดเรื่องเดมิกนัก่อนดกีว่า ที่ทนิถามถงึเหตุผลที่ผมพาคุณเฟิสต์ไป

ด้วยน่ะ” พนัพูดพลางนกึคดิถงึเหตุผล

‘นั่นสิ ตอนนั้นเราเองยังหนีพวกคุณเฟิสต์ออกไปนอกเมืองอยู่เลย แล้วท�าไม

อยู่ๆ ถงึยอมให้คุณเฟิสต์ตดิตามไปได้นะ แถมยงัยอมให้ให้พรรคพวกของคุณเฟิสต์
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ดูถูกอกี’ พนันั่งหลบัตาพยายามเรยีบเรยีงความคดิ ท่ามกลางสายตาของพวกทนิ

เมื่อรู้ว่าเฟิสต์คอืผู้เล่นอนัดบั 1 ของเกมฝันที่เป็นจรงิ เขากร็ู้สกึแปลกใจมากที่

ผู้เล่นซึ่งคนจ�านวนมากยอมรับติดต่อเขาเรื่อยมาตั้งแต่ครั้งที่เขาซื้อกระเป๋าจากอีกฝ่าย 

แต่เนื่องจากพนัไม่อยากยุง่เกี่ยวกบัเรื่องราวอื่นๆ นอกเหนอืจากการเข้าป่าให้มากไปนกั 

เขาจงึตดัสนิใจหนอีอกจากเมอืงทนัท ีแต่สุดท้ายกลบัหนไีม่พ้น

พนัยิ่งสนใจยกก�าลงัสองเมื่อรูว่้าเฟิสต์เจอตนเพราะอาศยัซกิซ์เซนส์ เขาไม่สงสยั

เลยว่าท�าไมเฟิสต์จงึมาได้ไกลถงึเพยีงนี้ เพราะนอกจากจะมบีุคลกิ นสิยั และการคดิ

วเิคราะห์ที่ดแีล้ว ที่ส�าคญัเฟิสต์ยงัดวงดอีกีด้วย

พนัพยายามคดิต่อไปว่ามเีรื่องอะไรอกีที่ท�าให้เขาสนใจพวกเฟิสต์ ทว่ากไ็ม่แน่ใจ 

นอกจากเรื่องที่อยากรู้ว่าหากเขาได้น�าทางคนที่แทบไม่รู้จกั แถมคนคนนั้นยงัอยู่ในจุด

สูงสุดของเกม เขาจะสามารถท�าได้เหมอืนกบัไอดอลหรอืไม่ แต่ผลปรากฏว่าล้มเหลว

ไม่เป็นท่า

จรงิอยู่ที่พรรคพวกของเฟิสต์มอีคต ิ แต่ไอดอลของเขาเองกเ็คยเจอเหตุการณ์

เช่นนี้มาเหมอืนกนั แถมยงัสามารถท�าให้คนที่มอีคตเิปลี่ยนมานบัถอืตวัเองได้อกีต่างหาก 

ไม่เหมอืนเขาซึ่งแทนที่จะท�าให้พวกนั้นนบัถอื ดนัเผยสภาพแย่ๆ ให้เหน็ซะก่อน

ก่อนที่พันจะหันไปอธิบายให้พวกนั้นเข้าใจ เขาก็เหลือบไปเห็นแจกันสีขาวที่ม ี

ดอกไม้สม่ีวงอ่อนเหมอืนสโีปรดของใครบางคนที่เขารู้สกึตรงึตาตรงึใจ แม้คนคนนั้นมกั

จะมองเขาด้วยสายตาแฝงความหงุดหงดิและหมั่นไส้ รวมถงึแสดงกริยิาน่าข�าเมื่อเขาท�า

เหมือนไม่เห็นอยู่ในสายตา แต่ก่อนที่พันจะเพ้อออกมา เขาก็รีบสะบัดหัวไล่ความคิด 

นกึไม่ถงึเลยว่าตวัเองจะคดิแบบนั้นกบัอกีฝ่าย

“นาย ไม่ต้องบอกก็ได้นะ” ทินเอ่ยเสียงอ่อยๆ ถึงอยากรู้แค่ไหน แต่พอเห็น 

คนตรงหน้ามสีหีน้าครุ่นคดิและแววตาทอประกายแปลกๆ แบบนี้ เขายอมถอยดกีว่า

“เอาเถอะ เพื่อท�าให้ไม่มอีะไรคาใจ ผมจะบอกเหตุผล” พนัเอ่ยเสยีงเรยีบก่อน

จะถอนหายใจ “ผมแค่...อยากน�าทางเท่านั้นเอง” พนัเอ่ยจบกร็ู้สกึว่าใบหน้าร้อนวูบ เขา

รบีเดนิออกไปจากบ้าน ปล่อยให้ทนิอึ้งไป 10 วนิาท ีและปล่อยให้คนอื่นๆ งงว่าพนัพูด

ถงึอะไรกนัแน่

“ผดิหรอืที่อยากน�าทางบ้าง” พนัอดร�าพงึร�าพนักบัตวัเองไม่ได้ ที่เขาเล่นเกมนี้ก็

เพื่อเข้าป่าตามรอยไอดอล ในเมื่ออตุส่าห์มเีหยื่อให้ลองน�าทาง มนักเ็ข้าทางน่ะส ิถงึคราว
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ที่แล้วจะผดิพลาดไปหนอ่ยกเ็ถอะ แต่คราวนี้จะไม่เป็นอยา่งนั้นแน่นอน ขอรบัรองด้วย

เกยีรตขิองจอมพรานเลย!

พันไม่รู้ว่าตัวเองเดินใจลอยมาถึงสวนของพุกกับจุกได้อย่างไร แต่พอเห็น 

ภาพพุกกับจุกนอนแช่ตัวอยู่ในบ่อโคลนแล้วเขารู้สึกดีเหลือเกินจึงเดินไปใกล้ เมื่อ 

พวกมนัเงยหน้าขึ้นมามองพบว่าเป็นเขากน็อนแช่โคลนต่อไปอย่างสบายใจ ส่วนเขาได้

แต่ส่ายหน้าด้วยความเอน็ดู

จากนั้นพนักม็าหยุดอยู่หน้าโพรงซึ่งทางเข้าโผล่ขึ้นมาเหนอืพื้นดนิ และเมื่อเข้าไป

ข้างในจะพบทางเดนิที่ลาดเอยีง แม้จะรู้สกึแปลกๆ แต่เขากต็ดัสนิใจจะเดนิลงไปเพื่อ

คลายความสงสยั ก่อนที่จู่ๆ จะต้องหยุดการส�ารวจ เมื่ออะไรบางอย่างพุ่งตรงมาอย่าง

รวดเรว็

“นายท่านเจ้าคะ หยุดก่อน อย่าเข้าไปในนั้น!” เสยีงตะโกนอย่างรบีร้อนที่ฟังดู

คุ้นหูดงัขึ้น

พนัรบีหนัไปมองและพบป๊อปปี้ซึ่งกลบัเป็นดอกไม้แล้ว รู้สกึว่าบรเิวณนี้จะเป็น

จุดสุดท้ายที่ป๊อปปี้ต่อสู้ พอมนตร์ของเทพารกัษ์คลายเธอจงึมาอยู่ตรงนี้

“แงะๆ~!” ยงัไม่ทนัที่พนัจะเอ่ยทกัป๊อปปี้ พุกกบัจุกกร็้องขึ้น

พนัหนักลบัไปมองพกุกบัจกุที่วิ่งตรงมาทางเขาอย่างตกใจ ทนัททีี่รูส้กึวา่มอีะไร

บางอย่างก�าลงัจะออกมาจากโพรง เขากร็บีกลิ้งหลบ ความเรว็จากตอนแรกที่ช้าเกนิไป

พลนัเพิ่มขึ้นเหมอืนมแีรงอะไรบางอย่างมาฉุด

“แฮกๆ~” พนัหอบหายใจ รู้สกึตื่นเต้นตกใจเพราะเหตุการณ์เกดิขึ้นกะทนัหนั

มากจนกระทั่งตั้งตวัไม่ทนั

เมื่อมองไปทางปากโพรง เขาก็เห็นหัวขนาดใหญ่คล้ายหัวไดโนเสาร์ประเภท 

กินเนื้อยื่นออกมาจากปากโพรง มันแสยะปากอวดเขี้ยวแหลมคมท�าเอาเขาสยดสยอง 

แต่ถึงหัวประหลาดจะพยายามดันออกมาขนาดไหนมันก็ไม่สามารถออกมาได้มากกว่า

ที่เป็นอยู ่จงึหนัมาจ้องเขาอย่างหวิกระหาย ก่อนจะพน่ลมหายใจแรงๆ ออกมาทางจมกู

จนฝุ่นฟุ้ง แล้วค่อยๆ หายเข้าไปในโพรงตามเดมิ

“มัน...ตัวอะไรกันฟะเนี่ย!” เสียงของเอกที่ดังอยู่ข้างๆ ท�าให้พันรู้แล้วว่าท�าไม

เขาถงึกลิ้งเรว็ขึ้น
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“มนัน่าจะถามว่าไอ้ตวันี้มาได้ยงัไงมากกว่านะ” พนัเอ่ยระหว่างยนืขึ้น

เมื่อพนัหนัไปมองรอบๆ กเ็หน็สมาชกิของบ้านหนองน�้าซบัมาครบทกุคน ไม่เว้น

แม้แต่หนูปิ่นที่มองไปยังโพรงด้วยแววตาประหลาด จนเขาชักหวั่นๆ อย่างไรก็ไม่รู้ว่า 

วนัต่อมาไอ้ตวัที่อยู่ในโพรงจะไปอยู่ในท้องของหนูปิ่น

พันมองไปยังทางเข้าโพรงที่ยังดูสงบเงียบเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นมาก่อน 

แล้วหนัไปหาป๊อปปี้ที่อยู่ไม่ไกลจากจุดนั้นนกั

“ป๊อปป้ีรูใ้ช่ไหมว่าตวัอะไรที่อยูใ่นนี้ และใครเอามาปล่อยไว้” พนัถามป๊อปป้ีทนัท ี

อยู่ใกล้แค่นี้อย่างไรกต็้องรู้เรื่องบ้าง

“เอ่อ...” ป๊อปปี้ส่ายดอกไปมาด้วยความล�าบากใจ

“ขอโทษเจ้าค่ะ นายท่าน บหุงาเอามนัมาปล่อยไว้เองเจ้าค่ะ” ภตูสาวร่างบางหยดุ

ยนืต่อหน้าพนัแล้วก้มหวัลงขอโทษ

“ถ้าอย่างนั้นบหุงาเอาเจ้าตวันั้นมาจากไหน แล้วเอามาท�าอะไร” พนัถามด้วยเสยีง

เรยีบๆ สร้างแรงกดดนัได้ดจีนทุกคนรู้สกึถงึบรรยากาศอดึอดัที่เกดิขึ้น

“บุหงา...บุหงาสั่งซื้อมาจากร้านค้าเจ้าค่ะ มนัเรยีกว่า งูยกัษ์ทะเลทราย ส่วนที่

เอามาท�าอะไรนั้น บุหงาเอาไว้ใช้เป็นกระสายยา เพราะเลือดของมันมีประโยชน์มากๆ 

แถมยังสามารถใช้ได้ตลอดไม่มีวันหมดง่ายๆ ตราบใดที่มันยังไม่ตายอีกด้วย” บุหงา

เอ่ยด้วยน�้าเสียงสั่นเครือ ไม่เคยรู้สึกหวาดกลัวและเศร้ามากเท่ากับตอนที่เห็นสีหน้า

เฉยชาของนายท่านซึ่งเธอแสนจะเคารพรกั

ก่อนที่บรรยากาศจะอมึครมึมากไปกว่านี้ กม็เีสยีงดนตรเีบาๆ ดงัขึ้นท�าให้ทุกคน

ตั้งใจฟัง ยิ่งตั้งใจฟังเสยีงดนตรกีย็ิ่งดงัขึ้น จากท่วงท�านองละมนุละไมปลอบโยนกค่็อยๆ 

มชีวีติชวีาด้วยเสยีงของฟลตุ ตามมาด้วยเสยีงร่าเรงิของไวโอลนิ จนบรรยากาศอมึครมึ

หายไปและเริ่มผ่อนคลายมากขึ้น เมื่อทุกคนต่างหันไปหาที่มาของเสียงก็พบว่า เสียง

เหล่านี้ดงัออกมาจากเหล่าผกาสวรรค์นั่นเอง

“เฮ้อ~” พันถอนหายใจ เมื่อเห็นว่าบุหงามทีที่าส�านกึผิดกเ็ริ่มโกรธไม่ลง เลย 

ตักเตือนไปพอประมาณ สุดท้ายจึงถามที่มา “แล้วท�าไมบุหงาถึงเอามาไว้หน้าบ้านล่ะ 

หลงับ้านกม็ใีห้ไว้ แบบนี้ถ้ามอนสเตอร์บางตวัหรอืคนที่เดนิทางผ่านมาไม่ทนัระวงัมหีวงั

ตกเป็นเหยื่อไอ้ตวันั้นกนัเป็นแถวๆ” พนัค่อยๆ พดูแม้ตอนแรกจะโมโหนดิหน่อยที่บุหงา

ไม่บอกก่อนกเ็ถอะ
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“เอาไว้หลงับ้านไม่ได้เจ้าค่ะ พวกคณุต้นอสรพษิไม่ยอมกนั” บุหงาหงดุหงดินดิๆ 

เมื่อเอ่ยถงึพวกต้นอสรพษิทั้งหลายที่พากนัประท้วง

“ต้นอสรพษิ?!” พนัทวนค�า ที่นี่มตี้นแบบนั้นด้วยหรอื ท�าไมเขาถงึไม่เหน็

“ก็ใช่น่ะสิเจ้าคะ ถ้าเจ้างูยักษ์ตัวนี้ไปอยู่แถวๆ หลังบ้านนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น

หรอกเจ้าค่ะ เพราะพวกนั้นอยู่สุดหลงับ้านพอด ีแต่เจ้าพวกนั้นดนับอกว่างูยกัษ์แสนมี

ประโยชน์ของบุหงาเป็นพวกผ่าเหล่า รบัไม่ได้บ้างละ อปัมงคลบ้างละ ไม่ส�านกึเลยว่า

ตอนนั้นได้ดทูวีเีพราะใคร” บหุงารบีรายงานเรื่องต้นอสรพษิและโยนความผดิให้อกีฝ่าย

ไปเตม็ๆ

“ทา่นทองต่างหากละ่เป็นคนเอามาให้ ฟอ่ๆ~!” เสยีงแฉเรื่องโทรทศัน์ดงัขึ้นจาก

ด้านหลงั

ทุกคนมองไปยังต้นเสียงก็พบชายหนุ่มผู้มีร่างกายท่อนล่างเป็นงู ท่อนบนเป็น

มนุษย์

“ยนิดทีี่ได้รู้จกัขอรบั นายท่านชาย” หนุ่มครึ่งงูเอ่ยขึ้นพร้อมกบัยกมอืขวาแตะ

หน้าอกซ้าย แล้วก้มตวัลงท�าความเคารพ

“นายเป็นใคร?!” พนัถามด้วยความตกใจ บ้านที่เขาซื้อมามนัแถมครึ่งคนครึ่งงู

มาให้ด้วยหรอืเนี่ย

“กระผมคอืต้นอสรพษิที่รวมตวักนัขอรบั นายท่าน” ชายหนุม่ครึ่งคนครึ่งงกูล่าว

อย่างสุภาพนอบน้อม

“เจตภูตสนิะ” ทนิเอ่ยอย่างรู้จกัดี

“เจตภตู~!” ทกุคนร้องขึ้นอย่างมนึงงว่าอะไรคอืเจตภตู กระทั่งครึ่งคนครึ่งงเูอง

ยงัท�าหน้าตาตื่น แบบตนเรยีกว่าเจตภูตเหรอเนี่ย

“เจตภตูเป็นดวงจติแบบหนึ่งครบันาย ทั่วไปเรยีกว่าวญิญาณคนเป็น ซึ่งในเวลา

ที่เราหลบัหรอือยู่ในภวงัค์ ดวงจติของเราสามารถออกไปเดนิเล่นนอกร่างได้ แล้วแต่ว่า

ใครจะไปในสภาพยงัไง” ทนิอธบิายให้พนัรวมถงึเจ้าตวัที่ยงัไม่รูว่้าตนเองเป็นเจตภตูให้

เข้าใจอกีด้วย

“อ้อ! วญิญาณคนเป็นนี่เอง ว่าแต่ท�าไมต้นอสรพษิถงึมเีจตภูตได้ล่ะ” พนัเอ่ย

อย่างเข้าใจระดบัหนึ่งและไม่เข้าใจอกีหลายระดบั

“ผมคดิว่าน่าจะเป็นเจตภตูของธรรมชาต ิพวกคณุมคีวามต้องการจะเคลื่อนไหว
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ใช่ไหมครบั” ทนิหนัไปถามทางชายหนุ่มครึ่งคนครึ่งงู

“ใช่แล้วครบั เนื่องจากคราวศกึครั้งที่แล้วพวกเราสามารถแปลงร่างเป็นได้แค่งู 

เลยอยากจะมรีูปร่างเหมอืนภูตดอกไม้ตนอื่นๆ บ้าง จะได้ช่วยนายท่านได้” เจตภูตของ

ต้นอสรพิษเอ่ย เขารับรู้ถึงความโศกเศร้าของเหล่าต้นอสรพิษที่ตอนโดนมนตร์จันทรา

ดนัลมืคดิถงึร่างมนุษย์ แต่ไปคดิถงึร่างของงู กเ็จ้างู 2 ตวัดนัชอบมาเดนิเล่นแถวนั้น 

นี่นา คดิแล้วเจบ็ใจจรงิๆ

ทุกคนพยายามท�าสหีน้าเข้าอกเข้าใจทนัท ีก่อนจะรบีเบอืนหน้าหนไีม่ให้เจตภูต

เหน็ว่าแต่ละคนก�าลงักลั้นหวัเราะอย่างสุดความสามารถ

“ว่าแต่ท�าไมพวกนายถงึไม่ยอมให้สร้างไว้ด้านหลงัล่ะ มนัปลอดภยักว่านะ” เอก

ถามหลงัจากช่วงที่ต้องกลั้นหวัเราะผ่านไปแล้ว

“เป็นเจ้าจะเอาของอนัตรายแบบนี้ไว้ในบ้านตวัเองน่ะหรอื บ้านของใคร ใครก็

รกั แถมเจ้านี่ยงัเป็นงผู่าเหล่าอยูน่อกสารบบ แบบงกูไ็ม่ใช่ ไดโนเสาร์กไ็ม่เชงิ งบู้านไหน

มขีา 2 ขากนั” แล้วเจตภูตต้นอสรพษิกเ็ริ่มสาธยายเรื่องที่ตนยอมรบังู 2 ขาไม่ได้

“งูที่ม ี2 ขานี่เรยีกว่างูได้ด้วยเหรอ” พนัหนัไปถามบุหงา

“กช็ื่อมนับอกว่างูนี่คะ นายท่าน” บุหงาโยนความผดิไปให้คนตั้งชื่อ

“เอาเถอะๆ มนัจะเป็นงูหรอือะไรกช็่าง แต่เอาไว้หน้าบ้านแบบนี้ ถ้าใครไม่ระวงั

ได้กลายเป็นเหยื่อของมันแน่ๆ” พันเอ่ยถึงปัญหาชิ้นโตซึ่งจะสั่งให้ทิ้งไปก็ไม่ดี ไม่งั้น 

แม่ภูตสาวของเขาได้ไปหาตวัที่พลิกึกว่านี้มาแน่

“ลองตดิป้ายไว้หน้าบ้านสคิะว่า ระวงังูดุ แล้วกต็ดิป้ายหน้าทางเข้าว่า บ้านของ

งูยกัษ์ทะเลทราย” บุษบาลองเสนอความคดิเหน็ แม้ไม่แน่ใจว่าจะใช้ได้ผลไหม แต่เธอ

เคยเหน็บ้านของคนในโทรทศัน์ที่ตดิป้ายว่า ระวงัสนุขัด ุในเมื่อบ้านหลงันี้ไม่มสีนุขัมแีต่

งู กต็้องตดิว่างูดุสิ

บุษบามองหน้าแต่ละคนด้วยใจเต้นตุ๋มๆ ต้อมๆ

“ความคิดดีนี่!” พันกล่าวอย่างดีใจที่หาข้อยุติได้ จากนั้นจึงสั่งให้เจ้าของงูไป

จดัการตดิป้ายให้เรยีบร้อย แล้วถอืโอกาสชวนพวกบรรดาภตูของตนไปนั่งดภูาพยนตร์

กนัในบ้าน พร้อมกบัมอบหน้าที่ให้ 5 ทโมนไพรของเขาไปตรวจสอบประชากรดอกไม้

จากดงผกาโลกนัตร์ว่าอยู่ครบไหม และต้องการอะไรเพิ่มเตมิหรอืเปล่า

“โธ่~นายอะ! ดอกไม้ของนายมตีั้งกี่พนัดอก” เสยีงโอดครวญของบรรดาลกูน้อง
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ดงัขึ้น

“ถ้าผมสามารถออกไปได้ ผมคงไปจัดการเองแล้วละ” พันตอบประโยคเดียว

แต่ท�าเอาบรรดาลูกน้องหุบปากสนทิ

บรรดาลกูสมนุต่างคดิถงึเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้ จะว่าไปนายของพวกเขาเองกร็กัสตัว์

เลี้ยงอยูแ่ล้ว ไม่ว่าจะดแูปลกพลิกึกกึกอือย่างแม่ป่ินมณ ีหรอืดธูรรมดาอย่างคณุกระบอื

ทั้ง 2 ตวั ดูแล้วกร็ู้เลยว่าพนัรกัพวกมนัขนาดไหน แปลว่านายไว้วางใจให้พวกเขาดูแล

พวกสตัว์เลี้ยงตวัโปรดน่ะส!ิ



3

พร้อมเดินท�ง

หลงัจากสั่งงานพวก 5 ทโมนแล้ว พนักเ็ดนิไปกบัภตูทั้งห้าของตนอย่างสบาย

อุรา ที่บอกว่า 5 เพราะต้องเพิ่มสมาชกิใหม่อย่างเจตภูตต้นอสรพษิไปอกี 1 ตน กลาย

เป็น 5 ตน

“นายมชีื่อหรอืเปล่าล่ะ เรยีกเจตภูตแล้วมนัแปลกๆ” พนักล่าวกบัชายหนุ่มครึ่ง

งูที่เลื้อยตามมา

“ไม่มหีรอกขอรบั นายท่าน พอกระผมรูส้กึตวัอกีทกีม็ร่ีางเช่นนี้แล้ว รูเ้พยีงอย่าง

เดยีวว่าต้องมาหานายท่าน” ชายหนุ่มครึ่งงูตอบ

“ถ้าอย่างนั้นชื่อว่า เจต กแ็ล้วกนั เรยีกง่ายดดี้วย” พนัเอ่ยขึ้นหลงัจากคดิชื่ออยู่

นาน

หลังจากตั้งชื่อเสร็จ พันก็พาภูตทั้งห้าไปยังห้องนั่งเล่นที่ติดตั้งโทรทัศน์ขนาด

ใหญ่เอาไว้ ท�าเอาภูตแต่ละตนท�าหน้าตาตื่นเต้น ไหนจะมีระบบล�าโพงฝังในห้องที่ถูก

ปรับแต่งให้เป็นทั้งห้องคาราโอเกะและห้องระดับโรงภาพยนตร์มาเอง ซึ่งสามารถดู

ภาพยนตร์ 3 มติไิด้

“สุดยอดเลยเจ้าค่ะ นายท่าน” เสยีงของบุษบาดงัขึ้นด้วยความตื่นเต้น เธอเอง

กเ็ป็นหนึ่งในคนที่ตดิโทรทศัน์มาก

“ว่าแต่นายท่านมีอะไรจะพูดกับพวกกระผมหรือขอรับ” ทองเอ่ยอย่างเป็นงาน

เป็นการทนัท ีเพราะหากให้แม่บุหงากบัแม่บุษบาเป็นคนเริ่มถามเรื่องงาน กค็งต้องหลงั
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จากดูภาพยนตร์จบไป 3 เรื่องแล้ว

“ครั้งนี้ผมอาจจะไปนาน เลยอยากฝากให้ทกุคนดแูลที่นี่ และจะมอบหมายงาน

บางอย่างให้” เมื่อพนัพูดจบภูตแต่ละตนต่างกท็�าสหีน้าไม่พอใจ

“นายท่านขอรบั กระผมขอตดิตามไปด้วยได้หรอืไม่ คอืว่ากระผมเองกไ็ม่คุ้น

กบัที่นี่เท่าไหร่” เจตท�าท่าจะขอไปด้วย

“นายท่านขอรบั พวกกระผมเองกอ็ยากไปเหมอืนกนั” ทองกบัเงนิรบีเสนอหน้า

อย่างกลวัตกขบวน

“บหุงากบับษุบากอ็ยากไปนะเจ้าคะ นายท่าน” สองสาวกไ็ม่น้อยหน้า งอแงอยาก

จะไปด้วยทนัที

“ถา้ไปกนัหมด แลว้ใครจะดแูลบา้นหนองน�้าซบัล่ะ แล้วบรรดาดอกไมท้ั้งหลาย

ล่ะ จะเป็นยงัไง ดอกไม้ในบ้านยงัพอว่า แต่ดอกไม้ที่คอยช่วยเหลอืผมบางต้นตกหล่น

อยูใ่นป่าด้านนอกซึ่งอนัตรายมาก หากทกุตนไปกบัผม ใครจะอยูด่แูลพวกที่เหลอื” พนั

พูดให้ภูตแต่ละตนคดิ

ภูตแต่ละตนเองกใ็ช้ความคดิหนกั อยากไปกอ็ยาก แต่ใครจะดูแลบ้านล่ะ จาก

นั้นทั้งหมดต่างกต็กอยู่ในห้วงความคดิของตวัเอง

‘ยงัไงกเ็ลอืกไปกบันายท่านอยูแ่ล้ว เพราะเราไม่รู้เรื่องบ้านสกัอย่างเลยนี่นา’ เจต

คดิ

‘ง่า...อยากไปก็อยากไป แต่ลูกผู้ชายกระทิงแดงแบบเราจะทนอุดอู้อยู่เฝ้าบ้าน

ได้ยงัไง แต่ถ้าไปใครจะดูแลปกป้องเดก็ (?) และสตรอี่อนแอ (?) ล่ะ’ เงนิคดิ

‘ถึงตายเราก็จะไป เจ้าพวกนั้นดูแลตัวเองได้อยู่แล้ว มีแต่ต้องระวังความ

ปลอดภยัของคนอื่นมากกว่า’ ทองคดิ

‘อยากไปกับนายท่านจัง ไม่เห็นหน้านายท่านแล้วกินข้าวไม่ลง แต่...อยากอยู่

บ้านจงั ไม่ส ิถ้าอยูบ้่านจะอดเจอหน้านายท่าน อ๊ะ! มวีธินีั้นอยูน่ี่นา ถงึอยูบ้่านกส็ามารถ

เหน็หน้านายท่านได้เหมอืนกนั’ บุษบาคดิ

‘ถ้าไปกจ็ะได้สนกุกบัการผจญภยัแปลกๆ ใหม่ๆ แต่...มหีวงัอดได้เงนิค่ายาแน่ๆ 

เลย ถ้าอย่างนั้นอยู่บ้านปรุงยาส่งขายดกีว่า จะได้มเีงนิมาตดัชุด ซื้อเครื่องประดบั อ่า...

ไหนๆ กม็บี่อน�้าพุร้อน บ่อโคลนสมุนไพร เวลานายท่านไม่อยู่ จะได้เปิดบ่อเกบ็เงนิคน

ที่มาใช้บรกิาร ถ้าคนไหนชกัดาบปล่อยให้งูยกัษ์ทะเลทรายจดัการกไ็ด้ แถมยงัมพีรรค
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พวกในบ้านคอยคุมพื้นที่อกี เงนิๆ อยู่บ้านดกีว่า’ บุหงาคดิ

พนัเหน็สหีน้าของภูตแต่ละตนยามคดิสะระตะแล้วอดข�าไม่ได้ สุดท้ายเมื่อเหน็

สหีน้าปลงตกเขาจงึถามว่า

“เอาละ ตกลงว่าใครจะอยูเ่ฝ้าบ้านยกมอืขึ้น!” พนัเอ่ยจบสองสาวกช็มูอืขึ้นทนัท ี

ส่วนหนุ่มๆ พากนัมองซ้ายมองขวาแล้วกน็ั่งยิ้มดใีจ ‘งานนี้ได้ไปแล้วพวกตู’

“ไม่ต้องยิ้มเลย” พนัแขวะภตูหนุม่ๆ ของตนที่ท�าท่าทางดใีจ แล้วหนัมาบอกสอง

สาวว่าต้องจดัการอะไรบ้าง รวมทั้งมอบหมายให้ดูแลพวกดอกไม้ที่ออกไปอยู่ด้านนอก

ด้วย

“ไม่ต้องห่วงนะเจ้าคะ นายท่าน บุษบากับบุหงาจะตั้งใจดูแลบ้านเองเจ้าค่ะ” 

บุษบายิ้มน้อยๆ ท�าให้พนัวางใจได้ แล้วหนัมาทางบุหงาที่ท�าหน้าตาแปลกๆ

“นายท่านเจ้าคะ~ ถ้าบุหงาปรุงยาเสรจ็แล้วจะให้เอาไปขายตรงไหนหรอืเจ้าคะ” 

บุหงาออกอาการทนัท ี เมื่อนกึขึ้นได้ว่าพนัอนุญาตให้ขายกจ็รงิ แต่ไม่ได้บอกว่าให้ขาย

ที่ไหน

“ในห้องท�างานของผมมีปุ่มที่ใช้ควบคุมดูแลร้านค้าต่างๆ อยู่ บุหงาไปศึกษา

ข้อมูลที่ผมท�าไว้คร่าวๆ ก่อนนะ แล้วเลอืกเอาว่าจะเอาไปวางขายที่ไหน อ้อ! จะวางที่

เมอืงววีั่น เมอืงเมาระตะ และเมอืงอบดูาบนิกไ็ด้นะ ที่เมอืงอบดูาบนิผมท�าร้านค้าไว้แล้ว 

แต่เมอืงอื่นๆ ยงัไม่มเีวลาท�าเลย ถ้าบุหงาสนใจจะลองดูกไ็ด้” พนัเอ่ยอย่างเพิ่งนกึขึ้น

มาได้ แต่เมื่อสบตาบหุงาแล้วเขากต้็องสะท้านเฮอืก ชกัรูส้กึเสยีใจที่บอกให้เอายาไปขาย

‘ขอแสดงความอาลยัล่วงหน้าแด่เหยื่อทุกคน’

“นี่ครับนาย แฮกๆ~” เสียงของเอกดังขึ้นก่อนจะรีบมอบรายงานที่หนากว่า  

30 เซนตเิมตรให้พนั

พันซึ่งมาพร้อมกับบุหงาแหละบุษบารับรายงานมาแล้วมองอึ้งๆ เมื่อมองพวก

เอกกน็กึข�าสภาพที่มเีหงื่อโชกทั้งตวั

“เอานี่ไปจัดการทีนะ สองสาว” พันพูดแล้วโยนภาระให้สองสาวทันที ครั้งนี้ 

ทุกคนรู้แล้วว่าบุหงาตดินสิยัแบบนี้มาจากใคร

“ไปพกักนัก่อนเถอะ พวกนาย เดี๋ยวอกีไม่นานพวกคุณเฟิสต์กต็ดิต่อมาแล้ว” 

พนัหนัไปเอ่ยกบั 5 ทโมนที่ยงันอนแผ่สามสลงึอยู่บนพื้นห้อง
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เจ้าพวกนั้นกเ็ชื่อฟงัพนัด ีเพราะต่างลกุขึ้นเดนิโซเซกลบัห้องของตวัเองที่พนัจดั

ไว้ให้

หลงัจากนั้นสกัพกัพนักไ็ปนั่งท�าความสะอาด .458 อย่างอารมณ์ด ีพลางนกึถงึ

เรื่องที่ต้องท�าระหว่างการเดนิทาง

‘ในถ�้าน่าจะมดื คงต้องมแีสงสว่างน�าทาง ถงึคบไฟจะสว่างพอ แต่เอาสปอตไลต์

ไปด้วยดกีว่า สว่างกว่าอกี อ้อๆ เรามไีข่มุกราตรดี้วยนี่ แจกให้พกตดิตวัคนละ 1 ลูก

ดกีว่า ว่าแต่จะเอาลูกขนาดไหนดนีะ’

พนัคดิได้ดงันั้นกร็บีตรงไปยงัห้องเกบ็สมบตัส่ิวนตวัทนัท ีห้องเกบ็สมบตัแิห่งนี้ 

มขีนาดเกอืบเท่ากบัห้องโถง และมกีล่องไม้เรยีงซ้อนกนัเป็นตั้งๆ สูงจดเพดาน แถมยงั

มปี้ายตดิไว้กนัเจ้าของลมือกีด้วย

พันมองหากล่องที่ติดป้ายว่า ไข่มุก เมื่อเจอแล้วก็ต้องไล่ประเภทต่อเพราะมี

ไข่มุกหลายรายการเหลอืเกนิ ตั้งแต่ไข่มุกน�้าค้าง ไข่มุกใต้น�้า และไข่มุกราตร ีเมื่อเจอ

ไข่มุกราตรแีล้ว เขากไ็ม่รอช้ายกกล่องออกมากองรวมกนัทั้งหมด 20 กล่อง เพยีงแต่

เขาดนัลมืเขยีนหมายเลขก�ากบัเพื่อบ่งบอกขนาดของไข่มุกราตรใีนแต่ละกล่อง เขาเลย

ต้องเสยีเวลาเปิดกล่องไข่มุกราตรทีั้งหมดเพื่อหาขนาดที่ต้องการ

เมื่อเปิดกล่องที่ 5 พันค่อยเจอไข่มุกราตรีขนาดเหมาะมือ แต่ก็เริ่มมีปัญหา 

อกีแล้วว่าจะเอาไปกี่ลูกด ีถ้าเอาไปเท่ากบัจ�านวนคนแล้วมคีนท�าหายจะท�าอย่างไร เขา

เลยตดัสนิใจเอาทั้งกล่องใส่เป้ซึ่งยงัเหลอืที่ว่างอกีเยอะ ตามประสาคนมช่ีองเกบ็ของมาก 

ไหนจะยังมีไถ้ที่เหลือพื้นที่เก็บของอีกเพียบ ดังนั้นมีอะไรก็ยัดๆ ไปก่อนเผื่อจ�าเป็น 

ต้องใช้

เมื่อได้ของที่ต้องการแล้ว พนักเ็ดนิไปที่โต๊ะท�างานเพื่อนั่งนกึหาอะไรท�าระหว่าง

รอ จะนอนรอกไ็ม่มอีารมณ์ จะค้าขายหรอืกย็กหน้าที่ให้บหุงาไปแล้ว ด้วยความเบื่อเขา

จงึตดัสนิใจออกไปเดนิเล่นรมิระเบยีงซึ่งรู้สกึว่าจะสูงขึ้น

“แปลกจรงิๆ ท�าไมถงึรู้สกึว่าระเบยีงมนัสูงขึ้นนะ แล้วต้นไม้กด็ูใหญ่ขึ้น” พนั

บ่นกบัตวัเองอย่างสงสยั

“สมแล้วที่ท่านเป็นจอมพรานผู้สามารถท่องป่าแห่งความมดืมดิ จงึสงัเกตสิ่งที่

คนอื่นไม่สงัเกตได้ นอกจากนี้บรรดาลูกน้องของท่านเองกร็ู้สกึสงสยัเช่นเดยีวกนั”

พนัรู้ทนัทวี่าเจ้าของเสยีงที่กระจายไปในอากาศแบบนี้คอืใคร แม้จะไม่เหน็ตวั
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“หมายความว่ายงัไงครบั พี่เทฯ” พนัเรยีกชื่อย่อเมื่อรู้ว่าอกีฝ่ายส่งเสยีงมาโดย

ไม่ปรากฏตวัเพื่อกลั่นแกล้งเขา

“เทพารกัษ์ เรยีกให้ถูกๆ หน่อย” เจ้าของเสยีงในอากาศเหมอืนก�าลงักดัฟันพูด 

แล้วอธบิายต่อ “หากต้นไม้ยงัไม่หยุดเจรญิเตบิโต มนัย่อมสูงขึ้นอยู่แล้ว” พี่เทฯ ของ

พนักไ็ม่ยอมปรากฏตวัเช่นเคย

“ถ้าพี่เทฯ ยงัหายตวัแบบนี้ ผมจะเรยีกพี่เทฯ ต่อไปนะ” พนัรู้สกึสนุกที่ได้แหย่

เทพารกัษ์ประจ�าบ้าน

แทนที่จะมคี�าพูดโต้ตอบกลบัมา พี่เทฯ ของพนักลบัปรากฏกายขึ้น

“อย่าลืมด้วยล่ะว่าให้เรียก เทพารักษ์ เรียก พี่เทๆ แล้วมันน่าเททิ้งมาก” 

เทพารกัษ์หน้ามุ่ย ตั้งแต่มาประจ�าการที่นี่อารมณ์เขาชกัขึ้นๆ ลงๆ ทุกวนั

“ฮ่าๆๆ” พนัหวัเราะอย่างอารมณ์ดจีนหยดุไม่ได้ เขาถงึกบัตื่นตระหนกว่ามนัเกดิ

อะไรขึ้น แค่เขาหวัเราะพี่เทฯ มากไปหน่อยถงึกบัสาปให้เขาหวัเราะไม่หยุดเลยเหรอ!

ตอนแรกเทพารกัษ์นกึร�าคาญที่พนัเอาแต่หวัเราะ แต่พอเหน็พนัหวัเราะไม่หยุด

เลยเอะใจว่าเกดิอะไรขึ้น

“นี่มัน~!” เทพารักษ์ร้องอย่างตกใจ แล้วรีบลอยตัวกลางอากาศ ก่อนจะร่าย

คาถาอย่างเรว็ไว

“โอม...พระพายจงพดัพาสิ่งชั่วร้ายในอาณาเขตนี้ให้สลายไป!”

“แคก็ๆๆ!” พนัไอต่อเนื่อง

ปึง!

เสยีงประตูเปิดดงัขึ้น ก่อนที่ลูกสมุนทั้งห้าของพนัจะรบีวิ่งออกมา

“นาย! เกดิอะไรขึ้น ท�าไมท้องฟา้ถงึเป็นสนีี้!” เอกร้องถามเรื่องปรากฏการณ์บน

ท้องฟ้าอย่างตกใจ ก่อนจะหยุดมองพนัที่ยงันั่งไอไม่หยุดเนื่องจากการหวัเราะ

“นี่มนั...ใครปล่อยผงหวัเราะ!” ทนิพูดขึ้นเมื่อสมัผสัอากาศแล้วรู้ได้ทนัทวี่าเกดิ

อะไรขึ้น

“ขอโทษค่ะ~” เสยีงต้นเหตุที่ตะโกนรบัผดิดงัขึ้น

ทุกคนต่างก้มลงไปมองด้านล่าง เมื่อเหน็ภูตสาว 2 นางยนืท�าสหีน้าส�านกึผดิ 

พนักเ็ดนิลงไปหาด้วยสหีน้าที่ท�าเอาทกุคนที่มองได้แต่กลนืน�้าลาย แม้แต่เอกกบัเนยีงก็

ยงัไม่กล้าเอ่ยปาก พอสองสาวชี้แจงแถลงไขพนักแ็ทบปรี๊ดแตก
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“จะท�ายาอารมณ์ด ีแต่กลายเป็นยาหวัเราะไม่หยดุแทนอย่างนั้นเหรอ!” น�้าเสยีง

เรยีบๆ ของพนัดงัขึ้น เมื่อได้ฟังค�าอธบิายของผู้ต้องหาทั้งสอง

สรุปแล้วเรื่องเกิดขึ้นเพราะบุหงาปรุงยาที่ท�าให้อารมณ์ดีเพื่อเอาไปขายที่เมือง

ววีั่นซึ่งเป็นเมอืงชายทะเล แต่พอท�าเสรจ็เธอไม่รู้จะได้ผลแค่ไหน บษุบาเลยเสนอให้ลอง

เอาไปโปรยที่บ้านดกู่อน บงัเอญิช่วงเวลาที่สองสาวซดัขึ้นไปในอากาศ พนัออกมายนืรบั

ลมที่รมิระเบยีงพอด ีเขาจงึตกเป็นหนูทดลอง

“งั้นท�าไมยาตวันี้ถงึไม่มผีลกบัภตูล่ะ” พนัถามทนิ โดยที่สองสาวยงัยนืส�านกึผดิ

อยู่ข้างหน้า

“อมื...ขอผมตรวจสอบก่อนแล้วกนัครบั” ทนิพดูพร้อมกบัยกขวดใส่ตวัอย่างยา

และสูตรยาของบุหงาขึ้นมาดู “ผมว่ามผีลนะครบั เพยีงแต่ตวัยาออกฤทธิ์ไม่มาก และ

น่าจะให้ผลตรงข้ามกบัสิ่งที่เกดิขึ้นกบันาย ว่าแต่พวกคุณรู้สกึแย่หรอืหงุดหงดิบ้างหรอื

เปล่าครบั” ทนิถามเหล่าภูตที่นั่งล้อมวงกนัอยู่ ไม่เว้นแม้แต่เจตที่ชอบนั่งเล่นที่หลงับ้าน

เหล่าภูตต่างพยักหน้า โดยเฉพาะเจตที่เห็นด้วยสุดๆ เพราะเมื่อกี้เขาเกือบจะ

เข้าไปจดัการงูยกัษ์ทะเลทรายแล้ว เนื่องจากรบัไม่ได้กบัขา 2 ข้างของงู

“แบบนี้กแ็ปลว่าขายไม่ได้เหรอคะ” เสยีงโอดครวญดงัออกมาจากปากของบหุงา 

แปลว่าที่ท�าหน้าเศร้านี่เพราะคดิว่าจะขายไม่ออกหรอกหรอื

“ขายน่ะขายได้อยู่ เพียงแต่ต้องเอาไปขายในตลาดมืดแทน แต่งวดนี้ต้อง 

แบ่งครึ่งๆ เพราะได้ผมเป็นหนทูดลอง” พนัเอ่ยดกัคอใครบางคนไว้ทนัท ีเขาเองกอ็ยาก

แบ่งปันประสบการณ์หวัเราะไม่หยุดเหมอืนกนั แถมยงัมทีี่ส�าหรบัขายแล้วด้วย

“จริงหรือคะ!” บุหงาร้องขึ้นมาด้วยความดีใจ เรื่องหารเงินคนละครึ่งกับ 

นายท่านเธอไม่ว่าอะไรหรอก เพราะข้าวของทุกอย่างกเ็ป็นเงนินายท่านอยู่แล้ว ส่วนพนั

ได้แต่ส่ายหน้าให้ภูตสาวของตน

มผีู้ต้องการเข้ามาในบ้านของท่าน จะอนุญาตหรอืไม่

ทนัใดนั้นเสยีงระบบกด็งัขึ้น พนัตอบตกลงทนัท ีเพราะคนที่มสีทิธิ์ขออนุญาต

มแีต่คนที่เคยมาเยี่ยมแล้วเท่านั้น

“พวกคุณเฟิสต์มาแล้ว”

สิ้นเสยีงของพนั แสงกร็วมตวักนัเป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่ ก่อนจะปรากฏร่าง

ของคน 5 คน พนัจ้องร่างพวกนั้นอย่างตกใจ จะม ี5 คนได้อย่างไร ในเมื่อที่คุยกนัมี
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แค่คุณเฟิสต์ คุณโทนี่ คุณดาร่า และคุณชนิ แค่ 4 คนเท่านั้น

เมื่อแสงหายไป แล้วพนัมองเหน็คนที่ 5 เขากถ็งึกบัตกตะลงึ!



4

ลูกน้องคนใหม่

“แก~!” เสยีงเอกค�ารามดงัขึ้นก่อนใครทั้งหมด จากนั้นเจ้าตวักว็ิ่งปรี่จะเข้าไป

ชกคนตรงหน้า แต่ถูกพนักระชากแขนไปข้างหลงัเสยีก่อน

“ผมนกึว่าพวกคุณจะมากนั 4 คนซะอกี เพราะคุณบอกผมไว้แบบนั้น” พนัเอ่ย

เสยีงเรยีบเมื่อเหน็บุคคลที่ 5 ของกลุ่มเฟิสต์

เมื่อได้ยนิพนัพูดแบบนั้น กลุ่มเฟิสต์แต่ละคนกม็สีหีน้าไม่สบายใจ

“ขอโทษที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้านะครบั” เฟิสต์รบีเอ่ยปากขอโทษทนัท ี เพราะรู้ว่า

ตอนนี้พวกของพนัก�าลงัไม่พอใจอย่างมาก จนพนัเริ่มไม่สบายใจบ้าง จะว่าไปพนัเองก็

ไม่ได้ก�าหนดว่ากลุ่มของเฟิสต์จะไปได้กี่คน

“คุณพันครับ ผมเป็นคนขอตามหัวหน้ามาเองครับ ถ้าคุณพันไม่สะดวกก็ 

ไม่เป็นไร” ผู้พูดรบีออกตวัแก้ต่างให้หวัหน้าของตน และพูดกบัพนัด้วยน�้าเสยีงสุภาพ

เรยีบร้อยไม่เหมอืนเมื่อครั้งก่อน

พนัไม่นกึเลยว่าจะได้ยนิค�าพูดดีๆ  จากอคัน ีคนที่ท�าให้หนูปิ่นมณแีสนรกัของ

เขาบาดเจบ็ จนเขาไม่พอใจอย่างมากและอดัอคันปีางตาย

“ถ้าคุณจะตามมาก็ไม่เป็นไรหรอกครับ ว่าแต่คุณอัคนีไม่ได้ล็อกเอาต์ที่จุด

ปลอดภยัไม่ใช่หรอืครบั คงไม่สามารถกลบัไปจุดที่พวกเราออกมาได้” พนัถามด้วยความ

สงสยั

“คุณพันครับ อัคนีเขาต้องการเป็นลูกน้องของคุณน่ะครับ คุณจะตกลงหรือ
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เปล่า” เฟิสต์ถามค�าถามที่ท�าเอาพวกพนัเหวอไปตามๆ กนั

พนักบัพวกลูกน้องมองหน้าเฟิสต์อย่างตระหนกตกใจ แล้วหนัไปมองหน้าของ

อัคนีที่พยักหน้าให้ ส่วนหนูปิ่นแค่เห็นหน้านายอัคนีก็ท�าท่าเหมือนเตรียมจะกระโจน

เข้าไปงบัคอ แต่ตอนนี้กอ็้าปากรอแล้ว

“ผมขอคุยอะไรกบัคุณหน่อยได้ไหม คุณอคัน”ี พนัหนัหน้าไปถาม อคันพียกั

หน้าตอบตกลงอกีครั้ง แถมยงัท�าหน้าปลงตกไว้ล่วงหน้า

พันเดินน�าอัคนีไปยังหลังบ้าน ซึ่งพันเพิ่งเคยเยือนตอนไปดูต้นอสรพิษตามที่

เจตบอก

“ถ้าคณุอคันไีม่รงัเกยีจ นั่งลงก่อนดกีว่าครบั” พนัหนัหน้ามาพดูกบัอคันก่ีอนจะ

นั่งลงบนรากขนาดใหญ่ของต้นไม้ที่รบัน�้าหนกับ้านของพนัไว้

“ไม่เป็นไรครบั ผมนั่งได้” อคันว่ีาแล้วนั่งลงบนรากข้างๆ พนัอย่างไม่รงัเกยีจอะไร

“คณุพอจะบอกผมได้ไหมว่าท�าไม” พนัเปิดปากถามก่อน พลางสงัเกตสหีน้าของ

อคันทีี่เหม่อมองไปข้างหน้า

“ถ้าคุณพนัเคยคดิว่าตวัเองแขง็แกร่ง ถงึจะไม่ได้เก่งสุดๆ แบบคุณเฟิสต์ แต่ก็

ไม่ได้อยู่ชั้นปลายแถว กอ็าจจะท�าแบบเดยีวกบัผม ผมยอมรบัว่าตอนที่ได้เจอคุณพนั 

ผมคดิว่าคุณพนัคดิจะหลอกใช้คุณเฟิสต์ แต่หลงัจากผมต่อสู้กบัคุณ แล้วคุณเฟิสต์รู้

ว่าผมกบัเพื่อนๆ ที่เดนิทางไปด้วยกนัคดิอะไร คณุเฟิสต์กเ็ลยบอกว่า คณุเฟิสต์ต่างหาก

ที่เป็นคนขอตดิตามพวกคุณ” อคันกีล่าวพลางเหม่อมองข้างหน้า

พันที่รับฟังทั้งตกใจและชื่นชมเฟิสต์ เพราะอีกฝ่ายเป็นถึงสุดยอดผู้เล่นซึ่ง

หลายๆ คนเคารพและเชื่อมั่น แต่กลับยอมรับกับลูกน้องของตัวเองว่าขอติดตามเขา 

เข้าป่า

‘แต่มันก็ไม่ใช่เหตุผลที่อัคนีจะขอเป็นลูกน้องเรานี่’ พันพลันนึกได้ว่าเขาไม่ได้

ถามเรื่องเฟิสต์สกัหน่อย จงึหนัไปมองอคันวี่าจะกล่าวอะไรต่อ ดูเหมอืนว่าการกดดนั

ของเขาจะได้ผล อคันจีงึเปิดปากพูดต่อไป

“เมื่อผมโดนส�าเรจ็โทษแล้วตื่นมาที่เมอืงเริ่มต้น ผมกน็ั่งคดิเรื่องในวนันั้น และ

รู้สกึเสยีใจมากที่ท�าเรื่องไม่ดลีงไป ผมขอบอกว่าผมชื่นชมคุณมาก เพราะไม่ใช่แค่คุณ

อดัผม แต่คุณกย็งัมเีวลาไปอดัไอ้ไก่ยกัษ์ตวันั้นด้วย ขอบอกเลยว่าหมดัของคุณหนกั

จรงิๆ” อยู่ๆ อคันกีห็นัมามองหน้าพนัด้วยตาเป็นประกาย



34  จอมพร�นออนไลน์ ภ�ค 2 บทพิสูจน์จอมพร�น

‘โรคจติ เอ๊ย! ไม่ใช่ ไอ้หมอนี่บ้าการต่อสู้ขนานแท้’ พนัถอยห่างจากอคันดี้วย

ความตกใจ เขาจ้องคนที่เมื่อสกัครู่ยงัท�าหน้าเหม่อลอย แต่ตอนนี้มนั...กนิยาของบุหงา

ไปหรอืเปล่า หรอืว่าฤทธิ์ยาของบุหงายงัไม่หายไป

“เอ่อ...” พนัรู้สกึท�าตวัไม่ถูกเมื่ออคันเีล่นเปลี่ยนอารมณ์ไปมาแบบนี้

“หากคุณพนัยงัไม่ไว้ใจผม ผมกไ็ม่ว่าหรอกครบั เพราะผมรู้ตวัดวี่าเคยท�าอะไร

เอาไว้” อคันพีดูพลางมองหน้าพนัด้วยสหีน้ามุง่มั่น “แต่ให้โอกาสผมสกัครั้งเถอะครบั!” 

อคันกี้มหวัขอร้องทนัที

ถงึแม้พนัจะไม่ค่อยเข้าใจเรื่องเกมมากนกั แต่ถงึอย่างไรเขากเ็กดิในครอบครวั

ของทหารและเป็นผู้ชายคนหนึ่ง การที่คนคนหนึ่งจะลดศกัดิ์ศรกี้มหวัให้คนอื่นนั้นเป็น

เรื่องยากมาก แต่คนตรงหน้ากลบัก้มหวัให้เขา และที่ส�าคญัคนคนนี้ยงัเคยดูถูกเขาไว้

มาก ดังนั้นอัคนีจึงต้องมีความคิดอย่างที่กล่าวจริงๆ ถึงได้ยอมกลืนน�้าลายตัวเอง 

แบบนี้

“หากคุณมั่นใจที่จะตดิตามผมกเ็ชญิเถอะครบั แต่ผมขอบอกไว้ก่อนว่า ที่จรงิ

แล้วผมไม่ได้เก่งเหมอืนคุณเฟิสต์ อาจจะด้อยกว่าคุณด้วยซ�้า คุณยงัคดิจะตดิตามผม

อยู่อกีหรอืเปล่า” พนัถาม

“ผมไม่เปลี่ยนใจแน่นอนครบั!” อคันรีบัค�าเสยีงดงั

ผู้เล่น จอมพราน ยนิดรีบัผู้เล่น อคัน ีเป็นลูกน้องหรอืไม่

“รบัครบั”

พนัตอบรบัเสรจ็กเ็ดนิน�าหน้าอคันกีลบัไป เขาหนัไปมองหน้าพวกเอกกเ็หน็แต่ละ

คนท�าสหีน้าแปลกๆ แสดงว่ารู้เรื่องที่เขารบัอคันเีป็นลูกน้องแล้ว

“พวกเราไปกนัเถอะครบั นี่มนักเ็ที่ยงกว่าๆ แล้ว กว่าจะเข้าถงึถ�้าคงมดืพอด”ี 

พนัเอ่ยกบัทุกคน ก่อนที่ทั้งหมดจะวาร์ปกลบัไปยงัจุดปลอดภยัในป่ามดื

“5-4-3-2-1-วาร์ป~!”

แสงสขีาวสว่างจ้าพลนัเกดิขึ้นพร้อมกบัการหายตวัไปของทั้งคณะที่ประกอบไป

ด้วยพนั เอก เนยีง ทนิ ยนั ร ิอคัน ีเงนิ ทอง เจต หนูปิ่น พุก จุก เฟิสต์ โทนี่ ดาร่า 

และสุดท้ายคอื ชนิ

จากนั้นการเดนิทางของทั้ง 17 ชวีติกก็�าลงัจะเริ่มต้นขึ้นอกีครั้ง พร้อมด้วยความ

ไว้วางใจที่มมีากกว่าเดมิ!
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รับน้อง

ในเพงิขนาดเลก็แห่งหนึ่งภายในอาณาเขตของบ้านหนองน�า้ซบั ภตูสาวตนหนึ่ง

ก�าลงัวุ่นกบัหม้อยาขนาดใหญ่ โดยมภีูตสาวอกีตนนั่งมองอย่างสนอกสนใจ

“นี่ๆ  บุหงา ก�าลงัท�าอะไรอยู่เหรอ” ภูตสาวนามว่าบุษบาถามภูตสาวเพื่อนสนทิ

ที่ตอนนี้อยู่หน้าหม้อยา

“กห็าเงนิไงล่ะ นี่ๆ  เพิ่งไปเปิดเจอสูตรใหม่มา ว่าจะดดัแปลงให้เป็นยาคนืชพี

สูตรบุหงาเจ้าเก่าไง” บุหงาพูดอย่างอารมณ์ดี เธอตักนั่นเทนี่ คนตามเข็มนาฬิกาบ้าง 

ทวนเขม็นาฬิกาบ้าง แล้วบ่นพมึพ�าเหมอืนร่ายมนตร์

บุษบามองเพื่อนรักแล้วส่ายหน้า ก่อนจะลุกออกไปจากห้องปรุงยาของบุหงา 

เธอเดนิมองโน่นนี่ภายในอาณาเขตของบ้านอย่างสนใจ แม้จะเหงาๆ ที่ไม่มนีายท่านอยู่

ด้วย แต่เธอกส็ามารถรู้ได้ว่านายท่านก�าลงัท�าอะไร หรอืว่าอยู่ที่ไหน คดิแล้วกไ็ม่รอช้า 

บษุบารบีหยบิโทรทศัน์ที่เชื่อมต่อกบักล้องที่เธอแอบสั่งซื้อและร่ายมนตร์ตดิไว้กบันายท่าน 

ออกมาทนัที

ฟู่ๆ~!

หน้าจอโทรทัศน์ปรากฏภาพนายท่านก�าลังคุยกับพวกลูกน้อง บุษบามองภาพ

เบื้องหน้าอย่างสนใจแล้วเร่งเสียงให้ดังขึ้น เพื่อจะได้ยินเรื่องที่นายท่านของเธอก�าลัง 

พูดคุย

“นายครบั พวกผมขออนุญาตรบัน้องใหม่นะครบั” เสยีงนี้บุษบาแน่ใจว่าน่าจะ
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เป็นเสยีงของคนชื่อเอก

“ตามใจ” เสยีงนายท่านของเธอนี่ บุษบาเงยหน้ามองโทรทศัน์

หลงัจากฟังบทสนทนาสั้นๆ เสรจ็ บษุบากร่็ายมนตร์ให้โทรทศัน์ลอยตามเธอจะ

ได้รู้สกึเหมอืนกบัเวลาที่เธอตดิตามนายท่าน

“วันนี้ไปเยี่ยมเจ้าหมูหย็องดีกว่า” คิดได้ดังนั้นบุษบาก็เดินไปทางบ้านพักของ 

เจ้างูยกัษ์ทะเลทราย ที่ได้รบัชื่อเล่นอย่างเป็นทางการจากเธอเอง

ก๊อกๆ!

“หมูหยอ็งจ๊ะ บุษบามาเยี่ยมแล้วจ้ะ” บุษบากล่าวพลางเคาะทางเข้าโพรงแรงขึ้น 

เธอไม่สบอารมณ์ที่หมูหยอ็งยงัไม่โผล่หน้าออกมาให้เหน็หน้า

ก๊อกๆ! ครนื~!

บษุบาเคาะแรงขึ้นท�าให้สะเทอืนไปทั้งโพรง จนกระทั่งหมหูยอ็งต้องยอมแพ้ ออก

มาหาบุษบาโดยไวก่อนจะไม่มทีี่ซุกหวันอน

“เป็นเดก็ดเีลี้ยงง่ายๆ จะได้โตไวๆ” บุษบาพูดขึ้นเมื่อเหน็หมูหยอ็งโผล่หวัออก

มา

“วันนี้เบื่อจังเลยหมูหย็อง มาเล่นแต่งตัวกันดีกว่านะจ๊ะ ก่อนอื่นเราก็ต้องมา

เสรมิสวยกนัก่อน” บษุบาไม่พดูเปล่า แต่หยบิกล่องเครื่องส�าอางของตนขึ้นมาทนัท ีโดย

ไม่สนใจเจ้างูที่ตอนนี้ก�าลงัน�้าตาไหลพรากๆ ด้วยความสงัเวชในชะตากรรมของตวัเอง

“ฟ่อๆ~” (TT/\TT) หมูหยอ็งได้แต่เศร้าในชะตากรรมของตวัเอง

“แย่จงั หมูหยอ็งยงัไม่ล้างหน้าเลยนี่ เดี๋ยวลงรองพื้นแล้วจะเป็นสวิ ถ้าอย่างนั้น

กล้็างหน้าก่อนเนอะ” ว่าแล้วบษุบากเ็อาถงัไปรองน�้ามาสาดหน้าหมหูยอ็งอย่างอารมณ์ดี

“ฟ่อๆ~” (TT/\TT) เจ้างูยกัษ์ทะเลทรายที่ถูกเปลี่ยนชื่อสายพนัธุ์เป็น หมูหยอ็ง 

ได้แต่ยอมจ�านน

มันยื่นหัวมาให้บุษบาแล้วนิ่งค้าง ถ้าเป็นเมื่อก่อนมันคงสู้ไม่ถอย แต่พอเจอ

บุษบาและบุหงา เจ้าแห่งทะเลทรายเช่นมนักลบัต้องยอมตกเป็นของเล่นแต่โดยดี

เมื่อบุษบาล้างหน้าหมูหย็องเสร็จแล้ว เธอก็ละเลงแป้งกระป๋องใส่หน้า หยิบ

ลิปสติกมา 10 แท่ง ดินสอเขียนคิ้วอีก 10 แท่ง แล้วจัดการสร้างงานศิลป์อย่าง 

อารมณ์ดี

“สวยแล้วละ~!” บุษบามองผลงานของตัวเองอย่างพอใจในความสามารถอัน
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เหลอืล้น

หน้าขาวใส (?!) ปากแดงอวบอิ่ม (?!) เรยีวคิ้วคมเข้ม (?!)

ภาพที่เหน็เล่นเอาเจ้างูยกัษ์ทะเลทรายอยากจะเอาหวัโขกพื้นให้สลบเลยทเีดยีว 

‘หมดกนั ภาพลกัษณ์ของงูยกัษ์ทะเลทรายที่แสนยิ่งใหญ่’ เจ้างูยกัษ์ได้แต่คร�่าครวญใน

ใจ มนัรู้สกึโชคร้ายเหลอืเกนิที่ต้องมาอยู่กบัสองภูตสาวนี้

“เอาละ เล่นกบัหมหูยอ็งเสรจ็แลว้ กต้็องออกไปตรวจเยี่ยมเหล่าดอกไม้ที่น่ารกั 

ไปก่อนนะจ๊ะ หมูหยอ็งตวัน้อย ล้าๆ~!” ว่าแล้วบุษบากโ็บกมอืบ๊ายบาย พร้อมกบัเดนิ

ไปกระโดดไปอย่างร่าเรงิ

หลงัจากพวกพนัมาถงึจดุปลอดภยัแล้ว พนักส็ั่งให้ทกุคนเดนิทางทนัท ีเพราะ

อกี 2-3 ชั่วโมงข้างหน้ากจ็ะมดืแล้ว

“ท�าไมพวกเราไม่พักที่จุดปลอดภัยต่อล่ะคะ พี่เฟิสต์” ดาร่าเอ่ยหลังจากพัน

ประกาศให้ทุกคนรบีเดนิทาง

“สงสยัว่าคุณพนัจะเร่งท�าเวลาแล้วละมั้ง ขนืพวกเรามวัแต่พกับ่อยๆ กไ็ปไม่ถงึ

ไหนสกัท”ี เฟิสต์ให้เหตุผลตามความคดิของตน

“เอาละครบั ในครั้งนี้ผมจะพาทกุท่านเดนิเท้ากนันะครบั เพราะทางที่พวกเราจะ

ไปนั้นเป็นทางลดั ซึ่งแคบเกนิกว่าที่เกวยีนจะเข้าไปได้” พนัอธบิาย

ดาร่าหันไปค้อนให้เจ้าคนคิดแผนการเดินทาง ก่อนจะรีบวิ่งไปหลังต้นไม้ ซึ่ง

เรยีกให้คนทั้งคณะหนัมามองมาอย่างสนใจ

“เอาละ พร้อมแล้ว~!” หลงัจากดาร่าหายเข้าไปหลงัต้นไม้ ไม่กี่วนิาทตี่อมาเธอ

กอ็อกมาในชุดพรานสาว

“แฟชั่นใหม่ของเธอหรอืไง ยายดาร่า” เสยีงแซวออกมาจากปากของเพื่อนชาย

นายชนิคนเดมิ

ดาร่าไม่ตอบ เพียงแต่ส่งค้อนให้อีกหนึ่งทีแล้วแอบมองหน้าใครบางคน ส่วน

ใครบางคนที่ว่ากห็นัมาส่งสายตาแปลกๆ ให้เธอ มนัมทีั้งประกายข�าขนัและล้อเลยีนใน

แบบที่เธอไม่เคยเหน็ เมื่อใครบางคนรู้ตวัว่าเธอมองอยู่กห็นัไปมองทางอื่นทนัท ีท�าเอา

ดาร่าอดยิ้มไม่ได้ ‘แค่นี้กบ็รรลุจุดประสงค์ที่เราอุตส่าห์หาชุดนี้มาใส่แล้ว’

“อืม...พี่ว่าชุดนี้ก็ดีนะ จะได้เคลื่อนไหวถนัดๆ” เสียงของเฟิสต์ที่ดังขึ้นท�าเอา 
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ดาร่าสะดุง้โหยง เพราะเมื่อกี้เธอเผลอใจลอยไปนดิหน่อยเพราะสายตาของหนุม่บางคน

“ที่จรงิจะชุดอะไรดาร่ากเ็คลื่อนไหวถนดัอยู่แล้ว แต่เข้าป่าทั้งท ีดาร่าเลยอยาก

แต่งตวัให้เข้ากบับรรยากาศบ้าง” ดาร่าตอบพี่ชายเสยีงใส

หญงิสาวไม่ได้สบตาพี่ชายของเธอเลย เพราะสายตาก�าลงัจดจ้องใครคนหนึ่งที่

หนัไปมองสภาพแวดล้อมรอบด้าน ส่วนเฟิสต์เองกไ็ม่ได้สนใจอะไรต่อแล้ว มเีพยีงชนิ

ที่ยงัล้อเพื่อนสาวอยู่

เมื่อหญิงสาวคนเดียวในกลุ่มจัดการธุระเสร็จเรียบร้อยแล้ว พันก็พาทุกคน 

เดนิทางต่อทนัที

ทางข้างหน้าที่พนัน�าไปนั้นไม่ได้สะดวกสบายเหมอืนก่อน เพราะทางพวกนี้รกชฏั

และเต็มไปด้วยกิ่งก้านของต้นไม้ขนาดใหญ่ ท�าให้พันต้องใช้มีดตัดเหล็กไหลแผ้วถาง

เส้นทางตลอดเวลา

“ทางมนัรกเหลอืเกนิ แกว่าไหมเฟิสต์” ชนิเอ่ยพลางเอามดีที่ห้อยเอวออกมาช่วย

ตดักิ่งก้านที่กดีขวางเส้นทาง

“นั่นส ิรกจนเดนิทางล�าบากเหมอืนกนั ว่าแต่ดาร่ากบัโทนี่เป็นยงัไงบ้างล่ะ ไม่มี

ปัญหาอะไรใช่ไหม” เฟิสต์หนัไปถามน้องสาวและน้องชายด้วยความเป็นห่วงตามประสา

พี่ชายคนโต เขาพบว่าดาร่าก�าลงัร่ายคาถาคุ้มครองกาย ด้วยฤทธิ์ของคาถาท�าให้หญ้า

หรือกิ่งก้านอะไรก็ตามที่ไปโดนออร่าซึ่งครอบคลุมร่างของดาร่าถูกท�าลายเป็นชิ้นเล็ก 

ชิ้นน้อยทนัที

“โห~ยายดาร่าเล่นแบบนี้เลยเหรอ” ชินพูดเสียงดัง พลางปาดเหงื่อออกจาก

ใบหน้า

“แน่นอนย่ะ คนเขามสีมองกแ็บบนี้แหละ ในเมื่อมคีาถาให้ใช้กใ็ช้ซะ แถมวธินีี้

ยงัประหยดัเวลาและประหยดัแรงอกีด้วย” ดาร่าตอบเล่นเอาทุกคนสะดุ้ง ไม่เว้นแม้แต่

พนัที่ก�าลงัมนึงงว่าดาร่านบัรวมตวัเขาด้วยหรอืเปล่า

“อ้าว~ถ้าอย่างนั้นพี่ก็ไม่มีสมองด้วยน่ะสิ ดาร่า” เฟิสต์เอ่ยพร้อมกับมอง 

น้องสาวด้วยสายตาประมาณว่า หมายถงึพี่ด้วยเหรอ

“โธ่ พี่เฟิสต์ ใครจะกล้าว่าพี่ลง เนอะๆ ดาร่าว่านายชนิต่างหาก ตวัเองกม็ทีกัษะ

คุ้มร่างครองกายดนัไม่ใช้เอง” ดาร่าเอ่ยพลางหนัไปเยาะเย้ยเพื่อนชาย
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“คุณพนัครบั ไม่ต้องเดนิน�าแล้ว ให้ยายรถตดัหญ้าน�าทางก่อนดกีว่าจะได้เดนิ

ทางสะดวก” ชนิหนัมาพูดกบัพนัทนัท ีโดยที่ไม่ลมืว่ากระทบหญงิสาวคนเดยีวในคณะ

“ใครเป็นรถตดัหญ้ากนัยะ นายชนิ!” ว่าแล้วดาร่ากห็นัไปเถยีงกบัชนิอกีรอบ

ส่วนพันที่ได้ยินเสียงทะเลาะกันของดาร่ากับชินก็ได้แต่ข�าในใจ พร้อมกับมอง

ไปยงัเส้นทางเพื่อตรวจสอบ พบว่าพวกเขาน่าจะเข้าใกล้น�้าตกแล้ว

“นายมอีะไรหรอืเปล่า” เนยีงที่อยู่ข้างๆ เอ่ยขึ้นเมื่อเหน็พนัขมวดคิ้ว

“ข้างหน้าน่าจะมนี�้าตก” พนัเอ่ยลอยๆ เหมอืนก�าลงัคุยกบัตวัเอง

เนยีงขมวดคิ้วตาม พลางหยดุเดนิแลว้เอาหแูนบพื้นเพื่อตรวจสอบวา่ขา้งหน้ามี

น�้าตกจรงิไหม

“เป็นยงัไงบ้าง?!” พนัถามขึ้น เมื่อเหน็เนยีงลุกขึ้นยนืแล้ว

ตอนนี้ทั้งคณะก�าลงัสนใจว่าเนยีงกบัพนัท�าอะไรกนัอยู่เลยมามุงรอบๆ ปรากฏ

ว่าหลงัจากเนยีงเอาหแูนบพื้นแลว้หนัมาพยกัหน้าให้พนั พนักห็นัหน้าไปสั่งเอกต่อทนัที

“เอก อกีประมาณครึ่งกโิลเมตรจะมนี�้าตกเลก็ๆ อยู่แห่งหนึ่ง พวกนายเดนิน�า

ไปก่อน ผมจะพาพวกคุณเฟิสต์เดนิตามไปทหีลงั” พนัออกค�าสั่งทนัทตีามที่เอกขอร้อง

ไว้ว่า อยากจะต้อนรับเด็กใหม่ในแบบฉบับคนบ้านหนองน�้าซับ พันเลยให้พวกเอก 

ล่วงหน้าไปก่อนเพื่อจดัการรบัน้อง

“ปะ พวกเรา อ้อ! นายต้องมาด้วยนะอคัน ีไหนๆ กต้็องเดนิทางกบันายพนัแล้ว 

นายจะต้องรู ้จักการเตรียมงานไว้รอนายพันด้วย” เอกพูดด้วยน�้าเสียงแบบผู้แก่

ประสบการณ์ แต่ถ้ามองดีๆ  จะเหน็ได้ว่าแววตามเีลศนยัชดัๆ

อคันเีองกร็ู้สกึแปลกๆ เช่นกนั แต่ไม่อาจปฏเิสธได้ ในเมื่อเอกดนัดกัไว้แล้วว่า

เขาต้องรู้จกัเตรยีมงาน ‘เอาเถอะ ไปเรยีนรู้งานบ้างกด็เีหมอืนกนั’ เมื่ออคันคีดิได้ดงันั้น

กเ็ดนิตามเอก ยนั และรไิป

“หวงัว่านายอคันจีะไม่ถอนสทิธิ์การเป็นลูกน้องของนายนะครบั” เนยีงพูดเบาๆ 

กบัพนัสองคน แต่กไ็ม่พ้นถูกคนหูดอีื่นๆ ได้ยนิจนได้

“หมายความว่ายังไงหรือครับ” เฟิสต์ถามขึ้นมาอย่างสงสัย เพราะลูกน้องของ

พันแต่ละคนมีท่าทางแปลกๆ จนเขาแปลกใจที่อัคนียอมตามเอกไปง่ายๆ ทั้งที่สีหน้า

ของเอกบ่งบอกว่ามแีผนการร้ายอย่างแน่นอน

“คอื...สิ่งที่พวกเราจะท�าถอืเป็นพธิรีบัน้องใหม่น่ะครบั อย่างเนยีงนี่ผมพาไปบกุ
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ดงสมงิ เอก ยนั และรผิมพาไปถล่มพวกหม ีส่วนทนิกอ็ย่างที่รู้กนัครบัว่าตอนเข้าร่วม

กลุม่เขาเจออะไรมาตลอดทางบ้าง ซึ่งผมถอืว่าช่วงนั้นเป็นการรบัน้องใหม่ ส่วนกรณขีอง

อคัน ี พวกเอกเขาขอจดัการเอง แต่ไม่ต้องห่วงหรอกครบัคุณเฟิสต์ ไม่ถงึตายหรอก” 

พนัอธบิายด้วยสหีน้าปกติ

เฟิสต์พยกัหน้าอย่างเข้าใจ จะว่าไปคนที่จะเข้ากลิด์เขาได้กต้็องผ่านการทดสอบ

เหมอืนกนั

“นายท่าน ระวงัตวัให้ดนีะขอรบั มอีะไรไม่รู้แฝงตวัอยู่แถวก้อนหนิด้านซ้ายมอื 

ห่างไป 30 เมตร” เสยีงคุ้นหูกระซบิเตอืน

พนัจ�าได้ว่าเจ้าของเสยีงคอื ทอง ซึ่งภตูหนุม่ตนนี้กบัพรรคพวกต่างใช้เวทล่องหน

ท�าให้ไม่สามารถเตอืนได้อย่างออกหน้าออกตานกั เขาจงึไม่รอช้าเอาอาวธุคูใ่จประทบับ่า 

หนัไปมองรอบข้าง แล้วเดนิอย่างระมดัระวงัมากขึ้น แม้มดีจะกลบัไปอยู่ที่เอวแล้ว แต่

เขากม็ั่นใจว่าสามารถเรยีกใช้งานได้ทนัหากมอีะไรเกดิขึ้น

เมื่อเฟิสต์กบัคนที่เหลอืเหน็ท่าทางของพนั พวกเขาต่างกร็ูก้นัดว่ีาจะต้องมปัีญหา

แน่ๆ จงึเอาอาวุธขึ้นมาเช่นกนั

“ระวังให้ดีนะครับ มันก�าลังจ้องพวกเราอยู่” พันเตือนเสียงเบา แต่กลับเพิ่ม

ความกดดันให้แก่คณะเดินทาง จนทุกคนก�าอาวุธแน่นขึ้น แล้วช่วยกันมองหาภัย 

ซ่อนเร้น

จากนั้นคณะของพนักเ็ดนิทางต่อไปจนเข้าใกลบ้รเิวณที่สิ่งนั้นหลบซ่อนอยู ่เมื่อ

ทุกคนเห็นว่าพันระวังกองหินมากเป็นพิเศษจึงท�าตาม และแล้วทั้งหมดก็ผ่านกองหิน

นั้นไปได้โดยที่ไม่มอีะไรออกมา

“เฮ้อ~คงไม่มีหรอก” พอสิ้นเสียงของดาร่า ร่างสีด�าก็กระโดดไปมาตามต้นไม้

ก่อนจะแวบหายไปทนัที

“คงไม่มอีะไรหรอกจรงิเหรอ~” ชนิย้อนถามเพื่อนสาวที่ท�าหน้าตื่นตะลงึ

“ฉันก็แค่...พูดลอยๆ เข้าใจปะว่าพูดลอยๆ” ดาร่าพูดเสียงเบาก่อนจะเหลือบ

มองที่อื่น

“นั่นตวัอะไรหรอืครบั คณุพนั” เฟิสต์ถามเพราะเขามองตามเงาด�านั้นไม่ทนัจรงิๆ

“สตัว์เลี้ยงของภตูป่าน่ะขอรบั นายท่าน” เงนิกระซบิบอกพนัเพื่อไขขอ้ขอ้งใจให้

แก่เฟิสต์
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“มนัเป็นสตัว์เลี้ยงของภตูป่าน่ะครบั พวกเรารบีไปกนัเถอะ เดี๋ยวพวกนั้นจะคอย

นาน” พันเอ่ยจบก็สั่งให้เนียงไประวังหลังคู่กับโทนี่ทันที เขานึกสงสัยว่าป่านนี้อัคนีจะ

เป็นอย่างไรบ้าง

‘หวงัว่าพวกเอกจะไม่เล่นแรงเกนิไปนะ’ พนัคดิโดยที่ลมืไปเลยว่า นอกจากเงนิ

กบัทองจะตามมาด้วยแล้ว ยงัมเีจตอกีตน

ในเมื่อเจตที่ไม่เคยหยดุแสดงความคดิเหน็เงยีบหายไปตั้งแต่เมื่อครู ่แปลว่าเจต

ไม่พูดหรอืเจตไม่อยู่ แล้วเจตจะไปไหน

“อ๊าก~! ไม่เอางู~!” เสยีงโหยหวนของใครสกัคนท�าเอาพนัสะดุ้งตกใจ

“นายเป็นอะไรไป” ทนิที่อยู่ข้างๆ พนัรบีเอ่ยถาม

“ทนิไม่ได้ยนิเสยีงอะไรเหรอ”

“ไม่นี่นาย” ทนิตอบกลบัพร้อมกบัมองหน้าพนัด้วยความสงสยั

พันได้ยินค�าตอบเช่นนั้นก็ได้แต่กลืนน�้าลายตัวเอง ‘ไปดีเถอะนะนายอัคน ี 

เวรกรรมต่างๆ ที่นายท�ากบัผม ผมยกโทษให้ อย่าจองเวรจองกรรมกนัต่อไปเลย’



6

เมื่อหนุ่มๆ เล่นน้ำ�

หลังจากพวกพันพบสัตว์เลี้ยงของภูตป่า ก็ไม่มีตัวอะไรปรากฏกายอีกเลย

นอกจากสตัว์ป่าตวัเลก็ๆ และเมื่อพวกเขาเข้าใกล้น�้าตก ป่าที่เคยรกชฏักค็่อยๆ หายไป 

กลายเป็นทางโล่งๆ รายล้อมด้วยก้อนหนิซึ่งมตีะไคร่สเีขยีวเกาะ อกีทั้งบรรยากาศกเ็ยน็

สบายผดิกบัเส้นทางที่ผ่านมา

ไม่นานนกัพนักพ็าทกุคนเดนิทางไปถงึจดุนดัพบรมิน�้าตก ซึ่งภาพตรงหน้าท�าให้

ทุกคนอดหยุดชมความงามมิได้ เพราะเมื่อน�้าซึ่งไหลลงมาจากที่สูงกระทบผืนน�้าด้าน

ล่างจะมีละอองน�้ากระเซ็นและเกิดรุ้งกินน�้า แต่เนื่องจากแสงก�าลังจะหมดไป ภาพ

รุ้งกนิน�้าที่พวกพนัเหน็จงึอยู่ได้ไม่นาน

“น�้าตกที่นี่ดูใสจงัเลยนะคะ ดาร่าขอเล่นน�้าได้ไหมคะ พี่เฟิสต์” ดาร่าถามพี่ชาย

ทนัที

“มนัอนัตรายหรอืเปล่าครบัคณุพนั” เฟิสต์ไม่ได้ตอบค�าถามของน้องสาว แต่หนั

ไปถามพนัแทน

“ถึงยังไงพวกเราก็อยู่ในป่าที่ได้ชื่อว่าอันตรายที่สุด หากคุณดาร่าอยากเล่นน�้า

จรงิๆ กค็วรจะมคีนถอือาวุธคอยเฝ้าครบั” พนัเสนอแนะเพราะจะไปห้ามกใ็ช่เหตุ

เมื่อตกลงกันได้แล้ว พวกพันก็เดินไปยังที่พักซึ่งเอกกับพวกช่วยกันสร้างรอ 

และพบเตน็ท์ขนาดใหญ่ 4 หลงัตั้งเรยีงกนั โดยมกีองไฟขนาดใหญ่อยู่ตรงกลาง และ

กองไฟขนาดย่อมตรงทางเข้ารอบๆ รวม 4-5 กอง หากมองเลยไปด้านหลงัจะเหน็ภูเขา 
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ส่วนด้านข้างห่างไปประมาณร้อยกว่าเมตรเป็นน�้าตก

“เป็นยังไงบ้างเอก” พันเอ่ยถามทันที เมื่อเห็นเอกเดินมาจากทางที่ทอดไปยัง

น�้าตก

“ก็ถือว่าอึดพอใช้ได้ครับนาย แต่น่าเสียดายที่กลัวเจตจนสลบไป” เอกตอบ 

เพราะเขาเป็นคนท�าหน้าที่วางแผนงานรบัน้องใหม่ในครั้งนี้

“เอาเถอะ ได้แค่นี้กด็แีล้ว ว่าแต่ตอนนี้อคันอียู่ไหนล่ะ”

“ยันกับริก�าลังแบกมาครับนาย” เอกตอบ แล้วรีบพูดเสริมเมื่อเห็นว่าพันไม่

สบายใจ “อคันไีม่ได้เป็นอะไรมากหรอกครบั เพยีงแต่พวกผมไม่อยากปล่อยทิ้งไว้ เลย

แบกมาที่เตน็ท์”

ยงัไม่สิ้นค�าด ียนักบัรกิป็ระคองอคันเีดนิมาอย่างช้าๆ โดยมคีรึ่งคนครึ่งงูเลื้อย

ตามมาอย่างสบายอารมณ์

“กรี๊ด~!” ดาร่าร้องออกมาด้วยความตกใจเมื่อเหน็เจต เฟิสต์ โทนี่ และชนิก็ 

ไม่รอช้าหยบิอาวุธขึ้นมาทนัที

“พวกนาย ด้านหลัง!” ชินตะโกนออกมาพร้อมกับเตรียมยกดาบฟาดฟันเจต 

หากเฟิสต์ไม่เอาดาบของตวัเองมาสกดัไว้ก่อน

“แกห้ามฉนัท�าไม เฟิสต์!” ชนิถามเสยีงดงัอย่างมนึงงและโมโห

“ดพูวกคณุพนัก่อน” เฟิสต์ตอบเรยีบๆ แล้วหนัหน้าไปทางพวกพนัที่ตื่นตระหนก

เพราะเสยีงของดาร่ามากกว่า

ชนิหนัไปมองหน้าพวกพนัที่ยงัยนืเฉย ไม่มที่าทเีดอืดเนื้อร้อนใจกบัการปรากฏ

กายของครึ่งคนครึ่งงู

“ขออภัยจริงๆ ครับที่ไม่ได้แนะน�าให้รู้จักภูตของผม” พันเอ่ยขึ้นเมื่อเห็นพวก

เฟิสต์มองมาด้วยความแคลงใจ เล่นเอาทั้งสี่ตกตะลงึ เพราะภตูนั้นใช่ว่าจะหากนัได้ง่ายๆ 

แถมนี่ยงัเป็นภูตครึ่งอสูรที่ดุร้ายและยากที่จะสยบ

“ไหนๆ กแ็นะน�าเจตแล้ว ถ้าอย่างนั้นกข็อแนะน�าอกี 2 ตนที่ตามมาด้วยกแ็ล้ว

กนั เงนิ ทอง ออกมาทกัทายพวกคณุเฟิสต์ทสี”ิ เมื่อพนัเหน็สหีน้าของพวกเฟิสต์กอ็ยาก

แนะน�าเพิ่ม

เพยีงสิ้นเสยีง บรุษุหนุม่ผมสเีงนิสวมเกราะอ่อนสเีงนิกป็รากฏโฉม ใบหน้าที่หนั

มามองพวกเฟิสต์งดงามประดจุเทพบตุรผูล้งมาเยอืนพื้นพภิพ จากนั้นแสงสทีองดั่งแสง
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ตะวนักป็รากฏตามมา กอ่นจะเผยใหเ้หน็ร่างของบรุษุหนุม่รปูงามผมสทีองสว่างซึ่งยาก

จะลมืเลอืน

“...” พวกเฟิสต์ต่างอึ้งกบัสิ่งที่เหน็ แม้พอจะรู้ว่าพวกภูตนั้นสวยหล่อกนัทุกตน 

แต่ไม่นกึเลยว่าจะพบภูตที่หน้าตาดขีนาดนี้

ส่วนดาร่าที่มองภูตทั้งสองอย่างตกตะลึงเช่นกัน เมื่อตั้งสติได้เธอก็หันไปมอง

พนั ก่อนจะวกกลบัไปมองพวกภูต ตามด้วยพวกลูกน้องของพนั

“คุณพนั” ดาร่าเรยีกพนัเบาๆ

“ครบั” พนัตอบรบัเสยีงแผ่ว เพราะไม่รู้ว่าดาร่าเรยีกเขาเพราะอะไร

“ท�าไม...ถงึแตกต่างกนัขนาดนี้” ดาร่าเอ่ย

พนัมองหน้าดาร่างงๆ ไม่เข้าใจว่าดาร่าหมายถงึอะไรกนัแน่ หลงัจากทุกคนนิ่ง

อึ้งเพราะค�าถามของดาร่าพักหนึ่ง เอกซึ่งตั้งใจฟังทุกค�าที่พันกับดาร่าสนทนาก็หัวเราะ

ออกมา

“ฮ่าๆๆ โอ๊ย~! คดิได้ไงครบั คุณดาร่า ฮ่าๆๆ”

และแล้วทุกคนกเ็ริ่มเข้าใจ เมื่อมองพนั ภูตของพนั และลูกน้องของพนัทุกคน

ส่วนพนัที่เริ่มขดัใจและโมโหเพราะยงัไม่รู้ว่าทกุคนหวัเราะตนท�าไมกท็�าตามบ้าง 

เขามองเหล่าภูตที่ก�าลังยิ้มแย้ม สลับกับบรรดาลูกน้องที่ก�าลังหัวเราะท้องคัดท้องแข็ง

อยู่บนพื้น แล้วเริ่มประมวลผล

1. ภูตของเขาหล่อทุกตน ลูกน้องกห็ล่อทุกคน...ส่วนเขาถงึจะหน้าตาด ีแต่ยงั

ไม่ถงึขั้นเทพแบบนั้น

2. ภูตและลูกน้องของเขาสูง 180 เซนตเิมตรขึ้นไปทั้งหมด...ส่วนเขาสูง 175 

เซนตเิมตร

3. ภูตและลูกน้องของเขาล้วนมเีสน่ห์แบบผู้ใหญ่ แม้แต่รทิี่ดูเหมอืนเดก็ๆ พอ

ท�าท่าขงึขงัจรงิจงัแล้วกลบัดูแมนอย่างไม่น่าเชื่อ...ส่วนเขาน่ะหรอื กแ็ค่ดูดธีรรมดา (?!)

พนัรู้แล้วละว่าทุกคนหวัเราะอะไร กเ็ขาเกดิมาหล่อแบบ 180 องศา ไม่ได้หล่อ 

360 องศาเหมอืนคนอื่นๆ นี่นา

“ผมไปตรวจดแูถวน�้าตกก่อนนะครบั” ว่าแล้วพนักร็บีฉวยโอกาสหนอีอกจากวง

สนทนาด้วยความอาย

“คุณพนัคะ!” ดาร่าเรยีกเมื่อเหน็พนัเดนิหน ีแล้วหนัมาดุทุกคน “เสยีมารยาท! 
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พวกนายหวัเราะคุณพนัท�าไม?!”

“กท็ี่เธอบอกว่าแตกต่างไงล่ะ ยายดาร่า เล่นซะเหน็ภาพเลย ว่าแต่คุณพนัเขา

โกรธหรือเปล่า” ชินที่ตอนนี้หยุดหัวเราะแล้วตอบ เขารู้สึกกระอักกระอ่วนใจที่ดันไป

หวัเราะพนั

“ที่ฉนับอกว่าแตกต่างคอื ภตูกบัลกูน้องดอูารมณ์ด ีแต่เจ้านายกลบัท�าหน้านิ่งๆ 

ต่างหาก พวกนายเข้าใจไปถงึไหน?!” ดาร่าตวาดแว้ดจนทกุคนนิ่งอึ้ง ก่อนจะหนัไปมอง

ทางที่พนัเดนิไปอย่างส�านกึผดิ

“อย่าบอกนะว่าพวกนาย...โธ่~” ดาร่าหันไปมองคนอื่นๆ อย่างขุ่นเคือง...เอา

เถอะ จะว่าไปมนักน็่าหวัเราะจรงิๆ นั่นแหละ เพราะลูกน้อง ภูต และคนรอบข้างต่างดู

ดขีนาดนี้ แต่ตวัพนัเองกลบัดูธรรมดา แม้เธอจะรู้สกึว่าพนัธรรมดาจนมเีสน่ห์ ไม่อย่าง

นั้นพวกแปลกๆ คงไม่เกาะตดิพนัแจหรอก ขนาดอคันทีี่ได้รบัฉายาว่า ยกัษ์แห่งกลิด์ 

ผู้พทิกัษ์มงักร ยงัยอมเป็นลูกน้องเลย

“แล้วจะท�ายังไงดีล่ะ พี่เองก็ดันหัวเราะไปแล้ว” เฟิสต์เอ่ยขึ้นมาอย่างรู้สึกผิด 

ความจรงิเขาไม่ได้เส้นตื้นขนาดนั้น และไม่ได้ตั้งใจหวัเราะให้พนัรู้สกึอบัอาย เพยีงแต่

รู้สกึเอน็ดู

ดาร่ามองพี่ชายเธอ ‘นี่กอ็กีคน ไม่รู้ว่าตดิใจอะไรพนันกัหนา’

“ถ้าอย่างนั้นพวกนายกไ็ปง้อซะส ิฉนัจะอยูเ่ฝ้าแคมป์ให้เอง” ดาร่าเอ่ยพลางชี้ให้

แต่ละคนไปยงัทศิทางที่พนับอก แล้วมองตามยิ้มๆ เนื่องจากเธออยากรู้ว่าพวกนั้นจะ

ง้ออย่างไร จงึเรยีกกล้องส่องทางไกลออกมาจากช่องเกบ็ของ

‘วนันี้ขอแอบส่องหน่อยกแ็ล้วกนั’ ดาร่าคดิในใจ ก่อนจะหามุมที่มองเหน็ภาพ

ชดัเจน

พนับอกทกุคนว่าจะมาตรวจสอบ แต่เขากลบันั่งอยูบ่นก้อนหนิรมิน�า้ตก พลาง

กม้ลงมองภาพใบหน้าของตนที่เมื่อก่อนไม่เคยสนใจ แต่พอโดนคนคนนั้นชี้หน้าเปรยีบ

เทยีบกบับรรดาลกูน้องและภตู แลว้หวัเราะออกมา เขากอ็ดท้อใจไม่ได้ และถามตวัเอง

ว่าถ้าคนพูดไม่ใช่คนคนนั้น เขาจะรู้สกึท้อใจแบบนี้หรอืไม่...ตอนนี้เขารู้สกึสบัสนจรงิๆ

“นายๆ โกรธพวกผมเหรอ” เอกฉายาเสยีงแปดหลอดเดนิมานั่งสะกดิไหล่พนัที่

กย็งันั่งนิ่งต่อไป
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“คุณพัน พวกผมไม่ได้ตั้งใจหัวเราะเยาะเรื่องความสูงหรือรูปร่างเลยนะครับ” 

เฟิสต์ขอโทษ แต่เหมอืนมลีูกศรแทงใจพนัทุกค�า พนัจงึยงันั่งนิ่งต่อไป

“นายๆ นายโกรธพวกผมจรงิๆ เหรอ” เนยีงเข้ามาถามอกีคนแล้ว

‘ตัวป่วนมากันครบแบบนี้ต้องแก้เผ็ด’ พันนึกพลางท�าเป็นนั่งนิ่งรอให้เหยื่อ 

ทั้งหลายหลงกล

เมื่อพวกสมุนและเฟิสต์เข้ามาล้อมรอบพัน พันก็ยืนขึ้นแล้วเดินหนี เมื่อพวก

เอกเดนิตามจนถงึจุดที่เหมาะเหมง็ เขากห็นัไปมองทุกคนแล้วพูดว่า

“งั้นก.็..ลงไปเล่นน�้าเลย ไป~!”

พันพูดจบก็ผลักเอกและเนียงที่อยู่ใกล้ที่สุดลงน�้าก่อนใครเพื่อน ตามด้วยคน

อื่นๆ ที่น่าจะหลบทนั แต่เผอญินิ่งอึ้งเพราะท่าทางที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ของพนั 

จงึตกเป็นเหยื่อลงไปว่ายน�้าด้านล่าง

ตูมๆๆ!

“แคก็ๆ นายเล่นแบบนี้เลยเหรอ เอาละ พวกเราจดัการ!” เอกที่โผล่พ้นน�้าเอ่ย

เสยีงดงั และมทีที่าว่าแค้นนี้ต้องช�าระ

“เฮ้ย~! เหวอๆ!” พนัร้องเมื่อถูกคนด้านหลงัจบัตวัไว้

ตูม!

“หนอ็ย~ทนิ!” พนัตะโกนอย่างขุ่นเคอืง เมื่อทนิที่ขึ้นมาจากน�้าตอนไหนไม่รู้จบั

ตวัเขากระโดดลงน�้าพร้อมกนั

ผ่านไปสกัพกัเสยีงหวัเราะของบรรดาชายหนุม่กด็งัขึ้น เมื่อผลปรากฏว่าได้ลง

เล่นน�้าทุกคน แต่ละคนนุ่งผ้าเชด็ตวัผนืเดยีวกนัอนาจาร เนื่องจากระบบของเกมท�าให้

ไม่มใีครสามารถถอดเสื้อผ้าทั้งหมดได้ แต่กอ็ุตส่าห์มคีนคดิอะไรแผลงๆ

“จะว่าไป...รูปร่างของคุณเฟิสต์กับทินก็ใกล้เคียงกันนะ” คนที่แสดงความ 

คดิเหน็แบบนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเอกเจ้าเก่า

เมื่อพันมองเฟิสต์สลับกับทินก็คิดว่า ‘จริงแฮะ’ หากทินเป็นร่างจ�าแลงของ 

เทพบุตรกรกีที่ดูองอาจ เฟิสต์กเ็ปรยีบเสมอืนราชาไร้พ่ายบนหลงัอาชา

“จรงิด้วย นายรูปร่างพอๆ กบัฉนัจรงิๆ นั่นแหละทนิ” เฟิสต์พูดเมื่อลองเปรยีบ

เทยีบตวัเองกบัทนิ
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ปึกๆ! เสยีงพนัลองเอาก�าปั้นทุบกล้ามเนื้อของทั้งสองดงัขึ้น

“ช!ิ แน่นจรงิๆ” พนัเอ่ยด้วยสหีน้าอจิฉาที่ทั้งสองมรีูปร่างแขง็แกร่งขนาดนี้

“จรงิอะนาย ไหนๆ เอกขอลองบ้าง” ว่าแล้วเอกกฉ็วยโอกาสที่เฟิสต์กบัทนิก�าลงั

อึ้งลอบแตะกล้ามของทั้ง 2 คน

“เฮ้ย~!” เฟิสต์กบัทนิร้องขึ้นพร้อมกนั ทั้งคู่ต่างหน้าขึ้นสี

“วะฮ่าๆ!” เสียงหัวเราะของคนอารมณ์ดีประจ�ากลุ่มดังขึ้น ท�าเอาเฟิสต์กับทิน

คิ้วกระตุก ส่วนพนัน่ะหรอื หลบฉากไปหาเนยีงเรยีบร้อยแล้ว ปล่อยเหยื่อที่ไม่ยอมดู

ตาม้าตาเรอืเป็นตวัล่อ รอดูเวลาที่พญามงักรกบัพญาหมาป่าขย�้าเหยื่อ

“นายท่านขอรบั ไม่ไปร่วมวงกบัเขาหรอืขอรบั” เจตเอ่ยถามพนั

พนัที่หนัหน้ามาเจตอดสะดุง้ตกใจไม่ได้ กห็างอนัใหญ่โตของเจตเกอืบท�าให้เขา

คดิว่ามอีนาคอนดาอยู่ในน�้าซะแล้ว

“ไม่หรอก ปล่อยให้พวกนั้นเล่นกนัดกีว่า” พนัตอบเจตที่แกว่งหางไปมาเหมอืน

หางเสอื เขาหนัไปมองเฟิสต์กบัทนิที่ก�าลงัลอ็กคอเอก แล้วลงมอืจั๊กจี้ทั่วตวั ท�าเอาเอก

ดิ้นจนน�้ากระจาย ก่อนที่ความรู้สึกเหมือนถูกจ้องมองจะท�าให้เขารีบหันไปมองรอบๆ 

อย่างสงสยั

อนัที่จรงิพนัพอรู้อยู่แล้วว่าดาร่าแอบใช้กล้องส่องทางไกลแอบมอง กใ็ครใช้ให้

แม่คุณไปยนืในมุมที่เหน็ชดั แถมแสงแดดยงัสะท้อนกบัเลนส์อกีต่างหาก เพยีงแต่ใน

ความรู้สกึของเขา จะต้องมคีนแอบมองมากกว่านี้แน่!

ทว่าก่อนที่พนัจะคดิอะไรมากกว่านี้ กม็คีนมาจบัแขนสองข้างของเขา แล้วพูด

ว่า

“มาด�าน�้ากนัดกีว่า นายจ๋า~”

“ไม่!” พนัรบีร้องปฏเิสธ แต่ถูกจบักดน�้าเสยีก่อน

ซ่า~! เสยีงน�้ากระจายดงัขึ้น

-ณ บ้านหนองน�า้ซบั-

“ว้ายๆ~! กรี๊ดกร๊าดๆ หุ่นเท่เนอะเธอ” เสยีงของสาวๆ ดงัขึ้นเมื่อเหน็ภาพในจอ

โทรทศัน์ที่ท่านบุษบาแจก

หลงัพนัออกเดนิทาง สาวๆ ดอกไม้ต่างบ่นกนัเซง็แซ่ว่าไม่เหน็นายท่านบ้างละ 
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คิดถึงนายท่านบ้างละ เล่นเอาบุษบาแทบร้องกรี๊ด เพราะมัวแต่ดูแลดอกไม้พวกนี้จน

เสยีเวลาเดนิเล่นอนัมค่ีา เธอจงึไปปรกึษาบหุงาและได้รบัค�าแนะน�าว่า ควรแจกโทรทศัน์

แบบที่เธอพกให้ดอกไม้แต่ละต้น ท�าให้สาวๆ ดอกไม้ได้ชมอาหารตากนัจนหน�าใจ

“นายท่านเจ้าคะ อย่าเศร้าไปเลย ถึงนายท่านจะเตี้ยไปหน่อย แต่ก็เร้าใจมาก

เจ้าค่ะ ซกิซ์แพก็น้อยๆ นั่นกน็่าลูบไล้จรงิๆ” ว่าแล้วดอกไม้สแีดงกล็้มลงกบัพื้น โดยที่

มนี�้าสแีดงกระฉูดออกมาจากปากใบ



7

ช้�งน้ำ�

“บุ๋งๆ แคก็ๆ!”

เมื่อพนัสลดัหลดุจากมอืของคนบางคนที่จบัหวัเขากดน�้ากเ็งยหน้ามองหาคูก่รณ ี

ซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหน นอกจากเอกกบัเนยีงที่อยู่ไม่ไกล ‘อย่างนี้มนัต้องโดน’

“เงนิ ทอง เจต จดัการ!” พนัตะโกนสั่งบรรดาภูต เขาคนเดยีวคงจะจดัการ 2 

คนนี้ไม่ไหวแน่ๆ ดงันั้นต้องหมาหมู่ไว้ก่อน แต่แล้วกลบัมเีสยีงน�้ากระจาย เมื่อเหยื่อ

ตรงหน้าที่รู้ว่ามีชะตากรรมเช่นไรรอตนอยู่ทะยานหนีไปก่อน แถมยังไม่หนีไปเปล่าๆ 

เพราะหนบีพนัไปด้วยอกีคน

“เฮ้ยๆ! ปล่อยนะเว้ย ไอ้พวกบ้า~!” พนัที่ถูกเอกกบัเนยีงจบัลอ็กตะโกน

“ถ้าพวกผมปล่อยนาย พวกภูตแสนรักของนายก็เล่นงานพวกผมแย่สิครับ” 

เนยีงหนัมาตอบพนัที่ถูกพวกตนพาว่ายน�้าหนไีปด้วยกนั

แต่เมื่อถงึกลางน�้า อยู่ๆ พนักห็ยุดโวยวาย สญัชาตญาณของเขาบอกว่า อะไร

บางอย่างก�าลงัตรงมาทางนี้

“ไป! ขึ้นฝั่งเดี๋ยวนี้!” เขารบีตะโกนบอกให้ทุกคนหนขีึ้นฝั่งทนัที

“กรี๊ด~! ช้างน�้า!” ดาร่าตะโกนสุดเสยีงจากที่ซ่อน เมื่อส่องกล้องไปเหน็เงาของ

สิ่งที่เคลื่อนมาแถวที่พี่ชายเธออาบน�้า

พนัผงะไปแล้วรบีหนัไปข้างหลงั กพ็บกบัช้างน�้าตวัจรงิ จนอดไม่ได้ที่จะควาน

หากล้องมาถ่ายรูป
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“นาย~!/คุณพนั~!”

ทุกคนร้องอย่างตกใจเมื่อขึ้นฝั่งแล้วไม่เหน็พนั แต่เมื่อมองไปที่น�้าตกกลบัเหน็

พนัยนืรวัชตัเตอร์อยู่กลางสายธาร

“นาย~ทางนี้มุมสวยกว่า~!”

เสียงใครคนใดคนหนึ่งบอกพัน ท�าให้เขาว่ายไปถ่ายรูปในมุมสวยที่ว่าสุดชีวิต 

ทว่าเมื่อไปถึงและเตรียมจะยกกล้องขึ้นกลับมีมือมือหนึ่งเลื่อนมาจับกล้องไว้ เมื่อพัน

เงยหน้ากพ็บว่าเป็นทนิ

“นายครบั มอนสเตอร์มาแล้วนะครบั” เสยีงเตอืนสตเิบาๆ ท�าให้พนัเพิ่งรู้สกึตวั

ว่าท�าอะไรลงไป เลยได้แต่ส่งยิ้มแห้งๆ ให้คนอื่นๆ อย่างรู้สกึผดิ

“แปร๋น~!”

เสยีงร้องของช้างน�้าตวันั้นดงัขึ้นท�าให้ทกุคนสะดุง้ตกใจ โดยเฉพาะเมื่อตรงหน้า

พวกเขาคอื มอนสเตอร์ที่ท่อนบนเป็นช้าง ท่อนล่างเป็นปลา และสูงราวๆ 4-5 เมตร

“นั่นมนัตวัอะไรกนั” ดาร่าเอ่ยด้วยเสยีงสั่นๆ

“กุญชรวารี สัตว์ในต�านานที่ว่ากันว่าอาศัยอยู่ในป่าหิมพานต์” เมื่อพันได้ยิน

ค�าถามของดาร่ากร็บีตอบ โดยที่สายตายงัไม่ละไปจากกุญชรวาร ีซึ่งน่าแปลกที่กุญชร-

วารเีองกไ็ม่ได้ละสายตาไปจากพวกพนัเหมอืนกนั มนัแค่จ้องมองพวกเขาเฉยๆ ไม่ได้

ตรงเข้ามาท�าร้ายแต่อย่างใด

“ท�าไมมนัถงึไม่เข้ามาจู่โจมพวกเราล่ะ” ดาร่าตั้งข้อสงสยั

“ผมคดิว่าเพราะมนัหวงถิ่นมากกว่า เอาเถอะ พวกเราเองกเ็ปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วไป

พกัผ่อนกนัก่อนดกีว่า” เฟิสต์แสดงความคดิเหน็ ส่วนประโยคท้ายๆ เขาหมายถงึเหล่า

ชายหนุ่มที่ตอนนี้ทุกคนอยู่ในสภาพล่อแหลมกนัทั้งนั้น

“อุ๊ย! งั้นดาร่าไปรอที่แคมป์ก่อนนะคะ” ว่าแล้วดาร่ากช็ิ่งหนไีป

พวกหนุ่มๆ ที่ชอ็กเมื่อรู้ตวัว่าวิ่งขึ้นบกด้วยสภาพเช่นไรกร็บีแต่งเนื้อแต่งตวักนั

ยกใหญ่ เล่นเอาผู้ชมทางบ้านอดผดิหวงัไม่ได้

-ผู้ชมทางบ้าน-

“เธอว่าช้างน�้าตวันั้นดูคุ้นๆ ไหม” ช้างสาวทดัดอกจ�าปีถาม

“เอ๊ะ! เคยเหน็ที่ไหนนะ ฉนัเองกล็มืไปแล้วเหมอืนกนั” ช้างสาวทดัดอกชบาตอบ
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เมื่อช้างทั้งสองคดิไม่ออกกเ็ลกิคดิทนัท ีเพราะถ้าท�าหน้านิ่วคิ้วขมวดบ่อยๆ อาจ

จะเกดิริ้วรอยซึ่งพวกเธอรบัไม่ได้

เหตุที่ท�าให้สองช้างสาวมาอยู่ที่นี่ก็คือ บุหงามีความคิดว่านอกจากที่นี่จะมีบ่อ

โคลนแล้ว ยงัมบี่อน�้าแร่และบ่อน�้านมครบสูตร บรรยากาศกส็บายและอบอุ่น น่าจะใช้

ประโยชน์หาเงนิได้ จงึล่อให้พวกช้างเข้ามาใช้บรกิาร ยิ่งมถี่ายทอดสดรายการ สดจาก

ป่ามืดถึงหนองน�้าซับ แสดงโดยจอมพราน ช้างเฒ่าช้างแก่ก็ยิ่งพากันมานั่งแช่น�้าร้อน

ร�าลกึความหลงัถงึสมยัเดก็ซึ่งยงัอาศยัอยู่ที่ป่ามดื

“ท่านผู้เฒ่าๆ ช้างตวันั้นแปลกจงัเลย” ช้างตวัเลก็ๆ เอ่ยถามท่านผู้เฒ่าของโขลง

“ดูให้ด ีนั่นเรยีกว่า กุญชรวาร ีหรอื ช้างน�้า ซึ่งว่ากนัว่าเป็นผู้พทิกัษ์สายน�้า ไม่

นกึเลยว่าจะได้เหน็อกี” ท่านผู้เฒ่าตอบพร้อมกบัมองภาพของสิ่งที่ช้างน้อยสนใจ

พนัที่ก�าลงัแอบมองช้างน�า้แช่น�า้ตกนกึฉงนว่า ท�าไมช้างน�า้ตวันี้ถงึได้วนเวยีน

อยู่หน้าน�้าตกไม่ยอมไปไหน แถมสายตายงัจบัจ้องไปที่น�้าตกเพยีงอย่างเดยีวราวกบัมี

ภารกจิที่ต้องท�าให้ส�าเรจ็ จนไม่สนอะไรในโลกนี้อกีแล้ว

“เอก ตอนนายมาส�ารวจแถวนี้ เจอช้างน�้าตวันี้หรอืเปล่า?!” พนัถาม

“ไม่นี่นาย พวกผมอยู่แถวนี้เกอืบๆ 2 ชั่วโมง แต่ไม่เหน็ตวัอะไรเลย” เอกที่ร่วม

วงแอบมองตอบ

“กลบัแคมป์ไปก่อนเลย เอก เดี๋ยวผมมา” พอสั่งเสรจ็พนักร็บีวิ่งออกไปทนัท ี

ก่อนที่เอกจะทนัได้ห้าม

พนัเดนิลดัเลาะไปตามโขดหนิ สายตาจบัจ้องช้างน�้าเพื่อสงัเกตท่าทขีองมนั แม้

ตอนนี้มนัจะไม่ได้แสดงท่าทอีะไรอกี นอกจากนอนนิ่งใกล้กบัน�้าตก แต่เขากส็งัเกตเหน็

ว่า มนัหนัหวัไปทางน�้าตกแทนที่จะหนัมาอกีฟากหนึ่ง

ผู้เล่น นกัรบ ตดิต่อมาค่ะ

/มอีะไรหรอืครบั คุณเฟิสต์/

/คุณพนัครบั ผมอยากให้คุณพนักลบัมาที่แคมป์จะได้ไหมครบั/

พนันิ่งคดิเมื่ออยู่ๆ เฟิสต์กต็ดิต่อมาเพื่อพูดเรื่องนี้

/ได้ครบั/

พันตัดการติดต่อไป เขามองช้างน�้าเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนจะพกความสงสัย 
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เกี่ยวกับความแปลกประหลาดของมันไปปรึกษาหารือกับผู้มีประสบการณ์อย่างเฟิสต์

และคนอื่นๆ

“ก็เป็นอย่างที่ผมเล่ามานั่นแหละครับ” หลังจากพันเลิกซุ่มมองช้างน�า้แล้ว  

เขากเ็อาข้อสงสยัต่างๆ มาปรกึษาคณะ

“จะว่าไปมนักน่็าแปลกอย่างที่คณุพนัว่าจรงิๆ” ชนิเหน็ด้วยกบัพนั ส่วนเฟิสต์ท�า

สหีน้าครุ่นคดิขณะที่คดิวเิคราะห์พฤตกิรรมของช้างน�้าตวันั้น

“ช้างน�้าหนัหน้าไปทางน�้าตกตลอดเลยหรอืครบั คุณพนั” เฟิสต์ถามขึ้นหลงัจาก

ครุ่นคดิเรื่องนี้

“ใช่ครบั” พนัตอบพลางมองหน้าเฟิสต์ เพราะคดิว่าเฟิสต์คงรูอ้ะไรบางอย่างแล้ว

“ผมคดิว่าที่ช้างน�้าตวันั้นปรากฏตวัขึ้น กเ็พื่อชี้น�าหรอืปกป้องสิ่งที่อยู่ในน�้าตก” 

เฟิสต์สนันษิฐานจากสิ่งที่ตนเคยประสบพบระหว่างการล่ามอนสเตอร์

“แบบนี้...พวกเราก็ไปดูกันเถอะค่ะว่ามันคืออะไรกันแน่ หากเป็นของดีก็เยี่ยม

เลยไม่ใช่หรอืคะ” ดาร่าพูดขึ้นด้วยน�้าเสยีงตื่นเต้น

“ผมคดิว่าเราปล่อยเจ้าสิ่งที่อยู่ในน�้าตกไปจะดกีว่า คุณพนัว่ายงัไงครบั” เฟิสต์

หนัไปถามพนัที่นั่งอยู่บนโขดหนิเตี้ยๆ เยื้องเตน็ท์ไปนดิหน่อย

“แล้วแต่คุณเฟิสต์จะดกีว่าครบั” พนัยิ้มน้อยๆ เพราะที่เฟิสต์พูดมาเหมอืนกบั

ที่เขาคดิไว้เลย

“พี่เฟิสต์คะ ท�าไมไม่ลองไปดูเหรอคะ มนัไม่น่าจะใช้เวลานานสกัหน่อย” ดาร่า

เอ่ยแย้ง เพราะอยากรู้ว่าอะไรคอืสิ่งที่ช้างน�้าเฝ้ากนัแน่

“นั่นส ิเฟิสต์ ท�าไมไม่ลองเข้าไปดูก่อนล่ะ” ชนิเอ่ยสนบัสนุนดาร่า เพราะเขาเอง

กอ็ยากรู้เหมอืนกนั

“ผมคิดว่าที่พี่เฟิสต์ไม่อยากให้พวกเราไปพิสูจน์ เพราะกลัวว่าช้างน�้าตัวนั้นจะ

หนัมาโจมตพีวกเราใช่ไหมครบัพี่” โทนี่พูดพลางหนัไปทางพี่ชายของตน

“อย่างที่โทนี่พูดนั่นแหละ ถ้าเป็นที่อื่นพี่อาจจะพาพวกเราไปดูแล้ว แต่ตอนนี้

พวกเราอยูใ่นป่า หากตายไป กว่าจะเดนิทางมาถงึที่นี่ไม่รูว่้าจะต้องใช้เวลานานขนาดไหน 

พี่คดิว่าเราไปตามทางของเราจะดกีว่า” เมื่อเฟิสต์ให้เหตผุลจบกย็นืขึ้น “วนันี้คงไม่มเีวลา

มานั่งท�าอาหาร ขอให้ทุกคนแกะกล่องอาหารมาทานแทน หากใครไม่มใีห้ไปเบกิที่ดาร่า
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ได้เลย”

เมื่อเฟิสต์พูดตดับทเรื่องของที่อยู่ในน�้าตก ทุกคนกพ็ากนัแยกย้ายไปหามุมกนิ

ข้าว โดยพันเลือกที่ซึ่งหันหน้ายังไปทางสู่น�้าตก แล้วแกะกล่องอาหารที่สั่งมาจาก

ภตัตาคารมากนิอย่างเพลดิเพลนิ

-ณ ห้องประชมุ-

“ทุกท่านคงทราบแล้วว่าท�าไมพวกเราถงึได้จดัประชุมด่วนขึ้นในวนันี้”

ชายวยักลางคนท่าทางภมูฐิานเอ่ยขึ้นจากหน้าห้องประชมุของธนาคาร ซึ่งแน่นอน

ว่าบรรดาผู้เข้าประชุมจะต้องเป็นระดบัหวัหน้าขึ้นไป เนื่องจากเนื้อหาของการประชุมที่

เกี่ยวข้องกบัการเงนิและเศรษฐกจิของทั้งเกม

ชายผู้นี้คือ มาดาฟ โยเกะ ประธานธนาคารเซฟมันนีย์ผู้มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล 

ด้วยการรเิริ่มเข้ามาเปิดสาขาธนาคารในเกมฝันที่เป็นจรงิเป็นคนแรก ท�าให้ธนาคารเซฟ-

มนันย์ีหรอืชื่อในเกมคอื ธนาคารเอเชยีบรูพา กลายเป็นผูน้�าทางการเงนิของเกมออนไลน์

ชื่อดงันี้ทนัที

ในเมื่อเขาเป็นคนเปิดประชมุด่วนครั้งนี้ ย่อมท�าให้ทกุคนตื่นตระหนกเหลอืเกนิ

ว่าจะเกดิอะไรขึ้น

“อย่างที่ทุกท่านทราบด ี เงนิที่หมุนเวยีนในเกมฝันที่เป็นจรงินั้นลดลงมาก แม้

ทางเกมจะเพิ่มกิจกรรมแจกเงินรางวัล หรือเร่งให้มอนสเตอร์เกิดเร็วขึ้นกว่าเดิม” 

ประธานมาดาฟเข้าสูป่ระเดน็หลกัทนัท ีส่วนทกุคนต่างกลนืน�้าลาย เนื่องจากพอจะทราบ

จุดมุ่งหมายของประธานมาดาฟแล้ว

“ถงึแม้ว่าธนาคารของเราจะอยู่รอดท่ามกลางวกิฤตเศรษฐกจิ และมเีงนิฝากอยู่

ในระบบไม่ต�่ากว่าแสนล้านล้านเมด็ ใช่...ตวัเลขนี้อาจดูมาก แต่อย่าลมืว่านี่เป็นเงนิของ

ผู้เล่นพนัล้านคนที่เปิดบญัชกีบัธนาคารของเรา ซึ่งเป็นจ�านวนมากกว่า 70% ของผู้เล่น

เกมฝันที่เป็นจรงิทั้งหมด” ท้ายประโยคที่ประธานมาดาฟกล่าวฟังดมูคีวามพอใจอยูบ่าง

ส่วน

“เฮ้อ~แต่แล้วเงินฝากก็มีแนวโน้มว่าจะลดลง เนื่องจากอีกเพียงไม่นานก็จะมี

งานประลองประจ�าปี ซึ่งเหล่ากลิด์และผู้เล่นมากมายต่างกระตอืรอืร้นจะลงสมคัร นั่น

หมายถึงเงินจะถูกถอน และราคากลางของสินค้าที่ NPC ขายจะสูงขึ้นตามอุปสงค์ที่
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เพิ่มขึ้น”

“ถ้าเช่นนั้นท่านประธานมีวิธีรับมือวิกฤตที่จะเกิดขึ้นยังไงหรือครับ” อังคารซึ่ง

เป็นผู้จดัการอาวุโสฝ่ายเกมถาม

ธนาคารในเกมและโลกจริงนั้นมีข้อแตกต่างกันหลายอย่าง และปัจจัยส�าคัญ

อย่างหนึ่งคอืพฤตกิรรมของลกูค้าที่ในเกมมกัใช้เงนิโดยไม่คดิหน้าคดิหลงั หากช่วงงาน

ประลองประจ�าปีที่ผู้เล่นมักถอนเงินหรือกู้เงินเพื่อซื้อไอเทม มีผู้น�าสินค้าออกประมูล 

แล้วลกูค้ารายใหญ่ของธนาคารถอนเงนิฝากทั้งหมดเพื่อประมลูของดงักล่าว ย่อมท�าให้

กระแสเงนิสดตดิลบและธนาคารขาดสภาพคล่อง อนัจะน�ามาซึ่งหายนะทนัที

ปัง! ประธานมาดาฟเอามอืทุบโต๊ะ ท�าเอาทุกคนในห้องประชุมสะดุ้ง

“เรื่องนั้นผมมแีผนรบัมอืแล้วครบั เพราะหลงัจากดขู้อมลูการฝาก-ถอนทั้งหมด 

ผมพบว่ามหีลายบญัชทีี่ลกูค้าไม่ถอนเงนินานพอสมควร จนมยีอดเงนิฝากมหาศาลเกนิ

กว่าจะใช้ครั้งเดยีวหมด”

เมื่อท่านประธานพูดถึงเรื่องนี้ทุกคนที่ฟังต่างก็หูผึ่ง เพราะคนที่มีสิทธิ์ดูข้อมูล

ดงักล่าวมแีต่ประธานมาดาฟและผู้จดัการซึ่งยากจะตอแยอย่าง กนก พรีะสุข หลงัจาก

ท่านประธานดื่มน�้าให้หายคอแห้งแล้วกเ็ริ่มกล่าวต่อ

“ดงันั้นทกุท่านไม่ต้องเป็นห่วง แผนการนี้จะถกูน�าไปปฏบิตัทินัท ีเลกิประชมุได้ 

อ้อ! คุณกนกอยู่คุยกบัผมก่อน ผมมเีรื่องเกี่ยวกบัเจ้าของบญัชจีะปรกึษา”

เมื่อประธานมาดาฟกล่าวจบผู้ร่วมประชุมกอ็ยากรุมจดัการคนพดูกลางที่ประชมุ 

ข้อหาเกริ่นให้อยากรู้แต่กลับไม่ยอมตอบ ทว่าก็ได้แต่กัดฟันลุกขึ้น แล้วเดินออกจาก

ห้องประชมุโดยไม่กล้าซกัไซ้ท่านประธานใหญ่ เพราะกฎเพยีงข้อเดยีวที่ประธานมาดาฟ

ตราขึ้นด้วยตวัเอง ซึ่งใครไม่ท�าตามอาจถงึขั้นโดนไล่ออกนั่นคอื ประธานใหญ่สุด

แม้จะมคีนนนิทาว่าเผดจ็การ แต่มนี้อยครั้งที่ประธานมาดาฟจะใช้กฎนี้ และที่

ส�าคญัคอื ในเมื่อธนาคารยงัเจรญิก้าวหน้าย่อมไม่มคีนกล้าขดั

“มอีะไรหรอืครบั ท่านประธาน” กนกเอ่ยเมื่ออยู่กบัท่านประธานสองต่อสอง

“คุณกนก พอจะตดิต่อเจ้าของบญัชนีี้ได้ไหม ผมอยากท�าข้อตกลงบางอย่างกบั

เขา” แม้น�้าเสียงที่ท่านประธานใช้ถามจะไม่น่าเกรงขามเท่าตอนประชุม แต่ก็ท�าให้ 

คู่สนทนารู้สกึเกรงใจอยู่ดี

“ก็พอติดต่อได้ครับ ว่าแต่ท่านประธานมั่นใจได้ยังไงว่าเจ้าของบัญชีจะตกลง” 
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กนกถาม เมื่อเหน็ข้อมูลเจ้าของบญัช ี แม้แต่เขาที่เป็นคนดูแลบญัชขีองพนักบัมอืกย็งั

อดตกใจกบัตวัเลขไม่ได้

เอกสารลบัสดุยอด

รหสับญัช ี:  ASP00089738523O513

เจ้าของบญัช ี(ชื่อจรงิ) :  พนัธรกั รากแก้วประเสรฐิ

เจ้าของบญัช ี(ชื่อในเกม) : จอมพราน

จ�านวนเงนิในบญัช ี: 20,800,000,000,199 ลูก*

หมายเหตุ : จ�านวนเงนิในบญัชมีาจากข้อมูลที่ตรวจสอบครั้งล่าสุด เนื่องจาก

บญัชมีกีารเคลื่อนไหว

“ผมคดิว่า คณุจอมพราน จะต้องไม่ปฏเิสธข้อเสนออย่างแน่นอน” ท่านประธาน

กล่าวด้วยสีหน้ามั่นใจ จนกนกอยากรู้เหมือนกันว่าท่านประธานของตนจะมีข้อเสนอ

อะไรให้ผู้เล่นที่เข้าใจยากที่สุดอย่างจอมพราน

/ตดิต่อผู้เล่น จอมพราน/
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แผนกระตุ้น

เมื่อทกุคนกนิอาหารเสรจ็กเ็ริ่มแบ่งเวรยามกนั โดยกะแรกเป็นของพนักบัเนยีง

ซึ่งมานั่งเฝ้าบรเิวณที่นั่งกนิข้าวเยน็กนั

กรอบแกรบ~

เสยีงใครสกัคนเหยยีบใบไม้ดงัขึ้น เมื่อพนัได้ยนิกร็บีหนัไปมอง พบว่าเป็นบุคคล

ที่เขาไม่เคยคดิว่าจะได้เจอ

“นอนไม่หลับหรือครับ คุณดาร่า” พันเอ่ยถามเมื่อหญิงสาวนั่งประจันหน้าเขา

อยู่บนโขดหนิฝั่งตรงข้าม แต่ดาร่ากลบัไม่ตอบค�าถาม เขาจงึนิ่งเงยีบเช่นเดมิ จนก่อให้

เกดิบรรยากาศที่น่าอดึอดั

“ท�าไม...” ดาร่าเอ่ยก่อนจะเงยีบลงเหมอืนเดมิ

“หอื...” พนัเงยหน้ามองฝ่ายตรงข้าม สงสยัว่าหญงิสาวคนเดยีวในคณะจะกล่าว

ว่าอะไร

“ท�าไมนายถงึงี่เง่าอย่างนี้ ที่บอกว่าจะไปดชู้างน�้า ฉนัว่านายคงจะไปดลููท่างเข้าไป

เอาของที่ช้างน�้าเฝ้าละส”ิ ดาร่าพูดทั้งๆ ที่ในใจคดิตรงข้าม ‘กรี๊ดๆ ยายบ้า ท�าไมถงึพูด

แบบนั้น’

“แล้วแต่จะคดินะครบั คุณดาร่า” พนัเอ่ยเสยีงเรยีบ ไม่โกรธ ไม่...ไม่มคีวาม

รู้สกึอะไร นอกจากความชา...ชาไปถงึหวัใจ

“นาย~! อย่าเรยีกฉนัว่าคณุดาร่านะ เรยีกว่าดาร่ากพ็อ...” เธอกล่าวพลางคดิต่อ
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ในใจ ‘ไม่นะ ฉนัพูดอะไรออกไป มนัตรงเกนิไปไหม นี่ฉนัเป็นอะไรไปเนี่ย’

ส่วนพันที่ได้ยินก็รีบหันไปมองคนเบื้องหน้าอย่างตกตะลึง เมื่อเห็นอีกฝ่ายก้ม

หน้าพลางหนัไปด้านข้าง เขากอ็ดยิ้มน้อยๆ ไม่ได้

‘บ้าเอ๊ย! ท�าไมเธอถงึให้เราเรยีกชื่อสั้นๆ คงไม่ใช่หรอกน่า ไม่ใช่อย่างที่คดิหรอก’ 

พนัพยายามหกัห้ามใจไม่ให้คดิเข้าข้างตวัเอง ไม่นานนกับรรยากาศกต็กอยูใ่นความเงยีบ

อกีครั้ง เพยีงแต่ครั้งนี้ดูแตกต่างจากที่เคย

“นายคดิว่าช้างน�้าตวันี้เฝ้าอะไรอยู่” ดาร่ารบีถามขึ้นด้วยน�้าเสยีงที่พยายามท�าให้

เหมอืนปกติ

“ช้างน�้าแสนซนตวันั้นน่ะหรอืครบั ผมเองกไ็ม่แน่ใจเหมอืนกนัว่ามนัปรากฏตวั

เพราะอะไร และท�าไมถงึเป็นเวลาที่พวกผมอาบน�้ากนั” พนัตอบ เขารูส้กึวา่ฝ่ายตรงขา้ม

เงยีบไปจงึเงยหน้าขึ้นมามอง กป็รากฏว่าคนตรงข้ามก�าลงัหน้าแดง ท�าให้เขาคดิขึ้นมา

ได้ว่าอกีฝ่ายใช้กล้องส่องทางไกลแอบมองพวกเขาอาบน�้า

“เหมอืนใครบางคนแถวนี้น่ะครบั” พนัเอ่ยลอยๆ แต่เล่นเอาดาร่าสะดุ้ง

นอกจากดาร่าแล้ว เหล่าผู้ชมทางบ้านเองกส็ะดุ้งเมื่อพนัเอ่ยเช่นนั้นเหมอืนกนั

-ผู้ชมทางบ้าน-

“กรี๊ดๆ ดสูิๆ  เหมอืนฉากพระเอกนางเอกในหนงัเกาหลเีลย” วา่แล้วสาวดอกไม้

ที่ตดิตามชมกอ็ายม้วน (ม้วนโดยบดิไปมาหลายรอบ)

“นายท่านเวลาเขินดูน่ารักดีนะ” สาวดอกไม้อีกฟากเอ่ยพร้อมกับท�าท่าระทด

ระทวย

“ผู้หญงิอะไรแรงได้ใจ สู้ๆ ค่ะ จะเป็นก�าลงัใจให้” สาวดอกไม้บางต้นไม่ยอม

แพ้ ตะโกนเชยีร์ออกมา

“บุหงาดูสิๆ  บรรยากาศเป็นสชีมพูเลย” บุษบาชี้ภาพในโทรทศัน์ให้เพื่อนสาวดู 

ก่อนจะนั่งเอามอืกุมหน้าอกพร้อมกบัท�าหน้าเพ้อฝัน

ส่วนบุหงานั้นไม่สนใจใคร สนใจเพยีงแค่ของในหม้อยา

“หึๆ  ยาทลายโลหติ ในที่สุดกส็�าเรจ็!”

เสยีงหวัเราะที่ฟังแล้วน่าหวาดผวาดงัขึ้น แตกต่างจากเสยีงหวัเราะอย่างเบกิบาน

ใจของภูตสาวข้างๆ โดยสิ้นเชงิ
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“ฮ่าๆๆ นายท่านน่ารกั~อะ”

เมื่อสองภูตสาวหัวเราะประสานกับเหล่าดอกไม้ก็ท�าให้ป่านิลกาญจน์มีชีวิตชีวา

มากขึ้น

“ฉนัไปนอนก่อนดกีว่า”

ดาร่าพดูเสยีงอ่อย ก่อนจะแอบมองหน้าคนที่นั่งอยู ่และพบว่ายงัหนัหน้ามาทาง

ตนพร้อมกบัยิ้มน้อยๆ เล่นเอาดาร่าหนัหน้ากลบัมาแทบไม่ทนั แล้วรบีเดนิเข้าไปนอน

ในเตน็ท์

“นายจอมพรานบ้าๆ!” ดาร่ากระซบิบ่นใครบางคนกบัหมอนสขีาวใบโต

“ฮดัเช้ย~!”

หลงัจากดาร่าเข้าไปในเตน็ท์ ใครบางคนกจ็ามแต่ยงัไม่ยอมหยุดยิ้ม

“วนันี้ท่าทางลมจะแรง...นายว่าไหม” เสยีงทนิดงัขึ้นด้านหลงัของพนั

พนัหนักลบัไปมองทนิอย่างรวดเรว็พลางคดิ ‘เบา...เบามากๆ เสยีงฝเีท้าของทนิ

เบากว่าพวกเอกซะอกี นายเป็นใครกนัแน่’

“นั่นน่ะส ิจะว่าไปถงึเวรของนายแล้วใช่ไหม ทนิ” พนัเอ่ยพลางจ้องทนิอย่างจบั

สงัเกต

“ครบัผม แต่ถ้านายจะนั่งต่อผมกไ็ม่ว่าอะไรหรอกนะ เหน็ก�าลงัมคีวามสุขเลย

ไม่อยากจะกวน” ประโยคต่อมาของทนิท�าเอาพนัหน้าขึ้นส ีก่อนจะเดนิกลบัเข้าที่พกั

“อย่าแอบไปส�ารวจอะไรก็แล้วกัน ของสิ่งนั้นไม่เกี่ยวกับสิ่งที่นายหาอยู่หรอก” 

พนัเอ่ยลอยๆ ทิ้งท้าย แต่ทนิต้องหนักลบัมามองด้วยสหีน้าตื่นตะลงึ ถงึแม้พนัจะไม่หนั

กลบัไปจงึไม่เหน็สหีน้าของทนิ เขากจ็บัความรู้สกึได้ว่าอกีฝ่ายก�าลงัตกใจมากๆ

ถึงแม้ว่าเขาจะไม่เก่งเหมือนกับไอดอล แต่ท่าทางชวนน่าสงสัยของทินนั้นตรง

กับตัวละครจอมกวนพอดี แปลว่าการเดินทางเข้าป่าครั้งนี้ ไอ้หมอนี่มีจุดประสงค์

แอบแฝงชวัร์ ซึ่งโดยหลกัแล้วกน็่าจะมาหาของอะไรสกัอย่าง เขาจงึพูดดกัเอาไว้

หลงัจากพนัหนัหลงัให้ทนิไม่นาน อยู่ๆ กม็กีารตดิต่อมาท�าให้พนัต้องหยุดยนื

คุย จนทนิมองเขาด้วยแววตาสงสยั

ผู้จดัการธนาคาร กนก พรีะสุข ตดิต่อมาค่ะ
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พันขมวดคิ้วอย่างสงสัยว่าท�าไมกนกถึงติดต่อมา อย่าบอกนะว่ามีปัญหากับ

ประกนัภยั

/สวสัดคีรบัคุณกนก ไม่ทราบว่ามอีะไรหรอืเปล่า/

/สวัสดีครับคุณพัน พอดีมีคนต้องการคุยกับคุณพันน่ะครับ ว่าแต่ตอนนี้คุณ

พนัอยู่ที่ไหนหรอืครบั/

พนัขมวดคิ้ว สงสยัว่าใครกนัหว่า

/ตอนนี้ผมอยู่ที่ป่ามดื คงไปหาไม่สะดวกหรอกครบั/

/ถ้าอย่างนั้นคุณพนันอนก่อนเถอะครบั ผมจะใช้วธิดีงึความฝัน/

เมื่อได้ยนิกนกเอ่ยเช่นนั้นพนักถ็งึกบัอึ้ง เกมนี้คยุกนัในความฝันได้ด้วยหรอืเนี่ย

/ถ้าอย่างนั้นรอสกัครู่นะครบั ผมพร้อมเมื่อไหร่แล้วจะบอก/

พนัตอบทนัท ีแล้วเขากร็บีเดนิเข้าไปพกัในเตน็ท์ที่พวกเอกนอนอยู ่เหลอืทนิกบั

รเิป็นเวรเฝ้าแคมป์กนั 2 คน พอหลงัของเขาสมัผสัที่นอนกร็บีตดิต่อกลบัไปทนัที

/ผมพร้อมแล้วครบั/

เมื่อพนัหลบัตา เขากร็ูส้กึเหมอืนมอีะไรบางอย่างหลดุออกมาเพราะแรงกระชาก 

ก่อนจะรู้สกึตวัและพบว่าตวัเองก�าลงันั่งอยู่บนเก้าอี้ ตรงข้ามกบัชายวยักลางคนท่าทาง

ภูมฐิานในชุดสูทดูเนี้ยบตั้งแต่หวัจดเท้า

“ยนิดทีี่ได้รูจ้กัครบัคณุพนั ผมชื่อ มาดาฟ โยเกะ เป็นประธานของธนาคารเอเชยี

บูรพา” เมื่อสิ้นเสยีงทรงอ�านาจของฝ่ายตรงข้าม พนักแ็นะน�าตวั

“ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันครับ ผมจอมพราน หรือจะเรียกสั้นๆ ว่าพันก็ได้ครับ” 

พันตอบพร้อมกับขมวดคิ้วน้อยๆ ด้วยสงสัยว่าท�าไมประธานของธนาคารถึงอยากพบ

เขา

“ผมขอเริ่มเลยกแ็ล้วกนันะครบั ผมอยากขอร้องคณุพนัว่าอย่าเพิ่งถอนเงนิฝาก

เกินครึ่งหนึ่งภายใน 28 วันตามเวลาในเกมจะได้ไหมครับ” ประธานธนาคารมาดาฟ 

กล่าวทนัททีี่แนะน�าตวักนัเสรจ็ โดยมกีนกนั่งฟังอยู่ข้างๆ

“ผมต้องการเหตุผลครบั”

เมื่อพนัเรยีกร้องเช่นนั้น ประธานมาดาฟกอ็ธบิายถงึที่มาที่ไปก่อนจะกล่าวว่า

“เรื่องนี้ก็แล้วแต่คุณพันจะตัดสินใจนะครับ แต่รับรองได้ว่าทางธนาคารจะ 
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ไม่ยมืคุณพนัมาเปล่าๆ แน่นอน เพราะทางเราจะให้ดอกเบี้ยเงนิฝากแก่คุณพนัเหมอืน

กบัการฝากเงนิในโลกจรงิ”

ถงึแม้ว่าข้อเสนอของประธานมาดาฟจะน่าสนใจ เพราะตามปกตกิารฝากเงนิกบั

ธนาคารในเกมจะไม่มดีอกเบี้ยเงนิฝาก แตกต่างจากการกู้เงนิที่ผู้เล่นต้องจ่ายดอกเบี้ย

ให้ธนาคาร แต่เมื่อเทยีบกบัการน�าเงนิไปลงทนุซื้อสนิค้ามาขายเกง็ก�าไรแล้ว กลบัให้ผล

ประโยชนน์อ้ยกว่าจนกนกเองยงัรูส้กึว่าพนัค่อนข้างเสยีเปรยีบ ทวา่ในเมื่อท่านประธาน

ของเขาเป็นคนพูด เขากไ็ม่กล้าคดัค้าน

“นอกจากการให้ดอกเบี้ยเงนิฝากแล้ว ไม่มอีย่างอื่นเพิ่มเตมิเลยหรอืครบั” พนั

อดต่อรองไม่ได้ แม้ว่าจรงิๆ แล้วเขาจะไม่ได้คดิอะไรมากเพราะไม่ค่อยได้ใช้เงนิ โดย

เฉพาะตอนนี้ที่ทุกอย่างเริ่มลงตวัแล้ว ส่วนประธานมาดาฟถงึกบัคดิหนกั เพราะไม่รู้ว่า

จะยื่นข้อเสนออะไรอกีด ี เนื่องจากอตัราดอกเบี้ยเงนิฝาก 3% กถ็อืว่ามากพอสมควร

แล้ว

“ถ้าอย่างนั้นทางเกมฝันที่เป็นจรงิขอเสนอลูกแก้วสารพดันกึเพิ่มให้คุณพนั ไม่

ทราบว่าคุณจะยนิยอมหรอืไม่ครบั” ทนัใดนั้นเสยีงของบุรุษผู้หนึ่งกด็งัขึ้น

“ผู้สร้างเกม กรนี!” กนกเอ่ยทนัททีี่เหน็ชายสวมหน้ากากเขยีวปรากฏตวัขึ้น ส่วน

พนัได้แต่มองอกีฝ่ายงงๆ ไม่รู้ว่าคนตรงหน้าเป็นใคร

“ยนิดทีี่ได้พบกนันะครบั คุณจอมพราน คนส่วนใหญ่เรยีกผมว่า กรนี ว่าแต่

คุณพนัถูกใจข้อเสนอของผมหรอืเปล่าครบั” กรนีเอ่ยพร้อมกบัยื่นลูกแก้วสมี่วงให้พนั

ดู พันจึงเอื้อมมือไปหยิบ พอมือสัมผัสเขาก็รู้สึกถึงความอบอุ่นที่ไหลผ่านเข้ามาทาง

ปลายนิ้ว แตกต่างจากลูกแก้วเยน็ๆ ทั่วไป

กรีนเห็นดังนั้นก็ยิ้ม เพราะรู้ได้ทันทีว่าพันจะตกลงอย่างแน่นอน แล้วค่อยๆ 

สลายร่างเพื่อกลบัไปรายงานพวกผูบ้รหิาร เนื่องจากงานนี้ทางเกมร่วมมอืกบัธนาคารแก้

ปัญหาเศรษฐกจิภายในเกม

“อ้าว~คณุกรนีไปซะแล้ว” พนัเอ่ยขึ้นหลงัจากพจิารณาลกูแก้วอย่างละเอยีดแล้ว

“คณุกรนีกลบัไปแล้วครบั ว่าแต่คณุพนัจะตดัสนิใจแบบไหนด”ี ประธานมาดาฟ

ถามเมื่อเหน็สหีน้าของพนั

“อ้อ! ตกลงครบั ผมรบัข้อเสนอ ว่าแต่...ลกูแก้วสารพดันกึนี่มนัใช้งานยงัไงหรอื

ครบั” พนัตอบแล้วรบีถามกลบั กอ็ย่างว่าละ ในเมื่อเขาไม่ค่อยใช้เงนิ การเอามาฝากกนิ
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ดอกเบี้ยย่อมไม่มอีะไรเสยีหาย

“ลองตรวจสอบคุณสมบตัเิหมอืนไอเทมทั่วๆ ไปดูสคิรบั”

ทนัททีี่สิ้นเสยีงของอกีฝ่าย พนักไ็ม่รอช้าตรวจคุณสมบตัทินัที

“คุณสมบตั”ิ

1 ข่ายมนตรา คอื ขอบเขตที่เวทมนตร์ท�างาน ซึ่งมพีื้นที่จ�ากดัและจะท�างานจนกว่าผู้ที่อยู่ใน
ข่ายมนตราจะออกไปจากพื้นที่นั้นได้

ลกูแก้วสารพดันกึ ระดบั แรร์แรร์แรร์

ประเภทตดิตวั

ทกัษะซ่อมแซมตวัเอง

ประเภทเรยีกใช้

ทกัษะแยกมนตร์

ทกัษะรอบรู้

- ลกูแก้วสามารถฟ้ืนฟตูวัเองให้กลบัสูส่ภาพเดมิได้ไม่ว่าจะ 

 เกดิอะไรขึ้น

-  สามารถแยกวงเวทต่างๆ ส�าหรบัแก้ข่ายมนตรา1

-  สามารถอธบิายเรื่องราวต่างๆ ส�าหรบัการท�าความเข้าใจ  

 ตคีวาม ตลอดจนแก้ปรศินา
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ลูกแก้ว กับ ถ้ำ�เสื่อมสูญ

“อ้าว~นายตื่นท�าไม” เอกทกัเมื่อเหน็พนัลกุขึ้นนั่ง

พนัไม่ตอบ เขาแค่หนัไปเรยีกของในช่องเกบ็ของ แล้วลกูแก้วสม่ีวงกป็รากฏขึ้น

มาในมอื เมื่อเหน็ว่าลูกแก้วดงักล่าวเป็นของจรงิเขากล็้มตวันอนลงอกีครั้ง

เมื่อเอกเหน็พนัท�าเช่นนี้กไ็ด้แต่เกาหวัด้วยความประหลาดใจ ก่อนจะสะดุง้โหยง

เมื่ออยู่ๆ  พนักก็ระเด้งสปรงิตวัขึ้น เมื่อฉกุคดิว่าลกูแก้วอาจช่วยคลายข้อสงสยับางอย่าง

ให้เขาได้

“นายจะไปไหน?!” เอกตะโกนถามเสียงดังเมื่อเห็นพันวิ่งไปที่น�้าตก จนเนียง

ที่นอนหลบัอยู่สะดุ้งตื่น และทนิกบัรทิี่ก�าลงัเข้ามาพกัผ่อนหนัไปมองตาม

ทางด้านพนัที่วิ่งไปถงึน�้าตก เขาชลูกูแก้วสม่ีวงเข้มขึ้น แล้วเพ่งจติไปที่ช้างน�้า

ตวันั้น โดยไม่สนใจเสยีงเอะอะโวยวายของเหล่าลูกน้องและบรรดาเพื่อนร่วมคณะที่ไล่

ตามมา ทันใดนั้นกลุ่มควันสีม่วงก็ลอยขึ้นมาจากลูกแก้ว ก่อนจะรวมกันเป็นหน้าคน 

แล้วเสยีงสะท้อนกด็งัขึ้น

“ยามกญุชรวารปีรากฏเจตภตูแห่งตน หนนั้นพายจุกักระหน�่า ชลธารกซ�้าถาโถม

ไม่ฟังความ หากเกดิวบิตัติามจงรบีหนโีดยไว อย่าปล่อยให้มทินักาลนา”

เมื่อกลุ่มควันสีม่วงลอยกลับเข้าไปในลูกแก้วแล้ว พันก็หันกลับไปมองคน 

ข้างหลงัปรากฏว่าอยู่กนัครบทุกคน เมื่อเหน็ว่าสหีน้าของแต่ละคนปรากฏร่องรอยของ
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ความตื่นตระหนก พนักร็บีสั่งการ

“รบีไปเกบ็ของเดี๋ยวนี้ เราต้องหาที่หลบก่อน เรว็เข้า!”

ไม่เพยีงเสยีงตะโกนของพนัที่ปลุกสต ิสายลมที่เริ่มพดัแรงยงักระตุ้นให้ทุกคน

รบีวิ่งไปเกบ็ข้าวของรวดเรว็ยิ่งขึ้น โดยมภีูตทั้งสามคอยเชยีร์

“ใครเกบ็ของเสรจ็แล้วรบีวิ่งตามพวกภูตไปเลย!” พนัร้องบอกเมื่อเหน็ว่าหลาย

คนเกบ็ของเสรจ็แล้ว

พอทุกคนได้ยนิเช่นนั้นกว็ิ่งตามภูตทั้งสามไป เหลอืเพยีงพนัที่ยงัยนืรอคนที่ช้า

ที่สุดซึ่งกค็อืดาร่า

“เรว็ๆ เข้าครบั คุณดาร่า พายุเริ่มพดัแรงขึ้นแล้ว!” พนัตะโกนแข่งกบัเสยีงลม

ที่พดัจนดงัอื้อองึ

“นายอยู่...อยู่ไหน...ฝุ่นมนัคลุ้งไปหมด มองแทบไม่เหน็เลย!” ดาร่าตะโกนฝ่า

พายุที่พดัแรงขึ้น

พนัพยายามฝ่าพายทุี่พดัแรงจนต้นไม้เอนตามแรงลม บางต้นต้านไม่ไหวถงึกบั

หกัโค่นลงมา พลางร้องเรยีกด้วยความว้าวุ่นใจที่ยงัมองไม่เหน็อกีฝ่าย

“คุณดาร่า! ดาร่า! ได้ยนิผมไหม~!”

“ตาบ้า อยู่ไหน แคก็ๆ! พี่เฟิสต์! พี่โทนี่~!” ดาร่าตะโกนพร้อมกบัพยายามเกาะ

ต้นไม้ใกล้ตวัไว้ให้แน่นที่สุด

ปึก!

“อ๊ะ!” ดาร่าร้อง สตขิองเธอดบัวูบพร้อมกบัรู้สกึเจบ็ศรีษะ

ตอนนี้ร่างของหญิงสาวเคลื่อนไปตามกระแสลมที่พัดอย่างบ้าคลั่ง ท้องฟ้าเริ่ม

ค�ารามกึกก้อง บ่งบอกว่าอีกสักพักจะเกิดน�้าท่วมใหญ่อย่างแน่นอน แต่ในขณะที่ร่าง

ของเธอก�าลงัจะลอยขึ้นไปตามกระแสลม พนักก็ระโดดขึ้นมาคว้าเอาไว้ แล้วรบีใช้เชอืก

รดักบัต้นไม้

เมื่อพนัไต่เชอืกกลบัมาถงึโขดหนิ เขากพ็ยายามมองหาที่หลบลมและฝนซึ่งก�าลงั

จะมาถงึ เพราะถ้าให้ไปยงัจุดหมายเดมิคงจะไม่ทนัเวลา ระหว่างที่มองหาเขากเ็จอถ�้าที่

อยู่สูงจากพื้นประมาณ 5 เมตร แต่โชคดทีี่ยงัพอมโีขดหนิเรยีงกนัเสมอืนบนัไดให้ไต่

ขึ้นไปได้ จงึตดัสนิใจปลุกคนที่ตนกอดไว้ให้ตื่นขึ้นมา

“คุณดาร่า ตื่นเถอะครบั คุณดาร่า~!” พนัร้องเรยีกพร้อมกบัเขย่าใบหน้าแสน
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สวย

“อมื...” ดาร่าครางตอบ แต่ไม่ทนัเวลาแล้ว เขาจงึตดัสนิใจแบกร่างของหญงิสาว

ขึ้นไปหลบยงัที่ปลอดภยัทนัที

“ขอโทษนะครบัคุณดาร่า”

“หือ...” ดาร่าตอบสนองทั้งที่ยังเบลอๆ พอรู้สึกตัวอีกก็พบว่าตัวเองถูกพันอุ้ม

ขึ้นมาพาดบ่าแล้ว

‘อ๊ะ! ตวักไ็ม่ใหญ่เท่าไหร่ แต่ท�าไมไหล่กว้างขนาดนี้แถมยงั...อุ่นดดี้วย’ ดาร่าที่

เริ่มรู้สกึตวัคดิในใจ ก่อนที่หน้าจะขึ้นสอีกีครั้งเมื่อพบว่าตนก�าลงัชมผู้ชาย แถมยงัไม่รู้

ว่าท�าไมถงึอยากแนบชดิเขาในท่านี้ไปนานๆ

“ขอโทษที่เสยีมารยาทนะครบั คุณดาร่า แต่ตอนนั้นคุณหมดสต ิแถมพายุฝน

กก็�าลงัมา ผมเลยถอืวสิาสะพาคุณเข้ามาในนี้” พนัอธบิายเมื่อพบว่าหญงิสาวที่ตนวาง

ลงเบื้องหน้าได้สติแล้ว แม้ตอนนี้เธอจะอยู่ในชุดนอนกระโปรงสีม่วงอ่อนแสนสบาย 

และยงัดูมนึๆ ผสมกบัตื่นตระหนก

“อุ๊ย!” ดาร่าอุทานเบาๆ เมื่อเหน็พนัจ้องตนอยู่กเ็ลยรู้ว่าตวัเองอยู่ในสภาพไหน

“ทะลึ่ง!” ดาร่าว่าพันก่อนจะหันไปตรวจดูว่าตนหยิบเสื้อผ้าติดมือมาหรือไม่ 

ปรากฏว่าของทุกอย่างยกเว้นธนูซึ่งอยู่ในรูปลกัษณ์ก�าไลหยกอยู่กบัพี่ชายทั้งหมด

“บ้าจรงิ กค็ดิว่าเอามาแล้วนะ สงสยัพี่เฟิสต์แย่งไปถอืให้แน่ๆ เลย” ดาร่าบ่น 

เพราะตอนที่ก�าลงัหนพีี่ชายของเธอเป็นคนหยบิฉวยข้าวของ ส่วนเธอพอก้มลงหยบิผ้า

พนัคอแล้วเมื่อเงยหน้าขึ้นมาอกีท ี กพ็บว่าทุกคนหายไปหมด เหลอืแต่นายจอมพราน

หน้านิ่งๆ แต่กวนโอ๊ยคนนี้ที่ยนืรออยู่

“ถ้าคุณดาร่าไม่รงัเกยีจจะใช้ผ้าผนืนี้ก่อนกไ็ด้ครบั” พนับอกเมื่อรู้ว่าดาร่าก�าลงั

หาอะไร

ตอนแรกดาร่าตั้งใจจะท�าเป็นไม่รูไ้ม่ชี้ แต่พอรูส้กึว่าอากาศเริ่มเยน็กห็นัไปหาพนั 

พบว่าผ้าผนืดงักล่าวเป็นผ้าห่มขนแกะที่ดูแล้วอุ่นสบาย

“ขอบคุณนะ” ดาร่าเอ่ยเบาๆ แล้วลุกขึ้นหยบิผ้าที่พนัยื่นให้ แต่เพราะขาเจบ็จงึ

พลาดท่าเซล้มทบัพนั “ว้าย~!”

พนัเองกต็กใจรบีคว้าร่างบางตรงหน้ามาไว้ในอ้อมกอด เพยีงผวิกายแนบชดิกนั

จนรู้สกึถงึไออุ่นของฝ่ายตรงข้าม ทั้งคู่กห็น้าขึ้นสแีละท�าตวัไม่ถูก
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“เอ่อ...คุณพนัคะ” ดาร่าเอ่ยพลางเงยหน้ามองพนั ต่างคนต่างประสานตา ลม

หายใจกป็ระสานกนั ยิ่งใบหน้าห่างกนัเพยีงไม่กี่เซนตเิมตร ยิ่งส่งผลให้เธอท�าตวัไม่ถูก

“ครบั ดาร่า” เสยีงทุ้มๆ ของพนัดงัขึ้น

ดาร่าได้ยนิเช่นนั้นกต็กตะลงึ เพราะพนัแทบจะไม่เคยเรยีกชื่อของเธอโดยไม่มี

ค�าว่า คณุ น�าหน้า เธอได้แต่นิ่งเงยีบ ยิ่งพนัจ้องตาเธอกย็ิ่งรูส้กึว่าหวัใจมนัหววิๆ ชอบกล 

ก่อนจะหมดสตไิปอกีรอบ

“อ้าว~” พนัอทุานเบาๆ เมื่อหญงิสาวเป็นลมคอพบัคออ่อนซบอกตน แล้วได้แต่

ส่ายหวัให้อกีฝ่าย หน้าเริ่มขึ้นสอีย่างช่วยไม่ได้

‘เธอจะรูไ้หมว่ามนัท�าให้หวัใจของใครบางคนเต้นแรงจนนกึว่าจะทะลอุอกมาจาก

อกแล้ว’

พนัช้อนร่างของหญงิสาวที่ซบอกตน ก่อนจะอุ้มไปวางไว้บนที่นอนซึ่งตนเพิ่งปู

เมื่อครู่ เมื่อหยบิกองไฟส�าเรจ็รูปขึ้นมาก่อให้ความอบอุ่นแล้ว เขากล็ุกขึ้นมานั่งเฝ้าปาก

ทางเข้าถ�้าซึ่งใช้หลบลมกบัพายุอนับ้าคลั่งได้ดี

ผู้เล่น นกัรบ ตดิต่อมาค่ะ

/ครบัคุณเฟิสต์ ไม่ต้องห่วงนะครบั ตอนนี้คุณดาร่าอยู่กบัผม และเราหาที่หลบ

ได้แล้ว ถ้าฝนหยุดตกเมื่อไหร่พวกผมจะตามไปนะครบั/

พันตอบเฟิสต์ที่น�้าเสียงฟังดูร้อนรนด้วยเป็นห่วงน้องสาว แล้วอดหันไปมอง

บรเิวณที่น่าจะเป็นถ�้าซึ่งเชื่อมกบักึ่งกลางป่ามดืไม่ได้ บางทถี�้าแห่งนี้อาจจะเป็นสถานที่

ซึ่งอนัตรายที่สุดกเ็ป็นไปได้

-ณ ห้องประชมุ-

“ท่านประธานมอีะไรจะสั่งอกีไหมครบั” กนกเอ่ยถามหลงัจากร่างของพนัหายไป

แล้ว

“นายคงคิดสินะว่าฉันยื่นข้อเสนอที่ท�าให้เขาเสียเปรียบมากเกินไป” ประธาน

มาดาฟกล่าวพร้อมกบัมองลูกน้องที่ตนไว้วางใจที่สุด

ไมว่่าใครกค็งไม่เชื่อว่า ความจรงิแลว้ธนาคารเซฟมนันย์ีเกดิขึ้นได้ เพราะความ

ร่วมมอืระหว่างคนบ้าๆ อย่างเขากบักนก ซึ่งในตอนนั้นเป็นเพยีงเดก็หนุ่มอายุ 15 ปีที่

อจัฉรยิะจนน่าเตะ
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“ไม่รู้ไม่ชี้ครบั” กนกตอบท่านประธานที่รู้จกักนัมานานถงึ 20 ปี

“เอาเถอะ ค�าสั่งสุดท้ายของวนันี้ ยกเลกิค่าธรรมเนยีมการโอนเงนิของผู้เล่นที่

ชื่อว่าจอมพราน” เมื่อท่านประธานกล่าวจบ ร่างกส็ลายไปทนัที

ส่วนกนกกถ็งึกบัตกตะลงึหลงัจากได้ยนิค�าสั่งสุดท้าย เนื่องจากค่าธรรมเนยีม

การโอนเงินเป็นรายได้หลักอย่างหนึ่งของธนาคาร เช่นเดียวกับดอกเบี้ยเงินกู้ และ 

ค่าธรรมเนียมในการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างในเกมกับนอกเกม จากนั้นเขาก็ยิ้ม 

ออกมา

“ไม่เสยีททีี่ผมตดิตามคณุ รู้ไหมว่าผมตดิตามคณุจนสาวไม่แลแล้ว...” กนกเอ่ย

เบาๆ ก่อนจะเรยีกหน้าต่างข้อมูลลบัขึ้นมา แล้วจดัการฐานข้อมูลทนัที

-ณ คฤหาสน์ตระกลูโยเกะ-

“คุณพ่อครบั ตกลงแล้วคนคนนั้นรบัข้อเสนอไหมครบั”

เสียงไต่ถามดังขึ้นทันทีที่มาดาฟเปิดประตูห้องรับแขกเข้ามา เจ้าของเสียงดัง

กล่าวเป็นบุรุษหนุ่มผวิขาวรูปงาม ผู้มนีามว่า รวิ โยเกะ ลูกชายคนเดยีวของประธาน

ธนาคารเซฟมนันยี์และธนาคารซึ่งใหญ่ที่สุดในเกมอย่างธนาคารเอเชยีบูรพา

“เรียบร้อยแล้ว ว่าแต่ลูกเถอะ ไหนล่ะว่าที่ลูกสะใภ้ของพ่อ วันนี้หนูรตีไม่มา

หรอื” น�้าเสยีงที่มาดาฟใช้ถามลูกชายท�าเอาอกีฝ่ายหน้าขึ้นสทีนัที

“วันนี้รตีต้องไปธุระกับแม่เขาน่ะครับ ว่าแต่ข้อเสนอที่พ่อยื่นให้คนคนนั้นเป็น 

ยงัไงบ้าง” บุตรชายของท่านประธานใหญ่ถาม

“เอาน่า พ่อจดัการให้แล้ว พ่อไม่ท�าให้ผู้มพีระคณุของตระกลูเราเสยีเปรยีบหรอก 

หึๆ ” ผู้เป็นพ่อเอ่ยแซวลูกชาย สาเหตุที่พนักลายเป็นผู้มพีระคุณกเ็พราะมสี่วนช่วยให้

ลูกชายของมาดาฟคบหากบัรตอีย่างไรล่ะ

“พ่อครบั เลกิแซวสกัทเีถอะ!” รวิพูดอย่างเขนิอายที่พ่อขยนัแซวเหลอืเกนิ

“วะฮ่าๆ ไม่ได้หรอกลูกชาย” มาดาฟ โยเกะ หวัเราะอย่างถูกใจ ‘แม้เงนิจะท�าให้

มีความสุขได้ แต่ก็ไม่ใช่ทุกอย่าง เพราะครอบครัวต่างหากล่ะคือความสุขที่แท้จริง  

ไม่เสยีททีี่พ่อรกัลูกเลยนะ รวิ’
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ภ�รกิจลับ

สิ่งแรกดาร่าเห็นหลังจากลืมตาขึ้นมาคือภาพของเด็กหนุ่มในชุดพรานไพร 

ที่ดูแปลกประหลาด เธอเพิ่งสังเกตว่าชุดที่พันสวมมีเกล็ดของอะไรบางอย่างที่เธอ 

คุ้นตากระจายไปทั่ว แต่เพราะมนัมขีนาดเลก็และละเอยีดมากจงึกลมกลนืเหมอืนเป็น

เนื้อผ้าธรรมดา กระดุมแต่ละเม็ดก็ขึ้นเงาเหมือนท�าจากโลหะซึ่งแวววาวที่สุดในโลก 

แม้แต่ด้ายที่ใช้เย็บก็ดูงดงามอย่างไม่น่าเชื่อ ยิ่งเธอสังเกตเด็กหนุ่มต่อไปเรื่อยๆ ก็ยิ่ง

เห็นลักษณะบางอย่างที่เธอเคยมองข้าม หากบรรดาอาจารย์รู้ว่าเธอเพิ่งมาสังเกตเอา 

ตอนนี้ คงโดนสั่งให้กลบัให้นั่งท่องสูตรและทฤษฎตี่างๆ อกีแน่นอน

เมื่อดาร่ารู้สึกว่าสมองกับสติของตัวเองกลับมาปกติแล้ว เธอซึ่งเรียนจบด้าน

วิทยาศาสตร์และสนใจความลี้ลับของจีนที่ยิ่งค้นคว้าก็ยิ่งรู้สึกพิศวงจนต้องทดลอง 

ไม่จบไม่สิ้นรู้สกึอยากจบัคนตรงหน้ามาทดลอง คนอะไรท�าไมถงึดูลกึลบัขนาดนี้

ดาร่าพยายามลกุขึ้นอย่างเงยีบๆ แล้วย่องไปหาพนั หลงัจากเข้าไปใกล้จนได้ยนิ

เสยีงกรนเบาๆ เธอกย็ิ้มกบัภาพที่เหน็ เพราะเสยีงกรนแบบนี้แปลว่าอกีฝ่ายคงหลบัลกึ

พอสมควร

“หน้าตอนหลบัของนายนี่ดูไม่เป็นพษิเป็นภยัเท่าตอนตื่นเลยนะ” ดาร่าพูดเบาๆ 

พร้อมกบัเอื้อมมอืเพื่อประทุษร้ายคนนอนหลบั แต่ก่อนจะท�าส�าเรจ็ คนที่นอนหลบัตา

แถมยงักรนเบาๆ กค็ว้ามอืของเธอเอาไว้

“คุณดาร่าจะไม่ให้ผมนอนอย่างมคีวามสุขบ้างเลยหรอืครบั”
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ดาร่าได้ฟังเช่นนั้นกร็บีแก้ตวัก่อนที่ตวัเองจะตื่นเต้นมากกว่านี้

“พายุก็สงบแล้ว แต่ไม่เห็นนายจะตื่นสักที นายพรานอะไรขี้เซาชะมัดยาด”  

ดาร่าพูดกระทบกระเทยีบแล้วสะบดัหน้าหน ีแต่มอืของเธอยงัถูกพนัจบัเอาไว้

“เอาเถอะ นายพรานคนนี้คงต้องขออภยั เชญิขอรบั ท่านหญงิ” พนัพูดพลาง

ถอืโอกาสจบัมอืต่อ จนหญงิสาวที่เพิ่งรู้สกึตวักระชากมอืกลบัแทบไม่ทนั

“บ้าๆ! นายพรานอะไรบ้าที่สุด! คอยดูนะ ฉนัจะฟ้องพี่เฟิสต์กบัพี่โทนี่” ดาร่า

ได้แต่บ่นพมึพ�า เนื่องจากเธอเองกไ็ม่อยากให้พี่ชายรู้เรื่องนี้ เพราะทั้งสองจะต้องบงัคบั

ให้เล่าเรื่องแบบละเอยีดยบิ ถ้าต้องเล่าย้อนไปถงึเรื่องเมื่อตอนนั้นด้วยละกเ็ธอขอเงยีบๆ 

ดกีว่า เรื่องอะไรจะบอกให้พวกพี่ชายรู้ว่าเธอตื่นเต้นจนสลบไปล่ะ ขายหน้าแย่...

ระหว่างที่พนัลกุขึ้นเดนิตามหญงิสาวไปข้างหน้า เขากส็งัเกตทกุอริยิาบถของเธอ 

ซึ่งเดี๋ยวก็พยักหน้าหงึกๆ เดี๋ยวก็มีสีหน้าหวาดระแวง แถมสุดท้ายยังหน้าแดงอีกต่าง

หาก ไม่รู้ว่าผู้หญงิมอีาการผเีข้าผอีอกแบบนี้ทุกคนเลยหรอืไง

“คุณพันเจ้าคะ เดินไวๆ หน่อยสิ พี่เฟิสต์กับทุกคนจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้”  

ดาร่าที่ปีนออกมารอข้างนอกเร่งคนในถ�้า ก่อนที่ค�าตอบจะท�าให้เธอฉุนกกึ

“อ้าว~ผมนกึว่าคุณดาร่ารู้ทางซะอกี เหน็เดนิน�าหน้าแบบนี้ ที่แท้ก.็..” พนัหยุด

พูดแล้วเดนิต่อ โดยมดีาร่าที่หน้าแดงก�่ามองตามด้วยความโมโห

“ทีใครทีมันก็แล้วกัน สักวันนายต้องได้ธนูจันทร์ฉายของฉันช่วยชีวิตอย่าง

แน่นอน” หญงิสาวพูดอย่างหมายมั่น

“ใครว่าล่ะครบั” พนัตอบกลบั ท�าให้ดาร่าอยากจะเอาคนัธนฟูาดปากใครบางคน

สกัครั้งสองครั้ง

“หึๆ  คณุดาร่าฟังผมให้จบก่อนส ิอนัที่จรงิคณุดาร่าเคยช่วยชวีติผมแล้วนะครบั 

ครั้งที่อยูใ่นดงผกาโลกนัตร์ ผมกไ็ด้คณุดาร่าช่วยรบัมอืคนที่ลอบท�าร้ายผมนี่แหละครบั” 

พนัเอ่ยออกมาเบาๆ แต่ท�าให้หญงิสาวหน้าขึ้นสอีกีครั้ง

ใช่ว่าเธอจะจ�าเหตกุารณ์ครั้งนั้นไม่ได้ แต่จ�าได้ว่าตวัเองทั้งโมโหและแค้นใจที่คน

ในกิลด์ซึ่งร่วมทุกข์สุขกันมามีนิสัยเช่นนั้น เมื่อพวกนั้นกลับออกไปและมีข่าวลือว่าจะ

ลาออก ซึ่งการลาออกขององครักษ์พิทักษ์ราชาอาจท�าให้กิลด์ผู้พิทักษ์มังกรเกิดวิกฤต

ได้ แม้เธอจะไม่เคยสนใจเรื่องอ�านาจของกลิด์ แต่กอ็ดเสยีดายช่วงเวลาที่พี่น้องในกลิด์

อยูก่นัพร้อมหน้าและร่วมกนัออกศกึอย่างองอาจไม่ได้ นอกจากนี้เธอยงัจ�าภาพสงคราม
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ชงิความเป็นใหญ่เหนอืทวปีหลกัได้ดี

ในตอนนั้นพี่ชายคนโตของเธอนั่งอยูบ่นหลงัไดโนเสาร์ดรุ้าย สวมชดุเกราะสทีอง

ที่ได้มาจากมงักรเพชร แพรว พราว บอสเลเวล 199 ซึ่งร้ายกาจที่สุดในเกม ด้านซ้าย

คอืชนิในชุดสแีดงสดประหนึ่งพระเพลงิที่ก�าลงัลกุไหม้ ด้านขวาคอืเธอในชดุเกราะสม่ีวง

ซึ่งถอืธนูจนัทร์ฉาย รายล้อมด้วยสุดยอดองครกัษ์พทิกัษ์ราชาที่แต่ละคนมเีลเวลไม่ต�่า

กว่า 80

ในระหว่างที่ดาร่าก�าลงัระลกึความหลงัครั้งเก่า กม็คีนคนหนึ่งที่คอยสงัเกตสหีน้า

ของเธอตลอดเวลา

พันสงสัยเหลือเกินว่าดาร่าก�าลังคิดเรื่องอะไรอยู่ เพราะสีหน้าของเธอดูเศร้า

สร้อยมาก ไม่เหมอืนกบัสาวน้อยผู้เอาแต่ใจและเย่อหยิ่งตอนพบกนัครั้งแรก...

‘เหตกุารณ์ที่เราเจอดาร่ามนัดคูุน้ๆ ยงัไงกไ็ม่รู ้เหมอืนการเจอกนัระหว่างไอดอล

กบันางเอกเลย’ พนัคดิได้ดงันั้นกต็กใจ แล้วเริ่มประมวลความคดิ

ครั้งแรก ทนัททีี่เจอหน้ากท็ะเลาะกนัและแขวะกนัเลก็น้อย...ฉกึ! เขากบัดาร่าก็

เป็นแบบนั้น

ครั้งที่สอง มเีรื่องแขวะกนัแล้วพลดัหลงกนั 2 คน...ฉกึๆ! ถงึเขากบัดาร่าจะ 

ไม่ได้โดนน�้าพดั แต่กพ็ลดัหลงกนั 2 คนเหมอืนกนั

หรือว่า...เขากับดาร่าจะต้องลงเลยกันแบบในนวนิยาย โอ...ไม่นะ เพราะอยู่ๆ 

ฉากแปลกๆ ที่อาจจะติดเซนเซอร์ก็เข้ามาอยู่ในหัว แต่คงไม่มีวันที่เขากับดาร่าจะเป็น

แบบนั้นแน่ เพราะในนวนยิาย ไอดอลของเขาทั้งเก่งกาจสามารถ ทั้งเท่สดุใจขาดดิ้น จน

ไม่น่าแปลกใจที่นางเอกซึ่งเลศิหรูอลงัการแถมยงัฉลาดสุดๆ คนนั้นจะตกหลุมรกั

แตกต่างจากเขาที่...เอ่อ...เดินป่าอาจจะไม่เก่งเท่าไอดอล อาศัยการมั่วตาม

หนงัสอืเลยจบัพลดัจบัผลนู�าทางกบัเขาได้ และถอืเป็นโชคดทีี่ไม่มใีครรู ้อกีอย่างสมบตัิ

เขากม็มีากมายมหาศาล คงไม่ตรงกบัไอดอลตกยากของเขาหรอก ดาร่าเองกแ็ตกต่าง

จากนางเอกในเรื่องที่สวย มั่นใจ แข็งแกร่ง มีน�้าใจนักกีฬาสุดๆ แถมยังเรียนด้าน

มนุษยศาสตร์ อ้อๆ ที่ส�าคญัยงัเป็นหมอและไม่เคยแอบดูพระเอกอาบน�้า

ส่วนดาร่านะหรอื กค็ล้ายๆ พวกคุณหนูแบบในหนงัสอืนวนยิายที่เคยอ่านเลย

แฮะ สงสยัพี่ชายคงหวงน่าด ูเขาอดคดิไม่ได้ว่าถ้าเฟิสต์รูเ้รื่องที่เขาใกล้ชดิกบัดาร่าจะท�า

อย่างไร ไหนจะโทนี่ที่เป็นพี่ชายคนรอง อกีทั้งชนิที่เป็นเพื่อนสนทิของหญงิสาวอกี
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ระหว่างที่พนัก�าลงัครุ่นคดิ เท้าทั้งสองข้างกพ็ามาถงึถ�้าเสยีก่อน

“พี่เฟิสต์~พี่โทนี่~ดาร่ามาแล้ว!” เสียงใสๆ ตะโกนเรียกหาพี่ชายทั้งสองทันที

ที่มาถงึ และเฟิสต์กบัโทนี่กไ็ม่รอช้า พวกเขาวิ่งมาหาน้องสาวคนเลก็ทนัที

“ปลอดภยัดนีะ ดาร่า” พี่ชายคนโตเอ่ยถามพร้อมกบัจ้องมองน้องสาวไม่วางตา

“ค่ะพี่เฟิสต์ ดาร่าไม่เป็นอะไรหรอกค่ะ นอกจากเจ็บหัวตอนที่ท่อนไม้ปลิวมา

โดนหวันั่นแหละค่ะ” หญงิสาวอ้อนพี่ชาย

“หวัแขง็แบบเธอนี่ไม่ตายง่ายๆ หรอก ยายดาร่า” เสยีงเพื่อนชายที่ออกมาจาก

ปากถ�้าดงัขึ้น

“ใครจะเหมอืนนายล่ะ โดนดาบเฉาะหวัหน่อยเดยีวกเ็ลอืดโชกแล้ว” ดาร่าเองก็

ตอบโต้ทนัควนั

หลงัจากเฟิสต์เข้ามาขดัอกีรอบ ทกุคนกเ็คลื่อนขบวนกลบัเข้าถ�้า แม้พนัจะศกึษา

แผนที่มาดขีนาดไหน แต่ยงัไม่มโีอกาสมาส�ารวจเส้นทางด้วยตวัเอง เขาจงึรู้สกึตื่นเต้น

เลก็น้อยที่จะต้องเดนิทางผ่านถ�้าแบบนี้

“ระวงัให้ดนีะครบัคุณพนั ดาร่า ทางเข้ามนัมสีะพานข้ามเหว” เฟิสต์เอ่ยเบาๆ 

แต่เสยีงกลบัสะท้อนไปทั่วทั้งถ�้า

“ขอต้อนรับทุกท่านสู่อาณาจักรใต้ดินอันยิ่งใหญ่...ถ�้าเสื่อมสูญ!” เสียงของชิน

ดงัขึ้นพร้อมกบัปรากฏแสงไฟสว่างไสว ท�าให้มองเหน็ปากเหวและทางเดนิที่คดเคี้ยว

“ท�าไมถงึเรยีกว่าถ�้าเสื่อมสญูล่ะครบั มนัชื่อถ�้าแห่งความลบัไม่ใช่เหรอ” พนัถาม

ด้วยความสงสยัเพราะมนัแตกต่างจากชื่อถ�้าที่บอสบอก

“กป็้ายที่อยู่ข้างๆ ถ�้ามนัเขยีนว่า สถานที่แห่งนี้ชื่อถ�้าเสื่อมสูญ ไว้น่ะสคิรบั ถ้า

คุณพนัไม่เชื่อละกม็าดูทางนี้เลย” ว่าแล้วชนิกช็ี้ให้ดูป้ายที่ปักเอาไว้แถวๆ ปากถ�้า

ถ�า้เสื่อมสญู

เหมาะส�าหรบัผู้เล่นเลเวล 80 ขึ้นไป

ผู้เล่นไม่สามารถชุบชีวิตหรือวาร์ปกลับเมืองได้ ความสามารถทางกายภาพลด

ลง 50%

ป.ล. เกมของฝันที่เป็นจรงิขอชื่นชมว่า พวกคุณยอดจรงิๆ ที่มาถงึถ�้าแห่งนี้ได้ 

และหวงัอย่างสุดซึ้งว่า...
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“อ้าว~ท�าไมข้อความตรงนี้ถึงเลือนไปล่ะ” หลังจากอ่านป้ายเสียงดังฟังชัดให้

เพื่อนร่วมคณะฟังแล้ว ชนิกพ็ูดพลางท�าหน้างงๆ

“ไหนครบั ขอผมดูหน่อย” พนัก้าวไปที่ป้ายนั้นด้วยความข้องใจ แล้วเอามอืลูบ

บรเิวณที่ข้อความเลอืนหายไป

“เอ~มนัคงจะ...อกึ!” กล่าวได้เพยีงเท่านี้พนักล็้มลงกบัพื้น แล้วเสยีงหนึ่งกด็งั

ขึ้นในหวัของพนั

ผู้เล่น จอมพราน ได้รบัเควสต์ลบั เปลี่ยนฉายา
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วิกฤต

เสยีงร่ายทกัษะดงัก้องทั่วทั้งป่านลิกาญจน์ เช่นเดยีวกบัเสยีงช้างร้อง และเสยีง

ฝีเท้าของช้างที่ปานแผ่นดินจะถล่ม เวลานี้บรรยากาศเต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวาย 

เปลวไฟเผาท�าลายทั่วทุกหย่อมหญ้า

โครม~! “แปร๋น~!”

การต่อสู้ระหว่างช้างแห่งป่านลิกาญจน์กบัมนุษย์เกดิขึ้นแล้ว!

“บุหงา ท�าไงด ีเจ้าพวกนั้นมนับุกเข้ามาฆ่าพนัธมติรช้างของพวกเรา” บุษบารบี

หารอืกบัเพื่อนสาว

เนื่องจากเหล่าผูบ้กุรกุเข้ามาจากทางลดัที่ตดัผ่านระหว่างป่ามดืกบัป่านลิกาญจน์

ซึ่งไม่มีเหล่าดอกไม้อยู่เลย ท�าให้พวกมันสามารถเข่นฆ่าฝูงช้างได้อย่างง่ายดายและ

รวดเรว็

“ตดิต่อนายท่านก่อน เรว็เข้า!” บุหงาเองกเ็ป็นห่วงฝูงช้างเช่นกนั หากนายท่าน 

อยู่ละก ็เหตุการณ์คงไม่เป็นแบบนี้แน่

“ตดิต่อไม่ได้! เกดิอะไรขึ้นกบันายท่านหรอืเปล่า” ว่าแล้วบุษบากร็บีเปิดโทรทศัน์ 

หน้าจอฉายภาพนายท่านก�าลังนอนหลับ ล้อมรอบด้วยคนในคณะที่มีท ่าทาง

กระวนกระวาย ‘นายท่านของพวกเราเป็นอะไรกนัแน่!’

“ให้พวกที่ใช้รากได้เข้าไปช่วยต้านพวกผู้บุกรุกก่อน โธ่~ท�าไมพวกมันต้องบุก

มาตอนกลางวันด้วยนะ” บุหงาคิดอย่างเจ็บใจ ถ้าเป็นตอนกลางคืนแม้จะไม่ใช่วัน 
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พระจนัทร์เตม็ดวง แต่เธอกม็เีวทที่ใช้อญัเชญิพระจนัทร์ได้

จากนั้นภูตสาวทั้งสองกไ็ม่รอช้า เตรยีมอุปกรณ์ทุกอย่างให้พร้อม ก่อนที่บุหงา

จะปล่อยหมหูยอ็งน้อยที่ตอนนี้เริ่มเชื่องกบัพวกเธอและคุน้ชนิกบัพวกช้างให้ออกไปร่วม

ต้านภยั

“รบีพาพวกเดก็ๆ หนไีปก่อน แปร๋น~!”

พญาช้างกล่าวขึ้นหลังจากเห็นพวกผู้เล่นบุกเข้ามาอย่างต่อเนื่องจนมีจ�านวน

มหาศาล

“เฮ้ย~! ไอ้ตัวหัวหน้ามันมีทับทิมที่กลางหน้าผากซะด้วย พวกเราจัดการตัว

หวัหน้าก่อน” หวัหน้าหน่วยที่ 2 ของกลิด์ไม้แดงเอ่ยขึ้นอย่างยนิด ีเพราะหากน�าทบัทมิ

เมด็โตบนหน้าผากของจ่าโขลงไปมอบให้ท่านไม้เอกได้ละก ็เขาคงจะได้เลื่อนไปประจ�า

หน่วยลบัสกัที

สาเหตุที่ท�าให้พวกผู้เล่นบุกเข้ามาโจมตีช้างโขลงนี้ก็เพราะว่า มีผู้เล่นระดับ

หัวหน้าคนหนึ่งหลงทางในป่ามืด และเจอทางลัดเข้าป่านิลกาญจน์โดยบังเอิญ เมื่อ 

คนคนนั้นย่องเข้ามาจนถงึดงกล้วยซึ่งอยู่ใกล้ๆ ที่อยู่อาศยัของโขลงช้างนี้ แล้วสงัหาร

ช้างไปหนึ่งตวั ปรากฏว่าได้ของดรอปเป็นทวี ี1 เครื่อง สร้อยไข่มุก 1 เส้น แป้ง 1 ตลบั 

และลปิสตกิจนคนคนนั้นได้แต่อึ้ง พร้อมกบัเสยีดายที่ไม่มเีวลาส�ารวจมากกว่านี้ เพราะ

ตอนนั้นบรรดาช้างรู้แล้วว่าเพื่อนร่วมโขลงถูกฆ่าจงึพากนัมาจดัการ

หลงัจากคนคนนั้นหนไีปได้ กใ็ช้ใบกลบัเมอืงน�าหลกัฐานส�าคญัไปแจ้งต่อกลิด์ 

ต่อมาไม่นานทั่วทั้งกิลด์ก็ระดมก�าลังบุกมาทลายโขลงช้างโดยหวังว่าพวกช้างจะดรอป 

อญัมณี

ภูตสาวทั้งสองรีบบุกตะลุยเข้าไปช่วยเหลือโขลงช้าง แต่การจะเข้าไปนั้นยาก

มาก เพราะลูกช้างที่เพิ่งเกิดไม่นานต่างมุ่งหน้ามาทางพวกเธอ หากปล่อยทิ้งไว้พวก 

ผู้บุกรุกจะต้องตามมาจดัการอย่างแน่นอน

“ไปจดัการเถอะ ทางนี้ข้าดูแลเอง” เสยีงหลอนๆ แบบนี้มคีนเดยีวนั่นคอื ท่าน

เทพารกัษ์ที่ปรากฏตวัขึ้นแล้ว

เมื่อได้ยนิดงันั้น ภูตสาวทั้งสองต่างกย็นิด ีรบีวิ่งตะลุยเข้าไปทนัท ีทว่าเมื่อถงึที่



74  จอมพร�นออนไลน์ ภ�ค 2 บทพิสูจน์จอมพร�น

หมายพวกเธอกลับต้องตกตะลึงที่เห็นช้างนับร้อยตัวกลายเป็นแสงด้วยฝีมือของเหล่า

นักล่าซึ่งหลายคนบาดเจ็บไม่ใช่น้อยๆ ก่อนที่ทั้งคู่จะต้องเข่าอ่อนกับภาพของพญาช้าง

โดนพวกนกัล่าทรมาน ขาทุกข้างถูกตดั เช่นเดยีวกบังาคู่ใหญ่สวยงามที่เหลอืเพยีงโคน

เป้ือนเลอืด แต่สิ่งที่ท�าให้พวกเธอทนไม่ได้ที่สดุกค็อื เจ้าพวกนั้นก�าลงังดัทบัทมิเมด็เขื่อง

ซึ่งพวกเธอจ�าได้ดวี่านายท่านมอบให้บอสเป็นของขวญัในวนัที่ตกลงเป็นพนัธมติรกนั

“ปฐพเีป็นพยาน ขอสาบานด้วยเลอืดเนื้อ เปลวเพลงิแห่งข้าจะเผาท�าลายทรชน 

ค�าสาปแห่งนรกอเวจ!ี”

สิ้นเสยีงร่ายมนตร์ของบษุบา บนท้องฟ้ากป็รากฏสญัลกัษณ์ดอกไม้สแีดงขนาด

ใหญ่ที่ค่อยๆ โปรยปรายลงมาถูกตัวผู้เล่น กว่าเหล่าผู้บุกรุกจะรู้ตัว ก็ต้องสัมผัสกับ

ความเจบ็ปวดของค�าสาปแห่งนรกอเวจแีล้ว

แม้จะมบีางคนที่สร้างเกราะอาคมป้องกนัค�าสาปได้ทนั แต่คนเหล่านั้นกไ็ม่กล้า

ท�าอะไรบุ่มบ่าม เพราะเหน็ฤทธิ์เวทมนตร์ของบุษบาแล้ว จงึรบีใช้ใบกลบัเมอืง

“อกึ คะ...แคก็ๆ!” บุษบากระอกัเลอืดหลงัจากพวกที่ไม่โดนค�าสาปหนกีลบัไป

ได้

“หมูหยอ็ง จดัการ! ถ้าพวกที่ตดิค�าสาปหนไีปได้ สงสยัเยน็นี้จะต้องกนิข้าวต้ม

หมูหยอ็งซะละมั้ง”

บุหงากล่าวบ้าง แล้วทนัใดนั้นเสยีงดงัปานพายุทอร์นาโดถล่มกด็งัขึ้น เมื่อพวก

นกัล่าโขลงช้างตดิค�าสาปนรกอเวจขีองบษุบาท�าให้เคลื่อนตวัไปไหนไม่ได้ ท�าได้แค่นอน

ดิ้นไปมาอย่างทุรนทุราย ต้องตกเป็นเหยื่อของหมูหยอ็งที่ไม่อยากเป็นกบัข้าว

“เป็นไงบ้าง บุษบา กินยาก่อนเถอะ มันช่วยรักษาอาการบาดเจ็บได้” ว่าแล้ว

บุหงากส็่งยาท�าเองให้เพื่อนสาว

“ไม่เป็นอะไรมากหรอก แค่ชานิดหน่อย พักสักนิดก็หาย บุหงาลองเอาไป

ทดลอง...เอ๊ย! ไปรกัษาพวกนั้นก่อนดกีว่า เผื่อจะเอามาสอบปากค�าได้บ้าง” บุษบารบั

ยาที่บุหงายื่นให้แล้วรีบหาเหยื่อให้เพื่อนทันที ‘ฉันนั่งดูเธอท�ายาทุกวัน และเคยเห็น 

หนูทดลองของเธอทุกตวั ขอบอกเลยว่ายอมตายดกีว่ายอมกนิยาของเธอ บุหงา’

แน่นอนว่าบหุงาไม่รูค้วามคดิของบษุบา จงึน�ายาไปรกัษาผูเ้ล่นที่นอนตดิค�าสาป

ตามค�าแนะน�าของบษุบา และผลลพัธ์ที่ปรากฏกท็�าให้บษุบายิ่งแน่ใจในการตดัสนิใจของ

ตน
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พอบุหงาลองน�ายาในขวดสนี�้าเงนิปนแดงที่ฉลากเขยีนว่า ยาคนืชพี กรอกปาก

นกัล่าที่ตดิสถานะค�าสาปแห่งนรกอเวจแีละมรี่องรอยถูกช้างกระทบื แม้ค�าสาปจะหาย

ไปรวมถึงบาดแผลก็เริ่มสมาน แต่สุดท้ายบุษบาซึ่งตอนแรกตกใจที่ยาได้ผลก็ต้อง

กระโดดมายืนหลบด้านหลังบุหงา เนื่องจากผิวของนักล่าที่ร่างกายกลับเป็นปกติเริ่ม

เปลี่ยนเป็นสดี�าคล�้า หน้าตาเริ่มดูคล้ายสตัว์ประหลาดมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเปลอืกตา

หายไป เห็นแต่ลูกตากลมๆ สีแดงสดที่ราวกับพร้อมจะทะลักออกมาหากเจ้าของร่าง 

โค้งกาย

ผดีบิ เลเวล 75 ทาสของภูตดอกไม้ บุษหงา ถอืก�าเนดิ

เมื่อได้ยินดังนั้นทั้งสองก็ประหลาดใจ ท�าไมคนที่ฟื้นคืนชีพถึงกลายเป็นผีดิบ 

แถมยงัเป็นทาสซะด้วย

ทางด้านลูกช้าง 20 ตัวที่หนีผู้บุกรุกส�าเร็จ พวกมันต่างเอาหัวซุกกันตัวสั่น 

เพราะภาพเหล่านกัล่าฆ่าฟันผู้ปกครองของพวกตน

“พวกเราจะมัวแต่ร้องไห้แบบนี้ไม่ได้” ในที่สุดช้างตัวที่อายุน้อยที่สุดก็เอ่ยขึ้น 

มนัเป็นช้างนอ้ยตวัสขีาวผ่องแตกต่างจากช้างตวัอื่น และมนีามวา่ ไวต์ หรอืนามเดมิคอื 

ขาว ซึ่งผู้ปกครองที่เปลี่ยนชื่อให้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก บอส พญาช้างแคซาโนวา

เนื่องจากมนัเป็นลูกของหวัหน้าโขลง (พวกช้างจะจบัสลากกนัว่าใครจะเป็นพ่อ

หรอืแม่ของลูกช้างเกดิใหม่ตวัไหน แล้วไวต์ดนัโชคดทีี่บอสจบัสลากได้) และมบีุคลกิ

องอาจผ่าเผย ค�าพูดของมนัจงึท�าให้ลูกช้างตวัอื่นๆ หยุดร้องไห้ แม้ตวัจะยงัไม่หยุดสั่น

“พวกนายจะฟังค�าสั่งของผมหรอืไม่” ไวต์เอ่ยถาม

“เชญิหวัหน้าออกค�าสั่งเลยครบั” เหล่าลกูช้างต่างก้มหน้ามองหวัหน้าตวัใหม่ทนัท ี

ถงึแม้ว่าไวต์จะตวัเลก็ที่สุด สูงเพยีงเมตรกว่าๆ แต่กส็่อแววผู้น�ามาตั้งแต่เกดิ พวกมนั

จงึเคารพและยนิยอมพร้อมใจให้เป็นหวัโจกของช้างรุ่นเลก็

“วนันี้จะเป็นวนัที่พวกเราต้องจดจ�า โขลงอนัสงบสขุของเราโดนท�าลายแล้ว ชวีติ

แบบที่พวกเราใฝ่ฝันกห็ายไป จงกลบัมาสูค่วามจรงิ ต่อไปนี้จะเหลอืเพยีงพวกเราที่ต้อง

ยนืหยดั สบืทอดเผ่าพนัธุ์ต่อไป พวกเราจงสู้! สู้~!” สิ้นเสยีงปลุกระดมของไวต์ เหล่า

ช้างน้อยต่างกช็ูงวง กระทบืเท้าไปมา

ไวต์มองด้วยความดใีจ ก่อนจะเปลี่ยนเป็นเศร้าใจเมื่อนกึถงึเพื่อนร่วมเผ่าพนัธุ์
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ที่ต้องล้มตาย บดิาที่แม้จะไม่ได้ความแต่เขากร็กัที่สุดก�าลงัต่อสู้เพื่อเปิดทางให้พวกเขา

หน ีรวมถงึภาพสุดท้ายของบดิาที่ถูกพวกมนุษย์ทรมานและแงะเอาทบัทมิบนหน้าผาก

ซึ่งถอืเป็นความภาคภูมใิจของเผ่าพนัธุ์

‘คอยดูเถอะ พวกมนุษย์ สกัวนัหนึ่งเราจะกลบัไปทวงคนืทบัทมิแห่งราชาอย่าง

แน่นอน’

เมื่อไวต์ตัดสินใจเช่นนั้นก็อาสาพาทุกคนเข้าไปในป่ามืดเพื่อเก็บเลเวล จะได้ 

แก้แค้นแทนญาตมิติรที่ดบัสูญ

“หยุดก่อน ช้างน้อยทั้งหลาย” ทนัใดนั้นท่านเทพารกัษ์กป็รากฏตวั

“ท่านคอื เทพารกัษ์ ที่ท่านพ่อบอสเคยเล่าให้ฟังนี่” ไวต์เอ่ย ถงึมนัจะมาวิ่งเล่น

ที่นี่บ่อยๆ แต่กไ็ม่เคยเหน็เทพารกัษ์ผู้ปกปักรกัษาบ้านและพื้นที่แถบนี้

“ถูกแล้วช้างน้อย” เทพารกัษ์กล่าว

“หากท่านจะขดัขวาง คงรู้นะว่าพวกผมขอสู้ตาย” ไวต์ดกัคอทนัท ีถงึมนัจะเกดิ

ได้ไม่นาน แต่มนักด็โูทรทศัน์มาเยอะ รูห้รอกน่าว่าท่านเทพารกัษ์จะต้องมาห้ามพวกมนั

แน่ๆ

“ไม่ใช่หรอก เพยีงแต่ข้าจะมอบสิ่งนี้ให้ เอาไปใช้ฝึกฝนซะ รบัรองว่าพวกเจ้าจะ

เก่งขึ้นอย่างแน่นอน อ้อ! ไม่ต้องสงสยัหรอกว่าข้าให้เจ้าท�าไม เจ้าของบ้านเขาฝากไว้ให้

พ่อของเจ้า เพยีงแต่...เอาเถอะ มนัเป็นของเจ้าแล้ว” พูดเสรจ็ท่านเทพารกัษ์กห็ายตวัไป 

ไม่รอให้ใครซกัถามต่อ

ไวต์มองหนังสือที่ท่านเทพารักษ์วางไว้กับพื้นสลับกับสองขาหน้าของตนด้วย

ความมนึงงว่าจะเปิดอ่านได้อย่างไร แล้วลองใช้งวงแตะหนงัสอืดู อยู่ดีๆ  ในหวัของมนั

กม็เีสยีงว่า

ช้างน้อย ได้รบัทกัษะ กายาเหลก็ไหล ระดบั 1

หลงัจากเสยีงประกาศหายไปแล้วร่างกายของไวต์กเ็ริ่มเปลี่ยนแปลง งาช้างเลก็ๆ 

ที่เคยเป็นสขีาวบรสิทุธิ์กลบักลายเป็นสดี�า ถงึมนัจะตระหนกตกใจแต่กย็งัมสีต ิจงึตรวจ

สอบร่างกายตวัเองทนัที

“หึๆ  ไปกนัเถอะพวกเรา อกีไม่นานพวกผมจะกลบัมา เหล่ามนุษย์!”

ไวต์เอ่ยเสยีงเรยีบ ก่อนจะเดนิน�าเหล่าลกูช้างเข้าไปในอาณาเขตอนัตรายอนัเป็น

ที่อาศยัแห่งสุดท้ายของพวกตน...ป่ามดื!
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“เอ๊ะ! ลกูช้างหายไปไหนหมด” บหุงาเอ่ยขึ้นเมื่อเหน็เพยีงร่องรอยของลกูช้าง

แต่ไม่เหน็ตวั แล้วหนัไปมองบอสที่ตอนนี้สภาพดูแทบไม่ได้ แต่ยงัโชคดทีี่รอดชวีติ ถงึ

มอนสเตอร์จะสามารถดื่มยาเพิ่มเลอืดแล้วกลบัมาเป็นเหมอืนเดมิ แต่เพราะบอสกกัเกบ็

พลงัส่วนใหญ่เอาไว้ที่งาและทบัทมิบนหน้าผาก เมื่อทั้ง 2 อย่างถูกท�าลายจงึกลายเป็น

เพยีงช้างป่าธรรมดาตวัหนึ่ง

“แปร๋น~ข้าค่อยยงัชั่วแล้ว ขอไปตามหาลกูชายก่อนเถอะ” เมื่อบอสได้ยนิค�าพดู

ของบุหงากท็�าท่าจะลุกขึ้น แต่ไม่สามารถลุกได้

บหุงามองอย่างเศร้าใจ ‘กบ็อกแลว้ว่าให้ลองใชย้าฟ้ืนพลงัที่บหุงาคดิค้น รบัรอง

ว่าพลงัจะกลบัมาอย่างแน่นอน ท�าไมไม่เชื่อกนัเลยนะ’ ถงึจะคดิอย่างนั้น แต่บุหงากย็งั

ช่วยใช้เวทมนตร์เคลื่อนย้ายร่างของบอสไปพกัฟื้นแถวๆ ทุ่งดอกไม้

“ไปกันเถอะ พวกเรายังมีอะไรต้องท�าอีกมาก ถ้าบุษบาหายดีแล้วก็ไปดูทีวีซะ 

เผื่อจะมขี่าวเรื่องนี้ อ้อ! ส่วนบุหงาจะเตรยีมของไปขายก่อน” ว่าแล้วบุหงากก็ลบัไปที่

ห้องของพนัพร้อมกบัแผนการหาเงนิต่างๆ

“เอาเถอะ หวงัว่าพวกมนุษย์คงจะเหลอืรอดบ้างนะ” บุษบาเอ่ยเบาๆ พลางหนั

ไปมองร่างของผดีบิทาสของบหุงาที่ตอนนี้เดนิเข้ามาถงึแค่หน้าบ้าน ไม่สามารถเข้ามาใน

บ้านได้ ซึ่งแน่นอนว่าเป็นเพราะเหล่าผกาสวรรค์

หลงัจากนั้นไม่นานกเ็ริ่มมขี่าวกองทพัช้างจู่โจมผู้เล่นมากขึ้น และมขี่าวลอืว่า

หวัหน้าโขลงมรี่างสดี�าสนทิฟันแทงไม่เข้า ซึ่งคนกล้าตายที่เคยสมัผสัมาแล้วบอกว่า ผวิ

สีด�าที่เห็นนั้นทั้งแข็งแกร่งและเย็นเหมือนเหล็ก ซึ่งหลังจากดักฆ่าผู้เล่นหลงป่าไป

มากมายแล้ว แผนการต่อไปของพวกมนักค็อื...ถล่มเมอืง!

ส่วน บอส อดตีจ่าโขลงที่หมดสิ้นงาจนต้องเกษยีณตวัเองนั้น ตอนนี้ก�าลงันอน

ดูโทรทัศน์อยู่ที่บ้านพักของพันอย่างสบายใจ แม้จะเจ็บใจที่เสียลูกน้องทั้งโขลง แต่ก็ 

มสิู้เจบ็ใจที่เสยีทบัทมิบนหน้าผากไปหรอก

แต่ที่น่าแปลกใจที่สุดกค็อื ร้านของบุหงากลบัขายดอีย่างเหลอืเชื่อ ทั้งๆ ที่ยา

ราคาต�่าที่สุดในร้านจะมีราคาถึงขวดละ 100,000 เม็ด และแม้ว่าบุหงาจะขึ้นป้ายว่า  

ยาใช้ทั่วไป แต่ทุกคนต่างขนานนามร้านของเธอว่า ร้านขายยานรก

ทางด้านกจิการตลาดมดืของพนัเองกเ็ป็นไปได้ด้วยด ีเพราะหลงัจากผูเ้ล่นกลุม่
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หนึ่งซึ่งมีสมาชิกประมาณ 20-30 คนเดินทางผ่านทะเลทรายแสนโหดร้ายเพื่อไปส่ง

เควสต์ที่เมอืงอบูดาบนิ และพบป้ายขนาดใหญ่หน้าเมอืงที่เขยีนว่า ขอต้อนรบัสู่ตลาด

มืด สินค้าผิดกฎหมายและร้ายแรงก�าลังรอคุณอยู่ค่า~ ข่าวลือของตลาดมืดก็แพร่

กระจายไปทั่วทั้งเกม ท�าให้เหล่าผู้ต้องการของดแีต่ราคาถูกต่างรบีไปหาซื้อ นอกจากนี้ 

หลงัจากมสีมาคมหวัใสตั้งบรกิารวาร์ปไปกลบัและมธีนาคารมาเปิด ผู้เล่นกไ็ม่ต้องเสยี

เวลาข้ามทะเลทรายอกีต่อไป


