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ตลาดมืด

ช่วงเปิดเทอมใหม่ๆ เพือ่นๆ ในห้องทกุคนต่างรูส้กึตกตะลงึ

กบัรูปร่างของตลุา ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปจนแทบจะกลายเป็นคนละคน แต่

กย็งัพอรบัได้

เรื่องนี้คงต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนที่ตุลาเข้าเรียนใหม่ๆ สภาพ

ของเขาในตอนนั้นนอกจากบคุลกิลกัษณะที่สงบนิ่งและร่างกายที่ผอมบาง

แล้ว กแ็ทบไม่มจีดุเด่นใดๆ

หลงัจากเริ่มเปิดเรยีนไปได้สกัพกั ร่างกายของตลุาจงึเริ่มมคีวาม

สมบรูณ์ของกล้ามเนื้อมากขึ้นเรื่อยๆ โดยมทีกุคนในห้องเรยีนที่ได้เหน็การ

เปลี่ยนแปลงของตุลามาโดยตลอดเป็นพยาน เนื่องจากทุกคนรู้ว่าตุลา

ฝึกฝนศิลปะการต่อสู้ และออกก�าลังกายทุกวันอย่างเคร่งครัด จึงไม ่

ตกใจมากนกั และช่วงก่อนปิดเทอมซึ่งเป็นครั้งสดุท้ายที่ได้พบกนั ตลุาก็

ดูดกีว่าช่วงที่เข้าเรยีนใหม่ๆ มาก

แต่การพบกันอีกครั้งเมื่อเปิดเทอมกลับท�าให้ทุกคนตื่นตะลึง ไม่

เพียงกล้ามเนื้อของตุลาจะดูสมบูรณ์แข็งแรงขึ้นเท่านั้น ความสูงยังเพิ่ม

มากขึ้นด้วย จนตอนนี้ตลุาสงูถงึ 170 เซนตเิมตรแล้ว เรยีกวา่ไม่ได้พบกนั
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เพยีงไม่นาน กลบัเกดิการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด มแีต่พวกชยัที่

เหน็ตลุาในเกมทกุวนัที่รู้สกึคุ้นตาจนไม่แปลกใจเท่าไหร่

ด้วยเหตนุี้ขณะที่อยู่ในห้องเรยีน เอกจงึพูดข�าๆ ว่า

“ว่าแล้วว่าเปิดเทอมนี้ไอ้กรต้องเสยีเรตตงิไปหลายจดุ”

โชคดทีี่บคุลกิลกัษณะของตลุาค่อนข้างสงบเยอืกเยน็ ท�าใหส้าวๆ 

ไม่ค่อยกล้ามาวอแวมากนกั ชยั คงิ เอก และกรกท็�าหน้าที่เป็นผู้คุ้มกนั

ดาราคนใหม่ได้เป็นอย่างดี ใครมีทีท่าว่าจะเข้ามากวนใจตุลา ถ้าไม่ถูก

เอกแซวจนหงดุหงดิ กม็กัจะถกูคงิที่ตวัใหญ่บกึบนึล�่าสนัขู่ขวญัจนถอยหน ี

จนแล้วจนรอดตุลาก็ยังไม่รู้ตัวว่า ตอนนี้มีคนแอบช�าเลืองมองเขามาก

ขนาดไหน เพราะปกติเขาก็ไม่สนใจสายตารอบข้างอยู่แล้ว แถมยังเจอ

ในเกมมาจนชนิ

และแม้ว่าจะมีสาวๆ มาทักทายกร แต่สายตากลับช�าเลืองมอง

ตุลาเกือบทุกคน จนคิงกับชัยรู้สึกเป็นห่วงว่าจะเกิดเหตุการณ์เพื่อนรัก

หกัเหลี่ยมโหด เพราะตลุาเปลี่ยนแปลงจากเดก็เรยีนเก่งหน้าตาพอใช้ได้

ไม่ถงึกบัแย่ เพยีงแต่รูปร่างผอมบางจนภาพรวมดูไม่ดเีท่าไหร่ กลายเป็น

หนุ่มฮอตในช่วงเวลาไม่นาน

ภายหลงัทั้งสองจงึได้รู้ว่าพวกตนประเมนิกรต�่าไปมาก...

หลงัจากกรที่เคยใช้ความหล่อหลอกล่อสาวๆ มานานมโีอกาสเดนิ

ทางไปฮ่องกง เพื่อนรักของพวกเขาก็เหมือนกับได้พบเป้าหมายในชีวิต

แล้ว ท�าให้แนวคิดและพฤติกรรมเปลี่ยนไปราวกับเป็นคนละคน ไม่บ้า 

ผู้หญิงเหมือนเก่า เมื่อกรเฉลยความลับให้ทุกคนได้รู้ พวกเขาต่างก็ตื่น

ตะลงึมาก

ทุกคนรู้ดีว่าเกม MWO มีระบบแปลภาษา ท�าให้ทุกคนทั่วโลก

สามารถสื่อสารกันเข้าใจ แต่ไม่มีใครนึกเลยว่าตั้งแต่กลับมาจากฮ่องกง 

กรได้เปลี่ยนระบบการรบัฟังจากภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษแล้ว ซึ่งเขา
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อธบิายอย่างภาคภูมใิจว่า

“ตอนแรกกต็้องพึ่งพวกซบัไตเตลิอยู่บ้าง แต่ตอนนี้บอกตรงๆ ฟัง

รู้เรื่องทกุค�าแล้ว เอาไว้คล่องๆ กว่านี้ก่อนค่อยเปลี่ยนเป็นภาษาจนีกลาง 

จะได้ลองฝึกภาษาจนีบ้าง เสยีอย่างเดยีวที่เกมนี้ฝึกฟังได้แต่ฝึกพดูไม่ได้”

ทั้งนี้ระบบแปลภาษาของ Cyber Tech จะเปลี่ยนคลื่นความคดิเป็น

ภาษาที่ผูร้บัฟังเข้าใจ ดงันั้นไม่ว่าจะพูดภาษาอะไร ไวยากรณ์ถกูต้องหรอื

ไม่ ผู้ฟังย่อมรู้เรื่องแน่นอน เกมนี้จึงเหมาะกับการฝึกฟังภาษาเท่านั้น  

ไม่เหมาะจะใช้ฝึกพูด

กรก�าลังฝึกฝนอย่างมุ่งมั่นเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายคือ การเป็น

พระเอกควิบู๊ตามที่เขาหวงัไว้ ตอนนี้เส้นสายกม็แีล้ว (หลี่หลนิหวาง) เงนิ

ทุนก็มีแล้ว (ขอไอ้ตุลาก็น่าจะได้ อย่างมันคงไม่งกกับเพื่อนกับฝูงหรอก 

แถมตอนนี้มันก็รวยล้นฟ้าแล้ว) สิ่งที่ขาดมีเพียงความรู้ความสามารถ

เท่านั้น ส่วนเรื่องหน้าตาไม่ใช่ปัญหา เพราะกรมั่นใจมาก (แม้เขาจะเสยี

ความมั่นใจเลก็ๆ ตอนเปิดเทอมที่โดนพระขโมยเรตตงินี่แหละ)

“บ๊ะ! ซุ่มฝึกไม่ยอมบอกกนัมั่ง” เอกอดบ่นไม่ได้

“แต่ก็ดีแล้วนี่ ไอ้กรมีเป้าหมายแล้ว เหลือแต่พวกเรานี่แหละ 

เฮ้อ...” คงิกล่าวเบาๆ แล้วถอนหายใจ

จรงิๆ แล้วพวกเขายงัอายไุม่เท่าไหร่ ดงันั้นยงัไม่ต้องสนใจเรื่องนี้

ก็ได้ แต่เพราะพวกเขาดันเห็นคนอายุรุ่นราวคราวเดียวกันมีเป้าหมายที่

เด่นชดั อย่างไอ้กรที่อยากเป็นดารา แถมมนักจ็รงิจงัมาก ส่วนไต้ซอืคง

ไม่ต้องเป็นห่วง ความจริงแล้วคิงและเพื่อนๆ ก็เคยนึกสบประมาทอยู่

เหมอืนกนั เนื่องจากพวกเขารูม้านานแล้วว่า NPC เกมนี้ฉลาดมาก เดก็ๆ 

อย่างตลุาไม่น่าจะบรหิารเมอืงไหว ที่ไหนได้ไอ้นี่มนัโคตรฉลาด แผนการ

แต่ละอย่างของมนัท�าเอาพวกเขาอึ้งครั้งแล้วครั้งเล่า

เรื่องที่พวกเขามีส่วนร่วมอย่างจริงจังก็แค่ตอนที่ผู้เล่นนับพันมา
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คาดคั้นตลุาเพื่อหาข้อมลูการสมคัรเป็นศษิย์ของมหาปราชญ์ คนอะไรดนั

คดิแผนการเปลี่ยนวกิฤตให้กลายเป็นโอกาสได้อย่างไม่น่าเชื่อ แทนที่จะ

ถูกผู้เล่นนับหมื่นนับพันหมายหัว ตุลากลับสามารถท�าก�าไรได้อย่าง

มหาศาลโดยใช้ค�าพูดแค่ไม่กี่ประโยค

เมื่อเหน็ความส�าเรจ็ของเพื่อนคนหนึ่ง และความมุ่งมั่นของเพื่อน

อกีคนหนึ่ง ชยั คงิ และเอกย่อมอดคดิถงึอนาคตและเป้าหมายของตวัเอง

ไม่ได้ ตลุาที่พอจะรบัรู้ได้จงึปลอบใจว่า

“ไมต้่องคดิอะไรมากมายขนาดนั้นกไ็ด้ ค่อยๆ คดิกไ็ด้ว่าอยากท�า

อะไรที่สดุ”

“ว่าแต่ไต้ซอืมอีะไรให้พวกเราท�าบ้างหรอืเปล่าล่ะ ช่วงนี้เอาแต่ฝึก 

ชกัเบื่อๆ เหมอืนกนั” คงิถามเบาๆ เขารู้ดวี่าในเกมตอนนี้ตลุามภีารกจิ

มากมาย ทั้งการควบคุมการสร้างเมือง ซึ่งความจริงควรจะเสร็จสิ้นไป

แล้ว แต่ตอนนี้ผู้อพยพกลบัมมีากขึ้นเรื่อยๆ ตลุาจงึต้องจดัระเบยีบเพิ่ม

มากขึ้นหลายอย่าง ดงันั้นการที่ตลุายอมสละเวลาวนัละหลายชั่วโมงมา

ให้ค�าแนะน�าพวกเขาย่อมถอืได้ว่าเสยีสละเพื่อพวกเขามากแล้ว ถงึตอนนี้ 

โรงฝึกของเจ้าเมืองจะไม่ได้มีแค่พวกเขา แต่มีคลาส 3 และคลาส 4 

จ�านวนมากที่ไม่ได้เข้าร่วมสงครามเข้ามาฝึกฝนด้วยกต็าม

โดยตุลาคิดว่าคนพวกนี้จะเป็นก�าลังหลักให้แก่ตัวเองในอนาคต 

เขาจงึชี้แนะให้อย่างเตม็ใจ และเตรยีมแผนงานบางอย่างไว้ให้แล้ว

“พวกนายว่างจนรู้สึกเบื่องั้นเหรอเนี่ย” ตุลาหัวเราะ “จะว่าไป  

ตอนนี้ฉนัมแีผนงานสองอย่างให้พวกนาย เลอืกเอาละกนัว่าสนใจจะท�า

อะไร แต่ต้องไปท�าที่ทวปีหลกันะ อย่างแรกเป็นงานสบายไม่เสี่ยง แต่ได้

เงินน้อย แถมยังต้องใช้ฝีมือและรู้จักรักษาเวลามากๆ อย่างที่สองเสี่ยง

หน่อย ต้องใช้ไหวพรบิและทกัษะการเจรจาค่อนข้างมาก แต่คุ้ม อยาก

ได้งานไหนล่ะ”
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“เอาอีกแล้วไอ้นี่ บอกออกมาตรงๆ ไม่ได้หรือไงวะว่างานอะไร 

อมพะน�าอยูไ่ด้ แถมยงัต้องไปท�าที่ทวปีหลกัอกี ไม่ใช่งานง่ายๆ แหงเลย” 

คงิบ่น เวลาขอร้องมนัทไีร ไม่รู้ท�าไมชอบกวนประสาททกุที

ตลุาอดหวัเราะออกมาไม่ได้ “โอเค บอกกบ็อก งานแรกเป็นงาน

ของสมาคมทหารรบัจ้างและสมาคมพ่อค้าที่เคยบอกไว้นั่นแหละ ตอนนี้

ทั้งสองสมาคมยังไม่เป็นรูปเป็นร่างเลยต้องท�าอย่างนี้ไปก่อน แต่ฉันส่ง

คนไปซื้อร้านค้าตามเมอืงใหญ่ๆ เอาไว้แล้ว ส่วนสนิค้าที่จะขายกค็อืข้อมลู 

วิธีการคือ นายต้องเข้าไปในร้านแล้วแสดงใบรับรองว่าผ่านการฝึกจาก

โรงฝึกทักษะแห่งเมืองอีเดน ตอนนี้นายผ่านขั้นที่สี่แล้ว มีคุณสมบัติพอ

จะรบังานได้”

“ต้องมใีบรบัรองด้วยเหรอวะ” เอกถามอย่างสงสยั

“หึๆ  แน่นอน งานที่ฉนัจะให้ท�าต้องการคนมฝีีมอื งานง่ายๆ ฉนั

ไม่เสนอออกไปหรอก”

ตุลาหยุดชั่วครู่แล้วกล่าวต่อ “รูปแบบการท�างานคือ พวกนั้นจะ

เสนองานและค่าจ้างให้พวกนาย บอกไว้ก่อนนะ ยิ่งค่าจ้างแพงงานกจ็ะ

ยิ่งยาก เดี๋ยวพวกนายเข้าไปที่ทวปีหลกักร็ู้เองละว่ามงีานแบบไหนให้ท�า

บ้าง บอกได้เลยว่ามีตั้งแต่งานขนส่งสินค้ายันล่ามอนสเตอร์เลยทีเดียว 

อืม...แต่ช่วงนี้คงด�าเนินการได้เฉพาะอาณาจักรที่ไม่ได้เข้าร่วมสงคราม 

ถ้าจงัหวะเหมาะๆ อาจจะได้งานสบายรายได้ดอีย่างการคุม้กนัพวกผูเ้ล่น

ที่เป็นนกัท่องเที่ยวด้วย”

“เฮ้ย! ไอ้งานแบบนั้นไปรบัที่อาคารภารกจิประจ�าเมอืงกไ็ด้นี่หว่า” 

คงิอดเอ่ยออกมาไม่ได้

“หึๆ  จะบอกอะไรให้นะ ถ้าฉนัไม่ได้เป็นเจ้าเมอืง รบัรองไม่มทีาง

รู้หรอกว่า ไอ้ภารกิจจากอาคารภารกิจน่ะมันเกิดจากประชาชนในเมือง

ไปแจ้งความประสงค์ว่าอยากจะได้อะไร แล้วเสนอเงินรางวัลไว้ บาง
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ภารกิจที่ให้เงินรางวัลหรือของตอบแทนน้อยกว่าที่ควรจะเป็น ระบบจะ

มอบเงินชดเชยหรือแจกของอย่างกล่องสุ่มไอเทมให้ หรือถ้าภารกิจมัน

ง่ายกว่าที่ควรจะเป็น ระดบัของภารกจิจะลดลงแล้วเงนิรางวลักจ็ะลดลง

ด้วย ดงันั้นอาคารภารกจิของแต่ละเมอืงไม่เหมอืนกนัหรอก ที่ส�าคญัมนั

รบัได้แต่ภารกจิของเมอืงนั้น อกีอย่างราคาสนิค้าหรอืความต้องการของ

แต่ละเมืองมันก็ไม่เหมือนกัน อย่างปลาทะเล แกคิดว่าเอาไปขายที่

ชายหาดหรอืเอาไปขายในภูเขาจะได้ราคาดกีว่ากนัล่ะ”

ชยัพยกัหน้าอย่างเข้าใจ “ที่แท้แกคดิจะหาก�าไรจากส่วนต่างของ

ราคาสินค้านี่เอง ความจริงเรื่องพวกนี้ก็มีสมาคมการค้าคอยจัดการอยู่

แล้วนี่”

“ถกูต้อง แต่ปกตสิมาคมการค้าจะรบัจดัการแต่สนิค้าที่มปีรมิาณ

มาก เพราะเวลาเดนิทางต้องไปกนัหลายคน แถมบางครั้งยงัต้องจ้างทหาร

คุม้กนัอกีต่างหาก แล้วที่ส�าคญัที่สดุกค็อื เครอืข่ายข้อมลูข่าวสารของพวก

นั้นไม่มีทางเทียบกับฉันที่มีสมาคมพรานป่าคอยหาข้อมูลมาให้ได้อยู่

แล้ว” ตลุากล่าวอย่างภาคภูมใิจ

“ไหนว่าไอ้สมาคมพรานป่ายังตั้งขึ้นมาไม่ได้ไงล่ะ” เอกขมวดคิ้ว 

ตุลาเคยบอกพวกเขาเองว่า สมาคมพรานป่ายังต้องใช้เวลาอีกมากกว่า

จะก่อตั้งแห่งแรกได้

“ยังตั้งไม่ได้ ไม่ได้แปลว่าท�างานไม่ได้นี่หว่า ฉันวางแผนสร้าง

สมาคมนี้ขึ้นมาเพื่อหาข้อมลูข่าวสารนะ ถงึค่าใช้จ่ายจะมากไปหน่อย แต่

กะอแีค่ข้อมูลว่าที่ไหนขายสนิค้าอะไร ต้องการสนิค้าอะไร ราคาเท่าไหร่ 

มนัไม่ใช่ข้อมูลที่หายากหรอกนะ”

“ท�าไมมนัดูกระจอกจงัวะ ไอ้สมาคมการค้าของแกนี่ฟังๆ ดูมนัมี

แต่งานเล็กๆ นะ” เอกอดพูดออกมาไม่ได้ ในเมื่อไม่คิดจะแย่งงานของ

สมาคมการค้าของแต่ละเมือง เท่ากับว่าไม่ท�าการค้าใหญ่ๆ เลยน่ะส ิ 
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ไอ้นี่มนัคดิจะท�างานเลก็ๆ แบบนี้ด้วยเหรอ ไม่น่าเชื่อ

ตุลาหัวเราะแล้วตอบ “ก็บอกแล้วนี่ว่าเพิ่งเริ่มต้น อีกอย่างคนที่

ผ่านการฝึกขั้นที่สี่ยงัมแีค่ไม่กี่ร้อยคนเท่านั้นเอง ฉนัเลยลองมอบงานง่ายๆ 

และช่องทางหารายได้ให้ยงัไงล่ะ อนาคตมนัต้องขยายตวัมากขึ้นเรื่อยๆ 

แล้วฉันก็คิดว่าในอนาคต ใบรับรองว่าผ่านการฝึกจากโรงฝึกทักษะแห่ง

เมอืงอเีดนจะเป็นสิ่งมคี่าที่ผู้เล่นทกุคนอยากมแีน่นอน”

ชยั คงิ เอก และกรลองคดิตามกพ็บว่านา่จะเป็นไปได้ เพราะหาก

ผ่านการฝึกขั้นที่สี่ รบัรองได้ว่าทกัษะเสรมิการเคลื่อนไหวส่วนใหญ่จะต้อง

สูงกว่าระดบั 60 แน่นอน ยิ่งคลาสต�่า ค่าสถานะน้อยๆ ยิ่งต้องมรีะดบั

ทกัษะสูงมากๆ ถงึจะผ่านได้ ส่วนใหญ่ที่ผ่านได้ในตอนนี้กค็อื คลาส 3 

และคลาส 4 ที่มีค่าสถานะสูงอยู่แล้ว แต่ระดับทักษะเสริมของคนพวก

นั้นอย่างเก่งกแ็ค่ 60–65

จะว่าไปโรงฝึกทักษะนี้เหมาะส�าหรับพวกที่ยังอยู่ไม่เกินคลาส 3 

มากกว่า แต่กถ็อืได้ว่ามมีาตรฐานที่ด ีหากผ่านการฝึกที่นี่ได้ ย่อมมโีอกาส

สูงมากที่จะได้ความสามารถระดบัวถิดี้านการใช้อาวธุ ซึ่งเป็นคณุสมบตัิ

พื้นฐานในการเลื่อนไปคลาส 4 (ชยั คงิ เอก และกรได้แล้วทั้งสี่คน)

“ถึงจะเป็นการรวมตัวแบบหลวมๆ เพื่อผลประโยชน์ แต่ถ้าพวก

นายสามารถรวมกลุ่มคนพวกนี้ได้ แล้วตั้งเป็นสมาคมทหารรับจ้าง ใน

อนาคตสมาคมนี้จะต้องเป็นสมาคมที่ไม่ธรรมดาแน่นอน”

ตามแผนของตลุานั้น เขาคดิไว้ว่าจะท�าให้สมาคมทหารรบัจ้างเป็น

สมาคมของผู้เล่นโดยเฉพาะ เมื่อสมาคมนี้รับงานจากเครือข่ายสมาคม

การค้าของเขา รบัรองได้ว่าผูเ้ล่นพวกนี้จะต้องมคีวามรูส้กึที่ดต่ีอเขา โดย

เงื่อนไขแรกหากคดิจะรบังานจากสมาคมการค้าแหง่เมอืงอเีดนคอื ผูเ้ล่น

คนนั้นจะต้องเคยผ่านการฝึกจากโรงฝึกทักษะแห่งเมืองอีเดนมาก่อน 

เพยีงเท่านี้กจ็ะสามารถการนัตไีด้แล้วว่า ในอนาคตคนกลุม่นี้ย่อมสามารถ
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รวมกลุ่มกนัได้อย่างแน่นอน

ผูผ่้านการฝึกจากโรงฝึกทกัษะแห่งเมอืงอเีดนทกุคนเปรยีบเสมอืน

ศษิย์เก่าโรงเรยีนเดยีวกนั ต่อให้นกึหวัข้อพูดคยุไม่ออก ยงัสามารถวพิากษ์

วจิารณ์เป็นเพื่อนกนัได้ เช่น “ไอ้การฝึกพุ่งตวันี่โคตรโหดเลย กว่าจะผ่าน

มาได้โดนด่าไม่รูเ้ท่าไหร่” หรอื “ด่านปีนป่ายมนัจะมไีว้ท�าบ้าอะไร ตไูม่ใช่

ลงินะโว้ย!” หรอื “ฉนัเกลยีดไอ้ครูฝึกหน้าลงินั่นสดุๆ เลยว่ะ!” เพยีงเท่า

นี้คนพวกนี้กส็ามารถรวมกลุม่กนัได้ โดยที่เขาไม่ต้องออกแรงชกัชวนใดๆ 

ทั้งสิ้น

ตอนนี้ตุลาก�าลังรอให้กลุ่มฟาลคอนฝึกฝนฝีมือจนพัฒนาได้ถึง

ระดบัสงูกว่านี้ก่อน แล้วจะส่งพวกเขาไปเป็นแกนน�าของทหารรบัจ้างเหล่า

นี้

“แล้วงานที่สองล่ะ ไอ้ที่ว่าต้องการคนที่มไีหวพรบิและเจรจาเก่งๆ 

น่ะ”

ตลุาหวัเราะเบาๆ แต่ไม่รู้ท�าไมเอกที่เป็นคนถามจงึรู้สกึเสยีววาบ 

“หึๆ ๆ ไอ้งานนี้จะว่าไปมนักม็ทีี่มาจากพวกอาณาจกัรใหญ่ๆ ที่สั่งซื้อปืน

ไปจากฉนันั่นแหละ พวกนั้นดนับงัคบัให้ฉนัท�าสญัญาวา่จะไม่ขายปืนให้

อาณาจักรอื่นๆ ฉันเองก็รับปากไปแล้วซะด้วยสิ เลยต้องหาคนที่เจรจา

เก่งๆ มาท�างานลบัหลงัให้สกัหน่อย”

“หรอืว่าแกคดิจะแอบค้าอาวธุลบัหลงัพวกอาณาจกัรใหญ่ๆ อย่าง

นั้นเหรอ!” ชัยอดร้องออกมาไม่ได้ เรื่องนี้ถือว่าเสี่ยงมาก เนื่องจากมัน

เท่ากบัการประกาศตวัเป็นศตัรูกบัอาณาจกัรโอโนร่าเลยทเีดยีว

“เสี่ยงมากเกนิไป อย่าท�าจะดกีว่า” คงิกล่าวสั้นๆ

ตลุารูส้กึข�ามาก “เฮ้ยๆ! นี่พวกแกคดิว่าฉนัจะสิ้นคดิขนาดนั้นเลย

เหรอ ฉนัเป็นคนรกัษาสญัญาและเป็นพ่อค้าที่ด ีดงันั้นไม่ท�าอะไรลบัหลงั

อย่างนั้นแน่นอน สิ่งที่ฉนัจะท�ากค็อื การสร้างเครอืข่ายตลาดมดืต่างหาก
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เล่า”

“เครอืข่ายตลาดมดื!” ทั้งสี่คนร้องออกมาพร้อมกนั พลอยท�าให้

เพื่อนๆ ที่อยู่ในห้องหนัมามองอย่างสงสยั

“พวกแกคยุกนัเรื่องอะไรเหรอ” เดก็ในห้องหลายคนเริ่มเข้ามารมุ

ล้อม ปกตกิลุม่ของตลุากเ็ป็นกลุม่เด่นดงัในห้องอยูแ่ล้ว ไม่วา่จะเป็นกรที่

หน้าตาด ี(ชดัเจนว่าต้องเป็นจดุสนใจ) เอกที่ถงึจะปากเสยีไปหน่อย แต่

บางทีก็เป็นตัวโจ๊กซึ่งเรียกเสียงหัวเราะได้ ชัยที่ทุกคนรู้ดีว่าทางบ้านมี

ฐานะด ี (เรยีกง่ายๆ ว่าเป็นลูกคนรวย) คงิที่มรี่างกายก�าย�าและโดดเด่น 

สดุท้ายกค็อื ตลุา ผู้มคีะแนนอนัดบัหนึ่งของชั้นปี แถมปิดเทอมที่ผ่านมา

ไม่รู้ไปโด๊ปยาอะไรมา จากเด็กผอมแห้งหัวโตถึงกลายเป็นเด็กหนุ่มที่มี 

รูปร่างดขีนาดนี้ได้

“เฮ้ย! ไม่มอีะไร แค่คยุกนันดิๆ หน่อยๆ เรื่องเกมที่พวกเราก�าลงั

เล่นอยู่น่ะ” เอกเอ่ยสบายๆ

“พวกนายเล่นเกมเหรอ เกมอะไรกนั” นกัเรยีนหญงิคนหนึ่งถาม

“MWO ของค่าย Cyber Tech” ชยัตอบเรยีบๆ

หลายคนในห้องท�าหน้าสงสยั แต่มบีางคนที่อยูช่มรมเดยีวกบัพวก

ตลุาพยกัหน้าอย่างเข้าใจ

“อ๋อ! พวกแกเพิ่งไปฮ่องกงมาตอนปิดเทอมนี่หว่า เลยถอืโอกาส

สมคัรเล่นเกมที่โน่นสนิะ”

ตลุาอดถามไม่ได้ “ในห้องเราไม่มคีนเล่นเกมนี้เลยเหรอ”

เพื่อนๆ ในห้องต่างส่ายหน้า “ไม่มใีครเล่นเกมนี้หรอก ใครๆ กร็ู้

ว่าเกมนี้ถ้าอายไุม่ถงึ 20 จะออกจากเกาะเริ่มต้นไม่ได้ แล้วใครมนัจะไป

เล่นกนั แถมค่าสมคัรกไ็ม่ใช่น้อยๆ (นี่แหละประเดน็หลกั) เล่นสองสาม

วนักไ็ม่มทีี่ให้เที่ยวแล้วมั้ง เพราะอยู่ได้แค่เกาะเริ่มต้น”

ตลุาได้ยนิดงันั้นกอ็ดคดิในใจไม่ได้ ‘เราเล่นมาเป็นปี ยงัไปไม่ทั่ว
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เกาะเลย’

ในเมื่อมนัเป็นเกมที่ทั้งห้องมคีนเล่นอยูแ่ค่ห้าคน เพื่อนคนอื่นๆ จงึ

พากนัซกัถามอย่างสนใจ จนพวกตลุาไม่มเีวลาคยุจนจบ เพราะทั้งห้าคน

ต่างต้องล�าบากใจกับการตอบค�าถามมากมายอย่างสนุกไหม ระดับ 

เท่าไหร่แล้ว ท�าอะไรกนับ้าง แต่จะเล่าความจรงิไปกก็ลวัเพื่อนๆ หาวา่โม้ 

กใ็ครมนัจะไปกล้าบอกว่า ตอนนี้ตลุากลายเป็นคนที่รวยที่สดุในเกมแล้ว 

แถมเกมนี้ดนัแลกเงนิออกมาในโลกจรงิได้อกีต่างหาก

พวกเขาไม่รู้เลยว่า อีกไม่นานรายการ Eco Today จะน�าเรื่อง 

ดังกล่าวมาเป็นหัวข้อหลัก และท�าให้วิถีชีวิตของตุลาเปลี่ยนแปลงไป 

จากหน้ามอืเป็นหลงัมอื

เมื่อกลับเข้ามาในเกมอีกคร้ัง ตุลาอธิบายเรื่องเครือข่าย

ตลาดมดืกบัพวกชยัว่า

“แผนการสร้างเครอืข่ายตลาดมดืน่ะไม่ได้ซบัซ้อนอะไรหรอก จรงิ

อยูท่ี่ฉนัไม่คดิจะเอาปืนไปขายให้อาณาจกัรอื่นตรงๆ แต่พวกแกลองคดิดู

ส ิทนัททีี่ปืนถูกใช้ในสงคราม คงจะมแีต่คนอยากได้ งานที่ฉนัจะให้ท�าก็

ไม่มีอะไรมาก แค่ไปเจรจากับกองทัพที่มีปืนว่าขอซื้อสักหลายกระบอก

หน่อย ไล่เจรจากบัทกุอาณาจกัรที่ซื้อไปนั่นแหละ คงได้หลายร้อยกระบอก

อยู่ จากนั้นจงึเอาไปขายอย่างลบัๆ น่าจะฟันก�าไรได้หลายเท่า”

ชยัฟังแล้วกล่าวอย่างไม่แน่ใจว่า “มนัจะง่ายอย่างนั้นจรงิเหรอ ฉนั

ไม่แน่ใจว่าจะท�าได้แฮะ”

ตลุาหวัเราะเบาๆ “หึๆ  ฉนักไ็ม่ได้บอกนี่หว่าว่าจะให้พวกนายไป

เป็นคนเจรจาเอง ยงัไงดลี่ะ ช่วงแรกจะเรยีกว่าไปฝึกงานกไ็ด้ จรงิๆ แล้ว

ฉนัเองกเ็ริ่มสร้างเครอืข่ายตลาดมดืเอาไว้แล้ว จะว่าไปมนักม็มีานานแล้ว

ละนะ ไอ้ตลาดมดืเนี่ย เพยีงแต่มนี้อยคนที่รู้เท่านั้นเอง”
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“ฝึกงานเหรอ” เอกถามอย่างสงสยั

“ใช่แล้ว บอกตรงๆ ถ้าไม่ใช่คนไว้ใจฉนัไม่บอกให้รูห้รอกนะ ความ

จรงิสายข่าวของฉนัพอจะรู้ว่าใครเป็นคนที่ท�างานแบบนี้อยู่ ฉนัแค่ขอให้

ตระกลูไป่ส่งผูเ้ชี่ยวชาญด้านนี้เข้าไปตดิต่อและพฒันาเครอืข่ายให้มคีวาม

รดักมุมากขึ้นเท่านั้นเอง แล้วช่วงนี้สนิค้าที่ร้อนแรงที่สดุในตลาดมดืไม่มี

อะไรเกนิปืนหรอก แต่ละอาณาจกัรต่างกอ็ยากได้กนัทั้งนั้น”

“สรปุว่าแกอยากใหพ้วกฉนัไปเรยีนรู้เรื่องพวกนี้เหรอ” ชยัอดถาม

ไม่ได้

“กบ็อกแต่แรกแล้วนี่ว่า ไม่ได้บงัคบั ถ้าสนใจกล็องไปเป็นผู้ตดิตาม

ดูการเจรจากไ็ด้ หรอืถา้ไม่ชอบ จะไปเข้ารว่มกบัสมาคมการค้ากไ็ด้ พวก

นายบอกเองนี่นาว่า ฝึกมานานจนเริ่มเบื่อๆ ตอนนี้กิจกรรมที่น่าสนใจ

ที่สดุกม็แีค่สองเรื่องนี้นั่นแหละ”

“แล้วแกไม่กลวัเหรอว่า ถ้ามใีครวจิยัและสร้างปืนขึ้นมาได้ ปืนของ

แกจะขายไม่ออก” ชยัยงัคงสงสยั

ตลุายิ้ม “แกคดิว่ากระสนุปืนที่ท�าร้ายคนได้แค่คลาส 3 แต่แม้แต่

คนที่อยู่คลาส 5 ยงัสร้างไม่ได้ มนัจะมใีครเลยีนแบบได้ง่ายๆ งั้นเหรอ 

อันที่จริงกลไกของปืนไม่มีอะไรมากหรอก อีกไม่นานคงจะมีคนสร้าง 

เลยีนแบบได้ แต่เรื่องกระสนุที่บรรจพุลงัเวทได้ โดยใช้ต้นทนุการผลติต�่า 

รบัรองไม่มใีครสร้างเลยีนแบบฉนัได้แน่”

“ตกลงว่าแกจะใช้ปืนเป็นตวัล่อ เพื่อสร้างเครอืข่ายตลาดมดืขึ้นมา

ใช่ไหม” ชยัถามย�้าให้แน่ใจ

ตุลายักไหล่ “ถ้าฉันไม่ท�า สักวันก็ต้องมีคนท�าอยู่ดี ในเมื่ออีก 

ไม่นานมันก็จะเกิดขึ้นมาเอง แล้วท�าไมฉันจะเร่งให้มันเกิดเร็วขึ้นสักนิด

ไม่ได้ล่ะ ถ้าฉนัสามารถควบคมุมนัได้ มนักจ็ะยิ่งเกดิประโยชน์”

“อาณาจกัรโอโนร่าพลาดซะแล้วที่สนบัสนนุและท�าสญัญาซื้อขาย
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สินค้ากับแก พวกนั้นคงไม่รู้เลยว่าก�าลังสร้างจอมวายร้ายที่แท้จริงของ

โลกนี้อยู่” เอกอดกล่าวออกมาไม่ได้

ตลุาได้ยนิดงันั้นกห็วัเราะอย่างอดไม่ไหว “ไอ้พวกบ้า! อาณาจกัร

โอโนร่าน่ะโชคดจีะตายที่ได้ท�าสญัญาซื้อขายกบัฉนั ฉนัเองกร็กัษาสญัญา

ว่าจะไม่ขายปืนให้ใครนอกจากอาณาจกัรโอโนร่ากบัพนัธมติรแล้วไง พวก

แกยังจะมาหาว่าฉันเป็นจอมวายร้ายอีก ว่าแต่พวกแกอยากท�าอะไรล่ะ 

ระหว่างเข้าร่วมสมาคมพ่อค้า หรอืศกึษางานของพ่อค้าตลาดมดื”

คิงปรายตามองตุลา แล้วพูดขึ้นมาลอยๆ “ไอ้เรื่องแบบนี้ยังต้อง

ถามอกีเหรอ”

ชยัที่น้อยครั้งจะแสดงอาการใดๆ เอ่ยอย่างตื่นเต้น “ไปเป็นพ่อค้า

ธรรมดามนัจะมอีะไรให้ตื่นเต้นกนัเล่า มนัต้องเป็นพ่อค้าตลาดมดืส ิชวีติ

ถงึจะมรีสชาต ิฮ่าๆๆ”

ตลุายิ้มแล้วคดิในใจว่า ‘เจ้าชยัอาจเหมาะที่จะเป็นบอสใหญ่แห่ง

วงการค้าของเถื่อนของโลก MWO จรงิๆ กไ็ด้แฮะ ว่าแต่ไอ้เรื่องนั้นมนั

ผ่านการอนมุตัหิรอืยงัหว่า’

แฟ้มทีม่คีวามหนาพอสมควรถูกส่งให้แก่บิก๊บอสของ Cyber 

Tech

“พี่อาเธอร์ เรื่องนี้ผมให้พี่ตดัสนิใจ” ลมีนิโฮกล่าวอย่างไม่เตม็ใจ

นกั

อาเธอร์ ไบรตนั บิ๊กบอสแห่ง Cyber Tech ถงึกบัยิ้ม “แหมๆ มนิโฮ 

พ่อหนุ่มใจเล็ก ยังน้อยใจที่ฉันอนุมัติเรื่อง Eden Bank อย่างนั้นเหรอ  

ลูกสองแล้วนา ยังจะคิดเล็กคิดน้อยอยู่อีก ไม่เห็นเหรอว่าทุกอย่างมัน

ก�าลงัไปได้สวย ฮ่าๆๆ”

ลมีนิโฮอดถอนหายใจออกมาไม่ได้ ถงึอาเธอร์จะข้ามหน้าข้ามตา
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เขาไปบ้าง ด้วยการอนมุตัใิห้เปิด Eden Bank ลบัหลงัเขา แต่ผลที่ออก

มากลบัดกีว่าที่คาดไว้หลายเท่า

จากตอนแรกที่เข้าใจว่า เมื่อเงนิสดเกอืบหนึ่งในหา้ของทวปี Alde-

baran ถูกรวบรวมไว้ที่คนคนเดยีว พวกมนัจะถูกถ่ายเทเข้าสู่โลกจรงิ จน

ท�าให้เงนิในเกมหมดคณุค่า แต่เหตกุารณ์กลบัตรงกนัข้าม เนื่องจาก Eden 

Bank น�าเงนิดงักล่าวกลบัเข้าไปใช้ในเกม แถมที่เหนอืความคาดหมายก็

คอื เมื่อมเีงนิจ�านวนมากไหลเข้ามาจากนอกระบบ Eden Bank ยงัอตุส่าห์

ทุ่มทุนแลกเงินออก เพื่อสร้างเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ระหว่างสองโลกเอาไว้อกีด้วย

“นับเป็นโชคดีที่เด็กคนนี้ยังรู้ว่าอะไรสมควรอะไรไม่สมควร ไม่

อย่างนั้นเกมนี้อาจจะต้องยกเลกิระบบแลกเปลี่ยนเงนิตราไปเลยกไ็ด้”

อาเธอร์หวัเราะเบาๆ “บอกตรงๆ เรื่องนี้ฉนัไม่เป็นห่วงสกันดิ รูห้รอื

เปล่าว่าใครเป็นคนหนนุหลงัเดก็คนนี้อยู ่หึๆ  นายอาจจะนกึไม่ถงึกไ็ด้ คน

ที่เมื่อก่อนผลดักนัแพ้ผลดักนัชนะกบัฉนัมาตลอด และเป็นคนที่เคยถล่ม

นายจนยบัเยนิยงัไงล่ะ ฮ่าๆๆ”

ลีมินโฮขมวดคิ้ว “คนแบบนั้นมีอยู่ด้วยเหรอครับ คนที่หนุนหลัง

เจ้าตลุาตอนนี้คอื ท่านไป่ต้าหลาง นี่ครบั ธรุกจิของตระกูลไป่กบัพวกเรา

อยู่คนละเส้นทาง ไปผลดักนัแพ้ผลดักนัชนะกนัตอนไหน”

เท่าที่เขาจ�าได้ อย่าว่าแต่คนที่เคยเอาชนะอาเธอร์ได้เลย แค่คนที่

เคยเสมอกนัยงัหายาก ส่วนใหญ่ที่ดูเหมอืนจะเอาชนะในเชงิธรุกจิได้ แท้

ที่จริงกลับเป็นเพราะอาเธอร์ปล่อยให้ชนะเพราะมุ่งหวังอะไรบางอย่าง 

ทั้งนั้น คนที่ผลดักนัแพ้ผลดักนัชนะนี่ เขาคดิไม่ออกเลยว่าจะมอียู่ในโลก 

ยิ่งบอกว่าคนคนนั้นเคยถล่มเขาซะย่อยยบั เขากย็ิ่งนกึไม่ออก

อาเธอร์หวัเราะอย่างกลั้นไม่ไหว “ฮ่าๆๆ ยายหลนิไม่เคยบอกหรอก

เหรอว่า ไป่ต้าหลางอะไรนั่นเคยใช้ชื่อว่า โครนอส แล้วถล่มนายซะย่อยยบั
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มาก่อนไงเล่า ฮ่าๆๆ”

‘ใครหว่าโครนอส แถมยงัเคยถล่มเราซะย่อยยบัมาก่อนด้วย’ ล-ี 

มนิโฮนกึอยูน่าน จนในที่สดุกเ็บกิตากว้าง “เฮ้ย! ไป่ต้าหลางคอื โครนอส 

หวัหน้ากลิด์ที่เคยเป็นศตัรูกบัพวกเรา ในเกมที่พวกเราเคยเล่นเมื่อยี่สบิ-

กว่าปีก่อนเหรอครบั!”

แท้จรงิแล้วก่อนที่พวกเขาจะก่อตั้ง Cyber Tech กลุ่มผู้บรหิารหลกั

ทั้งเจด็คนเคยเล่นเกมด้วยกนัมาก่อนเกมหนึ่ง ในเกมนั้นมสีองมหาอ�านาจ

อยู ่นั่นคอืกลิด์ที่อาเธอร์ก่อตั้ง และกลิด์ที่มผีูน้�าเป็นชาวเอเชยี ซึ่งหวัหน้า

กลิด์ใช้ชื่อในเกมว่า โครนอส

ภายหลงัอาเธอร์ก่อตั้ง Cyber Tech การงานรดัตวัจงึยกต�าแหน่ง

หวัหน้ากลิด์ให้แก่ลมีนิโฮ ท�าให้กลิด์ถกูโครนอสถล่มซะย่อยยบั หลงัจาก

นั้นโครนอสรู้สึกว่าเกมที่หาคู่ต่อสู้ที่สูสีไม่ได้ช่างน่าเบื่อหน่าย เขาจึงเลิก

เล่นเกมไปอีกคน พลอยท�าให้เกมเสื่อมความนิยมจนต้องปิดตัวไปใน 

อกีไม่กี่ปีให้หลงั

ลีมินโฮไม่นึกไม่ฝันมาก่อนเลยว่า ที่แท้คู่ต่อสู้ที่สูสีกับอาเธอร์ใน

ตอนนั้นกค็อื ไป่ต้าหลางผู้ยิ่งใหญ่ในวนันี้นี่เอง

“ค�าพูดตดิปากของโครนอสคอือะไร นายจ�าได้หรอืเปล่า”

ลมีนิโฮนกึอยูค่รูห่นึ่ง “ถ้าเป็นโลกจรงิ ฉนัไม่มวีนัแพ้ไอ้คนที่เอาแต่

พึ่งทกัษะในเกมอย่างแกแน่นอน”

อาเธอร์พยักหน้ารับ “ตอนที่โลกเกมเสร็จสมบูรณ์ ฉันพยายาม

รวบรวมบคุลากรที่มคีวามสามารถพเิศษต่างๆ เข้ามาออกแบบทกัษะและ

วธิต่ีอสูใ้นเกม แล้วดนันกึถงึโครนอสขึ้นมาได้ จรงิๆ แล้วกแ็ค่อยากจะโชว์

ว่า ฉนัสร้างได้แล้วนะ โลกเกมที่ไม่ต้องพึ่งพาแต่ทกัษะในเกม และความ

สามารถของผู้เล่นมผีลน่ะ เลยตดิต่อไปตามอเีมลที่เจ้านั่นเคยให้ไว้ นกึ

ไม่ถงึเลยว่า โครนอสกลบัเป็นไป่ต้าหลาง น้องชายของท่านไป่หลง ผู้น�า
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ตระกูลไป่ในตอนนั้น มหิน�าซ�้ายงัได้ท่านไป่หลงมาช่วยออกแบบวชิาการ

ต่อสู ้อีกต่างหาก ยายหลินที่รู ้จักไป่ต้าหลางแต่แรกดันปิดเรื่องนี้ซะ

เงยีบกรบิเลย”

จะว่าไป ตอนนั้นลีมินโฮเองก็รู้สึกสงสัยเหมือนกันว่า อาเธอร์มี

ปัญญาเชื้อเชิญผู้ใช้ลมปราณในโลกจริงมาช่วยออกแบบเกมได้อย่างไร 

ทว่าเพราะไม่เพยีงแต่มผีู้ใช้ลมปราณเท่านั้น ยงัมผีู้ใช้พลงัจติอกีด้วย ถงึ

จะไม่รูว่้าอาเธอร์ไปหามาจากไหน แต่ส�าหรบัพวกเขาแล้ว แม้จะเป็นเรื่อง

ที่น่าเหลอืเชื่อกว่านี้ หากเป็นการด�าเนนิงานของอาเธอร์ ไบรตนั อะไรก็

เป็นไปได้ทั้งนั้น เขาเลยไม่ได้สืบประวัติความเป็นมาว่า แท้ที่จริงแล้ว 

อาเธอร์ไปรู้จักผู้ใช้ปราณจริงๆ ได้อย่างไร ไม่นึกเลยว่าจะเป็นคนที่เขา

รู้จกัแต่แรกแล้ว

“ที่ไม่ได้บอกนายแต่แรก กเ็พราะได้ข่าววา่นายโดนโครนอสท�าซะ

แสบทรวง เลยกลวัว่านายจะยงัคดิถงึเรื่องเก่าๆ อยู่นั่นแหละ”

ลีมินโฮหัวเราะ “เรื่องเก่าๆ ผมไม่เอามาเป็นอารมณ์หรอก เอา

เถอะ รูต้อนนี้ยงัดกีว่าไม่รูเ้ลย เอาเป็นว่าผมให้พี่ตดัสนิใจกแ็ล้วกนั วา่จะ

เป็นคนอนมุตัแิผนงานใหม่ล่าสดุของเดก็เจ้าปัญหานี่หรอืเปล่า”

อาเธอร์เปิดดูรายงานที่หน้าปกเขยีนไว้ว่า The City Complex

เมื่อพลกิอ่านคร่าวๆ แล้ว อาเธอร์กก็ล่าวว่า “เท่าที่ดูกไ็ม่เหน็จะ

มีอะไรแปลกใหม่นี่ โครงการต่างๆ ที่ระบุเอาไว้ในนี้ไม่เห็นจะมีอะไร 

แตกต่างจากเมอืงอเีดนที่เจ้าตลุาสร้างเลยนี่นา”

“โครงการสดุท้ายครบั ผมคั่นหน้าไว้ให้แล้ว”

อาเธอร์พลิกกระดาษไปหน้าที่มีโพสต์อิตแปะไว้ เพียงเห็นหัวข้อ

เท่านั้น เขากร็้องออกมาว่า

“โคตรน่าสนกุเลย!”

ลมีนิโฮถงึกบัส่ายหน้า นกึแล้วเชยีวว่าไอ้ท่านประธานมนัต้องพูด
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แบบนี้ หวัข้อสดุท้ายของ The City Complex นั้น เป็นการขอค�าอนมุตั ิ

การสร้างพื้นที่พเิศษของระบบที่ป้องกนัการใช้พลงัพเิศษได้อย่างสมบรูณ์ 

ตลุารูด้ว่ีาในเกมไม่มใีครสามารถผนกึพลงัของผูอ้ื่นได้อย่างสมบรูณ์ หาก

เป็นผู้บรรลถุงึระดบัแก่นแท้ ไม่ว่าใครกผ็นกึพลงัของคนคนนั้นไม่ได้ แต่

ถ้าเป็นการจดัการของระบบย่อมเป็นอกีเรื่องหนึ่ง

ชื่อของโครงการสร้างพื้นที่ซึ่งการปิดการท�างานของพลังพิเศษใน

เกมมคีวามส�าคญัเป็นอย่างมาก คอื

The Royal Casino
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ความทุกข์ (ของคนรวย)

ส�าหรับตุลาแล้ว ธุรกิจกาสิโนไม่เคยอยู่ในความคิดของเขา

มาก่อนเลย แต่นี่เป็นสิ่งที่ไป่ต้าหลางบอกเอาไว้ว่า จ�าเป็นอย่างยิ่ง และ

กล่าวทิ้งท้ายอย่างเป็นปรศินาว่า

“จ�ำไว้ อยูใ่นบ้ำนให้เคำรพญำตผิูใ้หญ่ ออกนอกบ้ำนเมื่อไหร่ต้อง

พึ่งพำสหำย แล้วอกีไม่นำนเธอจะเข้ำใจ”

แม้จะไม่เข้าใจ แต่เขากย็อมท�าตาม เมื่อลองวเิคราะห์การก่อสร้าง

กาสิโนแล้ว เขาก็นึกขึ้นมาได้ว่า เกมนี้ไม่มีใครสามารถผนึกพลังของ 

ผู้บรรลถุงึระดบัแก่นแท้ได้ ถงึในเกมจะมวีธิผีนกึการใช้พลงัพเิศษในเกม

มากมายหลายแบบ แต่ถ้ากาสิโนของเขาถูกผู้บรรลุถึงระดับแก่นแท้เข้า

มาป่วน อาจถงึกบัขาดทนุกไ็ด้

ยิ่งใกล้ๆ ตวัตอนนี้มผีูบ้รรลถุงึระดบัแก่นแท้สามคน หากพวกลคูสั

เกดิคนัไมค้นัมอืเข้ามาถล่มกาสโินของเขาแก้เบื่อ เขาอาจถงึกบัหมดเนื้อ

หมดตวัได้ สู้ตดิต่อขอพื้นที่พเิศษของระบบตั้งแต่แรกจะดกีว่า

เมื่อได้รับการอนุมัติเรื่องการก�าหนดพื้นที่พิเศษและการสร้าง

กาสิโน ตุลาก็เริ่มปรึกษาไป่ต้าหลางเรื่องการก่อสร้างทันที ท�าให้เขาได้
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รบัรูใ้นสิ่งที่ไม่เคยรูม้าก่อนว่า ที่แท้การบรหิารกาสโินให้เจรญิรุง่เรอืงไม่ใช่

แค่การสร้างกาสโินที่ไม่สามารถโกงกนัได้ แต่กาสโินที่มกี�าไรคอืกาสโินที่

จัดสรรเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพต่างหาก อาทิ ในหมู่นักพนันที่มีทุน-

ทรพัย์เท่ากนัสบิคน อาจหมดตวัสามคน ขาดทนุสามคน ได้ก�าไรสามคน 

และต้องมคีนที่ร�่ารวยด้วยลาภลอยสกัหนึ่งคน กาสโินเช่นนี้จงึจะสามารถ

ดงึดูดลูกค้าได้

หากเป็นกาสิโนที่ลูกค้าทุกคนขาดทุนจนหมดสิ้น เกรงว่าเปิดตัว

ได้แค่วนัเดยีวกค็งต้องปิดกจิการ ดงันั้นช่วงแรกอาจต้องควกัเนื้อเพื่อเรยีก

ลูกค้ากนับ้าง แต่หลงัจากนั้นรบัรองได้ว่าเงนิทองไหลมาเทมาแน่นอน

ตลุาเลอืกท�าเลทางด้านตะวนัตกของเมอืงอเีดน ห่างจากหมู่บ้าน

ชาวประมงไม่ไกล เพื่อสร้างกาสิโนและโรงแรมหรู และได้รับการ

อนเุคราะห์จาก Cyber Tech ในการก่อสร้างสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ 

แม้ปกตเิกม MWO จะไม่มเีครื่องใช้ไฟฟ้า จงึใช้เวทมนตร์อ�านวยความ

สะดวกทดแทน แต่กาสิโนของตุลากลับมีเครื่องเสี่ยงโชคอิเล็กทรอนิกส์

อย่างครบครนั

ในขณะที่กาสิโนก�าลังก่อสร้าง รายการ Eco Today ได้น�าเสนอ

เรื่องราวของตลุาออกสูส่าธารณชน สิ่งที่แย่ไปกว่านั้นคอื รายการนี้ได้รบั

ภาพเหมือนของเขาไปออกอากาศด้วย หากเป็นผู้เล่นทั่วไปย่อมไม่มี

ปัญหา แต่ส�าหรบัตลุา เขาไม่ได้ปรบัรูปร่างหน้าตาตวัละคร แม้กระทั่ง

ชื่อที่ใช้ก็เป็นชื่อเดียวกับชื่อในโลกจริง เรื่องนี้ย่อมก่อให้เกิดปัญหา

มากมายตามมาแน่นอน

ขณะที่ตุลาก�าลังรู้สึกล�าบากใจ เขาก็ได้รับข้อความสั้นๆ จาก 

ไป่ต้าหลางว่า

‘เตรียมตัวไว้ อีกไม่นำนจะมีคนไปรับ เธอต้องเข้ำร่วมงำนเลี้ยง

ส�ำคญังำนหนึ่ง’
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ตุลาอดรู้สึกสงสัยไม่ได้ ไป่ต้าหลางเรียกตัวเขาโดยด่วนแบบนี้  

น่าจะมคีวามเกี่ยวข้องกบัรายการโทรทศัน์เมื่อครู ่ไม่นานนกักม็รีถลมีซูนี

สุดหรูมารับถึงหน้าบ้าน เขาไม่คิดมาก่อนเลยว่าประเทศไทยจะมีไอ้รถ

พรรค์นี้อยู่ด้วย และผู้ที่ตระกูลไป่ส่งมากค็อืเหมาเฉงินั่นเอง

“ไม่ได้พบกนันานเลยนะครบั ท่านว่าที่ผูอ้าวโุส” เหมาเฉงิทกัทาย

แล้วกล่าวต่อ “ตอนนี้คุณตุลาควบต�าแหน่งคุณชายแห่งตระกูลเหมาไว้

อกีต�าแหน่งแล้วนะครบั พอดที่านไป่ต้าหลางมคี�าสั่งให้ท่านเหมาซนิหยู

รับคุณตุลาเป็นบุตรบุญธรรม เพราะท่านเห็นว่าหากประกาศออกไปว่า

คุณตุลาเป็นว่าที่ผู้อาวุโสตระกูลเหมา มันดูจะแปลกประหลาดมากเกิน

ไปหน่อย”

“เอ๋!” ตุลาอดอุทานออกมาไม่ได้ “ท�าไมต้องท�าแบบนั้นด้วยล่ะ

ครบั”

เหมาเฉงิอดยิ้มออกมาไม่ได้ ท่านว่าที่ผูอ้าวโุสช่างไม่รูเ้ลยว่าตวัเอง

มีความส�าคัญมากขนาดไหน ความจริงเงินที่แลกออกมานอกเกมเพื่อ

รกัษาเสถยีรภาพของอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราไม่ได้ถกูใช้ซื้อหุน้ของ Cyber 

Tech เท่านั้น แต่ยงัน�าไปลงทนุในธรุกจิอื่นๆ อกีมาก ทั้งของตระกลูไป่เอง

และของตระกลูใกล้ชดิ ตอนนี้ตลุาไม่เพยีงเป็นแม่เหลก็ดงึดดูคนให้สมคัร

เข้าเล่นเกม MWO แต่ยงัถอืได้ว่าเป็นไข่ทองค�าของตระกลูไป่และตระกลู

ใกล้ชดิอกีด้วย

“เดี๋ยวถึงสถานที่จัดงานเลี้ยงก็ทราบเองละครับ” เหมาเฉิงตอบ

กลบัยิ้มๆ

ลีมูซีนสุดหรูเลี้ยวเข้าสู่โรงแรมหรูใจกลางกรุง เมื่อมาถึงที่หมาย 

เขาก็พบว่ามีคนของตระกูลไป่หลายคนรอคอยอยู่ก่อนแล้ว และทันทีที่

พบหน้า ตุลาก็ถูกจับไปปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ทั้งการแต่งกาย การแต่ง

หน้า และทรงผม



24     Magic World Online โลกออนไลน์ในฝัน เล่ม 5

เมื่อแปลงร่างให้ตลุาเรยีบร้อยแล้ว แม่บ้านวยักลางคนกพ็ยกัหน้า

อย่างพงึพอใจ ก่อนจะบอกให้ตลุาเข้าไปพบท่านผู้น�าตระกูลได้

“มเีรื่องอะไรเหรอครบั” ตลุาอดถามไม่ได้ แต่แม่บ้านวยักลางคน

กลบัเอาแต่ส่ายหน้า แล้วเร่งให้ตลุาเข้าไปในห้องประชมุ

เมื่อเข้ามาในห้องประชมุ ตลุากพ็บสภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจ ภายใน

ห้องประชุมนั้นถูกจัดให้กลายเป็นห้องจัดเลี้ยงขนาดเล็ก บุคคลที่ได้ 

รบัเชญิล้วนเป็นบคุคลที่มชีื่อเสยีงและมคีวามส�าคญัมาก ทั้งนกัการเมอืง

ชื่อดงัของไทย ข้าราชการระดบัสูง นกัธรุกจิ และผู้มอีทิธพิลหลายคนที่

ตลุารู้จกัจากการตดิตามข่าวสารเป็นประจ�า รวมถงึจากธรุกจิในโลกจรงิ

ซึ่งตลุามไีม่น้อย

“เอาละ ทกุท่าน ในที่สดุแขกพเิศษของเราในวนันี้กม็าถงึ ทกุทา่น

เชญิพบกบัเจ้าของธนาคาร Eden Bank ที่ก�าลงัเป็นข่าวในขณะนี้ คณุ

ตลุา แสงเพชร หรอื เหมาเสี่ยวหลง บตุรบญุธรรมของเหมาซนิหยู ผู้น�า

ตระกูลเหมาคนปัจจุบัน” เสียงของเหมาเฉิงที่ประกาศออกมาท�าเอา 

ทกุสายตาจ้องมองตลุาเป็นตาเดยีว

‘เหมาเสี่ยวหลงอย่างนั้นเหรอ อืม...ได้ชื่อใหม่มาด้วยแฮะ’ ตุลา

คดิในใจ

หากเป็นสภาวะปกติ ตุลาคงรู้สึกตื่นเต้นอยู่บ้าง แต่เขาฝึกการ

ควบคมุจติใจมานาน ทั้งยงัคุน้เคยกบัการรบัมอืและการสนทนากบัเหล่า

ผู้มอี�านาจไม่น้อย ตลุาจงึยิ้มอย่างเยอืกเยน็แล้วกล่าวว่า

“ยนิดทีี่ได้รู้จกัครบั ผมตลุา แสงเพชร เจ้าของ Eden Bank ที่ก�าลงั

เป็นข่าวในตอนนี้ ขอชี้แจงสักเล็กน้อยนะครับ ข่าวที่บอกว่าผมเป็น

อัจฉริยะในการลงทุนเป็นการเสนอข่าวที่เกินความจริงไปมาก หากผม 

ไม่ได้รับการสนับสนุนจากตระกูลเหมา ตระกูลไป่ โดยเฉพาะจากท่าน 

ไป่ต้าหลาง ผมคงไม่ประสบความส�าเรจ็อย่างในตอนนี้ได้หรอกครบั”
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เมื่อได้เห็นแขกรับเชิญของไป่ต้าหลาง ตุลาก็เข้าใจได้ทันทีว่า  

เป้าหมายที่ไป่ต้าหลางเรยีกเขามางานเลี้ยงนี้คอือะไร

ร่างอวตารของตุลาในเกมไม่ได้ปรับเปลี่ยนมากนัก ต่อให้ปรับ

เปลี่ยนจนไม่มใีครจ�าได้ กไ็ม่แน่ว่าจะปิดบงัตวัตนได้ตลอดไป ดงันั้นแทนที่

จะใช้ชวีติอย่างหลบๆ ซ่อนๆ สู้ประกาศตวัตนออกไปเลยจะดกีว่า การ

ประกาศตัวว่า เขาเป็นผู้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับตระกูลไป่ อาจท�าให้ 

ผู้มอีทิธพิลเหล่านี้เกดิความเกรงใจขึ้นมาบ้าง

นี่เป็นเพียงความคิดของตุลา แต่อีกไม่นานเขาก็จะรู้ว่าหมากที่ 

ไป่ต้าหลางวางเอาไว้ลกึล�้ากว่านี้มากนกั

จากนั้นงานเลี้ยงเล็กๆ ที่มีผู้ร่วมงานไม่กี่สิบคนก็ด�าเนินไปอย่าง

ราบรื่น หลายคนพยายามซกัถามเกี่ยวกบัธรุกจิหลายอย่างที่ตลุาม ี แต่

เขากเ็พยีงแต่ยิ้มรบั และบอกเนื้อความคร่าวๆ ไม่ลงรายละเอยีด หลงัการ

แนะน�าตวัและพูดคยุกนัเสรจ็สิ้น เหมาเฉงิกป็ระกาศว่า

“ทุกท่าน การที่ตระกูลเหมาเชื้อเชิญทุกท่านมาประชุมพร้อมกัน

ในวันนี้ เนื่องจากทางเรามีข้อเสนอที่น่าสนใจอยากให้ทุกท่านได้ร่วม 

รบัฟัง”

ทนัใดนั้นกึ่งกลางห้องกป็รากฏภาพฮอโลแกรมขนาดใหญ่ขึ้น โดย

ภาพที่ฉายเป็นภาพของ The Royal Casino นั่นเอง

“สิ่งก่อสร้างที่ทกุท่านเหน็คอื The Royal Casino ซึ่งเกดิจากการ

ร่วมทนุของตระกูลไป่กบั Cyber Tech และยงัอยู่ระหว่างการก่อสร้างใน 

MWO แต่การก่อสร้างนี้ต้องใช้ทุนทรัพย์ไม่น้อย หากท่านใดสนใจ 

สามารถตดิต่อร่วมทนุกบัพวกเราได้”

แขกรบัเชญิอดคดิตรงกนัไม่ได้ ‘หึๆ  ไอ้การสร้างสิ่งก่อสร้างในโลก

จ�าลอง แถมยงัร่วมทนุกบั Cyber Tech มนัจะต้องมคี่าใช้จ่ายด้วยเหรอ 

ท่านไป่ต้าหลางเข้าใจล้อเล่นดจีรงิๆ’
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แต่ความจริงแล้วต่อให้เป็นผู้ร่วมทุนกับ Cyber Tech ทว่าทาง 

Cyber Tech จะช่วยเหลอืด้านอปุกรณ์ต่างๆ เท่านั้น ส่วนสิ่งก่อสร้างจะ

ต้องลงมอืด้วยตวัเอง เพยีงแต่ตอนนี้ตลุามกี�าลงัคนมากมายจงึไม่ใช่เรื่อง

ยาก

หลังจากนั้นแขกรับเชิญทุกคนต่างก็แสดงเจตจ�านงอยากเข้าร่วม

เป็นหุ้นส่วนของ The Royal Casino แน่นอนว่าทกุคนล้วนทราบดวี่า เหตุ

ใดไป่ต้าหลางจึงเสนอผลประโยชน์เหล่านี้ให้แก่พวกเขา นั่นคือเพื่อให้

เกยีรตพิวกเขาในฐานะผูม้อี�านาจของภมูภิาคนี้ แลกกบัการที่พวกเขาจะ

ต้องคอยสนบัสนนุและรกัษาความปลอดภยัให้แก่ตลุานั่นเอง

“The Royal Casino อย่างนั้นเหรอ ถงึจะน่าสนใจมาก แต่ผมสนใจ

อยากร่วมทนุกบั Eden Bank มากกว่าซะอกี” ชายหนุ่มคนหนึ่งเปรย แล้ว

สายตาทกุคูก่จ้็องมองตลุา ทกุคนต่างอยากรูว่้าตลุาจะมปีฏกิริยิาตอบรบั

อย่างไร

“ตอนนี้ธนาคารของผมมส่ีวนในการท�าหน้าที่รกัษาเสถยีรภาพของ

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ซึ่งแน่นอนว่าเรื่องนี้หลายท่านคงรู้แล้ว และ

เพราะสาเหตนุี้ ปรมิาณเงนิที่ผมสามารถน�าออกมานอกเกมได้จงึมจี�ากดั 

และต้องส�ารองเงินจ�านวนหนึ่งเอาไว้ เพื่อคอยควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน

อกีด้วย ดงันั้น Cyber Tech จงึไม่คดิจะมหีุน้ส่วนเพิ่มมากขึ้นแน่นอนครบั”

แม้ตลุาจะกล่าวสบายๆ แต่เนื้อความที่กล่าว ทกุคนต่างเข้าใจได้

เป็นอย่างดีว่า หากคิดยื่นมือเข้ามาข้องเกี่ยวกับ Eden Bank นั่น

หมายความว่าจะต้องงดัข้อกบั Cyber Tech และตระกูลไป่ตรงๆ ตอนนี้

ตลุาจงึกลายเป็นไข่ทองค�าของสองผู้ทรงอทิธพิลของโลกไปแล้ว

แต่การที่ตลุาตดิต่อเสนอผลประโยชน์ให้แก่พวกเขา โดยที่พวกเขา

ไม่ต้องออกแรงสบืหาตวั กน็บัได้ว่าเป็นนกัธรุกจิที่ ‘รูง้าน’ ไม่น้อย แต่การ

รับผลประโยชน์จากตุลาไม่ใช่ไร้ความเสี่ยง หากตุลาประสบปัญหาใดๆ 
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ในโลกจรงิ พวกเขาอาจต้องเผชญิกบั ‘การตอบโต้’ จากตระกูลไป่และ 

Cyber Tech กเ็ป็นได้

ในที่สดุตลุากร็ู้แล้วว่า ความหมายของค�าว่า ‘ออกนอกบ้านต้อง

พึ่งพาสหาย’ หมายความว่าอย่างไร ต่อให้ตระกูลไป่และ Cyber Tech มี

อทิธพิลมากขนาดไหน ย่อมยากจะดูแลตลุาได้อย่างทั่วถงึ หากเขายอม

ยกผลประโยชน์บางส่วนให้แก่ผู้มอีทิธพิลเหล่านี้ เพื่อแลกกบัการอ�านวย

ความสะดวกในด้านต่างๆ มนัย่อมคุ้มค่ากว่ามาก เพราะการเปลี่ยนศตัรู

เป็นพนัธมติรย่อมดกีว่าอยู่แล้ว

นบัเป็นโชคดทีี่ไป่ต้าหลางสั่งให้ด�าเนนิการเรื่องนี้ได้อย่างทนัท่วงที

ขณะทีง่านเลีย้งยงัด�าเนนิอยู ่ณ ห้องจดัเลีย้งเลก็ๆ ทีอ่ยู่ตดิกนั 

มชีายต่างวยัสองคนนั่งรบัประทานอาหารและพูดคยุกนัอย่างสนทิสนม

“ไม่ได้พบกนัเกอืบ 10 ปีแล้วสนิะ นายดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากเลยนี่ 

ไม่คดิจะมาท�างานกบัตระกูลไป่เหรอ คนมคีวามสามารถอย่างนาย ถ้า

มาร่วมงานกบัตระกลูไป่รบัรองได้ว่ามตี�าแหน่งดกีว่าท�างานให้กองทพัไทย

แน่นอน”

ไป่ต้าหลางเอ่ยกับชายฉกรรจ์อายุ 30 ปีเศษ ผู้มีใบหน้าคมเข้ม

และรูปร่างสนัทดั แม้จะไม่หล่อเหลา แต่กเ็ปี่ยมไปด้วยความเข้มแขง็

ชายฉกรรจ์หัวเราะเบาๆ “ความสามารถของผมมีไว้เพื่อประเทศ

ชาตคิรบั ท่านไป่ต้าหลาง ถงึระบบราชการไทยจะต้องใช้เส้นสายมากมาย 

และผู้มตี�าแหน่งระดบัสูงมกัจะกอดอ�านาจไม่ยอมปล่อย จนท�าเรื่องโง่ๆ 

เป็นประจ�ากเ็ถอะ แต่ผมเองในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งยงัไม่สิ้นหวงัต่อ

ประเทศนี้หรอกครบั”

“หึๆ  ยิ่งเทคโนโลยพีฒันามากขึ้นเท่าไหร่ เส้นแบ่งระหว่างชนชาติ

จะยิ่งเบาบางลงเรื่อยๆ แม้แต่เส้นแบ่งระหว่างโลกแห่งความเป็นจริงกับ
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โลกจ�าลองกย็ิ่งคลมุเครอื ไม่อย่างนั้นเรื่องของ Eden Bank คงไม่ฮอืฮา

มากขนาดนี้หรอก เอาเถอะ ไม่ใช่ว่าฉนัจะไม่เข้าใจความรกัชาตขิองเธอ 

แต่อยากให้รู้เอาไว้ว่า ตระกูลไป่ยนิดตี้อนรบัเธอเสมอ ถ้ามปีัญหาอะไร

บอกฉนัมาตรงๆ ได้เลย ไอ้เส้นสายในกองทพัไทยฉนัเองกพ็อมอียู่ อยาก

ให้ช่วยไหมล่ะ”

ชายหนุ่มยิ่งหัวเราะมากขึ้น “ท่านไป่ต้าหลางพูดเหมือนท่าน 

ไป่หลงเลยนะครับ บอกตรงๆ ไอ้ยศต�าแหน่งอะไรนั่นผมไม่สนใจหรอก 

ยิ่งต�าแหน่งสงู กย็ิ่งต้องท�าในสิ่งที่ไม่อยากท�า ล�าบากใจเปล่าๆ ถงึตอนนี้ 

ผมจะเป็นเพียงแค่ฟันเฟืองเล็กๆ ชิ้นหนึ่งของหน่วยจู่โจมพิเศษ แต่งาน

ของผมก็คือ การปกปักรักษาความสงบของคนไทยโดยตรง แค่นี้ผมก็ 

ภาคภูมใิจมากแล้วครบั”

ไป่ต้าหลางอดส่ายหน้าไม่ได้ คนคนนี้ไม่มกัใหญ่ใฝ่สงู ไม่ต้องการ

ทรพัย์สนิเงนิทอง ไม่คดิสร้างชื่อเสยีง เขาเพยีงมคีวามภาคภมูใิจในหน้าที่

ปกปักรักษาประเทศชาติเท่านั้น คนประเภทนี้จัดเป็นคนประเภทที่ยาก

แก่การเกลี้ยกล่อมที่สดุ แม้จะเป็นหนามยอกอกของใครหลายๆ คน แต่

กลบัเป็นคนที่น่าเคารพยกย่องที่สดุ

ศตัรทูี่คูค่วรแก่การให้เกยีรต ิเทพพทิกัษ์ของชาวไทย บญัชา เทวา-

พทิกัษ์

จากนั้นไป่ต้าหลางกเ็ปลี่ยนเรื่อง “บญัชา เธอคดิว่าเดก็คนนี้เป็น

ยงัไงบ้าง”

บุรุษผู้ได้รับการขนานนามว่า สุดยอดฝีมือไร้ผู้ต่อต้าน ยิ้มแล้ว

กล่าวว่า

“หมายถงึเดก็หนุ่มที่ชื่อตลุาเหรอครบั ถ้าท่านไม่ได้โกหกผมเรื่อง

ที่เรียกตัวเขามาโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อแนะน�าตัวกับเหล่า 

ผู้มีอิทธิพลพวกนี้ ก็เรียกได้ว่าเป็นคนที่มีสติสมาธิดีเยี่ยม รู้จักควบคุม
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อารมณ์ความรู้สกึได้เหนอืกว่านกัการเมอืงบางคนซะอกี”

“ดูเหมอืนเธอจะประเมนิเจ้าตลุาไว้สูงมากทเีดยีวนะ”

“แน่นอนครับ เด็กคนนี้เป็นถึงผู ้สืบทอดของสุดยอดฝีมือไร้ผู้ 

ต่อต้านที่แท้จรงินี่นา” บญัชาเอ่ยอย่างยิ้มแย้ม ในความคดิของเขา เขา

ไม่เคยยอมรับว่าตนเป็นสุดยอดฝีมือไร้ผู้ต่อต้านแม้แต่ครั้งเดียว เพราะ 

สุดยอดฝีมือไร้ผู้ต่อต้านที่แท้จริงคือไป่หลงต่างหาก หากไป่หลงซึ่งเป็น

ผูน้�าตระกลูไป่รุน่ก่อนยงัมชีวีติอยู ่คนที่ได้รบัฉายานี้ต้องไม่ใช่เขาเดด็ขาด

“เธอรู้ได้ยงัไง” ไป่ต้าหลางถามอย่างสงสยั

บญัชาอดหวัเราะออกมาไม่ได้ “แหมๆ ผมเองกต็ดิต่อกบัน้ององิ

มาตลอดนะครบั เรื่องที่เจ้าเดก็ตลุานี่เป็นผูส้บืทอดวชิาการต่อสูข้องทา่น

ไป่หลง แถมตอนนี้ก�าลงัศกึษาวชิาทะยานฟ้าร่วมกบัท่านไป่ต้าหลาง มนั

กไ็ม่ใช่ความลบัอะไรในตระกูลไป่นี่ครบั”

“เจ้าองิอย่างนั้นเหรอ เจ้าหลานคนนี้ปากสว่างจรงิๆ” ไป่ต้าหลาง 

บ่นอย่างข�าๆ แล้วกล่าวว่า

“ตอนนี้ฉนัเริ่มศกึษาวชิาทะยานฟ้าร่วมกบัเดก็คนนี้จรงิๆ นั่นแหละ 

ฉันเองก็เพิ่งเข้าใจว่าวิชานี้มีความเสี่ยงสูงมาก เพราะมันเป็นการเร่ง 

ขีดจ�ากัดของร่างกายและสมาธิให้เหนือขีดจ�ากัดสูงสุดในชั่วพริบตา แต่

ร่างกายคนเราแท้จริงแล้วมีระบบที่ต่อต้านการใช้พลังที่เหนือขีดจ�ากัด

เหล่านี้อยู่มากมาย วิชาทะยานฟ้าที่บีบบังคับให้ร่างกายท�างานเหนือ 

ขีดจ�ากัดได้อย่างอิสระจึงถือว่าเป็นวิชาที่อันตรายมาก ไม่ควรใช้อย่าง 

พร�่าเพรื่อจรงิๆ”

“ท่านไป่หลงเองกเ็คยกล่าวไว้ครบั ว่าการควบคมุการหลั่งอะดร-ี

นาลนีเป็นเพยีงขั้นต้นของวชิาทะยานฟ้าเท่านั้น หากไม่ได้เรยีนลมปราณ

หล่อเลี้ยงชพีแบบลมปราณไท่เก๊ก ผูใ้ช้วชิาทะยานฟ้าอาจเสยีชวีติได้อย่าง

ง่ายดายหลงัการใช้งาน เรยีกว่าเป็นวชิาไร้พ่ายที่ต้องแลกกบัความเสี่ยง
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หลายอย่างจรงิๆ”

บญัชากล่าวแล้วถอนหายใจ ท่านไป่หลงเองกเ็คยคดิจะถ่ายทอด

วชิานี้ให้แก่เขา แต่เขาคดิว่าวชิานี้มคีวามเสี่ยงสูงมากเกนิไป ล�าพงัฝีมอื

ของเขา ต่อให้ไม่มีวิชาทะยานฟ้าก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างง่ายดาย

อยู่แล้ว และชวีตินี้เขากต็ั้งใจไว้แล้วว่าจะอยู่เพื่อชาต ิเขาจะไม่เอาชวีติที่

มคี่ามาเสี่ยงกบัวชิานี้เดด็ขาด

“แล้วถ้าฉนัอยากจะขอให้เธอถ่ายทอดวชิามวยไทยของเธอให้ตลุา

ล่ะ” ไป่ต้าหลางลองหยั่งเชงิ

บัญชาอดยิ้มออกมาไม่ได้ “ผู้สืบทอดวิชาทะยานฟ้าของท่าน 

ไป่หลง อีกไม่นานก็จะต้องเป็นผู้สืบทอดฉายา ‘ไร้ผู้ต่อต้าน’ อยู่แล้ว  

ไม่เหน็จะต้องมาสนใจวชิาชั้นรองอย่างมวยไทยเลยนี่ครบั”

ไป่ต้าหลางหวัเราะอย่างกลั้นไม่ไหว “ฮ่าๆๆ เธอบอกว่ามวยไทย

เป็นวชิาชั้นรอง ถ้างั้นศลิปะการต่อสูท้ั่วโลกไม่กลายเป็นวชิาชั้นต�่าไปหมด

อย่างนั้นเหรอ”

“วิชาฝีมือไม่มีชั้นสูงชั้นต�่าหรอกครับ ขึ้นอยู่กับคนใช้มากกว่า” 

บญัชาหวัเราะแล้วเอ่ยอย่างจรงิจงั

“จรงิๆ แล้วมวยไทยสายของผมมนัเป็นวชิาที่รนุแรงมาก ผมเองก็

ยงัไม่คดิจะถ่ายทอดให้ใคร อย่างที่บอก มนัเป็นวชิาฆ่าคน ที่ผ่านมาผม

ยงัไม่เคยเหน็ใครมคีณุธรรมมากพอจะไม่ใช้มนัในทางที่ผดิ แม้แต่ลกูชาย

ของผม ผมยงัไม่กล้าถ่ายทอดให้เลย คงต้องรอให้โตกว่านี้ก่อน ตอนนี้

ลูกชายของผมแค่ได้รับการฝึกปรับพื้นฐานอย่างเข้มงวดเท่านั้นเองครับ 

ถ้ายงัไม่สามารถหาคนที่เหมาะสมได้ ผมว่าปล่อยให้มนัสูญหายไปจาก

หน้าประวตัศิาสตร์จะดกีว่า”

นี่อาจเป็นสิ่งที่เรยีกว่าคณุธรรมและความรบัผดิชอบกเ็ป็นได้ แม้

ยุคสมัยจะเปลี่ยนไปแล้ว ศาสตร์แห่งการฆ่าที่ร้ายกาจอาจไม่จ�าเป็นอีก
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ต่อไป แต่ถงึกระนั้นไป่ต้าหลางกอ็ดรูส้กึเสยีดายไม่ได้ หากวชิาที่ยอดเยี่ยม

เช่นนี้จะต้องสูญหายไปในรุ่นของบญัชา

“เอาเถอะ สักวันฉันจะส่งเจ้าตุลามาให้เธอทดสอบเองก็แล้วกัน 

ว่าไอ้เดก็นี่มนัมคีณุสมบตัเิหมาะสมหรอืเปล่า ยงัไงเจ้าหนนูี่กเ็ป็นคนไทย 

ถ้าเธอได้รู้จกัใกล้ชดิกบัมนั จะรู้ว่ามนัรกัศลิปะการต่อสู้และมคีวามเพยีร

พยายามมากขนาดไหน”

ไป่ต้าหลางหยดุกล่าวแล้วหวัเราะ

“แต่จะว่าไป เจ้าเด็กนี่จะผ่านด่านคุณธรรมได้หรือเปล่าก็ไม่รู้

เหมือนกันนะ ถ้าจะบอกว่าเจ้านี่เป็นผู้รักคุณธรรม ฉันเองยังเห็นว่า

เป็นการปิดทองใส่หน้าตวัเอง เพราะจรงิๆ แล้วไอ้เดก็นี่ทั้งเจ้าเล่ห์ หวัหมอ 

ออกจะเป็นตวัร้ายมากกว่าคนดซีะอกี ฮ่าๆๆ”

บญัชาหนัมามองดูตลุาผา่นจอมอนเิตอรอ์กีครั้ง บคุลกิลกัษณะที่

มีสติสมาธิเยือกเย็นของตุลานั้นแทบจะถอดแบบมาจากไป่หลง ซึ่ง

ภายนอกสงบนิ่งแต่จติใจร้อนแรงดั่งเปลวเพลงิ และเป็นบคุคลที่เขานบัถอื

ที่สดุ แต่ในขณะเดยีวกนักลบัซ่อนเล่ห์กลแพรวพราวจนถงึขนาดที่ไป่ต้า-

หลางยงัยอมรบั ถอืว่าเป็นเดก็ที่น่าสนใจจรงิๆ

‘เจ้าหนนูี่เป็นตวัร้ายมากกว่าจะเป็นคนดอีย่างนั้นเหรอ’ บญัชาคดิ 

แต่ถ้าเป็นตัวร้ายอย่างไป่ต้าหลาง เขาไม่เสียดายที่จะถ่ายทอดวิชา

มวยไทยให้ตุลาเลย เพราะถึงไป่ต้าหลางจะเจ้าเล่ห์และโหดร้ายต่อศัตรู

จนน่าขนลุก แต่กับผู้บริสุทธิ์ ไป่ต้าหลางจะให้เกียรติและคอยคุ้มครอง 

สมกับเป็นบุคคลที่ได้รับความเคารพนับถือ และสามารถกุมอ�านาจใน 

โลกมดืมาได้หลายสบิปี

‘หวงัว่าเธอจะไม่ท�าให้ฉนัผดิหวงันะ ตลุา’ บญัชาอดรู้สกึคาดหวงั

ในใจไม่ได้

หากวชิาลมปราณทะยานฟ้าสามารถผสานกบัมวยไทยได้ละก.็..
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เมื่อการประชุมเฉพาะกิจจบลง และ ‘แขกรับเชิญ’ กลับไป

หมดแล้ว ตลุากส็นทนาเรื่องราวต่างๆ กบัเหมาเฉงิ ไม่นานหลงัจากนั้น

ไป่ต้าหลางกเ็ข้ามาร่วมวงด้วยอกีคน

“อ้าว ผมนึกว่าท่านต้าหลางไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยซะอีก” ตุลา

กล่าวหลงัจากท�าความเคารพแล้ว

“หึๆ  กะอแีค่การเจรจากบัเบี้ยตวัเลก็ๆ พวกนี้ ถ้าให้ฉนัออกหน้า

มนัออกจะท�าเกนิกว่าเหตมุากไปหน่อย ดูท่าเธอยงัต้องเรยีนรู้อกีมากนะ 

ตลุา” ไป่ต้าหลางพูดข�าๆ

‘หา! ระดบัรฐัมนตรขีองไทยนี่เป็นแค่เบี้ยตวัเลก็ๆ อย่างนั้นเหรอ

เนี่ย’ ตุลาอดรู้สึกตื่นตระหนกไม่ได้ ถึงพอจะรู้ว่าตระกูลไป่มีอิทธิพลไม่

น้อย แต่แท้จรงิแล้วข่าวสารเกี่ยวกบัตระกูลไป่กลบัหายากมาก เขาเองก็

ไม่แน่ใจนักว่าไป่ต้าหลางมีอ�านาจและอิทธิพลมากขนาดไหน แต่การที่

ไป่ต้าหลางมองว่าระดับรัฐมนตรีของไทยเป็นเพียงแค่เบี้ยตัวเล็กๆ ที่ 

ไม่ควรลดเกยีรตมิาเจรจาด้วยตวัเองกพ็อจะบอกได้แล้ว

“เหรอครบั” ตลุารบัค�าแล้วฝืนยิ้ม

“เรื่องนั้นช่างมนัก่อนเถอะ ที่ส�าคญัฉนัคดิว่าเมื่อเรื่องราวมนัมาถงึ

ขั้นนี้แล้ว เธอควรเตรยีมพร้อมรบัการเปลี่ยนแปลงได้แล้ว ส่วนเรื่องการ

คุ้มครอง เธอคงต้องเปลี่ยนที่อยู่สกันดิ”

เหมาเฉิงซึ่งรู ้หน้าที่เป็นอย่างดีกางแผนที่ออกมา โดยแผนที่ 

ดงักล่าวแสดงภาพของหมู่บ้านชานเมอืงที่ตลุาอาศยัอยู่

“ช่วงนี้เธอคงต้องพกัอยู่ที่บ้านของตวัเองไปก่อน แต่ระยะยาวมนั

ไม่เหมาะสมเท่าไหร่”

ไป่ต้าหลางชี้ไปที่พื้นที่ว่างซึ่งอยู่ไม่ไกลนกั

“จดุนี้เราจะสร้างบ้านหลงัใหม่ให้เธอ คงใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่ ถ้า

รบีสร้างให้ดีๆ  คงใช้เวลาประมาณ 1 เดอืน เธอและครอบครวัควรย้าย
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มาที่นี่จะดกีว่า เพราะการรกัษาความปลอดภยัจะได้ท�าง่ายขึ้น แล้วมนั

กไ็ม่ได้ห่างจากบ้านเดมิมากนกัด้วย”

ไป่ต้าหลางกล่าวแล้วเปิดข้อมูลบ้านและที่ท�างานของเกรียงไกร

กบักญัญาออกมา

“เรื่องที่ท�างานของพ่อกบัพี่สาวของเธอเองกไ็ม่ต้องเป็นห่วง พวก

เราส่งคนไปคุ้มครองอย่างลบัๆ ตั้งแต่แรกแล้ว การรกัษาความปลอดภยั

ไม่น่ามปีัญหาอะไร แต่เรื่องการย้ายบ้าน ทาง Cyber Tech เองกเ็หน็ด้วย 

อกีสกั 1 เดอืนน่าจะเหมาะสม”

“เอ๋! Cyber Tech รูเ้รื่องพวกนี้ด้วยเหรอครบั” ตลุาถามอย่างสงสยั 

“ผมนกึว่ามแีต่คนตระกูลไป่ที่คอยคุ้มครองผมอยู่ซะอกี”

ไป่ต้าหลางอดยิ้มออกมาไม่ได้ “แสดงว่าเธอรู้ว่าฉนัส่งคนไปคอย

คุ้มครองเธอแต่แรกแล้วสนิะ”

ตุลาพยักหน้ารับแล้วกล่าวว่า “คือผมคิดว่าเพื่อนบ้านที่ย้ายเข้า

มาหลงัจากผมไปพบท่านอาจารย์ไท่หยางใหม่ๆ  มพีฤตกิรรมแปลกๆ พอ

ลองสงัเกตดูจงึพบว่า บางครั้งเมื่อไม่ทนัระวงั ท่าเดนิและการเคลื่อนไหว

ของเขามันเป็นรูปแบบของคนฝึกมวยจีนชัดๆ ผมเลยพอจะเดาได้ว่า 

หมอนั่นน่าจะเป็นคนที่ท่านไป่ต้าหลางส่งมาดูแลผมลบัๆ น่ะครบั”

ไป่ต้าหลางถอนหายใจ “เฮ้อ...ที่แท้เธอจับพิรุธผู้คุ้มกันลับๆ ได้

จากเรื่องนี้นี่เอง ที่จริงแล้วไม่ได้มีแต่คนของฉันหรอกนะที่คอยคุ้มครอง

เธออยู่ ยงัมคีนของ Cyber Tech ด้วย แต่เป็นแค่คนธรรมดาไม่ได้รบัการ

ฝึกฝนศลิปะการต่อสู้มาก่อนเท่านั้นเอง หากใช้สายตาของผู้ฝึกยทุธ์ เธอ

ย่อมมองไม่เหน็พริธุใดๆ”

เหมาเฉงิอดยิ้มออกมาไม่ได้ “แค่นั้นกย็อดมากแล้วครบั จรงิๆ แล้ว

ตอนแรกที่ส่งคนมา พวกเราเองกย็งัไม่แน่ใจนกั แม้จะตรวจพบว่ากล้อง

รกัษาความปลอดภยัของหมูบ้่านคณุตลุามมีากกว่าปกต ิและรูปแบบการ
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ท�างานของยามประจ�าหมูบ้่านกเ็ข้มงวดกวดขนัมาก กว่าจะสบืรู้ว่า Cyber 

Tech เป็นผู้อยู่เบื้องหลงักใ็ช้เวลาไม่น้อยเลยทเีดยีว แต่เมื่อเรื่องของคณุ

ตุลากระจายออกไปมากขนาดนี้แล้ว การคุ้มกันระดับนั้นผมกลับคิดว่า

ยงัไม่เพยีงพอ ยงัไงซะการย้ายไปอยูใ่นบ้านที่มรีะบบรกัษาความปลอดภยั

ดเียี่ยมย่อมปลอดภยักว่า”

ตลุาพยกัหน้าอย่างเข้าใจ การที่คนซึ่งมสีถานะแบบเขาอยูร่่วมกบั

ประชาชนธรรมดา บางทมีนัอาจไม่เหมาะสมเท่าไหร่ เพราะสามารถท�าให้

เพื่อนบ้านเป็นอันตรายได้ แต่เรื่องนี้คงต้องกลับไปปรึกษากับทางบ้าน

ก่อน เขาจงึจะตดัสนิใจได้ ซึ่งเหมาเฉงิและไป่ต้าหลางเองกไ็ม่ได้ว่าอะไร

หากครอบครัวของตุลาไม่ต้องการย้ายออก เพียงแต่ระบบรักษาความ

ปลอดภัยของหมู่บ้านที่ตุลาอาศัยอยู่คงต้องอัปเกรดกันขนานใหญ่เลย 

ทเีดยีว

หลังจากนั้นไป่ต้าหลางและเหมาเฉิงก็เดินทางกลับฮ่องกง ส่วน

ตลุากน็ั่งลมีูซนีสดุหรูคนัเดมิกลบับ้าน

เมือ่กลบัถึงบ้านแล้ว ตลุาก็บอกเล่าเร่ืองทัง้หมดให้ครอบครวั

ฟัง

“เฮ้อ...จรงิๆ แล้วไม่อยากย้ายออกจากบ้านนี้เลย แต่เท่าที่ฟังมา 

ถ้าเราไม่ย้ายออกคงสร้างความล�าบากให้พวกเพื่อนบ้านไม่น้อยเลยสนิะ” 

กญัญากล่าว

ตุลาอดยิ้มออกมาไม่ได้ “ความจริงแล้วแค่คิดว่าจะมีนักข่าวมา

ตะโกนโหวกเหวกหน้าบ้าน ผมกร็ูส้กึเกรงใจเพื่อนบ้านแล้วละครบั แต่ถ้า

มนัมคีนอจิฉารษิยาถงึขั้นคดิร้ายกบัพวกเราจรงิๆ มนักน็า่กลวัเหมอืนกนั 

พ่อกบัแม่คดิว่ายงัไงบ้างครบั เราควรย้ายบ้านดหีรอืเปล่า”

เกรยีงไกรกบันภาแทบจะถอนหายใจออกมาพร้อมกนั “กค็งต้อง
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เป็นอย่างนั้น แต่บ้านใหม่คงมคี่าใช้จ่ายไม่น้อยเลยทเีดยีวนะ”

เมื่อได้ยินเรื่องค่าใช้จ่าย ตุลาก็ถึงกับหัวเราะ ดูท่าพ่อกับแม่ของ

เขาคงยงัไม่เข้าใจว่า Eden Bank ตอนนี้มทีรพัย์สนิมาก จนตลุาถงึขั้นต้อง

ลอ็บบนีกัการเมอืงกนัเลยทเีดยีว และหลงัจากรายการ Eco Today ออก

อากาศ ยิ่งมแีนวโน้มว่าเงนิฝากจะเพิ่มมากกว่านี้อกีมาก

“เรื่องนั้นคงไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครบั ผมน่าจะพอมจี่าย”

“ตกลงธนาคารที่ตุลเปิดมันมีคนมาฝากเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ” 

กญัญาถาม

“เกม MWO ช่วงที่ผมเล่นใหม่ๆ มผีู้เล่นประมาณร้อยกว่าล้านคน

ครบั หลงัจากผมขายคู่มอืออกไปกเ็พิ่มมาอกีหลายสบิล้านคน ถงึผู้เล่น

จะเพิ่มขึ้นไม่มากนกั แต่มผีูเ้ล่นเก่าที่เคยหยดุเล่นไปแล้วกลบัมาเลน่ใหม่

จ�านวนมาก แถมพอเปิด Eden Bank ยงัมผีู้สมคัรเพิ่มมากขึ้นเกอืบร้อย-

ล้านคน ท�าให้ตอนนี้ MWO มผีู้เล่นจากทั่วโลกเกอืบ 3% ของประชากร

ทั้งหมดในโลก พี่ลองคดิดนูะครบัว่า ถ้าผูเ้ล่นส่วนใหญฝ่ากเงนิไวท้ี่ Eden 

Bank ผมจะมเีงนิมากขนาดไหน”

“ว่าแต่ฝากขั้นต�่าเท่าไหร่กนัล่ะ” เกรยีงไกรที่ได้ยนิตวัเลขอดถาม

ไม่ได้ เพราะถ้าธนาคารในเกมมคีนฝากเงนิมากขนาดนี้ กไ็ม่แปลกเลยที่

สื่อจะเอามาออกรายการ

ตุลายิ้มแล้วอธิบายว่า “กรณีคนที่เล่นอยู่แล้วผมจะไม่ขอพูดถึง 

นะครบั เฉพาะคนที่ฝากเพื่อเอาดอกเบี้ยจะใช้วธิสีมคัรเดอืนแรก และเสยี

ค่าบริการเดือนสุดท้ายเข้าเกมมาถอนเงิน เท่ากับเสียค่าใช้จ่าย 20 

ดอลลาร์ (ค่าแอร์ไทม์เดอืนละ 10 ดอลลาร์) ถ้าฝากสกั 1,000 ดอลลาร์ 

ยงัไงกก็�าไรแล้วครบั เพราะได้มากกว่าธนาคารนอกเกมตั้งเท่าตวั”

“แล้วถ้าไม่เสียค่าแอร์ไทม์ในเดือนที่ไม่ได้เข้าไปเล่นจะไม่โดนลบ

ตวัละครเหรอ” กญัญาถามต่อ
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“ไม่นี่ครบั เพื่อนผมไม่ได้เล่นตั้ง 2 ปี ไม่ได้จ่ายค่าแอร์ไทม์มานาน 

ยังไม่ถูกลบตัวละครเลย” ตุลาอธิบายพลางนึกถึงดาบพิฆาตและเทพ

สมทุรที่ไม่ได้ออนไลน์นานกว่า 2 ปี แต่ระดบัและไอเทมกย็งัอยู่ครบ

“คนละ 1,000 ดอลลาร์ มคีนสมคัรใหม่เกอืบร้อยล้านคน” เกรยีง-

ไกรเบกิตากว้าง แล้วอดตะโกนออกมาไม่ได้ “แสนล้านดอลลาร์!”

“ถ้าผมไม่ร่วมมือกับตระกูลไป่และ Cyber Tech คงไม่มีปัญญา

จดัการเงนิจ�านวนมหาศาลขนาดนี้ได้จรงิๆ แหละครบั” ตลุายอมรบัตรงๆ

ทกุคนในบ้านมองตลุาอย่างตกตะลงึ ลกูชายคนเลก็ของบ้านกลบั

หมุนเงินจ�านวนมหาศาลพอๆ กับรายจ่ายประจ�าปีของบางประเทศ

เหมอืนเป็นเรื่องธรรมดา ดูเหมอืนตลุาจะก้าวไปไกลกว่าที่พวกเขาจะคดิ

จนิตนาการได้ซะแล้ว

“ถ้าตุลมีเงินมากขนาดนี้ เรื่องการย้ายบ้านคงจ�าเป็นจริงๆ นั่น

แหละ” เกรยีงไกรสรปุทนัททีี่ได้รบัข้อมูล

ตลุาเองกอ็ดรู้สกึล�าบากใจไม่ได้

“เฮ้อ...ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้พอไปโรงเรยีนแล้วมนัจะเกดิอะไรขึ้นบ้าง”

คนมเีงนิกม็คีวามทกุข์แบบคนมเีงนิจรงิๆ แล้วเขาควรจะดใีจหรอื

เศร้าใจดหีว่า
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เข้าเกม

“พ่อครับ แม่ครับ พ่ีกัญด้วย คืนนี้จะลองเข้าไปเล่นเกม 

MWO ดูไหมครบั”

ก่อนจะเข้าเกม ตลุาลองชกัชวนทกุคนดู

“นายตลุ คดิยงัไงถงึได้มาชวนพวกพี่ล่ะ” กญัญาพูดยิ้มๆ

“ก.็..” ตลุายิ้มอย่างเขนิอายเลก็น้อย “จ�าได้หรอืเปล่าครบั ผมเคย

บอกไว้ว่าถ้าผมเก่งพอ สกัวนัจะพาพวกพี่ไปเที่ยวเล่นในเกม ที่ส�าคญัคอื 

ตอนนี้ผมอยากให้ทกุคนได้เหน็เมอืงที่ผมสร้างน่ะครบั เรื่องวุ่นๆ พวกนี้

มนัเกดิขึ้นกเ็พราะผมสร้างเมอืงนี้ ผมเลยอยากให้ทกุคนไปดใูห้เหน็กบัตา

สกัหน่อย”

“อยากอวดเมอืงของตวัเองสทิ่า” เกรยีงไกรอดแซวลูกชายไม่ได้

“กม็สี่วนครบั ที่ส�าคญัเผื่อนกัข่าวถามถงึ เดี๋ยวพ่อกบัแม่จะตอบ

ไม่ได้เอานะครบั นี่ถ้ามคีนถามถงึเมอืงของผม แล้วพ่อกบัแม่บอกว่าเป็น

กระต๊อบเรียงกันเป็นตับละก็...” ตุลาท�าหน้าทะเล้นแล้วหัวเราะเบาๆ 

“หน้าแตกหมอไม่รบัเยบ็เลยนะครบั”

ทกุคนที่ได้ยนิต่างกห็วัเราะ แต่พอนกึดกูรู้็สกึว่าเรื่องที่ตลุากล่าวมี
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เหตผุลอยู่บ้าง ไม่ต้องถงึขั้นนกัข่าวหรอก แค่เพื่อนร่วมงานถาม (งานนี้

เตรยีมถูกซกัฟอกได้เลย) พวกเขากค็งอธบิายไม่ถูกแล้ว ถงึตลุาจะเลา่ให้

ฟังบ่อยๆ ว่าเมอืงที่สร้างมลีกัษณะอย่างไร แต่ได้ไปเหน็เองน่าจะดกีว่า

“เอาส ิถ้างั้นพวกเราจะลองเข้าเกมคนืนี้กแ็ล้วกนั” เกรยีงไกรกล่าว

ยิ้มๆ แล้วบ่นว่า “เฮ้อ...ไม่ได้เล่นมานานแค่ไหนแล้วนะ ไอ้เกมออนไลน์

เนี่ย”

นภาหวัเราะเบาๆ “กต็ั้งแต่ยายกญัเกดิได้สกัพกัละมั้งคะ ก่อนหน้า

นี้พี่กต็ดิเกมเหมอืนกนันี่”

ตลุาอดกล่าวออกมาไม่ได้ “ไม่ยกัรู้มาก่อนเลยนะครบั ว่าพ่อกบั

แม่จะเคยเล่นเกมมาก่อน”

“ไม่ใช่หรอก นายตลุ แค่พ่อคนเดยีวเท่านั้นแหละ แม่เขาไม่ค่อย

ชอบหรอก ไอ้การเล่นเกมแล้วต้องไปฆ่ามอนสเตอร์น่ะ สมยัเรยีนพี่เองก็

เคยเล่นเหมือนกัน แต่รู้สึกว่ามันดึงสมาธิมากไป เวลาเรียนบางทียังอด

คดิเรื่องเกมไม่ได้ พี่เลยต้องหยดุเล่น” กญัญากล่าวยิ้มๆ

ตลุาลองค�านวณในใจแล้วกล่าวว่า “อมื...น่าเสยีดายนะครบั สมยั

พี่กัญเรียน เกม MWO เพิ่งเปิดตัว พี่กัญคงไม่ได้ลองเล่น เกมนี้เล่น 

ทั้งคนืเวลายงัผ่านไปไม่เท่าไหร่ ไม่ส่งผลต่อชวีติประจ�าวนัมากนกั”

“กไ็ม่รู้สนิะ พี่เองกย็งัไม่เคยทดลองเล่นเกมนี้ดูซะด้วยส ิว่าแต่พอ

พวกเราเข้าเกมแล้วจะตดิต่อตลุได้ยงัไงล่ะ ต้องเพิ่มเพื่อนก่อนหรอืเปล่า”

ตลุารบีส่ายหน้าปฏเิสธ “ไม่ได้หรอกครบั ระบบเพิ่มเพื่อน ระบบ

ฝากข้อความ และระบบตดิต่อรายชื่อเพื่อน ผมต้องปิดไปทั้งหมดเลยครบั 

น่าร�าคาญจริงๆ แต่ละวันมีแต่คนขอติดต่อ ทั้งเรื่องมีสาระและไร้สาระ 

ทั้งขอเงนิบ้าง ขอของบ้าง จนผมต้องปิดไม่ให้แสดงผล ไม่งั้นวนัๆ ไม่ต้อง

ท�าอะไร เพราะเกมนี้ดันมีผู้เล่นทั่วโลก เลยมีคนออนไลน์ตลอดเวลาน่ะ

ครบั”
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“เอ๋! งั้นถ้าใครมีเรื่องส�าคัญจริงๆ ก็ติดต่อตุลไม่ได้เลยน่ะสิ” 

กญัญาถามอย่างสงสยั

“ถึงจะใช้ช่องทางการสื่อสารของระบบไม่ได้ แต่ใช้พวกไอเทม

ส�าหรบัสื่อสารกนัได้ครบั จรงิๆ พวก NPC ในเกมกม็ไีอเทมเวทมนตร์พวก

นี้อยู ่ผมกแ็ค่เอามาดดัแปลงนดิๆ หน่อยๆ ใหเ้หมาะกบัตวัเอง แต่ปัญหา

คือ ไอเทมพวกนี้ต้องใช้พลังพิเศษในเกมได้ถึงจะใช้ได้ ถ้าพี่กัญเข้าเกม

แล้ว ให้ไปที่ค่ายทหารประจ�าเมืองอัลวีนก็แล้วกันครับ บอกว่าเป็น 

แขกพเิศษของผู้กองลนีสุ แล้วเดี๋ยวผมจะไปรบัเอง”

“ผู้กองลนีสุเหรอ” กญัญาทวนชื่อเบาๆ

“เกิดบอกชื่อของผมออกไปตรงๆ เดี๋ยวมันจะวุ่นวายน่ะครับ งั้น

ผมเข้าเกมไปก่อน แล้วจะตดิต่อทางนั้นไว้ให้ก่อนแล้วกนั อมื...ทางที่ดพีอ

เข้าเกมแล้ว ทั้งสามคนท�าภารกจิส�ารวจเมอืงเริ่มต้นให้เสรจ็ก่อนจะดกีว่า

นะครบั แค่ไปแนะน�าตวัตามสถานที่ต่างๆ คงใช้เวลาในเกมไม่ถงึชั่วโมง”

“เฮ้อ...มนี้องชายเป็นคนดงันี่ล�าบากจรงิๆ แฮะ” กญัญาบ่นข�าๆ 

เกรยีงไกรและนภากอ็ดหวัเราะออกมาไม่ได้

“พ่อกบัแม่ว่าไงคะ อยากเหน็เมอืงที่เจ้าตลุสร้างหรอืเปล่า”

“ไปสิ” สองเสียงตอบพร้อมกัน เพราะพวกเขาต่างก็อยากเห็น 

ผลงานของลูกชายกบัตาสกัครั้ง ถงึจะเป็นแค่เมอืงในโลกจ�าลองกต็าม

หลงันดัหมายกนัเสรจ็แล้ว ทกุคนต่างกแ็ยกย้ายกนัเข้านอน

เมื่อตุลาเข้ามาในเกม เขาก็ปรากฏตัวขึ้นที่บ้านพัก ก่อนจะ

ไปที่โรงฝึกเฉพาะของเจ้าเมอืง เพื่อตดิต่อกบัทหารองครกัษ์ของอาณาจกัร 

อัลวีนที่มาฝึกฝนอยู่ที่นี่ทันที เมื่อไปถึงเขาก็พบว่าโรงฝึกที่กว้างขวาง 

ตอนนี้กลบัคบัแคบมากกว่าที่คดิ มทีหารจากอาณาจกัรอลัวนีสามสบิคน 

กลุ่มผู้เล่นที่ผ่านการฝึกขั้นที่สี่จากโรงฝึกเกอืบร้อยคน และลูกหลานของ
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ตระกูลไป่กบัคนใกล้ชดิเกอืบห้าสบิคน

เมืองอีเดนในตอนนี้กลายเป็นสถานที่ฝึกฝนชั้นเลิศของลูกหลาน

ตระกลูไป่และตระกลูใกล้ชดิไปแล้ว เนื่องจากโครงสร้างการปกครองของ

เมอืงอเีดนแทบจะถอดแบบมาจากตระกลูไป่ ไป่ต้าหลางจงึคดิว่าสถานที่ 

แห่งนี้เหมาะส�าหรับให้คนรุ่นใหม่ของตระกูลไป่มาฝึกฝน จึงขอให้ตุลา

จดัสรรต�าแหน่งแก่พวกเขา

ตลุาคดิว่าต�าแหน่งส�าคญัต่างๆ ควรให้เหล่า NPC ที่ใช้ชวีติอยู่ใน

โลกแห่งนี้เป็นผูด้�าเนนิการจะเหมาะสมกว่า เนื่องจากไม่ต้องออกจากเกม

เหมอืนกบัผูเ้ล่น เขาจงึจดัสรรต�าแหน่งที่ปรกึษาของผูม้ตี�าแหนง่ระดบัสงู

ของเมอืงอเีดนให้แก่ลูกหลานตระกูลไป่

โดยช่วงแรกเขาให้คนเหล่านี้ศึกษางาน ระเบียบของสังคม และ

ค่านิยมต่างๆ ของโลกนี้ไปก่อน หลังจากนั้นจึงมอบหมายให้คอยช่วย

เหลอืผู้มตี�าแหน่งส�าคญัในการด�าเนนิงานหรอืก�าหนดแผนงานต่างๆ แต่

เป็นเพยีงแค่ที่ปรกึษาเท่านั้น ไม่มอี�านาจสั่งการโดยตรง

เหล่าคนรุ่นใหม่ของตระกูลไป่เองก็ให้ค�าแนะน�าหลายอย่างแก่ 

NPC บางเรื่องกเ็กดิประโยชน์ มคีนเหน็ด้วยและน�าไปปฏบิตั ิบางเรื่องก็

ถูกคดัค้าน ไม่ได้รบัการด�าเนนิงาน การที่เหล่า NPC ของเมอืงนี้วเิคราะห์

ผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบให้ฟัง ช่วยพฒันาแนวคดิและหลกัการ

บรหิารให้ลูกหลานตระกูลไป่ได้มาก กล่าวได้ว่า เมอืงอเีดนเป็นสถานที่

ศกึษาการบรหิารและการปกครองชั้นเยี่ยมของคนเหล่านี้จรงิๆ

ส�าหรับการฝึกฝนศิลปะการต่อสู้ เนื่องจากเกม MWO มีระบบ

ทักษะที่สามารถน�ามาใช้วัดความรู้ความเข้าใจในวิธีการเคลื่อนไหวที่มี

ประสทิธภิาพได้ เพราะทกัษะเสรมิของเกมนี้ไม่ใช่แค่ใช้บ่อยๆ แล้วระดบั

จะเพิ่มขึ้นเท่านั้น ในระดับสูงยังต้องมีความเข้าใจในวิธีการเคลื่อนไหว

อย่างลกึซึ้งอกีด้วย เช่น วธิกีารวางเท้าและวธิกีารถ่ายน�้าหนกั แม้จะเป็น
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เรื่องที่ทกุคนซึ่งเดนิได้สามารถท�าได้ แต่หากเป็นระดบัที่ลกึซึ้ง แม้แต่การ

จดเท้า การเคลื่อนไหวของส้นเท้าและปลายเท้าเอง ก็มีหลักการ

เคลื่อนไหวและความสามารถในการแสดงประสทิธภิาพที่แตกต่างกนั

ตลุาให้ความส�าคญักบัเรื่องนี้มาก เหน็ได้จากโรงฝึกนอกเมอืงซึ่ง

มกีารชี้แนะวธิกีารเคลื่อนไหวที่เหมาะสมส�าหรบัการผ่านแต่ละด่านอย่าง

ละเอยีด แต่ตลุาจะกระซบิบอกลูกหลานตระกูลไป่และพวกชยัเท่านั้นว่า

“ท่ำเท้ำที่สอนในโรงฝึกมันเน้นเฉพำะกำรเคลื่อนไหวรูปแบบใด 

รปูแบบหนึ่งเท่ำนั้น อย่ำงวธิกีำรพุง่ตวั หำกท�ำตำมที่โรงฝึกสอนไว้อำจพุง่

ตวัได้ดกีว่ำวชิำที่พวกเรำฝึกในโลกจรงิซะอกี แต่ท่ำพวกนั้นมจีดุอ่อนตรง

ที่ขำดควำมต่อเนื่อง เป็นเพยีงท่วงท่ำที่เหมำะสมส�ำหรบัผ่ำนด่ำนเทำ่นั้น 

ดงันั้นทำงที่ดใีช้วชิำที่ฝึกฝนในโลกจรงิผ่ำนด่ำนให้ได้จะดกีว่ำ”

เมื่อพวกชยัและลูกหลานตระกูลไป่ลองฝึกดู พวกเขากพ็บว่าเป็น

อย่างที่ตลุาบอกไว้ แม้ท่วงท่าบางอย่างดูเหมอืนจะมปีระสทิธภิาพเหนอื

กว่าวิชาที่พวกเขาฝึก แต่มักจะเป็นการเคลื่อนไหวที่สุดโต่งเกินไปจน 

ไม่เหมาะจะน�าไปใช้ในโลกจรงิ เพราะร่างกายในเกมมสีมรรถภาพเหนอื

กว่าในโลกจรงิมากเกนิไปนั่นเอง

เมื่อลูกหลานตระกูลไป่มองย้อนกลบัไป พวกเขาต่างพบว่าวชิาที่

พวกตนฝึกฝนอยู่ทุกวัน จนเข้าใจว่าเป็นเพียงพื้นฐานส�าหรับออกก�าลัง

กาย แท้จรงิแล้วกลบัแฝงภูมปิัญญาของบรรพบรุษุเอาไว้มากมาย ท�าให้

พวกเขารู้สกึนบัถอืคนนอกอย่างตลุาที่สามารถมองออก

ในที่สดุเหล่า ‘มอืด’ี ซึ่งเคยเป็นผู้ทดสอบฝีมอืของตลุาที่ฮ่องกงก็

เข้าใจแล้วว่า ที่แท้ท่าดาบธรรมดาซึ่งตุลาใช้ฟาดฟันพวกเขาจนพ่ายแพ้

นั้นลกึล�้ามากขนาดไหน เพราะมนัไม่เพยีงเป็นการถ่ายน�้าหนกัที่สมบรูณ์ 

ยงัแฝงหลกัการเคลื่อนไหวที่รดักมุ สมดลุของร่างกายที่มั่นคง รวมถงึการ

เคลื่อนไหวของมอื เท้า และข้อต่อต่างๆ ที่ละเอยีดอ่อน จนอาจกล่าวได้
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ว่า ท่าดาบธรรมดาๆ ของตุลาท่าหนึ่ง สามารถเขียนต�าราได้เป็นเล่มๆ 

เลยทเีดยีว 

ด้วยเหตนุี้เอง เหล่า ‘มอืด’ี ในตอนนี้จงึสามารถยอมรบัความพ่าย

แพ้ได้อย่างยนิยอมพร้อมใจ ส่วนตลุากส็ามารถรบัต�าแหน่งว่าที่ผู้อาวโุส

ของตระกูลเหมาได้อย่างเตม็ภาคภูมิ

กลับมาที่โรงฝึกพิเศษที่กว้างขวาง ทว่าเวลานี้กลับคับแคบ

ลงอย่างไม่น่าเชื่อ ตามปกตชิ่วงกลางคนืของทกุวนั ตลุามกัจะเข้ามาให้

ค�าแนะน�าแก่ผู้ฝึกฝนวันละ 3–4 ชั่วโมงเท่านั้น แต่วันนี้เขาเข้ามาใน 

โรงฝึกเร็วกว่าปกติมาก ผู้คนมากมายจึงเข้ามาทักทายและถามไถ่กัน

อย่างล้นหลาม

“กลุ่มฟาลคอนยงัไม่ออนไลน์ แล้ววนันี้ท่านผู้น�า...เอ่อ...หมายถงึ

คณุต้าหลางจะไม่เข้าเกมนะ ว่าแต่วนันี้ตลุามธีรุะอะไรเหรอ ถงึได้เข้ามา

ที่โรงฝึกเรว็ขนาดนี้”

ชายหนุม่อายยุี่สบิกว่าๆ เอ่ย แม้หน้าตาของเขาจะไม่หล่อเหลานกั 

แต่รอบตวัมบีรรยากาศสบายๆ เขากค็อื ไป่องิ บคุคลที่ได้รบัการวางตวั

ให้เป็นผูน้�าตระกลูไป่ในภายภาคหน้า เขาเป็นหลานชายแท้ๆ ของไป่หลง 

อดตีผู้น�าตระกูลไป่ และเป็นหลานรกัที่ไป่ต้าหลางฝากความหวงัไว้

ตุลายิ้มรับแล้วกล่าวว่า “ครับ พี่อิง ผมเองก็เพิ่งพบท่านผู้น�าที่

กรุงเทพฯ เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา ท่านเพิ่งเดินทางกลับฮ่องกง อีกไม่

นานกค็งจะถงึ จรงิๆ แล้วผมมเีรื่องที่ต้องขอความช่วยเหลอืจากพวกทหาร

ของเมอืงอลัวนีเลก็น้อย ขอตวัก่อนนะครบั”

ตอนนี้ตลุากบัว่าที่ผูน้�าตระกลูในอนาคตสนทิสนมกนัมาก ไม่เพยีง

เป็นเพราะผลประโยชน์ที่ตระกูลไป่และตระกูลใกล้ชดิได้รบัจากตลุา แต่

ตวัไป่องิเองกร็ู้สกึพอใจนสิยัและบคุลกิลกัษณะของตลุามาก



42     Magic World Online โลกออนไลน์ในฝัน เล่ม 5 Mr. Saka     43

แม้ตุลาจะกลายเป็นคนที่มีทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาลในช่วง

เวลาไม่นาน แต่นสิยัของน้องชายคนนี้กลบัไมเ่ปลี่ยนแปลงไปแม้แต่นอ้ย 

เขาเองกอ็ยูใ่นวงการมานาน พบเหน็ผูค้นมากมายที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะ

ทรพัย์สนิและผลประโยชน์ แต่เรื่องพวกนี้ดเูหมอืนจะไม่ส่งผลกระทบใดๆ 

ต่อตลุาเลย

โดยในเกมนั้น ไป่อิงได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการ

ของเซน่อน หัวหน้าสภาที่ปรึกษา แม้ต�าแหน่งดังกล่าวจะไม่มีอ�านาจ 

สั่งการใดๆ แต่การที่เขาเป็นผู้ใกล้ชดิของเซน่อน ย่อมท�าให้เขามอีทิธพิล

ในเมอืงอเีดนไม่น้อย

ไป่องิเคยเข้าร่วมการประชมุกบัเหล่าผูน้�าของเมอืงอเีดนหลายครั้ง 

เนื่องจากเมอืงอเีดนในตอนนี้เป็นเมอืงใหญ่ที่ขยายตวัอย่างต่อเนื่อง จงึมี

ปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นไม่หยุดหย่อน แต่ตุลากลับสามารถรับมือได้อย่าง

เยอืกเยน็ทกุครั้ง จนเขาอดรูส้กึไม่ได้ว่า ไม่มสีิ่งใดที่น้องชายคนนี้ท�าไม่ได้

จุดเด่นของตุลาคือ ความสงบเยือกเย็น เมื่อมีความเยือกเย็นใน

การตัดสินใจ ย่อมท�าให้มีความละเอียดรอบคอบมากกว่าคนทั่วไป แม้

บางครั้งวธิแีก้ปัญหาของตลุาจะไม่ใช่วธิทีี่ดนีกั แต่เมื่อออกจากปากของ

เด็กหนุ่มเจ้าเมืองคนนี้ มันกลับสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้รับฟังได้อย่าง 

ไม่น่าเชื่อ ท�าให้ไป่อิงซึ่งเห็นพัฒนาการของเมืองอีเดนในช่วงไม่กี่วันที่ 

ผ่านมารู้สกึชื่นชมปนหวาดกลวั

“เฮ้อ...พวกผู้อาวุโสของตระกูลเราตาถั่วจริงๆ ดันกีดกันคนที่มี

ความสามารถแบบนี้ แล้วส่งมอบให้ตระกูลเหมาง่ายๆ”

ทางด้านตลุา เมือ่เขาปรกึษากบัพวกทหารองครักษ์แห่งอัลวนี

แล้ว ลีนุสก็ตกลงใจกลับไปที่เมืองอัลวีนพร้อมกับตุลา การเดินทางใน

เกาะเริ่มต้นแตกต่างจากการเดินทางในทวีปหลัก เนื่องจากเกาะเริ่มต้น
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สามารถใช้ใบวาร์ปไปยังเมืองต่างๆ ได้ แต่ในทวีปหลัก หากต้องการ 

เดินทางไปต่างเมืองอย่างรวดเร็วจะต้องใช้อาคารวาร์ปของระบบซึ่งคิด

ค่าบรกิารแพงมาก ในทวปีหลกัจงึมสีมาคมการค้าและกลุ่มทหารรบัจ้าง

มากมายหลายกลุ่มคอยคุ้มกันสินค้าและวัตถุดิบต่างๆ เดินทางไปมา 

ระหว่างเมอืง

เมื่อตุลาตัดสินใจเก็บดาบผ่าปฐพีเข้ากระเป๋าแล้ว เขาก็เอาชุด

เกราะอัศวินเหมันต์ที่ไม่ได้ใช้นอกจากตอนฝึกร่างกายออกมาสวม ลีนุส

ที่เหน็จงึอดกล่าวออกมาไม่ได้

“อื้อฮอื! ท่านเจ้าเมอืง ไอ้ชดุนี่มนัหนกัขนาดไหนกนัแน่เนี่ย”

ตลุาหวัเราะ “ชดุนี้หนกัร้อยกว่ากโิลกรมัครบั ความจรงิยงัมแีผ่น

เสริมเพิ่มน�้าหนักอีก ถ้ารวมกับดาบผ่าปฐพีก็หนักเกือบ 400 กิโลกรัม 

ปกตผิมจะใส่เฉพาะตอนฝึกร่างกายเท่านั้น”

“เฮ้อ...ร่างกายของพวกนักเดินทางอย่างท่านสามารถพัฒนาได้

อย่างรวดเรว็ น่าทึ่งจรงิๆ” ลนีสุกล่าวอย่างอจิฉาเลก็น้อย

“แต่โรงฝึกพิเศษของผมก็ท�าให้ค่าสถานะเพิ่มขึ้นง่ายกว่าปกติ

ไม่ใช่เหรอครบั” ตลุาหวัเราะเบาๆ

ลีนุสยิ้มเล็กน้อย “ยังไงก็สู้ท่านเจ้าเมืองซึ่งมีร่างกายของนักเดิน

ทางที่พัฒนาง่ายกว่า บวกกับโรงฝึกพิเศษที่ฟื้นฟูสภาพร่างกายได้อย่าง

รวดเรว็ไม่ได้หรอก แถมที่ส�าคญัที่สดุท่านยงัขยนัฝึกทกุคนือกีต่างหาก”

ตุลาถึงกับหัวเราะออกมาอีกครั้ง จะว่าไปเขาก็ขยันฝึกฝนจริงๆ 

เสยีด้วย ไม่เพยีงแค่นั้น การที่เขาต้องศกึษาเอกสารเกี่ยวกบัการบรหิาร

งานทกุวนั ยงัเทยีบเท่าการอ่านหนงัสอืเป็นพนัเล่ม ตอนนี้ทกัษะเสรมิสาย 

INT ที่ได้จากการอ่านหนงัสอืจ�านวนมากกไ็ด้มาแล้ว ตอนแรกยงัเป็นกงัวล

อยู่บ้างว่าทักษะเสริมสาย INT จะท�าให้เขาใช้พลังพิเศษได้น้อยลง แต่ 

‘ทกัษะพเิศษจอมปราชญ์’ ที่ได้จากการอ่านหนงัสอืจ�านวนมาก โดยจะ
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ช่วยลดความเหนื่อยล้าจากการใช้พลังพิเศษได้ระดับละ 9% กลับมี

ประโยชน์กบัเขามากกว่าที่คดิ

น่าเสยีดายที่ทกัษะนี้ขึ้นยากมากและมเีพยีงแค่ 10 ระดบั เมื่ออ่าน

หนงัสอืหนึ่งพนัเล่ม ทกัษะจะเลื่อนขึ้น 1 ระดบั แม้เอกสารที่เขาอ่านจะ

มมีากมายมหาศาล แต่เขาบรหิารเมอืงมาตั้งนาน ทกัษะนี้กลบัเลื่อนขึ้น

มาได้เพยีง 2 ระดบัเท่านั้น หากเขาเป็นผู้เล่นทั่วไปอ่านหนงัสอืธรรมดา 

เขาคงจะเลื่อนระดบัทกัษะนี้ได้ง่ายกว่ามาก ไม่รู้ว่าระบบตคี่าว่าเขาอ่าน

หนังสือหนึ่งพันเล่มได้อย่างไร แต่ก็ถือว่าโชคดีที่ทักษะนี้เหมาะส�าหรับ 

ผู้ใช้พลงัจติอย่างเขาที่สดุแล้ว

เมื่อทั้งสองคนเดนิทางมาถงึโรงฝึกของทหารเมอืงอลัวนี แล้วสั่งให้

ทหารยามเตรียมการต้อนรับแขกพิเศษของลีนุสที่จะมาถึงในอีกไม่นาน 

ตลุากถ็อืโอกาสถอดชดุเกราะ แล้วสวมเสื้อผ้าธรรมดาทนัท ีเพราะไม่ต้อง

เป็นห่วงว่าจะมใีครมองเหน็ จากนั้นลนีสุกข็อตวักลบัไปที่เมอืงอเีดนก่อน

ตลุารอไม่นานนกั พ่อ แม่ และกญัญากม็าถงึ เนื่องจากคนทั้งบ้าน

ต่างคดิตรงกนั จงึไม่ปรบัเปลี่ยนรปูร่างหน้าตาเลย (กลวัหากนัไม่เจอ) เมื่อ

ทั้งสามคนเหน็ตลุากอ็ดบ่นออกมาไม่ได้

“โอ้โฮ! คนเยอะมากเลยนะ ตลุ” กญัญากล่าวอย่างเหนื่อยๆ กว่า

จะท�าเควสต์ส�ารวจเมอืงเสรจ็ แล้วหาทางมาที่ค่ายทหารได้ นบัวา่ไม่ง่าย

เลย

“กค็งแค่ช่วงนี้แหละครบั พี่กญั อย่างที่บอก คนที่เอาเงนิมาฝาก

อย่างน้อยต้องจ่ายค่าแอร์ไทม์ 1 เดอืน ถ้าแค่เข้ามาฝากเงนิเดี๋ยวไม่คุ้ม 

หลายๆ คนเลยลองเล่นเกมนี้ดูสักพัก เดี๋ยวพอหมดเวลาค่าแอร์ไทม์ก็

คงจะเลกิไปเอง”

ตุลาอธิบาย แต่เขากลับประเมินเกมนี้ต�่าเกินไปบ้าง หากใครได้

เล่นเกมนี้ถงึ 1 เดอืน น้อยคนนกัที่จะยอมเลกิเล่น เรยีกได้ว่า Eden Bank 
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คอืตวัล่อให้คนเข้ามาเล่นเกมนี้ดีๆ  นี่เอง

เกรยีงไกรลองขยบัตวักพ็บว่าไม่มขี้อแตกต่างจากโลกจรงิเลย

“เกมนี้ท�าได้ละเอยีดจรงิๆ การเคลื่อนไหวแทบไม่มคีวามแตกต่าง

จากโลกจรงิเลย” จากนั้นเขาจงึลองหยบิก้อนหนิขึ้นมาโยนเล่น “น�้าหนกั

ของสิ่งของกท็�าได้สมจรงิมาก”

กญัญาลองหยกิตวัเองแล้วกล่าวว่า “ประสาทสมัผสักไ็ม่แตกต่าง

จากโลกจรงิเลยนี่ แบบนี้เวลาได้รบับาดเจบ็จะไม่เป็นอนัตรายเหรอ เจบ็

มากๆ อาจชอ็กตายได้เลยนะเนี่ย”

“อมื...ในคู่มอืบอกว่า ระดบัความเจบ็ปวดของเกมนี้มนัขึ้นอยู่กบั

แต่ละคน เพราะแต่ละคนสามารถรบัความเจบ็ปวดได้ไม่เท่ากนั บางคน

บาดแผลกระจึ๋งเดยีวแต่ร้องลั่นบ้าน บางคนแขนขาดไม่ร้องสกัแอะ ระดบั

ความเจบ็ปวดที่เป็นอนัตรายของแต่ละคนเลยไม่เทา่กนั ดงันั้นถงึสภาวะ

ปกตจิะไม่แตกต่างจากโลกจรงิ แต่ถ้าได้รบับาดเจบ็ในการต่อสู้ ส�าหรบั

บางคนอาจได้รบัความรู้สกึเจบ็ปวดน้อยกว่าปกตนิ่ะครบั”

“หอื อย่างนี้นี่เอง Cyber Tech สมกบัเป็นผู้น�าทางด้านเทคโนโลยี

จรงิๆ” กญัญาพมึพ�าเบาๆ

ตลุายิ้มแห้งๆ “แต่บางทผีมว่าไอ้ความเจบ็ปวดนี่ ถ้าลดระดบัลง

ได้บ้างจะดกีว่านี้ไม่น้อยเลยนะครบั ผมเองกเ็คยเจบ็จนแทบสลบมาแล้ว 

ยิ่งอาการปวดกล้ามเนื้อหลงัใช้แรงมากๆ นี่มนัทรมานน่าดูเลย ถ้าไม่ใช่

เพราะเกมนี้ดันท�าเรื่องแบบนี้ได้สมจริงจนผมแทบทนไม่ไหว ไม่งั้นผม

พฒันาฝีมอืไปได้มากกว่านี้หลายเท่าแล้วครบั”

กญัญาอดหวัเราะออกมาไม่ได้ “มน่ิา พวกชยัถงึได้บอกว่าตลุเป็น

พวกบ้าฝึกวชิา ที่แท้กฝ็ึกหนกัแม้แต่ในเกมนี่เอง”

“หนอ็ยแน่! ไอ้พวกช่างฟ้อง” ตลุาบ่นแล้วลดเสยีงลงเพื่อกระซบิ

ว่า “จรงิๆ แล้วการฝึกในนี้ส�าหรบัผม ยิ่งฝึกหนกักย็ิ่งได้ก�าไรครบั พี่กญั
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ลมืเรื่องนาโนแมชชนีไปแล้วเหรอ”

เมื่อทั้งสามคนได้ยนิกอ็ดพยกัหน้ารบัไม่ได้ เพราะตลุามเีครื่องเล่น

เกมพเิศษที่ปรบัสภาพร่างกายในโลกจรงิให้พฒันาตามร่างกายในเกมได้

นี่เอง เขาถงึได้ขยนัฝึกมากขนาดนี้

“เอาเป็นว่าพวกเราไปดูเมอืงที่ผมเป็นเจ้าเมอืงจะดกีว่าครบั” ตลุา

กล่าวแล้วยิ้มออกมา จากนั้นจึงส่งกระดาษสีเงินให้แก่ทั้งสามคนคนละ

ปึก

“นี่เป็นใบวาร์ปแบบพิเศษที่จะส่งผู้ใช้ไปยังบ้านพักของเจ้าเมือง 

ซึ่งเป็นสทิธพิเิศษของเจ้าเมอืงครบั ดงันั้นอย่าเอาไปให้ใครเดด็ขาด เพราะ

พอใช้ไอ้นี่แล้วจะวาร์ปไปที่บ้านพกัของผมในเมอืงอเีดนทนัท ีแล้วกน็ี่เป็น

ใบวาร์ปของอกีห้าเมอืงที่เหลอืของเกาะเริ่มต้นครบั”

ตลุาส่งใบวาร์ปที่ท�าจากกระดาษธรรมดาให้ทั้งสามคนอกีปึกใหญ่ 

แต่ละแผ่นจะมชีื่อเมอืงก�ากบัเอาไว้ ได้แก่ อลัวนี โดอ ี วูซ ิ มาไค และ 

อเีดน ซึ่งเป็นห้าเมอืงหลกัของเกาะเริ่มต้นอลักสั เพราะตอนนี้อเีดนเป็น

หนึ่งในเมอืงหลกัของเกาะนี้แล้วจงึมจีดุเกดิ อาคารบรกิารผูเ้ล่น ธนาคาร

ของระบบ และใบวาร์ปประจ�าเมอืงขาย

“วิธใีช้งานกง็่ายๆ แค่ถือมันไว้แล้วพูดว่า ‘ใช้’ ครับ แต่จะเรียก 

ในใจกไ็ด้”

จากนั้นตลุากห็ยบิใบวาร์ปสเีงนิออกมา เมื่อร่างกายเปล่งแสงออก

มาวูบหนึ่งแล้วหายไป ทกุคนที่เหลอืจงึท�าตาม

เมื่อทั้งห้าคนปรากฏตวัขึ้นที่บ้านพกัของตลุาแล้ว ตลุากเ็รยีกพวก

แมวออกมา ก่อนจะกล่าวอย่างข�าๆ ว่า

“เจ้าห้าตวันี้จะเป็นองครกัษ์พเิศษให้ทกุคน ถ้าจะออกไปนอกเมอืง 

ผมจะให้เจ้าพวกนี้ตามไปคุ้มกนันะครบั บอกได้เลยว่าเกาะเริ่มต้นแห่งนี้

ไม่มอีะไรน่ากลวัเมื่อมเีจ้าห้าตวันี้อยู่ด้วย”
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“เหมยีวๆๆๆๆ” แมวห้าตวัขานรบัแทบจะพร้อมกนั พวกมนัล้วน

คุน้เคยกบัครอบครวัของตลุาเป็นอย่างด ีโดยเฉพาะนภาที่มเีวลาว่างมาก

กว่าใครๆ จงึพาพวกมนัไปเที่ยวที่ต่างๆ ใน Metropolis บ่อยๆ ช่วงที่ตลุา

ไปโรงเรยีน

“คิดถึงแม่จังเลย” มารอนร้องแล้วเข้าไปอ้อนนภาอย่างน่ารัก  

น่าเสียดายที่เวลาอยู่ในเกม หากไม่มีทักษะระดับสูงจะไม่สามารถฟัง 

พวกนี้รู้เรื่อง

หากจะนบัผู้มอีภสิทิธิ์สูงสดุในเมอืงอเีดน คงไม่มใีครมอีภสิทิธิ์สูง

ไปกว่าเจ้าเหมยีวห้าตวันี้อกีแล้ว แม้แต่ตลุาเองยงัต้องรกัษามารยาท ไม่

บกุรกุที่พกัส่วนตวัของผู้อื่น แต่เจ้าเหมยีวพวกนี้กลบัไม่สนใจเรื่องพวกนี้

แม้แต่น้อย ยิ่งบวกกบัความสามารถในการซ่อนร่องรอย พวกมนัจงึท่อง

เที่ยวไปได้ทกุแห่งหน

ผูท้ี่มคีวามสามารถมากพอจะรบัรูก้ารเคลื่อนไหวของพวกแมวต่าง

รูด้ว่ีา แมวห้าตวันี้เป็นสตัว์เลี้ยงของเจ้าเมอืง บางครั้งเหล่าอดตีราชาเจอ

พวกมันนั่งเล่นอยู่ในห้องนอนของตัวเอง จึงได้แต่ปล่อยให้พวกมันท�า

ตามใจชอบ โชคดีที่พวกแมวห้าตัวนี้ไม่มีนิสัยชอบลักขโมยหรือแอบกิน

อาหารเหมอืนแมวทั่วๆ ไป เนื่องจากพวกมนัคดิว่าอาหารที่ตลุาท�าอร่อย

ที่สดุ สิ่งที่พวกมนัสนใจจงึมแีต่การขอท้าประลองกบัคนที่มฝีีมอืเท่านั้น

สาเหตุที่พวกแมวต่างใฝ่หาความแข็งแกร่งสืบเนื่องมาจาก ลูคัส 

มหาปราชญ์แห่งเวท เคยบอกพวกมนัว่า แม้ตลุาจะเก่งกล้าสามารถขนาด

ไหน แต่ไม่ใช่จะไร้จดุอ่อน และจดุอ่อนของตลุาในตอนนี้กค็อืพวกมนัทั้ง

ห้าตวันั่นเอง หากพวกมนัไม่ต้องการเป็นตวัถ่วงของตลุา พวกมนัจะต้อง

พยายามพฒันาตวัเองให้เตม็ที่

แรกๆ พวกแมวต่างกไ็ม่เชื่อ แต่หลงัจากเหน็ตลุาใช้พลงัจติในการ

ยกระดับดาบ พวกมันจึงรู้ว่าค�ากล่าวของลูคัสเป็นความจริง จากที่เคย
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เข้าใจว่าตุลามีพลังไม่มากนัก แต่ตอนนั้นตุลาสามารถส่งพลังงาน

มหาศาลเข้าสู่ดาบได้อย่างต่อเนื่องและยาวนาน พวกมนัจงึเข้าใจความ

ห่างชั้นของพวกมนักบัตลุาได้อย่างชดัเจน

การออนไลน์วันแรกทั้งวันของตุลาเป็นการพาครอบครัว 

ท่องเที่ยวไปทั่วเมืองอีเดน เขาพาทุกคนชมรอบบ้านเจ้าเมืองเป็นอันดับ

แรก จากนั้นจงึพาไปชมโรงงานผลติอาวธุ ทกุคนถงึกบัตกตะลงึที่ตลุามี

โรงงานผลิตปืนอยู่ไม่ห่างจากบ้านมากนัก โดยคนงานส่วนใหญ่ที่เป็น 

ดวอร์ฟจะคอยล�าเลยีงวตัถดุบิและน�าชิ้นส่วนที่สร้างเสรจ็มาประกอบกนั

เป็นปืน

“เอ่อ...ที่ตลุบอกพี่ว่าผลติไอเทมในเกมขายได้ก�าไรเยอะมาก ที่แท้

กส็ร้างปืนเองเหรอเนี่ย” กญัญากล่าวงงๆ

ตุลาอดหัวเราะออกมาไม่ได้ “นี่มันเกมนะครับพี่กัญ ไอ้ปืนเนี่ย 

บอกตรงๆ เลยว่า มันใช้จัดการได้เฉพาะพวกระดับต�่าๆ เท่านั้นแหละ

ครบั”

จากนั้นตลุากอ็ธบิายเกี่ยวกบัไอเทมในเกมว่า ยิ่งระดบัสูงจะยิ่งมี

พลงังานแฝงมาก ส�าหรบัอาวธุระดบัสูง ผู้ใช้ต้องมพีลงัมากพอจงึจะใช้

งานได้ แต่ปืนนั้นแตกต่างออกไป แม้แต่คนระดบัต�่าๆ กส็ามารถใช้งาน

ได้ แต่ปัญหาคอื ปืนใช้ได้กบัพวกที่ไม่เกนิคลาส 3 เท่านั้น ดงันั้นมนัจงึ

ไม่ใช่อาวธุที่มอีนัตรายมากนกัในเกมนี้ เพยีงแต่ใช้งานง่ายและสะดวกดี

เท่านั้นเอง

“ที่ตอนนี้มนัขายดเีป็นเพราะพวกผูเ้ล่นและ NPC ที่ท�าสงครามกนั

อยู่ตอนนี้ ส่วนใหญ่ยงัอยู่แค่คลาส 3 เท่านั้นแหละครบั” ตลุากล่าวสรปุ 

จากนั้นจงึพาทกุคนไปเที่ยวในเมอืง

ตอนนี้มคีนเคยเหน็ภาพของเจ้าเมอืงมากมาย เพยีงแต่ที่นี่คอืเมอืง
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ของตุลา ทุกคนล้วนทราบดีว่าการท�าให้เจ้าเมืองขุ่นเคืองเป็นเรื่องที่ไม่

ฉลาดอย่างยิ่ง หากถูกตลุาหมายหวั อาจถูกสั่งห้ามเข้าใช้โรงฝึกทกัษะก็

เป็นได้ อกีประการหนึ่งคอื แม้ในเกาะเริ่มต้นจะไม่สามารถท�าร้ายกนัได้ 

แต่จิตสังหารของเจ้าเมืองคนนี้ไม่ธรรมดา เคยมีจิ๊กโก๋ใจกล้าเข้ามาหา

เรื่อง ได้ข่าวว่าหลงัจากนั้นหมอนั่นถงึกบัฝันร้ายไปหลายวนัเลยทเีดยีว

ตุลาพาครอบครัวไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ซึ่งจัดโซนอย่างเป็น

ระเบยีบเรยีบร้อย ไม่ว่าจะเป็นศูนย์ฝึกวชิาชพีที่มโีซนสอนความช�านาญ

ในด้านต่างๆ สวนสาธารณะกลางเมืองที่เป็นส่วนประกอบของวงเวท

ประจ�าเมอืง จนกระทั่งหมดวนั

จากนั้นช่วงเย็นตุลาก็แสดงฝีมือในการท�าอาหารให้ครอบครัวได้

ลิ้มลอง ทั้งสามคนที่มองดูตุลาท�าอาหารอดรู้สึกเหมือนดูมายากลไม่ได้ 

เพราะภาพที่พวกเขาเห็นคือ วัตถุดิบต่างๆ ถูกหั่นเป็นชิ้นๆ แล้วสุกอยู่

กลางอากาศ ก่อนจะลอยมาอยู่ในจานที่วางเตรยีมไว้ ถงึวธิที�าจะแปลก

ประหลาดเหนอืจนิตนาการ แต่รสชาตกิลบัยอดเยี่ยมอย่างไม่น่าเชื่อ

“เอาไว้สักวันผมจะลองไปท�าในโลกจริงให้กินนะครับ แต่ตอนนี้

บอกตรงๆ คอื ยงัไม่แน่ใจว่าจะท�าอาหารในโลกจรงิได้อร่อยอย่างนี้หรอื

เปล่า” ตลุากล่าวยิ้มๆ ในขณะที่คนกนิไม่มใีครอ้าปากพูด เอาแต่เคี้ยว

ตุ้ยๆ ไม่ยอมปรปิากกนัเลยทเีดยีว

เมื่อตกกลางคืน เขาพาครอบครัวไปดูการฝึกซ้อมที่โรงฝึกพิเศษ

ของเจ้าเมือง ซึ่งมีผู้เล่นหลายคนมาแสดงทักษะต่างๆ ให้ตุลาดูแล้วขอ 

ค�าแนะน�า ก่อนที่ตุลาจะแนะน�าให้อย่างตรงจุด พอลองแสดงทักษะซ�้า

อกีครั้ง ผู้เรยีนถงึกบัโห่ร้องแล้วขอบคณุที่ช่วยให้ระดบัทกัษะเลื่อนขึ้นไป

อกีขั้น

ส�าหรับบางคน ตุลาไม่ได้ให้ค�าแนะน�าใดๆ เพียงบอกให้ไปฝึก

ทกัษะปลกีย่อยให้สงูกว่านี้ก่อน จงึจะสามารถใช้กระบวนท่าได้ดกีว่าเดมิ 
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และเขาค่อยให้ค�าแนะน�าเพิ่มเตมิ

เหตกุารณ์ที่เกดิขึ้นท�าให้วนันี้ครอบครวัของตลุาได้รูว่้า ลกูชายคน

เลก็ของบ้านได้รบัความเชื่อถอืจากผู้เล่นและ NPC ของเกมนี้มากขนาด

ไหน ยิ่งได้คยุกบัคนตระกูลไป่โดยเฉพาะไป่องิ ยิ่งท�าให้กญัญารู้ว่า ที่แท้

ตุลามีความสามารถด้านศิลปะการต่อสู้สูงมาก ขนาดเป็นครูฝึกได้เลย 

ทเีดยีว

ส่วนอกีมมุมผีู้เล่นจ�านวนหนึ่งก�าลงัต่อสู้อย่างยากล�าบาก เพราะ

ถูกพวกแมวหยอกเล่น แสงสจีากทกัษะหลายอย่างเปล่งประกายเจดิจ้า 

แต่ถ้าพวกแมวไม่หลบ พวกมนักส็ามารถปัดออกไปได้ง่ายๆ กญัญามอง

ดพูวกผูเ้ล่นใหม่ที่เพิ่งผ่านการทดสอบขั้นที่สี่จากโรงฝึกก�าลงัถกูพวกแมว

รบัน้องใหม่อย่างสงสาร

‘มิน่า นายตุลถึงได้บอกว่าพวกตัวแสบห้าตัวนี้พาพวกเราเที่ยว

เกาะเริ่มต้นได้สบายๆ’

ในการออนไลน์วนัทีส่อง ตลุาบอกว่าวนันีเ้ขาต้องเคลยีร์งาน

หลายอย่าง และต้องเข้าประชุมกับเหล่าขุนนางของเมืองนี้ ให้ทุกคน 

ท่องเที่ยวได้ตามสบาย แต่เกรียงไกรกลับอยากเห็นเวลาลูกชายท�างาน 

จงึบอกว่าขอดูการท�างานของตลุาในวนันี้จะดกีว่า

“มันค่อนข้างน่าเบื่อนะครับ ผมกลัวพ่อกับแม่จะไม่สนุก” ตุลา

กล่าวยิ้มๆ

แต่เกรียงไกรยังคงยืนยัน ตุลาจึงได้แต่ตามใจทุกคน และพา 

ทกุคนไปเข้าร่วมการประชมุหลงัอาหารเช้า

ในห้องประชมุ ทกุคนในบ้านจงึได้รูว่้าตลุาที่เป็นเจ้าเมอืงไม่ใช่ตลุา

ที่พวกเขารู้จกัอกีแล้ว รศัมขีองเจ้าเมอืงที่เปี่ยมไปด้วยความเชื่อมั่นเปล่ง

ประกายออกมาอย่างชดัเจน ปัญหาบางอย่างแม้กระทั่งเกรยีงไกรยงันกึ
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วิธีแก้ไขที่เหมาะสมไม่ได้ ตุลากลับสามารถก�าหนดวิธีการ และมอบ

หมายความรบัผดิชอบได้อย่างเป็นธรรมชาติ

ที่เหนอืความคาดหมายส�าหรบัพวกเขาคอื พวกเขาสามารถสมัผสั

ได้อย่างชัดเจนถึงความเชื่อมั่นของผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ว่าจะมีปัญหาที่

ยากล�าบากขนาดไหน หากตลุาเสนอวธิแีก้ไขมา เหล่าขนุนางจะเสนอตวั

เป็นผู้รบัผดิชอบอย่างไม่เกี่ยงงอน

ภาพที่เห็นนี้สร้างความภาคภูมิใจให้แก่พ่อ แม่ และพี่สาวเป็น

อย่างมาก น้องชายคนเลก็ขี้อ้อนของบ้านนี้กลายเป็นผูใ้หญ่และสามารถ

พึ่งพาได้แล้วจริงๆ แม้จะเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกจ�าลอง แต่ก็สร้าง

ความปลาบปลื้มให้แก่พวกเขาไม่น้อยเลย

ช่วงบ่ายตุลาพาทุกคนไปเดินเล่นในพื้นที่ส่วนอื่นที่เมื่อวาน

ยงัไม่ได้พาไป โดยพื้นที่เหล่านี้มผีู้เล่นค่อนข้างแออดั เนื่องจากมรี้านค้า

และพื้นที่ซึ่งเปิดขึ้นเพื่อจดัการแสดงต่างๆ ทั้งการร้องเพลง การเต้น และ

การแสดงละคร

ในขณะที่ครอบครัวของตุลาเดินเล่นในเมืองอยู่นั้น รอบด้านก็มี

เสยีงกระซบิกระซาบดงัแว่วมาจากเหล่าผู้เล่นชาย

“สุดยอด! สาวสวยคนนั้นใครวะ เข้าไปทักหน่อยจะดีไหม” 

กระทาชายนายหนึ่งอดถามออกมาไม่ได้

“ไอ้โง่! ดูซะก่อน สาวสวยคนนั้นเดนิมากบัใคร ถ้าแกคดิว่าจบีแข่ง

กบัหมอนี่ได้กเ็ชญิเลย” ชายหนุม่อกีคนหนึ่งกล่าว แล้วหนัไปมองเดก็หนุม่

ที่เดนิอยู่เคยีงข้าง

เมื่อพบว่าคู่แข่งเป็นใคร หนุ่มๆ ทั้งหลายถงึกบัหมดเรี่ยวหมดแรง 

ถงึเกมนี้จะสามารถปรบัหน้าตาได้ แต่กแ็ค่ 30% หน้าตาอย่างท่านเจ้า-

เมอืง ถงึความหล่อจะลดลงสกั 30% กย็งัเป็นคู่แข่งที่กนิยากสดุๆ อยู่ดี
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ส�าหรบักลุม่ผูเ้ล่นหญงิกม็เีสยีงนนิทาแว่วมาให้ได้ยนิเป็นระยะเช่น

กนั

“ยายคนนั้นใครน่ะ! บังอาจมาเดินคู่กับท่านตุลาได้ แถมยังอุ้ม

แมวของท่านตลุาอกี”

“หน้าตาก.็.. (กดัฟันพูด) บ้านๆ บงัอาจมาเกาะแกะท่านตลุาได ้

ยงัไง!”

“ดูส!ิ ยายนั่นยงัใส่ชดุผู้เล่นใหม่อยู่เลย”

“กรี๊ด! ฉนัไม่ยอม ฉนัไม่เชื่อหรอกว่าท่านตลุาจะมแีฟนแล้ว”

แม้จะเป็นเสียงนินทาแผ่วเบาจากระยะไกล แต่กัญญาที่ได้ยิน 

อดยิ้มออกมาไม่ได้ เธอจงึเข้ามาหาตลุา แล้วแซวข�าๆ ว่า

“เรตตงิไม่เลวเลยนี่นา ตลุาน้องพี่”

กญัญาทดลองควงแขนน้องชาย รอบข้างกเ็กดิเสยีงกรี๊ดเบาๆ ดงั

ขึ้นจากหลายทศิทาง จนเธอคดิในใจว่า

‘อมื...สนกุดแีฮะ’

จากนั้นเธอกห็อมแก้มน้องชาย เสยีงกรี๊ดจงึยิ่งดงัขึ้น พร้อมกบัมี

เสยีงถอนหายใจจากผู้ชายอกีหลายคน

“อ่า มาหอมแก้มผมท�าไมอะ พี่กญั” ตลุาที่เลกิให้ความสนใจกบั

คนรอบข้างมานานมากแล้วเพราะเจอบ่อยจนเบื่อ ถามขึ้นมาอย่างสงสยั

“นายตุล นี่ไม่รู้เรื่องอะไรจริงๆ เหรอเนี่ย!” กัญญากล่าวอย่าง

แปลกใจ

ตลุาลูบแก้มแล้วมองหน้าพี่สาวอย่างสงสยั ‘ไอ้การหอมแก้มเมื่อ

ครู่มนัมเีหตผุลอะไรซ่อนอยู่อย่างนั้นเหรอ’

ส่วนกญัญาหนัไปมองสาวๆ รอบๆ ที่จ้องเธออย่างกบัจะกนิเลอืด

กนิเนื้อ แล้วยิ้มพลางคดิในใจว่า

‘ฮิๆ  สนกุสดุๆ จรงิๆ ด้วย’
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แผนทำาลายล้าง

หลังจากเดินชมตลาดจนพอใจ และกลับมาถึงบ้านพักของ

เจ้าเมอืงแล้ว กญัญากบ็อกน้องชายว่า

“ตลุ พวกพี่ขอออกจากเกมก่อนกแ็ล้วกนันะ”

ตุลามองพี่สาวอย่างสงสัย วันนี้พี่กัญดูแปลกไปจริงๆ เอาแต่

ควงแขนเขาแล้วหวัเราะบ่อยๆ ถงึเขาจะไม่เข้าใจนกั แต่พอเหน็พี่สาวมี

ความสุข เขาก็มีความสุขไปด้วย ท�าให้ท่านเจ้าเมืองที่ปกติมีแต่สีหน้า

เรียบเฉยยิ้มตลอดทั้งวัน ไม่รู้เลยว่าท�าร้ายสาวๆ ที่เฝ้ามองห่างๆ มาก

ขนาดไหน

“อมื...ยงัมเีวลาอกีหลายชั่วโมงเลยนะครบั กว่าจะได้เวลาออกจาก

เกม”

“หึๆ นายตุล ถึงในเกมมันจะเหลือเวลาอีกมาก แต่วันนี้พวกพี่ 

ไม่ได้เตรียมตัวมาเล่นเกม เอาไว้วันหลังค่อยเล่นให้เต็มที่จะดีกว่า ส่วน 

ตุลอยู่ต่อเถอะ เดี๋ยวพี่กับพ่อแม่ขอออกจากเกมก่อนก็แล้วกัน อีกอย่าง 

เครื่องของพวกเราใช้งานได้แค่ 6 ชั่วโมงในโลกจรงิเท่านั้นเอง”

กญัญาอธบิายยิ้มๆ นภากเ็สรมิว่า
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“นั่นส ิตลุเล่นตามสบายเถอะ เอาไว้เจอกนัตอนต ี5 เหมอืนเดมิ

นะ”

ตลุาพยกัหน้ารบั

“แล้วพ่อกับแม่จะเข้ามาในเกมอีกหรือเปล่าครับ ถ้าออนไลน ์

เมื่อไหร่ ให้ตดิต่อทหารได้เลยนะครบั เวลาเที่ยวเล่นในเมอืงจะได้สะดวก

หน่อย แต่ถ้าจะออกนอกเมือง ให้ไปบอกพวกทหารองครักษ์ที่ฝึกอยู่ที่ 

โรงฝึกของเจ้าเมอืงนะครบั พวกนี้ไว้ใจได้มากกว่าทหารทั่วไปเยอะ อมื...

เดี๋ยวกดตอบรบัด้วยครบั”

กล่าวจบเขากก็ดโอนเงนิให้พ่อ แม่ และพี่สาวคนละห้าร้อยเหรยีญ

ทอง

“ถ้าไม่พอ เบิกเพิ่มได้นะครับ แต่จะว่าไป เงินขนาดนี้มันก็

เหลอืเฟือจนเกนิพอส�าหรบัเกาะเริ่มต้นแล้วนะ ผมว่า”

หากเป็นก่อนหน้านี้ ทุกคนคงต�าหนิที่ตุลาใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย แต่

ตอนนี้ฐานการเงินของตุลาแข็งแกร่งมาก เงินจ�านวนนี้จึงถือว่าน้อยนิด

ราวกับเศรษฐีขี้เหนียวเลยทีเดียว ความจริงเขาคิดจะโอนเงินไปให้

มากกว่านี้อกี แต่กลวัจะถูกด ุเลยโอนไปให้เท่านี้กพ็อ

“โอนมาท�าไมมากมาย นายตลุ พ่อคงไม่เข้ามาเล่นเกมบ่อยขนาด

นั้นหรอก อย่างมากก็แค่มาเที่ยวเล่นชมบรรยากาศนานๆ ทีเท่านั้น” 

เกรยีงไกรเอ่ย

“อมื...แม่คดิว่าแม่อาจจะมาเรยีนท�าอาหารหรอืประดษิฐ์สิ่งของที่

ศูนย์ฝึกวชิาชพี แต่กแ็ค่ในเวลาว่างเท่านั้น คงไม่ต้องใช้เงนิมากขนาดนี้

หรอก” นภาพูดเสรมิเสยีงเบา ถ้าจะให้ไปต่อสู้ เธอไม่ยอมท�าแน่นอน

กญัญาหวัเราะเบาๆ “พ่อคะ แม่คะ อย่าขดัศรทัธานายตลุเลยค่ะ 

รบัไปเถอะ เอาไว้ไม่ได้ใช้จรงิๆ ค่อยแลกออกไปเป็นเงนิจรงิกไ็ด้ พวกเรา

ออกจากเกมก่อนเวลาพร้อมกนันะคะ”
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“เอ๋! จะออกพร้อมกนัเลยเหรอครบั” ตลุาอดถามไม่ได้

“อืม...พี่ว่ากลับไปหลับในโลกจริงสักพักก็น่าจะดี เพราะพี่ยัง 

ไม่คุน้กบัการหลบัในเกมเท่าไหร่ กลวัว่าตื่นขึ้นมาจะกลายเป็นนอนไม่พอ 

น่ะ” กญัญากล่าวยิ้มๆ

ตลุาหวัเราะ “พี่กญั เรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเลย เวลานอนหลบัใน

เกมเราจะได้พักผ่อนสมองจริงๆ เพราะเป็นการหลับลึกที่แทบจะไม่ฝัน

เลย ท�าให้การนอนหลับในเกมเป็นการพักผ่อนสมองที่ดีกว่าการ 

นอนหลบัในโลกจรงิอกี ไม่อย่างนั้นผมเล่นเกมทกุวนัตั้งปีกว่า สมองคงล้า 

เพราะขาดการพกัผ่อนไปนานแล้ว”

กญัญายิ้มแล้วลูบหวัน้องชาย “เอาน่า อย่างที่บอกแต่แรก เครื่อง

ของพวกพี่ออนไลน์ได้แค่ 6 ชั่วโมง ยังไงก็เหลือเวลาอีกไม่เท่าไหร่แล้ว 

ออกตอนนี้หรือออกเมื่อถึงเวลาที่ก�าหนดก็ไม่ต่างกันนักหรอก ตุลเล่น

ต่อตามสบายเถอะ แล้วเจอกนัตอนออกก�าลงักายนะจ๊ะ”

นภาเดนิเข้ามากอดตลุา “ตลุลูกแม่เก่งมากเลย ตอนที่เหน็เมอืง

ที่ลูกสร้าง แม่ยงัไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ว่าเมอืงนี้เป็นเมอืงของลูกจรงิๆ จน

ได้เหน็ตลุเข้าร่วมการประชมุในฐานะเจ้าเมอืงนี่แหละ แม่ค่อยรู้ว่าลกูชาย

ของแม่เก่งขนาดไหน”

เกรยีงไกรกล่าวต่อว่า “ท�าได้ดมีากเลยตลุ ลูกดูเป็นเจ้าเมอืงที่มี

ความสามารถจรงิๆ พ่อภูมใิจมาก”

ตุลาถึงกับหน้าแดง เนื่องจากนานๆ ครั้งเขาถึงจะมีโอกาสได้รับ 

ค�าชมจากพ่อกบัแม่แบบนี้ ท�าให้ทั้งสามคนที่มองอยู่อดยิ้มออกมาไม่ได้ 

ตุลาที่เป็นเจ้าเมืองดูมีสง่าราศี แต่ตุลาที่เป็นสมาชิกในครอบครัวยังคง

เป็นลูกชายคนเล็กที่น่ารักเหมือนเดิม จากนั้นทั้งสามคนก็ออกจากเกม

พร้อมกนั
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เมื่อออกจากเกมแล้ว แทนที่ทั้งสามคนจะแยกย้ายกันไป 

พกัผ่อน พวกเขากลบัโผล่มารวมตวักนัที่บ้านในโลกจ�าลอง

“ว่าไง ยายกัญ ท�าไมกระซิบบอกพ่อกับแม่ให้ออกจากเกมก่อน

เวลาล่ะ” นภาถามยิ้มๆ แม้พอจะคาดเดาได้ตั้งแต่แรกแล้วกต็าม

กญัญามองค้อน “แหม คณุแม่คะ หนรููห้รอกน่าว่าแม่กค็ดิเหมอืน

กนั พอได้เหน็นายตลุในเกม ถงึนายตลุจะเก่งขนาดไหน แต่เรื่องสาวๆ นี่

ยิ่งกว่าเดก็อนบุาลซะอกี เหน็แล้วอดเป็นห่วงไม่ได้จรงิๆ”

เกรยีงไกรกลั้นยิ้ม ดูท่าภรรยาและลูกสาวของเขาจะเป็นห่วงตลุา

มากจนเกนิเหตไุปแล้ว ส�าหรบัผู้ชาย ไอ้เรื่องแบบนี้มนัเป็นเรื่องธรรมดา 

อกหักสักครั้งสองครั้งเดี๋ยวก็มีภูมิต้านทานเอง ไม่เห็นจะน่าเป็นห่วงตรง

ไหน

“คดิมากเกนิไปหรอืเปล่า ยายกญั เจ้าตลุมนัเพิ่งจะอายไุม่เท่าไหร่ 

ปล่อยให้มนัมคีวามรกัแบบวยัรุ่นสกัครั้งสองครั้งในชวีติจะเป็นไรไป”

กญัญาที่ได้ยนิอดถอนหายใจออกมาไม่ได้

“เป็นสิคะ คุณพ่อลืมไปแล้วเหรอคะว่า นายตุลตอนนี้มีสถานะ

แบบไหน ไอ้ประสบการณ์บ้านๆ อย่างรกัวยัรุ่นที่คณุพ่อบอกไม่มวีนัเกดิ

ขึ้นกบันายตลุแน่ๆ”

พอนภาและเกรียงไกรได้ฟังก็นึกออก ตอนนี้ตุลาไม่ได้เป็นเพียง

เดก็หนุม่หน้าตาดธีรรมดาๆ เท่านั้น แต่ยงัพ่วงสถานะมหาเศรษฐอีกีด้วย 

หากมหีญงิสาวเข้าหาเพราะหวงัผลประโยชน์...

“คณุพ่อคณุแม่คงยงัไม่ลมืใช่ไหมคะว่า ครึ่งชวีติที่ผ่านมาของนาย

ตลุเป็นยงัไง เรื่องนี้แหละที่ท�าให้หนรููส้กึเป็นห่วงจรงิๆ เพราะประสบการณ์

ของนายตลุเรยีกได้ว่าไม่ต่างจากเดก็ 8 ขวบกว็่าได้”

ตั้งแต่อาย ุ8 ขวบ ตลุากแ็ทบไม่ได้เข้าสงัคม และไม่มโีอกาสพูด

คยุกบัใครที่ไหนนอกจากคนในครอบครวันานถงึ 7 ปีเตม็ ภาพของตลุา
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ในตอนนี้ที่ดูสงบเยือกเย็น เปี่ยมไปด้วยความสุขุมรอบคอบ กลับท�าให้

พวกเขาลมืไปว่าแท้จรงิแล้วตลุายงัขาดประสบการณช์วีติมากขนาดไหน 

อย่างที่กัญญาบอก น้องชายของเธอแทบไม่ต่างจากเด็ก 8 ขวบจริงๆ  

จนนภารูส้กึกงัวลใจ เนื่องจากเรื่องความรกัวยัรุน่ท�าใหค้นเสยีอนาคตมา

นกัต่อนกัแล้ว

แต่เกรยีงไกรกลบัมองเรื่องนี้แตกต่างไปอกีมมุหนึ่ง

“ยายกญั พ่อว่าลกูเป็นห่วงน้องมากเกนิไปแล้ว ปกตเิจ้าตลุกเ็ป็น

คนที่สงบเยอืกเยน็และเกบ็ความรูส้กึเก่งมาตั้งแต่เป็นเดก็แล้ว ไม่ใช่ว่าพ่อ

พูดเข้าข้างลูกชายตัวเองหรอกนะ แต่พ่อคิดว่าต่อให้เป็นเรื่องความรักที่

ผดิพลาด เจ้าตลุกน็่าจะรบัมอืไหว ลูกอย่าห่วงมากเกนิไปเลย”

เมื่อเกรยีงไกรกล่าวจบกน็กึขึ้นมาได้ เขาจงึหวัเราะเบาๆ แล้วถาม

ลูกสาวว่า

“หวงัว่าเรื่องนี้คงไม่ใช่ข้ออ้างเข้าเกมหรอกนะ แม่คนหวงน้อง”

แน่นอนว่าเกรียงไกรและนภาย่อมมองเห็นพฤติกรรมของลูกสาว

และลูกชายได้อย่างชดัเจน ถงึตลุาจะไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไร แต่เหน็ได้ชดัว่า

กัญญาจงใจกลั่นแกล้งเหล่าแฟนคลับของน้องชายชัดๆ ยิ่งพวกเขาเดิน

ตามพี่น้องคูน่ี้ห่างๆ ยิ่งท�าให้ได้ยนิเสยีงกระซบิกระซาบของผูเ้ล่นคนอื่นๆ 

อย่างชดัเจน เกรยีงไกรเลยอดหยอกเย้าลูกสาวตวัเองไม่ได้

นภายิ้มแล้วกล่าวเสรมิว่า

“เอ หรอืว่ายายกญัลูกแม่อยากเข้าเกมบ่อยๆ เลยเอาน้องชายมา

อ้างกนัแน่นะ ตอนอยู่ในเกม เหน็พี่องิอย่างนั้น พี่องิอย่างนี้ ตลอดเลย 

นี่นา”

กัญญาอดหน้าแดงไม่ได้ ก�าลังคุยเรื่องนายตุลอยู่ดีๆ ดันเข้าตัว 

ซะงั้น

เกรียงไกรสบโอกาสกลั่นแกล้งลูกสาวคนสวย จึงแกล้งอุทาน
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ราวกบัไม่ตั้งใจว่า

“อ้าว แล้วนายผูก้�ากบัหนุม่หล่อหลนิหวางอะไรนั่นไปไหนแล้วล่ะ”

“พ่ออะ แม่อะ พูดอะไรกไ็ม่รู้” กญัญาบ่นทั้งที่ยงัหน้าแดงอยู่ “พี่

หลินหวางเขาโทรมาหาบ่อยๆ เรื่องที่ทางยายนางเอกภาพยนตร์อยาก

ติดต่อนายตุลให้ไปเป็นสตันต์แมนในภาพยนตร์เรื่องต่อไปอยู่ แต่หนู

ปฏเิสธไปแล้ว ตั้งแต่นายตลุกลบัมาจากฮ่องกง ความสูงกเ็พิ่มขึ้นเกอืบ

ห้าเซน็ต์ จนตอนนี้สงูพอๆ กบัหนแูล้ว ส่วนพี่องิแค่คยุกนัเรื่อยเป่ือยเท่านั้น

เอง เขาบอกว่าอกีไม่กี่เดอืนลูกพี่ลูกน้องของเขาจะมอีายคุรบ 15 ปี เข้า

มาเล่นเกมนี้ได้ เลยอยากแนะน�าให้หนูรู้จกัเท่านั้นเอง”

เมื่อเกรียงไกรกับนภาเห็นท่าทางของลูกสาวก็อดหัวเราะออกมา

ไม่ได้ น้อยครั้งที่พวกเขาจะเห็นกัญญาอยู่ในสภาพนี้ ส�าหรับพ่อกับแม่

แล้ว ไม่ว่าลูกจะเปลี่ยนไปมากขนาดไหน แต่ก็มองเห็นเป็นเพียงแค่ 

เดก็น้อยคนหนึ่งเท่านั้นเอง

“เอ ลูกพี่ลูกน้องของไป่อิงอย่างนั้นเหรอ ผู้หญิงหรือผู้ชายล่ะ” 

นภาถามอย่างสนใจ

กญัญาได้โอกาสเปลี่ยนเรื่องจงึรบีกล่าวว่า “ผูห้ญงิค่ะ ฮิๆ  คณุแม่

กร็ู้สกึสนใจใช่ไหมล่ะคะ บางทนีี่อาจเป็นแผนการของพวกตระกูลไป่กไ็ด้ 

ตอนนี้นายตลุมแีต่คนสนใจ พวกตระกูลไป่เลยคดิจะจองไว้ก่อน”

เกรียงไกรรู้สึกข�า ก็ยังดีที่ไม่ได้เข้ามาเจรจาสู่ขอลูกชายของเขา

ตรงๆ (ตลุามนัผู้ชายนะเฟ้ย!)

กญัญาอดถอนหายใจออกมาไม่ได้ “เรื่องเดก็ตระกลูไป่หนไูม่ห่วง

หรอกค่ะ แต่ที่หนูกงัวลคอืยายสาวแคนาดานั่นซะมากกว่า”

นภาชกัรู้สกึว่าตามไม่ทนั “สาวแคนาดาที่ไหนอกีล่ะ”

กญัญาเรยีกไฟล์ข้อมูลออกมาชดุหนึ่ง แล้วส่งให้นภา ในไฟล์นั้น

มภีาพเดก็สาวคนหนึ่งนาม ซูเยี่ย ตามประวตัทิี่บนัทกึไว้เป็นเดก็ลูกครึ่ง
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จนี-องักฤษ แต่เตบิโตที่แคนาดา เค้าหน้าจงึออกไปทางตะวนัตกค่อนข้าง

มาก เธอโด่งดงัจากการเป็นนกัร้องตั้งแต่อาย ุ 14 ปี ออกอลับมัมาแล้ว

สองชดุ และประสบความส�าเรจ็อย่างสูง ปัจจบุนัอาย ุ17 ปี เริ่มผนัตวั

เข้าสูว่งการภาพยนตรจ์อเงนิ โดยรบับทนางเอกภาพยนตร์แอกชนัเรื่องที่

ตลุาเป็นสตนัต์แมน และมกี�าหนดออกฉายในอกีไม่กี่วนัข้างหน้า

“ตื๊อน่าดเูลยเดก็คนนี้ อยากจะให้นายตลุมารบังานแสดงเรื่องใหม่

ของเธอจริงๆ ถึงขนาดโทรศัพท์ติดต่อมาหาหนูตั้งหลายรอบ แต่หนู 

ไม่ยอมให้เด็กคนนี้เจอหน้านายตุลเด็ดขาด” กัญญากล่าวอย่างมุ่งมั่น 

จนเกรยีงไกรและนภาอดคดิตรงกนัไม่ได้ว่า

‘หวงน้องจรงิๆ ยายลูกคนนี้’

เกรียงไกรหัวเราะแล้วกล่าวกับภรรยาว่า “เฮ้อ...พวกเราแก่แล้ว

จรงิๆ ด้วย ดูส ิแป๊บๆ ลูกชายลูกสาวกโ็ตเป็นหนุ่มเป็นสาวกนัหมดแล้ว 

นายตุลก็มีคนแอบมาจองตัว แถมมีแนวโน้มว่าจะได้ควงดาราสาวอีก 

ต่างหาก ส่วนยายกญักม็หีนุ่มต่างชาตถิงึสองคนคอยตามตื๊อ บ้านเรานี่

หวักระไดไม่แห้งจรงิๆ แฮะ”

“พ่ออะ ไม่พูดด้วยแล้ว” กญัญาร้องแล้วออฟไลน์ทนัที

เกรยีงไกรกบันภามองหน้ากนัแล้วหวัเราะ

“ฮะๆ ลูกสาวลูกชายบ้านเราขายดจีรงิๆ”

 

ในช่วงเช้าก่อนไปโรงเรียน ขณะที่ทุกคนในครอบครัวก�าลัง

รับประทานอาหารเช้าก่อนออกจากบ้าน รายการโทรทัศน์ก็น�าเสนอ

ข่าวสารเกี่ยวกับปรากฏการณ์ Eden Bank ซึ่งก�าลังเป็นที่ฮือฮาอยู่ใน 

ขณะนี้

“สื่อไทยกไ็วเหมอืนกนันะครบั” ตลุาที่ดูอยู่อดกล่าวออกมาไม่ได้ 

รายการ Eco Today ที่ออกอากาศไปเมื่อวานเป็นรายการโทรทัศน์ของ
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อเมริกา เพียงวันเดียวสื่อไทยก็น�าเรื่องนี้มาประโคมข่าว จนตุลาคิดจะ

หลกีเลี่ยงกค็งไม่ทนัแล้ว แต่ข่าวที่ออกมากลบัแตกต่างจากที่คดิไว้มาก

“ขณะนี้ผู้สื่อข่าวของฮ่องกงได้ออกมายืนยันแล้วครับว่า นักเล่น

เกมที่ใช้ชื่อว่า ตลุา มชีื่อจรงิว่า เหมาเสี่ยวหลง เป็นบตุรบญุธรรมของคณุ

เหมาซนิหย ูประธานของเหมาคอร์ปอเรชั่น ผูน้�าด้านกจิการเรอืเดนิสมทุร

ครบั ไม่น่าเชื่อเลยนะครบัว่า คณุเหมาเสี่ยวหลงที่มอีายไุม่ถงึ 20 ปี จะ

มคีวามสามารถในเชงิธรุกจิจนถงึขั้นส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิโลกได้...”

เกรยีงไกรกดปิดโทรทศัน์แล้วถามอย่างสงสยั “ไอ้เหมาเสี่ยวหลง

นี่มนัใครกนั”

“เอ่อ...ไอ้เหมาเสี่ยวหลงที่ว่านั่นมนั...คอื...” ตลุาหยดุชะงกัสกัพกั 

เมื่อเหน็คนทั้งบ้านจ้องเขาเป็นตาเดยีว ก่อนจะยิ้มข�าๆ “เหมาเสี่ยวหลง

กค็อืผมเองครบั”

ไม่รอให้ทกุคนถาม ตลุากร็บีอธบิายต่อว่า “จรงิๆ แล้วเมื่อคนืผม

ลมืบอกไปครบัว่า ท่านเหมาซนิหยูรบัผมเป็นบตุรบญุธรรมแล้ว เพื่อที่จะ

ประกาศต่อภายนอกได้อย่างสะดวก ถ้าบอกว่าผมเป็นว่าที่ผู้อาวุโส

ตระกูลเหมา มนัอาจท�าให้หลายๆ คนรู้สกึสงสยัได้ ท่านเลยรบัผมเป็น

บตุรบญุธรรม แล้วตั้งชื่อให้ผมว่า เหมาเสี่ยวหลง นะ่ครบั ส่วนข่าวที่ออก

มา ผมคิดว่ามันเป็นเพียงแผนถ่วงเวลามากกว่า อย่างที่บอก ตอนนี้ 

ดูเหมือนพวกเราจะยังไม่พร้อมรับมือกับนักข่าว บ้านใหม่ก็ยังไม่ได้ 

เริ่มก่อสร้างเลย คดิว่าท่านไป่ต้าหลางคงใช้วธินีี้”

ทุกคนต่างพยักหน้าอย่างโล่งใจ ส่วนหนึ่งก็เพราะยังพอจะถ่วง

เวลาเรื่องนี้ออกไปได้บ้าง แม้จะอดรูส้กึแปลกๆ ไม่ได้ ที่ตระกลูไป่ท�าเรื่อง

แบบนี้โดยไม่ได้แจ้งพวกเขาก่อน แต่กถ็อืว่าตระกลูไป่ด�าเนนิการได้อย่าง

รวดเรว็และรอบคอบ รายการโทรทศัน์ของอเมรกิาเพิ่งจะประโคมเรื่องนี้

ได้ไม่ถงึ 24 ชั่วโมง ทางฮ่องกงกน็กึหาแผนการรบัมอืได้อย่างเหมาะสม
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แล้ว มิหน�าซ�้าดูท่าสื่อของไทยจะโดนกดดันไม่น้อย จึงไม่มีภาพเหมือน

ของตลุาปรากฏเหมอืนในรายการโทรทศัน์ของอเมรกิา

เมื่อถงึเวลาออกจากบ้าน พวกเขากพ็บว่ามรีถจอดรออยูน่อกบ้าน

หลายคนั ท�าให้ตลุาที่จงูจกัรยานคนัโปรดออกมาอดรู้สกึสงสยัไม่ได้ จาก

นั้นประตรูถด้านคนขบัรถกเ็ปิด แล้วเพื่อนบ้านที่ตลุาคุน้หน้ากย็ิ้มต้อนรบั

ก่อนจะกล่าวว่า

“คณุตลุาครบั ต่อไปนี้ผมจะเป็นคนขบัรถประจ�าตวัของคณุ จะไป

โรงเรยีนใช่ไหมครบั ขี่จกัรยานไปคงจะไม่เหมาะ เดี๋ยวผมไปส่งดกีว่า”

“พี่โก้เองเหรอครบั อย่าเรยีกผมว่าคณุตลุาเลย ผมไม่ค่อยคุ้นหู” 

ตลุากล่าวเขนิๆ

ชายหนุ่มอายุยี่สิบเศษคนนี้เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้ได้ 

ไม่ถงึปี ตลุาเคยสงัเกตท่วงท่าการเดนิของเขาแล้วพบวา่ มพีื้นฐานศลิปะ

การต่อสู้แบบตะวันออกแฝงอยู่ในท่าเดิน เขาจึงคาดว่าน่าจะเป็นคนที่ 

ไป่ต้าหลางส่งมาคุ้มกันเขาอย่างลับๆ แต่ตอนนี้การคุ้มกันอย่างลับๆ ดู

ท่าจะไม่เพยีงพอ เพื่อนบ้านคนนี้จงึเปิดเผยตวั

โก้หัวเราะ “ที่ผมเรียกคุณตุลานี่ ความจริงก็ถือว่าเสียมารยาท 

พอสมควรเลยนะครบั จรงิๆ ควรเรยีกว่า คณุชาย มากกว่า หรอืจะให้ 

ผมเรยีกว่า คณุชายเสี่ยวหลง แทน แบบนี้จะดกีว่าไหมครบั”

ตลุาถอนหายใจ “เรยีกคณุตลุากไ็ด้ครบั”

ดูเหมอืนตลุาจะไม่มสีทิธิ์ปฏเิสธ แต่การไปโรงเรยีนที่อยู่ใกล้บ้าน

โดยการนั่งรถหรแูบบนี้ บอกตรงๆ ว่าเขาไม่คุน้เคย เท่าที่ด ูท่าทางอกีฝ่าย

จะไม่ได้เตรยีมรถมาเฉพาะเขาเท่านั้น แต่ยงัเตรยีมพร้อมส�าหรบัพ่อและ

พี่กญั แถมยงัมรีถอกีคนัจอดอยูท่ี่บ้านของพี่โก้ คงเผื่อเอาไว้ให้แม่ของเขา

ออกไปซื้อของอีกต่างหาก ตุลาจึงได้แต่เดินขึ้นรถหรูไปโรงเรียนอย่าง 

ไม่เตม็ใจนกั
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เมื่อมาถงึโรงเรยีน แน่นอนว่ารถสดุหรทูี่ตลุานั่งมาย่อมตกเป็นข่าว

ใหญ่พอสมควร หลายคนต่างรู้สึกสงสัยว่าเด็กคนนี้ไปรวยมาจากไหน 

จากเดก็ที่ขี่จกัรยานมาโรงเรยีนทกุวนั กลบัมรีถหรูมาส่งพร้อมกบัมคีนขบั

คอยเปิดประตูให้ขึ้นลงราวกบัเป็นบคุคลส�าคญั โชคดทีี่ยงัเช้ามาก จงึมี

คนเหน็เหตกุารณ์ไม่กี่คนเท่านั้น

เมื่อเข้ามาในโรงเรียน สถานที่แรกที่ตุลาเข้าไปคือ ลานฝึกของ

ชมรมมวยจีนเพื่อสุขภาพ ซึ่งตอนนี้มีสมาชิกชมรมหลายคนก�าลังฝึก 

ยามเช้ากนัอยู่

“พวกชยัยงัไม่มาอกีเหรอ” ตลุาถามสมาชกิคนหนึ่งที่ก�าลงัหยดุพกั

“ยงัเลย ท�าไมวนันี้ไต้ซอืถงึมาเช้ากว่าทกุวนัล่ะ”

“อมื...วนันี้มคีนขบัรถมาส่ง ไม่ได้ขี่จกัรยานมาเองน่ะ” ตลุาตอบ

กลบั ดูท่าทางเพื่อนๆ ในชมรมจะยงัไม่รู้เรื่องที่เขาคอืตลุาผู้โด่งดงัในเกม 

MWO เพราะโชคดทีี่ข่าวภาคเช้าไม่มภีาพวาดของเขา ส่วนคนที่ดรูายการ

โทรทศัน์ของอเมรกิาในโรงเรยีนนี้คงมน้ีอยยิ่งกว่าน้อย เรื่องนี้คงยงัพอจะ

ถ่วงเวลาออกไปได้อกีพกัใหญ่ๆ

ไม่นานหลงัจากนั้น ชยั คงิ เอก และกรกท็ยอยเข้ามาฝึกยามเช้า

ด้วยกนั หลงัการฝึก เพื่อนสนทิทั้งห้าคนต่างมาสมุหวักนั

“อมื...ตอนนี้ในเกมมข่ีาวใหญ่เรื่องหนึ่ง ถงึจะไม่ส่งผลอะไรต่อทวปี

หลกั แต่กบัเกาะเริ่มต้นกลบัมผีลมากจรงิๆ”

“หอื เรื่องอะไรเหรอ” ตลุาถามกลบัอย่างสงสยั ช่วงนี้เขาไม่ค่อย

ได้อ่านข่าวสารในเวบ็บอร์ดเกมจรงิๆ

“มันเริ่มจากการสร้างเมืองอีเดนนั่นแหละ แกคิดว่าเกาะเริ่มต้น

โซนอื่นมนัมเีหรอ ไอ้เมอืงที่มสีถานที่ฝึกฝนดขีนาดนั้น ถงึตอนหลงัจะมี

คนพยายามสร้างเลยีนแบบที่เกาะเริ่มต้นโซนอื่น แต่โรงฝึกที่พร้อมสรรพ

ขนาดนั้น ค่าใช้จ่ายมนัสูงมาก ไม่มใีครสร้างได้ดเีท่าโรงฝึกของไต้ซอือกี
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แล้ว พวกผูเ้ล่นใหม่ที่เกาะเริ่มต้นโซนอื่นๆ ถงึได้พยายามเรยีกร้องให้สร้าง

ประตูวาร์ปเชื่อมเกาะเริ่มต้นทั้งสบิแห่งเข้าด้วยกนัน่ะ”

คงิอธบิายให้เพื่อนรกัฟัง ส�าหรบัพวกเขาที่เข้าออกทกุเกาะเริ่มต้น

ได้ย่อมไม่รูส้กึอะไร แต่ส�าหรบัตลุาซึ่งถกูกกัไว้ที่เกาะเริ่มต้นเพยีงแห่งเดยีว 

นบัได้ว่าเป็นข่าวที่ดมีากเลยทเีดยีว

“เชื่อมเกาะอย่างนั้นเหรอ” ตลุาพมึพ�า

“ไต้ซือจะได้มีที่เที่ยวเพิ่มขึ้นอีกหน่อยไง เกาะอัลกัสมันเป็นเกาะ

เริ่มต้นของโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภูมิอากาศเลยเป็นแบบร้อนชื้น

เหมอืนบ้านเรา ถ้าเกาะเริ่มต้นถกูเชื่อมโยงกนั ไตซ้อืจะได้ลองไปเที่ยวใน

โซนอื่นๆ ดูบ้าง ขอแนะน�าให้ไปที่เกาะนอร์ทวนิด์ของโซนรสัเซยี รบัรอง

ได้ว่ามนัสดุๆ” เอกกล่าวอย่างนกึสนกุ เพราะที่นั่นหนาวได้ใจเลยทเีดยีว

“อมื...น่าสนใจแฮะ” ตลุากล่าวแล้วคดิในใจว่า

‘คงต้องหาเวลาไปเคลยีร์บอสลบัซะแล้ว จะได้ออกจากเกาะอลักสั

ไปเที่ยวที่เกาะเริ่มต้นโซนอื่นได้สกัท’ี

ขณะที่ตลุาก�าลงัครุ่นคดิอยู่นั้น กรกน็กึขึ้นได้ ก่อนมาโรงเรยีนเขา

ได้ดูข่าวภาคเช้าเหมอืนกนั

“อ้อ อีกเรื่องหนึ่ง พอดีก่อนมาโรงเรียนฉันได้ดูข่าว ตกลงว่า 

ไอ้เหมาเสี่ยวหลงนี่มันเป็นใครกัน ถึงมาประกาศตัวเป็นเจ้าเมืองอีเดน

หน้าด้านๆ แบบนี้ ไต้ซอืเป็นศษิย์ตระกูลเหมานี่ รู้จกัหรอืเปล่า”

สาเหตทุี่กล่าวเช่นนี้เป็นเพราะพวกชยัยงัคงเข้าใจว่าตลุาเป็นเพยีง

ศษิย์ธรรมดาๆ คนหนึ่งของตระกูลเหมา

ตลุาหวัเราะข�า ไอ้คนหน้าด้านที่ว่าคอืเขาเองนี่แหละ ไม่ส ิจะว่า

หน้าด้านก็คงไม่ถูกเท่าไหร่ เพราะเหมาเสี่ยวหลงอะไรนั่นเป็นเจ้าเมือง 

อเีดนจรงิๆ นี่หว่า

จากนั้นเขาจึงอธิบายเกี่ยวกับสถานะที่แท้จริงของเหมาเสี่ยวหลง 
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แล้วสรปุว่านี่คอืแผนถ่วงเวลาของตระกูลเหมาเท่านั้น หรอือย่างน้อยคง

คดิจะเปิดตวัอย่างเป็นทางการหลงัจากจดัการระบบรกัษาความปลอดภยั

ให้รดักมุได้ก่อน

“กลายเป็นบคุคล VIP ไปซะแล้ว ไต้ซอืเพื่อนเรา” เอกพูดอย่าง

อจิฉา ตลุาเพยีงแต่ส่ายหน้าแล้วถอนหายใจ

“กลายเป็นคนดังแบบนี้ไม่เห็นจะดีเลย มีแต่เรื่องวุ่นวาย ว่าแต่

พวกแกเป็นยงัไงกนัมั่ง ไอ้โครงการซื้อขายปืนน่ะ”

เอกอดยิ้มออกมาไม่ได้ “ก�าไรดสีดุๆ ไม่คดิมาก่อนเลยว่าการค้า

ของเถื่อนมนัจะเงนิดขีนาดนี้ พวกตระกลูไป่ที่สอนเทคนคิการเจรจาเองก็

โคตรเจ๋ง ทั้งขู่ทั้งปลอบ จนรวบรวมปืนได้หลายกระบอก ยอมรบัเลยว่า

เรื่องพวกนี้มันมีวิธีการจริงๆ ชิ้นส่วนบางอย่างจ้างคนท�าขึ้นมา ชิ้นส่วน

บางอย่างกต็้องเอามาจากปืนที่ซื้อต่อมาจากพวกที่ท�าสญัญาซื้อขายปืน 

อกีไม่นานพวกเราคงจะสามารถผลติปืนขายแข่งกบัเมอืงอเีดนได้แล้ว ปืน

ของนายขายไม่ออกแน่ ไต้ซอืเอ๋ย”

ตลุาฟังแล้วกห็วัเราะ “ฮะๆ อย่างนี้สดิ ีอย่างที่บอกแต่แรก ไอ้ที่

ฉนัเลง็ไว้จรงิๆ คอืการขายกระสนุปืนต่างหาก ยิ่งปืนแพร่หลาย กระสนุ

ของฉนักย็ิ่งเป็นที่ต้องการว่ะ”

ชยัพยกัหน้าเหน็ด้วย “เท่าที่พวกเราสบืมา มคีนพยายามจะสร้าง

กระสนุพเิศษเลยีนแบบอยูห่ลายเจา้ จนพวกนกัประดษิฐ์วจิยักนัให้วุน่ ที่

ตลกคอื ตายกนัเกลื่อน แต่ดนัวเิคราะห์ไม่ออกว่ากระสนุของไต้ซอืสร้าง

ได้ยังไง แถมกระสุนที่พวกนั้นสร้างออกมายังมีต้นทุนอย่างต�่านัดละตั้ง

หลายเหรยีญทอง ประสทิธภิาพกส็ู้กระสนุที่ไต้ซอืสร้างไม่ได้ คงอกีนาน

กว่าจะมคีนเลยีนแบบไต้ซอืได้”

“เดี๋ยวๆ ไอ้ที่บอกว่านกัวจิยัตายกนัเกลื่อนมนัหมายความว่ายงัไง” 

ตลุาอดสงสยัไม่ได้



66     Magic World Online โลกออนไลน์ในฝัน เล่ม 5

“ไม่รู้ส ิ เหน็บอกว่าพยายามแกะกระสนุที่ไต้ซอืผลติ แล้วกระสนุ

ดันระเบิดเปรี้ยงปร้าง จนพวกที่พยายามศึกษาตายกันเกลื่อนเลย” กร 

อธบิายข�าๆ

ตลุาอดนกึถงึโครงสร้างของกระสนุปืนที่เขาสร้างไม่ได้ กระสนุปืน

ที่เขาสร้างนั้นมีวงจรพลังจิตที่ซับซ้อนมาก โดยหัวกระสุนจะมีวงจรที่ใช้

กกัเกบ็พลงัเวทท�าลายล้างเอาไว้ หากแกะจะท�าลายวงจรที่ใช้ยบัยั้งการ

ท�างานของวงเวทต่างๆ โดยตรง และปลดปล่อยพลงัเวทที่บรรจอุยู่ในหวั

กระสนุออกมา อกีทั้งวงเวทที่ใช้เร่งการท�างานของดนิปืนกจ็ะท�างานทนัท ี

เมื่อพลงังานซึ่งบรรจเุอาไว้ในกระสนุปืนระเบดิออกมาพร้อมกนั ย่อมก่อ

ให้เกดิ ‘โศกนาฏกรรม’ ส�าหรบัผู้ที่อยากรู้อยากเหน็โดยไม่ตั้งใจนั่นเอง

“เอ่อ...จะสงสารหรือสมน�้าหน้าดีหว่า ปรับอารมณ์ไม่ถูกแฮะ” 

ตลุากล่าวยิ้มๆ แล้วหนัไปถามเพื่อนๆ ว่า “ถ้าอย่างนั้น ตอนนี้พวกนาย

กร็วยเละเลยละส”ิ

เอกยิ้มร่า “ฮ่าๆๆ แน่นอน บอกตรงๆ ไม่เคยคดิเลยว่าเงนิเกอืบ

พนัเหรยีญทองมนัจะหาได้ง่ายขนาดนี้ ตอนนี้พวกเราเริ่มเข้าไปเจรจากบั

พวกอาณาจกัร Freedom แล้วด้วย อย่างที่รู้ ไอ้พวกนี้มนัรดีไถวตัถดุบิ

และไอเทมต่างๆ จากพวก NPC มาเพยีบ แต่ไม่ค่อยรู้ราคากลาง พวก

เราเองก็เป็นพ่อค้าตลาดมืดที่รู้หน้าที่ เลยขูดรีดอย่างเต็มพิกัด ไว้ใจ 

ได้เลย ฮ่าๆๆ”

ตุลาก็หัวเราะออกมาเช่นกัน ‘ซื้อถูก ขายไว ของร้อนปล่อยเร็ว’ 

เป็นหลกัการทั่วไปของพ่อค้าตลาดมดืจรงิๆ ดูท่าเจ้าสี่คนนี้คงจะกอบโกย

ก�าไรมาได้ไม่ใช่น้อย เพราะแม้อาณาจักรโอโนร่าจะไม่พอใจการกระท�า

ของอาณาจกัร Freedom มานานแล้ว จงึสั่งห้ามไม่ให้ตดิต่อซื้อขายกบั

อาณาจกัร Freedom เดด็ขาด แต่ที่ยงัไม่คดิบกุโจมต ีกเ็พราะผู้เล่นที่รวม

กลุ่มกนันบัสบิล้านคนยงัคงมอี�านาจท�าลายล้างที่น่ากลวั ท�าให้ยงัรกัษา
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ความสงบในทวีปหลักได้จนถึงตอนนี้ และถือเป็นโอกาสทองของเหล่า 

นกัค้าของเถื่อนจรงิๆ

“ตดิต่อรกัษาสายสมัพนัธ์กบัพวกแม่ทพัของอาณาจกัร Freedom 

ไว้ล่ะ ยังไงพวกนี้ก็ต้องถูกก�าจัดสักวันอยู่แล้ว เพียงแต่ตอนนี้ฉันยัง 

ไม่พร้อม ดงันั้นระหว่างนี้พวกนายโกยกนัให้เตม็ที่กแ็ล้วกนันะ”

ตลุากล่าวข�าๆ ส�าหรบัเขาในตอนนี้ การก�าจดัอาณาจกัร Freedom 

เป็นเรื่องที่ง่ายราวกับพลิกฝ่ามือ แต่หากอาณาจักรนี้ล่มสลาย เควสต์

สงครามจะปิดลง และจะมผีลกระทบต่างๆ มากกว่าที่คดิ เนื่องจากฐาน

อ�านาจในทวีปหลักของเขายังไม่มั่นคงนัก เขาจึงยอมให้สงครามจบลง

ตอนนี้ไม่ได้

ชัยขมวดคิ้ว “จะถ่วงเวลาไว้ท�าไมวะ ไอ้อาณาจักรเลวๆ แบบนี้

ล่มจมไปซะกด็ ีรูห้รอืเปล่าตอนนี้ผูเ้ล่นส่วนใหญ่เกลยีดพวกมนัมากขนาด

ไหน ยิ่งไต้ซอืก่อตั้ง Eden Bank ขึ้นมา พวกนั้นยิ่งโดนด่าหนกัขึ้นเรื่อยๆ”

“หอื Eden Bank ไปเกี่ยวอะไรด้วยล่ะ” ตลุาถามอย่างสงสยั

คงิกล่าวอย่างชื่นชม “หึๆ  ไม่รูม้มีอืดทีี่ไหนไปโพสต์ไว้ว่า การหาเงนิ

จากเกมออนไลน์จะต้องท�าให้เกมเป็นที่นยิม แล้วค่อยหาเงนิเข้ากระเป๋า 

สิ่งที่พวกอาณาจกัร Freedom ท�าจงึเป็นการท�าให้มคีนเล่นเกมนี้น้อยลง

เรื่อยๆ และจะท�าให้เกมเจ๊งซะเปล่าๆ จะว่าไปเกมที่ยอมให้คนแลกเงนิและ

สามารถควบคมุค่าเงนิได้เป็นอย่างดคีงไม่มเีกมไหนเทยีบกบัเกมนี้ได้อกี

แล้ว และคนที่ตั้งใจมาหาเงนิในเกมนี้อย่างจรงิจงักม็ไีม่น้อยเลย ตอนนี้

พวกนกัเล่นเกมที่มสีมองทกุคนเลยพร้อมใจด่าไอ้พวกนั้นกนัทั้งเกม ส่วน

ไต้ซอืกก็ลายเป็นบคุคลตวัอย่างไปแล้ว รู้ตวัหรอืเปล่า ฮ่าๆๆ”

ตลุาท�าตาโต แต่พอคดิดูดีๆ  กไ็ม่แปลกใจเท่าไหร่ ในเมื่อ Eden 

Bank ส่งผลกระทบมาถงึโลกจรงิ ในโลกเกมคงยิ่งโด่งดงั

“ว่าแต่ไต้ซอืมแีผนถล่มพวกอาณาจกัร Freedom ยงัไงบ้างล่ะ ลอง
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บอกให้ฟังหน่อยได้ไหม” กรถามบ้าง

“อมื...กไ็ด้ แต่รู้แล้วต้องเหยยีบให้มดิเลยนะ จรงิๆ แล้วแผนมนั

ง่ายสดุๆ ไม่ได้มอีะไรซบัซ้อนเลย แค่ผลติปืนให้ได้สกัแสนกระบอก กระสนุ

เวทมนตร์สักสิบล้านนัด แล้วส่งให้โอโนร่าฟรีๆ เพียงแต่ยื่นเงื่อนไขบาง

อย่างไปด้วยเท่านั้น ยังไงซะตอนนี้ฉันก็ประกาศตัวเป็นผู้สนับสนุนหลัก

อย่างเป็นทางการของโอโนร่าไปแล้ว” ตลุากล่าวยิ้มๆ

ชยัฟังแล้วอดกล่าวออกมาไม่ได้ “งา่ยๆ อย่างนี้เองเหรอ แผนของ

นาย ไม่สมกบัเป็นนายเลยนะ”

ตลุาอดหวัเราะออกมาไม่ได้ “แค่พูดน่ะมนัง่าย แต่ท�าจรงิๆ แค่มี

ปืนแสนกระบอกยังไม่แน่ว่าจะล้มล้างอาณาจักร Freedom ได้หรอกนะ 

มนัต้องมแีผนใช้จารชนและยแุยงให้แตกแยกอกี ถงึจะท�าได้ส�าเรจ็”

“ยงัไงล่ะ” เอกถามอย่างสงสยั

“หึๆ  พวกนายประเมนิตวัเองต�่าเกนิไปแล้ว ในการลกัลอบซื้อขาย

ของเถื่อน พวกนายซื้อของจากพวกที่มรีะดบัและยศสูงใช่ไหม วธิกีง็่ายๆ 

ซื้อของราคาหนึ่งพนั แล้วแอบปล่อยข่าวว่าซื้อมาในราคาหนึ่งหมื่น พวก

นายคดิว่าพวกที่รวมตวักนัเพราะผลประโยชน์จะมปีฏกิริยิายงัไง หึๆ  ลอง

ส่งคนไปท�าแบบนี้กบัพวกระดบัสงูๆ ของอาณาจกัร Freedom สกัสบิยี่สบิ

กลุ่มพร้อมกันดูสิ รับรองสนุกแน่นอน เพียงแต่ช่วงแรกจะต้องรักษา 

ภาพลกัษณ์พ่อค้าที่ดใีห้ได้เท่านั้นเอง”

ชยั คงิ เอก และกรหนัไปมองหน้ากนั ไต้ซอืคดิได้ยงัไง แผนการ

ที่โหดร้ายขนาดนี้ ชนชั้นผู้น�าที่ช่วงชงิทรพัย์สนิมาด้วยกนั พอขายของได้

ย่อมต้องแบ่งเงนิกนั หากปล่อยข่าวออกไปว่า หนึ่งในกลุ่มผู้น�าอมเงนิที่

ได้แล้วแบ่งแค่เศษเงนิให้คนอื่น ไม่ต้องบอกกพ็อจะเดาได้ว่าจะเกดิอะไร

ขึ้น

“จะให้เริ่มลงมือเมื่อไหร่ล่ะ” เอกกล่าวอย่างตื่นเต้น ไม่คาดคิด 
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มาก่อนว่าจะมวีธิกี�าจดัพวกรกโลกที่ง่ายและโหดร้ายขนาดนี้

“เย็นไว้ก่อน บอกแล้วว่ายังไม่พร้อม ขอเวลาอีกสักพัก อย่างที่

บอก ฉนัยงัเตรยีมการรบัมอืการจบเควสต์สงครามไม่เสรจ็ ต้องใช้เวลา

อกีระยะหนึ่ง อกีอย่าง แค่ท�าให้แพ้สงครามมนัเป็นการลงโทษคนพวกนั้น

ที่เบาเกนิไป” ตลุายิ้มอย่างชั่วร้ายจนหลายคนรู้สกึหนาววูบ

“แล้วนายจะท�ายงัไงล่ะ” ชยัถามเบาๆ

“หึๆ ตอนแรกฉันว่าจะสั่งให้คนของฉันวาดภาพเหมือนคนของ

อาณาจกัร Freedom ระดบันายกองขึ้นไปให้ครบทกุคน แต่อย่างที่รู้พวก

สมาคมพรานป่าส่วนใหญ่กอ็ยูแ่ค่คลาส 1 กนัทั้งนั้น พวกนี้ถกูใช้งานอย่าง

ทารณุ จงึมคีนเสนอตวัมาวาดภาพเหมอืนมากมาย แต่พอฉนัลองปรกึษา

พวกอดตีราชา พวกนั้นกลบับอกว่าแทนที่จะวาดภาพเหมอืนซึ่งเป็นเรื่อง

ยุ่งยาก ให้รวบรวมชิ้นส่วนต่างๆ ประเภทเส้นผม น�้าลาย หรือของใช ้

ส่วนตวั มาใช้กบัเวทประเภทระบตุวัตนหรอืระบทุี่อยู่จะดกีว่า รบัรองได้

ว่าต่อให้จบสงคราม พวกนี้จะต้องถูกตามล่าไม่เลิก ไม่ว่าจะหนีไปอยู่ 

จดุไหนของโลก”

ชยัอดกลนืน�้าลายไม่ได้ “เอ่อ...ไต้ซอืมคีวามแค้นส่วนตวัอะไรกบั

ไอ้พวกอาณาจกัร Freedom หรอืเปล่า นี่กะจะบบีให้พวกมนัลบตวัละคร

หนเีลยอย่างนั้นสนิะ”

“ไม่นี่ ไม่ได้มคีวามแค้นอะไรกนัเลย แค่วธิกีารของพวกนี้มนัเลว

ร้ายเกนิกว่าที่ฉนัจะรบัได้เท่านั้นเอง ไม่ต้องห่วงหรอก ฉนัท�าข้อตกลงกบั

ทางโอโนร่าไว้แล้วว่า แค่ยึดพื้นที่ของอาณาจักร Freedom จนเหลือแค ่

ไม่กี่เมอืง แล้วบบีให้พวกมนัรวมตวักนัในอาณาเขตเลก็ๆ กพ็อ ฉนัไม่คดิ

จะก�าจัดให้สิ้นซากหรอกนะ เดี๋ยวพวกมันกระจายกันไปเป็นกลุ่มโจร 

หลายร้อยหลายพนักลุ่ม แล้วทวปีหลกัจะยิ่งวุ่นวาย”

สี่สหายถึงกับกลืนน�้าลายพลางคิดว่า ‘ห้ามเป็นศัตรูกับไอ้นี่ 
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เด็ดขาด’ ขนาดยังไม่ออกจากเกาะเริ่มต้น มันยังสามารถวางแผนถล่ม

อาณาจกัรของผู้เล่นที่ใหญ่ที่สดุได้ เท่าที่ฟัง ดูเหมอืนจะมโีอกาสประสบ

ความส�าเรจ็สงูมากด้วย อย่างที่รูก้นัว่า ตอนนี้ผูเ้ล่นส่วนใหญ่อยูแ่ค่คลาส 

3 เท่านั้น มคีลาส 4 ขึ้นไปไม่ถงึ 10% เจอปืนเข้าไปหนึ่งแสนกระบอก 

กองก�าลงัของ Freedom ยากจะอยู่รอดได้

ต่อให้พวกที่รวมหัวกันกอบโกยผลประโยชน์จากอาณาจักรนี้คิด

ถอนตัวหลังจบสงคราม แต่จอมโหดนี่ก็วางแผนลอบสังหารเอาไว้แล้ว  

น่าสงสารจรงิๆ เพราะถ้าถูกหมายหวั มทีางเดยีวคอืต้องลบตวัละครหนี

เท่านั้น แถมเกมนี้กว่าจะมฝีีมอืยงัต้องใช้เวลานานมาก ไม่ใช่แค่บ้าเกบ็

ระดบัแล้วจะกลายเป็นยอดฝีมอืได้ เรยีกได้ว่า ความโลภเพยีงครั้งเดยีว 

ต้องชดใช้ด้วยตวัละครที่ฝึกฝนมาเป็นปีจรงิๆ

ชยัพอจะรู้แล้วว่าอาณาจกัร Freedom จะพบจดุจบเช่นไร จงึอด

ถอนหายใจออกมาไม่ได้ อย่างไรเสยีนี่กเ็ป็นอาณาจกัรของผูเ้ล่นแห่งแรก 

แต่น่าเสยีดายที่ผู้น�าไร้ความสามารถ ไม่สามารถควบคมุผู้ใต้บงัคบับญัชา

ได้ จนกลายเป็นอาณาจกัรที่สร้างความแค้นเคอืงไปทกุหย่อมหญ้า ไม่ว่า

กบัผู้เล่นหรอื NPC ในเกม

ตอนนี้ชะตากรรมของอาณาจักร Freedom คล้ายถูกก�าหนด

แน่นอนแล้ว เควสต์สงครามของทวปีหลกัเริ่มต้นจากกระดาษแผ่นเดยีว

ของตลุา และก�าลงัจะจบลงด้วยปืนที่ตลุาสร้างนั่นเอง
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เพื่อนแท้

แรกเริ่มเดิมที หลังจากตุลาได้ข่าวว่าจะมีการเชื่อมต่อเกาะ

เริ่มต้นทั้งสบิแห่ง ซึ่งเป็นเกาะเริ่มต้นของทวปีต่างๆ ทั่วโลก ให้สามารถ

เดินทางไปมาหากันได้ สิ่งที่เขาคิดจะท�าคือ การเคลียร์บอสของเกาะ 

เริ่มต้นให้เรว็ที่สดุ แต่เมื่อเข้ามาในเกมเขากลบัพบว่า กว่าจะมเีวลาออก

ไปจดัการเรื่องส่วนตวัได้ คงต้องใช้เวลานานมาก เพราะเมอืงอเีดนตอนนี้ 

ยังอยู่ในช่วงที่มีการพัฒนาและความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งนั่น 

หมายถงึมปีัญหาเกดิขึ้นไม่เว้นแต่ละวนั

สิ่งที่ตุลาพอจะท�าได้คือ การพยายามท�าหน้าที่ในฐานะเจ้าเมือง

และผู้ชี้แนะวชิาการต่อสู้ให้ดทีี่สดุ แต่ถงึอย่างนั้นเขากไ็ม่เคยละเลยการ

ฝึกฝนตนเอง ในที่สุดเขาก็สามารถสร้างท่าไม้ตายของวิชาควบคุม 

พลาสมาขึ้นมาได้สามทกัษะ นั่นคอื

ระเบดิแสงท�ำลำยล้ำง คอื การดงึมวลอากาศปรมิาณมหาศาลมา

เปลี่ยนเป็นลกูบอลพลาสมา เมื่อเกดิการระเบดิจะเป็นหายนะอย่างแท้จรงิ

ลูกบอลแสงสังหำร คือ การใช้พลังจิตเร่งลูกบอลความร้อนจน

กลายเป็นลูกบอลพลาสมา เมื่อปะทะเป้าหมาย แรงระเบดิจะไม่รนุแรง
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นกั แต่มอี�านาจการทะลทุะลวงสูงมาก

ดำบแสงพิฆำต คือ การใช้พลังจิตควบคุมอาณาเขตเพื่อสร้าง 

คมดาบพลาสมา ท�าให้ดาบผ่าปฐพีกลายเป็นดาบที่สามารถตัดได้ทุก

สรรพสิ่ง

ตอนแรกตุลาคิดจะควบคุมระเบิดแสงท�าลายล้าง โดยปรับเป็น

วิชาที่สามารถผนึกลงไปที่คมดาบได้ แต่วิชานี้มีความเสี่ยงสูงเกินไป 

เพราะหากคมดาบระเบดิขึ้นในระยะประชดิ เกรงว่าไม่เพยีงศตัรตู้องตาย 

แม้กระทั่งผู้ใช้วิชานี้อย่างเขาเองก็คงไม่รอดเช่นกัน เขาจึงได้แต่ล้มเลิก

ความคิดนี้ อีกอย่าง ระเบิดแสงท�าลายล้างไม่ว่าจะอยู่ในรูปลักษณ์ใด 

พลงัท�าลายล้างของมนักไ็ม่น่าจะแตกต่างกนัมากนกั

โชคดีที่ตุลาฝึกฝนการควบคุมอาณาเขตสร้างความร้อนมาเป็น

เวลานาน การดัดแปลงวิชาดังกล่าวให้สูงขึ้นมาอีกขั้นจนกลายเป็นวิชา

ท�าลายล้างขั้นสูงจงึมใิช่เรื่องยาก

แต่ข้อเสยีของวชิาเหล่านี้คอื ปรมิาณพลงังานมากมายมหาศาลที่

ต้องใช้ อย่างลูกบอลแสงสงัหารและดาบแสงพฆิาต ต้องใช้พลงัจติร่วม 

30,000 หน่วยในการสร้าง และการรักษาสภาพต้องใช้พลังจิตวินาทีละ 

1,000 หน่วย ส่วนระเบดิแสงท�าลายล้างต้องใช้พลงัจติหลายแสนหน่วย 

ท�าให้ต้องรวบรวมพลังหลายวินาที หากไม่มีดาบผ่าปฐพีช่วยเสริมพลัง 

เขาคงไม่มพีลงัมากพอจะใช้วชิาเหล่านี้ได้

หลังจากคิดค้นวิชาท�าลายล้างขั้นสูงทั้งสามทักษะขึ้นมาได้ ตุลา

กร็บีบรรจพุวกมนัเป็นทกัษะเรยีกใช้ ข้อดขีองการแปรเปลี่ยนวชิาเหล่านี้

ให้กลายเป็นทกัษะเรยีกใช้คอื การได้โบนสัการโจมตเีพิ่มมากขึ้น ขอเพยีง

มพีลงัจติมากพอกส็ามารถเรยีกใช้ได้เลย แต่ข้อเสยีคอื ไม่สามารถควบคมุ

ความรุนแรงของวิชาเหล่านี้ได้ และการเรียกใช้ทักษะต้องการพลังงาน 

ขั้นต�่าที่สม�่าเสมอ เนื่องจากตลุายงัมพีลงัจติไม่มากพอ ทกัษะระเบดิแสง
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ท�าลายล้างจึงต้องการเวลาในการรวบรวมพลัง แต่เมื่อหักลบกับการ 

ไม่ต้องเพ่งสมาธิควบคุมการเกิดปฏิกิริยา ก็เรียกได้ว่าคุ้มค่ากว่าการ 

เพ่งสมาธเิพื่อสร้างพลาสมามาก

“ฝึกวิชาพวกนี้ให้ช�านาญ และพยายามเพิ่มพูนเกจพลังจิตให้ได้

มากที่สดุกแ็ล้วกนั แค่นี้ต่อให้พวกบอสลบัเก่งแค่ไหน กไ็ม่น่าจะสู้เราได้”

ตุลาได้แต่ปลอบใจตัวเอง...กว่าเขาจะมีเวลาว่างออกไปล่าบอส 

คงต้องรอให้เมอืงอเีดนและธรุกจิต่างๆ ลงตวักว่านี้ก่อน ซึ่งคงต้องใช้เวลา

ไม่น้อย ตอนนี้ไม่ว่าผู้เล่นหรือ NPC ต่างก็แห่แหนเข้ามาที่เมืองอีเดน 

ไม่เว้นแต่ละวนั เมอืงนี้จงึก�าลงัขยายตวั และปัญหาที่ตามมากม็ไีม่น้อย

เลยทเีดยีว

แผนงานต่างๆ ของตลุาด�าเนนิไปอย่างช้าๆ ศนูย์ฝึกวชิาชพี

ก็เริ่มด�าเนินการมาได้นานพอสมควรแล้ว ตัวเมืองที่ช่วงแรกมีประชากร

อาศัยอยู่กว่าห้าหมื่นคน ตอนนี้มีผู้อยู่อาศัยเต็มทุกหลังคาเรือน แต่

เนื่องจากจ�านวนผู้อพยพที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ท�าให้ต้องขยายเมอืง คาด

ว่าหากสร้างเสรจ็ เมอืงอเีดนจะกลายเป็นเมอืงขนาดใหญ ่แต่เหล่าผูช่้วย

ของตลุากลบัไม่คดิว่าเมอืงอเีดนจะหยดุอยูเ่พยีงเท่านี้ พวกเขาจงึเริ่มวาง

ผงัเมอืงใหม่เพื่อขยายอาณาเขตล่วงหน้าไว้แล้ว คาดว่ามนัจะกลายเป็น

เมอืงระดบัมหานครในไม่ช้า

ด้านการสร้างก�าลงัคน ตลุาสั่งสลายกองก�าลงัทหารของผูเ้ข้าร่วม 

แล้วเปิดรับสมัครใหม่ เนื่องจากทุกคนรู้ดีว่าหากฝึกฝนอย่างสุดความ

สามารถ พวกเขาจะมีโอกาสกลับคืนสู่บ้านเกิดเมืองนอน ท�าให้โรงฝึก

ทกัษะพื้นฐานและโรงฝึกทกัษะระดบัสงูจากเดมิที่เคยมเีพยีงสองแห่งเพิ่ม

จนกลายเป็นยี่สบิแห่ง รวมถงึลดค่าบรกิารลง จนมผีู้มาสมคัรเพื่อฝึกฝน

มากขึ้นหลายเท่า โดยมีโรงฝึกสิบแห่งแยกออกมาส�าหรับฝึกเหล่าทหาร
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หาญของเมอืงอเีดนโดยเฉพาะ นอกนั้นเปิดให้ผู้เล่นและ NPC ที่สนใจ

เนื่องจากทหารคลาส 3 และคลาส 4 ย่อมไม่ยอมเชื่อฟังค�าสั่งของ

นายใหญ่อย่างตลุา ซึ่งเป็นเพยีงผู้เล่นคลาส 2 อยู่แล้ว เขาจงึสั่งให้เหล่า

แม่ทพัรวมตวักนัประลองกบัเขาเพื่อทดสอบฝีมอื แม้บูเฟลจะไม่ยนิยอม 

แต่ค�าสั่งก็คือค�าสั่ง ยิ่งเป็นค�าสั่งของตุลาที่เขารู้สึกหวาดกลัวย่อมต้อง

ปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั เพยีงชั่วเวลาไม่กี่วนิาท ี เหล่าอดตีแม่ทพักไ็ด้

สัมผัสกับนรกที่แท้จริง เมื่อตุลาใช้ท่าไม้ตายตัดดารา แม้แต่ละครั้งจะ 

ไม่รุนแรงมาก แต่ท่าไม้ตายตัดดาราที่เพิ่มพลังโจมตีของการฟันอย่าง 

ต่อเนื่อง ผู้ที่รบัดาบสดุท้ายถงึกบัฝันร้ายไปหลายคนืเลยทเีดยีว

เมื่อปราบเหล่าแม่ทัพได้ ทหารต�าแหน่งรองลงมาย่อมไม่กล้าก่อ

เรื่อง เหล่าทหารทกุนายจงึยนิยอมรบัการฝึกหนกัโดยไม่ปรปิากบ่นอกีเลย

ส�าหรับการฝึกกองก�าลังลับ ตุลาคัดเลือกจากเหล่าเด็กๆ ที่

ไม่มผีู้ปกครองอย่างเข้มงวด เขาพบว่ามเีดก็ซึ่งมคีณุลกัษณะดหีนึ่งร้อย-

กว่าคน แม้จ�านวนนี้จะฟังดูเหมือนมาก แต่แท้จริงแล้วเป็นคนหนึ่งร้อย

คนจากเมืองที่มีประชากรนับแสน แสดงให้เห็นว่าการคัดสรรของตุลามี

ความเข้มงวดมากขนาดไหน

โดยตุลาจะแยกเด็กกลุ่มนี้ออกจากกลุ่มอื่นๆ มาฝึกฝนต่างหาก 

ช่วงเช้าจะต้องเข้าเรยีนหนงัสอืเหมอืนเดก็ทั่วไป ช่วงบ่ายเป็นเวลาอสิระ 

ให้ทุกคนไปที่ศูนย์ฝึกวิชาชีพ เพื่อเลือกเรียนความรู้ความช�านาญของ

แต่ละวิชาตามความชอบและความถนัด ส่วนช่วงเย็นจะเป็นการฝึกที่ 

แท้จริง หอพักของเด็กพิเศษกลุ่มนี้มีทางลับเชื่อมต่อกับโรงฝึกลับใต้ดิน

แห่งหนึ่ง ซึ่งทกุคนืจะต้องพบเจอการฝึกที่หนกัหนาสาหสัที่นั่น

วธิกีารฝึกคนของตลุาที่ไป่ต้าหลางช่วยก�าหนดรปูแบบด้วยตนเอง

ท�าให้เขาได้เปิดหูเปิดตา การฝึกที่หนักหน่วงจนผู้ฝึกแทบสลบเกือบทุก
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วัน ทั้งโรงฝึกลับใต้ดินที่มีอัตราการฟื้นฟูสูงมาก และครูฝึกโหดเหี้ยมที่

คอยขูข่วญัและท�าลายศกัดิ์ศรรีาวกบัผูฝึ้กเป็นเพยีงสตัว์ชั้นต�่านั้น ทั้งหมด

เป็นเพียงองค์ประกอบพื้นฐานของการฝึกเท่านั้น เนื่องจากจุดมุ่งหมาย

คอื เพื่อหล่อหลอมให้เดก็กลุม่นี้กลายเป็นทหารที่ยอดเยี่ยม ซึ่งในอนาคต

จะต้องรบัหน้าที่ที่ส�าคญัมาก ดงันั้นการฝึกย่อมต้องเข้มงวดมากกว่าปกติ

สิ่งที่ตลุารูส้กึหวาดหวั่นอยูบ้่างคอื หลกัการฝึกคนของไป่ต้าหลาง 

ส่วนที่น่ากลวัไม่ใช่การฝึกที่เข้มงวด แต่เป็นการล้างสมองผู้ฝึก

ไป่ต้าหลางบอกว่า “หากต้องการหน่วยลบัที่ด ี ไม่ใช่เพยีงฝึกฝน

ความสามารถ แต่สมาชิกของหน่วยลับจะต้องมีความจงรักภักดีต่อ 

เจ้านาย วธิทีี่ดทีี่สดุคอื การปลูกฝังความคดิให้เป็นหนึ่งเดยีวกนั”

ดังนั้นวิธีการปลูกฝังความคิดคือ การสร้างอุดมการณ์ให้แก่เด็ก

เหล่านี้ โดยการปลูกฝังความเชื่อว่า ท่านปรมาจารย์แห่งเกาะเริ่มต้นจะ

เป็นผู้ก�าจดัความชั่วร้ายและความอยตุธิรรมในทวปี Aldebaran ให้หมด

ไป ในอนาคตจะต้องไม่มใีครตกเป็นเหยื่อของสงครามอกี

เด็กพวกนี้เป็นผู้รับผลร้ายของสงครามโดยตรง ย่อมยินดีเชื่อฟัง 

ค�าสั่งอย่างง่ายดาย ผู้ปลูกฝังยังถ่ายทอดข่าวสารต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่

พวกเขา โดยชี้ให้เหน็ว่าต่อให้เป็นผู้มคีณุธรรมล�้าเลศิ หากต้องต่อกรกบั

คนชั่วร้าย บางครั้งต้องใช้วธิกีารต�่าช้าเข้าจดัการ ดงันั้นในภายภาคหน้า 

หากกองก�าลงัลบัของตลุาต้องท�าเรื่องเลวร้าย พวกเขากจ็ะท�าตามค�าสั่ง

ที่ได้รบัโดยไม่ปรปิากบ่น เพราะเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ท�าจะน�าความสงบมาสูผู่ค้น

ส่วนใหญ่

ตลุามองสายตาของเดก็ๆ ที่รบัการฝึกฝนและถ่ายทอดอดุมการณ์

ดงักล่าวแล้วกร็ู้สกึผดิ การปลูกฝังอดุมการณ์เป็นสิ่งที่น่ากลวัจรงิๆ เดก็

พวกนี้มองเขาราวกับมองศาสดาของศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ดวงตาของ

พวกเขาเปี่ยมไปด้วยความเชื่อมั่น ตุลาจึงตัดสินใจว่า เพื่อตอบสนอง
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ความเชื่อมั่นของเดก็ๆ เหล่านี้ เขาจะควบคมุทวปีหลกัให้ได้ อย่างน้อย

ที่สุด อาณาจักรใดที่ใช้วิธีการชั่วร้ายท�าให้เหยื่อสงครามของเกมนี้ 

ไม่สามารถฟื้นคนืชพีได้จะต้องถูกเขาท�าลายล้าง

เมื่อตลุาคดิถงึเรื่องนี้ เขากอ็ดรู้สกึข�าตวัเองไม่ได้ ดูท่าอดุมการณ์

จะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผู้ใต้บังคับบัญชาเท่านั้น แต่ยังส่งผลบางอย่าง

ต่อจติใจของเขาด้วย

“ให้ตายเถอะ! ท�าไมเกมนี้ถงึท�าได้สมจรงิขนาดนี้นะ พอได้สมัผสั

กบัตวัละครในเกมอย่างใกล้ชดิ กอ็ดมอีารมณ์ร่วมไม่ได้เลยแฮะ”

ช่วงเวลาทีผ่่านมา ไม่เพยีงตลุาทีอ่อนไลน์เข้ามาจดัการเรือ่ง

ต่างๆ ครอบครวัของตลุากเ็ข้ามาในเกมเป็นระยะ โดยเฉพาะกญัญาที่เข้า

เกมเกอืบทกุคนื

พวกเขาเข้าใจว่าตอนนี้ตลุามภีารกจิมากมาย เมื่อออกนอกเมอืง

ตุลาจึงส่งพวกแมวน้อยของเขาไปเป็นผู้คุ้มกัน ด้วยนิสัยที่อยู่ไม่สุขของ

พวกมนั ทกุครั้งที่เดนิทางท่องเที่ยวไปตามที่ต่างๆ พวกมนัจงึมกัจะเชอืด

มอนสเตอร์เล่น กัญญาเห็นสีหน้าของนภาแล้วต้องแอบกระซิบกับพวก

แมวว่า ‘หากต้องการล่ามอนสเตอร์ ต้องแอบท�าอย่าให้คณุแม่รู้ตวั’ ซึ่ง

พวกแมวกร็บัค�าและปฏบิตัติามเป็นอย่างดี

เจ้าพวกนี้ต่อให้ตุลาสั่งยังไม่แน่ว่าจะเชื่อฟังง่ายๆ แต่หากเป็น

ความต้องการของนภา เหล่าเหมยีวแสบจะปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั ถงึ

ระดับและความสามารถของครอบครัวตุลาจะน้อยมาก แต่ความสนิท-

สนมของพวกแมวกับคนเหล่านี้อาจเหนือกว่าตุลาซะอีก เพราะกัญญา

และนภามกัจะพาพวกแมวไปท่องเที่ยวทั่วโลกผ่าน Tourist Dream และ

โซนให้ความรู้ต่างๆ เป็นประจ�า มหิน�าซ�้าการที่นภาชอบพาพวกแมวไป

ท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ในโลกจ�าลอง ยังท�าให้ความรู้และค่า INT 
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ของพวกมนัเพิ่มขึ้นไม่น้อยเลยทเีดยีว

หลังจากข้อมลูข่าวสาร และเวบ็บอร์ดหลายหน้าต่างถกูเปิด

ขึ้นพร้อมกัน ตุลาก็ตรวจสอบข้อมูลสินค้าและแหล่งทรัพยากรที่มีอยู่ใน

ทวีปหลักแต่ละเมือง เพื่อก�าหนดเส้นทางการค้าในอนาคต แม้ในทวีป

หลกัจะมรีะบบวาร์ประหว่างเมอืง แต่ค่าบรกิารของมนัแปรผนัตามระยะ

ทาง ยิ่งไกลราคายิ่งสูง กองคาราวานจึงเป็นค�าตอบที่ดีที่สุดในการหา

ประโยชน์จากส่วนต่างของราคาสนิค้าในแต่ละท้องที่

ตุลาก�าหนดแผนการทั้งหน้าฉากและหลังฉาก แน่นอนว่าเขาจะ

เป็นผู้จัดการสมาคมการค้าและกองคาราวานอยู่หน้าฉาก ส่วนสมาคม

พรานป่าและสายลบัจะให้คนอื่นรู้ไม่ได้เดด็ขาดว่าเขาเป็นผู้ควบคมุ โดย

เขาจะสร้างเส้นทางการค้า และส่งข่าวให้กลุ่มโจรมาปล้นกองคาราวาน

ทั้งของเขาและของ NPC หรือผู้เล่นคนอื่น เนื่องจากเขาคิดจะเล่นทั้ง 

บทของพระเจ้าและบทของมารร้ายด้วยตวัเอง

แต่ก่อนหน้านั้นยงัมเีรื่องส�าคญัที่ต้องจดัการอกีมาก ตลุาจงึเรยีก

ประชมุเหล่าผู้น�าและขนุนางชั้นสูงทั้งหมด เมื่อที่ประชมุพร้อมแล้ว เขาก็

ประกาศว่า

“เพื่อฉลองที่เมอืงของเราสร้างเสรจ็สมบรูณ์ ผมอยากจดังานฉลอง

ครั้งนี้ให้ยิ่งใหญ่ ทกุท่านมคีวามเหน็อย่างไรบ้างครบั”

เหล่าสภาที่ปรกึษาและขนุนางทั้งหลายต่างเสนอความเหน็กนัเตม็

ไปหมด ความจรงิแล้วงานฉลองการก่อตั้งเมอืงใหม่ควรมตีั้งนานแล้ว แต่

ทุกคนที่เห็นพัฒนาการของเมืองอีเดนต่างทราบดีว่า ภาระหน้าที่ของ 

เจ้าเมืองมีมากมายนัก ยังดีที่ช่วงหลังระบบการบริหารและการจัดการ

ต่างๆ เริ่มเข้ารปูเข้ารอยแล้ว เมอืงนี้จงึสงบเรยีบร้อยขึ้นมาก เมื่อเจ้าเมอืง

เสนอเรื่องนี้ขึ้นมา ทกุฝ่ายจงึคดิว่าได้เวลาที่เหมาะสมแล้ว
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หลังจากนั้นที่ประชุมก็ได้ข้อสรุปว่า งานฉลองครั้งนี้จะจัดอย่าง 

ยิ่งใหญ่ โดยไฮไลต์ของงานนี้คอื การจดัการประลองฝีมอื และเสนอเงนิ

รางวลัจ�านวนมาก

“ผูต้ดิอนัดบัแปดคนสดุท้ายจะได้รบัเงนิรางวลัหนึ่งพนัเหรยีญทอง 

และได้รบัสทิธิ์ก่อตั้งส�านกัฝึกสอนวชิาการต่อสู้ในเมอืงนี้อกีด้วย โดยผม

จะสร้างส�านักให้ยอดฝีมือแปดท่านประจ�าทิศต่างๆ ของเมืองนี้ หวังว่า

จะมียอดฝีมือเข้าร่วมจ�านวนมาก” ตุลากล่าวสรุป แต่ขุนนางหลายคน

อดแย้งไม่ได้

“แต่ตอนนี้ทวปีหลกัยงัท�าสงครามกนัอยูน่ะครบั ผมคดิว่ายอดฝีมอื

ที่แท้จรงิคงตดิสงคราม มนี้อยคนที่สามารถเข้าร่วมได้”

ตลุายิ้มแล้วกล่าวว่า “กไ็ม่เป็นไรครบั เอาเฉพาะที่มาได้กพ็อ”

จริงๆ แล้วตอนนี้ภาระให้ค�าปรึกษาเรื่องวิชาการต่อสู้ของตุลามี

มากเกนิไป มทีั้งผู้เล่นและ NPC ขอฝึกจ�านวนมาก จนท�าให้โรงฝึกของ

ท่านเจ้าเมอืงแทบจะเตม็ตลอดทั้งวนั ตลุาคดิว่าผู้ได้รบัค�าชี้แนะจากเขา

หลายคนเริ่มมีฝีมือถึงระดับที่ไว้ใจได้แล้ว หากคนเหล่านี้มีช่องทางน�า

ความรู้ที่ได้จากเขาไปสั่งสอนผู้อื่น นอกจากจะช่วยแบ่งเบาภาระของเขา

ได้มาก เขาเองจะได้มีเวลาว่างมากขึ้นด้วย ผู้ติดอันดับแปดคนสุดท้าย

ของการประลองครั้งนี้จงึไม่เพยีงได้รบัเงนิรางวลั แต่ยงัมสีทิธิ์ก่อตั้งส�านกั

ซึ่งให้ผลประโยชน์ต่อเนื่อง

“อย่างน้อยประกาศออกไปก่อนกแ็ล้วกนัครบั คนที่มคีวามสนใจ

และไม่ได้เข้าร่วมสงครามอาจเข้ามาร่วมการประลองมากกว่าที่คิดก็ได้ 

แล้วผมเองกค็ดิว่า การประลองควรมสีกั 3-4 ปีครั้ง จะได้กระตุ้นให้คนมี

ฝีมือมาเข้าร่วม และท�าให้ทหารของเรามีความมุ่งมั่นในการฝึกฝนมาก

ขึ้นด้วย”

เหล่าขนุนางต่างพยกัหน้ารบั โรงฝึกของตลุาท�าให้อดตีทหารของ
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พวกเขาพัฒนาได้อย่างก้าวกระโดด หากจัดการประลองในเกาะเริ่มต้น 

เชื่อว่าเหล่าผู้ฝึกฝนจะมกี�าลงัใจเพิ่มขึ้นมากอย่างแน่นอน

“เรื่องส�าคญัอกีอย่างกค็อื...” ตลุาหนัไปมองหน้าเหล่าขนุนาง แล้ว

ประกาศเรื่องที่สร้างความตื่นตะลงึให้แก่ทกุคน “ผมอยากให้เตรยีมการ

เรื่องการส่งมอบต�าแหน่งเจ้าเมอืงให้แก่ผู้ที่เหมาะสมครบั”

“ท่านเจ้าเมอืง!” เสยีงร้องตะโกนดงัขึ้นจากทกุคน จนทหารยาม

ที่รกัษาความปลอดภยัแทบจะพงัประตูเข้ามา

ตลุายกมอืขึ้นเพื่อให้ทกุคนสงบสตอิารมณ์ แล้วอธบิายว่า

“หลายท่านที่ร่วมสร้างเมอืงนี้มาตั้งแต่แรกน่าจะทราบด”ี ตลุาหนั

ไปยิ้มให้เหล่าสภาที่ปรกึษา และขนุนางชนชั้นสูงที่เข้าร่วมตั้งแต่แรกเริ่ม 

“ตัวผมไม่มีความคิดจะปกครองเมืองนี้ตั้งแต่แรกแล้ว เพียงแค่ต้องการ

สร้างสถานที่ฝึกฝนทักษะต่างๆ ให้คนทั่วไปเท่านั้น การที่เมืองอีเดน

พฒันามาถงึขั้นนี้ได้ บอกตามตรงว่ามนัเหนอืความคาดหมายของผมมาก 

แต่ในความเป็นจรงิ การที่นกัเดนิทางอย่างผมซึ่งมเีวลาในการบรหิารงาน

เพียงหนึ่งในสี่เข้ามารับต�าแหน่งเจ้าเมืองนั้น มันเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม

มาตั้งแต่ต้นแล้ว”

ตลุาถอนหายใจเบาๆ แล้วอธบิายอย่างละเอยีดต่อ

“ดังจะเห็นได้จากปัญหาหลายอย่างซึ่งเกิดจากการตัดสินใจที่

ล่าช้า หากเจ้าเมืองอย่างผมสามารถบริหารงานในเมืองนี้ได้ตลอดเวลา 

ปัญหาเหล่านี้ย่อมไม่เกดิขึ้น และงานบางอย่างจะสามารถด�าเนนิการได้

อย่างเหมาะสมกบัสถานการณ์ แน่นอนว่าการสละต�าแหน่งของผมจะยงั

ไม่เกดิขึ้นในทนัท ีเพราะต้องจดัการเรื่องต่างๆ ให้ลงตวัก่อน ซึ่งผมคดิว่า

งานฉลองการสร้างเมอืงน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สดุ”

เหล่าขุนนางหันไปมองหน้ากัน ท่านเจ้าเมืองตัดสินใจเพื่อ

ประโยชน์ของเมอืงนี้ อกีทั้งทกุคนทราบดวี่า ท่านเจ้าเมอืงเป็นผู้มคีวาม
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เด็ดเดี่ยว หากตัดสินใจท�าสิ่งใดแล้วก็ยากจะล้มเลิกกลางคัน เรื่องการ

สละต�าแหน่งคงไม่มใีครคดัค้านได้

แต่หากถามประชาชน ทหาร หรอืแม้แต่เหล่าขนุนาง ว่าผู้ใดคอื 

ผู้สร้างประโยชน์ให้แก่เมืองอีเดนมากที่สุด ทุกคนต้องให้ค�าตอบตรงกัน

อย่างแน่นอนว่า ผู้มคีณุูปการสูงสดุของเมอืงนี้คอื ท่านเจ้าเมอืงตลุา แต่

ในขณะที่เมืองเริ่มเข้ารูปเข้ารอย ระบบการบริหารงานเริ่มมีระเบียบ

แบบแผน ผู้มพีระคณุของเมอืงกลบัตดัสนิใจสละต�าแหน่ง โดยไม่สนใจ

ผลประโยชน์จากสิ่งที่ตนลงแรงไว้เลย ย่อมยากจะมคีนรบัได้

แม้ตอนแรกทกุฝ่ายต่างต้องการต�าแหน่งนี้ ถงึขนาดวางแผนการ

แย่งชงิอ�านาจกนัอย่างลบัๆ มาก่อน แต่ตอนนี้ทกุคนต่างคดิว่า ภายใต้

การน�าของผู้น�าวยัเยาว์คนนี้ สามารถท�าให้เมอืงที่พวกเขาเหน็เป็นเพยีง

แค่ที่หลบภัยชั่วคราวพัฒนาไปได้มากขนาดไหน เซเลสจึงกล่าวอย่าง

ประนปีระนอมว่า

“ท่านเจ้าเมอืงครบั ผมคดิว่าหากท่านเจ้าเมอืงสละต�าแหนง่ เกรง

ว่ายากจะมผีูน้�าที่มคีวามสามารถมากขนาดนี้เข้ามารบัต�าแหน่งแทน ผม

ขอเสนอให้ตั้งต�าแหน่งรองเจ้าเมอืงขึ้นมาน่าจะดกีว่า แน่นอนว่าต�าแหน่ง

นี้มอี�านาจเทยีบเท่าท่านเจ้าเมอืงในเวลาที่ท่านไม่อยู ่หรอืไม่สะดวกที่จะ

บรหิารงาน จะได้มอบอสิระให้แก่ท่านครบั”

ต�าแหน่งที่เซเลสเสนอให้ตั้งขึ้นมา เพื่อลดภาระความรับผิดชอบ

ของตลุานั้น เป็นต�าแหน่งที่มอี�านาจเหนอืกว่าสภาที่ปรกึษาเสยีอกี จาก

นั้นเขาจงึกล่าวต่อว่า

“ต�าแหน่งดงักล่าว ผมขอเสนอให้ท่านผู้เฒ่าเซน่อนครบั”

ตุลาอดยิ้มออกมาไม่ได้ จากคนที่เคยเห็นผลประโยชน์เป็นหลัก 

กลบัเปลี่ยนไปได้มากขนาดนี้

“แต่ผมคิดว่าการที่ผมครองต�าแหน่งเจ้าเมือง มันเท่ากับท�าให้ 
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ผลประโยชน์ของเจ้าเมอืงสูญเปล่านะครบั อย่างที่ทราบ ผมยงัอยู่เพยีง

คลาส 2 เท่านั้น ระดบักต็นัแล้ว ค่าประสบการณ์ที่ได้จงึเท่ากบัเสยีไป

เปล่าๆ ผมคดิว่ามอบต�าแหน่งนี้ให้ผู้มคีวามสามารถคนอื่นๆ น่าจะดกีว่า

นะครบั”

เนื่องจากต�าแหน่งเจ้าเมืองจะได้รับค่าประสบการณ์จากการ

บรหิารงาน เพราะจะอย่างไร MWO กเ็ป็นเกม เมื่อตลุารบัต�าแหน่งเจ้า-

เมอืง กพ็บว่าทกุครั้งที่เข้าเกมจะมเีควสต์ส�าหรบัเจ้าเมอืงปรากฏขึ้น หาก

เคลยีร์ภารกจิและแก้ปัญหาต่างๆ ได้ ย่อมได้รบัค่าประสบการณ์มหาศาล 

ยิ่งเมืองนี้ก�าลังจะก้าวสู่ระดับมหานคร ยิ่งได้ค่าประสบการณ์มากมาย 

การที่เขารั้งต�าแหน่งเจ้าเมอืงไว้ นบัว่าไม่เกดิผลดจีรงิๆ เพราะตอนนี้ตลุา

และพวกแมวต่างระดบัตนัที่คลาส 2 ระดบั 100 แล้ว สู้มอบต�าแหน่งนี้

ให้คนอื่นจะดกีว่า

เควสต์บริหารเมืองนี่เองที่ท�าให้ตุลาคิดจะท�าลายล้างอาณาจักร 

Freedom ทิ้งไป ถึงแม้การบริหารเมืองในเกมจะมีตัวช่วยมากมาย แต ่

พวกอาณาจกัร Freedom กลบัท�าให้อาณาจกัรที่ยดึได้มสีภาพเลวร้าย ใน

ด้านนี้ตุลาไม่เข้าใจจริงๆ ว่า คนที่มีความสามารถขนาดยึดอ�านาจการ

ปกครองของอาณาจกัรโฟลอนได้ เหตใุดจงึบรหิารเมอืงได้ย�่าแย่ขนาดนี้

เขาลืมนึกไปว่า ต�าแหน่งส�าคัญเกือบทุกต�าแหน่งในอาณาจักร 

Freedom เป็นของผู้เล่นทั้งหมด ซึ่งทกุคนต้องมเีวลาออกจากเกม ยิ่งเป็น

เกมที่มคีนเล่นจากทั่วโลก ผูก้มุอ�านาจระดบัสงูหลายๆ คนจงึแทบไม่เคย

เห็นหน้ากันซะด้วยซ�้า ส�าหรับอาณาจักรที่ผู้น�าใช้เวลาบริหารงานเพียง

แค่หนึ่งในสี่ เนื่องจาก 1 วนัในโลกจรงิ คนทั่วไปออนไลน์ได้เพยีง 6 ชั่วโมง

เท่านั้น แค่ไม่ล่มจมแต่ยงัยื้อมาได้จนถงึตอนนี้ กเ็รยีกว่าปาฏหิารยิ์แล้ว

อดตีราชาเซเลสอดยิ้มออกมาไม่ได้

“อย่าหาว่าผมละลาบละล้วงความลบัของท่านเจ้าเมอืงเลยนะครบั 
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แต่ผมคดิว่าท่านเจ้าเมอืงจะต้องมเีป้าหมายเป็นผู้พชิติขดีจ�ากดัคลาส 2 

อย่างแน่นอน จรงิอยู่ที่ส�าหรบัพวกเราเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ แต่

ส�าหรับท่านเจ้าเมืองที่เป็นนักเดินทาง ซึ่งความสามารถพัฒนาร่างกาย

เหนอืกว่าพวกเรานบัสบิเท่า มนัไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้นี่ครบั หากท่าน

รั้งต�าแหน่งเจ้าเมืองเอาไว้ รับรองได้ว่าเกิดประโยชน์มากมายอย่าง

แน่นอน”

เป็นที่ทราบกันดีว่า หากคิดเลื่อนคลาสเป็นคลาส 3 จะต้องท�า

เควสต์พชิติบอสคลาส 2 ที่ทวปีหลกัก่อน (หลายคนไม่รู้ว่า ที่เกาะเริ่มต้น

ก็มีบอสคลาส 2 เพราะเป็นบอสลับที่ยังไม่มีใครหาเจอ) แต่เรื่องของ 

ผู้พชิติขดีจ�ากดันั้น ส�าหรบัเหล่า NPC ในโลกนี้ถอืเป็นต�านานที่มมีานาน

แล้ว และตุลาเองก็เคยออกค�าสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชารวบรวมกล่องสุ่ม 

ไอเทมจ�านวนมากมาให้ ท�าให้คนเหล่านี้ทราบว่า ตลุาต้องการเปิดกล่อง

สุ่มไอเทมจ�านวนมากเพื่อเพิ่มค่า LUCK เมื่อพจิารณาจากความเก่งกาจ

เหนอืกว่าคลาส 2 ทั่วไป จนมฝีีมอืเทยีบได้กบัคลาส 4 หรอืคลาส 5 ท่าน

เจ้าเมอืงต้องตั้งเป้าเป็นผู้พชิติขดีจ�ากดัแน่นอน

ตลุาอดหวัเราะออกมาไม่ได้ ถงึจะไม่ใช่ความลบั แต่เขากไ็ม่เคย

บอกเรื่องนี้กบัใครมาก่อน (ยกเว้นพวกชยั) เพยีงแค่สั่งให้รวบรวมกล่อง

สุ่มไอเทม เหล่าขนุนางกลบัเชื่อมโยงได้ว่าเขาตั้งเป้าเป็นผู้พชิติขดีจ�ากดั 

คนเหล่านี้ไม่ธรรมดาจรงิๆ

“ตกลงครบั ผมจะยอมสวมหวัโขนนี้ต่อไปอกีสกัพกั แต่ผมขอบอก

ให้ทราบล่วงหน้าก่อนนะครับว่า ในอนาคตผมจะขอมอบต�าแหน่งนี้ให้

บคุคลที่เหมาะสม” ตลุายิ้มแล้วหนัไปกล่าวกบัเซเลส “แต่ต�าแหน่งรอง

เจ้าเมอืง ผมคดิว่าไม่เหมาะกบัท่านเซน่อนหรอกครบั แต่เหมาะส�าหรบั

ท่านเซเลสมากกว่า”

“ฮ่าๆ ท่านเจ้าเมอืงเข้าใจล้อเล่นจรงิๆ เรื่องแบบนี้ท�าข้ามขั้นไม่ได้
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หรอกครบั ท่านเซน่อนเป็นประธานสภาที่ปรกึษา ย่อมคู่ควรกบัต�าแหน่ง

รองเจ้าเมอืงยิ่งกว่าผมอยู่แล้ว” เซเลสเอ่ย

ตลุาส่ายหน้าแล้วกล่าวว่า “อกีไม่นานท่านเซน่อน ท่านกาซ่า และ

ท่านโฮป จะต้องลาออกจากต�าแหน่งแล้วครับ เรื่องสภาที่ปรึกษาและ

ต�าแหน่งต่างๆ ในอนาคตอาจต้องมกีารเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่”

ขณะที่อดตีสามราชาก�าลงัสงสยัในสิ่งที่ตลุากล่าว พวกเขากไ็ด้ยนิ

ค�าอธบิายว่า

“ผมได้ท�าข้อตกลงแลกเปลี่ยนกับทางราชาแห่งโอโนร่าแล้วครับ 

ว่าดนิแดนของพวกท่านที่ถูก Freedom ยดึครอง หากทางโอโนร่าชงิคนื

มาได้ จะถกูผนวกรวมกบัอาณาจกัรโอโนร่า และมสีถานะเหมอืนกบัเมอืง

อีเดน แลกกับการที่ผมยอมมอบปืนและกระสุนจ�านวนหนึ่งให้แก่ทาง 

โอโนร่าครบั”

เมื่ออดตีราชาทั้งสามได้ยนิกถ็งึกบัตกตะลงึ ตามหลกัการแล้วเมอืง

อีเดนอยู่ในอาณาเขตของอาณาจักรอัลวีน แต่ราชาของอัลวีนไม่เข้ามา

ก้าวก่ายการบรหิารเมอืง ถอืเป็นเมอืงที่มอี�านาจในการตดัสนิใจเมอืงหนึ่ง 

แต่ตุลากลับตัดสินใจจ่ายภาษีจ�านวนหนึ่งให้เพื่อรักษาความสัมพันธ์ 

อนัดไีว้ ราชาแห่งอลัวนีเองกร็บัไว้ และคอยสนบัสนนุเมอืงพเิศษเมอืงนี้

เสมอมา

หากดินแดนที่ได้คืนมามีสถานะเทียบเท่าเมืองอีเดน นั่นย่อมไม่

แตกต่างจากการได้ต�าแหน่งราชาที่เสยีไปกลบัคนืมาเลยทเีดยีว สามราชา

และชนชั้นสูงหลายคนจึงอดหลั่งน�้าตาออกมาไม่ได้ ตุลาเคยกล่าวไว้ว่า 

ไม่เกนิ 10 ปี จะทวงอาณาจกัรคนืให้พวกเขา แต่เพยีงไม่ถงึ 2 ปีตลุากลบั

ท�าได้จรงิๆ (หมายถงึ 2 ปีในเกม ซึ่งเท่ากบั 3 เดอืนนอกเกม)

ตลุาหนัไปทางสมาชกิสภาที่ปรกึษาอกีห้าคน

“ผมยงัยนืยนัค�าเดมิว่า สกัวนัจะทวงดนิแดนบ้านเกดิคนืให้แก่พวก
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ท่านทกุคนครบั”

เหล่าขุนนางและชนชั้นสูงอดรู้สึกตื้นตันใจไม่ได้ แม้แรกเริ่มพวก

เขาจะมคีวามคดิที่เรยีกได้ว่า ไม่สมควรแก่การให้อภยั แต่ท่านเจ้าเมอืง

วัยเยาว์กลับไม่ถือสา และยังรักษาสัญญาเป็นอย่างดี หลายคนจึง

ปวารณาตัวว่าจะคอยสนับสนุนตุลาตลอดไป ตุลาจึงยิ้มออกมา อย่าง

น้อยการประชมุในครั้งนี้กไ็ด้วางแนวทางให้แก่ผูต้ดิตาม และสามารถลด

ภาระไปได้หลายอย่าง หลงัจากนี้เขาจะได้เล่นเกมอย่างสบายใจสกัที

ไม่มใีครคาดคดิเลยว่า การประลองเลก็ๆ ซึ่งจดัในเกาะเริ่มต้น ใน

ช่วงที่ทวปีหลกัยงัก่อสงครามกนัอยู่ จะกลายเป็นงานที่รวมสดุยอดฝีมอื

มากกว่าที่คิด ทั้งผู้เล่นและ NPC จากทวีปหลักต่างเข้าร่วมกันอย่าง

ล้นหลาม โดยเป้าหมายของหลายๆ คนคอื การท้าประลองกบัผู้เล่นคลาส 

2 ผู้มคีวามสามารถขนาดเอาชนะคลาส 4 ได้นั่นเอง

นอกเกมในช่วงพักกลางวนั ขณะทีห่ลายคนหยดุพกัจากการ

ฝึกซ้อมกิจกรรมของชมรม ตุลาก็เล่าเรื่องราวที่ตกลงกันในที่ประชุมให้

เพื่อนรกัอกีสี่คนฟัง จนคงิอดบ่นออกมาไม่ได้

“น่าเสียดายชะมัด อยากเข้าร่วมการประลองที่เกาะเริ่มต้นจริงๆ 

แฮะ”

ตลุายิ้มแล้วกล่าวว่า “อยากเข้าร่วมกเ็ข้าร่วมส ิใครจะวา่อะไรเล่า 

ยังไงก็อีกเป็นอาทิตย์ถึงจะเริ่ม ในเกมก็อีกตั้งหลายเดือนกว่าจะเริ่มการ

ประลอง เพราะยงัไงกค็งพอจะม ีNPC จากทวปีหลกัเข้าร่วมการประลอง

ด้วย เลยต้องให้เวลาพวกนั้นคุ้นชนิกบัสภาพของเกาะเริ่มต้นก่อน”

ส่วนเอกกลับไม่สนใจเรื่องการประลองมากนัก เขาเพียงถามว่า 

“ว่าแต่นายมีข้อตกลงกับโอโนร่าแบบนี้ แล้วจะให้พวกเราเริ่มแผนยุยง

ปลกุปั่นนายกองของ Freedom เมื่อไหร่กนัล่ะ”
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“คงอีกไม่นานหรอก นอกเกมก็ไม่เกิน 1 เดือน ต้องรอดูความ

พร้อมของกองก�าลังโอโนร่าก่อนว่าช�านาญการใช้ปืนขนาดไหน เพราะ

ต้องท�าให้ Freedom ปั่นป่วนที่สุดในช่วงที่โอโนร่าบุกพอดีถึงจะได้ผล” 

ตลุาตอบ

“เอาเป็นอกีสกั 2 เดอืนไม่ได้เหรอ ก�าลงัท�าก�าไรได้เพยีบเลยช่วง

นี้” เอกกล่าว

ตลุาส่ายหน้า “พวก Freedom สูบไอเทมมาจากพวก NPC ในเกม 

พวกนายกส็ูบมาจากพวกนั้นอกีต่อหนึ่ง ถ้าพวกนายเอามาจนหมด แล้ว

จะด�าเนนิแผนสร้างความป่ันป่วนได้ยงัไง ช่วงนี้เพลาๆ ลงหน่อยกแ็ล้วกนั 

พอได้เวลาด�าเนนิแผนการ ฉนัจะแจ้งไปอกีท”ี

“ตามใจแกกแ็ล้วกนั แกมนันายใหญ่นี่หว่า” เอกกล่าวเรยีบๆ แล้ว

แยกตวัออกไปฝึกกบัพวกในชมรม ถงึอย่างนั้นตลุากลบัสมัผสัได้ถงึความ

หงดุหงดิที่แฝงมาในน�้าเสยีง

คงิกบักรกข็อแยกตวัออกไปฝึกเหมอืนกนั มแีต่ชยัที่ส่ายหน้าอย่าง

อ่อนใจ

“บอกฉันทีซิว่ามันเกิดอะไรขึ้น ไอ้เอกถึงได้ท�าตัวแปลกๆ” ตุลา

ถามอย่างสงสยั

เมื่อชยัเหน็ตลุามองมากฝ็ืนยิ้ม

“นกึแล้วว่านายต้องรู้” ชยัถอนหายใจแล้วอธบิายว่า “ความจรงิ

นายคงรูอ้ยูแ่ล้วว่า บ้านของเอกมนัไม่ได้ร�่ารวยอะไร แล้วการค้าตลาดมดื

มนักท็�าก�าไรได้หลายเท่า เอกมนัเลยแลกเงนิออกมาจากเกมทั้งหมด เรยีก

ว่าตอนนี้มนัมเีงนิเยอะกว่าที่เคยฝันไว้ซะอกี แกคดิดูนะ พวกเราเข้าร่วม

เครอืข่ายตลาดมดืแค่ไม่นาน พอแลกเงนิในเกมเป็นเงนิไทยกลบัมเีงนิเป็น

แสน แกสั่งให้มนัท�าลายเส้นทางหาเงนิ มนักต็้องไม่พอใจอยู่แล้ว”

ตลุาอดขมวดคิ้วไม่ได้ เขาไม่ได้นกึถงึปัญหานี้มาก่อน ตอนนี้ชกั
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จะเข้าใจผู้น�าอาณาจกัร Freedom ขึ้นมาบ้างแล้ว ผลประโยชน์ท�าให้คน

เปลี่ยนไปจรงิๆ ตราบใดที่อาณาจกัร Freedom ยงัคงอยู ่เอกย่อมสามารถ

กอบโกยผลประโยชน์ได้อกีนาน มนิ่า พอเขาสั่งลงดาบอาณาจกัร Free-

dom เจ้าเอกถงึได้ไม่พอใจ

“ไม่ต้องห่วงหรอกว่าไอ้เอกจะท�าแผนของนายพัง ยังไงเครือข่าย

ตลาดมดืตอนนี้ 90% ยงัอยู่ในการควบคมุของตระกูลไป่ ถงึพวกนั้นจะ

พยายามส่งมอบอ�านาจให้พวกเราและ NPC ที่นายส่งมากเ็ถอะ ดงันั้น

ล�าพงัไอ้เอกคนเดยีวท�าอะไรไม่ได้หรอก แต่ฉนัมข้ีอแนะน�านายอย่างหนึ่ง”

ชัยสูดลมหายใจลึกๆ แล้วตัดสินใจกล่าวว่า “นายหาทางดึงตัว 

ไอ้เอกหรอืพวกเราทั้งหมดออกจากเครอืข่ายตลาดมดืจะดกีว่า คงิกบักร

ไม่มปีัญหาหรอก แต่ไอ้เอกมนัยงัมจีติใจไม่มั่นคงพอจะรบัเรื่องแบบนี้”

ตุลาถึงกับถอนหายใจ “พ่อฉันบอกเสมอว่า เงินทองต้องหามา 

ให้ได้ด้วยความสามารถของตวัเอง ถงึจะเกดิความภาคภูมใิจ และใช้มนั

ได้อย่างสบายใจ ถงึตอนนี้บ้านฉนัจะอยู่เฉยๆ ไม่ต้องท�าอะไรกม็กีนิมใีช้

ไปชั่วชวีติ แต่พ่อกบัพี่กญัไม่มคีวามคดิแบบนั้นสกันดิ ฉนัเองกเ็หน็ด้วย 

เลยอยากให้พวกนายหาเงนิให้ได้ด้วยความสามารถของตวัเอง แม้จะเป็น

ในเกมกต็าม ไม่นกึเลยว่ามนัจะออกมาในรูปนี้”

“เอาเป็นว่าพอเข้าเกมคราวหน้า พวกเราจะขอแยกตวัไปเข้าร่วม

กบัสมาคมการค้ากแ็ล้วกนั เรื่องไอ้เอกไม่ต้องเป็นห่วง ฉนัจดัการได้ แล้ว

พอการประลองที่เกาะเริ่มต้นเริ่มขึ้นเมื่อไหร่ พวกเราอาจเข้าร่วมด้วย บอก

ไว้ก่อนนา ตอนนี้พวกเราคลาส 4 กนัทกุคนแล้ว ไม่ได้กระจอกอย่างเมื่อ

ก่อนแน่นอน”

“ได้เลย รบัรองได้เลยว่าฉนัจะจดังานนี้ให้ดทีี่สดุ พวกแกต้องชอบ

แน่นอน แต่บอกไว้ก่อนนะ ในบรรดาคนที่มาฝึก มคีนที่พฒันาฝีมอืจนสู้

กบัแมวของฉนัตวัต่อตวัได้อย่างสูสเีลยทเีดยีว”
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“สู้ตัวต่อตัวได้อย่างสูสี? ถ้าเป็นแบบนั้นฉันก็พอจะรับมือไหว  

น่าสนุกดี ถ้าคนที่มีฝีมือสูงสุดมีฝีมืออยู่แค่นั้น สงสัยฉันจะติดหนึ่งใน 

แปดแน่นอน เตรยีมตวัจ่ายเงนิรางวลัให้ฉนัได้เลย ฮ่าๆๆ”

“ถ้าแกท�าได้นะ” ตลุากล่าวยิ้มๆ

แม้แผนการจะผดิพลาดไปบ้าง แต่กท็�าให้ตลุามโีอกาสรบัรู้ว่า ใน

หมู่เพื่อนของเขา ชัยเป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงที่สุด จึงไม่ถูกผลประโยชน์

ดงึดูด เมื่อพบว่าเพื่อนมแีนวโน้มที่ไม่ด ี ชยัถงึกบัตดัสนิใจให้คนทั้งกลุ่ม

ถอนตวัออกมาอย่างเดด็ขาด ตลุาพอจะเดาได้ว่าเอกจะต้องไม่พอใจ แต่

มันคงไม่รู้ตัวว่า มันมีเพื่อนที่ดีมากขนาดไหน จนเขาอดกล่าวออกมา 

ไม่ได้ว่า

“ไอ้เอกโชคดจีรงิๆ ที่มเีพื่อนอย่างแก”

ชยัเพยีงยิ้มเลก็น้อย แล้วหนัไปมองเพื่อนๆ ที่ก�าลงัจบัคู่ประลอง

กนัอยู่

‘ให้ตายเหอะ! ไอ้ชยัหล่อกไ็ม่หล่อ ด�ากด็�า แต่ท�าไมวนันี้มนัถงึเท่

ได้ขนาดนี้วะเนี่ย’


