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ประเทศไทย ค.ศ. 2098

Imperial Grand State อาคารลอยฟ้าใจกลางเมอืง

“ยนิดตี้อนรบัทุกท่าน ผมคอื บลิ หนึ่งในผู้บรหิารเกมโซนเอเชยี ที่ก�าลงัเปิดให้

บรกิาร กอ่นอื่นขอขอบคณุที่มาร่วมงานแถลงข่าวเปิดตวัเกมแนว ฮาร์ดคอร์ เซอร์ไววลั 

(Hardcore Survival) อย่าง Unidentified District หรอืที่ทุกท่านรู้จกักนัในชื่อ 

U.I.D” ชายชุดสูทขาวกล่าวภายในห้องระดบัแกรนด์ที่ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุด

คา่เช่าพื้นที่ห้องนี้สงูมากจนพอที่จะใช้ตั้งบรษิทัเลก็ๆ สกัแห่งหนึ่งได้เลยทเีดยีว 

แต่นั่นไม่ส�าคัญเท่ากับงานแถลงข่าวเปิดตัวเกม U.I.D ที่สร้างรายได้มหาศาลในทุก

ประเทศที่เปิดให้บริการอย่างถล่มทลาย ถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนโฉมหน้าของยุคแห่ง

เทคโนโลยเีกมเลยกว่็าได้ และภายในห้องสี่เหลี่ยมที่กว้างขนาดบรรจรุถยนต์ราวๆ 100 

คนัได้นั้นกเ็ตม็ไปด้วยนกัข่าวและผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งการนัตไีด้ถงึความน่าสนใจของเกม 

โดยบรรยากาศการแถลงข่าวนี้จะถ่ายทอดสดออกไปทั่วทั้งประเทศเลยทเีดยีว

“อย่างที่ทุกท่านรู้กันว่า U.I.D คือโลกเสมือนอีกโลกหนึ่ง ซึ่งสร้างขึ้นโดย

โปรแกรมเครื่องเล่นเฉพาะที่พฒันาขึ้นอย่างลบัๆ มากว่า 30 ปีภายใต้ชื่อ IllusionFEELs 

หรอื โปรแกรม ILSF (อลิฟ์) ซึ่งผมรบัรองว่าภายใน 30 ปีข้างหน้านี้จะยงัไม่มใีคร

พฒันาเทคโนโลยไีด้เหนอืกว่าเรา นั่นท�าให้เกม U.I.D มผีูเ้ล่นออนไลน์ทั่วโลกพร้อมกนั

กว่า 20 ล้านคน และมยีอดลงทะเบยีนทะลุ 100 ล้าน ID”
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ทนัททีี่กล่าวถงึจ�านวนผูเ้ลน่ปัจจบุนั เสยีงฮอืฮากด็งัขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะนั่น

เป็นสถติกิารเล่นเกมออนไลน์พร้อมกนัที่ยงัไม่เคยปรากฏมาก่อน และมแีนวโน้มจะสูง

ขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากการรุกคบืเปิดให้บรกิารเกมที่มเีป้าหมายไปทุกประเทศทั่วโลก

“ฮ่าๆ น่าตกใจใช่มั้ยครบั” บลิถามแกมหวัเราะเพื่อเรยีกความสนใจอกีครั้ง

“อะแฮ่ม! ส�าหรบัเนื้อหาของเกมนั้นจะเกี่ยวกบัโลกที่ประชากรทั่วทั้งโลกตดิเชื้อ...

ใช่แล้วครบั ในความเข้าใจของหลายๆ ท่าน มนัอาจจะเป็นซอมบี้ แต่สิ่งมชีวีติที่ตดิเชื้อ

และเกดิการกลายพนัธุ์ภายในโลกของ U.I.D นั้นจะถูกเรยีกว่า ไอกสิ (IGIS – Inhu-

man Growth Infection Status) ซึ่งมันไม่ได้มีเป้าหมายในการฆ่ามนุษย์เพื่อกิน

เหมอืนต�านานซอมบี้ที่ท่านทั้งหลายเคยได้ยนิ แต่มนัโจมตผีูค้นเพยีงเพื่อให้การตดิเชื้อ

เพิ่มมากขึ้นเท่านั้น และผู้เล่นจะสวมบทบาทเป็นผู้รอดชีวิตที่มีเป้าหมายหลักร่วมกัน  

ในส่วนนี้ผมจะขอพูดเพิ่มเติมภายหลัง” บิลหยุดพูดก่อนจะยกแก้วน�้าที่หุ่นดรอยด์น�า

มาเสริ์ฟขึ้นดื่มเพื่อดบักระหาย

ดเูหมอืนว่าจะไม่มใีครประหลาดใจกบัเนื้อหาของเกมสกัเท่าไร เนื่องจากทกุคน

รู้ดีกันอยู่แล้ว เพราะถึงแม้เกมจะเพิ่งเปิดให้บริการเพียง 3 เดือนเท่านั้น แต่สื่อต่าง

ประเทศได้ท�ารีวิวเกมหรือข้อมูลเกมถึงขนาดเปิดเป็นเว็บไซต์ขนาดใหญ่ ที่มีข้อมูล 

หมุนเวยีนทกุๆ นาท ีรวมถงึตลาดการซื้อขายที่เตบิโตและมมีลูค่าสงูมากพอที่จะท�าเป็น

งานอดเิรกหรอือาชพีหลกัได้เลยทเีดยีว

“ทางด้านตวัเกมนั้นเป็นแบบเรยีลไทม์ (Real Time) เนื่องด้วยเทคโนโลยขีอง

เรายังไม่สูงพอที่จะท�าให้เวลาในโลกเสมือนมีมากกว่าปัจจุบัน เราจึงจ�าเป็นต้องจ�ากัด

เวลาการเล่นไว้ที่ 8 ชั่วโมงต่อวนัของทุกวนั โดยเครื่องเล่น ILSF ที่ถูกตดิตั้งไว้จะเชื่อม

ต่อเข้ากบัร่างกายของคณุโดยตรงผ่านทั้งสี่มมุห้อง” บลิผายมอืทั้งสองข้างออกพร้อมกบั

ที่ภาพฮอโลแกรมถกูฉายขึ้นทั่วทั้งห้องแกรนด์ ให้ผูเ้ลน่เหน็เครื่องสี่เหลี่ยมมสีายระโยง

ระยาง ซึ่งตดิตั้งไว้ที่ทั้งสี่มุมห้องในรูปแบบสามมติ ิเพื่อให้ผู้ร่วมงานเลื่อนดูได้ทุกองศา

“ใช่แล้วครบั ทนัททีี่คณุอยูใ่นกรอบสี่เหลี่ยมของเครื่องทั้งสี่นี้ คณุกไ็ด้เขา้สูโ่ลก

มายาที่ไม่อาจหยั่งถงึของ ILSF แล้ว”

ทนัททีี่บลิพูดจบ ทั่วทั้งห้องกส็ั่นสะเทอืนเลก็น้อย ก่อนที่แสงเลเซอร์สเีขยีวจะ

ถูกปล่อยออกมาจากเครื่องเล่น ILSF ทั้งสี่มมุ และพุง่ผ่านทกุคนไปอย่างรวดเรว็พร้อม

กับภาพที่มุมห้องค่อยๆ เปลี่ยนไปกลายเป็นทุ่งหญ้าสีเขียวขจียาวสุดลูกหูลูกตา 
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ท่ามกลางความตื่นตะลงึของผู้ที่เพิ่งเคยสมัผสัโลกมายาแบบนี้เป็นครั้งแรก

จากห้องแถลงข่าวก็กลายเป็นผืนดินที่สัมผัสสายลมและต้นหญ้าพลิ้วไหวได้

เสมอืนจรงิ กลิ่นดนิกลิ่นทรายหรอืสิ่งแวดล้อมรอบตวัไม่ต่างอะไรกบัของจรงิเลยแม้แต่

น้อย และให้ความรู้สกึเหมอืนเดนิไปไกลแค่ไหนกไ็ด้เท่าที่ต้องการ ถงึแม้ว่าจรงิๆ แล้ว

มพีื้นที่ขนาดบรรจุรถยนต์ 100 คนักต็าม

“ในโลกแห่งมายานี้ตามธรรมชาตแิลว้คณุจะเหมอืนแค่ฝนัไป แต่ทกุๆ สิ่งที่คณุ

กระท�าในนี้จะถกูบนัทกึลงในโปรแกรม ILSF ที่เชื่อมต่อกบัเครื่องแม่ของบรษิทัโดยตรง 

ผ่านการป้องกนัการแฮก็ระดบัสงูสดุที่พฒันาอยูต่ลอดเวลา และข้อมลูทั้งหมดจะถกูเกบ็

เป็นความลบัภายใต้ U.I.D ของคุณ เพราะฉะนั้นแล้วขอให้วางใจได้

“ด้านการเล่นนั้นอย่างที่รู้กนัว่าเราเปิดบรกิาร 8 ชั่วโมงต่อวนั ทกุท่านเลอืกระยะ

เวลาการออนไลน์เองได้ แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกท่านควรรู้เพิ่มเติมคือ เมื่อล็อกอินแล้วจะไม่

สามารถลอ็กเอาต์ออกจากเกมได้จนกว่าจะครบ 8  ชั่วโมง เมื่อครบก�าหนดเวลาแล้ว

ทุกท่านกจ็ะตื่นขึ้น และรู้สกึเหมอืนเพยีงฝันไปเท่านั้น ร่างกายยงัคงมพีลงัส�าหรบัท�างาน

เตม็ที่ ไม่ว่าในความฝันนั้นคุณจะใช้แรงไปมากเท่าไรกต็าม

“เครื่องมาตรฐานที่เราจ�าหน่ายนั้นเล่นได้พร้อมกันสูงสุด 5 คนภายในห้อง

สี่เหลี่ยมที่ตดิตั้งเครื่องเล่นเกม ILSF ไว้ หากจ�านวนผู้เล่นมากกว่านั้น ระบบตาข่าย

เซนเซอร์กจ็ะร้องเตอืน และจะไม่ท�างานจนกว่าจ�านวนผูเ้ล่นจะไม่เกนิมาตรฐานที่ก�าหนด

ไว้...อ้อ! ผมลมืไป เกมนี้ส�าหรบัผู้ที่อายุ 18 ปีบรบิูรณ์ขึ้นไปเท่านั้นนะครบั”

ค�าพูดปิดท้ายที่ฟังดูทะเล้นดงัขึ้นทั่วโลก เสมอืนถูกสร้างผ่านโปรแกรม ILSF 

กระนั้นก็ไม่มีใครเห็นบิลภายในโลกนี้ได้ จะได้ยินก็เพียงแค่เสียงของเขาที่ดังกึกก้อง

ชดัเจนอยู่ในหวัเท่านั้น...ใช่แล้ว ในโลกนี้เขาคอืพระเจ้าดีๆ  นี่เอง ส�าหรบัใครที่สงสยัว่า

ท�าไมผู้เล่นถงึต้องอายุ 18 ปีขึ้นไป นั่นกเ็พราะว่านี่คอืเกมแนวฮาร์ดคอร์ เซอร์ไววลั ที่

มอีตัราความเจบ็ปวดเท่ากบั 40 เปอร์เซน็ต์ของความเจบ็ปวดจรงิ ไม่ว่าคณุจะถกูท�าร้าย

ด้วยมดี ดาบ ปืน หรอืคมเขี้ยวพวกไอกสิ คุณจะรู้สกึเจบ็ปวดเป็น 40 เปอร์เซน็ต์ของ

ความเจบ็ปวดจรงิ นั่นกเ็พื่อความสมจรงิของเกม “และข้อมูลภายในเกมทุกอย่าง ทั้ง

ไอเทม ต�าแหน่ง ระดบั ยศ เหรยีญ และอื่นๆ อกีมากมายจะถูกแยกบนัทกึไว้ในชปิ

ขนาดเท่าข้อนิ้วมอื” ภาพฮอโลแกรมขนาดใหญ่ปรากฏที่กลางทุ่งหญ้าอกีครั้ง ดงึความ

สนใจจากทุกคนให้หนัมามอง



10  U.I.D - Unidentified District Online เกม • คน • คลั่ง เล่ม 1

“ชปินี้ใช้งานได้กบัโปรแกรม ILSF เท่านั้น หากมกีารพยายามเข้าถงึข้อมูลโดย

โปรแกรมอื่น ชิปนี้จะท�าลายตัวเองทิ้งทันที เพราะฉะนั้นผู้ที่คิดจะแฮ็กเกมก็ต้องแฮ็ก

โปรแกรม ILSF ให้ได้เสยีก่อน ซึ่งผมขอรบัประกนัว่าไม่มใีครบนโลกนี้ท�าได้ เว้นแต่

ว่าคุณจะนั่งไทม์แมชชีนมาจากโลกอนาคตครับ ฮ่าๆๆ” บิลหัวเราะอย่างมั่นใจใน

โปรแกรมป้องกันเต็มที่ เพราะจากการเปิดให้บริการมา 3 เดือนในโซนสหรัฐอเมริกา 

ยุโรป และเอเชยี ยงัไม่พบการถูกโจรกรรมข้อมูลแต่อย่างใด

“ด้านชิปนั้นจะระบุระดับของผู้เล่นตามสีของชิปที่สังเกตได้ง่ายๆ คือ บรอนซ์ 

(สทีองแดง) ซลิเวอร์ (สเีงนิ) แซปไฟร์ (สฟี้า) เอเมอรลัด์ (สเีขยีวใส) รูบี้ (สแีดง) โกลด์ 

(สทีอง) แพลทนิมั (สขีาว) ไดมอนด์ (สใีส) และบลูมูน (สนี�้าเงนิ) ซึ่งตอนนี้ระดบัสูงสุด

ของชิปคือสีน�้าเงินใส บลูมูน แร่อัญมณีที่สวยงามที่สุดในโลกที่เราเพิ่งค้นพบบน 

ดวงจันทร์เมื่อ ค.ศ. 2042 ที่ผ่านมาครับ ถ้านับรวมแล้วก็จะมีทั้งหมด 9 ระดับ  

สามารถใส่ชปิเชื่อมต่อกบัอุปกรณ์เทรดดงิอาร์ม (Trading Arm) ได้”

ภาพฮอโลแกรมเปลี่ยนจากภาพชปิสตี่างๆ เป็นภาพปลอกแขนเหลก็ที่ถูกเรยีก

อย่างสากลว่า เทรดดิงอาร์ม ซึ่งใช้ส�าหรับการซื้อขายของภายนอกหลังจากที่ตัวเกม 

ไม่ได้เปิดให้บรกิาร และเปรยีบเสมอืนอุปกรณ์ที่ใส่เพื่อแสดงให้คนอื่นรู้ว่าเราคอืผู้เล่น

ของเกม U.I.D โดยชปิที่ใส่เข้าไปนั้นจะถกูซลีไว้ด้วยฟิล์มใสที่ป้องกนัได้เป็นอย่างด ีแต่

ยงัคงมองเหน็ไดด้ว้ยตาเปลา่ เรยีกได้ว่าเสมอืนอปุกรณ์โชว์ระดบัของตวัเองกไ็ม่ผดินกั

“เอาละ ถ้าพูดถงึการเสยีชวีติภายในเกม แน่นอนความเจบ็ปวดที่คุณได้รบัคอื 

40 เปอร์เซน็ต์ แต่นอกเหนอืกว่านั้นคอืชปิของคณุจะถูกท�าลายไปด้วย และคณุจะเชื่อม

ต่อเข้าโลกของ U.I.D ในวนันั้นๆ ไม่ได้อกี หรอืสรุปง่ายๆ กค็อืตวัละครของคุณได้ตาย

ไปจรงิๆ ภายในโลกของ U.I.D”

“ส่วนข้อมูลเกมในส่วนต่างๆ ที่เจาะลกึลงไปนั้น ผมขอเชญิชวนทุกท่านเข้ามา

ร่วมเป็นกองก�าลังให้โลกใบใหม่แห่งนี้ มาพบ...มาสัมผัสตัวเกมที่สมจริงจนท�าให้คุณ 

อดคิดถึงช่วงเวลาพักผ่อนอันแสนมีค่าในตอนกลางคืนไม่ได้ ไม่กระทบต่อการเรียน 

ร่างกาย หรอืการท�างานใดๆ ทั้งสิ้น ขอเพยีงแค่ช่วงเวลานั้นเป็นเวลานอนของคุณกพ็อ” 

พลนัฝนกต็กลงมาอย่างแรง ฟ้าร้องฟ้าผ่าราวกบัว่าพายุโหมกระหน�่า ทุกคนเปียกปอน 

แต่ไม่มทีี่ให้หลบฝน ผนืดนิรอบๆ เริ่มสั่นสะเทอืนราวกบัแผ่นดนิไหว ผนืดนิที่เขยีวขจี

ถูกแทนที่ด้วยตกึรามบ้านช่องที่ดูทรุดโทรม พร้อมจะถล่มได้ทุกเมื่อ



walkAROUND  11  

“กรี๊ดดด!!!” นกัข่าวสาวกรี๊ดลั่นเมื่อมองไปบนดาดฟ้าตกึ นั่นคอืมนษุย์ผูต้ดิเชื้อ

ที่เรียกว่าไอกิส มันจ้องเธอตาเขม็ง มีปุ่มทั่วตัวดูน่าเกลียดน่ากลัว ผิวหนังทุกส่วนดู

คล้ายถูกไฟลวก มนัไม่สวมเสื้อผ้า แม้มองภายนอกอาจจะยงัจ�าแนกเพศออก แต่พวก

มนัไม่มอีวยัวะเพศหลงเหลอือยู่เลย มเีพยีงรูปร่างที่บดิเบี้ยว และเขี้ยวเลบ็ที่แหลมคม

พร้อมเข้าประหตัประหารศตัรู

“และนี่คอืขุมพลงัของโปรแกรม ILSF”

“ไม่ว่าจะเป็นฝนตก ฟ้าร้องฟ้าผ่า คลื่นทะเลยกัษ์ หรอืพายุเฮอร์รเิคน อากาศ

ที่รอ้นอบอา้วแทบจะเผาคณุเป็นจณุ หรอืหนาวเยน็จดัจนแชแ่ขง็คณุให้กลายเป็นตุก๊ตา

หมิะ ที่นี่เรามใีห้คุณสมัผสัได้ทุกอย่าง” ขณะเสยีงพูดนั้นดงัก้องกงัวาน ภาพรอบห้องก็

เริ่มบิดเบี้ยวคล้ายกับหลุมมิติ หรืออะไรสักอย่างที่มีความน่ากลัวมากพอที่จะท�าให้ 

คนขวญัอ่อนต้องหลบัตาปิดหูด้วยความสยองเกล้า

“เข้ามาส ิเข้ามาดูทุกอย่างในโลกนี้ด้วยตาของคุณเอง เข้ามาตามหาอ�านาจและ

เงินตราที่อาจอยู่ในมือคุณ ด้วยยอดการซื้อขายแลกเปลี่ยนไอเทมในเกม ที่มากเสีย 

ยิ่งกว่าเงนิหมุนเวยีนภายในประเทศเลก็ๆ”

“เราชวนคุณ...คุณ...เลอืกเอง!!”

ท่ามกลางความตกตะลึงของทุกคนที่หวาดกลัว แต่เพียงแค่กะพริบตาเท่านั้น 

ทกุคนกก็ลบัมาอยูภ่ายในห้องแถลงข่าวเหมอืนเดมิ...สภาพร่างกายที่เปียกปอนจากพายุ

ฝนเมื่อครู่ก็หายไป ทั่วทั้งห้องมีเพียงความเงียบสงบ ไม่มีเสียงใดๆ นอกจากเสียง 

หายใจหอบฟืดฟาด เหงื่อผดุออกมาจากรขูมุขนของผูท้ี่ประสบพบเจอความเสมอืนจรงิ

ในโลกของ ILSF เป็นครั้งแรก

นักข่าวสาวที่กรี๊ดลั่นเมื่อครู่ทาบมือเรียวบางไว้ที่อก เธอไม่มีวันลืมเหตุการณ์

เมื่อไม่กี่วนิาททีี่แล้วไปชั่วชวีติอย่างแน่นอน และทกุๆ อย่างที่เกดิขึ้นนั้นถกูถ่ายทอดสด

ออกไปทั่วทั้งประเทศ เป็นการตอกย�้าถึงความสมจริงของโปรแกรม ILSF หรือเกม 

U.I.D

“ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ Unidentified District ผมขอจบการแถลงข่าว 

แต่เพยีงเท่านี้…”

เสยีงก้องกงัวานดงัขึ้นก่อนจะค่อยๆ หายไปพร้อมกบัตวัของบลิ ไม่มใีครรู้ว่า

เขาหายไปตอนไหน ไม่มีใครเห็นเขาเลย หรือเขาไม่มีตัวตนอยู่ในห้องนี้มาตั้งแต่แรก
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แล้ว ซึ่งไม่มใีครให้ค�าตอบได้

ไม่มเีลยสกัคน...



“U.I.D ขอขอบคณุทกุความสนบัสนนุ หลงัจากเปิดเซร์ิฟเวอร์มาได้ 2 สปัดาห์ 

ยอดการเล่นภายในกท็ะลุหลกัล้านเป็นที่เรยีบร้อยแล้วค่ะ ตอนนี้เรามกีจิกรรมส�าหรบั

ขอบคุณ...”

“หนวกหูชะมดั” เสยีงสบถมาจากชายหนุ่มผมยาวยุ่งเหยงิ มเีคราแพะเลก็ๆ ที่

ปลายคาง รปูร่างไม่ก�าย�านกั แต่มกีล้ามพอขู่โจรกระจอกไดอ้ยูบ้่างเมื่อรวมกบัความสงู 

180 เซนตเิมตร  อย่างไรกต็าม ถ้าดจูากเสื้อกล้ามสขีาวหม่นกบักางเกงยนีขาดๆ นาฬิกา

ตวัประกอบสภาพทรุดโทรมที่ไม่เดนิมาปีกว่าแล้ว และรองเท้าผ้าใบที่ขาดรุ่ยจนนิ้วโป้ง

ทะลุออกมาสัมผัสอากาศร้อนยามบ่ายได้...นั่นท�าให้เขาดูเหมือนพวกโจรกระจอก

มากกว่า 

“ไม่ได้งานอกีตามเคย” ชายหนุ่มขย�ากระดาษจดเบอร์โทร. บรษิทัที่เป็นความ

หวงัสดุท้ายทิ้งก่อนจะบดขยี้ด้วยเท้าพร้อมกบัถอนหายใจออกมาเป็นระลอกเมื่อมองไป

ทางไหนก็เห็นแต่ปลอกแขน ที่เหมือนจะเป็นเทรนด์ฮิตมาตั้งแต่สัปดาห์ก่อน รู้สึกมัน

จะถูกเรยีกว่าเทรดดงิอาร์มสนิะ

‘เฮอะ ไอ้พวกติดเกมเอ๊ย ชีวิตสุขสบายของพวกที่ไม่ต้องดิ้นรนอย่างแกนี่มัน

โชคดฉีบิ...ให้ตายสพิบัผ่า’

พลั่กกก!! “เฮ้ย! อะไรของแกวะ รบีขนาดนี้ พ่อจอดรถรอหน้าโรงเรยีนรึิไง!” 

คนด่า ด่าพร้อมชูนิ้วกลางก่อนจะหันไปมองแผ่นหลังของชายร่างเล็กที่เพิ่งชนไหล่เขา

1

 โอกาสของคนตกงาน
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แล้วหนไีปหน้าด้านๆ ไม่สนใจค�าด่าของเขาแม้แต่น้อย และขณะที่เขาก�าลงัมองโลกใน

แง่ลบอยู่นั้น เสยีงไซเรนของ ฟลายไบค์ (Fly Bike หรอืยานพาหนะอากาศขนาดเลก็) 

กด็งัขึ้นเรยีกความสนใจจากคนบรเิวณรอบๆ เพยีงเท่านี้สมองที่แม้จะไม่ค่อยได้ใช้งาน

สกัเท่าไรกพ็อจะปะตดิปะต่อได้ว่า คนที่เดนิชนเขาแล้วหนไีปเป็น...โจรกระจอกแน่นอน

“อย่างนี้กส็วยเซ่ไอ้หนุม่!” เขาแสยะยิ้มก่อนจะวิ่งไล่ตามโจรกระจอกไปทนัทด้ีวย

ความหมั่นไส้หรอืเพราะเป็นพลเมอืงดกีไ็ม่ทราบ 

‘ไปทางซอย 72 งั้นร ึ ถ้าตรงไปทางนั้นกจ็ะเจอทางแยกซ้ายขวา ทางซ้ายเป็น

ทางออกถนนใหญ่ เจ้านั่นคงไม่เลอืกทางนั้นแน่ เพราะฟลายไบค์จะได้เปรยีบในพื้นที่

กว้าง มันคงจะเลือกทางขวาที่เป็นย่านชุมชนและมีตึกรามบ้านช่องบดบังมากกว่า’  

ชายหนุ่มเดาเส้นทางเดินของโจรกระจอก ก่อนจะมุ่งไปทางซอยลัดด้านข้างที่เขา 

คุ้นเคยดี

“แฮก แฮก...ไอ้บ้าเอ๊ย มนัจะตามตดิเกนิไปแล้วนะเว้ย” หวัขโมยมอืสมคัรเล่น

ที่เพิ่งถูกไล่ล่าด้วยฟลายไบค์เป็นครั้งแรกวิ่งเหงื่อตกพลางบ่น ตอนนี้เขาเหนื่อยล้ามาก

หลงัจากวิ่งมาเป็นเวลากว่าครึ่งชั่วโมง

แม้ฟลายไบค์จะไม่สามารถจับเขาได้ แต่เครื่องเซนเซอร์ติดตามเป้าหมายใน

ระยะ 1 กโิลเมตรท�าให้ต�ารวจรู้ต�าแหน่งของหวัขโมยอย่างเขาได้แน่ชดั และเมื่อไรที่เขา

เหนื่อยหรอืหยุดวิ่ง นั่นคอืจุดจบ เพราะกองก�าลงัภาคพื้นดนิจะเข้าถงึตวัเขาได้ภายใน

ไม่กี่อดึใจ

“เป้าหมายหลบหนไีปทางแยกขวาเข้าซอย 48 ของ แอเรยี 17 ไปแล้ว เซนเซอร์

ตรวจสอบอัตราความถี่ของการหายใจสูงขึ้นเรื่อยๆ ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่  

แอเรยี 17 ที่ใกล้ที่สุดเตรยีมตวัให้พร้อมด้วย”

เสียงไซเรนยังคงดังต่อเนื่องพร้อมกับที่ฟลายไบค์บินเข้าไปสู่ย่านชุมชนที่มีคน

พลุกพล่าน จนมองเป้าหมายด้วยตาเปล่าไม่เหน็ แม้ว่าเซนเซอร์จะยงัจบัสถานที่ได้อยู่

กต็าม ทว่า...ปัญหาที่แย่ที่สดุกค็อืสายไฟฟ้าที่โยงกบัตกึรามบ้านช่องท�าให้ฟลายไบค์บนิ

ผ่านเข้าไปไม่ได้

“เป้าหมายก�าลังจะหลุด ย�้า! เป้าหมายก�าลังจะหลุดไปแล้ว!” ผู ้พิทักษ์

สันติราษฎร์แจ้งครั้งสุดท้ายก่อนจะชัตดาวน์ระบบคอมพิวเตอร์ของฟลายไบค์ และ
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กระโดดลงมาที่ความสงู 10 เมตร จากนี้ไปเขาจะต้องตามล่าภาคพื้นดนิโดยไร้ซึ่งเรดาร์

“ฮ่าๆๆ อย่างที่คดิไว้เลย ฟลายไบค์ไม่สามารถบนิพ้นสายไฟฟ้าที่โยงอยูร่ะหว่าง

ตกึสูงแถวนี้ได้ ลาขาดละนะไอ้พวกบ้าทั้งหลาย! ภาคพื้นดนิแบบนี้พวกแกไม่มทีางได้

กนิข้าหรอกโว้ย!!” หวัขโมยหนุ่มตะโกนทิ้งท้าย มอืสองข้างกระชบักระเป๋าสนี�้าตาลซึ่ง

บรรจุของที่ขโมยมาจนตุงอย่างฮึกเหิมและมั่นใจในการหลบหนีของตัวเอง ถ้าเป็นการ

ไล่ล่าทางพื้นดนิละก.็..เขาหนพี้นมาแล้วทุกครั้งจนถงึปัจจุบนั

ตุ้บ! ก่อนที่หวัขโมยจะเลี้ยวเข้าซอยและลอยนวลไป เขาชนกบัชายร่างก�าย�าที่

สูงใหญ่พอจะขู่โจรกระจอกให้หงอได้

“เซอร์ไพรส์!!!” เสยีงตะโกนบ่งบอกว่าดูอารมณ์ดทีี่จบัเหยื่อได้

“กะ...แก...ไม่ใช่ต�ารวจนี่นา ฮ่าๆ...อย่ามายุ่งดกีว่า”

หวัขโมยท�าใจดสีูเ้สอืก่อนจะคว้ามดีหลงัเป้ไว้ด้วยมอืข้างขวาอย่างรวดเรว็…เมื่อ

เหน็ว่าคนตรงหน้าไม่มทีท่ีาจะถอยแน่แล้ว และหากชกัช้ากอ็าจจะถกูต�ารวจท้องที่จบักมุ

ได้ พูดได้ว่าตอนนี้เขาถูกบบีจนไม่เหลอืทางไหนอกีแล้ว

“เสยีใจด้วยนะ แต่การหลบหนภีาคพื้นดนิของแกจบแล้วไอ้หนู” ชายหนุ่มเอ่ย

พร้อมท�าสายตาเย้ยหยนั

“ยะ…อย่ามาล้อเล่นนะโว้ย!!” หวัขโมยตะโกนอย่างฮกึเหมิครั้งสุดท้ายและแทง

มดีลงไปสุดก�าลงั!!

“ซอย 42 แอเรยี 17 ไม่พบวี่แววคนร้าย”

“ซอย 44 กด็้วย นายแน่ใจนะว่ามาแถวนี้น่ะ”

“46 กเ็ช่นกนั เราปิดล้อมไว้แล้ว แต่ไม่เหน็วี่แววเลย”

ไม่มเีสยีงตอบรบัจากต้นสงักดัที่ขอความช่วยเหลอื หลงัจากที่เขากระโดดลงมา

จากฟลายไบค์ 5 นาทแีล้ว แต่กลบัแกะรอยใดๆ เพิ่มไม่ได้เลย

“ให้ตายส.ิ..บ้าชะมดั!!!” นายต�ารวจสบถอย่างอารมณ์เสยีเมื่อมองไปทางไหนก็

เหน็แต่ฝูงชนและตรอกซอยยบิย่อยเตม็ไปหมด

“ทางนี้ก็สูญเสียเป้าหมายแล้วเช่นกัน” ค�าตอบที่สิ้นหวังดังขึ้นท่ามกลางความ

เงยีบที่เกดิขึ้นชั่วขณะ 

“เป้าหมายที่ว่าน่ะ หมอนี่ใช่มั้ยครบัคุณต�ารวจฟลายไบค์”

ประโยคนั้นราวกับเสียงสวรรค์จากชายหนุ่มสูง 180 เซนติเมตร ที่แบกเจ้า 
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หวัขโมยไร้สตเิอาไว้ มอือกีข้างของเขาถอืของกลาง ซึ่งเป็นกระเป๋าสนี�้าตาลที่ถูกขโมย

ไป ท่ามกลางความตื่นตะลึงของทุกคนที่ไม่คาดคิดว่าจะมีพลเมืองดีจับคนร้ายได้  

เพราะปกตหินึ่งร้อยคดจีะมสีกัคดทีี่ได้พลเมอืงดชี่วยไว้เช่นนี้

“เราได้ตัวผู้ต้องหาแล้ว...ยกเลิกการปิดล้อมได้” ต�ารวจหนุ่มกล่าวผ่านหมวก

สื่อสารด้วยภาพฮอโลแกรมภายใน และหยุดการเชื่อมต่อลง

ณ ร้านขายอปุกรณ์เกม U.I.D  [17.08 PM]

“อ้า ขอบคุณมาก ขอบคุณมาก ขอบคุณมาก ถ้าไม่ได้คุณช่วยไว้ ร้านเราแย่

แน่ๆ” ชายแก่อายุราวห้าสิบผู้เป็นเจ้าของร้านกล่าวขอบคุณพลางจับมือชายหนุ่ม ที่ 

ตอนนี้ได้ชื่อว่าเป็นพลเมอืงดไีปโดยปรยิาย

‘ให้ตายส ิของในเป้นั่นเป็นอุปกรณ์เกมหรอกหรอืนี่ แถมร้านเลก็ๆ แบบนี้กค็ง

ไม่มีอะไรตอบแทนให้เราหรอกมั้ง แย่จริงๆ เสียเวลาชะมัด’ ชายหนุ่มเกาหัวแกรกๆ 

ระหว่างตหีน้ายิ้มสร้างภาพ เพราะเขาไม่ค่อยสนใจเรื่องเกมอยู่แล้ว

“ซลิเวอร์ชปิพร้อมเทรดดงิอาร์มทั้งหมด 3 ชุดนี่มูลค่ากว่า 1,500,000 บาทเลย

นา ไม่รู้จะขอบคุณยงัไงด”ี เถ้าแก่กล่าวพลางหยบิอุปกรณ์เทรดดงิอาร์มที่ฝังชปิระดบั

ซลิเวอร์ไว้ออกมาทลีะชิ้น ทลีะชิ้น 

ชายหนุ่มลุกขึ้นโต้ทนัท ี“ล้านห้า! ไอ้ของเล่นพวกเนี้ยมนัแพงขนาดนั้นเลยหรอื

ลุง บ้าแล้ว”

“แน่ละสิ ก็เกมมันออกจะฮิตซะขนาดนั้นนี่นา ไม่รู้อะไรเลยหรือไงพ่อหนุ่ม... 

ว่ากันว่าไอเทมในเกมเนี้ยเป็นที่ต้องการในตลาดสูงมาก ถ้าเล่นดีๆ ก็อาจจะมีเงินใช้ 

เดอืนนงึเป็นแสนเลยนะ หึๆ ”

เพยีงแค่ค�าพูดไม่กี่ค�ากต็ดัสนิอนาคตของคนคนหนึ่งได้ไม่ยากแล้ว

“ปะ…เปน็แสน...ต่อเดอืน” ชายหนุม่ที่สภาพร่างกายทรดุโทรมก�าลงัจนิตนาการ

ถงึสภาพตวัเองที่ดูดขีึ้นกว่าแต่ก่อน 

“น่าสนใจใช่ไหมล่ะ ถ้าจะซื้อละกเ็ดี๋ยวลุงลดราคาให้พเิศษเลยนะ ถือเป็นของ

ตอบแทนไง...ถ้าเป็นชปิระดบัเงนิพร้อมเทรดดงิอาร์มละก ็สนนราคาอยู่ที่ 50,000 บาท 

ลุงลดให้พเิศษเหลอื 15,000 บาทเลยเอ้า!” ลุงยิ้มร่า

ชายหนุม่หบุยิ้มและหยดุฝันถงึทกุสิ่งทกุอย่างในอนาคตที่ก�าลงัจะเกดิขึ้นทนัท.ี.. 
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กใ็นเมื่อเขามเีงนิตดิตวัอยู่แค่เจด็พนักว่าบาทกบัเศษอกีนดิหน่อยเท่านั้นเอง

“อ้าว...เงนิไม่พออย่างนั้นสนิะ กว็่าอยู่หรอก ขอโทษทนีะ” ด้วยความที่เป็นคน

ค้าขายท�าให้เถ้าแก่อ่านคนออกทางสายตา แล้วเก็บซิลเวอร์ชิปพร้อมเทรดดิงอาร์ม 

ลงสตอ็กก่อนจะเดนิหายเข้าไปในร้าน โดยไม่พูดอะไรเลย

ชายหนุ่มถอนหายใจเฮือกหนึ่งและหันหลังเตรียมเดินออกจากร้าน...ใช่แล้ว...

โลกนี้ไม่มทีี่ว่างส�าหรบัพวกยาจกหรอก โลกนี้หมนุไปด้วยเงนิตราเสมอ ไม่ว่าจะยคุสมยั

ไหนกต็าม

ให้ตายส.ิ..เจบ็ใจนกั...เจบ็ใจที่สุดเลย...! 

เขาก�ามอืแน่นก่อนจะบบีราวจบัประตูเพื่อระบายอารมณ์ผ่านมอืข้างนั้น

“เดี๋ยวสพิ่อหนุ่ม! จะรบีไปไหนล่ะ รอก่อน”

เสยีงเรยีกของเถ้าแก่ท�าให้ชายหนุม่มคีวามหวงัอกีครั้งพร้อมกบัปิดประตูให้สนทิ

ดงัเดมิ...หากเมื่อครู่เขารบีก้าวขาออกไปกค็งจะพลาดโอกาสนี้ไปอย่างแน่นอน

“นี่เป็นชปิระดบับรอนซ์ ลุงจ�าได้ว่ามนัเหลอืค้างสตอ็กอยู่อนันงึเลยไปเอามาให้ 

มีเงินติดตัวอยู่เท่าไรล่ะหือ ไอ้หนู” ลุงยิ้มร่าพลางเช็ดเหงื่อที่ไหลย้อยจากการลุยคลัง

เกบ็ของหลงัร้าน

“7,320...เอ่อ...7,328 บาท” ลกูค้ารายย่อยที่สดุเท่าที่ลงุเคยให้บรกิารมาเอ่ยปาก

เมื่อนบัเงนิในกระเป๋าเสรจ็

“ชปิระดบับรอนซ์พร้อมเทรดดงิอาร์มเนี่ยราคามนัอยู่ที่ 25,000 บาท ลุงเคาะ

ขายให้ที่ 5,000 กแ็ล้วกนั ตกลงไหม” เถ้าแก่กล่าวโดยไม่มองพลางแพก็ของใส่กล่อง

อย่างด ีราวกบัรู้ค�าตอบของอกีฝ่ายอยู่แล้ว

“แน่นอนลงุ ขอบคณุมากนะ” เขาตอบแบบไม่ต้องคดิพร้อมวางเงนิ 5,000 บาท

ลง แล้วมอืหนาหยาบกร้านกร็บัของที่แพก็ใส่กล่องแล้วมา

“เอ้อ แล้วนี่ลุงแถมให้พเิศษ หวงัว่ามนัจะพอช่วยให้พ่อหนุ่มรอดได้บ้างน่ะนะ 

เพราะตามสถิติแล้วได้ยินมาว่า บรอนซ์น่ะมีเปอร์เซ็นต์เกมโอเวอร์ง่ายกว่าซิลเวอร์ถึง 

50 เปอร์เซน็ต์ ตามราคามนันั่นแหละ ไม่รู้ท�าไมเหมอืนกนั”

ชายหนุ่มรบัฟังข้อมูลอย่างตั้งใจและรบัสิ่งที่เสมอืนการ์ดขนาดฝ่ามอืมา

“มันถูกเรียกว่าไอเทมการ์ดน่ะ จะได้มาก็ต่อเมื่อมียอดสั่งซื้อซิลเวอร์ชิปพร้อม

เทรดดงิอาร์ม รวม 1,000,000 บาทขึ้นไป ถอืว่าเป็นของแรร์เลยทเีดยีว มคีนตามซื้อ
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ตามหากนัให้ควั่กเลยละ เกบ็ไว้ให้ดีๆ  นะพ่อหนุ่ม” ชายแก่ยิ้มพลางโบกมอือ�าลา

“วนิ...” วนิกล่าวเสยีงแผ่ว แลดูตื้นตนัใจอย่างที่สุด

“ผมชื่อวนิ ไว้ผมจะมาอุดหนนุใหม่นะครบั!” วนิทบุอกอย่างมั่นใจก่อนจะโบกมอื

ลา และเปิดประตูเดนิออกจากร้านไป

คนที่ไม่เคยเล่นเกมแบบจริงจังมาก่อนอย่างเขาไม่รู้ว่าจะไปได้ไกลแค่ไหน แต่

เมื่อโอกาสเข้ามาถงึขนาดนี้แล้ว กม็แีต่จะต้องลองดูและเตม็ที่กบัโอกาสที่ได้รบั

“อมื...U.I.D งั้นร.ึ..รอฉนัก่อนล่ะพวก”



20.40 PM

“ห้าร้อย” วนิทวนราคาซ�้าอกีครั้งหลงัจากที่เดนิหาร้าน U.I.D Center ที่ใกล้

ที่สุดพบ

“กต็ามนั้นแหละน้อง รอบละห้าร้อยส�าหรบัห้องเกม U.I.D แบบรวม นี่มนัธรุกจิ

ใหม่นะ เครื่องเล่นนี่ก็ราคาตั้งครึ่งล้าน แถวนี้ก็มีแค่ร้านพี่นี่แหละ จะเล่นไม่เล่น”  

คนตอบตอบกลบัอย่างเยน็ชา ไม่แคร์อะไรทั้งสิ้น

“กเ็ล่นแหงอยู่แล้วด ิซื้ออุปกรณ์มาตั้งห้าสบิ เอ๊ยสองหมื่นห้า ไม่เล่นได้ไง” วนิ

ควกัเงนิจ่ายไปอย่างเสยีดายและไม่ค่อยเตม็ใจ

ถ้านบัเงนิที่เหลอือยู่ 1,800 บาท หกัค่ากนิใช้แบบประหยดัสุดๆ แล้วเขากจ็ะ

เล่นเกม U.I.D ได้อกีแค่ 3 วนัเท่านั้น...3 วนัที่เขาจะต้องหาเงนิจากเกมมาให้ได้ อย่าง

น้อยกต็้องมากพอที่จะต่อเวลาเล่นในวนัถดัไป

“ห้อง 12 เลยไอ้น้อง ยนิดทีี่ใช้บรกิารนะ” เจ้าของร้านยื่นคยี์การ์ดของห้อง 12 

ให้วนิก่อนจะผายมอืเชญิไปทางด้านใน พร้อมยกัคิ้วกวนประสาทให้หนึ่งครั้ง

‘เฮอะ...ไอ้หน้าเลือดเอ๊ย เครื่องครึ่งล้านให้เช่าคืนละห้าร้อย ห้องนึงใช้ได้ทีละ 

5 คน งี้ครึ่งปีกค็นืทุนได้สบายๆ แล้วนี่หว่า หากนิกนัง่ายฉบิเผงเลย’ เมื่อท�าอะไรไม่ได้ 

วนิกไ็ด้แต่เดนิหน้ามุ่ยเข้าไปพร้อมก่นด่าในใจ

ภายในร้านดเูหมอืนจะอบอ้าว ยกเว้นห้องโถงส�าหรบันั่งเล่นหรอืคยุแลกเปลี่ยน

2

ยินดีต้อนรับสู่โลกของ U.I.D
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ข้อมูลกัน ทางเดินก็แคบพอสมควร มีหุ่นดรอยด์รักษาความปลอดภัยขนาดเท่าหัว 

คนบนิตรวจห้องกระจกที่อยู่รอบๆ เป็นระยะๆ และน่าแปลกที่เกอืบทุกห้องจะขึ้นฟูล 

(FULL) ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าเกมจะฮติถงึขนาดที่คนยอมจ่ายเพื่อเข้ามาเล่นมากขนาดนี้ และ

นี่คงเป็นเหตุผลที่เจ้าของร้าน U.I.D Center ไม่ง้อลูกค้าเลยแม้แต่น้อย

“ห้อง 12...อืม ห้องนี้สินะ” วินไล่ดูห้องตามหมายเลขมาเรื่อยๆ กระทั่งถึง 

ที่หมาย เขาแตะบตัรลงกบัเครื่องสแกนกลางประตู แล้วประตูกเ็ปิดออกโดยอตัโนมตัิ

จากจุดศูนย์กลางที่แตะบัตร เขาสัมผัสได้ถึงความหนาวเย็นทันทีที่เท้าแตะพื้นห้องซึ่ง

เป็นกระจก ดูเหมอืนในนี้จะเปิดแอร์เยน็ฉ�่า และเมื่อวนิเข้าห้องมาเรยีบร้อยแล้ว ประตู

กป็ิดโดยอตัโนมตัพิร้อมขึ้นตวัอกัษรสแีดงหน้าห้องว่า ‘FULL’

ใช่แล้ว ในนี้มคีนนั่งรอเล่นอยู่ถงึ 4 คน และวนิเป็นสมาชกิสุดท้ายของห้องนี้

“ไง พวกนาย ฉนัเพิ่งเล่นเกมนี้ ฝากตวัด้วยนะ” วนิทกัทายสหายชาย 3 คน 

และหญงิ 1 คนที่แต่งตวัค่อนข้างดูดมีชีาตติระกูล แต่หน้าตาดูไม่เป็นมติรสกัเท่าไร จะ

ว่าไปแล้วเกมนี้กค็งมแีต่พวกฐานะระดบัปานกลางถงึสงูเล่นกนัเท่านั้น เพราะค่าอปุกรณ์

ต่างๆ แพงหูฉี่เลยทเีดยีว

“บรอนซ์งั้นหรอื นายอย่ามาเกะกะขวางทางฉนักแ็ลว้กนันะพวก” สหายคนแรก

ตอบมาอยา่งคอ่นข้างกวนโอ๊ย ก่อนพวกที่เหลอืจะหวัเราะคกิคกั ยกเวน้แม่สาวที่สกัรปู

เดวลิที่ต้นแขนขวา อายุน่าจะราวๆ 21 ปี

“เฮ้ย ไม่เอาน่าไมค์ เฮ้! นายน่ะ ฉนัชื่อบอลนะ ส่วนอกีคนกช็ื่อแมก็ พวกเรา 

มากนั 3 คน เป็นเดก็ใหม่เหมอืนนายนั่นแหละ” บอลกล่าวพลางเดนิมาโอบไหล่ตสีนทิ 

ในขณะที่วนิกลบัสนใจผู้หญงิคนเดยีวในห้องมากกว่า

ถ้าพวกนี้มาด้วยกนั 3 คนจรงิๆ แสดงว่าผู้หญงิคนนั้นกเ็ป็นโซโลเพลเยอร์ (Solo 

Player) เหมอืนเราสนิะ

“ไม่ต้องไปญาตดิกีบัมนักไ็ด้มั้ง พวกบรอนซ์ยงัไงกโ็อกาสรอดน้อยกว่าพวกเรา

ตั้งครึ่งๆ” ไมค์ยงัคงกวนโอ๊ยไม่เลกิ

วินเองก็เป็นคนอารมณ์ร้อน เมื่อถูกหยามเช่นนี้จึงเดินเข้าไปประจันหน้าแบบ

ตรงๆ วนิตวัสูงใหญ่กว่าจนเงาของเขาจะทบัตวัคู่อรทิี่นั่งอยู่ได้ทั้งตวั

“เยน็ไว้เพื่อน มนักแ็ค่ล้อเล่นน่ะ ล้อเล่น อย่าไปถอืสามนัเลย” บอลท�าหน้าที่

ไกล่เกลี่ยเพื่อไม่ให้เกดิการทะเลาะววิาท เพราะเขารู้ดวี่าเพื่อนเขานี่ละตวัสร้างปัญหา
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“แมก็ ช่วยกนัหน่อยสวิะ” เมื่อเหน็ทั้งคูย่งัจ้องตากนัปานจะกนิเลอืดกนิเนื้อ บอล

กห็นัไปหาตวัช่วยที่ใส่หูฟังยนืกอดอกอยู่ห่างๆ รมิห้องทนัที

“ไอ้ไมค์มันก็ปากเสียอยู่แล้วนี่” แม็กตอบค่อนข้างเย็นชา ก่อนจะฮัมเพลงต่อ

แบบไม่สนใจอะไร

“พวกนายหยุดทะเลาะกนัดกีว่านะ ก่อนที่จะถูกไล่ออกไปข้างนอก”

เสยีงเยน็ราบเรยีบเรยีกความสนใจให้ทกุคนหนัไปมอง ไม่ใชใ่ครที่ไหน แม่สาว

ผมบลอนด์เพยีงคนเดยีวในห้อง จากนั้นเธอกช็ี้ไปนอกห้องกระจก ที่หุ่นดรอยด์รกัษา

ความปลอดภยัจ้องมองมาตาเป็นมนั 

แค่นั้นกเ็พยีงพอแล้วที่จะท�าให้วนิยอมถอยออกมาก้าวหนึ่ง และนั่งลงรอเวลา

ที่มุมห้องเงยีบๆ กระนั้นเขากไ็ม่ลมืที่จะสงัเกตคนภายในห้องที่มสีิ่งหนึ่งเหมอืนกนั คอื

ทุกคนอยู่ในระดบัซลิเวอร์ทั้งหมด ด้านข้อมูลของเกม พวกนี้กค็งจะศกึษาและรู้กนัมา

ไมใ่ช่นอ้ย ต่างกบัวนิที่ไม่รูอ้ะไรเลยสกัอย่าง ในคูม่อืที่แถมมากบัอปุกรณ์เทรดดงิอาร์ม

กส็อนแค่วธิใีช้อุปกรณ์เพยีงเท่านั้น

“ขณะนี้เวลา 08.58 PM ขอให้ทุกคนในห้องเตรยีมพร้อม เกม U.I.D ก�าลงัเริ่ม

ท�างาน กรุณาถอยออกจากกลางห้องด้วยค่ะ” เสียงหนึ่งปลุกทุกคนให้ตื่นจากการรอ

คอย นั่นคอืเสยีงของระบบในห้องนั่นเอง และหลงัจากนั้นราว 10 วนิาท ีเตยีงเดี่ยว 5 

หลงัพอดกีบัจ�านวนผู้เล่นกป็รากฏขึ้นบรเิวณกลางห้องที่ล้อมด้วยเส้นกรอบสแีดง 

“กรุณาสวมใส่เทรดดิงอาร์มของท่านและนอนลงบนเตียงในท่าที่สบายที่สุด 

เพราะร่างกายของท่านจะอยู่ในสภาวะนอนหลบัจนถงึ 05.00 AM อนัเนื่องมาจากเกม 

U.I.D จะไม่มกีารลอ็กเอาต์ก่อนเวลาใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นแต่เสยีชวีติในเกมแล้วเท่านั้น 

หากผูเ้ล่นท่านใดคดิว่าตนไม่พร้อม หรอืมภีารกจิต้องท�าในช่วงเวลาดงักล่าว คณุมเีวลา

อกี 1 นาทสี�าหรบัการออกจากห้องนี้ค่ะ” เสยีงเดมิกล่าวเตอืนตามหน้าที่เช่นทกุวนั ก่อน

ที่แสงสว่างในห้องจะหรี่ลงเพื่อให้ผู้เล่นเกมได้พกัผ่อนสายตา

“เฮอะ จ่ายเงนิเข้ามาแล้วใครมนัจะออกวะ พูดบ้าๆ” ไมค์กล่าวเสยีงกร้าวพลาง

เอนตวัลงนอนบนเตยีงซ้ายสุด

วนิเลอืกเตยีงเกอืบรมิสดุทางขวาซึ่งเป็นด้านตรงข้ามกบัไมค์ ส่วนข้างๆ เขาเป็น

หญงิแปลกหน้าและแมก็ที่ยงัไม่ถอดหูฟังออก

“ระบบจะชัตดาวน์เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ในห้องทุกชนิด ก่อนเริ่มเข้าสู ่
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กระบวนการลอ็กอนิ” 

ทันทีที่สิ้นเสียงพูด อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างในห้องก็ถูกปิด รวมไปถึง

เครื่องเล่นเพลงของแมก็ด้วย เขาจงึถอดหฟัูงออก จากนั้นกระจกใสกเ็ลื่อนขึ้นมาครอบ

เตยีงทั้งห้าเอาไว้เพื่อป้องกนัความเสยีหายที่อาจเกดิขึ้นขณะหลบั สภาพของทกุคนตอนนี้

จงึคล้ายอยู่ในแคปซูลขนาดใหญ่

“เริ่มเข้าสู่กระบวนการลอ็กอนิภายใน 5...4...3...2...”

“ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เกม Unidentified District ขอให้ทุกท่านโชคดี”  

เสียงสุดท้ายดังขึ้นก่อนที่แสงเซนเซอร์สีเขียวจะฉายออกจากตัวเครื่องทั้งสี่มุมกระจาย

ไปทั่วทั้งห้อง

ทุกคนรู้สึกเหมือนแค่เพียงกะพริบตาเท่านั้น ห้องนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นห้องเหล็ก 

สเีงนิ มตีวัหนงัสอืวิ่งไปมามากมาย

วนิยนืเกาหวัแกรกๆ อย่างไม่รู้จะท�าอะไรต่อดี

“กรุณารอสักครู่ ระบบก�าลังตรวจสอบข้อมูลชิป” พลันเซนเซอร์ก็ฉายไปทั่ว

ร่างกายวนิคล้ายก�าลงัตรวจสอบอะไรสกัอย่างหนึ่ง

“ชปิระดบับรอนซ์ผู้เล่นใหม่ เข้าสู่กระบวนการสร้างตวัละคร”

หลงัจากระบบแจ้งเสรจ็ ข้อมูลของวนิกถ็ูกคยี์เข้าสู่ชปิโดยอตัโนมตัิ

ชื่อ นามสกุล - พพิฒัน์ วงศ์ษาแก้ว

ชื่อเล่น - วนิ

กรุ๊ปเลอืด - AB

ส่วนสูง/น�้าหนกั - 180/63

หมายเลขประจ�าตวั - 11037007396964312

เกดิวนัที่ - 19/03/2026

อายุ - 22 ปี

สญัชาต ิ- ไทย

สถานะ - โสด

“นี่รู ้กระทั่งสถานะว่าโสดเลยหรือเนี่ย” วินท�าหน้าแหยเมื่ออ่านข้อมูลจาก 
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หนา้จอฮอโลแกรม ที่บนัทกึลงในชปิเป็นการถาวรและจะถกูเกบ็ไวเ้ป็นความลบั การท�า

เช่นนี้เพื่อยนืยนัว่าหนึ่งคนสามารถเล่นได้เพยีงหนึ่งไอดเีท่านั้น

“คุณอยู ่ในระดับบรอนซ์ สามารถปรับแต่งค่าหน้าตาได้บวกลบไม่เกิน 

10 เปอร์เซน็ต์” 

“10 เปอร์เซ็นต์จะปรับอะไรได้ล่ะ งั้นเอาเป็นว่าขอเอาหนวดเคราออกหน่อย 

ละกนั”

ทนัททีี่วนิบอก หนวดเครากห็ายไปจากหน้าตาราวปาฏหิารยิ์

“กรุณาเลือกหน่วยที่ท่านต้องการสังกัด” เสียงระบบดังขึ้นพร้อมกับที่หน้าจอ 

ฮอโลแกรมฉายกรอบออกมา 3 กรอบ โดยแต่ละกรอบแสดงลกัษณะเฉพาะหน่วยของ

ตวัเอง นั่นคอื คอมแบต เรนเจอร์ และเมดคิ

“อืม อันนี้สิที่ดูมีสาระหน่อย” วินไล่อ่านข้อมูลเบื้องต้นทั้ง 3 หน่วยและจับ 

ใจความได้ว่าหน่วยคอมแบตเป็นหน่วยประจัญบานแบบเอาตัวเข้าแลก มีค่าเกราะสูง 

ใช้อาวุธระยะประชดิ ส่วนเรนเจอร์เป็นหน่วยที่ใช้ปืน มคีวามคล่องตวัสูง แต่มคี่าเกราะ

น้อยที่สุด สุดท้ายคอื เมดคิ เป็นหน่วยสนบัสนุน มคี่าเกราะปานกลาง ใช้ปืนเช่นเดยีว 

กบัเรนเจอร์

“ผมต้องการเข้าหน่วยเรนเจอร์” วนิไม่ต้องคดินานเลย เพราะเขาชอบอะไรที่มี

ความคล่องตวัสูง

“ยนืยนัการเข้าหน่วยเรนเจอร์ของรหสั UID 11523982” 

“ออืฮ ึเวลาแค่ 2 อาทติย์มผีู้สมคัรมากกว่า 11 ล้านไอดเีลยหรอืเนี่ย”

วนิค่อนข้างตกใจ ก่อนที่ร่างกายในชดุสกปรกของเขาจะถกูเครื่องจกัรกลภายใน

ห้องเปลี่ยนโฉมเป็นชุดเกราะเบา มีสัญลักษณ์หน่วยเรนเจอร์ติดที่อาร์มแขนข้างขวา 

ส่วนด้านซ้ายนั้นระบุยศบรอนซ์เอาไว้ชดัเจน พร้อมด้วยหมวกขนาดครอบหวั มรีะบบ

คอมพวิเตอร์ส�าหรบัสื่อสารแจ้งสถานะต่างๆ ทั้งระหว่างผูเ้ล่นด้วยกนัเองหรอืระบบกต็าม 

ส่วนค่าความสมบูรณ์ของชุดตอนนี้แสดงค่าที่ 100 เปอร์เซน็ต์ในทุกส่วนของชุด และ

ท้ายสุดนั่นคอื Burstpack สขีาวจะถูกตดิตั้งที่ด้านหลงั

“ว้าว! เจ๋งแฮะ” วนิอุทาน 

“ระบบตรวจสอบพบ แรนดอม ไอเทมการ์ด ระดับ 5 ต้องการใช้เดี๋ยวนี้ 

หรอืไม่” เสยีงจากระบบร้องถาม
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วนิตกใจเลก็น้อยระหว่างมองไปยงั ไอเทมการ์ด ที่ลอยหมุนอยู่เบื้องหน้า เขา

เกอืบลมืไปแล้วด้วยซ�้าว่าได้มนัมา

“มนัมทีั้งหมดกี่ระดบัหรอืครบั” วนิถามด้วยความสงสยั เพราะตอนแรกเขานกึ

ว่ามนัเป็นแค่การ์ดไอเทมธรรมดาๆ ไม่นกึว่ามแีบ่งระดบัไว้ด้วย

“ในส่วนของ แรนดอม ไอเทมการ์ด มสีูงสุดที่ระดบั 5 ค่ะ” ระบบแจ้งกลบัมา 

ท�าเอาวนิแทบผงะ

‘งั้นกแ็สดงว่านี่เป็นระดบัสูงสุดแล้วงั้นสนิะ! ลุงเจ้าของร้านไม่รู้จรงิๆ งั้นหรอืว่า

การ์ดไอเทมนี้มคี่ามากขนาดไหน’

“งั้นกเ็ปิดใช้เลยครบั”

“ยนืยนัการเปิดใช้ แรนดอม ไอเทมการ์ด ระดบั 5...เริ่มการสร้างไอเทมภายใน 

5…4...3...2...” ระบบนบัถอยหลงัระหว่างที่การ์ดเข้าสูก่ารแปรสภาพด้วยพลงังานไฟฟ้า

วนิมองอะไรข้างหน้าแทบไม่เหน็ จนต้องละสายตาจากแสงแสบตาเหล่านั้น

“ยินดีด้วย คุณได้รับไอเทม Black Mortal Plasma Gun III จ�านวน 1 

กระบอก”

แสงวูบวาบหายไปพร้อมกับไอเทมการ์ดถูกแทนที่ด้วยอาวุธปืนสีด�าขนาด 

เหมาะมือ วินเอื้อมมือไปคว้ามาอย่างรวดเร็ว เขารู้สึกว่ามันถนัดมือมากและตื่นเต้น 

อย่างไม่เคยเป็นมาก่อน ปืนรูปทรงล�้ายคุเข้ากบัชดุเกราะของเขานี่ช่างเป็นอะไรที่สดุยอด 

และเขารบีตรวจสอบข้อมูลอาวุธทนัที

ชื่ออาวุธ – Black Mortal Plasma Gun III

ระดบัของอาวุธ – 9 

ความเสยีหาย – 328-328

ประเภทของกระสุน – Plasma Core

จ�านวนกระสุนต่อแมก็ – 50 Core

ความเรว็ในการยงิสูงสุด – 3 นดัต่อวนิาที

ความทนทาน – 165/165

ความสามารถพเิศษ – Unique Effect [Growth Weapon]

  Bronze – Ignore Armor 50 เปอร์เซน็ต์
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จ�ากดัอาชพี – Ranger, Medic

อุปกรณ์เสรมิของอาวุธชิ้นนี้ – 0/3

สามารถปรบัแต่งอาวุธชิ้นนี้ได้อกี – 10 ครั้ง

สถานะอาวุธ – ผูกตดิกบั UID 11523982

“Unique Effect เจาะเกราะ 50 เปอร์เซ็นต์ งั้นหรือ...” วินพิจารณาความ

สามารถพเิศษเพยีงหนึ่งเดยีวที่อาวุธของเขามตีอนนี้ ซึ่งกไ็ม่รู้ว่ามนัดมีากน้อยแค่ไหน

“ระบบจะแอดเข้าเป็นอาวุธหลกัของคุณโดยอตัโนมตั ิเนื่องจากอาวุธมรีะดบัสูง

กว่าอาวุธเริ่มต้น 8 ระดบั”

“ไอเทมภายในชุด Bronze Starter Set ถูกแอดเข้าช่องเกบ็ของเรยีบร้อยแล้ว 

คุณสามารถตรวจเชก็ผ่านเครื่องมอืเทรดดงิอาร์มได้” 

“เสรจ็สิ้นกระบวนการสร้างตวัละคร เริ่มกระบวนการวาร์ปเข้าสู่แผนที่ภารกจิ”

หลงัจากเสรจ็ธรุะ พลงังานไฟฟ้าเริ่มต้นกก็ระจายรอบตวัวนิทนัททีี่ระบบท�าการ

วาร์ป มนัค่อยๆ หมุนรอบตวัเขาเรว็ขึ้นเรื่อยๆ จนภายในห้องสั่นสะเทอืนราวกบัตวัเขา

ก�าลงัจะถูกดงึ

“เฮ้! เดี๋ยวก่อนคุณระบบ...อาวุธมีทั้งหมดกี่ระดับกันน่ะ” วินร้องถาม แต่ดู

เหมอืนจะช้าไปเสยีแล้ว ระบบเริ่มเคานต์ดาวน์แล้ว

“5…4…3…2…”

ตงึ!!! เสยีงดงัสั่นสะเทอืนครั้งสุดท้าย พลนัวนิกห็ายไปจากห้องเลก็ๆ
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ณ ดาดฟ้าตกึสูง 5 ชั้น เกดิมวลพลงังานแสงสว่างขึ้นชั่วขณะหนึ่ง ก่อนจะจาง

หายไปพร้อมกบักลุ่มควนัสขีาวโพลนท่ามกลางความมดืมดิของโลก U.I.D

“อุ๊บ” วินอุทานเมื่อร่างกายลงสู่พื้นอย่างไม่นิ่มนวลสักเท่าไร แต่นั่นไม่ส�าคัญ

เท่ากบัการส�ารวจรอบๆ บรเิวณ วนิจงึแบกอาวธุปืนที่มเีพยีงอย่างเดยีวในตวัเดนิส�ารวจ

พื้นที่ทนัที

‘แถวนี้น่าจะยงัปลอดภยัอยู่มั้ง’ วนิคดิในแง่ด ีเพราะเขายงัต้องการเวลาอกีสกั

หน่อย ตอนนี้เขาอยู่บนดาดฟ้าตกึที่ค่อนข้างเงยีบสงบ มองเหน็ดวงจนัทร์ที่ไม่รู้ว่าของ

ปลอมรึเปล่า แต่มันใหญ่มาก ราวกับว่าโลกที่วินอยู่ตอนนี้ห่างกับดวงจันทร์ไม่ถึง 

200,000 กโิลเมตร

“ก่อนอื่นก็คงต้องเช็กตัวเองก่อนงั้นสินะ” หลังจากเหม่อลอยได้พักหนึ่ง วิน 

ก็คุกเข่าลงและเริ่มใช้งานเทรดดิงอาร์ม ซึ่งปรากฏเป็นภาพฮอโลแกรมขึ้นมา มีเมนู

มากมายให้เลอืกใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น Skill (ความสามารถ)  ไอ.ด ีแมป หรอื Identi-

fied Map (พื้นที่ที่ถูกเปิดเผยแล้ว) Chip Inventory (ชปิเกบ็ของ) อุปกรณ์ (อุปกรณ์

สวมใส่) Vehicle Machine (ยานพาหนะ) Community (สงัคม) Craft Item (สร้าง

ของ) Droid Robot (หุ่นรบัใช้คล้ายๆ สตัว์เลี้ยง)

เมื่อเหน็ตารางเมนยูาวลงมา แม้จะสบัสนอยูบ้่าง แตว่นิกเ็ลอืกไปยงัชปิเกบ็ของ 

3

ประเดิมคืนแรก 
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เป็นอย่างแรกเพราะเขาอยากรู้ว่าชุด Bronze Starter Set ที่เขาได้มานั้นมอีะไรบ้าง

‘เปิดใช้งานชปิเกบ็ของผ่านชปิซมิโบล (Chip symbol) เสยีงดงัก้องออกมาจาก

หมวกกลคอมพิวเตอร์อันแสนฉลาด พร้อมกับที่สร้อยคอสีทองแดงคล้ายด็อกแท็ก 

(Dog Tag) ส่องแสงสว่างวูบวาบขึ้นมาผ่านตวัชปิที่อยู่ภายในแล้วฉายออกมาเป็นภาพ

ฮอโลแกรมเบื้องหน้า

‘แต่เดี๋ยวก่อนนะ ชปิมนัต้องตดิอยูท่ี่เทรดดงิอาร์มไม่ใช่ร ึแล้วนี่ย้ายมาตอนไหน

กนั’

“เฮ้! คณุระบบพอจะตอบได้ไหมว่าท�าไมชปิถงึมาห้อยคออยูแ่บบนี้เนี่ย” วนิร้อง

ถามด้วยความสงสยัพลางพลกิสร้อยดรูายละเอยีด ซึ่งนอกจากตวัชปิแล้วกม็ข้ีอมลู ชื่อ 

นามสกุล หมายเลข UID ซึ่งสมาคมบนัทกึไว้ แต่ในส่วนของวนิยงัไม่มจีงึเขยีนไว้ว่า 

‘Union : NONE’

“หมวดช่องเก็บของและอุปกรณ์สวมใส่จะถูกแยกออกมาอยู่ในตัวชิปค่ะ เรา

เรียกกันว่าชิปซิมโบล ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ระหว่างเล่นติดตัวไว้ ไม่สามารถเอาออกได้” 

ระบบตอบตามกลบัมา

“อมื ไม่ค่อยเข้าใจสกัเท่าไหร่ แต่กเ็อาเถอะนะ” วนิละความสนใจจากส่วนนั้น 

ก่อนจะเริ่มเชก็สมัภาระ

[1x] Antibiotic (ยาปฏชิวีนะ)

[1x] Small Medkit (กล่องปฐมพยาบาลขนาดเลก็)

[3x] Machine Gun Magazine (กระสุนปืนกล)

[3x] Cereal Bar (ซเีรยีลชนดิแท่ง)

[5x] Water Box (น�้าดื่ม)

[0]  UID Dollar

“มแีค่นี้หรอืเนี่ย” วนิถอนหายใจเฮอืกหนึ่งเมื่อมองสมัภาระของตวัเองแล้วรูส้กึว่า 

มนัช่างน้อยนดิเสยีเหลอืเกนิ ก่อนที่เขาจะเริ่มเชก็ของสวมใส่จากหมวด อปุกรณ์สวมใส่ 

ต่อ ซึ่งนอกจากปืนของเขาแล้วกม็แีต่ชุดระดบัเริ่มต้นธรรมดาๆ ส่วนของ ไอ.ด ีแมป 

กไ็ม่มอีะไรเป็นพเิศษ แค่ระบุสถานที่รอบตวัแบบลวกๆ ไว้เท่านั้น ด้านยานพาหนะก็

ไม่มี สังคมก็ยังไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรกับใคร แต่ถ้ามีการบันทึกชื่อศัตรูไว้ คงมีชื่อไมค ์
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คนแรกในลสิต์ของวนิแน่ๆ

‘คราฟต์ของกค็งไม่มไีร หุ่นรบัใช้กไ็ม่น่าม’ี วนิข้ามหน้าต่างสองส่วนนี้ไป และ

เลอืกเข้าที่หมวดของสกลิล์

“หน้าต่างสกลิล์ท�างาน ท่านมสีกลิล์พอยต์อยู่ 4 แต้มส�าหรบัอปัสกลิล์ Bronze 

Rank” 

“ไม่สามารถเกบ็สกลิล์พอยต์ไว้ส�าหรบัยศที่สงูกว่าได้ กรณุาใช้ให้หมดก่อนเลื่อน

ระดบัสู่ Silver Rank” ระบบแจ้งรายละเอยีดขณะที่วนิก�าลงัพยายามตั้งใจอ่านความ

สามารถของแต่ละสกลิล์

Bronze Rank 

[- Active Skills -]

Sprint : วิ่งเรว็ขึ้น 50 เปอร์เซน็ต์ เป็นระยะเวลา 10 วนิาท ี[ใช้ 10 Energy]

Damage Amplifier : เพิ่มดาเมจให้การการ โจมตคีรั้งถดัไป 50 เปอร์เซน็ต์  

[ใช้ 10 Energy] 

Observer Bot : เรยีกหุ่นสงัเกตการณ์ออกมา สูงสุด 1 ตวั [ใช้ 10 Energy]

Hawk Eye : ลอ็กเป้าหมายภายใน 3 วนิาท ีการโจมตไีม่มวีนัพลาดเป้า [ใช้ 

30 Energy]

[- Passive Skills -]

Burst Mastery : เพิ่มการใช้งานสูงสุดของ Burstpack เป็น 4 ครั้ง

Gun Mastery : เพิ่มความเสยีหายจากอาวุธประเภทปืน +10 เปอร์เซน็ต์

Scout Mastery : วิ่งเรว็พื้นฐาน +5 เปอร์เซน็ต์ สกลิล์ Sprint ใช้ พลงังาน

น้อยลง 5 หน่วย

Energy : ฟื้นฟูค่า พลงังาน 1 ต่อวนิาท ี

‘โอ้โฮ เลอืกยากชะมดัเลยงี้...มตีั้ง 8 สกลิล์ ให้พอยต์มาแค่ 4 เนี่ย’ วนิขมวด

คิ้วอย่างไม่รู้จะลงพอยต์สกิลล์ที่อะไรดี เพราะแต่ละสกิลล์ก็ดูมีประโยชน์เหมือนกัน 

ทั้งนั้น
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“คุณระบบ ผมอยากรู้ว่า Burstpack มไีว้ท�าอะไรงั้นหรอื แล้ว Max พลงังาน

ผมมอียู่เท่าไร” วนิเอ่ยถามเพราะมนัเป็นประโยชน์ต่อการอปัสกลิล์ในตอนนี้

“Burstpack คือความสามารถพิเศษของหน่วยเรนเจอร์ที่สามารถใช้อุปกรณ์

ไอพ่นด้านหลงัส�าหรบัการกระโดดสงูแบบต่อเนื่อง ลมิติของการใช้สงูสดุคอื 3 ครั้ง และ

จะฟื้นฟูที่ 7 วนิาทตี่อครั้งค่ะ” ระบบอธบิายผ่านหมวกพร้อมหน้าจอฮอโลแกรมให้เหน็

ถงึการใช้งาน ซึ่งหากใช้ Burstpack 3 ครั้งตดิต่อกนัจะปีนตกึสูงระดบั 5 ชั้นได้ไม่ยาก

เลยทเีดยีว

“ส่วนค่า Energy นั้นดูได้ที่ขวามอืของหน้าจอค่ะ ระบบจะแจ้งสถานะไว้ตลอด

เวลา” ระบบชี้แจงพร้อมมาร์กจุดสแีดงไว้ให้วนิ ซึ่งตอนนี้ค่า Energy อยู่ที่ 30/30 และ

มอีตัราการฟื้นฟูอยู่ที่ 0.5 หน่วยต่อวนิาที

“อมื”

“อ่า”

วินนั่งจ้องตารางสกิลล์อย่างคิดไม่ตก นี่แค่สกิลล์ระดับบรอนซ์ยังท�าให้เขา

คดิมากถงึเพยีงนี้ แล้วถ้าเป็นระดบัที่สูงยิ่งขึ้นไปคงจะเครยีดน่าดู...ที่ส�าคญักว่านั้นคอื

สายการเล่นของผู้เล่นแต่ละคนคงจะแตกต่างกนัมากแน่ๆ

“เอาละ  ตดัสนิใจแล้ว เอา 4 สกลิล์นี้แล้วกนั” วนิตดัสนิใจครั้งสุดท้าย ก่อน

จะใช้นิ้วจิ้มลงไปยงัสกลิล์พอยต์ทั้งหมดที่เขาเลอืก

“ยนืยนัการอปัสกลิล์ Damage Amplifier, Observer Bot, Burst Mastery, 

Energy Core ระบบสกลิล์ไม่สามารถรเีซตได้ไม่ว่ากรณใีดๆ ทั้งสิ้น ท่านสามารถกด

ยกเลกิได้ภายใน 3 วนิาท”ี ระบบแจ้งเตอืน

“3...2...สกลิล์ที่ท่านเลอืกถูกบนัทกึเสรจ็สิ้น”

วินถอนหายใจเฮือกหนึ่ง และได้แต่หวังว่าสกิลล์ที่เขาอัปไปจะเป็นประโยชน์

สูงสุดต่อเขา

ขณะที่ก�าลังบิดขี้เกียจก่อนออกเดินส�ารวจบริเวณโดยรอบก็ได้ยินเสียงปืนรัว

เป็นชุด ฟังจากการลั่นของปืนแล้ว ไม่น่าจะมผีู้ยงิคนเดยีว “โฮก!!!” ที่เหนอืกว่าคอื

เสยีงค�ารามน่าขนลุกดงักกึก้องจากเบื้องล่างขึ้นมาถงึบนดาดฟ้าชั้น 5

วนิแอบดูสถานการณ์ด้วยความอยากรู้

“เหวอ! มใีครอยู่แถวนี้มั้ย ช่วยด้วย ไม่มอีะไรเหลอืแล้ว...ช่วยด้วย”
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ภาพเบื้องล่างปรากฏเป็นเรนเจอร์ 2 คนก�าลงัวิ่งหนผีูต้ดิเชื้อสงูราว 3 เมตรเพยีง

ตัวเดียว ส่วนเรนเจอร์อีกคนที่แอบยิงจากด้านหลังเมื่อครู่นั้นเห็นว่าไม่มีทางชนะได้ก็

หนเีอาตวัรอดไปอกีทางเรยีบร้อยแล้ว

“อ๊าก!! ไม่นะ ไม่!! ปล่อยฉนัเถอะ ไม่!” เสยีงหวดีร้องดงัมาจากผู้เคราะห์ร้าย

รายแรกที่วิ่งหนไีม่ทนั ถูกจบัได้เสยีก่อน ส่วนอกีคนวิ่งหนตี่อไปด้วยความกลวั

“วิ่งหนไีปยงัไงกไ็ม่รอดอยู่ด.ี..มนัเรว็กว่า ถงึจะไม่มากแต่กต็ามไปทนัแน่” วนิ

วิเคราะห์สถานการณ์และรู้สึกกลัวไปด้วยเมื่อปิศาจเบื้องล่างต่อยเหยื่อที่จับได้เพียง  

3 ครั้ง ชุดเกราะกพ็งัทลาย และตบท้ายด้วยการใช้ฟันกรามขนาดยกัษ์กดัเข้าที่ซี่โครง

ด้านซ้ายราวกบักดักระดาษ เนื้อสแีดงฉานตดิปากมนั ก่อนที่มนัจะถุยทิ้ง และโยนร่าง 

เรนเจอร์ผู้เคราะห์ร้ายหายใจรวยรนิตามไป ถงึจะเป็นความเจบ็ปวดแค่ 40 เปอร์เซน็ต์ 

ของความจรงิ แต่มนักค็งจะเจบ็ไม่น้อยอย่างแน่นอน

“ท�าไมมนัถงึไม่ฆ่าล่ะ” นั่นคอืค�าถามเบสกิไร้เดยีงสาของผูไ้ม่ได้ศกึษาข้อมลูใดๆ 

ในเกมนี้

“เป้าหมายมนัคอืการแพร่เชื้อค่ะ ชายคนนั้นอยูใ่นสถานะตดิเชื้อ และคงไม่รอด 

จะเข้าสู่สถานการณ์เปลี่ยนเป็นไอกสิภายใน 4 ชั่วโมง” ระบบตอบค�าถามอย่างละเอยีด

“แล้วไอ้ตวันั้นมนัคอือะไร ท�าไมถงึเก่งขนาดนั้น 3 คนยงัสูม้นัไม่ได้” วนิสอบถาม

ข้อมลูประกอบการตดัสนิใจว่า เขาควรจะช่วยเหลอืเรนเจอร์อกีคนที่เหลอืหรอืไม่ ส�าหรบั

คนที่ไม่ค่อยจะเห็นคนตายต่อหน้าต่อตาอย่างวินแล้ว ยังคงท�าใจยากอยู่แม้เรนเจอร์

เหล่านั้นจะไม่ได้ตายจรงิๆ กเ็ถอะ

“เป็นผู้เล่นระดบั Sapphire Rank ที่พลาดท่าตายลงด้วยการตดิเชื้อค่ะ เรา

เรยีกพวกนี้ว่าพวกพเิศษ ยิ่งยศตอนมชีวีติสงูเท่าไหร่ ค่าความแขง็แกร่งหลงัจากเปลี่ยน

เป็นไอกสิกจ็ะสูงตามไปด้วย” ระบบให้ข้อมูล

เมื่อระบบพรรณนาถงึความโหดร้ายแล้ว วนิรู้สกึว่าไม่ควรยุ่งกบัผู้ตดิเชื้อรายนี้ 

มนัอนัตรายเกนิไป

“แล้วเราควรช่วยเขาไหม” วนิยงิค�าถามสุดท้ายไปแบบตรงเป้า

“ไม่ควรค่ะ” ระบบตอบทนัทแีบบไม่ต้องคดิหรอืประมวลผลเลย



‘ไม่ควรงั้นหรือ...ฮึ่ม...เอายังไงดีนะ’ วินพยายามระดมมันสมองของตัวเอง 

คดิหาหนทาง กพ็บว่าเขาอยู่ในมมุสงูมากพอจะเหน็พื้นที่โดยรอบเพื่อหาความได้เปรยีบ

สูงสุดได้

‘โอเค ถ้าท�าอย่างนี้อาจจะพอช่วยได้’ หลงัจากมองความเป็นไปได้แล้ววนิกต็รวจ

เชก็ความพร้อมของอุปกรณ์ทนัท ี ปลดลอ็กปืน Black Mortal Plasma ประจุพลงั

พลาสมาจากรงักระสุนพลงังานไหลเข้าตวัปืนเป็นแสงสฟี้าสว่างส่องประกาย

“คุณระบบ ผมขอเปิดใช้งาน Observer Bot หน่อย” วนิเรยีกใช้งานสกลิล์ที่

ตนเองเพิ่งอปัมาใช้ประโยชน์ทนัท ีและทนัใดนั้นหลอดพลงังาน Energy กล็ดลง 10 

หน่วย พร้อมกับอุปกรณ์เก็บพลังงานที่ติดบนไหล่ขวาของเขาเริ่มฉายรังสีออกมา 

เบื้องหน้า ส่งท้ายด้วยกระบวนการท�าให้แข็งตัวเป็นลูกบอลเหล็กกลมๆ เป็นอันเสร็จ

สิ้นภายใน 3 วนิาที

“Observer Bot พร้อมใช้งานแล้วค่ะ” ระบบกล่าวเสยีงใสเช่นเคยพร้อมกบัที่

กรอบหน้าจอคล้ายมนิแิมปปรากฏเพิ่มขึ้นมาในมมุขวาของหน้าจอฮอโลแกรมหลกั โดย

กรอบนั้นจะเชื่อมต่อกบัดวงตาของ Observer Bot โดยตรง พร้อมความสามารถของ

อนิฟราเรดที่มองเหน็มวลได้ชดัในที่มดื

“ช่วยไปเฝ้าดูไว้ที่ทางขึ้นชั้นล่างหน่อยนะ” เมื่อได้รบัค�าสั่ง Observer Bot ก็

บนิไปด้วยความเรว็ราว 120 กม./ชม.

4

ความช่วยเหลือ
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“เอาละ  ชั้นล่างปลอดภยัดสีนิะ” วนิเหลอืบมองหน้าจอสถานะของผูต้รวจการณ์

ประจ�าตวั ก่อนจะตั้งปืนเข้ากบัราวก�าแพงดาดฟ้าพร้อมเลง็ศูนย์

“เยน็ไว้ เยน็ไว้...อกีนดินงึ” วนิพูดกบัตวัเองเพื่อเรยีกสมาธิ

“เอาละ  เฮ้ย!! แกน่ะใช้ Burstpack เดี๋ยวนี้เลย!” ชายหนุ่มตะโกนสุดเสยีง 

จนมากพอจะท�าให้เรนเจอร์ผู้ไม่มอีะไรจะเสยีเบื้องล่างท�าตามอย่างว่าง่าย

เมื่อวินเห็นเป้าหมายหลักพุ่งขึ้นกลางอากาศแล้วก็ลั่นไกยิงไปยังรถยนต์ที่อยู่

ข้างๆ กบัไอกสิชนดิพเิศษ

ปัง! เสยีงปืนดงัขึ้น แล้วกระสุนพลาสมาสฟี้าสว่าง 3 นดักพ็ุ่งเข้าเป้า ซึ่งกค็อื

ถงัน�้ามนัรถอย่างแม่นย�า ก่อให้เกดิการระเบดิขึ้นอย่างรุนแรง

ตูม!!! ชิ้นส่วนซากรถกระจัดกระจายพร้อมกับที่เปลวเพลิงเผาผลาญร่างของ

ไอกิส พื้นที่ด้านล่างปกคลุมไปด้วยกลุ่มควันโขมงสีขาว เรนเจอร์ผู้รอดชีวิตถูกแรง

ระเบิดอัดกระเด็นไปไกล แต่คงไม่ถึงตายเนื่องจากเจ้าตัวรีบรวบรวมพลังที่เหลืออยู่ 

หนเีข้าตรอกไปทนัที

“วู้ ฮู้! ส�าเรจ็ เข้าเป้าโป๊ะเชะ!!!” วนิชูไม้ชูมอืมองดูผลงานของตวัเอง ปรากฏว่า

ไม่มกีารเคลื่อนไหวของสิ่งมชีวีติใดๆ ท่ามกลางเปลวเพลงินั้น

“คุณได้รับฉายา Rookie Exploded” เสียงจากระบบดังขึ้นพร้อมแสดงราย

ละเอยีด ซึ่งการจะได้รบัฉายา Rookie Exploded นั้นต้องสร้างความเสยีหายให้ศตัรู

ด้วยแรงระเบดิแบบครั้งเดยีว 5,000 หน่วย ส่วนความสามารถของฉายาคอื เพิ่มดาเมจ

ส�าหรบัการ โจมตปีระเภทระเบดิ 5 เปอร์เซน็ต์

“ออืฮ ึ5,000 ดาเมจงั้นหรอื ไม่ตายให้มนัรู้ไปสวิะไอ้ปิศาจเอ๊ย” วนิชูนิ้วกลางให้

ก่อนที่กลุ่มควนัสขีาวจะเริ่มจางหายไปพอให้เหน็ร่างกายก�าย�าสูง 3 เมตรยนืนิ่งไม่ขยบั 

เลือดไหลซิบๆ มีแผลลวกไหม้ตามร่างกาย ชุดเกราะที่สวมใส่ไว้เมื่อยังเป็นมนุษย ์

เสยีหายยบัเยนิ  ดวงตาบวมปูดสแีดงก�่าจ้องมองขึ้นมาบนดาดฟ้าชั้น 5 อย่างเอาเรื่อง

“ฮ่าๆๆ...อย่าบอกนะว่าแก...” วินหุบยิ้ม ท�าหน้าแหยทันทีเมื่อทุกอย่างไม่ง่าย

อย่างที่เขาคดิ ไอกสิพเิศษระดบัแซปไฟร์ค�ารามกู่ก้องราวกบัระบายความเจบ็ปวด และ

วิ่งพุ่งมายงัตกึของวนิอย่างรวดเรว็ เป้าหมายหลกัของมนัตอนนี้ไม่ต้องบอกกร็ู้ว่าใคร

“เอาซี่ มาเลย ฉันเตรียมแผนส�ารองส�าหรับการหนีไว้แล้ว ไม่ได้กินฉันง่ายๆ 

หรอกฟะ” วนิท�าใจดสีู้เสอื ถ้าเป็นไปตามที่เขาคาดการณ์ไว้ ไอกสิกจ็ะวิ่งขึ้นบนัไดของ
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ตกึนี้มา แต่ Observer Bot ของวนิที่เฝ้าไว้จะเหน็มนัเสยีก่อน และเมื่อมนัขึ้นมาถงึ

ดาดฟ้าของตกึนี้ วนิกจ็ะไปอยู่ที่ดาดฟ้าของตกึฝั่งตรงข้ามด้วย Burstpack

‘หลงัจากนั้นเราค่อยหนไีปอย่างลอยนวล มนัคงตามไม่ทนั’ มโนภาพภายในหวั

ของวนิผุดเป็นสเตปอย่างมแีบบแผน ทุกอย่างคงจะราบรื่นเช่นนั้น แต่วนิไม่ได้คดิเผื่อ

ถงึความสามารถของไอกสิระดบัสูง... 

เสยีงตงึตงัดงัอย่างต่อเนื่องที่เบื้องล่าง และได้ยนิชดัเจนขึ้นทุกท ีเมื่อวนิชะโงก

มองลงไปกพ็บไอกสิก�าลงัใช้มอืทั้งสองเกาะก�าแพงปีนขึ้นมาอย่างรวดเรว็ ความแขง็แรง

ของมนัมากพอที่จะท�าให้ก�าแพงอฐิกลายเป็นรูที่จบัเกาะได้

“เฮ้ย! บ้าแล้ว แขง็แรงเกนิไปมั้ยวะเนี่ย” วนิหน้าถอดสทีนัที

“ไอกสิแบบพเิศษจะมพีละก�าลงัมากกว่าปกตหิลายเท่า อย่าว่าแต่ปีนตกึ 5 ชั้น

เลยค่ะ ต่อให้ปีนตกึสูงขนาดอมิพเีรยีล แกรนด์ สเตจ กท็�าได้ไม่ยาก” ระบบอธบิาย

“แล้วมาบอกตอนเนี้ยเนี่ยนะคณุระบบ ขอบคณุมาก” วนิเอ่ยประชดประชนั AI 

แสนรู้ อย่างนี้แย่แน่ ต่อให้เขาหนไีปอกีฟากหนึ่งได้ มนักต็ามไปทนั

“เฮอะ!” ไม่มทีางเลอืกอื่นแล้วนอกจากตั้งป้อมอยู่ข้างบนนี้ และท�าให้มนัขึ้นมา

ไม่ได้ เมื่อคดิได้ดงันั้นวนิกส็าดกระสุนพลาสมาเท่าที่มไีปอย่างไม่มอีะไรจะเสยี

เสยีงปืนดงัขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมแสงสฟ้ีาสว่างพุง่ผ่านเนื้อไอกสิไป วนิพยายาม

เลง็ไปที่กล้ามเนื้อแขนอนัแขง็แรงของมนัเพื่อไม่ให้ปีนขึ้นมาได้ 

“ย้ากกก! ร่วงไปสวิะ ร่วงไป” วนิตะโกนก้องขณะสาดกระสุนอย่างต่อเนื่อง

ไอกิสร่างหนา 3 เมตรค�ารามลั่นด้วยความเจ็บปวด มันชะลอการปีนขึ้นโดย

ยกมอืข้างหนึ่งขึ้นรบักระสุนของวนิไว้ เลอืดสแีดงฉานไหลท่วมตวั ตุ่มบวมแดงหลาย

จุดตามร่างกายแตกออกดงัโพละ 

แก๊ก! ปืนไม่ท�างาน เนื่องจากพลงังานในรงักระสุนหมดลง กลไกการท�างานจงึ

หยุดหมุนและคายรังพลังงานว่างเปล่าไร้ประโยชน์ทิ้งด้วยระบบอัตโนมัติ เพื่อรอการ

บรรจุใหม่จากผู้ใช้งาน

“เวรแล้วไง” วนิส่ายหวัมองอาวุธคู่กายอย่างหมดหวงั แมกาซนีที่ให้มาในช่อง

เก็บก็เป็นของปืนกลเริ่มต้น ไม่สามารถใช้กับอาวุธประเภทพลังงานพลาสมาที่ต้องใช้

กระสุนพลาสมาบรรจุได้เท่านั้น แน่นอนว่าวนิที่เพิ่งเริ่มเกมกไ็ม่รู้จะไปหามนัที่ไหน

ไอกิสระดับแซปไฟร์เห็นว่าศัตรูหยุดยิงแล้วก็เริ่มขยับร่างกายอย่างเต็มก�าลัง 
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ถงึแม้ตอนนี้มนัจะตวัสั่นเทาเนื่องจากได้รบับาดเจบ็หนกักต็าม

“ไอห่...นี่กถ็กึซะเหลอืเกนินะ” เมื่อท�าอะไรไม่ได้กม็แีต่ต้องหน ีวนิใช้ Burstpack 

พุ่งตวัออกจากตกึไปอย่างรวดเรว็ เป้าหมายคอืดาดฟ้าฝั่งตรงข้ามที่อยู่ห่างไปราว 200 

เมตร

“ฮว้ากก!!!” ไอกสิค�ารามอกีครั้งเมื่อเหน็เหยื่อก�าลงัจะหนไีป

ในขณะที่วนิก�าลงัใช้ Burstpack ครั้งที่สองกส็ามารถไปได้ครึ่งทาง

ตูมมม!!! ไอกสิถบีก�าแพงตกึจนแตกก่อนจะพุ่งไปไกลพอที่จะคว้าตวัวนิเอาไว้

ได้ถ้าหากเขาไม่ใช้ Burstpack ครั้งที่สาม แต่แค่นั้นกเ็พยีงพอแล้วที่จะท�าให้วนิเสยีการ

ทรงตวั 

‘ฉบิ...แบบนี้...ไปไม่ถงึแน่!!’ วนิเป็นคนวางแผนท�าอะไรแบบพอด ีไม่เผื่อเหลอื

เผื่อขาด พอมอีุปสรรคขดัขวางแม้แต่นดิเดยีวกท็�าให้เขาออกนอกเส้นทางได้...และมนั

กเ็ป็นอยา่งที่เขาคดิเมื่อ Burstpack ครั้งที่สี่ไม่สามารถไปถงึที่หมาย แม้เขาจะพยายาม

เอื้อมมอืคว้าไว้กต็าม

‘ซวยแล้ว ตายแหง!!’ เหงื่อไหลออกมาตามร่างกายวนิด้วยความตื่นตระหนก 

สารอะดรนีาลนิที่หลั่งออกมาตอนนี้คงไม่ช่วยให้เขารอดพ้นจากความสงูระดบัตกึ 5 ชั้น

ได้

“เหวอออ!!” วนิหวดีร้องออกมาขณะที่ตวัเองดิ่งลงเวหา หวัใจเขาเต้นรวั ปากสั่น 

แม้เขาจะเคยสัมผัสความรู้สึกเฉียดตายมาบ้าง แต่เขาก็ยังรู้สึกว่ามันน่ากลัวทุกครั้งที่

ต้องเผชญิ

“Alert!! Alert!!! ระบบท�าการปรบัสภาพแรงโน้มถ่วงภายในชุดเกราะที่ระดบั

สูงสุดพร้อมรบัแรงกระแทกระดบั 7” ระบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงสภาพชดุเกราะของเขา

ตอนนี้วินเห็นแต่เพียงตัวหนังสือสีแดงแจ๋ที่เลื่อนไปมาพร้อมกับเสียงเตือนภัย

คล้ายไซเรนดงัก้องอยู่ในหวั

ตึงงง!!! วินกระแทกกับรถยนต์เบื้องล่างอย่างรุนแรง สภาพร่างกายยับเยิน 

ส่งเสยีงร้องดงัไปทั่วบรเิวณจากระบบนริภยั

“อั้ก...แค็ก” วินพยายามขยับร่างกายที่ขณะนี้ปวดระบมไปทั้งตัวเนื่องจาก 

ชุดเกราะไม่สามารถรบัความเสยีหายไว้ได้ทั้งหมด และแรงกระแทกไม่น้อยถูกส่งผ่าน

มายงัร่างกาย เขาส่ายหวัเลก็น้อยเนื่องจากตาได้รบัการกระทบกระเทอืนจนเบลอ
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“Warning!! ชุดเกราะทุกส่วนได้รับความเสียหายมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ 

อุปกรณ์ Burstpack เสยีหายหนกัมากและใช้การไม่ได้ กรุณาหลกีเลี่ยงการปะทะหรอื

กระแทกด้วยค่ะ Warning! Warning!!!” เสยีงร้องเตอืนของระบบดงัขึ้นอกีครั้ง มนั

ก้องหูและท�าให้เบลอยิ่งกว่าเก่าจนวนิต้องสั่งปิดระบบ AI ของหมวกกลไว้ชั่วคราว

‘ต้อง...รีบหนี...แฮก’ วินเหนื่อยล้าอย่างที่สุด พยายามประคองตัวเองลุกขึ้น 

เช่นเดยีวกบัไอกสิระดบัแซปไฟร์ที่ตอนนี้กย็งัพยายามลุกขึ้นมาเพื่อฆ่าเขา แม้ว่ามนัจะ

บาดเจบ็เจยีนตายจากการตกกระแทกแบบเตม็ๆ กต็าม

กริ๊ก! ดูเหมือนรังกระสุนสีฟ้าสว่าง 2 รังจะตกลงมาบนตักของวินที่ก�าลังจะ

ทรงตวัยนื นั่นท�าให้เขาต้องหนัไปสนใจคนเบื้องบนที่โยนของสิ่งนี้ลงมา

“นายเป็นหนี้ชั้น กระสนุพลาสมา 2 ลกูแลกกบัการฆ่าไอกสิพเิศษตวันั้นซะ” คน

ที่ดเูหมอืนจะเปน็ผูห้ญงิภายในชดุเกราะหนารอบตวักล่าวอย่างเยน็ชา เธอยนือยูบ่นชั้น

สองของตกึที่วนิหวงัจะกระโดดไปด้วย Burstpack

“เธอ...ท�าไม...” วนิพดูเสยีงสั่นเครอืและตดิขดัออกมาอย่างไม่เข้าใจขณะที่คนใน

ชดุเกราะกระโดดลงมาแบบสบายๆ พลนัเท้าเกราะเหลก็ขนาดใหญ่กก็ระแทกเข้ากบัพื้น

คอนกรตีจนเกดิรอยร้าว

“ไม่มเีวลาอธบิาย เรามเีวลาไม่มาก รบีจดัการมนัก่อนที่มนัจะจดัการนาย โอกาส

สุดท้ายแล้ว” หญงิสาวตดับท

พลันวินก็ได้ยินเสียงโหยหวนของเหล่าไอกิสตัวอื่นๆ ที่ก�าลังวิ่งมาทางนี้ 

เนื่องจากเสียงไซเรนของระบบนิรภัยรถข้างใต้ตัววินยังคงร้องไม่เลิก และแค่นั้นก็คง

เพยีงพอที่จะท�าให้วนิตื่นตวัและบรรจุกระสุนใส่ปืนอย่างรวดเรว็

“ถ้าจัดการมันได้ให้ดึงชิปซิมโบลที่ห้อยคอมันออกมาด้วย นั่นคือสิ่งที่ฉัน

ต้องการเป็นข้อแลกเปลี่ยน ห้ามลืมเด็ดขาด” คนในชุดเกราะเหล็กก�าชับถึงเงื่อนไขที่

ท�าให้ตนยอมเสี่ยงเอาตวัเข้าแลก

“ฉนัคงจะถ่วงเวลาให้นายได้สกั 1 นาท ีถงึตอนนั้นถ้ายงัฆ่าไม่ได้กต็ายไปซะ” 

อกีครั้งที่เสยีงเยน็ชาราวกบัมไีอเยน็ล่องลอยออกมานั้น ท�าให้วนิถงึกบัต้องกลนื

น�้าลายอกึใหญ่



“เปลี่ยนเข้าสู่โหมดป้องกนัเตม็ก�าลงั” เมื่อหญงิแปลกหน้ามายนือยู่ในจดุโล่ง

กว้างกลางสี่แยกแล้วก็สั่งการระบบประจ�าตัวของเธอทันที พร้อมกันนั้นคลื่นพลังใน

ร่างกายของเธอกไ็หลออกมาจากเครื่องจ่าย พลงังาน คลื่นพลงัที่ออกมานั้นหนกัถงึขั้น

มองเห็นเป็นมวลอากาศรอบตัว และกดทับพื้นดินที่ยืนอยู่จนทรุดลงเป็นหลุมกว้าง...

แต่แค่นั้นคงยังไม่เพียงพอที่จะรับมือกับไอกิสหลายร้อยตัวที่ก�าลังจะล้อมกรอบเธอ 

หญิงสาวในเกราะเหล็กจึงก้มลงเอามือทั้งสองป้องกันจุดส�าคัญอย่างหัวและบริเวณ 

ล�าตวัเอาไว้อย่างมดิชดิคล้ายเป็นลูกบอลเหลก็ที่ไร้ช่องโหว่

“เข้าสูส่ถานะ Energy Shield เรยีบร้อย เพิ่ม 300 เปอร์เซน็ต์ ค่าเกราะป้องกนั 

และลดความเสยีหายที่ได้รบัลง 50 เปอร์เซน็ต์เมื่ออยู่ในสถานะนี้จะขยบัไม่ได้จนกว่า

จะยกเลกิการใช้งาน” AI ประจ�าตวัยนืยนัการเปลี่ยนสถานภาพ

“เริ่มปล่อยสาร Uninfected Hormone” เธอสั่งการต่ออย่างช�านาญก่อนที่สาร

สเีขยีวจะถกูผลติและปล่อยออกมาจากชุดเกราะหนานั้น มนัเป็นควนัเบาบางแต่ให้กลิ่น

ฮอร์โมนบริสุทธิ์ที่หลากหลาย ใช้ล่อไอกิสได้ทุกประเภท นั่นท�าให้ไอกิสทั่วบริเวณพุ่ง

เข้าหาเธออย่างบ้าคลั่ง

ตึง!! ไอกิสตัวแรกพุ่งเข้ากระแทกเกราะของหญิงสาวอย่างเต็มก�าลัง แต่กลับ

เกดิเพยีงรอยขดีข่วน

“เกราะปีกขวาได้รับความเสียหายเล็กน้อย สภาพการป้องกันลดเหลือ 99 

5

ล้อมกรอบ
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เปอร์เซน็ต์” เสยีงระบบแจ้งครั้งแรกก่อนที่ไอกสินบัสบิจะกระโจนเข้าจู่โจมทุกทศิ

วี้! ปืนพลาสมาหมุนท�างานขึ้นอกีครั้ง

“แฮก...แฮก” ลมหายใจอุ่นๆ พ่นออกมาอย่างเหนื่อยอ่อน

วนิเปิดใช้งานสกลิล์ Damage Amplifier พลนัพลงังานพลาสมาสฟี้าที่บรรจุ

อยูก่แ็ปรสภาพเป็นสแีดงอนัเป็นสญัลกัษณ์ของสกลิล์ เมื่อเข้าสูร่ะยะแล้ววนิกย็กปืนขึ้น

กระหน�่ายงิไปยงัไอกสิที่พยายามลุกขึ้นทนัที

เสยีงปืนลั่นอย่างต่อเนื่อง ปลดปล่อยความบ้าคลั่งของผู้ใช้ไปพร้อมกบักระสุน

พลาสมาสฟี้าแดงสลบักนัไป

เมื่อได้รบัความเสยีหายอย่างหนกั ไอกสิกท็รุดล้มไปอกีครั้ง ความพยายามเฮอืก

สดุท้ายของมนัคอืการยกมอืสองข้างขึ้นป้องกนัใบหน้าและล�าตวั แต่วนิยงัคงยงิกระหน�่า

โดยไม่มหียุดพกั เนื้อตวัไอกสิจงึพรุนไปด้วยรูกระสุนที่เป็นแผลไหม้

แก๊ก! กระสุนพลาสมาแมก็ที่สองหมดลงอย่างรวดเรว็ ควนัที่ปากกระบอกปืน

ลอยฉุยพร้อมกับที่ความร้อนของปืนเพิ่มขึ้น วินรีบบรรจุกระสุนใหม่อย่างรวดเร็ว 

และรอดูท่าทศีตัรูที่ขณะนี้นั่งคุกเข่าแน่นิ่งไปเสยีแล้ว

‘มันตายรึยังวะเนี่ย’ วินคิดพลางเหงื่อตก ถ้ามันตายแล้ววินก็ไม่อยากจะเสีย

กระสุนอนัมค่ีาไปโดยเปล่าประโยชน์ เขาจงึค่อยๆ ก้าวเข้าไปอย่างระแวดระวงัจนประชดิ

ตวัไอกสิ เมื่อมองใกล้ๆ เช่นนี้แล้วไอกสิช่างดูน่าเกลยีดอปัลกัษณ์ยิ่งนกั เลอืดที่ปนไป

ด้วยน�้าหนองไหลออกทั่วร่าง ส่งกลิ่นซากศพเหมน็เน่าอย่างรุนแรง

“โอว!!!” ไอกสิค�ารามลั่นราวกบัเรยีกพลงัเฮอืกสดุท้ายพร้อมกบัที่มอืควา้เกราะ

ไหล่ขวาของวนิอนัเป็นอุปกรณ์กกัเกบ็แหล่งพลงังานส�าหรบัการใช้สกลิล์ต่างๆ

วนิตะโกนลั่นด้วยความตกใจก่อนจะยงิอดัใส่หน้าไอกสิโดยตรง “ตาย! ตาย!! 

ตายไปซะ!!!”

เลือดที่เป็นกรดอ่อนๆ สาดกระเซ็นเต็มร่างของวิน ก่อนที่ไอกิสจะเอนหลัง 

ล้มลงแน่นิ่งไปอย่างถาวร...คราวนี้มนัคงจะตายจรงิๆ แล้ว

“แฮก...แฮก...บ้าที่สุด!” วนิทิ้งตวัลงอย่างเหนื่อยอ่อนพลางมองไปยงัเครื่องมอื

จ่ายพลงังานของเขาที่ถูกไอกสิบบีจนแตกหกัเสยีหายยบัเยนิ ใช้การไม่ได้ จรงิๆ แล้ว

ไอกิสไม่ได้เล็งที่เครื่องมือ แต่เป็นศีรษะของวินต่างหาก ทว่าสัญชาตญาณเอาตัวรอด

ท�าให้เขาหลบพ้นไปได้อย่างหวุดหวิด ไม่เช่นนั้นสิ่งที่แตกสลายเมื่อครู ่คงไม่ใช่ 
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เครื่องจ่ายพลงังาน แต่เป็นกะโหลกของเขาแทน

“ความคงทนเกราะโดยรวมเหลอื 44...43...42...40...38...37  เปอร์เซน็ต์ เกราะ

ปีกขวาพงัลงแล้ว สถานการณ์ย�่าแย่ ควรเปลี่ยนสถานะโดยด่วน อนัตรายระดบั 8!!!” 

ระบบแจ้งเตือนสถานการณ์ก่อนที่เล็บยาวแหลมคมของไอกิสจะแทงทะลุชุดเกราะเข้า

ถงึเนื้อหญงิแปลกหน้า

หญงิสาวร้องครางเบาๆ ออกมา  เธอคดิว่านี่คงเป็นขดีสุดส�าหรบัเธอแล้ว

“เปิดใช้งาน Energy Push!!!” เธอตะโกนก้องราวกบัใส่พลงัลงไปในล�าคอ

โล่พลงังานรอบตวัหญงิสาวระเบดิออกอย่างรุนแรง ส่งเสยีงกกึก้อง พลนักลุ่ม

ไอกิสรอบๆ ก็กระเด็นกระดอนไปไกลหลายสิบเมตร พื้นดินทรุดตัวลงอย่างน่ากลัว 

และค่าพลงังานของเธอกลายเป็น 0 ทนัทจีากการใช้สกลิล์นี้ 

‘ไม่ชอบสกลิล์นี้เลย หูหนวกอกีแล้ว ให้ตายส ิพบัผ่า’ เธอบ่นกบัตวัเองระหว่าง

ยกแขนซ้ายขึ้นเล็งไปยังตึกใกล้ตัว และยิงปืนสลิงที่ติดกับข้อแขนไว้เพื่อหลบหน ี

เนื่องจากเธอไม่มี Burstpack เช่นเดียวกับหน่วยเรนเจอร์ เพราะน�้าหนักชุดที่มาก 

เกนิไป

กงึ!! ปลายสลงิแหลมคมทะลวงเข้าไปในคอนกรตีแบบงา่ยดายพร้อมกบัดงึตวั 

ผู้ใช้ขึ้นไปอย่างแขง็แรงมั่นคง

“ฮว้ากกก!!” ไอกิสตัวหนึ่งกระโดดเหยียบบนหัวเพื่อนเพื่อใช้เป็นฐานในการ 

กระโดดครั้งที่สองท�าให้มนัขึ้นไปสูงพอที่จะคว้าขาของเหยื่อเอาไว้ได้ และฝังกรามลงที่

ชุดเหลก็ไทเทเนยีมหนา 20 มลิลเิมตรอย่างรุนแรง แม้จะไม่ทะลุแต่กถ็อืว่ากดัเข้า ด้วย

ความแขง็ระดบันี้ถ้ามนักดัซ�้าๆ อกีหลายๆ ครั้งกจ็ะเจาะชุดเหลก็เข้าไปได้ไม่ยาก

“เกะกะ” หญงิสาวเอ่ยทิ้งท้ายเสยีงเยน็ ก่อนจะเรยีกใช้ Hidden Blade ที่ซ่อน

อยู่ใต้เกราะแขนออกมาตัดมือและคอของไอกิสทิ้งไป ทว่าสิ่งที่เธอสนใจตอนนี้คือ 

เจ้าหนุ่มที่เธออุตส่าห์เอาตัวไปเสี่ยงช่วยจะท�าส�าเร็จหรือไม่ และเมื่อเธอหันไปมองก็ 

พบว่าร่างของไอกสิพเิศษระดบัแซปไฟร์นอนแน่นิ่งอยู่ 

เขาท�าได้!!

“เฮ้!! นายน่ะรบีๆ เอาของมาแล้วหนเีรว็เข้า ฉนัต้านไม่ไหวแล้ว มนัก�าลงัจะไป

หานายยย!!!” เธอตะโกนแบบลากเสียงยาว เรียกสติของชายหนุ่มที่ดูเหมือนจะหลุด

ลอยไปชั่วขณะหนึ่งกลบัมา
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“หะ...หา!” เมื่อวนิหนักลบัไปมองกพ็บฝูงไอกสิที่ก�าลงัวิ่งเข้าหาเหยื่อรายใหม่ที่

สามารถจับต้องได้ เสียงร้องโหยหวนของพวกมันแลดูสิ้นหวังซะเหลือเกิน แต่นี่ไม่ใช่

เวลายอมแพ้ เขาก้มลงคร่อมร่างไร้ชีวิตที่เหม็นเน่าเพื่อดึงเอาสร้อยคอบรรจุชิปที่เรียก

ว่าชปิซมิโบลมาไว้ในมอื ก่อนจะรบีเผ่นแน่บแบบไม่คดิชวีติ 

ระหว่างทางวนิได้สั่งให้ Observer Bot ดูต้นทางเบื้องหน้า ซึ่งทางแยกซ้ายนั้น

เต็มไปด้วยเหล่าไอกิสที่ก�าลังวิ่งมา ส่วนข้างหน้าก็ยังคงเต็มไปด้วยไอกิสเช่นกัน นั่น

ท�าให้เขาเหลอืทางเลอืกทางซอยขวาเพยีงเท่านั้น

“ไม่ได้นะ ทางนั้นมนั!!...” หญงิแปลกหน้าตะโกนลั่น แต่ดเูหมอืนวนิจะไม่ได้ยนิ

ที่เธอพูดอกีแล้ว

“หา! ไม่จรงิ!” วนิอุทานลั่นเมื่อเหน็ก�าแพงกรงสูง 6 เมตรกั้นไว้ และเมื่อหนั

กลับไปมองก็พบเหล่าไอกิสก�าลังตามมาอย่างกระชั้นชิด ไม่มีที่ส�าหรับถอยให้เขาอีก 

ต่อไป

“เปิดระบบ เปิดระบบ! ฉนัต้องการความช่วยเหลอื” เมื่อระบบเสยีงไม่สามารถ

สตาร์ตได้ วนิกใ็ช้มอือนัสั่นงนังกคล�าหาจดุเปิดสกัแห่งที่อาจจะม ีและตอนนั้นเองที่อยู่ๆ  

โลโก้เกม U.I.D กร็นัขึ้นบนหน้าจอฮอโลแกรมที่ฉายอยู่ในหมวกกล

“การรนัระบบเสรจ็สมบูรณ์พร้อมเข้าสู่กระบวนการใช้งาน” ราวกบัเสยีงสวรรค์

ดงัออกมา

“ค่าความคงทนชุดเกราะได้รบัความเสยีหายอย่างหนกั ไม่สามารถเชื่อมต่อกบั

อุปกรณ์ใช้งานพลงังานได้กรุณาหลกีเลี่ยงการปะทะ หาที่หลบซ่อน”

“เรื่องนั้นช่างมนั ตอนนี้ฉนัต้องการใช้ Burstpack แค่สกัครั้งกย็งัด ีพอจะจดั

ให้ได้ไหมคุณระบบ!!” วินร้องเรียก จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อไอกิสหลายร้อยตัว

ก�าลงัจะเข้าถงึตวัเขาในไม่ช้า

“ระบบก�าลงัตรวจสอบความเป็นไปได้”

“เร็วๆ...เร็วๆ หน่อย ขอร้องละ” ชายหนุ่มร้อนรน นี่เขาเข้าเกมมาได้แค่ครึ่ง

ชั่วโมงชุดเกราะกอ็ยู่ในสภาพเละไม่มชีิ้นดี

“Error! เครื่องมอื Burstpack ถูกท�าลายเสยีหายเกนิกว่าจะใช้การได้”

วินแทบลมจับเมื่อได้ยิน ที่ Burstpack พังถึงขนาดนี้คงเป็นเพราะตอนร่วง 

จากตกึสูง 5 ชั้นวนิเอาหลงัลง จงึท�าให้อุปกรณ์ Burstpack ที่อยู่ด้านหลงัได้รบัความ
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เสยีหายสูงสุด

“บะ...บ้าแล้ว แบบนี้ฉนัคง…”

“ม ี 1 รายการอปัเดต! ยนิดดี้วย คุณได้รบัการเลื่อนขั้นเป็น Silver Rank” 

ระบบกล่าวแจ้งพร้อมรายการอปัเกรดส่วนต่างๆ แบบคร่าวๆ เด้งขึ้นมาให้วนิอ่าน

“ไอ้บ้านั่นคงไม่รอดแหงๆ” หญิงสาวที่ขณะนี้ยืนมองดูสถานการณ์อยู่บนตึก

ห่างๆ อย่างไม่อาจช่วยอะไรได้เพราะระยะไกลเกนิไปพูดขึ้น

‘เดี๋ยวค่อยลงไปเก็บชิปก็แล้วกัน คงต้องรอให้พวกไอกิสบริเวณนี้ซาลงก่อน’ 

เมื่อคิดได้ดังนั้นเธอก็โน้มตัวลงนั่งพักอย่างเหนื่อยอ่อนพร้อมกับเรียกใช้ไอเทมหุ่น 

Repair Bot ออกมาซ่อมแซมส่วนที่เสยีหาย แม้ว่าจะไม่สามารถซ่อมแซมให้กลบัคนื

มาได้ 100 เปอร์เซน็ต์ แต่อย่างน้อยกค็งมากพอที่จะผ่านคนืนี้ไปได้

“ติ๊ด...คุณมีข้อความจากเพื่อนค่ะ ต้องการอ่านเลยหรือไม่” ระบบถามท�าลาย

ความเงยีบชั่วขณะ 

หญงิสาวไม่มอีะไรต้องท�าอยู่แล้วนอกจากนั่งรอ จงึได้เปิดอ่านข้อความนั้น

‘รนิ คุณอยู่ที่เขต 17 ใช่ไหม ผมเหน็คุณในหน้าต่าง ไอ.ดี แมป ผมถูกพวก 

ไอกิสล้อมที่ห้างสรรพสินค้า U Plaza เขต 17 ผมต้องการความช่วยเหลือ...ช่วย 

ผมด้วย!’

เมื่ออ่านเสร็จรินก็ปิดข้อความนั้นทิ้ง ไม่ได้สนใจไยดีเพื่อนหรือสมาคมที่เธอมี

อยู่ในรายการเลยแม้แต่น้อย

“พวกอ่อนแอมันก็ต้องตายไปเป็นธรรมดาละนะ” รินกล่าวเสียงเยือกเย็น 

เช่นเคยขณะมองลงไปเบื้องล่างที่เตม็ไปด้วยเหล่าไอกสิกว่าครึ่งพนั!!



“นี่กป็าไป 15 นาทแีล้ว ท�าไมไม่แยกย้ายกนัไปอกีนะ” รนิถอนหายใจอย่าง

เหนื่อยหน่ายระหว่างมองดูเบื้องล่างที่ยังคงเนืองแน่นไปด้วยไอกิสกว่าครึ่งพันเช่นเดิม 

และไม่มทีที่าจะลดลงง่ายๆ 

“น่าเบื่อชะมดั”

เอี๊ยด...! สิ้นสุดค�าพูด บานประตูดาดฟ้าก็ถูกเลื่อนออกช้าๆ ท�าลายความ 

น่าเบื่อของรินไปทันที พร้อมกับที่หญิงสาวร่างบางสวมชุดเกราะหนาตื่นตัว ปลดดาบ 

Hidden Blade เตรยีมรบัมอืการต่อสู้ทุกรูปแบบ 

‘ไอกสิงั้นหรอื ไม่น่าเป็นไปได้ พวกมนัไม่น่าเหน็เราข้างบนนี้นี่’ สมองคดิไปต่างๆ 

นานา เมื่อยังไม่มีใครแสดงตนที่มุมมืดตรงประตู รินเองก็ไม่ส่งเสียงเล็ดลอดออกไป 

เพราะถ้าหากเป็นไอกสิจรงิๆ เสยีงของเธอจะไปกระตุน้พวกมนัซะเปล่าๆ และทนัใดนั้น

เองมอืทรุดโทรมข้างหนึ่งกค็ว้าขอบประตูเอาไว้ท่ามกลางความมดืที่ยงัคงบดบงัใบหน้า

ผู้มาเยอืนระหว่างก้าวขาออกมา

“เฮ้! เธอ...อยู่ตรงนั้นเองหรอื”

เมื่อพ้นเขตประต ูแสงสว่างรบิหรี่จากดวงจนัทร์กม็ากพอจะท�าให้เหน็ผูม้าเยอืน

อย่างชดัเจน ซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหน วนินั่นเอง

“นาย...” รนิเกบ็ Hidden Blade ของเธอหลงัจากที่เหน็ว่าไม่มอีนัตรายใดๆ

“นายรอดมาได้ยงัไง” ค�าถามแรกเตม็ไปด้วยความสงสยั ถ้าดูจาก ไอ.ดี แมป

6

หลบหนีอย่างต่อเนื่อง 
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ของเธอแล้ว ทางนั้นเป็นทางตนัแน่ๆ

“คอืว่าตอนที่จนมุมผมได้เลื่อนระดบัเป็น Silver Rank แล้วทนีี้...”

“อ่า...เรื่องนั้นไว้ก่อนเถอะ ไหน เอาของที่ฉนัต้องการมาด้วยรเึปล่า” รนิตดับท

เนื่องจากเธอไม่ได้สนใจเรื่องนั้นมากอยู่แล้ว ที่เธอต้องการตอนนี้คือชิปซิมโบลที่เก็บ

ของก่อนตายจากผู้เล่นระดับแซปไฟร์เอาไว้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน ซึ่งขณะนี้ผู้เล่นที่

เลื่อนระดบัเป็นแซปไฟร์นั้นมนี้อยมาก แม้จะผ่านมา 2 สปัดาห์แล้วกต็าม

“แน่นอน...ขอบคณุมากที่ช่วยเหลอืผม ถ้าไม่ได้แมก็กระสนุจากคณุ ผมคงตาย

แน่ๆ” วนิยิ้มหน้าแหยพร้อมกบัยื่นสร้อยคอชปิซมิโบลให้รนิ

“มนัคอืการแลกเปลี่ยน” มอืเหลก็หนาคว้าของที่ต้องการไว้ก่อนจะเปิดหน้าจอ 

ฮอโลแกรมขึ้นเชื่อมต่อระหว่างชปิทั้งสอง

“ขออภัยค่ะ ไม่สามารถเชื่อมต่อกับข้อมูลชิปภายในได้...เฉพาะผู้ท�าความ 

เสยีหายสูงสุดแก่ไอกสิระดบัแซปไฟร์เท่านั้น” ระบบร้องเตอืนเมื่อตรวจสอบข้อมูลที่มา

ผ่านดาตาเบสแล้ว

‘ช!ิ ไม่ได้จรงิๆ ด้วยสนิะ’ รนิก่นด่าในใจก่อนที่จะหนัมาจ�าใจยื่นมนัให้วนิ

“เอาไปส ิมนัเป็นรางวลัของนาย…นายสมควรที่จะได้ ฉนัแค่อยากรู้ว่านายเป็น

คนที่ไว้ใจได้รเึปล่ากเ็ท่านั้น” รนิเผยรอยยิ้มสุภาพออกมาพร้อมค�าพูดแสนดูดี

“เธอ...ไม่เอางั้นร ึไม่เป็นไรแน่งั้นร”ึ วนิถามอย่างงุนงง

หญงิสาวพยกัหน้าหงกึๆ แทนค�าตอบ

เมื่อวินรับชิปซิมโบลมาไว้ในมือ หน้าจอระบบก็แสดงการเชื่อมต่อระหว่างชิป 

ทั้งสองทนัที

“ตรวจสอบพบชิปซิมโบลระดับ [Sapphire] ต้องการเริ่มด�าเนินการโอน 

ถ่ายข้อมูลหรอืไม่” 

‘หอื…ชปิซมิโบลมไีว้ใช้งานอย่างนี้เองหรอืเนี่ย ถ้าเราตายไป ของทั้งหมดในตวั

เราที่เกบ็ไว้กจ็ะเป็นของผู้ที่จดัการเราได้งั้นสนิะ’

“ตกลง” วนิตอบเรยีบๆ สั้นๆ ก่อนที่ระบบจะโอนย้ายข้อมูลไอเทมภายใน

“Complete!! การ โอนถ่ายข้อมลูไอเทม 50 เปอร์เซน็ต์ เรยีบร้อยแล้วค่ะ” ระบบ

แจ้งผลเสยีงใส

“50 เปอร์เซน็ต์” วนิค่อนข้างแปลกใจเลก็น้อย ‘ไม่ใช่ว่าได้ทั้งหมดหรอกหรอื’
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“เอาละ  เรยีบร้อยแล้วใช่ไหม ทนีี้เอามนัมาให้ฉนัได้แล้ว” รนิแค่นเสยีงก่อนจะ

ถอืวสิาสะหยบิชปิซมิโบลในมอืของวนิมา และเตรยีมเดนิจากไปเมื่อหมดธรุะแล้ว บางที

เธออาจจะลองไปที่ U Plaza เพื่อช่วยเหลือเพื่อนกระจอกๆ ของเธอเพื่อให้เป็นหนี้ 

บุญคุณไว้ทวงในภายภาคหน้า 

“เอ้อนี่ แล้วไอเทมอกี 50 เปอร์เซน็ต์ที่เหลอืล่ะ มนัจะเป็นยงัไง” วนิโพล่งถาม

ออกไปอย่างไร้เดยีงสา ราวกบัเพิ่งหดัเดนิภายในโลกแห่ง U.I.D 

“ไอ้เนี่ยน่ะหรือ” รินจับสร้อยคอชิปซิมโบลหมุนไปมา สีเงินแพลทินัมของมัน

สะท้อนวูบวาบกบัแสงสว่างของดวงจนัทร์ แลดูมนัเงาสวยงามไม่ใช่น้อย

“ผูท้ี่จะเปิดเอาไอเทมที่เหลอือกี 50 เปอร์เซน็ต์ ได้กค็อืเพื่อนหรอืหวัหน้าสมาคม

ที่เจ้านี่สงักดัอยู่ระดบั Officer ขึ้นไปเท่านั้น มนักเ็หมอืนเปิดโอกาสให้ผู้ที่ตายไปแล้ว 

มโีอกาสได้ไอเทมคนืบางส่วนจากช่องทางเหล่านี้” 

“ถ้างั้นเธอก.็..” เมื่อรนิพูดถงึขนาดนี้แล้ววนิกถ็งึกบัร้องอ๋อเลยทเีดยีว

“ใช่แล้ว อย่างที่นายคดินั่นละ ฉนัจะเอาไปขาย พวกที่สามารถเปิดเอาไอเทม

ส่วนนี้ได้ยอมจ่ายในราคาสูงพอดูเลยละนะ ยิ่งถ้าเป็นเจ้าของคนเก่าที่เข้ามาเล่นใหม ่

อกีครั้งละกจ็ะโก่งราคาขึ้นไปได้อกี” รนิอธบิายก่อนจะเกบ็มนัลงในช่องเกบ็ของ

“เข้าใจแล้ว ขอบคุณมากนะ ว่าแต่เธอพอจะมีกระสุนพลาสมาให้ฉันอีกสักรัง

ไหม คอืตอนนี้แมก็กระสุนที่บรรจุอยู่เหลอืแค่ 22/50 คอร์ แล้วน่ะ” วนิชูปืนหราพลาง

เชก็สภาพอุปกรณ์ ด้วยกระสุนเพยีงแค่นี้ วนิคงไม่รอดพ้นคนืนี้ไปได้แน่

“ท�าไมฉนัต้องให้นายด้วย  กระสุนพลาสมา 1 รงัราคาสูงกว่า 1,000 บาทซะ

อกี แถมมแีนวโน้มจะสงูขึ้นเรื่อยๆ” รนิกล่าวหน้าตาย ขณะที่วนินั้นแทบจะชอ็กกบัราคา

กระสุนที่เขาใช้ไปอย่างบ้าคลั่ง

“กไ็ม่อยากจะพูดหรอกนะ แต่ปืนนายมนัโคตรใช้กระสุนสิ้นเปลอืงเลยละ”

ค�าพูดของรินแต่ละค�าแทงใจด�าวินเข้าอย่างจัง จนเขาแทบอยากจะย้อนเวลา

กลบัไปประหยดักระสุนในส่วนนี้เสยีอย่างไรอย่างนั้น

“ว่าแต่นายรอดจากตรอกทางตันตรงนั้นมาได้ยังไง ฉันยังไม่รู ้เลย” พลัน 

หญิงสาวก็นึกถึงเหตุการณ์ก่อนหน้า ไม่ว่ายังไงมันก็น่าสงสัยอยู่ดีที่เรนเจอร์สภาพ 

ยับเยินขนาดนั้นจะรอดจากการถูกล้อมกรอบมาได้ ที่จริงรินก็คิดไว้แล้วว่าน่าจะเป็น

เพราะ Burstpack แต่ฟังจากปากเจ้าตวัโดยตรงคงจะหายคาใจมากกว่า
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“ถ้าเรื่องนั้นละก ็หลงัจากที่ระบบแจ้งอปัเกรดเป็น Silver Rank แล้ว ปืนนี้ก็

เหมอืนจะพฒันาไปด้วย ท�าให้มนัมคีวามสามารถแปรเปลี่ยนพลงังาน กระสุนพลาสมา

ให้ปล่อยคลื่นพลงัอ่อนๆ ออกมาปกคลมุตวัผูใ้ช้” วนิพยายามอธบิายการท�างานของปืน

เป็นรูปธรรม เพราะระหว่างใช้งานวนิท�าได้เพยีงเคลื่อนไหวร่างกายเท่านั้น

“หมายความว่านาย...หายตัวได้!” น�้าเสียงของรินดูตกใจเป็นพิเศษ เนื่องจาก

เธอไม่เคยเหน็ใครที่หายตวัได้มาก่อน

“อมื เธอจะว่าแบบนั้นกใ็ช่นะ ส�าหรบัความสามารถ Vanish ของปืนนี้ แต่เอา

เข้าจรงิๆ แล้วมนัโคตรสิ้นเปลอืงอย่างที่เธอว่าเลยละ 1 คอร์หายตวัได้แค่วนิาทเีดยีว

เอง” วนิหยบิปืนคู่กายตวัเองขึ้นมาประกอบการอธบิาย 

“ขอดูหน่อยได้มั้ย” รนิถามพร้อมกบัยื่นค�าร้องขอดูไอเทมสวมใส่ในตวั

“หมื...ได้ส”ิ วนิตอบตกลงก่อนที่หน้าต่างฮอโลแกรมภายในชดุของรนิจะฉายขึ้น

เป็นส่วนอุปกรณ์ที่แสนธรรมดาของผู้เล่นระดบับรอนซ์ ไม่มอีะไร  โดดเด่นแม้สกัอย่าง

เดยีว นอกจากปืน Black Mortal Plasma Gun III

‘ความสามารถพเิศษระดบั Unique!! [Growth Weapon] งั้นหรอื!!’ เพยีง

แค่ระดบัของความสามารถพเิศษกท็�ารนิตกใจได้ เพราะนั่นหมายความวา่ปืนนี้จะยงัคง

พฒันาตวัเองขึ้นไปอกี

Bronze – Ignore Armor 50 เปอร์เซน็ต์

Silver – Special Skill [Vanish] 

       – Energy Regeneration + 2.5 

‘อาวุธระดบั 9 ดาเมจ 328 ความสามารถเจาะเกราะ 50 เปอร์เซน็ต์ หายตวัได้ 

แถมเพิ่มคา่ฟ้ืนฟพูลงังาน 2.5 ต่อวนิาท.ี..อาวธุบ้าอะไรกนัเนี่ย!!’ รนิเกดิอาการสั่นระรวั 

เหงื่อออกตามร่างกายเมื่อได้สัมผัสกับไอเทมระดับสูงขนาดนี้ ไม่แปลกใจเลยที่ไอ้หนู

เพิ่งหัดเดินคนนี้จะฆ่าไอกิสพิเศษระดับแซปไฟร์ได้เพียงล�าพัง ทั้งที่จริงๆ ต้องใช้คน 

5-6 คนพร้อมการวางแผนที่ดถีงึจะจดัการมนัได้

‘ถ้าเอาไปขายต้องมีคนยอมจ่ายเป็นสิบๆ ล้าน...ไม่สิ อาจจะร้อยล้านเลยก็ได้

เพื่อไอเทมชิ้นนี้’ ความโลภเริ่มเข้าครอบง�าหญิงสาว แต่ก่อนที่เธอจะลงมือท�าอะไรก็

เหลอืบไปเหน็ข้อความในบรรทดัสุดท้ายเสยีก่อน

‘สถานะอาวุธ – ผูกตดิกบั UID 11523982’ 
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“หึๆ ๆ...ฮ่าๆๆ” รนิเอามอืก่ายหน้าผากพลางหวัเราะในล�าคอ ก่อนจะอาศยัจงัหวะ

ที่วนิเผลอปลดดาบ Hidden Blade ออกมาแทงเข้าไปที่ศรีษะเขาอย่างรวดเรว็

วินรู ้สึกได้ถึงความผิดปกติของรินจึงหลบคมดาบที่เฉือนเอาหมวกของเขา 

เป็นรอยลกึกว้างไปได้

ตึง!! ถึงกระนั้นเขาก็ไม่สามารถหลบหมัดเหล็กแข็งแรงที่พุ่งจู่โจมจังหวะสอง 

เข้ามากลางท้องอย่างจงัได้ มนัท�าให้วนิกระเดน็ไปชนเข้ากบัก�าแพงทางขึ้นดาดฟ้า

“อ๊อก!” วินแทบจะคายของเสียออกมาทางปาก เขาจุกแน่นและปวดแปลบไป

ทุกส่วนของร่างกาย และไม่แน่ว่าซี่โครงอาจจะหักด้วย...เพราะความรุนแรงของหมัด

เหลก็นั้นไม่ธรรมดา

“น่าเสยีดายนะ ที่จรงิฉนักก็ะแค่จะปล้นอาวธุของนายไปเท่านั้น...แต่ด้วยสถานะ

ผูกติดของอาวุธท�าให้ฉันต้องฆ่านายซะตรงนี้” น�้าเสียงที่เข้ากับท่าทางเยือกเย็นของ 

รนิบ่งบอกให้รู้ว่าเธอไม่ได้ท�าแบบนี้เป็นครั้งแรก 

“เธอ...เอาอาวุธนี้ไปกข็ายไม่ได้ไม่ใช่ร”ึ วนิพยายามฝืนร่างกายลุกยนืขึ้น อาการ

ปวดแล่นแปล๊บขึ้นมาอกีครั้งพร้อมความอ่อนล้าที่แทบจะทรงตวัไม่อยู ่ เขาจะตายแบบนี้

งั้นหรอื...จะตายเพราะถูกหวัขโมยเจ้าเล่ห์เล่นงานแบบนี้หรอื!

“สถานะผูกตดิอาวุธจะเกดิขึ้นกต็่อเมื่อผู้ใช้เปิดใช้งานไอเทมชิ้นนั้นๆ เพราะงั้น

ถ้าไม่ใช้มันก็คือของขายได้อยู่วันยังค�่า” รินอธิบายบทเรียนสุดท้ายให้แก่วิน มันเป็น 

บทเรยีนที่ไม่มอีะไรสวยหรูในโลกแห่งการแก่งแย่งชงิดขีอง U.I.D

“นายไม่น่าหลบดาบของฉนัเลยนะ กะจะให้ตายสบายๆ ไม่ต้องรู้สกึเจบ็ปวดที่

ถกูหกัหลงัอยูแ่ล้วแท้ๆ” รนิแสยะยิ้มพลางก้าวเข้าไปหาวนิที่ยนืโงนเงนคล้ายผูป่้วยขาด

เลอืด สภาพแบบนี้ต่อให้หนไีปกไ็ม่พ้นเงื้อมมอืมจัจุราชของรนิอย่างแน่นอน

“กล็อง...มาเอาให้ได้...ดซูี่...ยายบ้า” วนิกลา่วเสยีงแหบก่อนจะเปิดใชง้านสกลิล์ 

Vanish พลนัร่างกายของเขากค็่อยๆ เลอืนหายไป

“ฮ่าๆๆ!! อย่างนี้ส ิ เยี่ยม! ยิ่งได้เหน็ความสามารถพเิศษกบัตาแบบนี้ท�าให้ฉนั

ยิ่งอยากได้มนั!” รนิแทบจะทนรอช่วงเวลานั้นไม่ไหวแล้ว ช่วงเวลาที่เธอจะได้เกดิใหม่

เป็นเศรษฐใีนโลกแห่งความเป็นจรงิ

“ฉนัรูแ้ล้วว่านายเหลอืกระสนุคอร์แค่ 22 คอร์ นายคงจะหายตวัได้แค่ 22 วนิาที

อย่างนั้นสนิะ เอาส ิ นายจะหนไีปทางไหนล่ะหอื” รนิพยายามป้อนความกลวัให้ฝังลกึ
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ลงไปในจติใจของวนิ ซึ่งกค็อืความตายที่เธอก�าลงัจะมอบให้เจ้าหน้าใหม่ผู้ครอบครอง

อาวุธล�้าค่า

“ข้างล่างเตม็ไปด้วยฝงูไอกสิกว่าครึ่งพนั นายคดิว่าจะรอดงั้นหรอื จะหนไีปด้วย

อะไรดลี่ะ ซากอุปกรณ์ Burstpack ใช้งานไม่ได้ของนายร ึออกมาเถอะน่า ฉนัสญัญา

ว่าจะฆ่านายโดยไม่ให้เจบ็ปวดแม้แต่น้อย” รนิพ่นค�าพูดเยอืกเยน็ออกมาอย่างต่อเนื่อง

พร้อมกับเดินไปรอบพื้นที่ทางขึ้นดาดฟ้าที่ว่างเปล่า อันบ่งบอกว่าวินไม่ได้อยู่บริเวณนี้

แล้ว

‘ลงไปข้างล่างงั้นร’ึ รนิสงัเกตเหน็รอยมอืตรงราวบนัไดทางลงไปชั้นล่าง แต่เธอ

กย็งัคงไม่ประมาทที่จะตามลงไป เพราะอาจเป็นอุบายหลอกล่อกเ็ป็นได้

“อกี 4 วนิาท.ี..3...”

แก๊ก!! เสยีงเหยยีบวตัถุบางอย่างสะท้อนขึ้นมาจากชั้นล่าง

“บงิโก!! มาจบเกมไล่จบัอนัแสนสั้นของนายกนัเถอะ ฮ่าๆๆ”  รนิตะโกนราวกบั

ผู้ชนะก่อนจะวิ่งลงไปชั้นล่างทนัท!ี!



รนิตามเสยีงลงมาอย่างรวดเรว็ แต่กลบัพบเพยีงความว่างเปล่าเท่านั้น ด้านล่าง

นี้เป็นเสมอืนชั้นเกบ็ของท�าความสะอาด มหี้องสภาพทรุดโทรมอยู่ 3 ห้อง สิ่งของต่างๆ 

วางไม่เป็นที่ แลดูเก่าและเสียหายหนัก ส่วนบันไดหลักส�าหรับขึ้นหรือลงตึกนี้อยู่ฝั่ง 

ตรงข้ามกบัที่รนิอยู่

“ออกมาเถอะน่า สภาพแบบนั้นนายไม่มทีางหนฉีนัได้” รนิยงัคงพูดกดดนัศตัรู

อยู่เป็นระยะๆ

“การดิ้นรนของนายมนัสูญเปล่า ฉนัรู้ว่านายอยู่แถวๆ นี้” 

แก๊ก! สิ้นค�าพูดของรนิ เสยีงคล้ายแก้วถูกเหยยีบกด็งัขึ้นภายในห้องหนึ่ง

รนิเคลื่อนที่ช้าๆ ไปตามเสยีง

“ฮว้ากกก!!!” ก่อนที่รนิจะได้แง้มประตูเข้าไป ไอกสิตวัหนึ่งกก็ระโดดจู่โจมเข้า

ข้างหลงัเธอเสยีก่อน

‘ไอกสิ! บ้าเอ๊ย!’ รนิใช้ศอกกระแทกเข้าที่หน้าของมนัจนร่วงลงพื้น ก่อนจะแทง

หวัมนัซ�้าด้วย Hidden Blade ของเธอ เกราะสเีงนิหนาเปื้อนเลอืดสแีดงปนเหลอืงของ

น�้าหนองดูน่าขยะแขยง

“เปิดระบบการมองเหน็ในที่มดืเดี๋ยวนี้เลย!” รนิสั่งการระบบทนัท ีต้องยอมรบั

ว่าเธอประมาทไปหน่อย ไม่คดิว่าจะมไีอกสิอยูแ่ถวๆ นี้ด้วย นี่แสดงว่าพวกที่อยูข้่างล่าง

นั่นเริ่มขึ้นมาข้างบนนี้กนัแล้ว

7

เสียท่า
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‘6...ไม่ส ิ7 ตวัเลยงั้นร’ึ รนิมองสิ่งมชีวีติเบื้องหน้าทั้ง 7 ตวับรเิวณทางขึ้นบนัได

ฝั่งตรงข้าม ที่ก�าลงัเดนิเข้ามาหาเธอช้าๆ ไม่ต้องบอกกร็ู้ว่าเสยีงของเธอนั่นแหละที่เป็น

ตวัพามนัมา แต่ด้วยความเรว็ระดบันี้แสดงว่ามนัยงัไม่รูท้ี่อยูข่องรนิแน่ชดั เพยีงแค่เดนิ

มาตามเสียงเท่านั้น ความมืดยังคงช่วยบดบังเธอจากสายตาที่ดูเหมือนจะใช้การได้ 

ไม่ถงึ 50 เปอร์เซน็ต์ของพวกมนั

‘ถ้าพวกมนัมจี�านวนเยอะขนาดนี้ เจ้าหนูนั่นไม่น่าจะลงไปยงัชั้นล่างได้แน่’ รนิ

คดิเหตุผลประกอบ ถ้าขนาดชั้นนี้ยงัมถีงึ 7 ตวั ข้างล่างกค็งมมีากกว่าราวๆ 2-3 เท่า 

ไม่มทีางเลยที่เรนเจอร์สภาพปางตายแบบนั้นจะฝ่าวงล้อมออกไปได้

แก๊ก! เสยีงเดมิดงัขึ้นเป็นครั้งที่สามแล้ว

‘มันจะต้องอยู่ในห้องนี้แน่นอน รีบจัดการมันแล้วหนีดีกว่า แถวนี้ชักจะไม่

ปลอดภัยขึ้นเรื่อยๆ แล้วสิ’ คิดได้เช่นนั้นแล้วรินก็ค่อยๆ แง้มประตูเข้าไปด้วยความ

เงยีบเชยีบที่สุด เพื่อไม่ให้ไปกระตุ้นไอกสิบรเิวณนี้เข้า

“ฉันไม่มีเวลาเล่นกับนายมากนักหรอกนะ จบกันแค่นี้ละ” รินกระซิบกระซาบ

ระหว่างเดินตรงไปยังหลังโต๊ะตัวหนึ่งที่เธอคิดว่าวินจะต้องหลบอยู่ใต้นั้น พลันเสียง

เดมิๆ กด็งัขึ้นอกีครั้ง แต่คราวนี้มนัดงัอย่างต่อเนื่อง

แก๊ก! แก๊ก...แก๊ก!! เสยีงเพยีงแค่นี้กม็ากพอจะเรยีกความสนใจจากเหล่าไอกสิ

รอบพื้นที่ให้เดนิเข้ามาได้แล้ว รนิรู้ดจีงึใช้มอืเหลก็หนาที่เตม็ไปด้วยพละก�าลงัมหาศาล

พลกิโต๊ะไม้เก่าๆ ขึ้น ปรากฏเป็นวตัถุเหลก็กลมเท่าฝ่ามอืที่ก�าลงักระแทกกบัเศษกระจก

ใสจนเกดิรอยร้าวใกล้ปรแิตก!

‘Observer Bot!! บดัซบ นี่เราโดนหลอกงั้นหรอื!!’ กว่ารนิจะรู้ตวัว่าเสยีท่าก็

สายไปแล้วเมื่อ Observer Bot กระแทกเข้ากบัเศษกระจกอย่างรนุแรงเป็นครั้งสดุท้าย 

เสยีงกระจกที่แตกเป็นเสี่ยงๆ กระตุ้นไอกสิทั้ง 7 ตวัให้มุ่งเข้ามาที่เป้าหมายเดยีวกนั

ก๊อบ! รนิใช้มอืเหลก็หนาบบี Observer Bot ตวัน้อยให้พงัลงอย่างง่ายดาย

หลงัจากที่มนัถูกใช้งานครบตามจุดประสงค์ของวนิเรยีบร้อยแล้ว

“ฮ่าๆๆ...เล่นกนัได้แสบดนีี่” รนิกลายเป็นผู้ที่ถูกปิดล้อมเสยีเองในสถานการณ์

เช่นนี้ เธอชกัอาวุธออกมาเตรยีมพร้อมลุยเตม็ที่

ไอกิสตัวแรกที่เต็มไปด้วยความบ้าคลั่งกระแทกประตูทรุดโทรมให้พังลงอย่าง

ง่ายดาย ก่อนจะพุ่งเข้าจู่โจมรนิอย่างรวดเรว็!
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“ก�าลงัท�าการฟื้นฟูสภาพชุดเกราะ 37...38...39 เปอร์เซน็ต์” เสยีงใสของระบบ

ภายในหมวกกลแจ้งความคืบหน้าแก่วินที่ขณะนี้นั่งอยู่ริมขอบตึก โดยมีหุ่น Repair 

Bot ก�าลังท�าการซ่อมแซมอยู่ ต้องขอบคุณสัมภาระของผู้เล่นระดับแซปไฟร์ที่เพิ่งได้ 

มาจรงิๆ ดูเหมอืนจะต่ออายุให้วนิได้ไม่น้อย

ขณะที่ก�าลังเพลิดเพลินกับบรรยากาศอยู่นั้น เงามืดของชุดเกราะเหล็กสูง 2 

เมตรก็ปรากฏขึ้นที่ประตูทางขึ้นดาดฟ้า แม้จะมองไม่เห็นชัด แต่ก็พอรู้ว่ามันก�าลัง 

จ้องมองวนิด้วยความโมโหถงึขดีสุด

“อ๊ะๆ ถ้าฉนัเป็นเธอ ฉนัจะไม่ท�าแบบนั้น” วนิเบรกการก้าวเท้าของร่างเหลก็ไว้

ไม่มเีสยีงตอบจากคู่สนทนา...ทว่าร่างเหลก็ยงัคงยนือยู่ที่เดมิ

“เธอคดิถูกแล้ว เพราะฉนัวางกบัระเบดิเอาไว้แถวนั้น 5 ลูก ถ้าเธอสุ่มสี่สุ่มห้า

เข้ามาละกค็งไม่สวยแน่” ถงึคราววนิคุมเกมบ้างแล้ว

“ดูเหมือนเธอจะเจนจัดในเกมนี้ไม่น้อยเลยนะ เธอคงจะรู้สิท่าว่าหนึ่งในความ

สามารถสกิลล์ของเรนเจอร์ระดับ Silver Rank คือกับระเบิด” วินกล่าวถึงที่มาของ 

กับระเบิดนั้นเพื่อความน่าเชื่อถือ เพราะถึงแม้ความสามารถนี้จะมีจริง แต่เขาก็ไม่

สามารถใช้ได้ เนื่องจากเครื่องจ่ายพลงังานพงัไปแล้ว

‘เยี่ยม! ได้ผลแฮะ’ วนิคดิในใจ เขาเองกล็ุ้นอยู่ไม่น้อย เพราะความจรงิแถวนั้น

ไม่มกีบัระเบดิอยู่จรงิ

“และเธอกค็งรู้อกีว่าถ้าเธอเข้ามาแล้วเกดิกบัระเบดิมนัท�างาน พื้นที่รอบตวัเธอ

กจ็ะพงัลง จากนั้นไอกสิเบื้องล่างจ�านวนเท่าไหร่นะ...อ้อ...เกอืบครึ่งพนั! ครึ่งพนัเชยีวนะ

ที่มนัจะเข้ามารุมทึ้งเธอให้ไม่เหลอืแม้แต่ซาก เธอคงไม่อยากให้เกดิเหตุการณ์แบบนั้น

ขึ้นใช่ไหม” วนิท�าน�้าเสยีงที่ค่อนข้างกวนโอ๊ย แต่กลบัท�าให้ศตัรูรู้สกึกดดนัอย่างสูง

“เพราะงั้นกห็ยุดอยู่ตรงนั้นนิ่งๆ ซะ แล้วต่างคนต่างไป ระเบดิจะอยู่ตรงนั้นอกี

ประมาณ 8 นาท ีป่านนั้นฉนักค็งหนไีปไกลแล้วละ” วนิก�าหนดเงื่อนไขอนัจะท�าให้เขา

รอดพ้น เพราะเครื่องมอื Burstpack ยงัซ่อมไม่เสรจ็ ให้ตายส ิท�าไมช้าอย่างนี้นะ

“คุณระบบครับ กรุณาสั่ง Repair Bot ให้โฟกัสไปที่การซ่อม Burstpack 

โดยตรงเลยไดม้ั้ยเนี่ย” วนิกระซบิกระซาบก่อนที่ Repair Bot จะเริ่มเนน้การซ่อมแซม

อุปกรณ์ Burstpack เป็นอนัดบัแรก

‘โง่ตั้งนานเลยแฮะเรา ถ้ารู้ว่าเน้นเป็นจุดได้แบบนี้สั่งไปตั้งแต่แรกแล้ว’ วนิถอน
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หายใจเฮอืกหนึ่งเมื่อนกึถงึความช้าของสมองตวัเอง บางทวีนันี้เขาอาจจะใช้งานมนัหนกั

เกนิไปจนเกดิอาการหลงๆ ลมืๆ ไปแล้วกไ็ด้

“ยา...” หลงัจากที่นิ่งเงยีบอยูน่าน เสยีงเรยีบๆ ไม่เยน็ชาเช่นเคยกด็งัออกมาจาก

ปากของคู่สนทนา

“เอายาปฏิชีวนะมาให้ฉัน!” น�้าเสียงสั่นเทาแต่ยังคงความแข็งกร้าวท�าให้วิน 

ถงึกบัสะดุ้ง

“ยาปฏชิวีนะ” วนิทวนค�าพูดของเธอ

“ดเูหมอืนผูห้ญงิคนนั้นจะตดิเชื้อค่ะ เธอจะอยูภ่ายใต้กฎเดยีวกนัคอืเปลี่ยนเป็น

ไอกสิภายใน 4 ชั่วโมง มเีพยีงยาปฏชิวีนะที่ถอืเป็นของมคี่าหาได้ยากเท่านั้นที่จะช่วย

เธอได้” ระบบอธบิาย

‘ยาปฏชิวีนะร ึเราเองกม็แีค่หลอดเดยีวซะด้วยส’ิ วนิล�าบากที่จะตดัสนิใจทนัท ี

แม้ว่ารินจะเป็นเพียงตัวละครในเกมเท่านั้น แต่ถึงยังไงก็ดูเลือดเย็นเกินไปที่จะปล่อย

เธอให้ตาย

‘แต่เราจะช่วยคนที่คิดจะฆ่าเรางั้นหรือ’ วินหลับตาลง พยายามใช้สมาธิคิด

ไตร่ตรองเหตุผล

ความเงยีบเกดิขึ้นชั่วขณะ ไม่มใีครพูดอะไรอกีแม้แต่น้อย รนิเองกด็ูเหมอืนจะ

ไม่ยอมพูดอะไรให้ตวัเองเสยีเกยีรตไิปมากกว่านี้

“การซ่อมแซม Burstpack เสรจ็สมบูรณ์สูงสุดที่ 75 เปอร์เซน็ต์ ประสทิธภิาพ

ในการใช้งานลดเหลอืเพยีง 3 ครั้ง” ระบบแจ้งผลการท�างานปลุกวนิให้ตื่นขึ้น ร่างหนา

ภายใต้ชุดเกราะเบาสภาพทรุดโทรมลุกยืนบิดขี้เกียจ ก่อนจะเรียกใช้งานช่องเก็บของ 

และหยบิหลอดยาสชีมพูข้นออกมา

“อย่าเข้าใจผดิล่ะ ฉนัไม่ชอบตดิหนี้บุญคุณใคร เธอช่วยชวีติฉนัไว้แม้ว่าจะท�า

เพื่อผลประโยชน์กต็าม” วนิก้มลงวางหลอดยาปฏชิวีนะไว้ตรงปลายเท้า ก่อนจะหนัหลงั

ให้และใช้ Burstpack หลบหนไีปทนัท ีซึ่งแน่นอนว่าหน่วยคอมแบตที่มคีวามคล่องตวั

น้อยกว่าย่อมไม่มทีางตามทนั จงึท�าได้เพยีงมองแผ่นหลงัวนิที่พุ่งกระโดดหายลบัตาไป

เพยีงเท่านั้น
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22.32 PM

เขต 17 โรงแรมเบอร์กนิส์ (Berkins Hotel)

หลงัจากหลบหนมีาเกอืบชั่วโมง วนิกห็ยุดลงบนดาดฟ้าโรงแรมเบอร์กนิส์ที่ตดิ

ป้ายไฟหรูหรา แม้จะดูเก่าซอมซ่อกต็าม และที่ส�าคญักว่านั้นคอืดูเหมอืนไฟฟ้าของที่นี่

จะยงัคงใช้การได้อยู่ น่าจะมเีครื่องปั่นไฟส�าหรบัใช้งานเพื่อการอยู่อาศยั แม้ยงัไม่รู้ว่า

คนกลุม่นี้ไว้ใจได้หรอืไม่ แต่การอยูท่ี่นี่คงปลอดภยักว่าออกไปร่อนเร่ภายนอกในสภาพ

สวมชุดเกราะและอาวุธไร้กระสุนเช่นนี้

‘ดูเหมือนยายนั่นจะพูดจริงอยู่อย่างนึงเรื่องความหายากของกระสุน กระสุน

พลาสมานี่ละนะ’

วนิคดิน้อยใจหลงัจากตรวจสมัภาระของตวัเองแล้วไม่พบกระสนุพลาสมาแม้แต่

อนัเดยีว นอกจากเงนิ 2,620 UID Dollars แลว้สว่นใหญ่จะเป็นของใชเ้อาตวัรอดอย่าง 

Repair Bot ของกนิต่างๆ หรอืไม่กพ็วกชุดอุปกรณ์ที่ไม่ตรงกบัหน่วย ดูแล้วก่อนตาย

ผูเ้ล่นนา่จะอยูห่นว่ยคอมแบต แลว้กด็เูหมอืนจะมสีว่นผสมส�าหรบัการคราฟต์ไอเทมที่

วนิยงัไม่เข้าใจระบบในส่วนนี้

‘หมื...พวกนี้น่าสนแฮะ’ วนิเรยีกหน้าต่างไอเทม 2 ชนดิที่เขาสามารถใช้ได้ออก

มาอ่านข้อมูล อนัแรกเป็นปืนพกล�ากล้องยาวกว้างสขีาว ดูเหมอืนเป็นปืนชอ็ตกนัขนาด

ย่อม

ชื่ออาวุธ – SS Revolver

ระดบัของอาวุธ – 3 

ความเสยีหาย – 105-805

ประเภทของกระสุน – Shotgun Shell

จ�านวนกระสุนต่อแมก็ – 1 Shell

ความเรว็ในการยงิสูงสุด – 1 นดัต่อวนิาที

ความทนทาน – 58/75

ความสามารถพเิศษ  – Normal Effect [Splash]

  – 60 เปอร์เซน็ต์ Splash Damage

อุปกรณ์เสรมิของอาวุธชิ้นนี้ – 0/1

สามารถปรบัแต่งอาวุธชิ้นนี้ได้อกี – 3 ครั้ง
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สถานะอาวุธ – ไม่ผูกมดั

‘ความแรงขึ้นอยู่กบัระยะใกล้ไกล ยงิได้ทลีะนดังั้นหรอื กย็งัดกีว่าไม่มอีะไรใช้

ละนะ’ วนิเชก็แล้วพบว่ากระสุนที่มอียู่ทั้งหมด 11 นดั พอให้ใช้ป้องกนัตวัได้ ก่อนจะ

ดูไอเทมชิ้นต่อไปซึ่งเป็นหมวกส�าหรบัหน่วยเรนเจอร์โดยเฉพาะ

ชื่ออุปกรณ์ – [Unnamed] ILSF Wisely Helmet 

ระดบัของอุปกรณ์ – 5 

พลงัป้องกนั – 180

ค่าเกราะ – 500

ประเภทของอุปกรณ์ – หมวก

จ�ากดัอาชพี – Ranger

ความทนทาน – 125/125

ความสามารถพเิศษ – Rare Effect [5 Ability]

 – Night Vision System (มองเหน็ในที่มดื)

 – Target Lock System [30 Secs, CD 30 Mins]  

  (ลอ็กเป้าหมายด้วยเรดาร์ 30 วนิาท)ี

 – Advanced I.D Map [Zoom mode, Improve 

  Detail] (อปัเกรด I.D Map)

 – Identified Item (ตรวจสอบไอเทม)

 – Secondary พลงังาน[Max 50 Energy, CD 30 Mins]  

  (พลงังานส�ารอง)

อุปกรณ์เสรมิของที่ตดิตั้งได้ – 0/1

สามารถปรบัแต่งอุปกรณ์ชิ้นนี้ได้อกี – 5 ครั้ง

สถานะอาวุธ – ผูกตดิผู้ใช้

 

‘ผูกติดผู้ใช้อีกแล้วหรือเนี่ย’ วินถอนหายใจอีกครั้งก่อนจะปิดระบบชัตดาวน์

หมวกเริ่มต้นใบเก่าแล้วเก็บมันลงช่องเก็บของ ก่อนที่จะใส่หมวกกลใบใหม่สีขาว ดู
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ท่าทางแข็งแรงกว่าเดิมมากแทน และทันทีที่วินสวมหมวก ระบบก็ท�าการรันอัตโนมัต ิ

ด้านความเรว็ประมวลผลกด็ูจะมากกว่า 2 เท่าได้ ท�าให้ไม่นานนกัหน้าจอฮอโลแกรม 

กฉ็ายขึ้นพร้อมท�างานทุกส่วน

“ยนิดต้ีอนรบัมาสเตอร์ ข้าคอื AI พเิศษประจ�าหมวกนี้ ที่ถกูตั้งความฉลาดของ

โปรแกรม ILSF ไว้ที่ 40 เปอร์เซน็ต์ ข้าให้ค�าแนะน�าข้อมูลเกมส่วนต่างๆ แก่ท่านได้

เกอืบทุกอย่าง”

ค�าแนะน�าเปิดตัวของ AI ดูมีชีวิตชีวาและไม่น่าร�าคาญเท่าของหมวกระดับ 

เริ่มต้น ท�าให้วนิถูกใจเป็นอย่างมาก

“ก่อนอื่นกรุณามอบชื่อที่จะติดตัวข้าไปตลอดกาล ไม่ว่าจะเปลี่ยนนายหรือไม่

กต็ามด้วยค่ะ” AI กล่าวเสยีงใส

วนินิ่งคดิไปครูห่นึ่ง เพราะเขาไม่เคยคดิว่าจะต้องตั้งชื่อให้ใครมาก่อน “อมื...ชื่อ

งั้นหรอื…เอาเป็น...เอล...”

“...เอลล่าร์กแ็ล้วกัน” ทันทีที่กล่าวจบ ระบบก็ท�าการยืนยนัตนเองและเปลี่ยน

ชื่อไอเทมเป็น [Ellar] ILSF Wisely Helmet

“เอลล่าร์ยนิดทีี่ได้รบัใช้ท่านค่ะ มาสเตอร์”


