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‘สมาคมอาหารเลิศรส’  แตกต่างกับ  ‘งานเลี้ยงกลุ่มดาว’ ครั้งนั้นคิมดกจา 

เข้าร่วมในฐานะอวตารที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับต้น ๆ จากคาบสมุทรเกาหลี แต่ครั้งนี ้

เขาเข้าร่วมในฐานะกลุ่มดาวหน้าใหม่ ซึ่งคงไม่ได้รับเสียงตอบรับที่ดีเหมือนอย่าง 

ตอนนั้นแล้ว เผลอ ๆ อาจจะถูกเล่นงานก็ได้ เขาสร้างศัตรูไว้น้อยเสียเมื่อไหร่ล่ะ

ขนาดไปไม่ถึงสถานที่จัดงาน อวตารที่ได้เจอยังเป็นตัวแม่ที่ขึ้นชื่อเรื่องการ 

แทงข้างหลัง...แอนนา ครอฟต์...ซึ่งขอแย้มไว้ตรงนี้นิดนึงว่าเธอคนนี้ได้ชักนำ 

ให้เกิดเรื่องราวที่แม้แต่คิมดกจาก็ยังคาดไม่ถึงในงานเลี้ยงของสมาคม แต่จะ 

เป็นเรื่องอะไรนั้น อย่าได้เสียเวลา ตามไปดูกันเลยดีกว่า

คำนำสำนักพิมพ์
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สมาคมอาหารเลิศรส
(1)
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ตลอดทางไปยังปราสาทโอโร แอนนา ครอฟต์ ไม่ได้พูดอะไรเลย

มีส่งยิ้มประหลาดให้บ้างเวลาบังเอิญสบตากัน แต่ไม่ได้ชวนคุยเป็นเรื่อง 

เป็นราว

ถ้าอ่านความคิดเธอได้ก็คงดี  แต่ระดับความเข้าใจเกี่ยวกับแอนนา  

ครอฟต์ ยังต่ำเกินไป ผมเลยไม่สามารถเปิดใช้งาน [มุมมองนักอ่านพระเจ้า] ขั้น 

ที่ 2 กับเธอได้

เอาเถอะ ผมเองก็ไม่ได้ชอบแอนนา ครอฟต์ ในนิยายเสียเท่าไหร่ เพราะ 

ถ้านับจำนวนครั้งที่ยูจุงฮยอกต้องตายหรือโดนเธอคนนี้ลอบแทงข้างหลังแล้วละก็  

สองมือของผมยังนับได้ไม่พอด้วยซ้ำ

เนื่องจากผมกับแอนนา ครอฟต์ ต่างก็นิ่งเงียบกันทั้งคู่ บรรยากาศภายใน 

รถม้าเลยกลายเป็นอึดอัดขึ้นมาฉับพลัน แต่ก็มีแค่เซเลน่า คิม ที่เหงื่อแตกพลั่ก 

ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้ทำอะไรผิด

“...เพราะอย่างนั้นก็เลยได้มาด้วยกันน่ะค่ะ อวตารของแอสการ์ดได้รับเชิญ 

มาด้วย”

เซเลน่า คิม ผู้มีจิตใจดีเกินไปไม่อาจทนกับบรรยากาศตรงหน้าได้ไหว  

เธอเลยเอาแต่เล่าเรื่องไปเรื่อยแม้จะไม่มีใครถาม สำหรับผม การได้ฟังข้อมูล 

หลาย ๆ อย่างจากเธอก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเหมือนกัน

“อย่างนี้นี่เองครับ ทั้งสามคนสังกัดแอสการ์ดกันหมดเลยเหรอครับ”
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“ค่ะ ด้วยการจัดการของแอนนา”

“เลือกเนบิวลาได้ดีแล้วละครับ”

“ฮ่า  ๆ  ๆ  คงเป็นเพราะดวงดีน่ะค่ะ  ก็เลยได้ดื่มด่ำกับสิ่งดี  ๆ  แบบนี้   

อวตารคนอื่นไม่ได้รับเชิญด้วยซ้ำ...”

เซเลน่า คิม ดูตื่นเต้นเล็กน้อย ก็นะ คำเชิญของสมาคมอาหารเลิศรส 

เป็นคนละความหมายกับงานเลี้ยงกลุ่มดาวอยู่แล้ว ถ้าบอกว่างานเลี้ยงกลุ่มดาว 

คืองานรวมตัวของพวกขุนนาง สมาคมอาหารเลิศรสก็คงคล้ายคลึงกับซาลอนของ 

ชนชั้นสูง 

ว่าแต่สิ่งด ีๆ งั้นเหรอ

ผมละสงสัยเสียจริงว่าไปถึงที่นั่นแล้ว เซเลน่า คิม จะยังคิดแบบนั้นได้ 

หรือเปล่า

“ไอริส ทำไมไม่พูดอะไรเลยล่ะ ก่อนหน้านี้เธอเคยบอกว่าอยากพบคุณ 

คิมดกจาอีกครั้งไม่ใช่เหรอ”

“влин! ฉันไปพูดแบบนั้นตอนไหน!”

“เด็กคนนี้นี่นะ...หลังจบงานเลี้ยงคราวนั้นเธอเอาแต่ร้องเพลงท่านคิม- 

ดกจา ๆ ตลอดเลยไม่ใช่เหรอไง อุตส่าห์ได้พบกันทั้งทีก็น่าจะคุยอะไรหน่อยสิ”

เซเลน่า คิม พูดคล้ายจะแซวกัน ทำให้ใบหน้าของไอริสแดงก่ำ ไอริสที่ 

เอาแต่เหลือบมองผมเลยยอมเปิดปากพูดอย่างระมัดระวัง

“คือว่า...ท่านราชาปีศาจแห่งการช่วยให้รอดใช่ไหมคะ”

ชั่วขณะนั้นผมถึงกับสงสัยขึ้นมาว่ายัยนี่ใช่ยัยเด็กจอมหยิ่งเมื่อตอนนั้นจริง 

หรือเปล่า แต่ผมก็ตัดสินใจรักษามารยาท

“ใช่ครับ”

“มะ...ไม่อึดอัดเหรอคะ ที่อยู่กับพวกเราแบบนี้”

“ทำไมถึงคิดว่าต้องอึดอัดล่ะครับ”

“พวกเราเป็นแค่อวตารไม่ใช่เหรอคะ และท่านราชาปีศาจแห่งการช่วยให้ 

รอดก็...”

สีหน้าของเซเลน่า คิม ที่นั่งอยู่ด้านข้างแปรเปลี่ยนไปทันที เธอเผลอลืม 

เรื่องนี้ไปครู่หนึ่งเพราะความดีใจ แต่คงเพิ่งจะรู้ตัวว่าผมเป็น  ‘กลุ่มดาว’ และต่าง 
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จากพวกเธอ

ความแตกต่างระหว่าง  ‘อวตาร’ ทั่วไปกับ  ‘กลุ่มดาวระดับเรื่องเล่า’ มากเท่า 

ท้องฟ้ากับผืนดิน ถ้าเป็นกลุ่มดาวอื่นคงได้พูดจาเหน็บแนมทำนองว่า ‘พวกแมลง 

ชั้นต่ำเพิ่งตระหนักได้ถึงตัวตนของฉันหรือไง’  ไปแล้ว แน่นอนว่าผมไม่ได้พูด 

แบบนั้น

“ไม่เป็นไรครับ ผมเองก็เคยเป็นอวตารเหมือนกันนี่ครับ”

ได้ยินผมพูดแบบนั้น เซเลน่า คิม ก็ถอนหายใจโล่งอก ไอริสรวบรวม 

ความกล้าเปิดปากพูดอีกครั้ง

“คือว่า ถ้าอย่างนั้น...ขอถามอะไรสักอย่างได้ไหมคะ”

“เอาสิครับ”

“มีอวตารที่ทำสัญญาสนับสนุนด้วยหรือยังคะ”

“ทำไมถามแบบนั้นล่ะครับ”

“อ่า เรื่องนั้น...”

เซเลน่า คิม ส่งสายตามองไอริสที่เอาแต่ลังเล

“ไอริส เธอมีกลุ่มดาวผู้สนับสนุนที่ถูกกำหนดไว้แล้วไม่ใช่เหรอ”

“กะ...ก็แค่ถามเฉย ๆ เอง! คนมันอยากรู้นี่!”

มองดูไอริสสะบัดหน้าไปอีกทางพลางใช้นิ้วก้อยม้วนปลายผมแล้ว ผมก็ 

นึกถึงชินยูซึงกับอีกิลยองที่อยู่บนโลกมนุษย์ขึ้นมา ผมเก็บซ่อนความรู้สึกห่วงหา 

และคิดถึงเอาไว้ในใจ ก่อนจะเปิดปากตอบกลับไป

“อวตารของผมอยู่ที่คาบสมุทรเกาหลีครับ”

คำตอบนั้นทำให้สีหน้าของไอริสแปรเปลี่ยนไป

“อ๊ะ หรือว่าเด็กคนนั้น...”

ผมพยักหน้า  ข่าวลือเกี่ยวกับชินยูซึงคงจะแพร่ไปถึงที่อื่นแล้ว  พวก 

กลุ่มดาวที่ชื่นชอบเรื่องซุบซิบนินทาคงจะเล่าให้อวตารของตัวเองฟังกันหมด ใน 

ตอนนั้นเอง แอนนา ครอฟต์ ก็เอ่ยขึ้น

“ไม่คิดอยากเปลี่ยนอวตารบ้างเหรอคะ”

ไอริสกับเซเลน่า คิม สะดุ้งตกใจ หันไปมองแอนนา ครอฟต์ 

“ภายใต้แอสการ์ดมีอวตารดี  ๆ อยู่เยอะทีเดียว คนมีพรสวรรค์ก็มีอยู่มาก  
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ไอริสก็เป็นหนึ่งในนั้น”

ทำไมจู่  ๆแอนนา ครอฟต์ ถึงได้พูดอะไรแบบน้ัน ผมยังไม่ได้ก่อต้ัง ‘เนบิวลา’  

อย่างเป็นทางการสักหน่อย หรือใน <แอสการ์ด> มีการพูดเรื่องของผมงั้นเหรอ 

“กำลังชวนผมเข้าแอสการ์ดเหรอครับ”

“ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะ ในแอสการ์ดมีอวตารดี  ๆ  อยู่มาก เลยแค่เสนอแนะ 

เพราะเห็นว่าการเลือกสักคนในนั้นก็ไม่ได้แย่อะไร ยังไงทางฝั่งกลุ่มดาวก็สามารถ 

ยกเลิกสัญญาผู้สนับสนุนได้ทุกเมื่อไม่ใช่เหรอคะ”

ไอริสที่รู้สึกผิดหวังอยู่เมื่อครู่ช้อนตามองผมด้วยนัยน์ตาทอประกาย ผม 

ตอบกลับไปด้วยสีหน้าเรียบเฉย

“ผมไม่เคยคิดที่จะยกเลิกสัญญาผู้สนับสนุนครับ”

“คงจะถูกใจเด็กผู้หญิงคนนั้นมากสินะคะ เด็กที่ชื่อ ‘ชินยูซึง’ คนนั้น?”

พอเหน็วา่ผมไมต่อบอะไร สหีนา้ของไอรสิกห็มน่หมองลงดว้ยความผดิหวงั  

แม้ว่าระดับความเข้าใจจะยังต่ำอยู่มาก แต่ผมก็ยังจับสังเกตคลื่นอารมณ์ที่เปลี่ยน 

ไปได ้

แต่แล้วแอนนา ครอฟต์ ก็เริ่มพูดจาแปลก ๆ  

“แล้วถ้าอวตารของคุณตายล่ะคะ”

มุมปากของแอนนา ครอฟต์ กระตุกโค้งเป็นรอยยิ้มที่ไม่อาจรู้ความนัย

“อย่าทำหน้าตกใจขนาดนั้นสิคะ ฉันแค่ยกตัวอย่างเท่านั้นเอง มันก็เป็น 

ไปไดไ้มใ่ชเ่หรอคะ อาจจะเกดิอบุตัเิหตไุมค่าดฝนั หรอืตายเพราะภยัพบิตักิะทนัหนั 

...เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนี่คะ ต่อให้เกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นก็ยังจะยืนกรานไม่เปลี่ยน 

อวตารอยู่อีกเหรอคะ”

“พูดถึงอุบัติเหตุไม่คาดฝันเหรอครับ”

“ค่ะ เหตุไม่คาดฝัน อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ”

ผมมองหน้าแอนนา ครอฟต์ นิ่ง

ชินยูซึงเสียชีวิต ผมไม่เคยคิดถึงเรื่องนั้นมาก่อนเลย

“ตราบใดที่ผมยังมีชีวิตอยู่ เรื่องแบบนั้นจะไม่มีวันเกิดขึ้นหรอกครับ”

“ก็ไม่แน่หรอกค่ะ สิ่งที่เรียกว่า  ‘โชคชะตา’ อาจจะบันดาลขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ 

นี่คะ”
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...โชคชะตา?

มวลอากาศรอบกายพลันสั่นไหว ออร่าแห่งลางร้ายเข้าปกคลุมไปทั่วห้อง 

โดยสารจนรถม้าสั่นสะเทือนไปทั้งคัน สีหน้าไอริสกับเซเลน่า คิม นิ่งเกร็งไปหมด  

อวตารทั้งสองขนแขนลุกชันและกำลังมองผมด้วยใบหน้าหวาดกลัว

ผมไมไ่ดอ้ยากทำแบบนี้ เพราะผมไมอ่ยากใหอ้วตารทีไ่มไ่ดท้ำผดิอะไรตอ้ง 

พานหวาดกลัวไปด้วย แต่เมื่อครู่แอนนา ครอฟต์ ได้ข้ามเส้นที่เธอไม่ควรข้าม

[หากเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นละก็]

กระแสไฟฟ้าแห่งความเป็นไปได้เริ่มแล่นวาบขึ้นมากลางอากาศจากการ 

ใช้ถ้อยคำศักดิ์สิทธิ์

[เหล่ากลุ่มดาวจากเนบิวลา <แอสการ์ด> เผยความกังวลที่มีต่อตัวตนของ 

คุณ]

[เหล่ากลุ่มดาวจากเนบิวลา <แอสการ์ด> กล่าวเตือนคุณ!]

ข้อความทางอ้อมจากพวกกลุ่มดาวแอสการ์ดดังขึ้นในหู  แต่ผมก็ยัง 

ไม่หยุดใช้ถ้อยคำศักดิ์สิทธิ์

[หากเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นละก็ ฉันจะทำลายโลกที่บันดาล  ‘โชคชะตา’  นั่น 

ขึ้นมาให้ย่อยยับ]

ผลกระทบจากการปลดปล่อยระดับชั้นส่งผลให้หน้าต่างรถม้าระเบิดแตก 

ออกเป็นเสี่ยง  ๆ  พร้อมกัน สารถีหันมามองทางด้านนี้ด้วยความตกใจ กระทั่ง 

แอนนา ครอฟต์ ที่มักจะควบคุมตัวเองได้เป็นอย่างดียังมีสีหน้าตกตะลึงเล็กน้อย 

เธอคงไม่รู้ว่าผมครอบครอง ‘ระดับชั้น’ ระดับนี้

ผ่านไปไม่นานรถม้าก็หยุดนิ่ง เสียงผู้นำทางดังขึ้น

[ถึงปราสาทโอโรแล้วขอรับ]

ผมแย้มยิ้มพูดกับทั้งสามคนที่ยังตัวแข็งทื่ออยู่

“ลงกันเถอะครับ”

พวกเราลงจากรถม้า หลังจากนั้นก็ได้รับการนำทางพาเดินไปยัง  ‘ปราสาทโอโร’  

ทันที

ปราสาทโอโรแห่งนี้เป็นหนึ่งในป้อมปราการหลักที่สำคัญของ ‘สมาคมอาหาร 
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เลิศรส’  ซึ่งกระจายตัวอยู่ทั่วทุกมิติ และเป็นศูนย์บัญชาการบริหารโดยตรง ผู้ที่ 

ครอบครองที่แห่งนี้...น่าจะเป็นหนึ่งในเจ็ดสิบสองราชาปีศาจ  ‘ผู้เข้มงวดอย่างมิอาจ 

ประเมิน’ 

[ทุกท่านทางด้านนี้ได้รับอนุญาตให้เข้าไปได้ขอรับ]

[ตรวจสอบเรียบร้อย เชิญขอรับ]

ภายในปราสาทไม่ได้ตกแต่งอย่างในยุคกลาง แต่ตกแต่งอย่างทันสมัย 

ค่อนข้างโมเดิร์น ดูแล้วชวนให้นึกถึงล็อบบี้โรงแรมหรู กลุ่มดาวในร่างสัญลักษณ์ 

ที่กระจัดกระจายไปทั่วนั้นช่างเตะตา

[กลุ่มดาวหลายกลุ่มจับจ้องคุณอย่างระมัดระวัง]

พวกเราไดร้บัการนำทางจากผูน้ำทางมุง่หนา้ไปยงัหอ้งรบัรองทีต่ัง้อยูม่มุหนึง่ 

ของล็อบบี้ คงไม่มีสมาชิกคนอื่นอีก ในห้องรับรองจึงมีแค่ผมกับสามสาวจาก 

แอสการ์ด

[กรุณารออยู่ในห้องรับรองสักครู่นะขอรับ มีอวตารหลายท่านที่ยังมา 

ไม่ถึง...อ๊ะ ท่าน  ‘ราชาปีศาจแห่งการช่วยให้รอด’  เป็นกลุ่มดาว ข้าจะจัดเตรียม 

ห้องรับรองแยกให้พิเศษนะขอรับ]

“ไม่เป็นไรครับ ผมอยู่ที่นี่ได้”

ผู้นำทางมองผมราวกับได้เห็นคนประหลาด แต่เพียงครู่เขาก็ยอมเข้าใจ  

แล้วหายตัวไป

ความจริงแล้วผมอยู่ที่นี่จะสบายใจมากกว่า เพราะผมเองก็ยังต้องการเวลา 

เตรียมใจอีกนิดเหมือนกัน

บนผนังห้องรับรองมีหน้าจอสำหรับให้ความบันเทิงทางสายตาแขวนไว้ 

หลายจอตามคาด กระทั่งในเวลาแบบนี้ก็ยังฉายซีนาริโอระดับล่างที่กำลังดำเนิน 

อยู่ทั่วทุกมิติ...

“คือว่าเมื่อครู่นี้...”

เซเลน่า คิม เป็นฝ่ายเปิดบทสนทนาขึ้นก่อน ทั้ง ๆ ที่ควรจะหลบเลี่ยงผม 

เพราะเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นในรถม้า แต่การตั้งค่าของ  ‘สามวิธีรอด’  ไม่มีอะไร 

ผิดเพี้ยนไปเลยแม้แต่เรื่องเดียว ผมยิ้มจางตอบเธอ

“ไม่เป็นไรครับ ผมทำเกินไปหน่อย”
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ได้ยินผมพูดแบบนี้แล้ว สีหน้าของเซเลน่า  คิม  จึงค่อยผ่อนคลายลง 

ได้บ้าง

“ไม่หรอกค่ะ พวกเราต่างหากที่เสียมารยาทมาก  ๆ ขอโทษด้วยนะคะ  

ราชาปีศาจแห่งการช่วยให้รอด”

เธอกล่าวอย่างค่อนข้างจะมีพิธีรีตองกว่าเมื่อครู่อยู่มาก ผมไม่ได้อยาก 

ได้ยินคำขอโทษสักหน่อย รู้สึกไม่ดีเอาเสียเลย

เซเลน่า คิม ไม่ได้ทำอะไรผิด เธอเป็นหนึ่งในตัวละครเพียงไม่กี่คนของ  

‘สามวิธีรอด’ ที่ผมมองว่านิสัยดีใช้ได้ด้วยซ้ำ เพียงแต่ที่ผมเกลียดคือคนหน้าด้าน 

หน้าทนที่ยืนสังเกตการณ์อยู่ในหลืบตรงโน้นต่างหาก

ตอนนั้นเอง ประตูห้องรับรองก็ถูกเปิดออก ผู้นำทางอีกคนปรากฏตัวขึ้น

[อวตารจากแอสการ์ดทุกท่านเชิญตามข้ามาขอรับ]

พวกกลุ่มดาวจากแอสการ์ดคงจะเรียกหาพวกเธอ เซเลน่า คิม กับไอริส 

โค้งให้ผมเล็กน้อยก่อนจะเดินออกไป ส่วนแอนนา ครอฟต์ ไม่ได้เดินออกไป 

ทันที เธอเอาแต่มองหน้าผม

“คุณเป็นศัตรูกับพวกกลุ่มดาวจำนวนมากเกินไปแล้วค่ะ”

“ไม่ใช่เรื่องที่ต้องให้คุณเป็นกังวลแทนหรอกครับ”

หน้าผากของแอนนา ครอฟต์ ย่นเล็กน้อยจากคำประกาศของผม

ขนาดเมื่อครู่เพิ่งจะเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้น แต่แอนนา ครอฟต์ ก็ไม่ได้แสดง 

สีหน้าสะทกสะท้านเลย เธออาจจะเป็นแค่อวตาร แต่ก็ถือว่าเป็นอวตารที่ทำ 

สัญญากับเนบิวลาทั้งกลุ่ม และพวกกลุ่มดาวระดับสูงของแอสการ์ดก็ย่อมต้อง 

คุ้มครองเธอจากผมอยู่แล้ว

“ฉันขอให้คำแนะนำอย่างจริงใจในฐานะมิตรที่มุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายเดียว 

กันนะคะ เวลานี้ต่อให้ไม่ชอบยังไงก็ควรจะร่วมมือกับกลุ่มดาวอื่น ๆ ค่ะ”

เป้าหมายเดียวกันงั้นเหรอ...

“ไม่รู้สินะครับ ผมไม่รู้เป้าหมายของคุณ ดังนั้นคงตอบเรื่องนั้นไม่ได้”

“ปกป้องโลกใบนี้ คุณเองก็ต่อสู้เพื่อการนั้นไม่ใช่เหรอคะ”

ผมหันไปมองจอที่แขวนอยู่บนผนังห้องรับรองแทนที่จะตอบคำถามของเธอ 

คลิปวิดีโอฉายภาพเหล่าอวตารที่โดนฉีกกระชากอย่างน่าหวั่นสะพรึงด้วยฝีมือ 
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ของภัยพิบัติ หรือจากการปรากฏตัวของกลุ่มดาว พอเห็นว่าผมไม่ตอบอะไร  

แอนนา ครอฟต์ ก็ส่ายหน้า หมุนตัวหันหลังจะเดินออกไป

ในตอนนั้นเอง ผมก็เปิดปากพูดขึ้น

“คงต้องดูกันอีกทีว่าสุดท้ายแล้วโลกใบน้ีจะมีค่ามากพอให้ปกป้องหรือเปล่า”

คำพูดที่เหมือนแค่แว่วผ่านหูทำให้สีหน้าของแอนนา ครอฟต์ กระตุกเกร็ง 

เธอมองผูน้ำทางตรงหนา้สลบักบัผมดว้ยแววตากระวนกระวาย กอ่นจะถอนหายใจ 

เบา ๆ แล้วเอ่ยขึ้น

“...หวังว่าในอนาคตจะมีโอกาสได้มาพูดคุยกันอีกนะคะ”

หลงัจากผูห้ญงิคนนัน้เดนิพรวดพราดออกไป ภายในหอ้งรบัรองกเ็หลอืผม 

คนเดียว ผมเลยนั่งเรียบเรียงความคิดอยู่เงียบ  ๆ นึกถึงกลุ่มดาวสมาคมอาหาร 

เลิศรสที่ถูกพูดถึงใน  ‘สามวิธีรอด’ และจดจำรายชื่อกลุ่มดาวที่พอจะโน้มน้าวได้ 

ไว้ในหัว

ไม่ลืมประเมินคุณสมบัติเฉพาะ รวมไปถึงว่าพวกเขาชอบสิ่งใด ไม่ชอบ 

สิ่งใดด้วย

สมาคมอาหารเลิศรสครั้งนี้เป็นเสมือนการเปิดตัวเข้าสู่วงสังคมอย่างเต็ม 

รูปแบบของผม เมื่อตอนงานเลี้ยงกลุ่มดาวผมอาจจะดวงดี แต่คราวนี้ไม่มีอะไร 

รับประกันว่าผมจะรอดไปได ้

แนวโน้มทิศทางของซีนาริโอที่ผมจะดำเนินในวันข้างหน้าต่างก็ขึ้นอยู่กับ 

เรื่องที่ผมจะพูดในวันนี้ และผมได้สร้างความประทับใจอะไรให้กับพวกเขา

จู่ ๆ ประตูห้องรับรองก็ถูกเปิดออกพรวด ผมนึกว่าจะเป็นผู้นำทางคนไหน 

อีก แต่ครั้งนี้กลับมีคนที่อยู่เหนือความคาดหมายยืนรอผมอยู่ตรงนั้น ผมตกใจ  

ตั้งใจจะพูดอะไรออกไป ทว่าอีกฝ่ายเปิดปากพูดขึ้นก่อน

[ไม่ได้พบกันนานเลยนะ คิมดกจา รอนานเลยใช่ไหม]

วินาทีที่ได้ยินถ้อยคำศักดิ์สิทธิ์อันเพราะพริ้ง ผมก็รู้ว่าอีกฝ่ายเป็นใคร

จริง ๆ เลยเชียว องค์ราชินีแห่งดินแดนยมโลกคนนี้ขี้เล่นเกินไปแล้ว ผม 

ถอนหายใจเฮือกใหญ่แล้วเอ่ยถาม

“...ทำไมแต่งตัวแบบนั้นล่ะครับ”

เพอร์เซโฟนีหัวเราะเบา ๆ 
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[ทำไมล่ะ ไม่ถูกใจเหรอ อัครทูตสวรรค์บ้านใกล้เรือนเคียงเที่ยวกระจาย 

ข่าวไปทั่วเลยว่าเจ้ามีรสนิยมแบบนี้]

“เข้าใจผิดมหันต์เลยครับ”

[เห...]

เพอร์เซโฟนีครางในลำคอด้วยความเสียดาย  บอกไว้ก่อนว่าเธออยู่ใน 

รูปลักษณ์ของยูจุงฮยอก ค่อยยังชั่วที่ชุดที่ใส่ไม่ใช่กี่เพ้า

[ถ้าอย่างนั้นนี่ล่ะเป็นไง]

“เดี๋ยว...!”

ก่อนที่ผมจะทันได้ห้ามปราม รูปลักษณ์ของเพอร์เซโฟนีก็เปลี่ยนไปอีกครั้ง 

ชุดที่สวมใส่กลายเป็นกี่เพ้า ผมนึกว่าจะเปลี่ยนเป็นยูซังอาอีกแล้ว แต่คราวนี้ 

กลับกลายเป็นบุคคลที่ผมนึกไม่ถึง

“ได้ยังไงกัน...”

รอยยิ้มกว้างเห็นฟันเขี้ยว ทั้ง ๆ ที่รู้ว่าอีกฝ่ายคือเพอร์เซโฟนี แต่ผมกลับ 

หน้าแดงก่ำขึ้นมา เพอร์เซโฟนีอยู่ในรูปโฉมของ  ‘ผู้ลงทัณฑ์’ ที่ผมเคยเจอในโลก 

ปีศาจเมื่อไม่นานก่อนหน้านี้

[เหมือนว่าตอนนั้นเจ้าจะไม่อาจละสายตาไปได้เลยนี่ หรือเจ้าชอบแนวนี้]

ชุดผ่าข้างสูงเผยต้นขาขาวเนียนทำเอาผมต้องรีบหลับตาลงโดยอัตโนมัติ  

ก่อนจะตะโกนเสียงดัง

“...ขอร้องละครับ เลิกล้อกันได้แล้ว”

[หุ ๆ สนุกจัง]

เพอร์เซโฟนีหัวเราะเหมือนเด็ก ๆ ก่อนจะเปลี่ยนร่างอีกรอบ

คราวนี้อยู่ในรูปโฉมของยูซังอา แต่สวมชุดพนักงานออฟฟิศดูเรียบร้อย 

แทนที่จะเป็นกี่เพ้าหรือสายรัดถุงน่อง มองรูปลักษณ์แบบนี้ของเธอแล้วผมก็พลัน 

นึกถึงความทรงจำสมัยยังอยู่มิโนซอฟต์ขึ้นมา เลยทำให้ใจของผมสงบลงระดับ 

หนึ่ง ยูซังอามักจะชวนผมคุยด้วยชุดแบบนั้น

คุณยูซังอาจะสบายดีไหมนะ

ผมเป็นห่วงนิดหน่อยที่เธอไปไหนมาไหนด้วยกันกับฮันซูยอง...แต่อย่างไร 

ก็เป็น ‘คุณยูซังอา’ คนนั้น ผมเชื่อว่าเธอจะต้องไม่เป็นอะไร
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เพอร์เซโฟนีเอ่ยพลางยิ้มหวาน

[ตามมาสิ ข้ามารับเจ้า]

ผมพยักหน้าเดินตามหลังเพอร์เซโฟนีไป

ทันทีที่ออกมานอกห้องรับรอง สายตาของกลุ่มดาวหลายกลุ่มก็ทิ่มแทง 

มายังผม บางกลุ่มดาวกระซิบกระซาบกันเมื่อเห็นเพอร์เซโฟนีอยู่ข้างกายผม  

ความรู้สึกเหมือนกลายเป็นท่านหญิงกับข้ารับใช้หนุ่มเลย

ผ่านไปไม่นานพวกเราก็มาถึงหน้าลิฟต์ตัวใหญ่กลางล็อบบี้ งานเลี้ยงฉลอง 

ของสมาคมอาหารเลิศรสคงจะจัดขึ้นที่ชั้นบนสุดของปราสาทแห่งนี้

ประตูลิฟต์ใสคล้ายแก้วคริสตัลเปิดออก ผมกับเพอร์เซโฟนีก้าวเข้าไป 

ในนั้น ร่างกายเบาสบายพร้อมกับความรู้สึกวูบไหวเล็กน้อย ด้านนอกผนัง 

คริสตัลใสเผยให้เห็นทิวทัศน์ของมิติมืด พ้นเส้นขอบฟ้าของมิติไปมีโลกของ  

‘สตาร์สตรีม’ อันแสนยิ่งใหญ่ลอยเด่นอยู่

[ใบหน้าของเจ้าดูคาดหวังสุด ๆ ไปเลยนะ]

“แทนที่จะบอกว่าคาดหวัง ต้องบอกว่าเครียดนิดหน่อยมากกว่าครับ”

เพอร์เซโฟนียิ้มราวกับเข้าใจความรู้สึกของผม

[โล่งอกเสียจริงที่เจ้ายังมีชีวิตอยู่ ครั้งสุดท้ายที่ได้พบกันเจ้าเป็นแค่อวตาร 

คนหนึ่ง แต่ตอนนี้กลับกลายเป็นกลุ่มดาวผู้น่านับถือไปเสียแล้ว]

“แต่ก็ยังเป็นแค่ต้นอ่อนเท่านั้นเองครับ  ไม่รู้ว่าผมมาที่นี่จะเป็นอะไร 

หรือเปล่า”

ผมแค่พูดออกไปเป็นการถ่อมเนื้อถ่อมตัวเท่านั้น แต่ไม่รู้ว่าเพอร์เซโฟนี 

ตีความหมายไปอีท่าไหน สีหน้าของเธอถึงได้เกร็งไปเล็กน้อย

[คิดว่าข้าไม่มีตำแหน่งอะไรใน ‘สมาคมอาหารเลิศรส’ หรือ คิดว่าข้าต่ำต้อย 

เสียจนแค่สมาชิกใหม่คนเดียวยังพาเข้ามาไม่ได้หรือไร]

“ผมไม่ได้หมายความแบบนั้น...”

[ล้อเล่นน่ะ]

“ได้โปรดเลิกล้อผมสักทีเถอะครับ”

[ต่อไปเจ้าอาจจะกลายเป็นกลุ่มดาวที่มีชื่อเสียงก็ได้ ข้าเลยคิดว่าลงทุน 

ไว้ล่วงหน้าหน่อยก็ไม่เลว อีกอย่าง นี่เป็นเรื่องที่เจ้าเองก็ต้องเผชิญในสักวันหนึ่ง 
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อยู่แล้วด้วย]

ผมรู้สึกแบบนี้มานานแล้ว ไม่รู้ว่าเพราะอะไรองค์ราชินีคนนี้ถึงได้ดีกับผม 

มากเหลือเกิน สิ่งที่เธอเรียกร้องขอเป็นค่าตอบแทนในการช่วยพาเซียนดาบ 

แยกนภาไปยังทาร์ทารัสแห่งดินแดนยมโลกก็มีแค่ให้ผมเข้าร่วม  ‘สมาคมอาหาร 

เลิศรส’ เท่านั้น

หรือบางทีเธออาจจะรู้อยู่แล้วก็ได้

ความจริงที่ว่า  ‘การเข้าร่วมสมาคมอาหารเลิศรส’  ไม่ใช่เพื่อตัวเธอ แต่เป็น 

เพื่อตัวผมเอง เธอกำลังถือโอกาสนี้ช่วยสร้างเวทีเดบิวต์อย่างเต็มตัวให้แก่ผมที่ 

กลายเป็นกลุ่มดาว

ดวงตาคล้ายหินออบซิเดียนของเพอร์เซโฟนีทอประกายระยิบระยับ

[ตอนนี้ระดับชั้นของเจ้าอยู่ระดับไหนแล้วล่ะ ไม่น่าจะใช่ระดับเรื่องเล่า]

ดูท่าความจริงที่ว่าผมอยู่ใน ‘ระดับเรื่องเล่า’ จะไม่ได้ถูกเปิดเผยให้กลุ่มดาว 

อื่น ๆ รู ้ ผมครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตอบกลับไป

“บางทีพวกเราอาจจะได้พบกันบนชั้นสองใน ‘งานเลี้ยงกลุ่มดาว’ ครั้งต่อไป 

ก็ได้ครับ”

เพอร์เซโฟนีเบิกตากว้าง เธอคงคิดว่าอย่างมากผมก็อยู่ระดับผู้ยิ่งใหญ่  

การได้เห็นองค์ราชินีแห่งดินแดนยมโลกมีสีหน้าตกใจแบบนี้ก็ค่อนข้างสนุกดี 

เหมือนกัน ทว่าเพียงไม่นานนัยน์ตาของเธอก็ฉายแววกังวล

[ต้องมีกลุ่มดาวหลายกลุ่มริษยาเจ้าอย่างแน่นอน]

“...”

[กลุ่มดาวบางกลุ่มต้องการจะดึงเจ้าเข้าร่วมฝ่ายตัวเอง]

“ผมพอจะคาดการณ์ไว้แล้วละครับ”

ผมเตรียมใจไว้แล้ว ในบรรดากลุ่มดาวที่ผมจะได้พบในวันข้างหน้าไม่มี 

คนไหนจัดการได้ง่าย  ๆ เลย ไม่ว่าจะเป็นพวกที่อิจฉาผม หรือพวกที่อยากจะดึง 

ผมให้ไปอยู่ฝ่ายเดียวกันก็ตาม

ไม่ว่าจะฝั่งไหนต่างก็อันตรายเหมือนกันหมด

[แต่กลุ่มดาวส่วนใหญ่ไม่ได้สนใจอะไรเจ้าเท่าไหร่]

“...ครับ?”
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[จนถึงตอนนี้เจ้าอยู่แต่ในเขตที ่ ‘ซีนาริโอคาบสมุทรเกาหลี’ มีอิทธิพล เจ้าคง 

ไม่ทันได้รู้สึก แต่ว่า...อย่าลืมเสียล่ะว่าที่นี่คือ ‘สมาคมอาหารเลิศรส’]

‘สมาคมอาหารเลิศรส ’  งานเลี้ยงเฉลิมฉลองที่กลุ่มดาวระดับสูงของ  

‘สตาร์สตรีม’ มารวมตัวกัน

ผมพลันรู้สึกได้ถึงน้ำหนักรอยยิ้มของเพอร์เซโฟนีว่าหนักอึ้งเพียงใด

[ข้าจะไม่รับบทพี่เลี้ยงเด็กให้เหมือนตอน  ‘งานเลี้ยงกลุ่มดาว’  หรอกนะ  

ครั้งนี้ข้าอยากเห็นเจ้ายืนหยัดด้วยกำลังของตัวเอง]

เสียงกริ่งดังขึ้น ประตูลิฟต์เปิดออก เพอร์เซโฟนีหายเข้าไปในโถงจัด 

งานเลี้ยงอย่างที่เธอพูดเอาไว้ เมื่อถูกทิ้งไว้คนเดียว ผมก็ออกจากลิฟต์ด้วยความ 

ลังเล

[กลุ่มดาวหลายกลุ่มรู้สึกสงสัยเกี่ยวกับคุณ]

ทันทีที่ก้าวขาออกจากลิฟต์ ข้อความทางอ้อมก็เด้งขึ้นมา แต่เพียงไม่นาน 

ความสนใจพวกนั้นก็สลายไป ผมโล่งใจมากกว่าที่เป็นแบบนี้ ถ้ามีใครให้ความ 

สนใจมากเกินไป ผมจะยิ่งวางตัวและจัดการอะไรได้ลำบาก

ไมม่กีลุม่ดาวใน ‘รา่งสญัลกัษณ์’ เหมอืนอยา่งทีเ่หน็ในลอ็บบีช้ัน้หนึง่ ทกุคน 

ที่นี่อยู่ในร่างมนุษย์หรือไม่ก็สิ่งมีชีวิตจากต่างโลก ที่แห่งนี้ไม่มีกลุ่มดาวกลุ่มใด 

มานั่งสนใจความเป็นไปได้อันน้อยนิดพวกนั้น

ในงานเลี้ยงที่เสียงดังจอแจมีกลุ่มดาวที่มีรูปลักษณ์คล้ายกับที่ผมเคยอ่าน 

ใน  ‘สามวิธีรอด’  อยู่บ้างประปราย คนแรกที่โดดเด่นเตะตาผมคือชายในชุดไวกิ้ง 

ผู้ครอบครองพื้นที่ใจกลางโถงจัดงาน ถ้าได้เห็นค้อนขนาดใหญ่ที่ห้อยอยู่ด้านหลัง 

เอวแล้วยังไม่รู้ว่าคนคนนี้เป็นใครคงจะแปลก

[เรื่องเล่าที่ยอดเยี่ยมที่สุดในยุคที่ 1 แน่นอนว่าย่อมต้องเป็น ‘มังกรเขมือบ 

ค้อน’!]

‘สายฟ้าแห่งวันพฤหัสฯ’1 กลุ่มดาวจากเนบิวลา <แอสการ์ด> ตะโกนเสียง 

ดังลั่น หญิงสาวที่ยืนอยู่อีกฟากหนึ่งพลันเถียงกลับ

 1 วันพฤหัสบด ี (Thursday) มีที่มาจากคำว่า ‘ธอร์’ (Thor) ซึ่งหมายถึงเทพเจ้าสายฟ้า เจ้าของ 

ค้อนมโยเนียร์ ตามตำนานนอร์ส
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[พูดอะไรกันคะ เรื่องเล่าที่ยอดเยี่ยมที่สุดย่อมต้องเป็น  ‘เหล่าเด็กน้อยแห่ง 

ดาวประกายพรึก’ ต่างหาก เรื่องนี้ได้รับคะแนนรีวิวสูงที่สุดเลยนะคะ]

เทพธิดาผู้สวมเดรสสีขาวราวกับถักทอด้วยแสงดวงดาว ถ้าผมจำไม่ผิด  

ผู้หญิงคนนั้นจะต้องเป็น  ‘เทพธิดาแห่งดาวประกายพรึก’ กลุ่มดาวจากเนบิวลา  

<ต้นไม้ผู้พิทักษ์> 

เท่าที่ลองสังเกตการณ์ดู พวกเขาน่าจะกำลังถกเถียงกันว่าเรื่องเล่าของใคร 

ยอดเยี่ยมที่สุด

เอาแต่ทะเลาะกันว่าเรื่องเล่าเรื่องไหนยอดเยี่ยมที่สุดได้ทุกวี่ทุกวัน เป็นไป 

ตามที่ผมอ่านใน ‘สามวิธีรอด’ ไม่มีผิด 

ได้มาเห็นพวกกลุ่มดาวระดับสูงที่เจอตัวได้ยากบนคาบสมุทรเกาหลีทำตัว 

สุขสงบแบบนี้แล้วผมถึงตระหนักขึ้นมาได้อีกครั้งว่าสถานที่แห่งนี้เป็นที่แบบไหน

กระทั่ง  ‘เพอร์เซโฟนี’  ที่แข็งแกร่งถึงเพียงนั้นยังเป็นได้แค่กลุ่มดาวปกติ 

ทั่วไปใน ‘สมาคมอาหารเลิศรส’

[กลุ่มดาว ‘ผู้พิพากษาเปลวเพลิงดุจปีศาจ’ ให้กำลังใจคุณ]

สิ่งเดียวที่ปลอบประโลมผมได้คงเป็นเรื่องที่อย่างน้อย ‘ช่อง’ ก็ยังเปิดใช้งาน 

ได้ปกติดีที่นี่

ใช่แล้ว ผมจะมามัวยืนหงอยเหงาอยู่ในที่แบบนี้ไม่ได้

ผมแอบแทรกตัวเข้าไปในกลุ่มคนที่ยืนอออยู่กลาง ‘สมาคมอาหารเลิศรส’  

ก่อนจะเอ่ยทักทายกลุ่มดาวกลุ่มหนึ่งที่เดินอยู่แถวนั้นพอดี

“คือ...”

แต่ไม่มีใครหันมามองผมเลย พวกกลุ่มดาวทำราวกับว่าผมไม่มีตัวตน  

ผมรวบรวมความกล้าสะกิดไหล่ของกลุ่มดาวที่อยู่ข้าง ๆ 

“คุณครับ”

คราวนี้อีกฝ่ายมีปฏิกิริยาตอบสนองบ้างแล้ว ทว่ากลุ่มดาวนั้นก็แค่เหลือบ 

มองผม แล้วเดินกระแทกไหล่ผมเหมือนจะหาเรื่องกัน กลับเข้าไปยังใจกลางโถง 

จัดงานเลี้ยงอีกครั้ง

 คิมดกจารู้จักความรู้สึกนี้ดี 

ความรู้สึกที่โลกใบนี้มีแค่ผมคนเดียว จู่ ๆ ก็รู้สึกราวกับเสียงของกลุ่มดาว 
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จำนวนมากมายลอยห่างออกไปไกล ทั้ง  ๆ  ที่อยู่ในสถานที่เดียวกันแท้  ๆ แต่ 

พวกเขากลับอยู่คนละโลกกับผม เพิ่งจะเข้าใจว่า ‘ไร้ซึ่งความสนใจ’ ที่เพอร์เซโฟนี 

กล่าวทิ้งไว้แท้จริงแล้วหมายความว่าอย่างไร

‘สมาคมอาหารเลิศรส’  กำลังสร้างกำแพงคุ้มครองตัวเองเพื่อไม่ให้สมาชิก 

ใหม่อย่างผมก้าวขาเข้าไปได้

[กลุ่มดาว ‘ผู้พิพากษาเปลวเพลิงดุจปีศาจ’ เฝ้ามองคุณด้วยนัยน์ตาสงสาร]

...แต่ผมจะยอมแพ้แบบนี้ไม่ได ้ ต้องสร้างโอกาส

ผมขยายมุมมองสายตาให้กว้างขึ้นเล็กน้อย แล้วเริ่มสำรวจขอบเขตของ 

สมาคมอาหารเลิศรส นอกจากพวกกลุ่มดาวที่สนทนากันอย่างครื้นเครงอยู่กลาง 

โถงจัดงานเลี้ยงก็ยังมีกลุ่มดาวอื่น  ๆ  เดินวนเวียนไปมาอย่างโดดเดี่ยวอยู่ด้วย  

พวกเขาเองก็เป็นสมาชิกของสมาคมอาหารเลิศรส และยังเป็นกลุ่มดาวที่แข็งแกร่ง 

เช่นกัน

พอเดินไปจนถึงสุดโถงจัดงานก็พบเข้ากับหน้าจอจำนวนมากที่มีขนาดใหญ่ 

เสียจนจอในห้องรับรองเทียบไม่ติด

บนจอคอืคลปิวดิโีอซนีารโิอทีเ่กดิขึน้ในแตล่ะโลก ผมเพง่มองอยา่งละเอยีด  

คลิปตอนที่ผมกลายเป็น ‘ราชาปีศาจแห่งการช่วยให้รอด’ ฉายอยู่บนจอเล็ก ๆ ตรง 

มุมหนึ่ง

แต่ไม่มีกลุ่มดาวไหนสนใจรับชมเลย

แม้แต่  ‘ซีนาริโอคาบสมุทรเกาหลี’  ที่ผมต่อสู้มา สำหรับที่นี่แล้วก็เป็นได้ 

แค่เรื่องราวหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไป บนจอข้าง  ๆ  กำลังฉายเหตุการณ์แบบ 

เรียลไทม์ของคาบสมุทรเกาหลีอยู่พอดี

น่าจะเป็นช่องของบีฮยอง ในจอมีสาวผมสั้นสีดำที่อ้างว่าตัวเองเป็นสาวงาม 

กำลังบ่นอะไรไร้สาระไปเรื่อย

- คิมดกจา ไอ้เวรนั่น ตอนนี้จะต้องกำลังลั้นลาอยู่แน่

เสียงอันคุ้นเคยทำให้ผมหลุดหัวเราะออกมา

ฮันซูยอง ถ้าเธอรู้ว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ไหน เธอคงไม่พูดอะไรแบบนั้นแน่

- เฮ้ รวบรวมหยกนิรยะอยู่ใช่ไหม ต้องรวบรวมให้ดี  ๆ นะ ถ้าในอนาคต 

เรื่องเละเทะไปกว่านี ้ พวกเราอาจจะต้องใช้มัน
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- ...คุณดกจาสั่งให้ทำเรื่องพวกนี้จริง ๆ เหรอ

- โอ๊ย ก็บอกแล้วไงว่าใช่!

ได้เห็นยูซังอากับฮันซูยองยืนเถียงกันอยู่ในจอแล้วความรู้สึกคิดถึงก็พลัน 

เอ่อล้นขึ้นมา ถ้ายืนดูต่ออีกนิดเดียวผมคงได้เศร้ากว่านี้แน่ ผมเบนสายตามองไป 

ยังหน้าจอที่อยู่ข้างกันแทน ในนั้นกำลังฉาย ‘เรื่องเล่าดาษดื่น’ ทั่วไป

ชื่อของเรื่องเล่าคือ  ตำนานการหวนคืนสู่โลกของวีรบุรุษในตำนาน 

ได้กลิ่นอายของเรื่องเล่าเกรดสามตั้งแต่ชื่อเรื่องกันเลยทีเดียว ไม่ต้องดู 

ก็เดาได้ว่าเนื้อเรื่องจะต้องเป็นแนวผู้หวนคืนที่กลับมาจากต่างโลกได้ช่วยกอบกู้ 

โลกเอาไว้ และทุกคนก็ใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุข แต่ก็ยังพอดูได้ เพราะฟังดู 

คล้ายคลึงกับ  ‘สามวิธีรอด’  อยู่บ้างเหมือนกัน...วิธีการพูดจาของตัวเอกก็ดูคล้าย 

ยูจุงฮยอกชอบกล พอผมกวาดตาอ่านเรื่องย่อคร่าว ๆ ข้อความก็พลันเด้งขึ้นมา

[คุณต้องการจะให้ดาวหรือไม่]

อา เรื่องเล่าแต่ละเรื่องมีระบบการให้คะแนนอยู่นี่เอง

ผมเอื้อมมือไปแตะช่อง ‘คะแนนดาว’ ที่อยู่ข้างผลงานอย่างระมัดระวัง

วินาทีนั้นเสียงใครคนหนึ่งก็ดังขึ้น

[เป็นเรื่องเล่าที่ข้าชอบมากที่สุดเลยละ]

ผมหนัหลงักลบัไปมอง ชายชราคนหนึง่ยนือยูต่รงนัน้ ผมโคง้ศรีษะเลก็นอ้ย 

ตอบกลับไป

“เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจดีนะครับ”

[ฮ่า ๆ ใช่ไหมล่ะ เอ็งตาแหลมนะเนี่ย]

อันที่จริงนี่เป็นเรื่องเล่าที่ไม่เหมาะกับ ‘สมาคมอาหารเลิศรส’  ที่ผมรู้จักเอา 

เสียเลย เพราะกลุ่มดาวทั้งหลายใน  ‘สมาคมอาหารเลิศรส’  ไม่ได้ชอบเรื่องเล่า 

เกลื่อนตลาดแนวนี้ พวกรสนิยมสูงทั้งหลายที่เวลาเจอคอนเซ็ปต์แนว ‘จอมเวท 

ระดับ 9’ หรือ  ‘ปรมาจารย์ดาบ’  ทีไรก็รังเกียจเดียดฉันท์จนอยากอาเจียนก็คือ 

พวกกลุ่มดาวจากสมาคมอาหารเลิศรสนี่แหละ

และ  ตำนานการหวนคืนสู่โลกของวีรบุรุษในตำนาน  เรื่องนี้ก็มีคอนเซ็ปต์ 

ทั้งสองอย่างที่กล่าวไปนั่นเสียด้วย

“คุณเป็นผู้จัดแสดงเรื่องเล่าเรื่องนี้เหรอครับ”
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[ใช่แล้วละ หึ ๆ จัดแสดงอยู่ทุกปี อยากให้มีคนรู้จักเรื่องเล่านี้เพิ่มสักคน 

ก็ยังดีน่ะ นี่เป็นเรื่องเล่าที่ดีและสนุกมากทีเดียว แต่ข้าไม่รู้จะเล่ายังไงดี]

“ผมเข้าใจความรู้สึกนั่นดีครับ”

แถมยังรู้สึกยินดีด้วยซ้ำ สมัยอ่าน ‘สามวิธีรอด’  อย่างขยันขันแข็ง ผมเอง 

ก็มักจะคอยโพสต์กระทู้โปรโมต ‘สามวิธีรอด’ ไปทุกเว็บไซต์เลย ถึงแม้ว่าส่วนใหญ่ 

จะโดนด่าก็เถอะ...ดูไปแล้วชายชราคนนี้ก็คงจะคล้าย ๆ กับผมในตอนนั้น

ชายชราถอนหายใจก่อนจะพูดเสริม

[ไม่ว่าข้าจะพยายามแนะนำเท่าไหร่ พวกกลุ่มดาวที่นี่ก็เอาแต่พ่นลมฮึดฮัด 

ใส่ข้า เจ้าเด็กพวกนี้รสนิยมสูงกันเสียจริง...แต่ละคนต่างก็เอาแต่ยุ่งอยู่กับการ 

พูดถึงเรื่องเล่ายุคที่ 1 กันไม่หยุดปาก]

ยิ่งฟังก็ยิ่งได้ยินแต่เรื่องเหนือความคาดหมาย

‘สมาคมอาหารเลิศรส’ ก็มีด้านที่หัวรั้นเหมือนกัน ยิ่งเป็นกลุ่มดาวที่อยู่สูง 

ขึ้นไปใน ‘สตาร์สตรีม’ ยิ่งมีแนวโน้มเป็นเช่นนั้นกันหนักขึ้น

ตอนนั้นเอง เสียงพึมพำของพวกกลุ่มดาวที่เดินผ่านมาพอดีก็ดังขึ้น

[กลุ่มดาวหัวรั้นนั่นมาอีกแล้ว]

[จิ๊ ๆ แก่แล้วแท ้ๆ ยังไม่รู้เรื่องเอาซะเลยว่าเรื่องเล่าดี ๆ คือแบบไหน...]

...กลุ่มดาวหัวรั้น? ชายชราข้างกายผมโมโหฉุนเฉียว นั่นคงจะเป็นฉายา 

เอาไว้เรียกแทนตัวชายชราคนนี้สินะ กลุ่มดาวหัวรั้นงั้นเหรอ เหมือนว่าใน ‘สามวิธี 

รอด’ เองก็มีกลุ่มดาวเจ้าของฉายาคล้ายคลึงกันนี่...

[ไสหัวไปซะไอ้เด็กพวกนี้! นี่ไม่ใช่เรื่องเล่าที่มีไว้ให้พวกเอ็งกิน!]

วินาทีต่อมาเสียงปิ๊บพลันดังขึ้นพร้อมกับจำนวนดาวที่ติดอยู่กับ  ตำนาน 

การหวนคืนสู่โลกของวีรบุรุษในตำนาน  เกิดการเปลี่ยนแปลง

★ 1.3/5 →  ★ 1.1/5

คะแนนดาวที่น้อยอยู่แล้วยิ่งน้อยลงไปอีก เห็นได้ชัดว่าเป็นฝีมือใคร

[อะ...ไอ้เวรพวกนั้น!]

นี่คือ  ‘ก่อการร้ายคะแนนดาว’  ของแท้ ชายชราตะโกนเสียงดังไปทางพวก 

กลุ่มดาวที่หายตัวไปอย่างรวดเร็วราวกับต้องการเยาะเย้ยกัน ผมเอื้อมมือไปแตะ 

คะแนนดาวพลางเอ่ยอย่างเข้าใจในความรู้สึกของเขา
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“ผมว่านี่ไม่ใช่เรื่องเล่าที่สมควรได้รับคะแนนแค่นี้เลยครับ”

เสียงปิ๊บดังขึ้นพร้อมกับคะแนนดาวที่เพิ่มสูง ชายชราที่โวยวายเสียงดัง 

หันหน้ามาทางผม

“ไม่รู้ทำไมถึงต้องมีการให้คะแนนประเมินเรื่องเล่าด้วยนะครับ ทุกเรื่องเล่า 

ต่างก็มีคุณค่าในตัวมันเอง สำหรับบางคนอาจจะเป็นแค่ความบันเทิง แต่สำหรับ 

บางคนอาจจะเป็นการช่วยเหลือให้เขาได้หลุดพ้นก็เป็นได้”

ชายชรามีสีหน้าประหลาดใจเมื่อได้ยินผมพูดแบบนั้น เขาขยับปากอยู่ 

หลายครั้ง ก่อนจะพึมพำเสียงค่อย

[เอ็งไม่เหมือนกับพวกกลุ่มดาวหนุ่มสาวสมัยนี้เลย...มีการประเมินคุณค่า 

ที่ยอดเยี่ยมนัก...]

“ไม่ขนาดนั้นหรอกครับ”

ถ้าเป็นคนที่อดทนผ่านช่วงวัยเยาว์มาได้ด้วยเรื่องราวอย่าง  ‘สามวิธีรอด’  

แล้วละก็ ไม่ว่าใครต่างก็ต้องคิดแบบเดียวกับผมทั้งนั้น หลังจากที่อารมณ์โมโห 

เริ่มคลายลงไปบ้าง ชายชราก็หัวเราะเสียงดังโฮ่ ๆ 

[แบบนี้ข้าคงได้มีเพื่อนคุยดี  ๆ  เพิ่มอีกคนแล้วละสิเนี่ย นิยามของเอ็งคือ 

อะไรล่ะ ข้านี่ช่างไม่รู้ความเอาเสียเลย ถึงได้ไม่ทันได้ถามเรื่องนั้น]

ดูท่าเรื่องราวจะคลี่คลายไปได้สวยกว่าที่คิด ผมพูดยิ้ม ๆ 

“ผมคือราชาปีศาจแห่งการช่วยให้รอดครับ”
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สมาคมอาหารเลิศรส
(2)

45

คำพูดนั้น ทำให้สีหน้าของชายชราแปรเปลี่ยนไปหลากหลาย

[...ราชาปีศาจแห่งการช่วยให้รอด...?]

ยากเกนิกวา่จะอา่นอารมณค์วามรูส้กึทีแ่นช่ดัไดจ้ากริว้รอยพบัยน่บนใบหนา้ 

ของชายชรา

ชายชราที่ตอนแรกดูจะไม่ยินดียินร้ายอะไร เพียงครู่กลับมีสีหน้าคล้ายกับ 

ประหลาดใจเล็กน้อย ทว่าก็ดูคล้ายจะโมโหแปลก  ๆ สุดท้ายจึงค่อยเปลี่ยนเป็น 

สีหน้าชื่นชม พูดให้ถูกคือความรู้สึกทั้งปวงนั้นรวมกันอยู่ในสีหน้าเดียว

[อย่างนี้นี่เอง เอ็งก็คือ...โฮ่ ๆ อย่างนี้นี่เอง]

อีกฝ่ายพูดราวกับรู้จักผม เพอร์เซโฟนีบอกว่าพวกกลุ่มดาวในสมาคม 

อาหารเลิศรสไม่รู้จักผมกันหรอก เลยไม่ได้คาดหวังอะไรมากมาย แต่นี่...หรือว่า 

ผมเองก็เป็นที่รู้จักกว่าที่คิด

“ขอถามนิยามได้ไหมครับ”

ชายชราส่งยิ้มที่ไม่อาจรู้ความหมายให้ผมแทนคำตอบ

[ถูกใจโค้ตที่ข้าผลิตหรือเปล่า]

“...ครับ?”

[โค้ตที่เอ็งสวมอยู่ตัวนี้ไง]

ผมก้มลงมองโค้ตสีขาวของตัวเองโดยไม่ได้ตั้งใจ

เสื้อโค้ตมิติลับ ไร้ขอบเขตซึ่งผมได้รับมาเป็นรางวัลตอนจัดการมยองอิลซัง  
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และนามของกลุ่มดาวที่ผลิตเสื้อโค้ตตัวนี้ก็คือ...

“...ผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่?”

ผมถามกลับไปด้วยน้ำเสียงตกตะลึง ชายชรายิ้มยิงฟัน

[ใช่แล้ว มีคนเรียกข้าด้วยนามนั้นอยู่บ้าง]

ภาพของชายชราที่ยืนยกนิ้วโป้งชี้เข้าหาตัวเองนั่นทำให้ผมรู้สึกหวาดกลัว 

เล็กน้อย

‘ผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่’ หากมีการเลือกกลุ่มดาวผู้ทรงอิทธิพลที่สุดใน  

‘สตาร์สตรีม’ แล้วละก็ คนผู้นี้ต้องได้รับการกล่าวถึงแน่นอน ด้านขุมพลังอาจยาก 

ที่จะประเมินให้เป็นระดับตัวท็อป แต่การมีเส้นสายใกล้ชิดกับเนบิวลามากมาย 

รวมถึงสำนักงานก็มากพอแล้วที่จะทำให้เขากลายเป็นผู้มีอิทธิพลสูงขนาดคุกคาม 

ผู้อื่นได้

เรื่องซวยซ้ำซวยซ้อนของแท้ก็คือตอนเคลียร์ซีนาริโอที่  5  ผมดันฆ่า 

ผู้หวนคืนมยองอิลซังซึ่งเป็นอวตารของ ‘ผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่’ นี่แหละ

[โฮ่  ๆ ไม่ต้องทำหน้าทำตาแบบนั้นหรอก ข้าไม่ได้คิดจะจับเอ็งกินเสีย 

หน่อย]

‘ผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่’ สังเกตเห็นอยู่ก่อนแล้วว่าผมคิดจะพูดอะไร

[ข้ารู้ว่าเอ็งกำลังคิดอะไรอยู่ ไม่ต้องสนใจหรอก นั่นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ 

ทั่วไปใน ‘สตาร์สตรีม’ อยู่แล้ว แถมเด็กนั่นก็ไม่ใช่คนที่ข้าให้ความสนใจอะไรตั้งแต่ 

แรกด้วย]

“...”

[ไม่มีความกล้าหาญ ไม่มีความมุ่งมั่น อ่อนแอ เลือกแต่หนทางที่ง่าย  

เพราะอย่างนั้นเดิมทีข้าจึงไม่ถูกใจเด็กคนนั้นนัก]

ผมรู้สึกอารมณ์รวนเร หนึ่งคือโล่งอกที่ ‘ผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่’  ไม่ได้สนใจ 

เรื่องนั้นเท่าไหร่ สองคือกระจ่างแจ้งว่าแท้จริงแล้ว  ‘ผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่’  มอง 

อวตารเป็นเพียงแค่เครื่องมือเท่านั้น...

ผมพยายามแสร้งทำตัวให้นิ่งสงบ

“ขอบคุณครับ”

[ไม่จำเป็นต้องขอบคุณอะไร แม้จะห่วยแตกยังไงก็ยังเคยเป็นอวตารของ 
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ข้า...จะว่าไปข้าได้ดูเรื่องราวที่เอ็งสร้างขึ้นด้วย]

“เรื่องราวที่ผมสร้างขึ้นเหรอครับ”

[ใช่แล้ว เอ็งมีฝีมือยอดเยี่ยมนักในการชักนำซีนาริโอไปยังทิศทางที่ไม่มี 

ใครคาดคิดแล้วก่อความโกลาหลขึ้น เพราะอย่างนั้นข้าเลยมีเรื่องให้บันเทิงสายตา 

อยู่ช่วงหนึ่ง ข้าให้คะแนนเอ็งห้าดาวเชียวละ]

ไม่รู้ว่านั่นเป็นคำชมหรือเหน็บแนมกัน แต่ผมก็แสดงความขอบคุณออกไป 

ก่อน

[เอ็งเพิ่งเคยมาที่นี่เป็นครั้งแรกละส ิ ใครแนะนำมาล่ะ]

“องค์ราชินีแห่งดินแดนยมโลกครับ”

นัยน์ตาของผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่ทอประกาย

[ยายเฒ่านั่น? หึ  ๆ ก่อเรื่องจริง  ๆ เวลาแบบนี้กลับพาคนเช่นเอ็งเข้ามา 

เป็นเด็กใหม่...]

ผมพอจะเข้าใจว่าเขาต้องการสื่ออะไร แต่ก็จงใจแสร้งตีสองหน้าทำเป็น 

ไม่รู้เรื่อง

“มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นที่สมาคมอาหารเลิศรสเหรอครับ”

[ย่อมมีเรื่องเกิดขึ้นประจำอยู่แล้ว เรื่องพวกนั้นน่ะช่างเถอะ แต่นี่ยายเฒ่า 

กลับทิ้งเด็กใหม่ที่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกเอาไว้คนเดียวแล้วหนีหายไปทำธุระตัวเอง 

เนี่ยนะ จิ ๊ๆ...ไอ้พวกโอลิมปัสนี่นะ มานี่สิ ข้าจะช่วยแนะนำให้เอง]

เรื่องราวคลี่คลายลงด้วยดีเกินคาด ผมเดินตามหลัง  ‘ผู้ผลิตสินค้าราย 

ใหญ่’ ไปเรื่อย  ๆ  พลางสำรวจพื้นที่รอบ  ๆ จะลืมจุดประสงค์ที่มาที่นี่แค่เพราะที่ 

แห่งนี้มีของน่าอัศจรรย์ใจให้ชมดูอยู่มากไม่ได้ ผมมาเพื่อมองหากลุ่มดาวที่จะ 

ยอมช่วยใน ‘ศึกเลือกราชาปีศาจ’

ไหนดูหน่อยซิ กลุ่มดาวดี ๆ ที่เหมาะจะชวนคุยเป็นคนแรก...

[ไอ้ขี้เมาตรงโน้นแค่เห็นก็รู้แล้วใช่ไหมว่าใคร เจ้า  ‘ธอร์’ ส่วนเด็กสาวที่ดู 

หัวแข็งตรงนั้นคือ ‘วาคาริน’1...] 

ทุกครั้งที่  ‘ผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่’  เผลอเรียกนามจริงของเหล่ากลุ่มดาว 

มักทำเอาผมใจเสียววูบขึ้นมาตลอด นามจริงของกลุ่มดาวมีพลังมากพอที่จะ 

ดึงดูดความสนใจจากพวกเขา ปัญหาคือ ไม่อาจรู้ได้ว่าจะได้รับไมตรีหรือโทสะ 
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กลับมา ผมเองก็เคยเรียกนามจริงของเพอร์เซโฟนีอยู่บ้าง แต่ไม่เคยเรียกอย่าง 

ไร้หัวคิดแบบนั้น...

[ข้าไม่ค่อยสนิทกับเจ้าพวกนั้นเท่าไหร่ เลยแนะนำให้เอ็งรู้จักไม่ได้ อย่า 

คาดหวังอะไรนักล่ะ เพราะแค่ข้าเข้าไปใกล้หน่อยพวกนั้นก็กลัวกันหัวหดแล้ว]

‘สายฟ้าแห่งวันพฤหัสฯ’ กับ ‘เทพธิดาแห่งดาวประกายพรึก’  ต่างก็แอบหลบ 

ออกไปทันทีที่  ‘ผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่’  ปรากฏตัวขึ้นจริง  ๆ ผมพอจะเข้าใจได้ว่า 

เป็นเพราะอะไร

[จิ ๊ๆ  พวกหนุ่มสาวที่ไม่รู้ว่าเรื่องเล่าดี ๆ เป็นเช่นไร...]

เพียงแค่เดินไปพร้อมกับ ‘ผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่’ ปฏิกิริยาของพวกกลุ่มดาว 

ก็ต่างไปจากเดิมอย่างเห็นได้ชัด ดูจากการที่พวกเราสามารถเดินเข้ามาบริเวณ 

ใจกลางของโถงจัดงานเลี้ยงได้อย่างง่ายดายทั้งที่เมื่อครู่นี้แค่ผมจะก้าวขาเข้าไป 

สักข้างยังยาก 

แต่แบบนี้คนอื่น  ๆ  คงได้หนีหายกันไปหมดก่อนที่ผมจะทันได้ชวนคุยสัก 

ประโยคแน่

อ๊ะ จะว่าไป  ‘แอสโมเดียส’  เองก็เป็นสมาชิกของสมาคมอาหารเลิศรส 

เหมือนกัน...เขาอยู่ที่ไหนล่ะ

[อีกประเดี๋ยวอีเวนต์หลักก็จะเริ่มขึ้นแล้ว]

‘ผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่’  คุยโวอยู่คนเดียว เขาหัวเราะเสียงดังพลางลาก 

แขนเสื้อผมดึงไปอีกทาง ทันทีที่นั่งลงที่โต๊ะแถวนั้น ผู้นำทางก็ยกอาหารมาเสิร์ฟ

 ลูกตาจอมปราชญ์ระดับ 9 เมอร์บาโทส 

ผมแอบเขี่ยอาหารก่อนจะจิ้มส้อมลงไปอย่างระมัดระวัง  รู้สึกได้ว่า 

กลุ่มดาวรอบ  ๆ  แอบเหลือบมองผม อาจจะเย้ยหยันว่าของแค่นี้ยังไม่กล้ากิน  

หรือไม่ก็เหยียดหยามที่ผมกล้าแตะมัน

 1 วาคาริน (Vakarinė) เทพธิดาแห่งดาวประจำเมือง (ดาวศุกร์ที่ปรากฏในช่วงย่ำค่ำ) ตาม 

ตำนานของลิธัวเนีย บิดาคือเทพแห่งดวงอาทิตย์ มารดาคือเทพีแห่งดวงจันทร์ และมีพี่สาวคือ ออสริน 

(Aušrinė) เทพธิดาแห่งดาวประกายพรึก (ดาวศุกร์ที่ปรากฏในช่วงย่ำรุ่ง) แต่บางตำนานก็ว่าทั้งวาคาริน 

และออสรินคือคนเดียวกัน แต่ม ี 2 ภาค เมื่อภาคหนึ่งหลับใหล อีกภาคจะแสดงตัวออกมา
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แน่นอนว่า ‘ผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่’ กำลังยุ่งอยู่กับการเคี้ยวลูกตานั่นเสียงดัง 

กร้วมโดยไม่สนใจว่าจะมีสายตาของใครจ้องมองมา

[รสชาติพอกินได ้ เอ็งดูทางนั้น นังหนูนั่นเป็นพิธีกรของวันนี้]

สปอตไลต์สาดส่องลงมายังเวทีที่ตกแต่งอย่างดี  พิธีกรปรากฏตัวขึ้น  

หน้าตาดูคุ้น  ๆ  เหมือนเคยเห็นที่ไหน ที่แท้ก็เป็นกลุ่มดาวที่เดินชนไหล่ผมเมื่อครู่ 

นี่เอง หญิงสาวเยาว์วัยสวมเดรสสไตล์กอทิก หน้าตาดูชั่วร้าย

[สมาชิกสมาคมอาหารเลิศรสทุกท่าน สวัสดีค่ะ ผู้ดำเนินงานเลี้ยงวันนี้คือ 

ข้า ‘ยูฟรอซินี’2 เองค่า!] 

ได้ยินชื่อแล้วผมก็รู้ทันทีว่าเธอคือใคร ‘เทพธิดาแห่งงานรื่นเริงและความ 

ร่าเริง’ ยูฟรอซินี เธอคนนี้เป็นกลุ่มดาวใต้สังกัดเนบิวลา <โอลิมปัส>

เสียงปรบมือดังก้องไปทั่ว กลุ่มดาวหลายกลุ่มส่งเสียงร้องเชียร์อย่าง 

ไม่สนใจจะรักษาหน้าตัวเอง

[โอ้วววว คุณยู! ทางนี ้ ทางนี้!]

พูดให้ถูกคือ ‘ผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่’ ที่นั่งอยู่ข้างผมนี่แหละที่ทำตัวแบบนั้น

จู่  ๆ  ผมก็นึกถึงความทรงจำเกี่ยวกับ  ‘สามวิธีรอด’ ขึ้นมาได้ ในนิยายเอง 

ก็มีการย้อนกลับรอบที่  ‘ยูฟรอซินี’ ปรากฏตัวขึ้นเป็นเจ้าภาพของ  ‘สมาคมอาหาร 

เลิศรส’ อยู่เหมือนกัน 

และตอนนั้นยูจุงฮยอกก็...

[ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานเลี้ยงทั้ง  ๆ  ที่งานยุ่งกันนะคะ! ขอขอบคุณ 

ท่าน  ‘ผู้เข้มงวดอย่างมิอาจประเมิน’ นายแห่งปราสาทโอโรที่ให้ยืมสถานที่จัดงาน 

ในวันนี้ด้วยค่า!]

...เหมือนว่าหมอนั่นจะตาย

[ข้าได้เตรียมอีเวนต์หลักสำหรับวันนี้เอาไว้สองอีเวนต์ด้วยกันค่ะ แต่ก่อน 

หน้านั้นขอแนะนำแขกพิเศษให้ทุกท่านได้รู้จักกันก่อนนะคะ คงจะมีหลาย ๆ ท่าน 

ได้ยินเรื่องนี้กันมาก่อนแล้ว! แขกพิเศษประจำวันนี้มาจากดาวเคราะห์ที่กำลังฮิต 

 2 ยูฟรอซินี (Euphrosyne) เทพีแห่งความสง่างามและความร่าเริง 1 ใน 3 ไตรเทพี (Three  

Graces) ตามตำนานกรีก
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ช่วงนี้นั่นเอง!]

พลุไฟถูกจุดขึ้นที่มุมหนึ่งของเวที ผมรู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดีเลย

[ขอเสยีงปรบมอืใหแ้ก่ผูเ้ผยพระวจนะจากดาวเคราะหโ์ลก ‘แอนนา ครอฟต’์  

ด้วยค่ะ!]

พวกกลุ่มดาวที่ เอาแต่คุยกันเสียงดังต่างก็ปิดปากเงียบเสียงลงอย่าง 

พร้อมเพรียง แอนนา ครอฟต์ ก้าวเท้าขึ้นบันไดเวทีหลัก

...อย่างนี้เองสินะ 

พอจะเข้าใจสาเหตุที่แอนนา ครอฟต์  มาเข้าร่วมสมาคมอาหารเลิศรส 

ในช่วงเวลานี้แล้ว นึกแล้วเชียว อย่างไรผมก็ทำใจชอบผู้หญิงคนนี้ไม่ลง

“ยินดีที่ได้พบค่ะ กลุ่มดาว  ‘สมาคมอาหารเลิศรส’  ทุกท่าน ฉันแอนนา  

ครอฟต์ อวตารจากเนบิวลาแอสการ์ดค่ะ”

แอนนา ครอฟต์ กวาดสายตามองไปยังแขกเหรื่อด้วยแววตานิ่งสงบอัน 

เป็นเอกลักษณ ์ กล่าวทักทายด้วยรอยยิ้มงดงาม

ท่าทางดูสง่างาม แต่วินาทีที่ เธอเปิดปากพูดขึ้น พวกกลุ่มดาวก็เริ่ม 

ขมวดคิ้วนิ่วหน้ากันแล้ว

[สมาคมอาหารเลิศรสตกต่ำไปมากจริง  ๆ เอาของกินขึ้นมาพูดบนเวทีเหรอ 

เนี่ย]

[ช่วงนี้สตาร์สตรีมก็ใกล้มาถึงจุดจบแล้วสินะ]

ที่แห่งนี้คือ  ‘สมาคมอาหารเลิศรส’ งานเลี้ยงของกลุ่มดาวนักชิม  ‘เรื่องเล่า’  

ที่แสนจะช่างเลือก ต่อให้ไม่พูดถึงก็ควรจะรู้ได้เองว่า  ‘อวตารสดใหม่’ ย่อมต้อง 

เป็นวัตถุดิบหลักของ ‘เรื่องเล่า’ อยู่แล้ว

แอนนา ครอฟต์ ขึ้นไปยืนอยู่บนเวทีทั้ง ๆ ที่เธอเองก็รู้ความจริงที่ว่านั่นดี

“ฉันอาจจะยังด้อยประสบการณ์ แต่ฉันเป็นคนรับผิดชอบ  ‘อีเวนต์’ แรก 

ค่ะ”

แต่ผู้หญิงคนนี้น่ากลัวยิ่งกว่านั้น

[เหยื่อจะไปเตรียมอะไรได้]

[ลากลงมาเลยดีไหม]

ยูฟรอซินีก้าวออกมาช่วยไกล่เกลี่ยเมื่อเห็นบรรยากาศเริ่มร้อนระอุ
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[เอาละ  ๆ ทุกท่านคะ อย่าอารมณ์ร้อนกันสิ...แค่รับฟังว่าเหยื่อน่ากินผู้นี้ 

จะพูดเรื่องอะไรไม่ดีกว่าเหรอคะ นักชิมอย่างพวกเรามีความอดทนมากพออยู่แล้ว 

ใช่ไหมคะ]

พอยูฟรอซินียิ้มหวานอย่างมีจริตจะก้าน  พวกกลุ่มดาวอารมณ์ร้อน 

ทั้งหลายก็ยอมเงียบเสียงลงครู่หนึ่ง แอนนา ครอฟต์ ผู้ชาญฉลาดเองก็ไม่ยอม 

ปล่อยโอกาสนี้ให้เสียเปล่า

“ท่านกลุ่มดาวทั้งหลายอาจจะทราบกันอยู่แล้ว ระยะหลังมานี้ใน  ‘สตาร์- 

สตรีม’ มีเรื่องเล่าที่ชัดเจนอยู่มากเกินไปค่ะ”

การเกริ่นนำด้วยถ้อยคำยั่วยุเรียกความสนใจจากพวกกลุ่มดาวหัวแข็งได้ 

ชะงัด แอนนา ครอฟต์ เอ่ยต่อ

“ผู้หวนคืน ผู้กลับชาติ ปรมาจารย์ดาบ จอมเวทระดับ  9...แถมยังมี 

กระทั่ง  ‘ผู้เผยพระวจนะ’ ทั้งหมดนั่นต่างก็เป็นเรื่องเล่าซ้ำซากน่าเบื่อที่  ‘เริ่มจาก 

การครอบครองพลังที่แข็งแกร่งกว่าผู้อื่น’...”

แอนนา ครอฟต์ อมยิ้มจาง ก่อนจะพูดต่อ

“สภาพสังคมที่ล้นไปด้วยเรื่องเล่าที่ผลิตออกมาเพื่อความสนุกเล็ก  ๆ น้อย ๆ 

พวกนั้นคือความเป็นจริงของ ‘สตาร์สตรีม’ ในทุกวันนี้ค่ะ”

แววตาของกลุ่มดาวทั้งหลายทอประกายวูบไหว พวกเขารู้สึกทึ่งที่เหยื่อ 

กลับพูดจาแบบนั้น แต่เรื่องราวของแอนนา ครอฟต์ เพิ่งจะเริ่มขึ้น

“สมัยก่อนยังไม่เห็นจะเป็นแบบนี้เลยนะคะ จำกันได้หรือเปล่าคะ ใน 

อดีตกาลอันไกลโพ้น ยุคสมัยที่ ‘เรื่องเล่ายุคที่ 1’ เป็นเทรนด์นิยม”

...เรื่องเล่ายุคที ่ 1 แอนนา ครอฟต์ ไม่มีทางรู้จักเรื่องเล่าในยุคนั้น 

กลุ่มดาวหลายกลุ่มเองก็คงจะคิดเช่นเดียวกับผม  พวกเขายิ้มเยาะ  

เหลือบมองหน้ากัน แต่ไม่ใช่ทุกคนที่คิดแบบนั้น เพราะยังมีกลุ่มดาวที่ฟังคำของ 

แอนนา ครอฟต์ แล้วตกอยู่ในภวังค์ 

“ในยุคสมัยนั้นดวงดาราทั้งปวงต่างก็รักในเรื่องเล่าค่ะ”

แอนนา ครอฟต์ ไม่พลาดจังหวะ เธอใช้น้ำเสียงไพเราะและอ่อนหวาน 

บังคับเปิดกล่องแห่งความทรงจำที่ถูกฝังเก็บเอาไว้เนิ่นนานออกมา

“เพราะเรื่องเล่าเหล่านั้นมีคุณค่ามากพอให้รักค่ะ โทแกบีสร้างสรรค์ 
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แนวคิดเรื่องเล่า  กลุ่มดาวค้นหารูปแบบและความงามภายในนั้น สมัยนั้น  

‘เรื่องเล่า’ เป็นเสมือน ‘งานศิลปะ’ ”

...งานศิลปะ เธอคนนี้ใจกล้าไม่ธรรมดา เป็นแค่อวตารกลับกล้าพูดจา 

แบบนั้นได้อย่างไม่กระดากปาก แผนการของเธอเกือบสำเร็จสมบูรณ์ กลุ่มดาว 

ทั้งหลายที่นั่งฟังเธอต่างก็กำลังตกอยู่ในห้วงความทรงจำในอดีตที่แตกต่างกัน ทั้ง 

เพอร์เซโฟนี ทั้งผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่ ทั้งสองนิ่งเงียบคล้ายกับครุ่นคิดถึงอะไร 

บางอย่าง

พวกเขาต่างก็เป็นกลุ่มดาวที่ต้องอดทนผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นมากันทั้งสิ้น

[นา่สนใจดนีี ่ เชน่นัน้เจา้จะบอกวา่เรือ่งเลา่ทีเ่จา้ครอบครองอยูจ่ะชว่ยเตมิเตม็ 

รสชาติให้พวกข้าได้อย่างนั้นหรือ]

ผูท้ีพ่ดูขึน้คอืราชาปศีาจทีย่นืพงิอยูม่มุหนึง่ของหอ้งโถง แมจ้ะพดูจายัว่ยกุนั 

อย่างเห็นได้ชัด แต่แอนนา ครอฟต์ ก็แค่อมยิ้ม ไม่ได้ตื่นตระหนกแต่อย่างใด

“ใช่ค่ะ วันนี้ฉันจะคืน ‘ยุคสมัยที่ 1’ ที่ทุกท่านทำหายไป”

สีหน้าของกลุ่มดาวแปรเปลี่ยนไปอย่างฉับพลัน ทุกคนต่างก็มีสีหน้าสงสัย 

ไม่เชื่อหูตัวเอง

“เรื่องเล่าที่ไม่มีจอมเวทระดับ 9 หรือปรมาจารย์ดาบที่ทุกท่านเกลียดชัง  

เรื่องเล่าที่มีเพียงเลือดเนื้อและหยาดน้ำตา ความหมายอันเกิดจากความพยายาม  

ฉันมาที่นี่ในวันนี้ก็เพื่อมอบเรื่องเล่าเช่นนั้นให้เป็นของขวัญแก่ทุกท่านค่ะ”

คำประกาศกอ้งชวนตกตะลงึของแอนนา ครอฟต์ เรยีกปฏกิริยิาตอบสนอง 

หลากหลายจากกลุ่มดาว

กลุ่มดาวบางกลุ่มตะโกนถามเสียงดังว่าเป็นแค่อวตาร กล้าดีอย่างไรถึง 

พูดจาไร้หัวคิด บางกลุ่มดูสนใจรอลุ้นว่าจะพูดอะไรอีก บางกลุ่มก็ดูจะสงสัยอยู่ 

บ้างเล็กน้อย ‘ผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่’ ที่นั่งอยู่ข้างผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้น

[...พูดอะไรโง่  ๆ ต่อให้เป็น  ‘สมาคมอาหารเลิศรส’  ก็ใช่จะมองเรื่องเล่า 

แบบนั้นว่าน่าสนใจเสียหน่อย เอ็งว่าไหม]

“เห็นด้วยครับ”

ในบรรดาเรื่องเล่ายุคที ่ 1 ย่อมต้องมีเรื่องเล่าที่ยอดเยี่ยมอยู่แน่นอน

แต่ตอนนี้ยุคสมัยเปลี่ยนไปแล้ว พวกกลุ่มดาวที่ถูกเลี้ยงดูมาด้วยเรื่องราว 
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ที่รุนแรงและกระตุ้นอารมณ์พวกนี้คงไม่ประทับใจกับเรื่องเล่าที่สร้างเลียนแบบยุค 

ที ่ 1 กันนักหรอก

แต่ว่า...‘แอนนา ครอฟต์’ ไม่มีทางที่จะไม่รู้ความจริงแบบเดียวกับที่ผมรู้  

เพราะเธอเป็นอวตารที่มีพรสวรรค์ที่สุดใน ‘สามวิธีรอด’

ผมนึกถึงเนื้อเรื่อง  ‘สามวิธีรอด ’  ที่มีเธอคนนี้เข้ามาเกี่ยวข้อง แอนนา  

ครอฟต์ ในนิยายไม่เคยเปิดอีเวนต์แบบนี้ที่  ‘สมาคมอาหารเลิศรส’ แต่เคยสร้าง 

เรื่องคล้ายคลึงกันที่ไหนสักแห่งอย่างแน่นอน

ตอนนั้นเอง ใครคนหนึ่งก็ยื่นมือมาจับไหล่ผม

“ท่านราชาปีศาจแห่งการช่วยให้รอด!”

ผมหันกลับไปมอง หญิงสาวเจ้าของใบหน้าคุ้นเคยยืนอยู่ตรงนั้น 

“เซเลน่า คิม?”

“ได้โปรด ขอร้องละค่ะ ช่วยไอริสด้วยนะคะ!”

มือที่แตะไหล่ผมสั่นเทาเล็กน้อย  เซเลน่า  คิม  ผู้มีจิตใจดีและสุขุม 

เยือกเย็นเสมอกลับมีสีหน้าแบบนี้?

“ถ้าปล่อยไว้แบบนี้ไอริสจะ...!”

วินาทีนั้น ฉากหนึ่งใน ‘สามวิธีรอด’ พลันแล่นวาบเข้ามาในหัว

 “แอนนา ทำไมถึงได้ทำแบบนี้...ไม่เห็นต้องทำถึงขนาดนี้เลยไม่ใช่เหรอ 

คะ!”

“มันเป็นเรื่องจำเป็นค่ะ”

“ไม่ใช่แบบนี้สิคะ นี่มัน...อวตารพวกนั้นไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลยนะคะ!  

ทำไมถึงได้กล้าทำ!”

“นี่เพื่อช่วยเหลือมนุษยชาติค่ะ อย่าลืมนะคะ เซเลน่า พวกเราอาจจะ 

โดนโยนลงไปในรังของสัตว์ร้ายที่สามารถกลืนกินมนุษย์อย่างพวกเราได้ทุกเมื่อ” 

เรื่องพวกนั้นไม่ได้เกิดขึ้นในการย้อนกลับรอบนี้ แต่นิยายกลายเป็นฉบับ 

แก้ไขครั้งที่ 1 ไปแล้ว อีกนัยหนึ่งก็คือ เรื่องในการย้อนกลับรอบอื่นจะเกิดขึ้น 

ในการย้อนกลับรอบนี้ก็ไม่แปลกอะไร

นอกจากนี้ เรื่องราวในรอบที่  3 ยังถูกลบออกจากฉบับแก้ไขครั้งที่  1  

ไปแล้วด้วย...
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“เซเลน่า คิม พูดให้ชัดเจนหน่อยครับ เกิดเรื่องอะไรขึ้น”

แต่ก่อนที่เธอจะทันได้เปิดปากตอบกลับ กลุ่มดาวรอบ ๆ กลับส่งเสียงโมโห 

ขึ้นมา

[เป็นแค่อวตาร กล้าดียังไง...!]

สายตาเหยียดยามพุ่งตรงมาที่ผมกับเซเลน่า คิม หญิงสาวหน้าซีดเผือด  

ตัวแข็งทื่อเหมือนรูปปั้นหิน ‘ผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่’ ดึงพลังของระดับชั้นออกมา 

ราวกับจะช่วยคุ้มครองผม พร้อมกับที่กระแสไฟฟ้าสว่างวาบแล่นขึ้นมารอบร่าง 

ของเซเลน่า คิม

‘ห้องโถงกลาง’ แห่งนี้เป็นสถานที่ที่มีไว้เพื่อกลุ่มดาวเท่านั้น

เดี๋ยวนะ ผมเผลอลืมไปเลยว่าที่นี่คือสมาคมอาหารเลิศรส

เซเลนา่ คมิ ยนือ้าปากพะงาบเหมือนปลาทองดว้ยความหวาดกลวั จากนัน้ 

เหล่าผู้นำทางก็เข้ามาลากเธอออกไป นัยน์ตาของหญิงสาวที่ห่างออกไปเรื่อย  ๆ  

มองเวทีด้วยแววตากล่าวโทษ

ผมยงัไมรู่ว้า่เซเลนา่ คมิ ตอ้งการจะบอกอะไรผมกนัแน ่ และจะใชเ่รือ่งเดยีว 

กับที่ผมเคยอ่านจาก ‘สามวิธีรอด’ หรือเปล่า 

เพียงแต่มีเรื่องหนึ่งที่ผมมั่นใจ สาเหตุที่เซเลน่า คิม บุกมาหาผมถึงที่นี่ 

ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องที่แอนนา ครอฟต์ กำลังจะทำบนเวทีแน่นอน

ผมหันกลับไปมองเวทีด้วยแววตาซับซ้อน แอนนา ครอฟต์ กำลังมองมา 

ทางนี้ด้วยนัยน์ตาไร้ความรู้สึก เธอเล่าต่อ

“เรื่องเล่าที่ฉันจะมอบให้ทุกท่านคือ ‘คณะเดินทางแห่งกำไล’ ค่ะ”

กลุ่มดาวส่งเสียงฮือฮา

[...คณะเดินทางแห่งกำไล?]

“ถูกต้องค่ะ”

[แพโรดี้ ‘จักรพรรดิมารแห่งกำไล’ เรื่องเล่าในยุคที่ 1 งั้นหรือ]

จักรพรรดิมารแห่งกำไล

ใน  ‘สามวิธีรอด’  บรรยายเกี่ยวกับเรื่องเล่านั้นเอาไว้ เรื่องเล่าที่คลาสสิก 

ยิ่งกว่า ‘เหล่าเด็กน้อยแห่งดาวประกายพรึก’ หรือ ‘มังกรเขมือบค้อน’ เรื่องแอ็กชั่น 

สุดมันและเป็นต้นแบบของเรื่องเล่าในระดับที่เรียกได้ว่าใกล้เคียงกับยุคที่  0  
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มากกว่ายุคที่ 1 ด้วยซ้ำ

‘คณะเดินทางแห่งกำไล’ เรื่องราวของคนสิบห้าคนซึ่งได้รับคัดเลือกให้ 

ออกเดินทางไปทำลาย  ‘กำไล’ ที่กลายเป็นตัวการหลักของภัยพิบัติ ‘ผู้ผลิตสินค้า 

รายใหญ่’ นิ่งฟังแอนนาพูด แล้วก็พึมพำด้วยความเบื่อหน่าย

[โฮ่...จะปล่อยเรื่องเล่าน่าเบื่อนั่น?]

แอนนา ครอฟต์ กล่าวต่ออย่างไม่แยแส

“ฉันขอแนะนำ ‘คณะเดินทางแห่งกำไล’ ผู้ที่จะมาถ่ายทอดเรื่องเล่านี้ค่ะ”

ทันทีที่แอนนา ครอฟต์ ปรบมือ ไฟบนจอด้านหลังก็สว่างวาบขึ้นมา

จอขนาดใหญ่ครอบครองพื้นที่ผนังห้องโถงหนึ่งฝั่งเต็ม  ๆ ในจอฉาย 

ทัศนียภาพของป่ากว้าง และอวตารจำนวนสิบห้าคนกำลังรวมกลุ่มสนทนากันอยู่

- ...ที่นี่ที่ไหนกันแน่

- ใช่ที่คุณแอนนาพูดถึงจริงเหรอ

-  ทุกคนตั้งสติไว้  ถ้าปฏิบัติหน้าที่ที่นี่ได้ดี  พวกเราจะมีโอกาสได้รับ 

กลุ่มดาวผู้สนับสนุนที่ดีนะ

ผมพอจะเดาได้แล้วว่าพวกนั้นโดนล่อหลอกด้วยข้อเสนออะไร พอมองดู 

อย่างละเอียดก็พบกว่าในกลุ่มนั้นมีไอริสที่ยืนหวาดกลัวรวมอยู่ด้วย

อย่างนี้นี่เอง เพราะแบบนี้เซเลน่า คิม ถึงได้...

แยไ่ปกวา่นัน้คอื ซนีารโิอนีไ้ดร้บัอนญุาตจากโทแกบเีรยีบรอ้ยแลว้ ขอ้ความ 

ระบบเด้งตามขึ้นมา

[ซีนาริโอย่อย — ‘คณะเดินทางแห่งกำไล’ เริ่มขึ้นแล้ว]

[ไม่ว่าสำเร็จหรือล้มเหลวก็จะได้รับเรื่องเล่าเรื่องใหม่จากซีนาริโอดังกล่าว]

* ซีนาริโอดังกล่าวมีอวตารเข้าร่วมทั้งหมด 15 คน

* อวตารทั้งหมดจะต้องร่วมมือกันไปให้ถึง ‘ภูเขาไฟ’ ซึ่งตั้งอยู่ 

บริเวณใจกลางพื้นที่ไล่ล่า

* คณะเดินทางจะครอบครอง ‘กำไลสัมบูรณ์’ และต้องทำลาย 

กำไลวงนี้ด้วยการโยนลงไปในปล่องลาวา ‘ภูเขาไฟ’ ถึงจะเคลียร์ 

ซีนาริโอได้สมบูรณ์
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* อวตารที่ดำเนินซีนาริโอสำเร็จจะสามารถขอพรได้หนึ่งอย่าง 

จาก ‘สมาคมอาหารเลิศรส’

เนื้อหาเหมือนกับนิยายเรื่องหนึ่งที่ผมรู้จัก บางทีเรื่องเล่า  ‘จักรพรรดิมาร 

แห่งกำไล’ อาจจะเป็นการคารวะเรื่องนั้นหรือเปล่า... 

ข้อความซีนาริโอยังไม่หมดแค่นั้น

* ในเขตพื้นที่ไล่ล่ามีเหล่า ‘วิญญาณร้าย’ ของจักรพรรดิมารสถิต 

อยูจ่ำนวนมาก หากคณะเดนิทางโดน ‘วญิญาณร้าย’ ทำลายลา้ง 

จนสูญสิ้น ซีนาริโอจะล้มเหลวทันที

* กรณีที่ไม่สามารถทำลาย ‘กำไลสัมบูรณ์’ ได้ภายในระยะเวลา 

ที่กำหนด ซีนาริโอจะล้มเหลวทันที

[โฮ่ว...เตรียมซีนาริโอแบบนี้เอาไว้สินะ น่าสนใจดีนี่]

ปฏิกิริยาของกลุ่มดาวหลายกลุ่มดูจะชื่นชอบไม่น้อย เท่าที่ผมเห็น นี่เป็น 

ซีนาริโอที่สร้างสรรค์ขึ้นมาอย่างหละหลวม แต่มีกลิ่นอายความสนุกให้กลุ่มดาว 

ได้รับชมอย่างแน่นอน

ก๊อปปี้เรื่องเล่าในอดีตกาล

เปา้หมายทีแ่อนนา ครอฟต ์ เลง็เอาไว้คือ ทำใหก้ลุม่ดาวทัง้หลายใน ‘สมาคม 

อาหารเลิศรส’  เกิดความอาลัยอาวรณ์โหยหาบ้านเกิด ทว่าพวกกลุ่มดาวหัวรั้นใน  

‘สมาคมอาหารเลิศรส’ เหล่านี้ไม่มีทางพอใจกับเรื่องแค่นี้ได้หรอก

[...แต่ดูเหมือนยังขาดอะไรไป จะให้พวกข้าทำอะไร คงไม่ได้ให้นั่งชม 

เกมน่าเบื่อนั่นอย่างเดียวหรอกกระมัง]

“ถ้ามองไปที่จอก็จะทราบได้ค่ะ พวกเขาคือ ‘อวตาร’ ที่กำลังรอการตัดสินใจ 

ของพวกท่าน”

[จะให้พวกเราเป็น ‘กลุ่มดาวผู้สนับสนุน’ ของเจ้าพวกนั้นหรือ]

“แน่นอนว่าจะเลือกแบบนั้นก็ได้ค่ะ ถึงจะไม่ค่อยน่าสนุกเท่าไหร่ก็เถอะ”

[หมายความว่า...?]
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“ท่านกลุ่มดาวทั้งหลายสามารถเข้าร่วม  ‘ซีนาริโอ’  โดยตรง และลองลิ้ม 

รสชาติของอวตารสดใหม่เหล่านั้นได้ค่ะ”

ข้อความเพิ่มเติมของซีนาริโอปรากฏขึ้นพร้อมกับคำพูดของแอนนา  

ครอฟต์

* ในซีนาริโอดังกล่าวจะม ี ‘วิญญาณร้าย’ 15 ตนปรากฏตัวขึ้น

* กลุ่มดาวทั้งหมดใน  ‘สมาคมอาหารเลิศรส’  อาสารับบทบาท 

‘วิญญาณร้าย’ ได้ โดยจะคัดเลือกตามลำดับ ใครมาก่อนได้ 

สิทธิ์ก่อน

วินาทีที่อ่านข้อความซีนาริโอนั่น  ผมพลันขนลุกชันไปหมด  ‘แอนนา  

ครอฟต์’ เล็งเรื่องนี้ไว้ตั้งแต่แรก ซีนาริโอที่ให้กลิ่นอายของยุคที่ 1 ขณะเดียวกัน 

ก็เติมเต็มความปรารถนาของพวกกลุ่มดาวได้ด้วย

เสียงพูดคุยจอแจดังไปทั่วด้วยอารมณ์ฮึกเหิมผสมกับความตื่นเต้นซึ่ง 

แตกต่างจากเสียงโหวกเหวกก่อนหน้านี้อย่างสิ้นเชิง แย่ไปกว่านั้นคือ กระทั่ง  

‘ผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่’  ยังมีสีหน้าสนอกสนใจกับเขาด้วย กลุ่มดาวกลุ่มหนึ่ง 

เอ่ยถามขึ้น

[แล้วเจ้าจะได้อะไรจากซีนาริโอนี้]

“ไม่ได้อะไรค่ะ ฉันแค่หวังว่ากลุ่มดาวทุกท่านจะผ่อนคลายและสนุกไป 

กับมันเท่านั้นเองค่ะ”

รอยยิ้มหน้าด้านนั่นทำให้ผมต้องกัดฟันกรอด เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่เธอ 

คนนี้จะไม่มีเป้าหมายอะไรแอบแฝง

[เหล่ากลุ่มดาวจาก  ‘สมาคมอาหารเลิศรส ’  รู้สึกดีต่ออวตาร  ‘แอนนา  

ครอฟต์’]

แผนร้ายของแอนนา  ครอฟต์  คือการปลุกเร้าความโหดเหี้ยมในตัว 

กลุ่มดาวออกมา เพื่อเป้าหมายของตัวเองแล้วผู้หญิงคนนี้ไม่เคยสนใจว่าจะต้อง 

สละชีวิตใครบ้าง สมกับที่ลอบแทงข้างหลังยูจุงฮยอกได้เกินสิบครั้งจริง ๆ 

“เช่นนั้นอีกหนึ่งนาทีให้หลังจะเริ่มซีนาริโอกันแล้วนะคะ ท่านกลุ่มดาว 
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ที่ต้องการอาสาสามารถลงชื่อในหน้าต่างตัวเลือกได้เลยค่ะ”

แอนนา ครอฟต์ กล่าว หน้าต่างตัวเลือกเด้งขึ้นมาตรงหน้าผม

[คุณต้องการจะเข้าร่วมซีนาริโอดังกล่าวหรือไม่]

[จำนวนอาสาสมัครในปัจจุบัน : 2/15]

นี่คือโอกาสในการล่าเป้าหมายของเรื่องเล่าในสถานที่ที่เรื่องเล่าอุบัติขึ้น

จำนวนคนอาสาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

[จำนวนอาสาสมัครในปัจจุบัน : 5/15]

ผมหวนคิดถึงจุดประสงค์ที่ทำให้ผมต้องมายังที่แห่งนี้

ผมควรจะสร้างพันธมิตรสำหรับ  ‘ศึกเลือกราชาปีศาจ’  ให้ได้ที่นี่ ดังนั้น 

อันที่จริงการเข้าร่วมซีนาริโอนี้ก็ถือว่าไม่เลว เพราะผมจะสามารถแชร์เรื่องเล่า 

กับกลุ่มดาวกลุ่มอื่น  ๆ  ซึ่งจะช่วยให้สานสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพวกเขาจนแน่นแฟ้น 

ยิ่งขึ้น

[ฮ่า ๆ ๆ นาน ๆ ทีจะได้กิน ‘ผลงานศิลปะ’ สักครา ก็น่าตั้งตารออยู่บ้างไม่ใช่ 

หรือไร]

[ห ึ ยังไงก็เป็นแค่เรื่องเล่าเลียนแบบ อย่าคาดหวังนักเลย]

บัดซบ บางทีผมควรจะยอมรับได้แล้วว่าได้กลายเป็นเหมือนกับพวก  

‘กลุ่มดาว’ ที่เกลียดนักเกลียดหนาพวกนั้นไปแล้ว

[จำนวนอาสาสมัครในปัจจุบัน : 9/15]

ตอนนั้นเอง ในหูของผมก็มีเสียง  “บ๊ะ”  ดังขึ้น หน้าจอขนาดเล็กเด้งตาม 

ขึ้นมา นั่นเป็นจอที่บียูช่วยสร้างให้ และมีแค่ผมคนเดียวที่มองเห็น

- งานประลองยุทธ์ครั้งที ่ 857 เริ่มขึ้นแล้ว!

ในหน้าจอฉายภาพยูจุงฮยอกที่เข้าร่วม ‘ซีนาริโองานประลองยุทธ์’ ที่ผ่านมา 

เขาคงจะแข็งแกร่งขึ้นมาก ขยับตัวนิดเดียวก็จัดการกับผู้เข้าแข่งขันคนอื่นได้ 

อย่างง่ายดาย และกำลังไต่อันดับเข้าสู่รอบถัดไป ผมมองการเคลื่อนไหวอย่าง 

เยือกเย็นของเขา ขณะเดียวกันก็ครุ่นคิดเหมือนที่ทำเป็นประจำ

ถ้าเป็นยูจุงฮยอกจะทำอย่างไร

วินาทีนั้นสายตาของผมพลันสบเข้ากับยูจุงฮยอกซึ่งมองมาที่จอพอดี   

แน่นอนว่าเขาไม่รู้หรอกว่าผมกำลังมองดูอยู่ แต่ถึงอย่างนั้นก็เหมือนกับเขากำลัง 



32

มุมมองนักอ่านพระเจ้า 11

พูดกับผมไม่มีผิด

 “ไม่ว่าจะย้อนกลับอีกกี่ครั้ง ฉันก็จะเลือกเหมือนเดิม” 

ไม่สิ บางทีเขาอาจจะเคยบอกผมเอาไว้แล้วก็ได้ และผมเองก็เคยเห็นเขา 

เลือกเส้นทางเดิมมาแล้วหลายครั้งจริง ๆ 

 “ฉันจะฆ่าพวกมันให้หมดไม่ให้เหลือแม้แต่คนเดียว” 

จนถึงตอนนี้ผมมักจะตัดสินใจเลือกทางเลือกอื่นที่ต่างจากยูจุงฮยอกอยู่ 

เรื่อยมา นั่นเพราะผมไม่ใช่ยูจุงฮยอก

ผมก้าวไปบนทางเดินอื่นท่ามกลางความรู้สึกต่อต้านที่ผมเองก็ไม่รู้ว่าทำไม

เพอร์เซโฟนีกำลังมองมาที่ผมจากไกล  ๆ แววตาขององค์ราชินีคล้ายกับ 

กำลังเฝ้ารอเรื่องสนุก บรรดากลุ่มดาวที่ใช้ชีวิตผ่านกาลเวลาอันแสนยาวนานอย่าง 

พวกเธอย่อมรู้ดีว่าเรื่องราวน่าสนุกของจริงเริ่มต้นมาจากจุดไหน ดังนั้นผู้หญิง 

คนนี้จะต้องเข้าใจเรื่องที่ผมจะลงมือทำตั้งแต่นี้เป็นต้นไปอย่างแน่นอน

[จำนวนอาสาสมัครในปัจจุบัน : 14/15]

ผมเอื้อมมือไปแตะหน้าต่างตัวเลือก

ไอริส วลาดีมีรอฟนา เรเบเจวา เติบโตขึ้นมาโดยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับการ 

ปฏิวัติมาตั้งแต่เด็ก

นกัปฏวิตัทิีเ่ธอชืน่ชอบมากทีส่ดุคอื เช เกวารา3 กบัคารล์ มารก์ซ์4 แหง่ยคุ 

บุกเบิก แต่โลกที่เธอถือกำเนิดขึ้นมาไม่ใช่ยุคสมัยของการปฏิวัติ ความปรารถนา 

ถูกครอบงำด้วยเงินทุน โลกถูกกำหนดชะตาด้วยเงื้อมมือของผู้ครอบครองเงินทุน 

เหล่านั้น 

 3 เออร์เนสโต เกวารา เด ลา เซอร์นา (Ernesto Guevara de la Serna) หรือเช เกวารา  

นักปฏิวัติชื่อก้องโลก ผู้ต่อต้านวัฒนธรรมกระแสหลักและความอยุติธรรมในสังคม  เขาเป็นชาว 

อาร์เจนตินา แต่มาเคลื่อนไหวปฏิวัติในคิวบา เขาเห็นด้วยกับลัทธิมาร์กซิสม์และต่อต้านสหรัฐอเมริกา 

อย่างสุดขั้ว วาระสุดท้ายเขาถูกจับกุมและสังหาร ศพของเขาถูกฝังอย่างเป็นความลับ

 4 คาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx) ผู้วางรากฐานของลัทธิคอมมิวนิสต์ บิดาแห่งลัทธิมาร์กซิสม์  

ซึ่งมุ่งวิจารณ์ระบบการผลิตแบบนายทุนที่มีลักษณะกดขี่ผู้ใช้แรงงาน มาร์กซ์เชื่อว่าสังคมยุคสุดท้าย 

จะไม่มีการขัดแย้งทางชนชั้น ไม่มีกฎหมาย ไม่มีการปกครอง และความเป็นรัฐจะอันตรธานไป
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ไอริสในตอนเด็กตระหนักได้ว่ายุคนี้ไม่มีเหตุการณ์อย่าง ‘การปฏิวัติ’ อะไร 

ทั้งสิ้น จนกระทั่งพวกโทแกบีปรากฏตัวขึ้น

- ฮ่า ๆ เป็นสถานที่ที่น่าสนใจดีนี่ โลกที่มีเส้นใยพืชเป็นราชางั้นเหรอ

ไอริสมองระบอบประเทศล่มสลาย ขณะเดียวกันก็เข้าใจทันทีว่าการปฏิวัติ 

ที่เธอเฝ้ารอคอยเริ่มต้นขึ้นแล้ว โลกที่ผู้มีและผู้ไม่มีค้ำยันกันอย่างสมดุลจนกลาย 

เป็นอาณาจักร ในที่สุดก็ถูกหลอมรวมกลับคืนสู่กระแสแห่งความวุ่นวายอีกครั้ง

การปฏิวัติสามารถเกิดขึ้นได้ โลกใบนี้ยังเปลี่ยนแปลงได้ ไอริสคิดเช่นนั้น 

มาโดยตลอด อย่างน้อยเธอก็คิดแบบนั้นจนกระทั่งวันนี้

“อ๊ากกกก!”

“ช่วยด้วย! ได้โปรด!”

เสียงกร๊อบดังขึ้นพร้อมกับร่างกายท่อนบนของเหล่าอวตารแยกขาดจาก 

ท่อนล่าง

[เป็นเนื้อที่สดยิ่งนัก]

อวตารทั้งหลายถูกบดขยี้อยู่ใต้ฟันกรามขนาดยักษ์ พวก  ‘วิญญาณร้าย’  

หัวเราะคิกคัก เช็ดเรื่องเล่าที่ไหลย้อยออกมาจากมุมปาก

[ถุย น่าผิดหวังชะมัด เอาเรื่องเล่าแบบนี้มาให้ข้ากินงั้นรึ]

[เจ้าก็ใจร้อนเกินไป รอก่อนสิ ซีนาริโอเพิ่งจะเริ่มขึ้นไม่ใช่เหรอไง]

[จะให้ข้ารอยังไงไหว เพราะแบบนี้ไงเรื่องเล่าแพโรดี้ถึงได้เป็นแค่ของราคา 

ถูก...]

“อะ...อา...อาาาา...”

เพื่อนอวตารหลายคนหวาดกลัวจนปัสสาวะราด เป็นครั้งแรกที่เธอคิดว่า 

คำว่าปฏิวัติช่างฟังดูไร้ความหมายขนาดนี้ พวกเธอไม่อาจต่อกรได้เลย

ไม่ว่าใครก็ไม่อาจยืนหยัดสู้กับตัวประหลาดพวกนั้นได้

“ไอริส! หนีไป! หนีไปซะ!”

ท่ามกลางเสียงร้องตะโกนของสหาย ไอริสได้แต่วิ่งหนี ผมแกละสองข้าง 

ที่เธอภูมิใจนักหนาพันกันยุ่งไปหมดด้วยเหงื่อและเลือด แต่เธอไม่สนใจเรื่องนั้น 

แล้ว เธอได้ยินเสียงของสหายที่แยกกันหนีตายเข้าป่า

พร้อมกับเสียงฝีเท้าของ ‘วิญญาณร้าย’ ที่เข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อย ๆ 
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เห็นกันอยู่ชัด ๆ ว่าเธอจะกลายเป็นอย่างไร

หนีงั้นเหรอ

จะให้หนีไปไหนได้ล่ะ

บนเวทีนี้มีที่ให้เธอหนีด้วยเหรอ

บาเรียขวางกั้นไปทั้งแผ่นผืน ไม่ว่าจะหนีไปทางไหนก็ไม่อาจหลุดออกไป 

นอกเวทีนี้ได้ ไอริสสาปแช่งสิ่งอื่นที่ไม่ใช่อำนาจเงินเป็นครั้งแรก เธอสาปแช่งพวก 

กลุ่มดาว และด่าทอ ‘สตาร์สตรีม’ 

สาปส่ง ‘เรื่องราว’ เรื่องนี้

แตถ่งึอยา่งนัน้เธอกย็งัสวดมนตอ์อ้นวอน ขอใหใ้ครสกัคนชว่ยเปลีย่นแปลง 

ฉากจบของเรื่องราวนี้

ได้โปรด...

[กลุ่มดาว ‘ราชาปีศาจแห่งการช่วยให้รอด’ เฝ้ามองคุณ]

และน่าประหลาดใจเหลือเกิน

[กลุ่มดาว  ‘ราชาปีศาจแห่งการช่วยให้รอด’  ต้องการทำ  ‘สัญญาผู้สนับสนุน’  

กับคุณ]

ผู้ที่จะมาช่วยเธอให้หลุดพ้นมองเห็นเธอแล้ว
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