
ต่อให้อ่านมามากแค่ไหน
สุดท้ายก็ยังมีความรู้สึกบางอย่างที่ผมไม่อาจเข้าถึงได้อยู่ดี

— sing N song

ก  า  ร  อ่  า  น  คื  อ  ร  า  ก  ฐ  า  น  ที่  สํ  า  คั  ญ

มุมมองนักอ่านพระเจ้า
เล่ม 5

sing N song
เขียน

8 hours
แปล

BLACKBOX
ภาพประกอบ

전지적 독자 시점



ภาพฉากการต่อสู้ที่ดุเดือดยิ่งกว่าครั้งไหน  ๆ  กำลังจะปรากฏ และอย่างที่ 

เคยเกริ่นไว้ว่า คู่ต่อสู้ที่จะมาเยือนคราวนี้โหดหินจนแม้แต่ยูจุงฮยอกยังเคยพ่าย 

และเสียชีวิตมาแล้ว ใช่ เรากำลังพูดถึงภัยพิบัติแห่งอุทกภัยกันอยู่นั่นเอง

 ภัยพิบัติสุดท้ายของซีนาริโอที่ 5 ‘ภัยพิบัติแห่งอุทกภัย’ เป็นภัยพิบัติที่ 

อันตรายที่สุดและน่าเศร้ามากที่สุด  

นี่คือคำบรรยายเกี่ยวกับ ‘ชินยูซึง’ เนื่องจากพวกเราไม่ใช่คิมดกจา ก็เลย 

ไม่ได้รู้ล่วงหน้าว่าที่บอกว่าอันตรายที่สุด แล้วก็น่าเศร้าที่สุด มันหมายความว่า 

ยังไง แต่ไม่จำเป็นต้องคาใจนาน เพราะว่าในเล่มนี้มีคำตอบแน่นอน

คำนำสำนักพิมพ์
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ผมตั้งใจว่าจะงีบหลับสักหน่อย แต่พอลืมตาตื่นขึ้นมาอีกครั้งก็พบว่า 

ฟ้ายังคงมืดอยู่

[กลุ่มดาว  ‘ผู้พิพากษาเปลวเพลิงดุจปีศาจ’  เป็นกำลังใจให้คุณในการดูแล 

อวตารของคุณ]

ข้อความที่อูรีเอลส่งมาปลุกผมตื่นโดยไม่ตั้งใจ ให้ตายเถอะ ตั้งแต่ตอนที่ 

ผม ‘ประกาศตัวเป็นผู้สนับสนุน’ พวกกลุ่มดาวก็เป็นแบบนี้กันหมด

[กลุ่มดาว ‘นักโทษรัดเกล้าทองคำ’ หัวเราะคิกคักให้กับการเลือกของคุณ]

ก็แค่ผู้สนับสนุนเลื่อนลอย คนที่ยังไม่ได้สั่งสมเรื่องเล่าแบบเป็นรูปธรรม 

อย่างผมจะกลายเป็นกลุ่มดาวผู้สนับสนุนจริง  ๆ ได้ที่ไหนกัน คนที่ไม่อาจให้ยืมได้ 

กระทั่งอักขระสักอันจะเป็นผู้สนับสนุนแบบไหนได้ แต่ถึงอย่างนั้นผมก็มีเงินทอง 

ให้ใช้จ่ายคล่องมือยิ่งกว่าพวกกลุ่มดาวระดับผู้ยิ่งใหญ่บางกลุ่มเสียอีก

[กลุ่มดาวจำนวนมากให้ความสนใจในการตัดสินใจของคุณ]

[กลุ่มดาวจำนวนหนึ่งคิดว่าการกระทำของคุณเป็นการถือดี]

ปฏิกิริยาของพวกกลุ่มดาวเมื่อได้ยินคำประกาศตัวของผมว่าจะสนับสนุน 

ชินยูซึงแบ่งออกเป็นสองพวกใหญ่ ๆ 

ที่ให้ความสนใจน่าจะเป็นพวก ‘หาอวตาร’ และที่คิดว่าผมอวดเก่งถือดีคง 

เป็นพวก ‘หาความบันเทิง’ ซึ่งกลุ่มหลังนี้ก็เป็นพวกที่เกลียดผม

แน่นอนว่ายังมีพวกที่ยืนยันไม่ได้ว่าอยู่ฝ่ายไหนกันแน่อีกกลุ่มหนึ่ง
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[กลุ่มดาว ‘จอมวางแผนลับ’ เฝ้ามองกลยุทธ์ของคุณด้วยความสนใจ]

[คุณได้รับเงินสนับสนุน 1,000 เหรียญ]

ตอนที่ได้เห็นนิยามของเจ้านี่ครั้งแรก ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นกลุ่มดาวระดับ 

ผู้ยิ่งใหญ่ แต่ระยะหลังมานี้ความคิดของผมเริ่มเปลี่ยนไปนิดหน่อย ทั้งระดับ 

การสนับสนุน ทั้งความมั่งคั่ง เจ้านี่อย่างน้อยก็น่าจะอยู่ใน ‘ระดับเรื่องเล่า’ ขึ้นไป  

แต่ไม่ว่าจะพลิกค้นใน ‘สามวิธีรอด’ เท่าไหร่ก็ไม่เห็นจะเจอชื่อ ‘จอมวางแผนลับ’ เลย 

สักประโยค ถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าเจ้านี่เป็นกลุ่มดาวจากต่างโลก หรือไม่ก็ 

เป็นกลุ่มดาวที่ไม่ได้มีบทบาทอะไรใน ‘สามวิธีรอด’ ตกลงว่ามันเป็นใครกันแน่

ครืนนนน

ชินยูซึงอยู่ในระหว่างการฝึกฝนใช้สกิลอย่างหนัก ณ มุมหนึ่งของซากตึก 

มาตั้งแต่เมื่อคืน เธอใช้โพชั่นฟื้นฟูพลังเวทที่ผมให้จนกองพะเนินสุมเต็มไปหมด  

และกำลังใช้สกิลใส่พวกโกลล์ที่ถูกจับมาจากแถว ๆ นั้น

พลังออร่าเลือนรางยืดแผ่ออกมาจากร่างของชินยูซึงและเชื่อมเข้ากับผิวของ 

โกลล์ มันคือพลัง [สายใยการสื่อสารอันหลากหลาย] ที่เคยเห็นจากอีกิลยอง

ผมก้มหน้ามองชินยูซึงที่ฝึกหนักจนใต้ตาดำคล้ำไปหมด ก่อนจะเอ่ยถาม

“ยูซึงอา ได้หลับบ้างหรือเปล่า”

“ยังค่ะ”

“ถ้าไม่ยอมนอนจะโดนลงโทษนะ ไปนอนก่อนแล้วค่อยมาฝึกไป”

“...อีกนิดนะคะ”

[ตัวละคร ‘ชินยูซึง’ กำลังใช้งาน ‘สายใยการสื่อสารอันหลากหลาย Lv.8’]

[ตัวละคร ‘ชินยูซึง’ เปิดใช้งาน ‘ฝึกสัตว ์ Lv.7’!]

.

.

[‘ฝึกสัตว์’ ล้มเหลว!]

[สัตว์ประหลาดเริ่มคลุ้มคลั่ง!]

โกลล์หลุดจากการควบคุมและวิ่งกระโจนเข้าใส่ชินยูซึง ก่อนที่ผมจะทันได้ 

ลงมือ ฮันซูยองที่นั่งสัปหงกอยู่ข้าง  ๆ  ก็จัดการเขวี้ยงอาวุธลับออกมา เสียงฉึก 

ดังขึ้นพร้อมกับร่างของโกลล์ที่ถูกเสียบตรึงเข้ากับซากตึกแล้วแน่นิ่งไป
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ฮันซูยองที่สะลึมสะลือทิ้งตัวกลับลงนอน สีหน้าของชินยูซึงเศร้าหมองลง  

ผมมองเด็กน้อยอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเปิดใช้งานสกิล

[สกิลเฉพาะตัว ‘ลิสต์ตัวละคร’ ถูกเปิดใช้งาน!]

ผมเลือกเป็นเวอร์ชั่นสรุปย่อ

<ข้อมูลตัวละครฉบับย่อ>

ชื่อ : ชินยูซึง

คุณลักษณะ : บีสต์เทมเมอร์ (หายาก), นักฆ่าสะท้อนกลับ  

(ทั่วไป)

สกิลเฉพาะตัว  :  [ฝึกสัตว์  Lv.7], [สายใยการสื่อสารอัน 

หลากหลาย Lv.8], [ฝีเท้าว่องไว Lv.8], [ข้ามสายพันธุ ์ Lv.6]

อักขระ : ไม่มี

ค่าสถานะ : [ความแข็งแกร่ง Lv.19], [พละกำลัง Lv.14],  

[ความเร็ว Lv.44], [พลังเวท Lv.45]

*  ปัจจุบันกำลังใช้งานแพ็คเกจพัฒนา I

*  ปัจจุบันกำลังใช้งานแพ็คเกจพัฒนา II

*  ปัจจุบันกำลังใช้งานแพ็คเกจฉลองซีนาริโอใหม่

เป็นอย่างที่คาด ใช้แพ็คเกจพัฒนาถึงสองแพ็คเกจแบบนี้ช่วยให้ความเร็ว 

ในการพัฒนาสกิลเพิ่มสูงขึ้นสุด  ๆ แถมยังมีแพ็คเกจฉลองซีนาริโอใหม่ที่ช่วย 

เสริมสร้างการวิวัฒนาการของคุณลักษณะด้วย บางทีอาจจะไม่มีอวตารคนไหน 

ในคาบสมุทรเกาหลีได้รับการสนับสนุนแพ็คเกจมากขนาดนี้เลยก็ได้

เดิมทีเด็กคนนี้ก็มีพรสวรรค์อยู่แล้ว เพราะฉะนั้น [สายใยการสื่อสารอัน 

หลากหลาย] น่าจะพุ่งทะลุเลเวล 10 แล้ววิวัฒนาการกลายเป็น [สายใยการสื่อสาร 

อันหลากหลายระดับสูง] ได้ในไม่ช้า

ปัญหาคือการที่เธอครอบครองค่าสถานะระดับนี้ แต่กลับไม่สามารถฝึก 

โกลล์ซึ่งเป็นแค่สัตว์ประหลาดระดับ 8 ได้นี่แหละ หากดูจากการตั้งค่าของระบบ  

นี่เป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น ชินยูซึงก้มหน้านิ่งด้วยความละอายใจ
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“...หนูคงไม่มีพรสวรรค์แน่เลยค่ะ”

“เธอน่ะมีพรสวรรค์พอแล้ว”

ผมจะปล่อยให้อวตารล้ำค่าที่อุตส่าห์ได้ตัวมาไว้ในมือต้องหมดกำลังใจ 

แบบนี้ไม่ได้ การที่ชินยูซึงไม่สามารถใช้พลังได้อย่างมีประสิทธิภาพอาจจะเป็น 

เพราะบาดแผลในใจของเธอ

“มีเรื่องอะไรคาใจหรือเปล่า”

“...หนูกลัวค่ะ”

คาดเดาได้ไม่ยากว่าเธอกลัวอะไร

“สัตว์ประหลาดไม่ใช่สัตว์เลี้ยง”

“หนูรู้”

ชนิยซูงึฆา่ลกูสนุขัทีเ่ลีย้งมากบัมอืและมชีวีติรอดมาได ้ ความเปน็จรงิเรือ่งนัน้ 

จึงฝังลึกอยู่ในใจของเด็กน้อย

ผมครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะพูดขึ้น

“รู้อะไรหรือเปล่า ถ้าเอาชนะซีนาริโอได้ทั้งหมด ความปรารถนาจะเป็น 

จริง...”

“คุณลุงน่ะ เวลาโกหกรูจมูกจะใหญ่ขึ้นค่ะ”

จะว่าไปกิลยองก็เคยพูดอะไรแบบนั้นเหมือนกัน พวกเด็กที่ใช ้ [สายใยการ 

สื่อสารอันหลากหลาย] ได้จะอ่อนไหวง่ายต่อภาษากาย ผมเองก็ไม่ใช่มนุษย์ที่ 

เชี่ยวชาญด้านการปลอบโยนเสียด้วย เด็กน้อยถามขึ้นคล้ายกับไม่อยากให้ผม 

คิดมากเรื่องนี้

“...หนูจะทำได้ดีใช่มั้ยคะ”

“แน่นอนอยู่แล้ว เธอเป็นคนที่ฉันเลือกเชียวนะ”

นัยน์ตาของชินยูซึงสั่นระริก

“ฉันเลือกเธอแทนที่จะเป็นกรุงโซล และจะไม่มีวันเสียใจด้วย”

“...”

“เธอจะทำได้ดียิ่งกว่าใคร”

ชินยูซึงเงยหน้าขึ้นมองผมอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะก้มหน้าลงแล้วกำมือเข้า 

แบมือออกสลับกัน หลังจากนั้นก็เริ่มมองสำรวจใบหน้าผม
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“คุณลุง ถ้าหนูแข็งแกร่งขึ้นได้จริง ๆ...”

“ถ้าแข็งแกร่งขึ้นแล้วทำไมหรือ”

ชินยูซึงลังเลอยู่พักใหญ่ ก่อนจะหัวเราะเบา ๆ 

“ไม่มีอะไรหรอกค่ะ หนูจะลองพยายามดูอีกรอบนะคะ”

แล้วชินยูซึงก็หมุนตัวหันหลังกลับไปลองใช้สกิล

...จู่  ๆ  ก็รู้สึกกระอักกระอ่วนใจชอบกล นี่เป็นเพราะผมดันฉุกคิดขึ้นได้ 

พอดีว่าชินยูซึงในนิยายต้นฉบับเป็นเด็กแบบไหน

 “พี่จุงฮยอกหล่อจังเลยค่ะ” 

 “พี่จุงฮยอกเจ๋งที่สุดเลยค่ะ” 

 “ชอบพี่จุงฮยอกที่สุดเลยค่ะ” 

เด็กคนนี้เป็นแฟนคลับตัวยงของยูจุงฮยอกใน ‘สามวิธีรอด’ ฉบับดั้งเดิม

เด็กน้อยเพิ่งจะอายุเท่าไหร่กันเชียว  แน่นอนว่าเธอไม่ได้จะมาแย่งชิง 

ตำแหน่งนางเอกอยู่แล้ว ก็แค่มีตำแหน่งเป็นน้องสาวตัวน้อยที่คอยตามต้อย  ๆ  

เท่านั้น เท่าที่ผมจำได้ เหมือนว่าเธอจะทะเลาะกับยูมีอาบ่อยสุด ๆ ด้วย...

คิดขึ้นมาได้แล้วก็รู้สึกกังวลหน่อย  ๆ ผมอุตส่าห์เลี้ยงดูเธออย่างแข็งขัน  

ถ้าสุดท้ายยังโดนยูจุงฮยอกแย่งตัวไปอีกจะทำยังไง

ผมเงยหน้าขึ้นแล้วเหลียวหลังกลับไปมอง ฮันซูยองลุกขึ้นมาบิดขี้เกียจ  

พอสบตาเข้ากับผมก็สะบัดหน้าใส่ ยัยนี่เอาแต่งอนผมมาตั้งแต่เมื่อวานแล้ว

“เฮ้”

“อะไร”

“จะเอาแต่งอนกันแบบนี้หรือไง”

“อย่ามาพูดกับฉัน”

“ฉันมีเรื่องอยากถามสักเรื่อง”

ผมถามเสียงค่อยเพื่อไม่ให้ชินยูซึงได้ยิน

“...หน้าตาระดับฉันถือว่าเป็นไงมั่ง เทียบกับยูจุงฮยอก”

ฮันซูยองมองผมด้วยสีหน้าเหมือนมีแมลงบินเข้าหู

“นี่ถามเพื่ออะไรกันแน่”

“เปล่า แค่อยากรู้อย่างบริสุทธิ์ใจ”
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หลังจากเรียนจบมัธยมปลายผมก็ไม่เคยให้ความสนใจกับรูปร่างหน้าตา 

ตัวเองเลยสักครั้ง

แต่ทั้งน้องสาวของยูจุงฮยอกที่ได้พบกันก่อนหน้านี้ แล้วไหนจะปฏิกิริยา 

ของพวกนักพยากรณ์อีก มันทำให้ผมอดคิดไม่ได้ว่าหน้าตาของผมคงไม่ค่อยเป็น 

ที่น่าพอใจเท่าไหร่ ทั้งที่เวลาแอบถ่ายเซลฟี่ในห้องน้ำผมก็ว่าตัวเองไม่ได้น่าเกลียด 

อะไรขนาดนั้น

[กลุ่มดาวผู้แสนโลเลเฝ้ามองคุณด้วยความสมเพช]

“ยอมรับซะเถอะ”

“เฮ ้ ฉันไม่ได้ถามเพราะอยากได้ยินคำปลอบใจ ก็แค่อยากรู้เฉย ๆ...”

“ที่ฉันช่วยได้ก็มีแค่ปลอบใจนี่แหละ”

บัดซบ

“...ขนาดนั้นเชียว?”

ผมหันไปมองชินยูซึงเงียบ ๆ 

ผมตัดสินใจแล้ว จะปล่อยให้เด็กคนนี้พบกับยูจุงฮยอกไม่ได้เด็ดขาด

พวกเราออกไปล่าสัตว์ประหลาดแถวนั้นทุกครั้งที่มีเวลาว่าง สะสมเหรียญไป 

เรื่อย ๆ 

ผมใช้เหรียญที่รวบรวมมาไปกับชินยูซึง เพราะอย่างนั้นค่าสถานะของเธอ 

จึงพัฒนาอย่างรวดเร็วจนน่าตกใจ

เหรียญถูกเอาไปใช้เพิ่มค่าความเร็วกับค่าพลังเวทเป็นหลัก เพราะค่า 

สถานะสองอย่างนั้นสำคัญที่สุดในการช่วยให้ [ฝีเท้าว่องไว] กับ [ฝึกสัตว์] และ  

[สายใยการสื่อสารอันหลากหลาย] พัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หนึ่งวันผ่านไป ท้องฟ้ามืดสลัว ยามค่ำคืนมาถึง ในที่สุดชินยูซึงก็บรรลุ  

[สายใยการสื่อสารอันหลากหลายระดับสูง] แต่ยังไม่สามารถบรรลุ [ฝึกสัตว์]  

ได้เช่นเคย ชินยูซึงถามขึ้น

“...หนูในอนาคตแข็งแกร่งกว่านี้เยอะเลยใช่มั้ยคะ”

แน่นอนอยู่แล้ว ถ้าสู้กันซึ่ง ๆ หน้า ชินยูซึงในตอนนี้ไม่มีทางต่อกรได้เลย

แต่ถ้าตั้งใจฝึกฝนอย่างตอนนี้ อย่างน้อยก็น่าจะช่วยขัดขวางความสามารถ 
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หลกัทีช่นิยซูงึในอนาคตครอบครองได ้ การที ่ ‘ภยัพบิตัแิหง่อทุกภยั’ เปน็ตวัอนัตราย 

นั้นเพราะพลังของเธอเพียงคนเดียวสามารถควบคุมกองกำลังทั้งกองได้

“จงเชื่อมั่นในตัวเธอในปัจจุบันมากกว่าอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเถอะ”

ถ้าชินยูซึงในอนาคตทำได้ ย่อมต้องมีโอกาสที่ชินยูซึงในปัจจุบันเอง 

ก็สามารถทำได้เช่นกัน ขอแค่ให้เธอต่อกรกับตัวเองในอนาคตได้ไหว พวกเรา 

ก็จะมีโอกาสชนะ

เพราะชินยูซึงในอนาคตไม่มีทางลงมือฆ่าชินยูซึงในปัจจุบันอย่างเด็ดขาด

“อิ่มแล้วค่ะ”

หลังจากจัดการกินขาหลังของโกลล์จนเกลี้ยง ยูซังอาก็สวดภาวนาสั้น ๆ 

“คุณยูซังอานับถือศาสนาเหรอครับ”

“เปล่าหรอกค่ะ ตอนนี้ฉันไม่มีศาสนา”

“งั้นทำไมถึงได้สวดภาวนา...”

“สวดให้เทพเจ้าแห่งโอลิมปัสน่ะค่ะ”

มันเป็นการสวดภาวนาที่ดูสมจริงมากเสียจนผมอึ้งไปเล็กน้อย จะว่าไป 

เทพเจา้ทัง้หลายทีพ่วกเรารูจ้กักลบักลายมาเปน็เรือ่งจรงิกนัหมดแบบนี้ จดุประสงค ์

ของการสวดภาวนาจึงยิ่งชัดเจนมากขึ้น

“วันนี้ผมกับฮันซูยองจะอยู่เฝ้าเวรให้ก่อน คุณยูซังอานอนเถอะครับ”

“ไหวเหรอคะ”

“ครับ”

ยูซังอาพยักหน้าก่อนจะงีบหลับไป ฮันซูยองนั่งพิงผนังฝั่งตรงข้ามกับ 

หญิงสาวแล้วไถสมาร์ตโฟนไปมา

เป็นธรรมดาที่จะรู้สึกอึดอัดใจ เดิมทีพวกเราเป็นศัตรูกัน แนวคิดของ 

ฮันซูยองเองก็ตรงข้ามกับยูซังอาอย่างสุดขั้ว เพราะฉะนั้นไม่ว่าต่อไปจะต้องทำ 

เรื่องอะไร สองคนนี้ก็จะมีความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันมากกว่าจะร่วมมือกัน

หลังจากชินยูซึงหลับไปด้วยความเหนื่อยล้าก็เหลือแค่เสียงฟืนลุกไหม้  

ก่อให้เกิดเปลวไฟลุกโชนท่ามกลางค่ำคืนอันแสนอ้างว้าง ฮันซูยองเป็นฝ่ายพูดขึ้น 

ก่อน

“นายเองก็นอนเถอะ”
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ผมเอนกายนอนบนพื้น แต่กลับไม่ง่วง เหลืออีกสี่วันซีนาริโอที่ 5 จะเริ่ม 

ขึ้น ชินยูซึงยังคงไม่มีพัฒนาการอะไร แถมเมื่อตอนกลางวันผมก็ได้รับข้อความ 

จากเขตคังซอ

ข้อความที่ว่า [ใครบางคนกำจัด ‘ภัยพิบัติแห่งธารน้ำแข็ง’ ในเขตตะวันตก]

ไม่จำเป็นต้องถามเลยว่าใครลงมือ ถ้าหากภัยพิบัตินั้นลงมาเยือนโลก 

จริง  ๆ  คงทำให้กรุงโซลกลายเป็นยุคน้ำแข็งไปแล้ว ยูจุงฮยอกออกหน้าช่วยขวาง 

มันไว้ให ้ บางทีเขาคงจะได้พบกับอีฮยอนซองอย่างปลอดภัยแล้วละมั้ง

ฮันซูยองมองเปลวไฟลุกโชนก่อนจะเปิดปาก

“เฮ้ ฉันสงสัยอยู่เรื่อง”

“เธอขี้เหร่”

ฮันซูยองขมวดคิ้วแน่น

“ใครเขาสงสัยเรื่องนั้นกัน ไอ้คนใจแคบ”

“งั้นอะไร”

“นายอยากทำอะไรกันแน่”

“ทำอะไรงั้นเหรอ”

“เป้าหมายของนายคืออะไร ฉันว่ามันแปลกทุกครั้งเลย ทั้งเรื่องที่ทำลาย 

บัลลังก์ราชา ไม่ยอมฆ่าเด็กนั่น...นายตั้งใจจะทำอะไรกันแน่”

“มีฉากจบที่ฉันอยากเห็น”

“ฉากจบที่อยากเห็น?”

ผมพยักหน้าเบา  ๆ ผิดคาดที่ฮันซูยองไม่ถามอะไรอีก กลับกันหญิงสาว 

พูดเรื่องอื่นขึ้นมาแทน

“ฉันเองก็มีฉากจบที่อยากเขียนเหมือนกัน”

“นิยายของเธอ?”

“อืม”

“งั้นฉันขอถามเธอสักเรื่อง”

“อะไร”

“ทำไมถึงได้ก๊อป เดิมทีเธอเองก็เขียนได้ดีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอไง”

“บอกแล้วไงว่าไม่ได้ก๊อป ดูเหมือนนายจะคิดว่า  ‘สามวิธีรอด’  เป็นคัมภีร์ 
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ไบเบิลอะไรเทือก  ๆ  นั้นเลยนะ  มันก็เป็นแค่นิยายเหมือนกันนั่นแหละ  การ 

สนับสนุนจากผู้ที่อยู่เหนือกว่า ภารกิจการเอาชีวิตรอด ตัวละครเอกผู้ย้อนกลับได้ 

เหมือนในเกม สมัยนี้เผลอ ๆ หานิยายที่ไม่ใช่แนวนี้ยังจะยากกว่าด้วยซ้ำมั้ง”

“ปัญหาคือ ของเธอมันคล้ายที่สุด”

“ทุกอย่างก็มีเหตุผลในตัวทั้งนั้น ฉันเล่าอะไรให้ฟังสักเรื่องมั้ยล่ะ กาล- 

ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีเด็กสาวผู้ยากจน...”

“ถ้าเป็นเรื่องของเด็กสาวยากจนผู้ชื่นชอบการประพันธ์ได้ล้มเหลวในการ 

เดินตามความฝันของตัวเอง และต้องดิ้นรนหาทางเพื่อให้มีข้าวกิน จนสุดท้าย 

ก็ต้องลอกเลียนแบบนิยายของคนอื่นละก็ ฉันขอผ่าน”

ฮันซูยองอ้าปากค้างก่อนจะเบ้ปาก

“ที่จริงแล้วนายอ่านความคิดคนอื่นได้ใช่มั้ย”

“...หา?”

“หรือไม่ก็อาจจะเป็นอะไรคล้าย ๆ แบบนั้น ใช่หรือเปล่า”

“เธอนึกว่าฉันเป็นพระเจ้าหรือไงกัน ถ้ามีสกิลแบบนั้นฉันคงไม่ต้องมา 

ลำบากลำบนขนาดนี้หรอก”

[ตัวละคร ‘ฮันซูยอง’ กำลังใช้งาน ‘จับเท็จ Lv.3’]

[ตัวละคร ‘ฮันซูยอง’ ตรวจสอบแล้วว่าคำพูดดังกล่าวเป็นเท็จ]

ฮันซูยองหัวเราะคิกคัก

“โฮ ่ ในเมื่อทำได้ งั้นก็ลองอ่านความคิดฉันหน่อยสิ”

“บอกแล้วไงว่าอ่านไม่ได้”

“ฉันไม่ได้ก๊อปจริง ๆ นะ”

พอผมมองฮันซูยองด้วยนัยน์ตาสงสัย ฮันซูยองก็เปิดใช้งาน [จับเท็จ] ใส่ 

ตัวเองราวกับต้องการจะพิสูจน์ให้ผมเห็น

[ตัวละคร ‘ฮันซูยอง’ ตรวจสอบแล้วว่าคำพูดดังกล่าวเป็นจริง]

...อะไรนะ

“ฉันเคยอ่าน  ‘สามวิธีรอด’  จริง  ๆ แต่ที่เขียนออกมาคล้ายกันมันเป็นแค่ 

เรื่องบังเอิญ ฉันก็แค่เขียนไปตามที่ฝันเห็นเท่านั้น”

[ตัวละคร ‘ฮันซูยอง’ ตรวจสอบแล้วว่าคำพูดดังกล่าวเป็นจริง]
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...ก็สงสัยอยู่ว่าเธอกำลังพูดพล่ามอะไร ยัยนี่อ้างเรื่องความฝัน สภาวะ 

ตอนตัวเองไม่ได้สติเลยเอาผิดไม่ได้

“ยังไงก็เคยอ่านอยู่ดี เพราะเคยอ่านแล้วถึงได้ฝันต่างหาก”

“นั่นก็เป็นไปได้ แต่ว่า...”

ฮันซูยองลังเลก่อนจะพูดต่อ

“ช่วงนี้จู่ ๆ ก็คิดขึ้นมาได้”

“คิดอะไร”

“ถ้าโลกความจริงคือต้นฉบับของจริง ส่วนฉันก็สร้างต้นฉบับอีกอันขึ้นมา  

งั้นบางทีตัวตนของฉันก็อาจจะเป็นแค่ของที่ก๊อปมาจากต้นฉบับตั้งแต่แรก...”

“ฟังดูเหมือนเธอกำลังแถด้วยเรื่องที่ฉันไม่เข้าใจเลยนะ...”

“ก็แค่คิดแบบนั้นน่ะ”

ที่จริงก็ใช่ว่าผมจะไม่เคยลองคิดอะไรแบบนั้น ผมคิดมาตลอดตั้งแต่ตอน 

ที่  ‘สามวิธีรอด’ กลายมาเป็นเรื่องจริง โลกใบนี้คือความจริงที่เขียนซ้อนทับนิยาย  

หรือโลกความจริงถูกเปลี่ยนเป็นนิยายไปแล้วกันแน่ ผมส่ายหน้าหวือ ก่อนจะ 

ลุกขึ้นยืน

“เฮ้ สลับเวรกันเถอะ เธอไปนอนซะ เอาแต่พูดเรื่องหนัก  ๆ  แบบนั้น 

เดี๋ยวพวกกลุ่มดาวในช่องได้ลดลงพอดี”

“ยังไงช่วงนี้กลุ่มดาวก็สนับสนุนน้อยลงเพราะฉันไปไหนมาไหนกับนาย 

อยู่แล้ว”

“นั่นเป็นเพราะเธอเอาแต่ก่อเรื่องปวดตับอยู่เรื่อยต่างหาก”

หลังจากนั้นพวกเราก็ยังคงเถียงกันอีกหลายประโยค ก่อนที่ผมจะปิดปาก 

เงียบแล้วมองหน้าฮันซูยองที่นอนพิงผนังซากตึกพร้อมกรนครอกเสียงดัง

น่าขำที่ผมดันคิดแบบนี้

...โล่งอกที่เธออยู่ที่นี่ด้วยกัน

ความจริงที่ว่าคนที่รู้ว่าโลกใบนี้คือ  ‘นิยาย’  ไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวมันช่วย 

ปลอบประโลมจิตใจของผม

หลังจากนั้นผมก็เริ่มสัปหงกจนเผลอหลับ อาจเป็นเพราะเหนื่อยเกินไป  

หรืออาจเป็นเพราะประมาทเนื่องจากรู้สึกได้รับการปลอบประโลมอย่างที่ไม่เคย 
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คาดคิดมาก่อน สุดท้ายผมก็หลับไปทั้งแบบนั้น 

มันเป็นแค่ช่วงเวลาสั้น ๆ ที่ผมได้นอนหลับฝันหวาน 

แต่ผมไม่ควรหลับเลย

วันต่อมา เมื่อลืมตาตื่นขึ้นอีกครั้ง ฮันซูยองก็กลายเป็นศพเย็นชืดไป 

เสียแล้ว
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ภัยพิบัติแห่งอุทกภัย
(1)

20

ผมจับชีพจรของร่างฮันซูยองที่เย็นชืด แล้วหัวใจก็ร่วงตกลงไป 

อยู่ที่ตาตุ่ม ผมตกใจมากเมื่อรู้ว่าฮันซูยองตายแล้ว ใช้เวลาครู่ใหญ่กว่าผมจะเริ่ม 

ตั้งสติได้

“...คุณดกจา?”

ยูซังอาลุกขึ้นจากที่นั่ง เธอคงจะสังเกตอะไรบางอย่างได้ ผมรับความ 

ช่วยเหลือจากยูซังอาในการช่วยสำรวจศพของฮันซูยอง

“ไม่มีบาดแผล”

สถานการณ์เลือนรางจนกลายเป็นแค่ม่านหมอก

ไม่มีบาดแผล ถ้างั้นหรือว่ายาพิษ? ถ้าเป็นยาพิษที่สามารถฆ่าฮันซูยองได้ 

โดยไม่เหลือร่องรอยของการติดพิษ แสดงว่าจะต้องเป็นพิษที่ร้ายแรงมาก

แต่ไม่มีทางที่พิษแบบนั้นจะถูกปล่อยออกมาในตอนนี้ เรื่องที่น่าสงสัย 

ไมไ่ดม้แีคน่ัน้ หากพิษถกูปลอ่ยออกมาจรงิ แลว้ทำไมคนทีเ่หลอืถงึยงัปลอดภยัอยู่ 

ล่ะ หรือต่อให้มีคนครอบครองพิษพวกนั้น ก็ไม่มีเหตุผลอะไรให้เจาะจงวางยาพิษ 

ฮันซูยองคนเดียวอยู่ดี

มันแปลกตั้งแต่ตอนที่จู ่ๆ ผมก็ง่วงจนเผลอหลับแล้ว

...เดี๋ยวนะ หลับ?

“อือ...ขอโทษค่ะ หนูหลับนานไปใช่มั้ยคะ”

มองไปเห็นชินยูซึงขยี้ตาเพราะเพิ่งตื่น ผมหันขวับไปมองยูซังอา
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“คุณยูซังอาก็หลับตลอดเลยใช่มั้ยครับ”

“...ค่ะ”

ยซูงัอาหนา้แดงกำ่ดว้ยความละอายใจ ถา้กระทัง่ยซูงัอายงัหลบัจนลกุไมข่ึน้  

แสดงว่าเมื่อคืนไม่มีใครอยู่เฝ้ายามเลย หรือก็คือผมเป็นคนเฝ้ายามคนสุดท้าย 

ก่อนจะหลับไปพร้อมกับทุกคน

โง่ชะมัด เรื่องที่ผมควรจะสงสัยไม่ใช่  ‘ใครฆ่าฮันซูยอง’  และ  ‘ฆ่าได้ยังไง’  

แต่ควรจะเริ่มจาก ‘ทำไมผมถึงหลับ’ ต่างหากล่ะ

เวทหลับใหล? ไม่ เวทมนตร์แบบนั้นมีแต่พวกผู้หวนคืนที่ใช้กันบ่อย ๆ 

สกัดจุด? ต่อให้ใช้มันก็ไม่มีทางหลอกประสาทการรับรู้ของผมได้

งั้นก็เหลือแค่คำตอบเดียว

ผมเดนิเขา้ไปใกลก้องไฟ มองเหน็กองกระดกูโกลลท์ีพ่วกเรากนิไปเมือ่วาน  

ถ้าสมาชิกกลุ่มหลับกันทั้งหมด โอกาสที่เป็นไปได้มากที่สุดก็มีแค่ข้อนี้ พอจัดการ 

เขี่ยกองกระดูกออกก็เห็นผงสีเขียวร่วงอยู่บนพื้น

ต้นยานาสเพรต้า

นึกแล้วเชียว มีคนผสมผงพวกนี้ลงในเนื้อโกลล์

ลำต้นของยานาสเพรต้า ถ้าไม่ดื่มยางต้มก่อนมันจะมีฤทธิ์เป็นยานอนหลับ 

รุนแรง และเนื่องจากเป็นพืชต่างโลกจึงไม่อาจแก้พิษได้ด้วยตำราแพทย์แผน 

ตะวันออก เพราะฉะนั้นจะต้องกินมันพร้อมกับยางต้มเสมอ...

“เมื่อวานใครเป็นคนเอาโกลล์พวกนี้ไปทำอาหารนะครับ”

“น่าจะเป็นคุณซูยอง...”

ผมถอนหายใจเบา  ๆ อาหารเมื่อวานคือเนื้อโกลล์ที่ชินยูซึงฝึกฝนล้มเหลว  

และคนที่ลงมือฆ่าโกลล์พวกนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหน แต่เป็นฮันซูยอง

“โดนต้มซะเปื่อย”

ผมเดินเข้าไปใกล้ศพซีดของฮันซูยอง

เพราะตกใจมากผมเลยเผลอลืมไปครู่หนึ่ง ร่างแยกอวตารจะไม่มีวันสลาย 

ไปตราบที่ศีรษะไม่ถูกระเบิด แต่ทำไมถึงได้ล้อกันเล่นแบบนี้ ยังไงก็ถูกผูกมัดไว้ 

ด้วย  ‘เอกสารสัญญาให้คำสัตย์ปฏิญาณชั่วคราว’ ดังนั้นเธอเองก็หนีไปไหนไม่ได้ 

สักหน่อย
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ในตอนนั้นเอง ตรงตำแหน่งหัวใจของฮันซูยองก็มีแสงสีฟ้าส่องสว่างวาบ 

ขึ้นมา

...นั่นมัน?

“เดี๋ยว”

ผมไม่สนใจปฏิกิริยาของสมาชิกกลุ่มและเอื้อมมือเข้าไปใกล้ศีรษะของ 

ฮันซูยอง วินาทีต่อมาแสงสีฟ้าก็สว่างจ้า ร่างแยกอวตารสลายไปในพริบตา

[ร่างแยกอวตารของตัวละคร ‘ฮันซูยอง’ รับผลของการละเมิดสัญญาแทน]

[ตัวละคร  ‘ฮันซูยอง’  สละร่างแยกอวตารของตัวเองเพื่อลบล้างบทลงโทษ 

ส่วนใหญ่ของ ‘ปฏิญาณชั่วคราว’]

“อา...”

ยูซังอาครางแผ่วเมื่อเข้าใจแล้วว่าเกิดอะไรขึ้น

ผมเองก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าร่างแยกอวตารเอามาใช้แบบนี้ได้ด้วย ในนิยาย 

ต้นฉบับมีให้รับความเสียหายแทนร่างจริงอยู่เหมือนกัน แต่ไม่นึกเลยว่าจะเอามา 

ใช้รับบทลงโทษของสัญญาแทน ดูจากที่มีคำขยายว่า  ‘ส่วนใหญ่’ แสดงว่าไม่ได้ 

ลบล้างบทลงโทษได้ทั้งหมด กระนั้นร่างจริงก็ไม่ถึงกับตาย

ชินยูซึงถามขึ้น

“พี่สาวคนนั้นไปแล้วเหรอคะ”

“น่าจะ”

ไม่จำเป็นต้องถามว่าทำไมเธอถึงไป คิด  ๆ  ดูแล้วฮันซูยองอยู่กับผมไป 

ก็ไม่มีอะไรดีต่อเธอ

-  ยังไงช่วงนี้กลุ่มดาวก็สนับสนุนน้อยลงเพราะฉันไปไหนมาไหนกับนาย 

อยู่แล้ว

ผมจะต้องกลับไปรวมตัวกับสมาชิกกลุ่มชุงมูโรในอีกไม่ช้า และพวกเขา 

ก็จะตั้งตัวเป็นศัตรูกับฮันซูยองไม่ต่างอะไรจากยูซังอา 

- ชิ คนที่ไม่ได้รับความไว้ใจก็ต้องใช้ชีวิตแสนเศร้าต่อไปสินะ

ฮันซูยองจะต้องกลับไปโดดเดี่ยวลำพังอีกครั้ง ถึงจะแค่ไม่นาน แต่ผมเอง 

ก็เผลอเข้าใจผิดคิดไปว่าเธอเป็นสมาชิกกลุ่มเดียวกับพวกเรา บริเวณที่ร่างแยก 

อวตารสลายกลายเป็นผงมีโน้ตหนึ่งแผ่นกับเหรียญจำนวนหนึ่งวางทิ้งไว้
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‘ค่าข้าว’

ช่างเป็นการบอกลาที่สมกับเป็นเธอจริง ๆ 

ราวกับช่วงเวลาท้ังหมดท่ีผ่านมาจนถึงตอนน้ีกลายเป็นไร้ความหมาย ร่างแยก 

ของเธอสลายปลิวไปตามสายลมจากแม่น้ำฮันที่พัดผ่านเข้ามาในซากตึก เพียงแต่ 

ผมยังสงสัยอยู่เรื่องหนึ่ง ในเมื่อสามารถใช้ร่างแยกอวตารให้ ‘ตายแทน’ ได้ แล้ว 

เพราะเหตุใดฮันซูยองถึงได้ยอมอยู่กับผมมาจนถึงตอนนี้...

ผมไม่รู้เลย

เหมือนกับที่ผมอ่านใจยูซังอาไม่ได้ ผมเองก็อ่านใจฮันซูยองไม่ออกเช่นกัน 

เพราะ ‘สามวิธีรอด’ ที่อธิบายทุกอย่างให้ผมรู้ไม่ได้บอกให้ทราบเรื่องพวกนี้

“พวกเราก็ลุกกันเถอะครับ”

ตอนน้ันเอง ความรู้สึกประหลาดก็ถาโถมเข้าใส่พร้อมกับความรู้สึกเจ็บแปลบ

มุมมองนักอ่านพระเจ้า?

ผมหันไปมองทางทิศที่ความรู้สึกนี้พุ่งมาโดยสัญชาตญาณ แต่ก็ไม่เห็น 

อะไรเลย...ดูท่าว่าผมคงจะเข้าใจผิดไปเอง

“เจ้าโง่”

ฮันซูยองเอ่ยพลางมองไปยังทิศที่ตั้งของซากตึกจากบนอาคารสูงที่อยู่ 

ห่างออกมาไม่ไกลนัก สายลมเย็นจากแม่น้ำฮันทะลุผ่านกางเกงยีนที่ฉีกขาด  

เสียดแทงผิวกายจนหนาวเหน็บ หญิงสาวกัดริมฝีปากแน่นในขณะที่พูดพึมพำกับ 

ตัวเอง

“...น่าจะแสร้งทำเป็นตามหากันหน่อยไม่ใช่เหรอไง”

ทั้ง  ๆ  ที่พูดแบบนั้น แต่เธอเองก็รู้ดีว่าไม่มีทางเป็นไปได้ มันเป็นเรื่อง 

แน่นอนอยู่แล้ว เธอเองก็เป็น ‘นักอ่าน’ คนหนึ่งเหมือนกันนี่นะ 

ฮันซูยองเปิดเมมโมในสมาร์ตโฟนแล้วเริ่มบันทึกอะไรบางอย่าง เธอเขียน 

ลงไปตามที่ได้รับแรงบันดาลใจ มันเป็นนิสัยที่แก้ไม่ได้ของนักเขียน

 ต่อให้อ่านหนังสือเยอะก็ไม่ใช่ว่าจะเข้าใจมนุษย์ได้ดี 

“...เอาเถอะ ไว้คงได้พบกันอีก”

เธอไม่อาจรู้ได้ว่าฉากจบที่คิมดกจาต้องการคืออะไร แต่ตราบใดที่พวกเขา 
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ยังคงมุ่งหน้าไปสู่ฉากจบนั้น พวกเธอก็จะได้พบกันอีกแน่นอน

 เมื่อพบกันอีกครั้ง พวกเราจะกลายเป็นศัตรูหรือพันธมิตร เธอไม่อาจรู้ 

ได้เลย 

ฮันซูยองปิดสมาร์ตโฟน ก่อนจะสาวเท้าก้าวเดินไปตามทางของตัวเอง

ช่วงเช้าผ่านไปอย่างรวดเร็ว

บ่ายวันนั้น ค่าความเร็วและค่าพลังเวทของชินยูซึงก็พุ่งสูงแตะเลเวล 60  

ซึ่งเป็นขีดจำกัดของซีนาริโอได้สำเร็จ ผมรู้สึกได้ว่าใกล้ถึงเวลาแล้ว จึงขอซื้อ 

สัญญาผู้สนับสนุนมาจากบีฮยอง บีฮยองบ่นน่าดู แต่ก็ยอมส่งหนังสือสัญญา 

ให้ผม

- เจ้ารู้ใช่มั้ยว่าทำแบบนี้ไปก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงภัยพิบัติได้

‘...’

-  เด็กคนนั้นในตอนนี้ไม่ได้เชื่อมโยงโดยตรงกับภัยพิบัติในอนาคต  ภัย 

พิบัติมาจากเส้นโลกในเอกภพที่แตกแขนงออกไป ต่อให้ตัวตนทั้งสองถูกเชื่อมต่อ 

เข้าหากัน ประวัติศาสตร์ก็...

‘เลิกพล่ามไร้สาระได้แล้ว เอาสัญญามา’

หลังจากเขียนสัญญาเสร็จผมก็ส่งให้ชินยูซึง

“ตอนนี้ฉันไม่มีอักขระ ไม่สามารถให้เธอยืมพลังได้เหมือนพวกกลุ่มดาว  

แต่ฉันมีเหรียญเยอะมาก”

“...”

“ถ้าไม่ชอบจะไม่ทำสัญญากันก็ได้ แต่ถ้าทำสัญญากับฉัน เธอจะไม่เสียใจ 

แน่นอน”

“ถ้าตกลงก็จะทำสัญญากับกลุ่มดาวอื่นไม่ได้ใช่ไหมคะ”

“ใช ่ แตไ่มต่อ้งกงัวลนะ เพราะฉนัจะไมเ่ขา้ไปกา้วกา่ยอยา่งพวกผูส้นบัสนนุ 

คนอื่น”

ชินยูซึงลังเลอยู่ครู่หนึ่ง แต่แล้วก็พยักหน้าคล้ายกับตัดสินใจได้

“ได้ค่ะ ยังไงหนูก็ตัดสินใจจะเชื่อคุณลุงอยู่แล้ว”

[‘สัญญาผู้สนับสนุน’ ถูกลงนามเสร็จสมบูรณ์]
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[คุณกลายเป็นผู้สนับสนุนของอวตาร ‘ชินยูซึง’]

แสงสว่างจนทำให้ตาพร่าโอบล้อมผมกับชินยูซึงเอาไว้ แต่ข้อความที่เด้ง 

ขึ้นมากลับไม่ได้ดีเด่อะไรต่างจากลำแสงเจิดจรัสนั่น

[คุณไม่ใช่กลุ่มดาวจึงไม่อาจใช้สิทธิ์ส่วนใหญ่ของกลุ่มดาวผู้สนับสนุนได้]

<รายการสิทธิ์ที่คุณสามารถใช้งานได้>

1. สนับสนุนอวตาร

2. ส่งเสริมอวตาร

ก็นะ ผมคาดการณ์ไว้แล้ว ตอนนี้คงได้แค่นี้ไปก่อน

[กลุ่มดาว ‘นักโทษรัดเกล้าทองคำ’ พ่นลมหายใจทางจมูก]

[กลุ่มดาว ‘จอมวางแผนลับ’ แสดงความยินดีกับการทำสัญญาแรกของคุณ]

[คุณได้รับเงินสนับสนุน 5,000 เหรียญ]

[กลุ่มดาวจำนวนมากต้องการเป็นกลุ่มดาวผู้สนับสนุนของคุณ]

ปฏิกิริยาของกลุ่มดาวร้อนแรงเหลือเกิน แตกต่างจากตอนสิบอสูรกงพิลดู 

คราวนี้ผมได้ชินยูซึงมาเป็นอวตารของผมโดยตรง พวกกลุ่มดาวฝั่งที่  ‘ตามหา 

อวตาร’ จึงพากันคลั่งอยากได้ผม

ผมยังไม่ได้เป็นกลุ่มดาว แต่กลับเป็น ‘อวตาร’ ที่ครอบครอง ‘อวตาร’

กลุ่มดาวที่ทำสัญญากับผมจะได้ตัวชินยูซึงไปอยู่ใต้การดูแลโดยอัตโนมัติ  

ยิง่ผมเพิม่จำนวนอวตารดว้ยวธิกีารเดยีวกนันีม้ากเทา่ไหร่ จำนวนกลุม่ดาวทีต่อ้งการ 

ตัวผมก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นมากเท่านั้น

- ช่องจะแตกแล้ว...!

ผมหันหลังเมินบีฮยองที่กรีดร้องอย่างมีความสุข แล้วกลับไปคุยกับ 

สมาชิกกลุ่ม

“ได้เวลาออกเดินทางกันแล้วละครับ ข้ามแม่น้ำฮันกันเถอะ”

“แต่ยังหาสะพานไม่ได้เลยนะ จะไหวเหรอคะ”

“พวกเราจะว่ายน้ำข้ามไปครับ”

“คะ?”
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“ว่ายน้ำเป็นใช่มั้ยครับ”

“ว่ายเป็นค่ะ แต่...”

ยูซังอามองผมสลับกับแม่น้ำฮันด้วยสีหน้าเป็นกังวล

ผมเข้าใจว่าเธอกังวลเรื่องอะไร ระดับน้ำในแม่น้ำฮันเพิ่มสูงขึ้นอีก จำนวน 

ของอิกทิโอซอรัสที่ว่ายวนเวียนอยู่ใต้น้ำมีเยอะกว่าเมื่อวาน พวกมันแต่ละตัวอยู่ 

ระดับ 7 กันทั้งนั้น ชินยูซึงพูดขึ้น

“หนูว่ายน้ำไม่เป็น...”

“เธอเกาะไอ้นี่ไป”

ผมส่งกล่องโฟมที่หามาไว้ก่อนแล้วให้ไป ก่อนจะรบกวนให้ยูซังอาช่วยผูก  

[ใยแมงมุมอารัคเน่] ไว้กับกล่อง

“ไปกันเถอะครับ”

พอเห็นผมกระโดดลงไปในแม่น้ำฮันอย่างไม่ลังเล ยูซังอาก็กระโดดตาม 

ทันที ชินยูซึงดูจะกลัวนิดหน่อย แต่เด็กน้อยก็เกาะกล่องโฟมเอาไว้แล้วตีขา 

ในแม่น้ำ 

สายน้ำเย็นโอบล้อมร่างกายของพวกเรา กลิ่นเหม็นคาวของพวกสัตว์- 

ประหลาดที่ไม่คุ้นเคย การเคลื่อนไหวของอิกทิโอซอรัสเริ่มเปลี่ยนแปลงไป  

ยูซังอาถามขึ้น

- จะไม่เป็นไรจริง ๆ เหรอคะ

แน่นอนว่าเป็น แต่ถ้าคำนวณเวลาที่พวกเรามีเหลือก็มีแค่วิธีนี้เท่านั้น 

ที่มั่นใจได้มากที่สุด

- ถ้าสถานการณ์อันตรายขึ้นมาจริง ๆ ให้หลบออกไปทันทีครับ

-...ค่ะ

-  แต่ก่อนที่จะอันตรายขึ้นมาจริง  ๆ  นั้น ช่วยทำตัวเหมือนมันอันตรายที 

นะครับ

- คะ?

-  ต้องทำแบบนั้นยูซึงถึงจะปลุกพลังได้เร็วขึ้นครับ ต้องทำให้เกิดวิกฤต 

ขึ้นมา เข้าใจนะครับ

ผมลากกล่องโฟมแล้วว่ายไปยังใจกลางแม่น้ำฮัน การที่ผมจงใจให้ชินยูซึง 
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ไมต่อ้งกงัวลอะไรและมุง่มัน่แตก่บัการเพิม่เลเวลสกลิ แทจ้รงิแลว้มเีหตผุลซอ่นอยู่ 

มันอาจจะไม่ได้แสดงให้เห็นบนหน้าต่างคุณลักษณะ แต่เธอมีความ 

สามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมอยู่ด้วย

เด็กผู้หญิงธรรมดาไม่มีทางเอาตัวรอดมาได้จนถึงซีนาริโอที่ 5 หรอก

เธออาจจะเป็นเด็กน้อยจิตใจดี แต่ภายในของชินยูซึงไม่ได้เรียบง่ายขนาด 

นั้น เมื่อสถานการณ์บีบคั้นเธอก็ลงมือฆ่าสัตว์เลี้ยงของตัวเอง ฆ่าพวกผู้ใหญ่  

เก็บซ่อนตัวตนที่แท้จริงเอาไว้เพื่อให้ได้รับความเห็นใจจากผู้แข็งแกร่งกว่า ชินยูซึง 

เป็นเด็กแบบนั้น ตั้งแต่ตอนที่ได้พบกันครั้งแรก ในหัวสมองของเด็กคนนี้ก็คิด 

คำนวณอะไรหลาย ๆ อย่างเอาไว้แล้ว

ผมหันไปพูดกับชินยูซึงที่กวาดตามองไปรอบ ๆ 

“ยูซึงอา”

“คะ...ค่ะ!”

“อย่าหนีนะ”

“...”

“ถ้าหนีไปละก็ เธอจะไม่มีวันกลับมาได้อีกเลย”

ปากของชินยูซึงที่อ้าออกเล็กน้อยหุบลง เธอเป็นเด็กที่เรียกว่ามีไหวพริบ 

มากกว่าจะเรียกว่าฉลาด 

“ทำในสิ่งที่เธอทำได้”

เล่ห์กลของเธอจะใช้ไม่ได้ผล เพราะที่นี่ไม่มีใครคอยช่วยปกป้องด้วย 

เหตุผลว่าเธอเป็นเด็กอีกต่อไปแล้ว

“...ทราบแล้วค่ะ”

เพียงแค่ครู่ความหวาดกลัวก็เปลี่ยนไปเป็นปณิธานที่ตั้งมั่น

[ตัวละคร  ‘ชินยูซึง’  เปิดใช้งาน  ‘สายใยการสื่อสารอันหลากหลายระดับสูง  

Lv.3’!]

จิตสังหารถาโถมเข้าใส่จากรอบด้าน เหล่านักล่าผู้เล็งเหยื่อเพิ่มจำนวนขึ้น  

เท่าที่มองเห็นเหนือผิวน้ำก็มีราว  ๆ  สิบตัว เป็นจำนวนที่มากเกินกว่าจะจัดการได้ 

ไหวในครั้งเดียว แต่ถ้าคิดจะหนีก็ย่อมหนีได้พ้น เพราะแค่หลบออกไปจากแม่น้ำ 

ฮัน พวกอิกทิโอซอรัสก็ไล่ตามมาไม่ได้แล้ว
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“คุณดกจา!”

ยูซังอาส่งเสียงร้องเตือน การโจมตีของพวกอิกทิโอซอรัสเริ่มขึ้นแล้ว เขี้ยว 

แหลมคมของอิกทิโอซอรัสพุ่งเข้าใส่พวกเราอย่างพร้อมเพรียงจากรอบทิศ

[‘คมดาบแห่งศรัทธา’ ถูกเปิดใช้งาน]

ผมตวัดดาบแทงทะลุปากของอิกทิโอซอรัสตัวหนึ่งที่พุ่งมา ร่างของมัน 

พลิกกระแทกจนน้ำในแม่น้ำกระฉอก ผมลอยกระเด็นขึ้นไปกลางอากาศพร้อมกับ 

คลื่นที่ซัดอย่างรุนแรง พอเหลียวกลับไปมองก็พบว่าชินยูซึงทำกล่องโฟมหลุดมือ 

และกำลังลอยคว้างอยู่กลางอากาศเช่นกัน

สายลมพัดผ่าน ยูซังอายืดใยแมงมุมออกไปหาชินยูซึง การผสมผสานกัน 

ระหว่าง [กฎการเดินเล่นฉบับเฮอร์มีส] กับ [ใยแมงมุมอารัคเน่]

ในระหว่างที่ยูซังอารับตัวชินยูซึงไว้ได้อย่างปลอดภัย ผมก็ใช้อิกทิโอซอรัส 

ที่ตายแล้วตัวหนึ่งเป็นฐานเหยียบ แล้วเริ่มตวัดดาบเข้าใส่เหล่าอิกทิโอซอรัสที่ 

เข้ามาใกล้

“ทางนี้! ไอ้พวกเวร!”

ฝูงอิกทิโอซอรัสนับสิบแหวกว่ายทวนกระแสน้ำพุ่งมาทางผม น้ำในแม่น้ำ 

กระเพื่อมจนกลายเป็นคลื่นยักษ์ ผมยืนโงนเงนไปมาอย่างสุ่มเสี่ยงอยู่บนซาก 

อิกทิโอซอรัส สูดลมหายใจเข้าลึกในขณะที่พยายามทรงตัวให้ได้

ถ้าใช้ [เส้นทางแห่งสายลม] คงพ้นวิกฤตนี้ไปได้ง่าย  ๆ แต่ทำแบบนั้นจะ 

ไม่ดูน่าเศร้าเท่าที่ควร

“คุณลุง!”

ชินยูซึงที่ยูซังอากอดไว้มีสีหน้าร้อนใจ คมเขี้ยวมากมายกัดทะลุเนื้อของผม  

ผมยังคงเอาแต่กวัดแกว่งดาบไม่หยุด อิกทิโอซอรัสตัวหนึ่งได้รับบาดเจ็บหนัก 

จนยอมล่าถอยไป แต่จำนวนของพวกมันก็แทบไม่ได้ลดลงเลย เลือดที่ไหลทะลัก 

ไม่ได้อุ่นร้อน ทว่าเย็นยะเยือกจนทำให้ร่างกายหนาวสะท้าน ลมหายใจหอบถี่ขึ้น 

เรื่อย ๆ แต่ผมยังคงยิ้มได้

ร้อนรนกว่านี้สิ

กระวนกระวายให้ยิ่งกว่านี้

สิ้นหวังให้มากกว่านี้
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ต้องทำแบบนั้น

ฉึกกกก!

บรเิวณทีถ่กูคมเขีย้วของอกิทโิอซอรสักดักลายเปน็แผลเหวอะหวะนา่เกลยีด 

น่ากลัว เลือดไหลกระฉูดออกมาจากผิวหนังที่ถูกฉีกกระชาก

 ไม่นะ —!

เสียงข้อความดังก้องโสตประสาทราวกับจะฉีกแก้วหูให้ขาด

[คุณลักษณะของตัวละคร ‘ชินยูซึง’ เข้าสู่กระบวนการวิวัฒนาการ!]

[อวตาร ‘ชินยูซึง’ เข้าสู่สภาวะแปรสภาพ!]

นัยน์ตาของชินยูซึงกลายเป็นสีขาวสว่างเหมือนตอนที่อีกิลยองทุ่มเทใช้พลัง 

ทั้งหมด มันเป็นไปตามแผนการที่ผมคิดไว้ ทั้งหมดที่ผมทำลงไปก็เพื่อชักนำ 

ให้ชินยูซึงมาถึงจุดนี้

[ตัวละคร ‘ชินยูซึง’ เปิดใช้งาน ‘ฝึกสัตว ์ Lv.9’!]

ออร่าพลังเวทเลเวล 60 แผ่ซ่านออกมาดุจน้ำตก ก่อนจะไหลไปทั่วผิวน้ำ 

ในแม่น้ำฮัน จิตสังหารของอิกทิโอซอรัสที่เคยพุ่งเข้าโจมตีพวกเราแปรเปลี่ยนเป็น 

ลังเล ราวกับพวกมันมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อจิตวิญญาณอันแข็งแกร่ง ร่างของ 

อิกทิโอซอรัสสั่นเทาในขณะที่ส่งเสียงร้องครางโหยหวน

โฮกกกก!

จำนวนอิกทิโอซอรัสที่เห็นเหนือผิวน้ำเพิ่มมากขึ้น

เมื่อครู่มีประมาณสิบตัวได้ แต่ตอนนี้เพิ่มเกินยี่สิบตัวไปแล้ว และถ้ารวม 

กับพวกที่อยู่ใต้น้ำละก็ หมายความว่าอิกทิโอซอรัสมากกว่านั้นเป็นเท่าตัวกำลังมา 

รวมตัวกันอยู่ตรงบริเวณนี้

เพียงครู่พวกอิกทิโอซอรัสก็หันมาจ้องผม พวกมันกำลังสับสนจึงแผ่จิต 

สังหารที่รุนแรงยิ่งกว่าเดิม

ให้ตายเถอะ ล้มเหลวงั้นเหรอ

“คุณยูซังอา!”

ช่วยไม่ได้ แผนรับมือที่ดีที่สุดในตอนนี้คือใช้อักขระของยูซังอาช่วยให้ 

พวกเราหลบหนีออกไปจากที่นี่อย่างรวดเร็ว ยูซังอาพยักหน้าก่อนจะปล่อยด้าย 

ออกมา พร้อมกันนั้นก็หลบหลีกพวกอิกทิโอซอรัสแล้วขยับเข้ามาใกล้ผม ผม 
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ตะโกนเรียกชินยูซึง

“ยูซึงอา! พอเถอะ ชินยูซึง!”

แต่ชินยูซึงไม่ตอบอะไร เกลียวคลื่นรอบกายกระเพื่อมรุนแรงขึ้นช้า  ๆ  

ตอนนี้ร่างของเธอห่อหุ้มไว้ด้วยออร่าสีน้ำเงินสว่าง

พลันบังเกิดน้ำวนขึ้นกลางแม่น้ำฮัน

ผมโดนคลืน่ซดัเขา้ใสจ่นไมม่จีงัหวะใหล้งมอืทำอะไรเลย พวกอกิทโิอซอรสั 

รอบ  ๆ  ต่างก็บิดร่างร้องโหยหวน ผมเกาะเกล็ดของมันทันหวุดหวิด แล้วใช้แรง 

หนีศูนย์กลางเหวี่ยงตัวเองออกมา เอาตัวรอดได้ในที่สุด

วินาทีต่อมา

น้ำสาดกระเซ็นพวยพุ่งขึ้น อิกทิโอซอรัสที่มีขนาดใหญ่ราวห้าหกเท่าของ 

อิกทิโอซอรัสตัวอื่นปรากฏกายอย่างช้า  ๆ มันตัวใหญ่มากเสียจนผมแทบคิด 

ไม่ออกเลยว่านั่นใช่อิกทิโอซอรัสจริงหรือเปล่า มันใหญ่ยิ่งกว่าเจ้าแห่งท้องทะเล 

ที่ผมเคยฆ่าไปเสียอีก

หนวดของมันสะบัดไปมาดูดุร้าย แววตาเย่อหยิ่งดั่งผู้ปกครองเผ่าพันธุ์ 

หนึ่ง เหล่าอิกทิโอซอรัสรอบด้านโค้งหัวลงหาผิวน้ำ

[เผ่าพันธุ์สัตว์ทะเลระดับ 5 ‘ควีนมีร์บาร์ด’ ปรากฏตัวขึ้นแล้ว!]

...บัดซบ ทำไมต้องเรียกไอ้ตัวนี้ออกมาด้วย

ผมรูว้า่พรสวรรคข์องชนิยซูงึชา่งโดดเดน่ แตไ่มน่กึเลยวา่เธอจะมพีรสวรรค์ 

ขนาดเรียก ‘ควีน’ ออกมาได้แบบนี้

สัตว์ประหลาดที่แข็งแกร่งเทียบเท่าภัยพิบัติระดับเล็ก

จงัหวะทีผ่มตัง้ใจจะเปดิ [บุก๊มารก์] เพือ่ใช ้ [เสน้ทางแหง่สายลม] เสยีงของ 

ยูซังอาก็ดังขึ้นเสียก่อน

“...คุณดกจา?”

พอหันไปมองก็พบว่าร่างของชินยูซึงลอยอยู่กลางอากาศ

ชินยูซึงเดินเข้าไปใกล้ร่างของสัตว์ประหลาดตามทางเดินออร่าที่เชื่อมต่อ 

ไปยังควีนมีร์บาร์ด ควีนมองหน้าชินยูซึง ชินยูซึงมองหน้าควีน ก่อนที่มือเล็ก 

ของเธอจะลูบสันจมูกของควีนช้า ๆ 

กระแสน้ำเริ่มสงบลง อิกทิโอซอรัสที่อยู่เหนือผิวน้ำหายตัวไปอย่างไร้ 



23

sing N song

ร่องรอย ตอนที่ผมหันกลับไปมองชินยูซึงอีกครั้ง เธอก็ไปนั่งอยู่บนหัวของควีน 

แล้ว

ผมเพิ่งจะตระหนักได้ถึงความจริงที่ว่าชินยูซึงยิ่งใหญ่แค่ไหน

เจ้าแห่งสัตว์อสูร ผู้ปกครองสัตว์ประหลาดทั้งมวล

สีนัยน์ตาของชินยูซึงค่อย  ๆ  กลับมาเป็นเหมือนเดิม และเด็กน้อยก็กำลัง 

มองหน้าผมราวกับไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้น เธอเช็ดเลือดกำเดาพลางเอ่ย

“ไปกันเถอะค่ะ คุณลุง”

ผมพยักหน้า


