
ผมเฝ้าอ่านอย่างไม่หยุดพักเลยแม้แต่วันเดียว
ทุกสิ่งที่ผมได้อ่าน ทุกสิ่งที่ผมได้เห็น กลายมาเป็นผมในวันนี้

— sing N song
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ทั้ง  ๆ  ที่เป็นซีนาริโอหลักแสนสำคัญ แต่ทีมของคิมดกจากลับลูกผีลูกคน 

สิ้นดี ยูจุงฮยอกก็ไม่รู้หายหัวไปไหนอีกแล้ว น่าเป็นห่วงเสียจริง ๆ ยิ่งเมื่อคู่ต่อสู ้

คือเหล่าเนบิวลาตัวร้ายทั้งหลายซึ่งบอกว่าเก่งกาจขั้นเทพก็ไม่เกินเลย ทั้งเทพกรีก 

เทพฮินดู เทพอียิปต์ แห่กันเข้ามาล้อมรุมพวกคิมดกจาอย่างไม่บันยะบันยัง

หนนี้คิมดกจาและพวกพ้องจะเอาตัวรอดกันไปด้วยวิธีไหน  ลำพังแค่  

‘ข้อมูล’  ที่คิมดกจามีจะเอาชนะ  ‘พลัง’  ที่เหนือชั้นกว่ามากมายได้หรือไม่ และจะมี  

‘เซอร์ไพรส์’ อะไรรอพวกเราอยู่ พูดได้แค่ว่าเล่มนี้เป็นการปิดฉากพาร์ตที่ 2 ของ 

มุมมองนักอ่านพระเจ้า ได้อย่างสุดแสนอลังการเลยทีเดียว

คำนำสำนักพิมพ์
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สิ่งที่ทำได้ดีที่สุด
(3)

49

ภูมิทัศน์รอบด้าน เริ่มแปรเปลี่ยนทันทีที่ข้อความระบบเด้งขึ้นมา

เอกลักษณ์ของเกม  ‘สมรภูมิแห่งเทวตำนาน’ คือการจำลองสถานที่ซึ่งเคย 

เป็นเวทีของ ‘มหาเรื่องเล่า’ ที่สืบต่อกันรุ่นต่อรุ่นมาใช้ในเกม

- เข้าสู่สมรภูมิ  อาร์มาเก็ดดอน 

- เกมจะเริ่มขึ้นในอีก 3 นาที

บันไดแห่งสรวงสวรรค์ปรากฏขึ้นบนฝั่งหนึ่งของผืนฟ้าดำมืด อีกฝั่ง 

มีประตูนรกเปิดกว้าง หากเป็นของจริงเหล่าอัครทูตสวรรค์จากเอเดนจะต้อง 

ย่างกรายลงมาจากบันไดนั่น และราชาปีศาจทั้งหลายจากโลกปีศาจก็จะกรูกัน 

ออกมาจากประตูนรก

โล่งอกที่จะไม่มีเรื่องพวกนั้นเกิดขึ้นที่นี่ เพราะอย่างไรนี่ก็เป็นแค่  ‘เวที 

สมมติ’ เท่านั้น

[กลุ่มดาว ‘ผู้พิทักษ์นักเดินทางและผู้เยาว์’ ขมวดคิ้วมองเวทีคุ้นตา]

[ราชาปีศาจ  ‘ปีศาจร้ายแห่งโทสะและราคะ’  เผยความเป็นปรปักษ์ต่อ 

กลุ่มดาว ‘ผู้พิทักษ์นักเดินทางและผู้เยาว์’]

[กลุ่มดาวจำนวนมากและเหล่าราชาปีศาจต่างแสดงความเป็นปรปักษ์ 

ต่อกัน]

...หวังว่าจะไม่มีเรื่องใหญ่อะไรเกิดขึ้นนะ

“ขนลุกเลย...”
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จางฮายองกอดไหล่ตัวเองมองไปบนท้องฟ้าซ้ายทีขวาที เสียงชวนขนหัวลุก 

ดังขึ้น ไม่รู้ว่าเป็นเสียงแบ็กกราวนด์หรืออะไร

ผมมองม่านบาเรียรูปทรงครึ่งวงกลมที่โอบล้อมพวกเรา บาเรียป้องกันนี่ 

จะช่วยคุ้มครองพวกเราจนกว่าเกมจะเริ่มขึ้น

“ตั้งสติให้ดีนะครับ ตรวจสอบโพสิชั่นที่แต่ละคนเลือกกันเถอะ”

คำพูดของผมช่วยให้สมาชิกกลุ่มกลับมาสงบสติกันได้

“ใครเป็นตัวแท็งก์ครับ”

[ข้าเอง]

ตัวแท็งก์คือพระอาจารย์ซามยอง ดีลเลอร์ระยะประชิดคือผมกับราชัน- 

เทวะแยกนภา ดีลเลอร์ระยะไกลคือจางฮายองกับโอซู ฮันมยองโอรับหน้าที่ 

สนับสนุน ส่วนออลราวนด์...

“ยูจุงฮยอกล่ะ”

“คงตกลงมาคนละที่กับพวกเรา”

การอัญเชิญของ  ‘สมรภูมิแห่งเทวตำนาน’ จะต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับพื้นที่ 

ที่ออกเดินทาง

[ผู้เข้าร่วม ‘ยูจุงฮยอก’ ตอบรับการอัญเชิญ]

ข้อความเด้งขึ้นมาตามปกติ ดังนั้นยูจุงฮยอกก็น่าจะอยู่ที่ไหนสักแห่ง 

ในสมรภูมินี้ จางฮายองถามขึ้น

“เกมนี้เหมือนเกม AOS ใช่มั้ย ฉันเคยเล่น ขอแค่ทำลายฐานทัพของศัตรู 

ได้ก็จะชนะ...”

“ใช ่ แต่มีจุดที่ต่างกันนิดหน่อย”

ปกติเกม AOS จะจบลงเมื่อโจมตีฐานทัพของศัตรูได้สำเร็จ แต่เกมนี้ 

ไม่ใช่

“สิ่งที่พวกเราต้องปกป้องไม่ใช ่ ‘ฐานทัพ’ แต่เป็น ‘ประโยค’ ”

“ประโยค?”

ผมชี้ไปยังของที่อยู่ในมือฮันมยองโอ  มันคือศิลาขนาดเล็กส่องแสง 

แพรวพราว 

“นะ...นี่มันอะไรน่ะ!”
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“ต้องปกป้องมันให้ได้”

บนศิลามี ‘ประโยค’ เขียนขึ้นด้วยตัวอักษรเล็ก ๆ

 ราชทูตผู้ส่งสารแห่งสรวงสวรรค์, ผู้พิทักษ์ประตูแห่งนรก 

ฮันมยองโอพยายามจะส่งศิลาให้ผมด้วยความหวาดหวั่น แต่ผมยื่นมือ 

ออกไปห้ามไว้

“หัวหน้าแผนกเก็บมันไว้ก่อนนะครับ มันเป็นของสำคัญ เพราะฉะนั้นต้อง 

เก็บรักษาไว้ให้ดี”

“กะ...ก็เพราะเป็นของสำคัญ คุณดกจาก็ควรจะเก็บไว้สิ...!”

“เพราะเป็นของสำคัญเลยต้องให้หัวหน้าแผนกเป็นคนเก็บนั่นแหละครับ  

ปกติแล้วผู้เข้าร่วมหลักจะเก็บ  ‘ประโยค’ ไว้ พวกเราต้องตลบหลังการคาดการณ์ 

ของฝ่ายศัตรูครับ”

“ฉันทำไม่ได้! ฉันไม่เคยเล่นเกมพวกนี้!”

ฮันมยองโอเป็นถึงหัวหน้าแผนกบริษัทเกม แต่เล่นเกมได้ห่วยแตกจริง ๆ

คุณยูซังอายังเล่นเกมพวกนี้ได้ดีกว่าด้วยซ้ำ จำได้ว่าเธอเคยแบกรับภาระ 

ของท้ังทีมเอาไว้คนเดียว แล้วพาทีมบุกเข้าไปถึงรอบชิงในการแข่งเกมได้สำเร็จด้วย

...ถ้าคนที่อยู่ด้วยกันที่นี่ไม่ใช่ฮันมยองโอ แต่เป็นคุณยูซังอาจะดีขนาดไหน 

กัน

“เอาเป็นว่ามีวิธีเอาชนะเกมนี้อยู่สองวิธีครับ หนึ่งคือแย่งเอา  ‘ประโยค’  

มาจากทีมศัตรู สองคือฆ่าผู้เข้าร่วมของทีมศัตรูให้หมด”

“ขโมยประโยคมาน่าจะง่ายกว่า”

“ปกติก็เป็นแบบนั้นแหละ”

“เยี่ยม! ฉันรับหน้าที่นี้เอง!”

จางฮายองตะโกนด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยม  แต่เกมนี้ไม่ใช่เกมที่จะ 

ลุยเดี่ยวได้

“ฉันรู้ว่านายมีความมุ่งมั่น แต่ถ้าเล่นคนเดียวจะสร้างปัญหาได้ ตอนนี้ 

พวกเราต้องวางแผนกันก่อน...”

บ๊อก ๆ!

โฮ่ง ๆ!
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ลืมไปเลยว่าในกลุ่มมีหมาอยู่สองตัว

โอซ ู ‘สนุขัผูโ้ยนรา่งตวัเองลงกองเพลงิ’ เอาแตเ่ดนิดมฟดุฟดิไปรอบ ๆ ตัง้แต ่

เมื่อครู่นี้แล้ว ส่วนราชันเทวะแยกนภาก็นอนกลิ้งใช้เท้าหน้าเกาพุงอย่างไม่คิด 

สนใจอะไร ผมหันหน้าไปมองความหวังสุดท้าย

“พระอาจารย์ซามยองครับ”

เหมือนว่าเขาจะกำลังฟังคำแนะนำจากกลุ่มดาวกลุ่มอื่น  ๆ  มาตั้งแต่เมื่อกี้  

ผมคงจะหวังพึ่งได้แค่เขาคนเดียวแล้ว

[โยมทั้งหลายพูดจาเข้าใจยากเกินไป อาตมาจึงฟังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่  

โอ้เยส...เกม...คืออะไรหรือ]

พระอาจารย์ซามยองมีสีหน้าสับสนงงงวยเป็นอย่างมาก

[กลุ่มดาวจำนวนหนึ่งบนคาบสมุทรเกาหลีรู้สึกอึดอัด ‘แม่ทัพหัวโล้นผู้ผดุง 

ความยุติธรรม’!]

[เหล่ากลุ่มดาวผู้ชื่นชอบวัฒนธรรมดาวเคราะห์โลกกล่าวว่าไม่ใช่โอ้เยส แต่ 

เป็น AOS ต่างหาก!]

ผมไม่ทันได้นึกถึงเรื่องความอาวุโส พระอาจารย์ซามยองจะไปรู้ศัพท์เกม 

สมัยใหม่ได้อย่างไรกัน

[เอาเป็นว่าแค่สังหารไอ้เจ้าคนเถื่อนพวกนั้นให้สิ้นก็หมดเรื่องใช่หรือไม่]

“ครับ ก็...ทำนองนั้น”

[เช่นนั้นอาตมาลุยเอง! ไปกันเถอะ!]

พระอาจารยซ์ามยองเหวีย่งไมเ้ทา้ไมไ้ผไ่ปมาดว้ยความฮกึเหมิ ขณะเดยีวกนั 

ก็เริ่มวิ่งทะยานไปข้างหน้า

[เกมเริ่มขึ้นแล้ว!]

ทันใดนั้นบาเรียป้องกันเวทีก็สลายไปราวกับรอจังหวะนี้อยู่แล้ว

[ค่าสถานะของผู้เข้าร่วมจะถูกปรับโดยอัตโนมัติตามระดับความยากของเกม]

[ผู้เข้าร่วมทั้งหมดในสมรภูมิที่ 1 สามารถใช้พลังได้เพียง 10% ของค่า 

สถานะเดิม]

[บทลงโทษจะลดลงตามจำนวนรอบสะสม]

เหล่าทูตสวรรค์ระดับล่างหน้าตาคล้ายภูตจิ๋วเริ่มบินออกมาจาก ‘บันไดแห่ง 
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สรวงสวรรค์’ ฐานทัพของพวกเรา

[กำลังเสริมถูกสร้างขึ้นเพื่อแต่ละทีม!]

[‘เหล่าทูตสวรรค์ระดับล่าง’ จะคอยช่วยเหลือพวกคุณ!]

โอซูเห่าบ๊อก ๆ ด้วยความตกใจเหล่าทูตสวรรค์

“เฮ้! พวกนั้นอยู่ฝ่ายเดียวกับเรา ห้ามกัดนะ พระอาจารย์ซามยองครับ  

เดี๋ยวก่อน! ไปด้วยกันสิครับ!”

เละเทะตั้งแต่เริ่มเลย

โอซูกับราชันเทวะแยกนภาวิ่งทะยานออกไปโดยมีพระอาจารย์ซามยอง 

นำอยู่ด้านหน้า ผมกับจางฮายองวิ่งไล่ตามหลังพวกเขาด้วยความรีบเร่ง ส่วน 

ฮันมยองโอก็วิ่งเหยาะแหยะอยู่ท้ายกลุ่ม

“หัวหน้าแผนกถอยไปอยู่หลังสุดเลยครับ อย่าออกมาเชียว”

“...ฉันจะพยายามสุดความสามารถก็แล้วกัน”

ฮันมยองโอหนีเก่งมาก ถ้าเกิดเรื่องอะไรขึ้นจริง ๆ ก็คงจะหาทางรอดเองได้

“อ๊ะ แผนที่เปลี่ยนไปแล้ว?”

ทันทีที่ออกมาพ้นฐานทัพ ภาพตรงหน้าของพวกเราก็กลายเป็นทุ่งหญ้า 

กว้างสุดลูกหูลูกตา

ทั้งสองฝั่งของทุ่งหญ้ามีหุบเขาลึกกับป่าสูงตั้งขนาบอยู่คนละฝั่ง ถ้าผม 

จำไม่ผิด ในหุบเขานั่นน่าจะเป็น  ‘อีมูกี1 แห่งวันโลกาวินาศ’ ส่วนทางด้านป่าจะมี   

‘เซราฟิม2 ตกสวรรค์’ นอกจากนั้นยังมีมอนสเตอร์ที่ได้รับบัฟซุกซ่อนอยู่ทั่วแผนที่ 

อีกด้วย...

“รอก่อนครับ! พระอาจารย์ซามยอง! รีบร้อนแบบนั้นไม่ได้นะครับ!”

[เชื่อมืออาตมาเถิด! เห็นแบบนี้อาตมาก็เชี่ยวชาญเรื่องรบมากพอตัว!]

 1 อีมูกี (이무기) สัตว์ในตำนานของเกาหล ี รูปร่างลักษณะเป็นเหมือนงูขนาดยักษ ์ อาศัยอยู่ใน 

ถ้ำหรือหนองน้ำลึก ว่ากันว่าอีมูกีคือร่างต้นของมังกร ต้องผ่านพ้น 1,000 ปีไปจึงจะกลายเป็นมังกร 

โดยสมบูรณ์ แต่บ้างก็เชื่อว่าอีมูกีถูกสาปให้ติดอยู่ในร่างงูยักษ์ ไม่อาจเป็นมังกรได้ตลอดชีวิต

 2 เซราฟิม (Seraphim) ทูตสวรรค์ที่มีลำดับชั้นสูงที่สุด รากศัพท์ของคำว่าเซราฟิมมาจากภาษา 

ฮีบรูที่แปลว่าเปลวเพลิง ด้วยเหตุนี้ทูตสวรรค์ระดับเซราฟิมจึงมีรัศมีเรืองรองเจิดจ้าพอ ๆ  กับพระเจ้า  

และมีปีกถึง 6 ปีก
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พระอาจารย์ซามยองโพล่งถ้อยคำศักดิ์สิทธิ์ทรงพลังออกมา ขณะเดียวกัน 

ก็ชูมือขึ้นสูงกลางอากาศ

[เหล่าดวงวิญญาณจากคาบสมุทรเกาหลีเอ๋ย! จงมอบพลังให้อาตมา!]

ผมสงสัยว่าทำแบบนั้นแล้วจะมีใครให้พระอาจารย์ซามยองยืมพลังจริง 

เหรอ แต่แล้วเสียงข้อความก็ดังขึ้นอย่างน่าประหลาดใจ

[กลุ่มดาว ‘ราชินีนิทราผู้เลอโฉมแห่งชิลลา’ เป็นกำลังใจให้กลุ่มดาว ‘แม่ทัพ 

หัวโล้นผู้ผดุงความยุติธรรม’!]

[กลุ่มดาว  ‘วีรบุรุษคนสุดท้ายแห่งฮวังซานบอล’  เป็นกำลังใจให้กลุ่มดาว  

‘แม่ทัพหัวโล้นผู้ผดุงความยุติธรรม’!]

[กลุ่มดาว  ‘มหาราชาฮึงมู’  มอบเงินสนับสนุนให้กลุ่มดาว  ‘แม่ทัพหัวโล้น 

ผู้ผดุงความยุติธรรม’ 100 เหรียญ]

ช่างเป็นการให้กำลังใจเล็กน้อยโดยแท้

[โอ้วววว!]

ผ่านไปไม่นานศัตรูก็ปรากฏตัวขึ้นตรงหน้า พวกกลุ่มดาวในร่างอวตาร 

ต่างก็ถืออาวุธกันมาคนละไม้คนละมือ

[ทหารเอกแห่งพาราณสี] 

[วิหคเขมือบสายฟ้า] 

[ผู้ทิ่มแทงดวงตาตนเอง]

ทหารเอกแห่งพาราณสีสวมชุดเกราะ วิหคปริศนาขนทอง พ่วงด้วยราชา 

เอดิปัสที่ผมเคยพบมาแล้วหนหนึ่ง...ฝั่งที่พวกเรากำลังเผชิญหน้าอยู่นี้เป็นพวก 

กลุ่มดาวสังกัดนิคมอุตสาหกรรมเมลเลดอน 

แถมยังเป็นทีมที่มีกลุ่มดาวระดับเรื่องเล่ารวมอยู่ด้วย แต่ดูเหมือนว่า 

ทางฝั่งนั้นจะยังประเมินเกมนี้ไม่ออก เท่ากับว่าพวกเรายังมีโอกาสชนะอยู่

[ดาหน้าเข้ามาเลย ไอ้พวกคนเถื่อน!]

พระอาจารย์ซามยองบุกทะลวงทันทีที่พบศัตรู กระทั่งผมยังลุ้นระทึก 

ตามไปด้วยแวบหนึ่ง เพราะเสียงของเขาดังก้องกังวานฟังดูฮึกเหิมมาก

ใช่แล้ว ถ้ายังไม่ได้ลองสู้ก็ไม่รู้หรอก

ต่อให้สามารถใช้พลังได้แค่สิบเปอร์เซ็นต์ของค่าสถานะเดิมก็เถอะ แต่ผม 



7

sing N song

ไม่เคยรู้มาก่อนว่าค่าสถานะของพระอาจารย์ซามยองอยู่ระดับไหน จะดูถูกว่าเป็น 

แค่กลุ่มดาวระดับผู้ยิ่งใหญ่ไม่ได้เด็ดขาด เพราะในบรรดาพวกเขายังมีผู้แข็งแกร่ง 

เหนือมาตรฐานอย่างชอกจุนคยองอยู่ด้วย

[ภิกษุผู้อุทิศตนให้กับการปกป้องประเทศชาติจะทำลายแนวหน้าพวกนั้น 

ให้ดับสิ้น!]

พระอาจารย์ซามยองคุยโวพลางพุ่งทะยานไปข้างหน้า มือเหวี่ยงไม้เท้า 

ไม้ไผ่ประหนึ่งกระบองวิเศษ พวกกลุ่มดาวส่งเสียงร้องตะโกนด้วยความตกใจ  

เกิดเสียงระเบิดดังกึกก้องไปทั่วสมรภูมิ

เลือดเนื้อสาดกระเซ็นไปทั่วทุกหนแห่ง

เปรี๊ยะ!

เสียงอาวุธหักดังขึ้น

ฉัวะ!

เลือดไหลกระฉูดออกมาจากบาดแผลที่ถูกแทง

[พบผู้เสียชีวิตคนที่หนึ่ง!]

พระอาจารย์ซามยองต่อสู้ได้ดีแล้วละ ผมหันไปพูดกับสมาชิกกลุ่ม

“ทุกคนรีบหนีเร็วครับ!”

[ผู้ช่วย  ‘ทหารเอกแห่งพาราณสี’  ลงมือสังหารผู้ช่วย  ‘แม่ทัพหัวโล้นผู้ผดุง 

ความยุติธรรม’]

[ทีมนิคมอุตสาหกรรม ‘เมลเลดอน’ ได้รับ 1 แต้ม]

“ให้ตายเถอะ พระนั่นไม่ได้แข็งแกร่งหรอกเหรอ ไหนบอกให้เชื่อมือได้เลยไง!”

ฮันมยองโอผู้เอาแต่กรีดร้องไม่หยุดเก่งที่สุดก็เวลาหนีนี่แหละ

ไม่รู้ทำไม ผมเองก็สังหรณ์ใจไว้แล้วว่าอาจจะลงเอยอีหรอบนี้ แต่พระ- 

อาจารย์ซามยองก็ไม่ได้แค่โทรลลิ่ง3 เฉย ๆ 

 3 โทรลลิ่ง (트롤링 หรือ Troll) เป็นศัพท์อินเทอร์เน็ต หมายถึงพวกเกรียนคีย์บอร์ด พวกที่ 

ชอบก่อกวน ปั่นป่วน สร้างความวุ่นวายหรือรำคาญใจ แต่ความจริงแล้วโทรลล์หมายถึงยักษ์ตาม 

ตำนานแถบสแกนดิเนเวีย
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[‘วิญญาณอาฆาตของพระอาจารย์ซามยอง’ วนเวียนอยู่ในสมรภูมิ]

[โอ้วววว!]

ผมไมรู่ว้า่พระอาจารยซ์ามยองครอบครองอกัขระอะไร แตว่ญิญาณของเขา 

ที่ตายไปกำลังลอยไปทั่วสนามรบ และช่วยโจมตีกลุ่มดาวที่ไล่ตามหลังพวกเรามา 

เพราะอย่างนั้นพวกเราเลยหาโอกาสหลบหนีออกมาได้

ถึงอย่างนั้นฝ่ายศัตรูก็ไล่ตามมาเร็วมาก ที่นำมาหน้าสุดคือวิหคตัวใหญ่ 

ซึ่งแผ่เงาปกคลุมอยู่บนท้องฟ้าสูง ‘วิหคเขมือบสายฟ้า’ 

ถ้าเป็นไปตามที่ผมจำได้  นามจริงของพญานกนั่นจะต้องเป็น  ‘ครุฑ’4  

พาหนะของพระวิษณุ ตรีเทพแห่งศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และเป็นหนึ่งในแปด 

เทพอสูร5 ตามความเชื่อทางศาสนาพุทธ

ครุฑเปลี่ยนทิศทางการบิน พุ่งจะงอยปากมาที่ผม

[กลุ่มดาว  ‘สุนัขผู้โยนร่างตัวเองลงกองเพลิง’  โยนร่างตนออกมาปกป้อง 

คุณ!]

โอซูพุ่งออกมาแทบจะพร้อมกับการโจมตีนั่น ก่อนจะแปรเปลี่ยนเป็น 

ร่างอวตารขนาดใหญ่ขวางหน้าครุฑที่บินพุ่งมาเอาไว้

กรรรรร!

โชคดีมาก เปลวเพลิงจากร่างของโอซูลุกลามไปยังขนของครุฑ โอซู 

ปลดปล่อยเปลวเพลิงออกมาอย่างต่อเนื่องในขณะที่หันมาเห่าใส่พวกเราบอกให้ 

รีบหน ี ตอนนี้โอซูกำลังโดนกลุ่มดาวถึงห้ากลุ่มล้อมเอาไว้

สายเกินไปแล้วที่จะช่วยมัน

[ผู้ช่วย ‘สุนัขผู้โยนร่างตัวเองลงกองเพลิง’ เสียชีวิต!]

...บัดซบ

 4 ครุฑ  (गरुड/Garuda) ตามคติไทยโบราณเชื่อว่าครุฑเป็นพญาแห่งนกทั้งมวล และเป็น 

พาหนะของพระวิษณุ มีรูปร่างเป็นครึ่งคนครึ่งนกอินทรี ได้รับพรให้เป็นอมตะ ไม่มีอาวุธใดทำลายลง 

ได ้ แม้กระทั่งสายฟ้าของพระอินทร์ก็ได้แต่เพียงทำให้ขนของครุฑหลุดร่วงลงมาหนึ่งเส้นเท่านั้น

 5 แปดเทพอสูร (八部神衆) เหล่าอมนุษย์ที่คอยปกป้องพระธรรม อันได้แก่ เทพยดา นาค  

(มังกร) ยักษ์ คนธรรพ ์ อสูร ครุฑ กินนร และมโหราค
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สถานการณ์เริ่มเลวร้ายลงเรื่อย ๆ ราชันเทวะแยกนภาที่เมื่อครู่ยังอยู่แถวนี้ 

ก็หายไปไหนแล้วไม่รู้ สมาชิกที่เหลือมีแค่ผม จางฮายอง กับฮันมยองโอ

“ขะ...ขอโทษนะ”

ตอนนั้นเอง จู่  ๆ  ฮันมยองโอก็ทำเรื่องไม่คาดคิด เขาตัดขาข้างหนึ่งของ 

ตัวเองทิ้ง

[ตัวละคร ‘ฮันมยองโอ’ เปิดใช้งานอักขระ ‘ขาเดียวผู้ว่องไว Lv.10’!]

ใช่แล้ว ฮันมยองโอยังมีอักขระเฮงซวยนั่นอยู่

ตึก ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ!

ฮันมยองโอเริ่มออกตัววิ่งด้วยขาข้างเดียว  ส่งเสียงเหมือนฝีเท้านก 

กระจอกเทศ ถ้าฮันมยองโอโดนจับตัวได้ เกมนี้ก็จบเห่ ดังนั้นปล่อยให้เขาหนีไป 

คงจะดีกว่า

จะว่าไปเขาใช้อักขระนั่นบ่อยขนาดไหนถึงได้อัปเป็นเลเวล 10 แล้วล่ะนี่

“คิมดกจา เอาไงต่อ...”

ผมปิดปากจางฮายองแล้วรีบกระโดดหลบเข้าไปในป่าแถวนั้นทันที

[คุณได้อาศัยโครงสร้างทางภูมิศาสตร์ทำการหลบซ่อนตัว]

[เนือ่งจากคณุสมบตัพิเิศษของ ‘ทุง่หญา้’ ศตัรโูดยรอบไมส่ามารถสงัเกตเหน็ 

ตัวตนของคุณได้]

กรรรรร...

ผมกลั้นหายใจมองครุฑบินวนเวียนอยู่บนท้องฟ้าสีคราม ก่อนจะหันไป 

กระซิบกับจางฮายอง

- พลังของพวกเราไม่มีทางสู้ได้ พวกเราควรนั่งอยู่บนภูดูเสือกัดกันจะ 

ดีกว่า สิ่งสำคัญตอนนี้คือยื้อเวลาเอาไว้

- ...แค่ยื้อเวลาก็พองั้นเหรอ

- สำหรับตอนนี้คงต้องทำแบบนั้น

ผมแอบเชือ่มัน่อยูห่นอ่ย ๆ มนัแปลกมาตัง้แตแ่รกแลว้ทีค่ดิวา่จะเอาชนะได้ 

ด้วยเมมเบอร์เหล่านี้ แต่ผมก็ยังเชื่อ ไม่ว่าอย่างไรก็ต้องหาทางยื้อเวลาให้ได้

ขอแค่หมอนั่นมาให้ทันก็พอ

[ราชาปีศาจแห่งการช่วยให้รอด! แอบหลบอยู่ที่ไหน]
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ถ้อยคำศักดิ์สิทธิ์ดังก้องไปทั่วทุ่งหญ้าเบื้องหน้า

[สายสัมพันธ์อันย่ำแย่ระหว่างเจ้ากับข้าช่างยาวนานนัก ไม่นึกเลยว่าเจ้า 

จะหนีจาก  ‘โชคชะตา’  มาอยู่ในที่แบบนี้ได้...ยังมีสิ่งที่ข้าคนนี้ไม่สามารถอ่านได้อยู่ 

สินะ]

เนื้อความเหมือนจะถ่อมตน ทว่าน้ำเสียงทั้งเย่อหยิ่งและจองหอง ผมรู้ได้ 

ทันทีว่าเป็นใคร ผู้ที่ปรากฏกายขึ้นเหนือทุ่งหญ้าคือ  ‘ราชาเอดิปัส’ ชายตาบอด 

สวมมงกุฎเก่า ๆ

ผมรู้อยู่แล้วว่าเขาจะเข้าร่วมศึกเลือกราชาปีศาจในครั้งนี้ แต่ไม่คิดเลยว่า 

จะต้องมาเผชิญหน้ากันเร็วขนาดนี้

[เจ้าเองก็น่าจะรู้ดีนี่ว่าซ่อนไปก็ไม่มีประโยชน ์ ผู้เผยพระวจนะตาบอดอย่าง 

ข้ารู้อยู่แล้วว่าเจ้าหลบซ่อนอยู่ที่ใด]

จางฮายองผวาเฮือก ผมยกนิ้วขึ้นแตะปากบอกให้วางใจ

- เขาก็แค่พล่ามไปเรื่อย ไม่ต้องห่วง เจ้านั่นไม่สามารถอ่านอนาคตฉันได้

ดังนั้นนั่นต้องเป็นกับดักอย่างไม่ต้องถาม ถ้าพวกนั้นรับรู้ถึงร่องรอยของ 

พวกเราจริง ๆ ป่านนี้กลุ่มดาวทั้งหมดคงแห่กันมาไปนานแล้ว

[ตอนนี้ยังไม่สายเกินไป ‘โอลิมปัส’ ยังคงเปิดประตูรอรับเจ้าเสมอ]

[กลุ่มดาว  ‘ราชาปีศาจแห่งการช่วยให้รอด’ กล่าวว่าเลิกพล่ามไร้สาระ 

แล้วไสหัวไปซะ]

[น่าสนใจดีนี่ ได้...]

ราชาเอดิปัสหัวเราะคิกคัก ก่อนที่สีหน้าจะแปรเปลี่ยนเป็นนิ่งขรึม

[งั้นก็ลองดูว่าจะหดหัวอยู่อย่างนั้นได้นานแค่ไหน]

กลุ่มดาวรอบ  ๆ  พากันรื้อค้นไปทั่วทุ่งหญ้า พวกนั้นใช้อักขระหลากหลาย 

รูปแบบโจมตีเป็นวงกว้าง เพียงแค่ครู่เดียวทุ่งหญ้ารอบ ๆ ก็เต็มไปด้วยแรงระเบิด 

น้ำกรด และประกายไฟลุกโชน น้ำกรดหลอมละลายเท้าของผม ผิวเนื้อบริเวณ 

ข้อมือกับลำคอก็ถูกไฟเผา ผมกำข้อมือของจางฮายองแน่น ไม่ยอมขยับไปไหน

อีกนิด รออีกแค่นิดเดียว

การโจมตีอานุภาพร้ายแรงดุจห่าระเบิดเคลื่อนผ่านไป โล่งอกที่พวกนั้น 

ยังหาพวกเราไม่พบ แรงระเบิดค่อย ๆ ห่างไปจากพวกเราทีละน้อย
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...อีกนิด

ผมนิ่งฟังเสียงพลางคาดคะเนระยะห่างของพวกนั้น

สิบก้าว  ยี่สิบก้าว  สามสิบก้าว...ชั่วขณะนั้นแรงระเบิดทั้งหมดพลัน 

สลายไป

“วิ่ง”

ผมกับจางฮายองหยัดกายวิ่งทะยานไปบนทุ่งหญ้า ไม่มีกลุ่มดาวไหน 

ไล่ตามพวกเรามา กลับมีเสียงกรีดร้องดังขึ้นแทน เสียงนั้นทั้งโหยหวน ทั้งฟังดู 

น่าสะพรึงกลัว

...ในที่สุดก็มาแล้วสินะ

“อะไรน่ะ”

จางฮายองสะดุ้งโหยง เบิกตากว้างเงยหน้ามองไปด้านบน เหนือท้องนภา 

ครุฑที่ถูกดาบเล่มโตเสียบทะลุคอกำลังร่วงตกลงมา

[ผู้ช่วย ‘วิหคเขมือบสายฟ้า’ ถูกสังหาร!]

“ฉันถึงได้บอกให้ยื้อเวลาไว้ไงล่ะ”

[ผู้เข้าร่วม ‘ยูจุงฮยอก’ ลงมือสังหาร ‘วิหคเขมือบสายฟ้า’!]

[ทีมนิคมอุตสาหกรรม ‘ยูจุงฮยอก-คิมดกจา’ ได้ 1 แต้ม]

กลางอากาศปรากฏร่างยูจุงฮยอกกำลังโรยตัวลงมา พวกกลุ่มดาวล้วนมี 

ท่าทางตื่นตระหนก

[กลุ่มดาว ‘ผู้ทิ่มแทงดวงตาตนเอง’ กู่ร้องด้วยความตกใจ!]

[กลุ่มดาว  ‘ทหารเอกแห่งพาราณสี ’  เผยความเป็นปรปักษ์ต่ออวตาร  

‘ยูจุงฮยอก’!]

[กลุ่มดาวจำนวนมากขยี้ตาด้วยความตกตะลึงในการเคลื่อนไหวของอวตาร   

‘ยูจุงฮยอก’]

แม้จะโดนรุมโจมตีจากทุกสารทิศ แต่ยูจุงฮยอกก็ไม่ได้ตื่นตระหนกเลย 

แม้แต่นิดเดียว การเคลื่อนไหวของเขาดูผ่อนคลายราวกับเพียงแค่กำลังประเมิน 

สภาพภูมิศาสตร์รอบ ๆ เท่านั้น

‘ราชาเอดิปัส’ โมโหเดือด ยิงลำแสงพุ่งออกจากปลายไม้เท้า ทว่าร่างของ 

ยูจุงฮยอกกลับหายไปจากสายตา
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[หายหัวไปไหน]

[หาให้เจอ! ต้องอยู่แถวนี้แน่!]

พวกกลุ่มดาวเคลื่อนไหวกันอย่างเป็นระเบียบในขณะที่ออกค้นหาไปทั่ว 

บริเวณ แต่ไม่รู้ว่ายูจุงฮยอกหายไปไหนแล้ว ผมกับจางฮายองแอบซ่อนตัวอยู่ 

หลังต้นไม้ใหญ ่ เฝ้ามองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้า

หนึ่งในคุณลักษณะของยูจุงฮยอกคือ  ‘เกมเมอร์มือโปร’ เขาจะได้เปรียบ 

คนอื่นตรงที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับเกมทุกประเภท

ในสถานการณ์ที่ค่าสถานะถูกจำกัดเนื่องจากยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นเกม  

และพวกกลุ่มดาวต่างก็ยังไม่คุ้นกับเกมนี้ ‘เกมแรก’ จึงเป็นเวทีที่พวกเราเป็นฝ่าย 

ได้เปรียบ ไม่ว่าคู่ต่อสู้จะเป็นกลุ่มดาวไหนก็ตาม ถ้าเป็นการต่อสู้หนึ่งต่อหนึ่ง 

ละก็ ไม่ง่ายเลยที่พวกเขาจะจัดการล้มยูจุงฮยอกในตอนนี้ได้

[อยู่นั่น!]

‘ทหารเอกแห่งพาราณสี’ ไล่ตามร่องรอยบนทุ่งหญ้า ก่อนจะพ่นคมมีดวายุ 

ออกมาจากปาก ทุ่งหญ้ารอบ ๆ ล้มเอนลงในพริบตา แต่ยูจุงฮยอกไม่ได้อยู่ตรงน้ัน

จังหวะที่  ‘ทหารเอกแห่งพาราณสี’ ถอยห่างด้วยความตื่นตระหนก พลันมี 

ลำแสงพุ่งออกมาจากกองดิน แสงจ้าสว่างวาบ นั่นเป็นการโจมตีหมายปลิดชีพ 

ที่สายเกินกว่าจะหลบเลี่ยง

[ผู้เข้าร่วม ‘ยูจุงฮยอก’ ลงมือสังหารผู้ช่วย ‘ทหารเอกแห่งพาราณสี’!]

ใช่แล้ว ต้องจัดการสักคนสองคนแบบนี้สิ ถึงจะสมกับเป็นยูจุงฮยอก

[ทีมนิคมอุตสาหกรรม ‘ยูจุงฮยอก-คิมดกจา’ ได้ 2 แต้ม]

[กลิ่นคาวเลือดเริ่มโชยไปทั่วสมรภูมิเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้เข้าร่วม  

‘ยูจุงฮยอก’!]

จางฮายองชี้นิ้วตัวสั่นอยู่ข้างผม

“นั่นอะไรน่ะ สัตว์ประหลาดเหรอ”

“ก็ทำนองนั้น เขานี่แหละ เกมเมอร์มือโปรที่เก่งที่สุดในเกาหลี”

นั่นเป็นไปตามการตั้งค่าของ ‘สามวิธีรอด’

ไกลออกไป  ร่างอวตารของ  ‘ทหารเอกแห่งพาราณสี’  ถูกฟันขาดเป็น 

สองท่อนก่อนแหลกสลาย เพราะยังมีกฎของเกมอยู่ ร่างอวตารเลยไม่ได้ดับสูญ 
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ไปจริง ๆ แต่คงได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจหนักน่าดู

[กลุ่มดาว ‘นักโทษรัดเกล้าทองคำ’ รู้สึกสนุก]

[กลุ่มดาว ‘นักโทษรัดเกล้าทองคำ’ มอบเงินสนับสนุนให้อวตาร ‘ยูจุงฮยอก’  

20,000 เหรียญ]

นามจริงของ  ‘ทหารเอกแห่งพาราณสี’  คือ  ‘หนุมาน’6 วีรบุรุษวานรตาม 

เทวตำนานของอินเดีย ลือกันว่าเทพสององค์นี้ไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่ เพราะเป็น 

ลิงทั้งคู่ ท่าทางข่าวลือจะเป็นเรื่องจริงสินะ

[ให้ตายเถอะ ไล่ตามไป!]

ยูจุงฮยอกลงมือสังหารไปแล้วถึงสองราย เขาซ่อนตัวอยู่ใต้แนวหินผา  

พอดีกับที่กำลังเสริมของฝ่ายนั้นปรากฏตัวขึ้นอีกคน

[กลุม่ดาว ‘บรรพบรุษุของเหลา่มนษุยชาต’ิ กลา่ววา่ ไดเ้วลาสัง่สอนลกูหลาน 

ผู้เย่อหยิ่งแล้ว]

นั่นคือกลุ่มดาวในรูปลักษณ์คล้ายกับมนุษย์ยุคดึกดำบรรพ์ซึ่งปกปิดไว้แค่ 

บริเวณของสงวน 

มนู ‘บรรพบุรุษของเหล่ามนุษยชาติ’ 

ลืมไปเสียสนิทว่าเจ้านั่นอยู่ฝ่ายนิคมอุตสาหกรรมเมลลาดอนด้วย

“ท่าทางพวกเราคงต้องเข้าไปช่วยแล้ว”

มนูจาก <เวด้า> เป็นกลุ่มดาวระดับเรื่องเล่า แม้ระดับชั้นจะค่อนข้างต่ำ 

ในกลุ่มดาวระดับเดียวกัน แต่ถ้าปล่อยไว้แบบนี้ยูจุงฮยอกจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบ 

อย่างแน่นอน

ยูจุงฮยอกผลาญพลังเวทไปกับการสังหารกลุ่มดาวสองกลุ่มและพาตัวเอง 

หลบหนี ต่อให้คุณลักษณะของเขาจะเป็นเกมเมอร์มือโปรก็เถอะ ตั้งแต่นี้ไป 

คงตึงมือไม่น้อย...

 6 หนุมาน (हनुमान/Hanuman) ตัวเอกในวรรณคดีเรื่อง  รามเกียรติ์ ลักษณะเป็นลิงสีขาว 

ปลอด มีอิทธิฤทธิ์มาก และยังเป็นอมตะ เนื่องจากเป็นบุตรของพระพาย เพียงแค่มีลมพัดมา หนุมาน 

ก็จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่ด้วยอำนาจของผู้เป็นบิดา นอกจากนี้หนุมานยังเป็นทหารเอกของพระราม  

เจ้าชายแห่งเมืองพาราณสี ซึ่งพระรามนั้นก็คือพระวิษณุอวตารลงมา
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[ผู้เข้าร่วม ‘ยูจุงฮยอก’ เปิดใช้งาน ‘พรแห่งเซนทิเนลโกเลม7’!]

ยูจุงฮยอกผู้หลบอยู่ระหว่างช่องหินผากำลังง้างธนูคันใหญ่

[มรดกดวงดาว ‘ธนูแกร่งของโรบินฮู้ด’ ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการยิงของ 

ผู้ใช้งาน!]

ไอ้เวรนั่นไปหาของแบบนั้นมาตั้งแต่ตอนไหนอีกเนี่ย  ธนูนั่นหาได้แค่ที่   

‘ลูคาร์เทีย’ เขตพื้นที่ซีนาริโอที่ 15 แท ้ๆ...

ลูกธนูไร้รูปทรงพุ่งไปปักอยู่บนร่างของราชาเอดิปัสด้วยความเร็วดุจแสง

[แค็ก...!]

แน่นอนว่ายูจุงฮยอกไม่ได้เก่งแค่เรื่องการใช้ ‘ดาบ’ อย่างเดียว เขายังเชี่ยว- 

ชาญการใช้อาวุธทุกรูปแบบในระดับปรมาจารย์จากการย้อนกลับรอบที่ผ่าน ๆ มา

[เจ้า! ไม่ใช่ดีลเลอร์ระยะประชิด...?]

แถมโพสิชั่นของยูจุงฮยอกในตอนนี้ยังเป็น ‘ออลราวนด์’ เสียด้วย

[ผู้เข้าร่วม ‘ยูจุงฮยอก’ ได้รับการรับประกันคุณสมบัติตามโพสิชั่น]

ตลอดเกม ไมว่า่ยจูงุฮยอกจะใชอ้าวธุประเภทไหน เขากจ็ะไมโ่ดนบทลงโทษ 

ใด ๆ ทั้งสิ้น

[ข้าจะฆ่าเจ้า! เศษสวะ ไอ้เศษสวะ...!]

เอดิปัสโดนลูกธนูเสียบเป็นรูทั่วร่าง เขากู่ร้องคำราม

“พวกเราเข้าไปช่วยกันเถอะ!”

“รอก่อน”

ในสถานการณ์แบบนี้หากบุ่มบ่ามเข้าไปช่วยยูจุงฮยอกทั้ง  ๆ  ที่ฝีมือไม่ถึง  

มีแต่จะเป็นตัวถ่วงเขาเปล่า  ๆ ผมเปิดใช้งาน [มุมมองนักอ่านพระเจ้า] กลยุทธ์ 

การรบของยูจุงฮยอกไหลเข้ามาในหัวราวกับเทรลเลอร์ภาพยนตร์

จางฮายองเอ่ยถามผมที่หัวเราะออกมาอย่างหดหู่

“...มีอะไรเหรอ”

 7 โกเลม (Golem) อมนุษย์ตามตำนานของชาวยิว ลักษณะเป็นยักษ์ซึ่งมีขนาดตั้งแต่ 2 - 30  

เมตร รา่งกายทำจากหินหรอืไมก่ด็นิ เมือ่ปัน้เสรจ็ผูส้รา้งจงึเสกมนตรเ์ขา้ไปใหข้ยบัเคลือ่นไหวได้ มหีนา้ที ่

เฝ้าพิทักษ์ประต ู เชื่อฟังแต่คำสั่งผู้สร้างเท่านั้น ส่วนเซนทิเนล (sentinel) แปลว่า องครักษ ์ ผู้เฝ้ายาม
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“ไอ้เวรนั่นบ้ากว่าที่ฉันคิดไว้มาก”

ยูจุงฮยอกดั้นด้นมาถึงที่นี่โดยไม่เสียเวลาเปล่าไปแม้แต่วินาทีเดียว ‘พร 

แห่งเซนทิเนลโกเลม’ ที่สถิตอยู่ในร่างของเขาเป็นหลักฐานชั้นยอด

[‘พรแห่งเซนทิเนลโกเลม’ เริ่มสั่งสมพลัง!]

‘เซนทิเนลโกเลม’ อาศัยอยู่ในหุบเขาลึก ผู้ที่ครอบครองพรนี้จะได้รับบัฟ 

สั่งการให้ศัตร ู ‘สลบ’ ไป เพียงแต่บัฟที่ว่านั่นติดเงื่อนไขอยู่ข้อหนึ่ง

ฟิ้วววว!

นั่นคือ ต้องโจมตีให้เข้าเป้าทั้งหมดยี่สิบครั้งถึงจะทำให้อีกฝ่ายสลบได้  

ตอนนี้ระยะห่างระหว่างยูจุงฮยอกกับราชาเอดิปัสเหลือแค่ประมาณสิบเมตรแล้ว

[กับอีแค่ลูกธนู...!]

อึดใจนั้นเอดิปัสกระโจน หมายจะยิงลำแสงใส่ยูจุงฮยอก

เปรี๊ยะ

ทว่าร่างของราชาเอดิปัสก็แข็งทื่อตั้งแต่ข้อเท้าขึ้นมา ก่อนจะโน้มเอนไป 

ข้างหน้าราวรูปปั้นหินที่ล้มครืน

[ผู้ช่วย ‘ผู้ทิ่มแทงดวงตาตนเอง’ ตกอยู่ในสภาวะสลบ]

ระยะเวลาในการสลบคือสามวินาที และสามวินาทีนั้นก็มากพอสำหรับ 

ยูจุงฮยอก

[ผู้เข้าร่วม ‘ยูจุงฮยอก’ ลงมือสังหารผู้ช่วย ‘ผู้ทิ่มแทงดวงตาตนเอง’!]

[นามของผู้เข้าร่วม ‘ยูจุงฮยอก’ เลื่องลือไปทั่วสมรภูมิ!]

[ทีมนิคมอุตสาหกรรม ‘ยูจุงฮยอก-คิมดกจา’ ได้ 3 แต้ม]

แค่นี้ก็ได้สามแต้มแล้ว...ผมอดชื่นชมหมอนั่นไม่ได้จริง ๆ

ภาพ  ‘ราชาเอดิปัส’  ตายทั้งที่ดวงตายังเบิกโพลงดูราวกับไม่ใช่ความจริง  

ไม่อยากเชื่อเลยว่านั่นคือกลุ่มดาวที่เคยข่มขู่ผมที่ ‘งานเลี้ยงกลุ่มดาว’ 

[โอหัง!]

ทว่าศึกนี้ยังไม่จบ

ยังไม่ทันได้หยุดพักหายใจ ‘บรรพบุรุษของเหล่ามนุษยชาต’ิ ก็วิ่งเข้ามาด้วย 

ความเดือดดาล ยูจุงฮยอกแทบจะไม่เหลือค่าพลังเวทกับค่าความแข็งแกร่งแล้ว

บรรพบุรุษของเหล่ามนุษยชาติเล็งหาจุดบอดแทง  ‘หอกดึกดำบรรพ์’  ใส่ 
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ยูจุงฮยอก ดูภายนอกอาจเหมือนหินที่ถูกลับจนคม แต่นั่นคือมรดกดวงดาว 

ทรงพลังชิ้นหนึ่ง

ทว่ายูจุงฮยอกเองก็ไม่ได้จัดการกันง่าย  ๆ เขาบิดเอวหลบอย่างพลิ้วไหว  

แล้วสวนดาบกลับไปแทบจะพร้อมกัน

เคร้งงงง!

ดาบกับหอกปะทะกันเกิดเป็นเสียงหวีดแหลมเสียดแก้วหู ออร่าสีอำพัน 

อันเป็นเอกลักษณ์ของเหล่าผู้ข้ามผ่านตนแผ่อยู่รอบ  ‘ดาบมารสวรรค์ทมิฬ’ ของ 

ยูจุงฮยอก

หอกของมนู ‘บรรพบุรุษของเหล่ามนุษยชาติ’ ที่กำลังสู้อยู่กับเขาก็มีระดับชั้น 

สีน้ำเงินห่อหุ้มอยู่เช่นกัน

[วิทยายุทธ์งั้นหรือ! ก็แค่เคล็ดวิชาที่ป๋าถัว8 เหลือทิ้งไว้ให้พวกแมลงตัวจ้อย 

ท่าทางจะยังพอมีประโยชน์อยู่บ้างสินะ] 

อาจเพราะใช้พลังได้แค่สิบเปอร์เซ็นต์ มนู ‘บรรพบุรุษของเหล่ามนุษยชาติ’ 

ถึงได้ประเมินไม่ออกว่าตัวเองควบคุมพลังได้ในระดับไหนกันแน่ เพียงพริบตา 

พวกเขาก็แลกเปลี่ยนกันไปหลายสิบกระบวนท่า มนูหัวเราะด้วยความชอบใจ

[เจ้ามนุษย์นี่เก่งพอตัว ข้าเคยพบ  ‘ผู้ข้ามผ่านตน’  มานับไม่ถ้วน แต่เพิ่ง 

เคยเจอคนมีความสามารถระดับเจ้าเป็นครั้งแรก]

“...คงยังไม่เคยเจออาจารย์ฉันสินะ”

โอ้วววว!

พลังคล้ายวิชายุทธ์พุ่งออกมาจากหอกของมนู เขาเป็นกลุ่มดาวที่ชำนาญ 

ทักษะทุกรูปแบบเท่าที่มนุษย์สามารถศึกษาได้

เดิมทียูจุงฮยอกในช่วงเวลานี้ไม่มีทางเอาชนะมนู การที่พวกเขาต่อสู้กันได้ 

สูสีอย่างตอนนี้เป็นเพราะมนูไม่เคยต่อสู้ในศึกจริงแบบนี้มานานแล้ว

[น่าสนใจ หลังจากกลายเป็นกลุ่มดาวแล้วก็แทบจะไม่เคยมีผู้ใดทำให้ข้า 

ต้องใช้เวลาจัดการเกินสิบลมหายใจ]

 8 พระป๋าถัว (跋陀) พระภิกษุชาวอินเดียที่จาริกแสวงบุญมายังประเทศจีนในสมัยอาณาจักร 

เว่ยเหนือและเผยแผ่คำสอนลัทธิเถรวาท ภายหลังจักรพรรดิเซี่ยวเหวินตี้แห่งอาณาจักรเว่ยเหนือได้ 

ก่อสร้างวัดเส้าหลินขึ้นเพื่ออุทิศแด่พระป๋าถัว และกลายเป็นสถานที่เผยแผ่พระพุทธศาสนามาตั้งแต่นั้น
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ศึกนี้ดำเนินไปอย่างสมดุลดุจตาชั่ง  ผมห้ามจางฮายองที่เอาแต่จะพุ่ง 

ออกไปช่วย

“ปล่อยไว้แบบนี้หมอนั่นได้ตายแน่”

ผมเองก็อยากจะเข้าไปร่วมต่อสู้เหมือนกัน อยากจะใช้ [กลายร่างมนุษย์ 

อัสนี]  วิ่งเข้าไปฟันคอมนูให้ขาดกระเด็น แต่ตอนนี้ผมต้องอดทนเอาไว้ก่อน  

เพราะถ้าเป็นไปตามที่ผมคิดไว้ อีกไม่นานยูจุงฮยอกจะได้เจอกับ  ‘โอกาส’ ตอนนี้ 

ก็เหลือแค่รอเวลาเท่านั้น

“จางฮายอง นายส่งข้อความผ่าน ‘กำแพง’ หน่อย”

“ฮะ? ส่งหาใคร”

“บรรพบุรุษของเหล่ามนุษยชาติ”

“หืม? คนที่สู้กับยูจุงฮยอกนั่น? อ๊ะ...!”

จางฮายองเป็นคนฉลาด จึงตระหนักทันทีว่าผมต้องการจะทำอะไร

จางฮายองเปิด ‘กำแพงนิรนาม’ แล้วเริ่มพิมพ์ข้อความ ผ่านไปไม่นานเสียง 

ตกอกตกใจของมนูก็ดังขึ้น

[อะไรกัน! ข้อความพวกนี้...]

ไมต่อ้งถามกร็ูว้า่ตอนนีม้นกูำลงัเผชญิกบัอะไร ขอ้ความมากมายนบัไมถ่ว้น 

จาก  ‘นักเรียนหญิงมัธยมต้นอายุ  15 ปี’  คงจะกำลังเด้งขึ้นมาตรงหน้าเหมือน 

หน้าต่างป็อปอัปสินะ

[กลยุทธ์อะไรเหลวไหลนัก!]

ระหว่างที่การเคลื่อนไหวของมนูหยุดชะงัก ลำแสงสว่างก็เริ่มพวยพุ่ง 

ออกมาจากร่างของยูจุงฮยอก

ผมเคยเห็นลำแสงนั่นมาแล้ว  เมื่อตอนที่จองฮีวอนวิวัฒนาการจาก  

‘ผู้หมอบซุ่ม’ ไปเป็น ‘ผู้พิพากษาแห่งการทำลายล้าง’ และตอนที่อีฮยอนซองบรรลุ  

[ทำลายขุนเขา]

[คุณลักษณะของตัวละคร ‘ยูจุงฮยอก’ ได้รับโอกาสในการวิวัฒนาการ!]

[คุณลักษณะ  ‘ เกมเมอร์มือโปร’  ของตัวละคร  ‘ยูจุงฮยอก’  เกิดการ 

วิวัฒนาการ!]

วิวัฒนาการคุณลักษณะ ในที่สดุคุณลักษณะที่สองของยูจงุฮยอกก็ถึงคราว 
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เบ่งบานพอดี 

มนูตกตะลึง รีบเหวี่ยงหอกพุ่งเข้าใส่ด้วยความเร็จดุจสายฟ้าแลบ ขณะ 

เดียวกันแสงสว่างจนทำให้ตาพร่าก็โอบล้อมไปทั่วร่างยูจุงฮยอก ผมมองฉาก 

อลังการตรงหน้าพลางนึกถึงที่อีจีฮเยเคยพูดเอาไว้ใน ‘สามวิธีรอด’ ช่วงครึ่งหลัง

 “อาจารย์ครอบครองคุณลักษณะเยอะจนนับไม่ไหว อืม...แน่นอนว่า 

ที่ยอดเยี่ยมที่สุดต้องเป็น  ‘ผู้ย้อนกลับ’ อยู่แล้ว ส่วน  ‘ชำนาญหมื่นพิษ’  ก็ไม่เลว  

‘คู่ต่อกรแห่งเทพและปีศาจ’  ก็เจ๋งพอตัว...หืม? คุณลักษณะที่น่าอิจฉาที่สุดเหรอ  

ฮ่า ๆ ๆ แน่นอนว่าต้องเป็น...” 

การโจมตีหมายปลิดชีพของมนูแฉลบผ่านยูจุงฮยอกไปอย่างเปล่าประโยชน์

 “ ‘ผู้ควบคุมเกม’ ไงล่ะ” 

ยูจุงฮยอกลืมตาขึ้นช้า  ๆ เผยสีหน้าเหมือนอย่างที่ผมเคยอ่านเจอมาแล้ว 

หลายต่อหลายครั้ง

 วินาทีนั้นยูจุงฮยอกเผยสีหน้าคล้ายเข้าใจทุกสิ่งในเกมนี้ 

นัยน์ตาของยูจุงฮยอกในตอนนี้น่าจะกำลังมองเห็นการโจมตีทั้งหมดของ 

มนูเป็นดาต้าข้อมูลกับแพตเทิร์นการโจมตี

คุณลักษณะระดับตำนาน ‘ผู้ควบคุมเกม’

ตราบใดที่เวทีนี้คือ  ‘เกม’ ยูจุงฮยอกก็จะกลายเป็นตัวตนระดับเทพเจ้า 

เหนือกลุ่มดาวใดบนโลกใบนี้
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สิ่งที่ทำได้ดีที่สุด 
(4)

49

หลังจาก  ปลุกคุณลักษณะใหม่ขึ้นมาได้สำเร็จ ยูจุงฮยอกก็ดำเนินการแข่ง 

อย่างลื่นไหลประหนึ่งสายน้ำ

[ผู้เข้าร่วม ‘ยูจุงฮยอก’ ลงมือสังหารผู้ช่วย ‘บรรพบุรุษของเหล่ามนุษยชาติ’!]

[ผู้เข้าร่วม ‘ยูจุงฮยอก’ บรรลุความสำเร็จของ ‘ตำนานมีชีวิต’!]

พวกกลุ่มดาวยังปรับตัวเข้ากับเกมไม่ได้ จึงตามการเคลื่อนไหวอย่างมี 

ชั้นเชิงของยูจุงฮยอกไม่ทัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปรับใช้ไอเท็มในเกม หรือความ 

เข้าใจสภาพภูมิศาสตร์กับบัฟ ยูจุงฮยอกก็เหนือชั้นกว่าพวกเขามาก

[ผู้เข้าร่วม ‘ยูจุงฮยอก’ เริ่มใช้เทวตำนานใหม่ในสมรภูมิแห่งเทวตำนาน!]

[เทวตำนานของผู้เข้าร่วม  ‘ยูจุงฮยอก’  เลื่อนอันดับสูงขึ้นในสมรภูมิแห่ง 

เทวตำนาน!]

เพียงพริบตาก็ตัดสินผลแพ้ชนะ

[ระยะเวลาที่กำหนดในเกมแรกสิ้นสุดลง!]

[ตัดสินทีมผู้ชนะจากแต้มที่ได้รับตลอดระยะเวลาที่กำหนด!]

[ทีมผู้ชนะสมรภูมิที่ 1 คือ ‘นิคมอุตสาหกรรมยูจุงฮยอก-คิมดกจา’!]

พวกเราได้รับแต้มทั้งหมดหกแต้ม แถมระหว่างนั้นยังแย่งชิง  ‘ประโยค’  

มาจากอีกทีมได้สำเร็จ พวกเราก็เลยครอบครองประโยคได้สองประโยคแล้ว

 ดอกไม้แห่งเรื่องเล่าแบ่งบานอย่างพริ้งเพริศในแดนปีศาจอันโหดร้าย 

จางฮายองมองประโยคที่ได้รับมาอยู่หลายรอบ ก่อนจะเงยหน้าขึ้นด้วย 
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สีหน้าโง่งม

“...พวกเราชนะจริงเหรอ”

“ใช่”

ผมเองก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันว่าเป็นเรื่องจริง

ต่อให้สถานการณ์เข้าข้างแค่ไหนก็เถอะ แต่พวกเราสามารถคว้าชัยชนะ 

ครั้งแรกมาได้ทั้ง  ๆ  ที่คู่ต่อสู้เป็นถึงกลุ่มดาวผู้แข็งแกร่ง...นี่ไม่ใช่ระดับที่จะแค่ 

โอ้อวดอย่างภาคภูมิว่า ‘เป็นไปตามแผน’ เฉย ๆ แล้ว

[ราชาปีศาจ ‘ปีศาจร้ายแห่งโทสะและราคะ’ มองคุณด้วยความสนใจ]

[กลุ่มดาวจำนวนมากเชียร์ ‘ยูจุงฮยอก-คิมดกจา’!]

[ได้รับคนละ 100,000 เหรียญเป็นรางวัลสำหรับสมรภูมิที่ 1!]

ยูจุงฮยอกกวัดแกว่งดาบไปมาพลางเดินเข้ามาจากไกล  ๆ  ไอ้ท่าทาง 

เก๊กหล่ออย่างไร้สาระนั่นทำให้ผมอยากจะพูดอะไรออกไปสักคำ  แต่อีกฝ่าย 

เปิดปากพูดก่อน

“เด็กนี่เป็นคนส่งข้อความพวกนั้นเองตามอำเภอใจ”

ก่อนที่ผมจะทันได้ถามว่าพูดเรื่องอะไร บียูก็โผล่ออกมาจากอกเสื้อของ 

ยูจุงฮยอก

[บ๊าาาา!]

บียูดูแข็งแรงดี เหมือนฟื้นฟูพลังกลับมาแล้วระดับหนึ่ง มือข้างหนึ่ง 

ของเธอบีบคอตุ๊กตาอูรีเอลเหวี่ยงไปมาเหมือนกังหันลม

[กลุ่มดาว  ‘ผู้พิพากษาเปลวเพลิงดุจปีศาจ’  ยืนกรานว่าตนไม่ได้ทำอะไร 

เลยนะ!]

บียูโยนตุ๊กตาทิ้งไปกลางอากาศ แล้วพุ่งตัวเข้ามาผลุบหายไปในอกเสื้อ 

ของผม ผมลูบศีรษะของบียูอยู่หลายครั้ง จากนั้นจึงค่อยหันไปถามยูจุงฮยอก 

ที่คว้าตุ๊กตาไว้ได้ทัน

“ไปถึงไหนมาเนี่ย”

“แถว ๆ เมลเลดอน”

“ไปถึงนั่นทำไม...”

“มีไอเท็มที่ต้องไปเอา”
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“ไอเท็ม? อะไรเหรอ”

“ยังไงก็เอามาแล้ว แกไม่จำเป็นต้องรู้”

ยูจุงฮยอกที่มองหน้าผมดูจะมีสีหน้าไม่พอใจอย่างไรชอบกล

“แล้วก็...คิดว่าถ้าศึกคัดเลือกเริ่มขึ้นเมื่อไหร่ สู้เริ่มจากตำแหน่งที่คนอื่น 

คาดไม่ถึงจะมีประโยชน์มากกว่า”

“ประเมินได้ดี”

ในสมรภูมิที่ 1 สถานที่อัญเชิญเข้าสู่เกมจะแตกต่างออกไปตามตำแหน่ง 

ที่อยู่ของผู้เข้าร่วม ยูจุงฮยอกไม่ได้ออกเดินทางที่เดียวกับพวกเรา  เขาเลย 

สามารถเก็บเกี่ยวไอเท็มจากรูทอื่นได้ และเพราะอย่างนั้นจึงเล็งจุดตายของฝ่าย 

ศัตรูได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้น

[ฮ่า  ๆ  ๆ เกิดเรื่องน่าตกใจขึ้นเสียแล้วนะขอรับ แต่เกมยังไม่จบ อะไร  ๆ  

ก็ไม่แน่นอนหรอกนะขอรับ]

เสียงของบีฮยองดังขึ้นกลางอากาศ เป็นเพราะพวกเราชนะ เจ้านั่นเลย 

ดูตื่นเต้นแปลก ๆ

[อีก 5 นาที สมรภูมิที่ 2 จะเริ่มขึ้น!]

นี่ไม่ใช่เวลามามัวดีใจกับชัยชนะฉาบฉวย เพราะเกมนี้มีทั้งหมดสาม 

สมรภูมิ

ผมหันไปมองสมาชิกกลุ่มที่เหนื่อยล้ากันแล้ว ส่วนร่างอวตารของ  ‘โอซู’  

กับ ‘พระอาจารย์ซามยอง’ ที่ตายไปในการต่อสู้ก็ฟื้นกลับมาเหมือนเดิม

“ขอแค่ชนะอีกรอบก็จบแล้วละครับ ชนะสองในสามเกม เพราะฉะนั้น 

ทุกคนพยายามกันอีกหน่อย...”

ผมบอกให้พวกเขาพยายาม แต่สภาพของสมาชิกแต่ละคนดูไม่ได้เลย

“พระอาจารย์ซามยองครับ ทำไมอยู่ในรูปลักษณ์แบบนั้นล่ะครับเนี่ย”

พระอาจารย์ซามยองเปลี่ยนไปอยู่ในรูปลักษณ์ของมกทัก1 ส่งเสียงดังกุกกัก

[พอดีว่า...อาตมาใช้ความเป็นไปได้มากเกินไปหน่อย]

 1 มกทัก (목탁) อุปกรณ์รูปร่างหน้าตาคล้ายกระพรวน แต่ทำจากไม้ โดยพระจะใช้ไม้เคาะ 

ให้เกิดเสียงเป็นจังหวะระหว่างสวดมนต์
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เกมนี้ต่อให้ตายร่างอวตารก็จะไม่ดับสูญ แต่ทุกครั้งที่ถูกสังหารก็ต้อง 

สูญเสียทรัพยากรจำนวนหนึ่งไปจริง ๆ 

“โอซู?”

หงิง!

โอซูเองก็ตายในเกมที่ผ่านมาเหมือนพระอาจารย์ซามยอง เพราะใช้พลัง 

กับความเป็นไปได้มากเกินไป ตอนนี้ตัวเลยหดเล็กเท่าหนูตะเภา ต่อให้เป็น 

กลุ่มดาวระดับเดียวกันก็ยังมีความแตกต่างของระดับชั้นในแง่ปริมาณและคุณภาพ 

ของเรื่องเล่าที่สั่งสมมาอยู่ดี ฮันมยองโอเปิดปากพูด

“ฉะ...ฉันเองก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกัน”

ฮันมยองโอปฏิบัติหน้าที่ตัวเองด้วยการวิ่งหนีได้อย่างปลอดภัยจนจบเกม 

ที่หนึ่ง ขาที่ถูกฟันทิ้งกำลังงอกออกมาใหม่ สงสัยว่าคงได้รับพรจากจิ้งจก แต่ 

ต่อให้ขางอกใหม่ได้ สีหน้าของเขาก็ยังเหมือนคนที่แก่ตัวลงไปสิบปีในระยะเวลา 

สั้น ๆ อยู่ดี

“ไม่เป็นไรครับ ลำบากแล้วนะครับ หัวหน้าแผนก”

แม้จะถูกควบคุมระดับชั้น แต่ศัตรูก็ยังเป็นถึงกลุ่มดาว การเผชิญหน้า 

ต่อสู้กับกลุ่มดาวพวกนั้นกว่าหนึ่งชั่วโมง สำหรับอวตารทั่วไปแล้วเป็นเวลาที่ 

มากพอจะทำลายสติให้แตกกระเจิงได้เลย

โล่งอกที่ราชันเทวะแยกนภายังปลอดภัยดี

โฮ่ง ๆ!

ราชันเทวะแยกนภาคอยช่วยยูจุงฮยอกตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของการแข่งขัน  

และจัดการสังหารกลุ่มดาวไปได้กลุ่มหนึ่ง

ผม ยูจุงฮยอก จางฮายอง และราชันเทวะแยกนภา ทีมพวกเราเหลือ 

แค่สี่คนเท่านั้น แน่นอนว่าด้วยจำนวนเท่านี้ไม่มีทางชนะเกมได้เลย ยูจุงฮยอก 

เปิดปากพูดขึ้น

“ฉันจะลองหากำลังเสริมมาให้”

“มีกลุ่มดาวที่รู้จักเหรอ”

“ไม่รู้จะมาทันเวลาหรือเปล่า แต่จะลงทะเบียนทิ้งไว้ในรายชื่อทีมแล้วกัน”

ผมเดาไม่ออกเลยว่าเขาจะเรียกใครมา ช่วงเวลาแบบนี้ยูจุงฮยอกเคยมี 
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เส้นสายด้วยเหรอ ยูจุงฮยอกเอ่ยต่อ

“สมรภูมิที ่ 2 พวกเราต้องเปลี่ยนแผน โพสิชั่นก็ด้วย”

“ทำไมล่ะ ทำเหมือนเกมที่แล้วก็ได้ไม่ใช่เหรอไง”

ยูจุงฮยอกส่ายหน้าไม่ตอบคำถามของจางฮายอง เขาหันมามองหน้าผม  

สุดท้ายผมเลยต้องช่วยตอบคำถามนั้นแทน

“คุณลักษณะของยูจุงฮยอกแข็งแกร่งก็จริง แต่ไม่ใช่ไร้เทียมทานหรอกนะ”

“...ระดับนั้นก็แทบจะไร้เทียมทานแล้วมั้ง”

“เมื่อกี้เป็นเพราะพวกกลุ่มดาวยังไม่เข้าใจเกมก็เท่านั้น”

ตั้งแต่รอบที่สองเป็นต้นไป การควบคุมค่าสถานะจะค่อย  ๆ ผ่อนปรนทีละ 

น้อย พวกกลุ่มดาวที่เคยดูถูกพวกเราจะเริ่มเก็บเกี่ยวสกิลกับคุณลักษณะที่ 

เกี่ยวข้องกับเกมนี้ และจ่ายเหรียญจำนวนมหาศาลเพื่อลดช่องว่างความแตกต่าง 

ให้แคบลง

ต่อให้ยูจุงฮยอกครอบครองคุณลักษณะ ‘ผู้ควบคุมเกม’ แต่เขาคนเดียว 

ก็ยังมีขีดจำกัด ผมครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเปิดปากพูด

“ฉันมีไอเดีย”

“เกมนี้พวกเราตกลงจะร่วมมือกับ ‘นิคมอุตสาหกรรมเบอร์คัน’ ขอรับ”

[...จะให้ร่วมมือกับพวกสวะปาปิรุสงั้นหรือ]

“ตอนนี้ไม่ใช่เวลามาเลือกน้ำร้อนน้ำเย็นนะขอรับ”

ดยุกหน้าตาคล้ายแรดจากฝั่งเมลเลดอนถอนหายใจเฮือกใหญ่ กลุ่มดาว 

ทั้งหมดในสมรภูมิถูกอวตารแค่คนเดียวสังหารจนสิ้น ถ้าไม่เผลอประมาทจนโดน 

จัดการจากข้างหลังก็ถูกดาบแทงทะลุจากใต้ฝ่าเท้า แถมยังมีกลุ่มดาวที่พ่ายแพ้ 

ในการต่อสู้หนึ่งต่อหนึ่งอีก

“ครั้งนี้จะปล่อยให้พวกมันได้แต้มไปไม่ได้ขอรับ น่าจะทราบกันดีแล้ว 

นี่ขอรับ”

[อย่าได้กังวล เกมที่แล้วพวกข้าเผลอประมาทเกินไป แต่ครั้งนี้จะไม่เป็น 

เช่นนั้นแน่]

มน ู บรรพบุรุษของเหล่ามนุษยชาติกัดฟันกรอด ชูหอกดึกดำบรรพ์ขึ้นสูง
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[ข้าศึกษาเกี่ยวกับเกมมากพอแล้ว]

ข้อความแจ้งเตือนดังขึ้นรัว  ๆ  จนแทบลุกเป็นไฟอยู่กลางอากาศมาตั้งแต่ 

เมื่อครู่นี้

[กลุ่มดาว  ‘บรรพบุรุษของเหล่ามนุษยชาติ’ ซื้อคุณลักษณะ  ‘พรสวรรค์การ 

เล่นเกมฉบับเร่งรัด’!]

[กลุ่มดาว  ‘วิหคเขมือบสายฟ้า’  ซื้อไอเท็ม  ‘ต่อให้เป็นนกโง่ก็สามารถเป็น 

เกมมาสเตอร์ได้ในหนึ่งสัปดาห์’!]

เหล่าโทแกบีพากันยิ้มกว้างจนปากแทบฉีกเพราะการกระหน่ำซื้อครั้งใหญ่

[โอ้ว ท่านกลุ่มดาวทั้งหลาย! ถึงกับ...]

พวกกลุ่มดาวรังเกียจท่าทางเช่นนั้นของโทแกบี แต่ศักดิ์ศรีของพวกเขา 

ที่ถูกอวตารข่มเข้าให้ย่อมสำคัญกว่า

[ไปกันเถอะ]

ทันทีที่เริ่มเกม กลุ่มดาวต่างก็แยกกันลงมืออย่างเป็นระเบียบ ประสิทธิ- 

ภาพของไอเท็มกับคุณลักษณะสูงมาก คราวนี้พวกเขาซ่อนเร้นตนเองได้สมบูรณ์- 

แบบโดยใช้โครงสร้างทางภูมิศาสตร์ให้เป็นประโยชน ์ และยังเรียนรู้วิธีการปรับใช ้

อักขระกับสกิลให้เข้ากับเกมได้ไร้ที่ติ

ออลราวนด์ของทีมศัตรูมีแค่อวตารฝีมือน่าทึ่งคนเดียว ดังนั้นแค่ฆ่าทิ้งซะ 

ก็จบเกม

[ตรงนั้น]

‘วิหคเขมือบสายฟ้า’  บินถลา ก่อให้เกิดสายลมแรง เผยให้เห็นตัวชาย 

สวมเสื้อโค้ตดำยืนอยู่กลางทุ่งหญ้าที่ถูกสายลมพัดจนลู่ไหว

ยูจุงฮยอก

“ตอนนี้แหละ!”

กลุ่มดาวทั้งสี่บุกเข้าโจมตีพร้อมกันทันทีที่ได้ยินสัญญาณจากดยุกเมล- 

เลดอน

[คราวนี้ไม่เหมือนเมื่อครู่แน่!]

บรรพบุรุษของเหล่ามนุษยชาติเหวี่ยงหอกออกไปเป็นคนแรก หลังจากนั้น 

ลำแสงของราชาเอดิปัสก็พุ่งตามไปติด ๆ
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ฉัวะ!

เลือดไหลกระฉูดออกมาจากแขนของยูจุงฮยอกผู้ซึ่งหลบการโจมตีไม่ทัน  

ทหารเอกแห่งพาราณสีเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วจนเห็นเป็นร่างแยก ก่อนจะเล็งเข้าที่ 

ช่องโหว่ของยูจุงฮยอก กระบองปลายคมแฉลบผ่านชายซี่โครง แต่แค่นั้นก็ทำให้ 

เกิดเสียงเนื้อปริแตกได้แล้ว

ตอนนี้พวกกลุ่มดาวสามารถปลดปล่อย  ‘ระดับชั้น’  ได้สามสิบเปอร์เซ็นต์ 

จากพลังทั้งหมด ระดับความเสียหายที่ยูจุงฮยอกได้รับจึงหนักหนากว่าเมื่อครู่นี้ 

มาก แต่ขนาดโดนโจมตีอย่างหนักหน่วง ยูจุงฮยอกก็ยังต้านเอาไว้ได้

[...อะไรกัน ทำไมยังไม่ตายอีก]

ดยุกเมลเลดอนเริ่มสังหรณ์ใจไม่ดี  เขาเปิดใช้สกิลประเมินค่าความ 

แข็งแกร่งของยูจุงฮยอก น่าประหลาดใจนัก ค่าความแข็งแกร่งของยูจุงฮยอก 

ยังเหลืออีกกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์

“คะ...ค่าความแข็งแกร่งของเจ้านี่มันแปลก ๆ ขอรับ หรือว่า...!”

ตอนนั้นเอง เสียงกรีดร้องของพวกกลุ่มดาวพลันดังขึ้นจากด้านหลัง

ฝ่ายศัตรูจะต้องหลงเชื่อแน่ว่ายูจุงฮยอกเป็น ‘ออลราวนด์’

“ราชันเทวะแยกนภา!”

ราชันเทวะแยกนภากระโจนออกไปทันทีที่ผมให้สัญญาณ เขาพุ่งตัวราวกับ 

หอกแสงแหวกผ่านอากาศไปชนร่างของ  ‘วิหคเขมือบสายฟ้า’  ที่กำลังเล็งเป้าไปยัง 

ยูจุงฮยอก

แคว้กกกก —!

ครุฑได้รับบาดเจ็บหนักจนต้องบินหนี แต่ราชันเทวะแยกนภาเองก็ไล่ตาม 

ไปขย้ำร่างวิหคด้วยคมเขี้ยวแหลมอย่างไม่ยอมแพ้

กรรรรร-!

พอพวกเราเปิดเผยตำแหน่งที่ซ่อน กลุ่มดาวในละแวกนั้นก็เริ่มกรูเข้ามา 

ทางด้านนี้ทันที พวกที่วิ่งมามีทั้งหมดสามคน จางฮายองโดนบทลงโทษด้าน 

ความเร็วเนื่องจากโพสิชั่นคือดีลเลอร์ระยะไกล ถ้าต้องต่อสู้ระยะประชิด  

จางฮายองไม่มีโอกาสชนะได้เลย



26

มุมมองนักอ่านพระเจ้า 12

แต่ครั้งนี้สถานการณ์ต่างไปเล็กน้อย

“คิมดกจา ขอแค่สิบวินาที”

“ได้”

จางฮายองกางแขนกางขาตั้งท่าเหมือนขี่ม้า มือซ้ายยื่นออกไปข้างหน้า  

ส่วนมือขวากำหมัดดึงเข้าหาไหล่รวบรวมพลัง

[จางฮายองใช้แต้มที่ได้รับเพื่อปลดผนึกสกิลเฉพาะ]

[ผู้ช่วย ‘จางฮายอง’ เตรียมใช้ท่าไม้ตาย!]

ในเกมนี้จะนับอักขระกับสกิลทรงพลังเป็น  ‘ท่าไม้ตาย’ และท่าไม้ตายที่ว่า 

จะปลดผนึกได้ก็ต่อเมื่อใช้แต้มที่ได้รับจากเกมเท่านั้น

จางฮายองใช้แต้มที่ได้รับมาเมื่อครู่นี้

[ผู้ช่วย ‘จางฮายอง’ เปิดใช้งาน ‘หมัดแยกห้วงนภา Lv.10’!]

เสียงสนั่นราวกับปืนใหญ่ระเบิดดังก้องไปทั่ว ลมหมุนพุ่งทะลวงออกจาก 

หมัดของจางฮายอง ฉีกกระชากอากาศเบื้องหน้า สายลมที่สามารถบดขยี้ได้ 

กระทั่งลำแสงของราชาเอดิปัสพุ่งใส่กลุ่มดาวสองกลุ่มที่กำลังวิ่งเข้ามาใกล้

หมัดแยกห้วงนภา

ผมเคยเห็นใน  ‘สามวิธีรอด’  วิชายุทธ์ที่เซียนดาบแยกนภาผู้เดินบนวิถี 

แห่งดาบเพียงอย่างเดียวคิดค้นขึ้นเป็นการแก้เบื่อ

...ขนาดแก้เบื่อยังร้ายกาจได้ขนาดนี้ ไม่รู้เลยจริง ๆ ว่าพลังโจมตีที่แท้จริง 

จะอยู่ระดับไหน

[ผู้ช่วย ‘จางฮายอง’ ลงมือสังหารผู้ช่วย ‘วิหคเขมือบสายฟ้า’!]

[ผู้ช่วย ‘จางฮายอง’ บั่นทอนกำลังของ ‘ทหารเอกแห่งพาราณสี’!]

แค่จัดการได้สักคนก็นับว่าสำเร็จแล้ว แต่นี่จางฮายองถึงกับทำให้กลุ่มดาว 

หนึ่งกลุ่มเสียชีวิต ส่วนอีกหนึ่งกลุ่มก็ได้รับแผลฉกรรจ์

“บอกแล้วไงว่าฉันก็ขยันซ้อมเหมือนกัน”

จางฮายองยิ้มทั้งที่เห็นได้ชัดว่าฝืนตัวเองอยู่

ต่อให้เป็นจางฮายองก็ยังยากที่จะพัฒนามาได้ระดับนี้ในระยะเวลาสั้น  ๆ  

เจ้าตัวคงทำข้อตกลงอะไรไว้กับ ‘กำแพงนิรนาม’ มากกว่า

[ฆ่ามัน!]
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พวกกลุ่มดาวโมโหเดือด ปลดปล่อยระดับชั้นทรงพลังในขณะที่วิ่งกรู 

เข้ามา จางฮายองเองก็วิ่งออกไปประจัญบาน

“คิมดกจา! ไปเลย! ทำตามแผน!”

ถ้าผมแบกจางฮายองขึ้นหลังไปด้วยจะทำให้ช้าจนไม่ทันกาล และคราวนี้ 

ผมคือผู้ที่ครอบครอง  ‘ประโยค’ ผมออกตัววิ่งไปยังหุบเขา ผ่านไปไม่นานเสียง 

กรีดร้องก็ดังระงมขึ้นมาจากด้านหลัง

[ผู้ช่วย ‘ราชันเทวะแยกนภา’ ถูกสังหาร!]

[ผู้ช่วย ‘จางฮายอง’ ถูกสังหาร!]

...ให้ตายเถอะ

โล่งอกที่ยูจุงฮยอกยังปลอดภัยดี ไม่ว่าจะเป็นตัวแท็งก์หรือออลราวนด์  

ยูจุงฮยอกก็ยังเป็นยูจุงฮยอก

ตอนที่ผมลงไปจนถึงด้านล่างหุบเขา หมอกมืดครึ้มก็เริ่มเข้าปกคลุมไปทั่ว 

บริเวณ เป็นไปตามที่ผมคำนวณไว้ หากหมอกก่อตัวขึ้นเมื่อไหร่ สัตว์ประหลาด 

ตัวนั้นก็จะปรากฏขึ้นที่นี่

ทันใดนั้นผมพลันรู้สึกได้ถึงร่องรอยของพวกกลุ่มดาวจากแนวหินผา 

ด้านบน

[เร็วจริงนะ ราชาปีศาจแห่งการช่วยให้รอด]

เรื่องนี้อยู่เหนือการคาดเดาของผม

พวกนั้นควรจะถูกยูจุงฮยอกรั้งตัวไว้ แต่กลับตามมาถึงที่นี่แล้ว?

วินาทีที่เห็นเงาทอดยาวเหนือหุบเขา ผมก็ตระหนักว่าเรื่องกลายเป็นแบบนี้ 

ได้อย่างไร

นั่นคือเงาของมัมมี่ขนาดใหญ่

และเทวีเจ้าของหางแมงป่องแหลม

พวกกลุ่มดาวฝ่าย ‘เบอร์คัน’ ที่พวกเราไม่ได้ปะทะด้วยในการแข่งรอบที่แล้ว 

 ‘ฟาโรห์องค์สุดท้าย’  คลีโอพัตรา กับ  ‘เทพีแมงป่อง’  เซลเคต2 ที่น่าตกใจคือ 

 2 เซลเคต (Selket) เทพีแห่งเวทมนตร์ของอียิปต์โบราณ และยังเป็นเทพีผู้คุ้มครองการสมรส 

การจารึกอักษรเฮียโรกลิฟิก รูปร่างลักษณะเป็นสตร ี มีแมงป่องอยู่บนศีรษะ
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ในกลุ่มนี้มีราชาเอดิปัสจาก ‘เมลเลดอน’ รวมอยู่ด้วย

ผมยิ้มขื่น

“อย่างนี้นี่เอง รวมหัวกันสินะ”

หางของเซลเคตพองตัวก่อนจะฉีดบางอย่างออกมา เข็มพิษพรั่งพรูลงมา 

จากกลางอากาศดุจสายฝน

จังหวะที่ตั้งใจจะหลบการโจมตีของเทพี ผ้าพันแผลของ  ‘ฟาโรห์องค์ 

สุดท้าย’  ก็พันรอบข้อเท้าผมเอาไว้ ดีลเลอร์ระยะประชิดจะอ่อนแอเมื่อเผชิญ 

กับการโจมตีของดีลเลอร์ระยะไกล แถมยังถูกรั้งการเคลื่อนไหวเอาไว้ได้อีก เห็น 

ได้ชัดว่าผมต้องตายแน่

ราชาเอดิปัสเตรียมโจมตีปิดฉาก

ผมก้มตัวหลบโดยอัตโนมัติ

ฟิ้วววว!

พายุแสงอันทรงพลังพุ่งกระแทกร่างผม ได้ยินเสียงหัวเราะของพวก 

กลุ่มดาวดังขึ้นท่ามกลางเสียงระเบิด นั่นเป็นเสียงหัวเราะเมื่อพวกเขาแน่ใจแล้วว่า 

ผมจะต้องตายด้วยการโจมตีนี้

[เรียกใช้แต้มที่ได้รับจากการแข่งขันรอบที่แล้ว!]

[ใช้แต้มปลดผนึกสกิลพิเศษ!]

ท่ามกลางฝุ่นควัน ผมหยัดกายลุกขึ้นช้า  ๆ มองไปเห็นสีหน้าของพวก 

กลุ่มดาวที่รอยยิ้มเริ่มจืดเจื่อน

[กลุ่มดาว ‘ผู้ทิ่มแทงดวงตาตนเอง’ ตกตะลึง!]

[กลุ่มดาว ‘เทพีแมงป่อง’ เบิกตากว้าง!]

ขนสีขาวโอบล้อมร่างผมไว้ ช่วยปกป้องผมให้ไร้ซึ่งรอยขีดข่วนใด  ๆ แม้จะ 

เจอกับการโจมตีที่ทรงพลัง

[สกิลเฉพาะตัว ‘บุ๊กมาร์ก’ อยู่ในระหว่างการเปิดใช้งาน!]

ไม่ได้ใช้ ‘บุ๊กมาร์กหมายเลข 3’ เสียนาน ผมลังเลที่จะใช้มันมาตลอดเพราะ 

คิดว่าจะเป็นการไม่เคารพต่อโทแกบีของตัวเอง

[ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวละครดังกล่าวสูงมาก  ทักษะการใช้สกิลจึง 

แข็งแกร่งขึ้น!]
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[สกิลเฉพาะตัว  ‘การตอบสนองของราชันสัตว์อสูร  Lv.10 (+1)’  อยู่ใน 

ระหว่างการเปิดใช้งาน!]

รู้สึกได้ถึงไออุ่นของบียูที่ขดอยู่ในอกเสื้อของผม

บุ๊กมาร์กหมายเลข 3 เจ้าแห่งสัตว์อสูร ชินยูซึง

ผมเงยหน้าขึ้นมองพวกกลุ่มดาวเหนือหุบเขาโดยที่ทั้งร่างยังคงปกคลุมด้วย 

ขนสีขาว

[ผู้เข้าร่วม  ‘ราชาปีศาจแห่งการช่วยให้รอด’  ได้รับการรับประกันคุณสมบัติ 

ตามโพสิชั่น]

ผมไม่มีพลังโจมตีที่ร้ายกาจอย่างยูจุงฮยอก  ไม่ได้เรียนรู้อะไรได้เร็ว 

เหมือนอย่างจางฮายอง แต่ผมเองก็มีเรื่องที่ทำได้ดีกว่าพวกเขาเช่นกัน

“โทษท ี แต ่ ‘ออลราวนด์’ ของเกมรอบนี้คือฉัน”

‘ศึกเลือกราชาปีศาจ’ จะต้องจบลงในสมรภูมิที ่ 2 นี้
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