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เหนือท้องฟ้าระหว่างเมอืงเฮราโพลสิกบัป่านอกเมอืง มวีตัถุ 

รปูวงกลมเส้นผ่านศนูย์กลางสามเมตรลอยอยู ่บนวตัถลุอยได้มหีญงิสาว

ผมสีน�้าตาลอ่อนเป็นลอน ใส่เสื้อสีน�้าเงินเปิดไหล่ เผยร่องอกที่มีขนาด 

ไม่น้อย กระโปรงสั้นรัดรูป เรียวขาขาวยาวเข้ากับรองเท้าส้นสูงสีด�า 

ใบหน้ามเีสน่ห์เข้ากบัชดุที่สวมใส่ เรยีกได้ว่าถ้าใครเหน็กต็้องเหลยีวมอง 

ทว่าการแต่งกายแบบนี้ออกจะแปลกตาไปสกันดิเมื่อมาอยู่ในเกม WUO 

จากจุดที่ยืนอยู่เมื่อมองลงไปกลับพบว่าพื้นกลายเป็นโปร่งใส มองเห็น 

ป่าและเมืองด้านล่างได้อย่างชัดเจน ในมือหญิงสาวถือไมค์สีทอง เธอ 

ก้มมองนาฬิกา เมื่อเห็นได้เวลาจึงจดไมโครโฟนที่ปาก แล้วเสียงหวาน

ชวนฟังกด็งัขึ้น

“สวสัดคี่ะ ดฉินั ลลติา นกัข่าวสาวประจ�าช่อง WUO มาพบกบั
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คุณอีกครั้ง” ท่าเอียงคอเล็กน้อยประจ�าตัวเวลากล่าวทักทายนั้นเป็น

เอกลกัษณ์ของนกัข่าวทรงเสน่ห์ประจ�าสถาน ีWUO

“วนันี้ถอืเป็นครั้งที่สองที่ฉนัได้รายงานสงครามตเีมอืงระหว่างกลิด์ 

อย่างที่ทกุท่านทราบกนัด ีภาพที่ทกุท่านได้ชมเป็นเทปหลงัจากสงคราม

จบ ทั้งนี้เป็นไปตามกฎการถ่ายทอด เพื่อไม่ให้ใครได้ข้อมูลระหว่างการ

ต่อสูจ้นเกดิข้อได้เปรยีบเสยีเปรยีบ แต่รบัรองว่าคณุผูช้มจะได้รบัชมอย่าง

จใุจในทกุแง่มมุ และไม่น่าเบื่อในกรณทีี่สงครามกนิเวลานาน เพราะเรา

จะตดัต่อส่วนส�าคญั รวมถงึเชญิผูเ้ชี่ยวชาญทางด้านเกมการวางแผนมา

อธิบายขั้นตอนการสู้รบ จุดเด่นจุดด้อยเหมือนครั้งก่อนหน้า ดูจาก

สงครามครั้งก่อนที่ใช้เวลาไปเจด็ชั่วโมง ครั้งนี้คงใช้เวลามากกว่า เนื่องจาก

เป็นสงครามใหญ่ของกลิด์ระดบั S กบักลิด์รวมระดบั A และ B คาดว่า

ตดัต่อให้ชมได้ในวนัพรุ่งนี้ช่วงเยน็ตามเวลาในเกม”

ภาพตัวอย่างสงครามครั้งก่อนปรากฏที่จอด้านหลัง เยื้องไปทาง

ซ้ายของลลติา ซึ่งเป็นภาพผู้เล่นที่โจมตตี่อสู้กนัในมมุต่างๆ

“ความตื่นเต้นในครั้งก่อนคิดว่าทุกท่านยังคงจ�าได้ดี ทั้งสองฝ่าย

ต่อสู้กันจนเหลือคนเพียงฝ่ายละไม่ถึงหนึ่งร้อย สุดท้ายก็บุกเข้ายึดธงได้

จนชนะ เพยีงแต่ครั้งนี้ผดิกบัครั้งที่แล้วที่เป็นเมอืงขั้นที่หนึ่งอย่างมาก ทั้ง

ปรมิาณผูเ้ล่นและระดบัเมอืง เรยีกได้ว่าเป็นอภมิหาสงครามครั้งใหญส่ดุ

ที่เคยมมีาในเกม ซึ่งไม่น่าจะเกดิขึ้นได้อกีง่ายๆ”

ภาพด้านหลงัเผยให้เหน็ตวัเมอืงเฮราโพลสิในมมุสูง

“ใช่แล้วค่ะ นี่คอืศกึตเีมอืงชั้นในสดุ เมอืงเฮราโพลสิที่มทีางเชื่อม

ต่อถึงสี่ดินแดน มีมูลค่าตัวเมืองมหาศาลจนกิลด์เพียงกิลด์เดียวไม่อาจ

ยื่นตีเมืองได้ ด้วยความเป็นที่ต้องการขนาดนี้ เหล่ากิลด์พันธมิตรจึงได้

รวมตัวกันเกิดเป็นแนวร่วมขนาดใหญ่ มีจ�านวนสมาชิกมากกว่ากิลด์

อันดับสองและสามรวมกันอีก ที่ฉันพูดเฉพาะกิลด์อันดับสองและสาม 
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เนื่องจากกิลด์อันดับหนึ่งที่ครอบครองเมืองเฮราโพลิสอยู่ในขณะนี้ มี

จ�านวนสมาชิกเพียงห้าคนเท่านั้น เรียกได้ว่าเป็นห้าคนที่แสนอันตราย

ที่สดุในเกม ณ เวลานี้ เพราะเป็นถงึนกัล่าอนัดบัหนึ่งถงึห้า!”

ภาพด้านหลงัเปลี่ยนเป็นตารางอนัดบักลิด์พร้อมจ�านวนสมาชกิ

“ไม่น่าเชื่อใช่ไหมคะ กลิด์สมาชกิเพยีงหา้คนสามารถขึ้นเป็นกลิด์

อนัดบัหนึ่ง ที่ส�าคญัยงัมคี�าเตอืนจากระบบว่าจะไม่รบัผดิชอบในทกุกรณี

กบัทกุสิ่งที่กลิด์นี้ก่อขึ้น จนเหล่าผู้เล่นโจษจนักนัว่าเป็นกลิด์เดก็เส้นบ้าง 

โกงเกมบ้าง ซึ่งในที่นี้ทางช่อง WUO ได้เข้าไปสอบถามทางผู้บรหิารแล้ว 

ได้ค�าตอบว่า เกมนี้ไม่มกีารโกงใดๆ ทั้งสิ้น ทกุคนมสีทิธิ์ใช้ทกุอย่างในเกม

เท่าเทยีมกนั ถ้าท�าตามเงื่อนไขที่ระบไุว้ในเกมได้”

ภาพเปลี่ยนเป็นค�าเตือนตัวใหญ่ พร้อมกับค�ายืนยันเรื่องไม่โกง

จากทางบรษิทัเกม

“เท่านั้นยงัไม่พอ หลงัจากที่ก่อตั้งกลิด์นี้ขึ้นมา ผู้ที่เรยีกชื่อกลิด์นี้

ตรงๆ กลบัประสบเหตอุนัตรายมากมาย ทั้งหายสาบสูญ บาดเจบ็หนกั 

บางคนถงึขั้นเสยีชวีติ หรอืกลิด์ล่มสลายไปเลยกม็ ีจนเหล่าผูเ้ล่นไม่มใีคร

กล้าเรยีกชื่อกลิด์นี้ตรงๆ เปลี่ยนไปเรยีกว่า กลิด์ที่คณุกร็ูว่้าใคร บ้างกเ็รยีก

ว่า กลิด์หายนะ ถงึกระนั้นความน่ากลวัอนัลกึลบัของกลิด์นี้กย็งัคงสร้าง

ความหวาดกลัวต่อผู้เล่น จนอดคิดไม่ได้ว่าคงไม่มีใครกล้าหาเรื่องแล้ว 

แต่มาบดันี้ได้มกีลิด์ที่หาญกล้าชาญชยัมาต่อกร โดยรวบรวมสดุยอดฝีมอื

หลากหลายมารวมตวักนั มกีารฝึกซ้อมกลยทุธ์อย่างหนกั ลงทนุทกุอย่าง

เพื่อชยัชนะ พวกเราไปรบัฟังการสมัภาษณ์ก่อนเริ่มการต่อสู้ได้ค่ะ”

ภาพเปลี่ยนเป็นสภาพภายในกลิด์ป้อมฟ้าปฐพแีละพนัธมติรนอก

เมอืง

“สวสัดคี่ะ ดฉินั ลลติา นกัข่าวสาวประจ�าช่อง WUO ทางเรามา

สัมภาษณ์ผู้เล่นก่อนที่จะเริ่มสงครามจริง แต่ไม่ต้องกลัวหรอกนะคะ 
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ทั้งหมดจะถูกถ่ายทอดหลังสงครามจบแล้วเท่านั้น รายได้จากการ

ถ่ายทอดจะหกั 5 เปอร์เซน็ต์ ให้แต่ละฝ่ายค่ะ”

“ครบั อนันี้ผมทราบจากการถ่ายทอดครั้งก่อนแล้ว แต่ถงึกระนั้น

ผมกร็ู้สกึเป็นเกยีรตทิี่ได้รบัการสมัภาษณ์จากคณุลลติา และพร้อมจะให้

ความร่วมมอืเตม็ที่ครบั” การ์เดยีนยดือกตอบ แสดงให้เหน็ความเชื่อมั่น 

ภาพลกัษณ์ของเขาในครั้งนี้มผีลต่อการเป็นกลิด์อนัดบัหนึ่งในอนาคต

“เฮ!” เสยีงตะโกนกกึก้องดงัสนั่นไปทั่วบรเิวณ สร้างความฮกึเหมิ

ขึ้นไปอกีขั้น ทกุคนเหน็ตรงกนัว่าได้เลอืกผูน้�าที่ถกูต้องแล้ว เป็นผูน้�าที่พา

ไปสู่ชยัชนะอย่างแน่นอน

“งั้นขอเริ่มนะคะ ไม่ทราบว่าทางคณุการ์เดยีนมั่นใจในศกึนี้แค่ไหน

คะ” ลลติายื่นไมค์เข้าไปใกล้

“ขอบคุณส�าหรับค�าถามครับ จะบอกว่ามั่นใจเต็มร้อยก็คงไม่ใช่ 

เพราะถึงแม้ทางเราจะเตรียมการมาเป็นอย่างดี ฝึกฝนผู้เล่นอย่างหนัก 

คดิค�านวณแผนการทกุอย่างให้ดทีี่สดุ ถงึกระนั้นใครที่ประมาทในสงคราม

ย่อมต้องผิดพลาดและเกิดความพ่ายแพ้ตามมาได้ แต่ผมเชื่อมั่นครับ  

คนเราถ้าพยายามและตั้งใจจริง ไม่ว่าเรื่องอะไรผลส�าเร็จมันก็อยู่ใกล ้

แค่เอื้อม” ค�ากล่าวทรงภูมิที่ร่างไว้ทั้งคืนถูกพูดอย่างชัดถ้อยชัดค�าด้วย 

น�้าเสียงทรงพลัง เรียกได้ว่าถ้าใครได้ยินต้องชื่นชมในความคิดของเขา

อย่างแน่นอน

“สมแล้วที่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในสดุยอดผู้เล่นคนหนึ่ง ขนาดเตรยีม

พร้อมกย็งัไม่ประมาท พอจะบอกรายละเอยีดแผนการได้ไหมคะ” ลลติา

ถามค�าถามต่อไป

“ขอบคุณส�าหรับค�าถามครับ ในส่วนนี้ขอให้กงซุน เสนาธิการ 

ประจ�ากิลด์ผมเป็นผู้ตอบแล้วกัน” การ์เดียนผายมือไปด้านข้างที่กงซุน

ยนือยู ่กงซนุก้าวออกมาตามจงัหวะที่ตกลงกนัไว้ ผูน้�าที่แทจ้รงิไม่จ�าเป็น
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ต้องท�าทกุอย่าง ส�าคญัคอืรูจ้กัใช้คนและควบคมุคนให้เป็นไปตามแนวคดิ

ของตน

“คุณคือกงซุนที่เขาว่ากันว่า อ่านต�าราสามก๊ก ซุ่นจื้อ และพิชัย

สงคราม มามากกว่าสิบรอบจริงไหมคะ” ลลิตาถามหนึ่งในค�าถามที่

เตรยีมไว้

“กไ็ม่ขนาดนั้นหรอก บางเล่มผมกอ็่านเก้ารอบบ้าง สบิรอบบ้าง 

แต่ถ้าเล่มไหนน่าสนใจมากอ่านยี่สบิรอบกม็คีรบั ของพวกนี้ยิ่งเราศกึษา

เท่าไร กลับพบว่ามีอะไรที่ลึกลับมากขึ้น ถ้าเราหยุดพอใจ เราก็จะไม่

สามารถพฒันาได้อกี” เสยีงชื่นชมและสรรเสรญิปนทึ่งออกจากปากผูเ้ล่น

โดยรอบ

“สดุยอดจรงิๆ ถ้าอย่างนั้น ทางคณุกงซนุคงมสีดุยอดแผนการใน

ครั้งนี้สนิะคะ พอจะบอกได้ไหมคะ” ลลติาถามประเดน็ที่คดิไว้ก่อนหน้า

กงซุนมองทุกคนที่จ้องเขาอย่างชื่นชม “ได้ แต่คงไม่ทั้งหมด  

เพราะไม่แน่ภายในนี้อาจมสีายของกลิด์หายนะกเ็ป็นได้ การประมาทบอก

ทกุอย่าง ย่อมท�าให้สงครามพลกิได้ในทนัท ีเนื่องจากอกีฝ่ายเตรยีมการ

ตั้งรบัทนั แผนของผมเรยีกว่า เจด็สบิสองกองธงทพัพสิดาร ด้วยการจดั

ทัพแบบดาวหกแฉกเจ็ดสิบสองทัพ ท�าให้เปลี่ยนแปลงได้ไม่รู้จบนับพัน 

หมื่น แสนกระบวน ทุกกองทัพปรับสมดุลผู้เล่นแต่ละสายแต่ละอาชีพ 

เป็นอย่างด ีต�าแหน่งสามารถทดแทนกนัได้ตลอดจากการฝึกฝนอย่างหนกั 

จงึมั่นใจว่าทางเราจะได้เปรยีบในการต่อสู้ครั้งนี้อย่างแน่นอน” 

“คอืจะอธบิายเพิ่มอกีนดิได้ไหมคะ มนัยงักว้างไป” ลลติาพยายาม

หาข้อมูลเพิ่ม เวลาที่ต้องรายงานระหว่างสงครามจะได้คล่องขึ้น และ 

ไม่ผดิพลาด

กงซนุส่งสายตาขอความเหน็การ์เดยีน เมื่อได้รบัไฟเขยีวจงึกล่าว

ต่อ
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“อีกนิดก็ได้ครับ ผมจะลอยขึ้นไปบนฟ้าพร้อมกับการ์เดียนเพื่อ

คอยป้องกัน จากนั้นผมจะใช้ธงหกสี สิบสองหมายเลข สั่งการทัพให้

เคลื่อนไปตามที่ก�าหนด ตอนนี้บอกได้เท่านี้จรงิๆ ครบั เอาเป็นว่าถ้าจบ

ศกึแล้วจะตอบรายละเอยีดเพิ่มให้”

ลลติาเสยีดายที่ถามเพิ่มไม่ได้ แต่กเ็ข้าใจว่าสงครามแบบนี้การที่

จะเผยไต๋ทกุอย่างมนักไ็ม่สมควรจรงิๆ จงึได้แต่ถามค�าถามอื่น

“คุณการ์เดียนคะ ทางเราได้ข่าวว่าคุณทุ่มเงินซื้อค่าวาร์ปประตู

เชื่อมเมืองจากกิลด์ราชินี เพื่อขนผู้เล่นทั้งหมดเข้ามาปักหลักล่วงหน้า 

สามวนั เรื่องนี้จรงิแค่ไหนคะ”

“ขอบคณุส�าหรบัค�าถามครบั ในส่วนนี้ อย่างที่เราทราบกนัด ีกลิด์

หายนะใช้วิธีการโกงบางอย่างท�าให้เข้ามาในเมืองชั้นในสุดได้ โดยที่ 

เมืองรอบนอกยังตีไม่ครบ จึงไม่สามารถเดินทางมาด้วยวิธีอื่นได้เพราะ

ติดบาร์เรียร์ระหว่างเมือง จ�าเป็นจะต้องใช้วิธีผ่านประตูเชื่อมเมือง”  

การ์เดยีนกล่าวเสยีงเข้ม เพราะเสยีเงนิกบัเรื่องนี้ไปไม่น้อย ยิ่งมองคนของ 

กลิด์ราชนิทีี่ยิ้มตอนรบัเงนิ ท�าให้ยิ่งแค้นใจ แต่ปัญหานี้กค็งจะคลี่คลาย

ถ้าตเีมอืงได้ การใช้สทิธิ์ท�าบตัรประจ�าเมอืงในฐานะเจ้าเมอืงกค็งง่ายขึ้น 

และคงท�าเงนิจากธรุกจินี้ได้ไม่น้อย ตอนนี้คงต้องยอมจ่ายไปก่อน

“แต่ถ้ารอครบเวลา ระบบกจ็ะวาร์ปมาให้โดยอตัโนมตันิี่คะ ไม่เหน็

จ�าเป็นต้องเสยีเงนิ หรอืไม่กส็่งมาบางส่วนก่อนกไ็ด้” ลลติาแย้งตามกฎ

การอ�านวยความสะดวก เนื่องจากผูเ้ล่นหลายคนไม่ต้องเสยีเวลาเดนิทาง 

สามารถท�าภารกจิอื่นระหว่างช่วงเวลาได้ เพราะบางพื้นที่อาจต้องใช้เวลา

เดนิทางหลายเดอืน

“เรื่องนั้นผมขอเป็นคนตอบแล้วกันครับ เนื่องจากกิลด์หายนะ

เป็นกลิด์เจ้าเล่ห์ ชั่วร้ายอย่างที่ไม่เคยมมีาก่อนในเกมนี้ ดงันั้น เราไม่อาจ

วางใจได้เลยว่าพวกนั้นจะไม่วางกับดักใดๆ ไว้ จึงต้องใช้เวลาสามวัน
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ส�ารวจกบัดกัทั้งหมดเพื่อความปลอดภยั ส่วนที่ไม่เอามาบางส่วนนั้น เป็น

เพราะระบบจะสุ่มผู้เล่นกระจายตัวรอบเมือง ท�าให้ช่วงนั้นเกิดสภาวะ

สญุญากาศ ซึ่งอาจถูกโจมตไีด้ เราจงึต้องขนคนที่มสี่วนร่วมมาให้หมด

เพื่อจดัตั้งกองธงทั้งเจด็สบิสองอย่างสมบูรณ์” กงซนุแทรกตอบค�าถามนี้

“แสดงว่าศึกครั้งนี้มีความมุ่งมั่นมาก ทั้งเงินลงทุน การฝึกซ้อม 

เรียกได้ว่าทุ่มหมดหน้าตัก แพ้ไม่ได้เลยสิคะ” ลลิตาถามจี้ส่วนส�าคัญ 

เพราะถ้าแพ้ขึ้นมาความสูญเสียที่เกิดขึ้นในครั้งนี้คงเป็นเหตุการณ์ใหญ่

ในหน้าประวตัศิาสตร์เกม WUO

“ไม่ใช่แพ้ไม่ได้ครบั แต่เราจะไม่แพ้ เราจะสู ้เพื่อความถกูต้อง เพื่อ

น�าเกมของเรากลับคืนมา ให้มันรู้ไปว่า ตราบใดที่ยังมีคุณธรรม เราจะ 

ไม่แพ้”

“ใช่ เราจะไม่แพ้”

“เราจะต้องก�าจดักลิด์หายนะไปให้ได้”

“เอาความสขุในการเล่นเกมของเรากลบัคนืมา”

“เอาน้องออดี้คนืมา”

“เราจะสู้ให้สดุใจ”

เสยีงตะโกนสนบัสนนุดงักกึก้องหลงัจากการ์เดยีนพูดกระตุ้น

ลลติาต้องรอเวลาสกัพกัเสยีงถงึเบาลง

“งั้นคุณคิดว่าต้องใช้เวลาเท่าไรสงครามถึงจะจบลงคะ” ลลิตา 

ถามบทวิเคราะห์ในส่วนเวลาเพื่อที่จะได้ไปใช้ในตอนท้ายรายการว่า 

ฝั่งไหนกะเวลาได้แม่นย�ามากที่สดุต่อไป

“ตรงนี้ผมขอตอบครับ คิดว่าใช้เวลาแปดถึงสิบสองชั่วโมง 

เนื่องจากภายในเมอืงใช้สกลิไม่ได้ เราจงึต้องเผื่อเวลาไว้ แต่อย่างไรกต้็อง

จบก่อนยี่สบิสี่ชั่วโมงแน่นอนครบั” กงซนุตอบ

“งั้นค�าถามสดุท้าย หลงัจากที่คณุชนะ คณุจะท�าอะไรคะ”
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การ์เดยีนมองสมาชกิที่เฝ้ารอค�าตอบ เหล่าพนัธมติรต้องการจะรู้

เช่นเดยีวกนั

“ขอบคณุส�าหรบัค�าถามครบั ส�าหรบัศกึนี้ผมไม่ได้สู้เพื่อตวัเอง แต่

สู้เพื่อความถูกต้อง แต่เราคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับ หลังสงครามย่อม

เกดิการแก้แค้นของผูท้ี่แพ้สงคราม ผูอ่้อนแอที่แพ้ไม่รู้จกัแพ้ ทางกลิด์ป้อม

ฟ้าปฐพจีะเข้าบรหิารเมอืงเฮราโพลสิอย่างเตม็ที่ เปิดรบัผู้เล่นพนัธมติรที่

จะเข้ามาร่วมเตบิโตไปด้วยกนั เราจะไม่บงัคบั ถ้าใครไม่เข้าร่วมเรากย็งั

คุ้มครองทกุคนจากการแก้แค้น เท่าเทยีมกบัลูกกลิด์ทกุคน เพราะเราคอื

เพื่อน คอืคนที่เคยร่วมเป็น ร่วมตาย ผ่านสงครามที่แสนโหดร้าย ท�าสิ่ง

เหล่านี้มาด้วยกนั ด้วยเกยีรตขิองชื่อ การ์เดยีน ผู้พทิกัษ์ของทกุคน ผม

สญัญาครบั”

“เฮ!!!”

“สดุยอด”

“สมแล้วที่พวกเราเลอืก”

“ท่านการ์เดยีนหล่อที่สดุเลยฮ่า”

“เราจะสู้เพื่อเพื่อนเช่นกนั”

“น้องออดี้ต้องรกัผม”

“เราจะไปด้วยกนั จนถงึที่สดุ”

ภาพบนหน้าจอเป็นการตะโกนของผูเ้ล่นอย่างต่อเนื่อง ลลติาสรปุ

การสมัภาษณ์กลิด์ป้อมฟ้าปฐพเีมื่อครู่อกีครั้ง

“จบไปแล้วนะคะกับค�าสัมภาษณ์ คิดว่าทุกท่านคงจะทึ่งกับ

แนวคดิและวธิกีารของกลิด์ป้อมฟ้าปฐพ ีเนื่องจากมกีลิด์พนัธมติรเข้าร่วม

จ�านวนมากและกระจายตัว ทางเราจึงไม่สามารถไปสัมภาษณ์กิลด์ใด 

กิลด์หนึ่งได้ แต่โปรดวางใจ หลังจบศึกนี้ทางเราจะไปตามสัมภาษณ์ 

หัวหน้ากิลด์ทุกกิลด์ที่เข้าร่วมมาให้ทุกท่านได้รับฟังอย่างแน่นอนค่ะ  
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ต่อไปกส็มัภาษณ์หวัหน้ากลิด์ผู้ลกึลบั กลิด์อนัดบัหนึ่งกนัค่ะ”

ภาพตัดเป็นภายในปราสาท ชายหนุ่มผมสีน�้าตาลยาวถึง

ต้นคอ สวมชดุเกราะสฟ้ีามรีปูมงักรที่หน้าอก ก�าลงัท�าหน้าบอกบญุไม่รบั 

ทีแรกลลิตาไม่กล้าเดินเข้าไป แต่พอชายหนุ่มเห็นเธอก็คลี่ยิ้มให้อย่าง

อบอุน่ หญงิสาวจงึก้าวไปเพื่อสมัภาษณ์ ข้างกายชายหนุม่มหีญงิสาวอกี

สี่คนใส่ชุดกิโมโน ชุดเกราะลายมังกรสีฟ้า ชุดเกราะลายมังกรแปดหัว 

และชุดแม่มด ทั้งสี่สาวงดงามและโดดเด่นเมื่อยืนเคียงข้างกับชายหนุ่ม

ผมสนี�้าตาล ท�าให้รู้สกึได้ถงึพลงับางอย่างที่แผ่ออกมา

“สวสัดค่ีะ ไม่ทราบว่าคณุคอื The One หวัหน้ากลิด์ประจ�าเมอืงนี้

ใช่หรอืไม่คะ”

“ครบั คณุคงเป็นคณุลลติาที่ตดิต่อมาใช่ไหมครบั”

“ค่ะ ฉนัลลติาจากช่อง WUO จะมาขอสมัภาษณ์ก่อนสงคราม ซึ่ง

ทางเราจะฉายข้อมูลเหล่านี้หลังสงคราม และจ่ายค่าตอบแทนให้ 5 

เปอร์เซน็ต์ ของรายได้ค่ะ” ลลติาตอบ

“ว้าว คณุลลติาจรงิๆ ด้วย หนูเป็นแฟนตวัยงเลย ดูทกุเทปเลย 

นะคะ เซฟเกบ็ไว้ด้วย” อควอรสิยื่นหน้ามายิ้มดใีจ

“ใช่ หนขูอลายเซน็ด้วยนะคะ ถ้าเพื่อนหนรููน้ะ ต้องอจิฉาแนเ่ลย” 

เอซสิหยบิสมดุกบัปากกาส่งให้

“เขยีนว่า ให้เอซสิกบัอควอรสิ แฝดผู้น่ารกันะคะ”

“ได้ค่ะ” ลลติารบัสมดุกบัปากกาขึ้นมาเซน็ก่อนเพื่อการสมัภาษณ์

จะได้ง่ายขึ้น

“ขอบคุณค่ะ เย้! ได้ลายเซ็นคุณลลิตาแล้ว” เอซิสยื่นสมุดให้ 

อควอรสิดู ก่อนกระโดดดใีจไปด้วยกนั

โป๊ก!
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