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แอดเวนเจอร์เวิลด์ ออนไลน์ เล่าเรื่องของ ‘ชาง’ สาวหล่อที่สุดแสนจะ 

เบื่อหน่ายกับการถูกตามตื๊อให้ ไปเป็นนายแบบ เธอได้หนีแมวมองจนไปพบกับเกม  

แอดเวนเจอร์เวิลด์ ออนไลน์ จึงได้ลองตัดสินใจเล่นดูเพื่อฆ่าเวลา  

 ชาง หรือชางหลง ได้รับไข่ปริศนามาใบหนึ่ง ซึ่งภายหลังได้กลายเป็นสัตว์

เลี้ยงคู่ใจและร่วมออกผจญภัยไปในโลกกว้าง เธอค้นพบภารกิจที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง

ได้ด้วยความบังเอิญ และต้องฝ่าฟันกับดักต่างๆ เพื่อหาทางมีชีวิตรอด โดยที่ ไม่รู้

เลยว่า จุดหมายข้างหน้ามีความลับบางอย่างให้ชางหลงได้ ไขปริศนาและคลี่คลาย 

ทว่าเธอจะทำสำเร็จหรือไม่ คำตอบอยู่ในเล่มนี้แล้ว  
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 หากนับย้อนกลับไปในปีที่มอนสเตอร์โซลออนไลน์ นิยายบนเว็บเด็กดี 

ดอทคอม (ซึ่งขณะนั้นยังไม่ได้ตีพิมพ์) ขึ้นไปคว้าอันดับหนึ่งของหมวดแฟนตาซีได้ 

สำเร็จ ขณะนั้นยังมีนิยายติดท็อป 10 อีกเรื่อง ที่มีความสนุกสนานและเพลิดเพลิน

ในอีกสไตล์ ก็คือแอดเวนเจอร์เวิลด์ ออนไลน์นี่เอง 

 เรื่องนี้มีตัวเอกเป็นผู้หญิงที่เป็นคนดำเนินเรื่อง แต่ความที่เธอเป็นสาว 

อกไข่ดาว หล่อ สวย ห้าว และเท่ บางครั้งก็ทำให้คนอื่นเข้าใจผิดว่าเป็นผู้ชายและ

สร้างปัญหาให้ตัวเองไม่น้อย นี่เป็นจุดเด่นที่ทำให้นิยายเรื่องนี้แตกต่างจากเรื่อง

อื่นๆ 

 ซึ่งชางหลงเองก็เป็นนักผจญภัย เผชิญโชค และนักบู๊ตัวยง โดยปกติแล้ว

เราจะได้เห็นตัวเอกผู้หญิงในนิยายแฟนตาซีทั่วไปมักจะไม่บู๊ (เพราะบู๊ ไม่เป็น) แต่

เรื่องนี้ชางหลงสาวห้าว (ซ่อนหวาน) ของเราก็บู๊กันสนั่นลั่นกระดาษเลยทีเดียว 

ตัวอย่าง
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 นิยายเรื่องนี้ดำเนินเรื่องราวไหลลื่น น่าติดตาม ชวนอ่านแบบต่อเนื่อง และ

มีความสนุกสนานเพลิดเพลินที่ ไม่ซ้ำใคร เป็นประเภทที่สนุกไปอีกแบบ อ่านแล้ว

รู้สึกมีความสุข ไม่เครียด หัวใจพองโต เพราะมีทั้งมิตรภาพของผองเพื่อนและ 

รักโรแมนติกกุ๊กกิ๊กตามประสาวัยรุ่นให้ ได้ลุ้นว่าจะลงเอยกันอย่างไร 

 ซึ่งเรื่องนี้ถึงแม้จะไม่สลับซับซ้อนและหักมุมเท่ามอนสเตอร์โซลฯ นิยาย

แฟนตาซีขึ้นหิ้งที่สำนักพิมพ์สยามอินเตอร์บุ๊คส์รับประกันความมันส์ขั้นสุดยอด 

 หรืออาจไม่เวอร์ อลังการงานสร้าง ถล่มเมืองราบในพริบตาเดียวแบบ 

แพนเจียฯ และอาจไม่เด็กแนว บ้าหลุดโลก ขำท้องแข็ง ฮาลั่นป่าเท่าอีโวลูชั่นฯ 

 แต่ต้องยอมรับว่า แอดเวนเจอร์เวิลด์ ออนไลน์ ก็มีเสน่ห์ในแบบฉบับของ 

ตัวเอง (มากเสียด้วย) 

 รับประกันเลยว่าทุกคนที่เข้ามาอ่านเรื่องนี้ต้องยิ้มมากแน่ๆ 

 

 

บรรณา∏ิการ 

ตัวอย่าง
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 แอดเวนเจอร์เวิลด์ ออนไลน์ เดินทางมาถึงเล่มสุดท้ายของภาคแรกแล้ว 

ชางหลงและเหล่าผองเพื่อนต่างเติบโตขึ้น และมีหนทางเดินของแต่ละคนอย่าง

ชัดเจน ไม่ว่าจะในเรื่องของการเลื่อนระดับพื้นฐาน ไหวพริบการใช้ชีวิตภายในเกม 

หรือความสามารถเฉพาะตัวต่างๆ แม้ว่าทุกคนจะต้องแยกจากกันไป แต่มิตรภาพ

และความผูกพันก็ยังคงอยู่ เพราะมีความมุ่งหวังต่างกัน พวกเขาจึงจำต้องโบกมือ

ลา แต่เชื่อเถอะว่า พวกเขายังคงโหยหาคืนวันที่เคยได้ร่วมผจญภัยไปด้วยกัน และ

รอคอยที่จะกลับมาร่วมเดินทางกันอีกครั้ง 

 เมือ่ยอ้นกลบัไปดตูัง้แตเ่ลม่หนึง่ วนัแรกทีช่างหลงไดเ้ขา้เลน่เกม แอดเวนเจอร ์

เวิลด์ ออนไลน์ เธอได้สอนให้ใครหลายคน ได้รู้จักกับมิตรภาพและความมีน้ำใจ

อยา่งแทจ้รงิ คนทีจ่ะเรยีกไดว้า่เพือ่น หรอืมติรแท้ ไดอ้ยา่งเตม็ปาก ความสนกุสนาน

จากการเล่นเกมที่แตกต่างออกไป หลายคนเล่นเกมเพื่อหาผลประโยชน์บางอย่าง 

เพื่อความยิ่งใหญ่ เพื่อความสะใจ เพื่อเงินทอง เพื่อชื่อเสียง เพื่อตามหาความรัก 

หรือเพื่ออะไรอีกมากมาย การเล่นเกมจึงดูจริงจังไม่สมกับคำว่าเกม จะมีกี่คนที่เล่น

เกมเพราะว่ามันเป็นเกม และสนุกสนานไปกับมันจริงๆ จะมีกี่คนที่เดินเตร็ดเตร่ 

ชมวิวทิวทัศน์จำลองอันสวยงาม มากกว่าจะเดินผ่านไปอย่างเร่งรีบเพื่อเก็บค่า

ประสบการณ์ 

 ลูกแมวขาวดำเคยชอบเล่นเกมออนไลน์เหมือนกัน และจะเลือกเกมที่ภาพ

สวยๆ ระบบเกมที่ค่อนข้างให้อิสระในการเล่น จำได้ว่าเล่นเกม RAGNAROK  

เป็นเกมแรกกับเพื่อนๆ สมัยเรียน และต้องเสียความรู้สึกกับมัน เมื่อเจอพวก

เกรียนเดินเข้ามาด่า ทั้งที่ไม่รู้จักกัน แถมไอดียังถูกแฮ็ก ของที่ตัวละครสวมใส่หาย

ไปหมด ขนาดการเล่นเกมที่น่าจะเป็นการคลายเครียด และทำให้เรารู้สึกสนุกไปกับ

ตัวอย่าง



มันก็ยังมีคนจริงจังถึงขนาดขโมยของในเกมของคนอื่นได้ อยากเก่งแต่ไม่อยาก 

เล่นเองก็ใช้บอท ความสนุกและเสน่ห์ในการเล่นเกมออนไลน์ ก็เลยลดลงเรื่อยๆ 

ตอนนี้ลูกแมวขาวดำเลยไม่ได้เล่นเกมออนไลน์อีกเลย แต่หันมาเล่นเกมออฟไลน์ใน

แอนดรอยด์แทน 

เชื่อว่าคนที่อ่านนิยายแนวเกม คงเป็นคอเกมอยู่แล้วเสียส่วนใหญ่ นิยาย

เองก็คงไม่ต่างไปจากเกม มีไว้เพื่อความสนุกสนาน คลายเครียด แม้จะมีบางคนที่

ลูกแมวขาวดำรู้สึกว่าจริงจังกับการอ่าน ถึงขั้นจับผิดนู่นนี่ มองหาข้อผิดพลาดและ

ความไม่สมเหตุสมผลมากมาย จนทำให้รู้สึกสงสัยไปว่า เขาอ่านนิยายเรื่องหนึ่ง

ด้วยความคิดแบบไหนกันแน่ แต่รู้ ไหม นิยายแฟนตาซีนั้น ความไม่สมเหตุสมผลก็

คือความสมเหตุสมผล เพราะอย่างนั้นมันถึงสนุกไม่ใช่หรือ เพราะอย่างนั้นถึง 

มีเรื่องเหนือความคาดหมายมากมาย มีเรื่องให้ลุ้นระทึกตื่นเต้นไปกับมัน เรื่องที่

บางครั้งคนเราอาจไม่เคยจินตนาการถึง และไม่ว่าคุณจะหยิบนิยายเรื่องหนึ่งมา 

อ่านด้วยความรู้สึกอย่างไร โดยเฉพาะนิยายเรื่องนี้ ขอให้เปิดใจ และสนุกไปกับมัน

นะคะ 
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ตัวอย่าง
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ครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้ามันก็เป็นเรื่องน่ายินดีอยู่หรอก แต่สายตาของ

สมาชิกในครอบครัวที่จับจ้องมานั้น ทำให้ทั้งเจ้าของทั้งสัตว์เลี้ยงอยากจะหนี

ไปให้พ้นๆ เสียเดี๋ยวนั้น ทำไมน่ะหรือ ก็เพราะสายตาที่มองมาเต็มไปด้วย

ความคาดหวัง ภาคภูมิ และอิจฉา คิทสึเนะรู้ว่าเมื่อก่อนสายตาที่ครอบครัว

ใช้มองมันคงไม่ใช่อย่างนี้แน่ แต่จิ้งจอกในร่างจำแลงสองตน ที่น่าจะเป็น  

พ่อและแม่ของคิทสึเนะยังคงนั่งนิ่งไม่พูดไม่จา หลังจากที่เชิญมันและ  

ชางหลงเข้ามานั่งในบ้านแล้ว 

“เจา้คงรู.้..วา่เราคดิทอดทิง้เจา้” แมข่องคทิสเึนะเริม่ตน้พดูดว้ยนำ้เสยีง

และสีหน้าเรียบเฉย ทุกคนต่างหันไปมองด้วยความสนใจ และหยุดพูดคุย

จ้อกแจ้กทันที 

“สี และลายบนเปลือกไข่บอกอะไรได้หลายอย่าง อย่างเช่นความ

สูงส่งของสิ่งที่กำลังจะถือกำเนิด ในกรณีของเจ้า หากเกิดมาก็จะเป็นสมาชิก

ชั้นล่างของฝูง อ่อนแอที่สุด ไร้พลังที่สุด และยังจะต้องถูกสมาชิกฝูงดูถูก

เหยียดหยาม...” พ่อของคิทสึเนะพูดต่อด้วยน้ำเสียงเรียบนิ่งเช่นเดียวกัน 

“เราคิดทบทวน การให้เจ้าถือกำเนิดขึ้นมาคงเป็นการทรมานเจ้า 

มากกว่าการปล่อยให้เจ้าตายไปทั้งที่ยังอยู่ในไข่...” แม่ของคิทสึเนะพูดต่อ 

สายตาที่มองคิทสึเนะดูลึกล้ำยากจะคาดเดา 

ตัวอย่าง



“แต่เจ้าก็ ไม่ตาย แถมยังได้เป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์สายเลือดบริสุทธิ์... 

มนุษย์ที่เลี้ยงดูเจ้าไม่ได้รังเกียจ และโยนเจ้าทิ้งไปอย่างที่เราคิดจะทำ และ

ยังช่วยให้เจ้าขึ้นสู่สถานะเทพ เจ้าคงมีความสุขมากสินะ...” พ่อของคิทสึเนะ

ปรายตามองชางหลง ที่กำลังลูบศีรษะคิทสึเนะอย่างเอ็นดู จิ้งจอกน้อยพยัก

หน้าให้กับพ่อของตนเองอย่างมีความสุข ใช่แล้ว ก็มันมีความสุขจริงๆ  

“...งั้นหรือ” ปรากฏรอยยิ้มน้อยๆ ที่มุมปากของแม่คิทสึเนะ ดวงตา

ของนางฉ่ำเยิ้มเล็กน้อย นางลุกขึ้นแล้วเดินเข้าไปในห้องห้องหนึ่ง จากนั้น  

ก็กลับออกมาพร้อมกับสร้อยคอทำจากหนังสัตว์ มีจี้เป็นเขี้ยวขนาดใหญ่  

สีขาว เรืองแสงนวลดูสวยงามเป็นอย่างมาก 

“เราไม่อาจขออภัยต่อสิ่งที่เคยได้ทำ แต่เราอยากบอกว่าเราภาคภูมิใจ

ในตัวท่าน นี่คือ เขี้ยวบรรพบุรุษ มันเป็นสิ่งมีค่าที่สุดเพียงอย่างเดียวที่เรามี 

ซึ่งไม่ได้ใช้วิชาภาพมายาสร้างขึ้นมา โปรดรับไว้ด้วยเถิด ท่านเทพ” พ่อของ

คิทสึเนะกล่าวด้วยน้ำเสียงจริงจัง ส่วนแม่ของคิทสึเนะก็ยื่นมือที่มีสร้อย 

“เขี้ยวบรรพบุรุษ” ออกมาด้านหน้า รอให้คิทสึเนะรับไป 

คิทสึเนะหันมามองชางหลงอย่างไม่แน่ใจ เมื่อเห็นว่าชางหลงพยัก

หน้าให้ มันจึงเดินไปด้านหน้า และให้แม่ของตนเองสวมสร้อยให้ ทันทีที่ได้

สวมสร้อยก็มีออร่าประหลาดแผ่ออกมาจากเขี้ยวซึ่งเป็นจี้ ออร่านั้นปกคลุม

ร่างของคิทสึเนะเอาไว้ตั้งแต่ปลายจมูกจนถึงปลายหาง ขนฟูๆ สีส้มทองของ

คิทสึเนะเริ่มดูเรียบและเงางาม เขี้ยวเล็บดูแหลมคมน่าเกรงขาม แม้จะอยู่

ในร่างก่อนการวิวัฒนาการ แต่กลับดูสง่างามสมกับที่เป็นสัตว์เทพยิ่งกว่า  

ตอนแรกฟักเสียอีก 

“สัตว์เลี้ยงในครอบครองคิทสึเนะได้รับไอเทมเครื่องประดับสัตว์เลี้ยง

เฉพาะเผ่าพันธุ์จิ้งจอก เขี้ยวบรรพบุรุษ เป็นผลให้ค่าคุณสมบัติพื้นฐานต่างๆ 

สูงขึ้นหนึ่งเท่าตัว” เสียงจากระบบทำให้ชางหลงถึงกับตะลึง ไอเทมแบบนี้

พวกผู้เล่นคงได้แย่งกันตาเหลือกแน่ โชคดีที่มันเป็นไอเทมสำหรับสัตว์เลี้ยง 

แถมยังจำกัดเผ่าพันธุ์ ที่สำคัญคือสภาพของมัน ดูยังไงก็ ไม่น่าเป็นที่ดึงดูด

ความสนใจให้ ใครคิดมาแย่งไปแน่ๆ ยกเว้นคนที่รู้ว่ามันคืออะไร และมี

คุณสมบัติอย่างไรเท่านั้น 
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ออร่าสีขาวนวลหายไปแล้ว หลงเหลืออยู่แค่ตรงเขี้ยวที่เป็นจี้จางๆ 

เท่านั้น ชางหลงและคิทสึเนะใช้เวลากับครอบครัวจิ้งจอกอยู่สักพักจึงจากมา 

จิ้งจอกน้อยดูมีความสุขมากขึ้น แม้ว่าพ่อกับแม่ของมันจะไม่ได้กล่าวขอโทษ

กับความคิดที่จะทอดทิ้งมัน ไม่แม้แต่จะพูดจาอย่างอ่อนโยนด้วย หรือ

กระทั่งโอบกอดด้วยความรัก แต่ถึงอย่างนั้นความรู้สึกที่ไม่ได้แสดงออกมาก็

ส่งผ่านมาถึง มันเป็นความรู้สึกที่อบอุ่นอ่อนโยน ขนาดที่ความหนาวเหน็บ

ของหิมะก็ทำลายความอบอุ่นนั้นไปไม่ได้ 

“อ๊ะ” ชางหลงอุทาน เมื่อออกมายืนตากหิมะอีกครั้ง 

“อะไรหรือขอรับนายท่าน?” คิทสึเนะหันมาถามชางหลงที่ยืนเกา

ศีรษะ มองซ้ายมองขวาอย่างสับสน 

“เราจะออกไปจากที่นี่กันยังไงล่ะ ฉันจำทางกลับไม่ได้นี่นา” ชางหลง

ตอบท่าทางไม่ทุกข์ร้อนอย่างที่ควรจะเป็น 

“ก็เรียกเดวี่จังออกมาสิขอรับ ให้เขาช่วยนำทางคงจะง่ายขึ้น” 

คิทสึเนะแนะนำ ชางหลงทำตาโตเท่าไข่ห่าน เมื่อนึกขึ้นได้ว่าเธอไม่ได้มีแต่

คิทสึเนะตัวเดียวที่ต้องเป็นห่วง เธอลืมไปเลยว่ามีหูลู่ที่ต้องกินต้องดื่ม กับผีๆ 

อีกสี่ตนในครอบครอง 

“ปลดผนึกหูลู่ อัญเชิญวิญญาณ!” ชางหลงเรียกปลดผนึกหูลู่ ซึ่งลง

มานอนแหมะอยู่บนพื้นหิมะอย่างอ่อนแรง ชางหลงรีบนำอัญมณีธาตุออกมา

ป้อนให้หูลู่ ไปหลายก้อน จนมันกลับมามีเรี่ยวแรงดังเดิม จากนั้นก็หันไป

สนใจกระเป๋าเป้ของตนเองที่ขยับเขยื้อนราวกับมีตัวอะไรดิ้นอยู่ข้างใน 

“อะ...อะไรน่ะ?” ชางหลงมองกระเป๋าท่าทางเลิ่กลั่ก กลัวจะเป็นสิ่งมี

ชีวิตที่เธอไม่ต้องการจะเจออยู่ข้างใน กระเป๋าของชางหลงขยับแรงขึ้นๆ   

จนในที่สุดหูลู่ก็อดรนทนไม่ได้ เดินไปเตะกระเป๋าป้าบใหญ่ 

“โอ้ย!” เสียงร้องอู้อี้ดังมาจากข้างในกระเป๋า ทุกคนต่างขมวดคิ้ว 

มองดูกระเป๋าของชางหลงอย่างงุนงง 

“ข้าว่าเสียงคุ้นๆ นะ” เดวี่จังว่า 

“อืม ข้าเองก็คิดว่าเสียงมันคุ้นๆ ชอบกล” ฮิสะจังเห็นด้วย 

“จะว่าไป เจ้าสิงโตน้อยไปไหนเสียล่ะ” คำพูดของอลิซจังทำให้  
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ชางหลงนึกได้ เธอรีบเปิดกระเป๋าออกดู และก็พบว่าหัวฟูจังกำลังตะเกียก  

ตะกาย พยายามออกมาจากกระเป๋า ชางหลงอุ้มมันออกมาจากกระเป๋า

พร้อมทั้งกล่าวขอโทษ ที่ลืมมันไปเสียสนิท 

“ลืมไม่ว่านะนายท่าน แต่ดันเอาข้ามายัดไว้ในที่ที่รกสุดๆ แบบนี้มัน

ไม่ไหวนะ” หัวฟูจังบ่น 

“บ่นอยู่ ได้ ขนาดข้าถูกทิ้งให้อดอาหารตั้งหลายวันยังไม่บ่นเลยนะ”   

หูลู่ว่า พร้อมทั้งเตะก้นหัวฟูจังไปอีกป้าบ 

“ว่าไงนะ จะหาเรื่องเรอะไอ้ม้าประหลาด!” หัวฟูจังลุกขึ้นทำท่า

เหมือนจะเอาเรื่อง 

“ใครเป็นม้าประหลาดหะไอ้สิงโตแคระ มาเลยเข้ามา ข้าจะเตะให้

กระเด็นเลย!” หูลู่เองก็ของขึ้นเช่นกัน เมื่อโดนเรียกว่าม้าประหลาด สามผี

ได้แต่งุนงง ไม่เข้าใจว่าหูลู่กับหัวฟูจังทะเลาะอะไรกัน แต่ที่รู้แน่ก็คือสองตัว

นี้กำลังจะตีกันอีกแล้ว 

“พอได้แล้ว!” เสียงเล็กๆ น่ารัก แต่ฟังดูจริงจังราวกับกำลังดุ ทำให้  

หูลู่และหัวฟูจังชะงักหันไปมอง รวมทั้งเดวี่จัง ฮิสะจัง และอลิซจังด้วย 

“ท่านพี่!/คิทสึเนะ!”  ทั้งหมดอุทานออกมาพร้อมกัน แม้จะตัวเล็กไป

หน่อย เสียงก็ฟังดูเด็กกว่าที่เคย แต่น้ำเสียงในการพูด (ดุ) ยังเหมือนเดิม

ไม่มีเปลี่ยน หลังจากนั้นแทนที่จะช่วยกันหาทางออก ทั้งสัตว์เลี้ยงทั้ง

ผีต่างคะยั้นคะยอให้ชางหลงเลี้ยงฉลอง ซึ่งชางหลงก็ยอมทำตามแต่โดยดี 

เพราะเรื่องของคิทสึเนะ เป็นเรื่องที่น่าฉลองที่สุดในตอนนี้แล้ว 

 

ควันไฟสีขาวมองเห็นได้แต่ ไกล ทำให้กลุ่มเพื่อนๆ ที่ออกตามหา  

ชางหลงตั้งแต่เช้า ต่างรีบรุดหน้าไปที่นั่น เมื่อเห็นว่าที่มาของกลุ่มควันสีขาว

นั้น มีผู้เล่นที่คุ้นหน้าคุ้นตา ซึ่งพวกเขากำลังตามหากันอยู่ ทุกคนจึงรีบ  

เดินเข้าไปหา และร่วมเลี้ยงฉลองกับผีๆ ของชางหลงด้วย กว่าทุกคนจะรู้ว่า

ชางหลงเลี้ยงฉลองทำไมก็เริ่มจะมึนๆ กันแล้ว 

“จิ้งจอกตัวที่นั่งอยู่บนตักท่านชางนั่นใครกันหรือคะ?” ดอกท้อถาม

ขึ้นด้วยความอยากรู้อยากเห็น เมื่อเห็นจิ้งจอกขนสีส้มทองตัวน้อยหน้าตา  
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น่ารัก แต่ดูน่าเกรงขามนั่งอยู่บนตักของชางหลง ไม่ยอมลุกไปไหนเลย 

“หือ คิทสึเนะไง เธอจำไม่ได้หรอกหรือดอกท้อ” ชางหลงถาม ทั้งที่

ดอกท้อก็เคยเห็นคิทสึเนะในร่างก่อนการวิวัฒนาการแล้ว แต่ดูเหมือนเธอจะ

จำไม่ได้เลย 

“หา!” ทุกคนอุทานขึ้นพร้อมกัน และต่างจ้องมองจิ้งจอกน้อยบนตัก

ของชางหลงกันเป็นตาเดียว แม้มันจะดูน่าเกรงขาม แต่ก็ดูไม่น่าจะเป็นสัตว์

เทพเลยสักนิด 

“ชางหลง เอ่อ ทำให้คิทสึเนะเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์เลือดบริสุทธิ์อย่าง

สมบูรณ์ได้แล้วหรือครับ?” ซิคฟรีดถาม มองดูคิทสึเนะที่เปลี่ยนไปเล็กน้อย

จากที่คุ้นเคย  

“อือฮึ ฉันเจอเทพอินาริ และให้เขารับรองฐานะของคิทสึเนะให้แล้ว

ล่ะ” ชางหลงตอบ พลางลูบหัวคิทสึเนะอย่างอารมณ์ดี 

“ดีจังเลยนะ ดีใจด้วยนะคิทสึเนะ!” โอเลี้ยงว่า คิทสึเนะพยักหน้ารับ 

แม้จะมีฐานะที่สูงส่งเทียบเท่าสัตว์เทพแล้ว แต่คิทสึเนะก็ยังคงเป็นสัตว์เลี้ยง

ที่สุภาพเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 

“เฮ่ ข้ารู้สึกแปลกๆ นะ” เดวี่จังที่นั่งร่วมวงด้วยทักขึ้นมา ยิ่งกว่านั้น

ทัง้ฮสิะจงั อลซิจงั และหวัฟจูงักด็เูหมอืนจะรบัรูถ้งึบางอยา่งที่ไมน่า่ไวว้างใจได้ 

หูลู่และคิทสึเนะทำหูผึ่ง กระดิกหูเงี่ยฟังเสียงอย่างตั้งใจ ส่วนเดวี่จังลุกขึ้น

ลอยละล่องหายไปในความมืด 

“อะไรน่ะ ท่าทางจริงจังมากเลย” เทวดาหน้าแมวมีสีหน้าตื่นๆ 

เพราะรู้ว่าถ้าสัตว์เลี้ยงมีปฏิกิริยาแบบนี้ แสดงว่าต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากล

แน่ๆ  

“ผมว่าบรรยากาศแถวนี้มันเย็นยะเยือกขึ้นนะ” คิมหันต์มองซ้ายมอง

ขวาอย่างหวาดระแวง ส่วนถังขยะเปียกปิดฝากระโดดไปเกาะแขนโอเลี้ยง

เอาไว้แน่นหนึบเป็นที่เรียบร้อย โดยไม่แคร์สายตาของใครทั้งสิ้น เพราะเขา  

รู้ดีว่าบรรยากาศแบบนี้มันเหมาะที่จะเจอผีเป็นที่สุด 

“มีคฤหาสน์ประหลาดโผล่มาบนลานโล่งตรงโน้นแน่ะ ท่าทางมีพิรุธ

นะข้าว่า” เดวี่จังโผล่มาจากความมืด ทำให้ถังขยะเปียกฯ สะดุ้ง เขาชี้มือไป
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ทางด้านหลังของตัว ซึ่งเพื่อนๆ ของชางหลงต่างยืนยันว่าในตอนกลางวันมัน

เป็นแค่ลานโล่งกว้างไม่มีสิ่งปลูกสร้างอะไรทั้งสิ้น แม้กระทั่งในตอนกลางคืน

ก็เถอะ  

“เรื่องประหลาดอีกแล้ว” โอเลี้ยงอุทานขึ้น ก่อนหน้าพวกเขาก็เจอ

เข้ากับเรือผี ที่พาไปยังดินแดนแห่งคนตาย คราวนี้เจอคฤหาสน์ลึกลับที่อาจ

จะเป็นคฤหาสน์สยองขวัญ เขาเองน่ะไม่ค่อยกลัวเท่าไรหรอก แต่ ไอ้คน

ข้างๆ นี่สิ ทำเอาเขามีอารมณ์ร่วมไปด้วยทุกครั้ง 

“ไปดูกันมั้ย?” ชางหลงกล่าวชวนท่าทางตื่นเต้น แต่ทุกคนกลับมอง

เธอด้วยสีหน้าตกตะลึงแทน 

“จ...จ...จ...จะไปจริงๆ ง่ะน้องชางหลง!?” ถังขยะเปียกฯ ทำท่าตกใจ 

“อือฮึ แต่ถ้าไม่มีใครไปด้วยก็ไม่เป็นไรหรอก เพราะฉันก็มีคนติดตาม

เยอะอยู่แล้ว” ชางหลงปล่อยคิทสึเนะลงจากตักแล้วลุกขึ้น เธอเป็นคนเดียว

ที่ไม่ได้ดื่มเหล้ากับคนอื่นๆ แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่มีใครมีอาการเมาค้างให้เห็น

อีกเลย 

ชางหลงไม่รอให้เพื่อนๆ ตอบอะไร ก็เดินตามเดวี่จังที่อาสานำทางไป

ทันที ตามด้วยเหล่าสัตว์เลี้ยงและผีของเธอ เมื่อเดินเข้าไปใกล้บริเวณ

คฤหาสน์ ซึ่งเป็นคฤหาสน์สไตล์ญี่ปุ่นทำจากไม้สักหลังใหญ่ ตั้งตระหง่านอยู่

ตรงหน้า บริเวณประตูทางเข้ามีโคมไฟสีส้มสลัวส่องแสงชวนสยองอยู่เพียง

ดวงเดียว 

“บรรยากาศส่อนะ” ชางหลงวิเคราะห์ 

“แตเ่จา้คงไมก่ลวัใช่ไหมละ่ มผีีในครอบครองตัง้สีต่นแลว้นีน่า” เดวีจ่งั  

หันมาบอกชางหลง 

“ในนัน้มเีพยีบแน่ๆ ” ฮสิะจงัขมวดคิว้พดูขึน้ อลซิจงัพยกัหนา้เหน็ดว้ย 

“ขึ้นอยู่กับว่าพวกข้างในนั้นจะโผล่มาในแบบไหนละนะ” ชางหลง

ตอบ และเดินเข้าไปยังบริเวณลานกว้างที่มีคฤหาสน์ปริศนาตั้งอยู่ บริเวณ

นั้นอยู่นอกเขตของป่าสนค่อนข้างร้าง เวลากลางวันจะมีสัตว์อสูรกระจุกอยู่

เป็นจำนวนมาก แต่เวลานี้ ไม่พบว่ามีสัตว์อสูรใดๆ อยู่บริเวณนี้เลย 

ชางหลงเดินไปจนถึงประตูคฤหาสน์ และกำลังเอื้อมมือไปเปิด   
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แต่ ได้ยินเสียงร้องเรียกของเพื่อนๆ เสียก่อน เมื่อเธอหันไปมองก็พบว่า

เพื่อนๆ ต่างพากันวิ่งเข้ามาหา แม้ว่าบางคนจะมีท่าทางฝืนใจอย่างที่สุด

ก็ตาม พวกเขาตั้งกลุ่มและเดินผ่านประตูที่เปิดออกเอง พร้อมกับเสียงลั่น

เอี๊ยดอ๊าดของบานประตูดังสนั่น 

พรึ่บ! 

ดวงไฟสีฟ้าออกขาวปรากฏขึ้นตรงหน้าทุกคน เมื่อพวกเขาก้าวเข้ามา

ในคฤหาสน์กันหมดแล้ว แต่ประตูยังคงเปิดอ้าไว้ ถังขยะเปียกฯ ต้องงับมือ

ตัวเองเพื่อไม่ให้แหกปากร้องลั่นจนขายขี้หน้าสาวๆ เข้า เบื้องหลังดวงไฟนั้น

มีเงารางๆ ของหญิงสาวในชุดกิโมโนสีขาวยืนอยู่ เธอก้มหน้านิ่งร้องไห้

กระซิกๆ  

“พวกเจ้ามาช่วยปลดปล่อยข้าสินะ” เสียงยานคางดังมาจากหญิงสาว

ในชุดกิโมโนนั้น เธอค่อยๆ เงยหน้าขึ้นมามองผู้มาเยือน ดวงหน้านั้น

สวยงาม แต่ดูเศร้าหมองมีน้ำตาใสๆ อาบอยู่สองข้างแก้ม 

“ปลดปล่อย?” ชางหลงทวนคำท่าทางงงๆ แต่คนอื่นๆ กลับนิ่งเงียบ

กลืนน้ำลายดังเอื๊อก ไม่มีใครกล้าก้าวมายืนเคียงข้างชางหลงเลยสักคน ยก

เว้นซิคฟรีดซึ่งดูจะไม่กลัวสักเท่าไร 

“โปรดตามหาหีบสีทองที่คล้องโซ่และมียันต์แปะไว้รอบ หาให้เจอ

แล้วทำลายสายโซ่และยันต์เพื่อปลดปล่อยวิญญาณข้าด้วยเถอะ...” 

“ผู้เล่นชางหลงได้รับภารกิจลับปลดปล่อยวิญญาณเจ้าสาว ผู้เล่นชาง

หลงมีเวลาทำภารกิจลับให้สำเร็จจนถึงตีห้าของวันนี้” เสียงจากระบบ

ประกาศขึ้นทันทีที่หญิงสาวในชุดกิโมโนพูดจบ เพื่อนๆ ของชางหลงก็ได้ยิน

กันทั่ว ทุกคนจึงอ้าปากพะงาบๆ ทำอะไรไม่ถูก โดยเฉพาะเทวดาหน้าแมว 

และเดสทินี่หัวหน้ากิลด์อิมมอทัลที่ยังไม่เคยได้รับภารกิจลับแบบนี้มาก่อน 

 

ชางหลงหันไปมองเพื่อนๆ เป็นเชิงถามว่าพวกเขาอยากจะรับภารกิจ

นี้ ไหม ซึ่งทุกคนยกเว้นถังขยะเปียกฯ กระตือรือร้นอยากจะทำภารกิจลับนี้

เต็มที่ แม้ว่าพอจะรู้อยู่รางๆ แล้วว่าจะเจอกับอะไรในคฤหาสน์หลังนี้ เมื่อ

ชางหลงที่เป็นหัวหน้ากลุ่มตอบรับภารกิจ ประตูคฤหาสน์ก็ปิดลงทันทีอย่าง
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เงียบเชียบ เทียนไขบนเชิงเทียนติดฝาผนังลุกโชนขึ้น ส่องให้เห็นเส้นทางใน

คฤหาสน์ได้สลัวราง ซึ่งมีอยู่หลายเส้นทางทีเดียว 

“แยกกันไปไหม?” ชางหลงถาม ซิคฟรีดเรียกไลแคนท์ออกมาเพื่อ

ความอุ่นใจ คิมหันต์ก็เรียกเฟลอนออกมา แม้มันจะไม่ช่วยให้รู้สึกอุ่นใจเลย

แม้แต่น้อยก็ตาม เทวดาหน้าแมวเรียกนากสีขาวตัวที่ใหญ่ที่สุดของเธอออก

มา ส่วนดราโก้ ไม่อาจปลดผนึกหางไฟออกมาจากแหวนได้ เพราะตัวมัน

ใหญ่พอๆ กับทางเดิน ขืนปลดผนึกมันออกมา ก็จะกลายเป็นสร้างวิกฤตมาก

กว่าเปิดโอกาสรอด 

“ฉันกับเด็กๆ ของฉันจะไปทางนั้น ส่วนพวกนายก็แบ่งกันเองแล้วกัน

วา่ใครจะไปกบัใคร ไปละ่” ชางหลงพดูจบกแ็ยกเดนิไปยงัเสน้ทางทีอ่ยูข่า้งหนา้ 

แน่ละว่าไม่มีใครกล้าหาญพอจะขัดชางหลง เพราะเธอมีทั้งหัวฟูจัง วิญญาณ  

พญาราชสีห์แห่งทุ่งสะวันน่า เดวี่จังวิญญาณอดีตราชาโจรสลัด ฮิสะจัง

วิญญาณยอดซามูไร อลิซจังวิญญาณสาวงามที่นิยมชมชอบเลือด และสัตว์

ศักดิ์สิทธิ์สายเลือดบริสุทธิ์สองตัวที่ดูน่าเกรงขาม 

เส้นทางที่ เหลืออีกสามสาย ซิคฟรีด ดอกท้อ ดราโก้ และเจ้า

ไลแคนท์ตกลงไปด้วยกันที่เส้นทางคู่ขนานกับเส้นทางที่ชางหลงเลือก เส้น

ทางทางซ้ายมือมีเดสทินี่ คิมหันต์ เทวดาหน้าแมว และเจน ซึ่งค่อนข้าง

คึกคักหน่อย เพราะมีสัตว์เลี้ยงถึงสองตัว เส้นทางด้านขวาสองคู่หูโอถัง 

และฮีโร่ กลุ่มนี้ ไม่มีสัตว์เลี้ยงติดตามไปสักตัว ที่สำคัญถังขยะเปียกฯ ก็ดัน

เกาะโอเลี้ยงแจ จนเขาคิดว่าถ้ามีสัตว์อสูรโผล่มาจริงละก็ คงได้ ไปบ้านเก่า

ก่อนเพื่อนๆ แน่ 

“นายเหนือขอรับ” อยู่ดีๆ เซดริก และมิวริกก็เรียกชางหลง ทำเอา

เธอสะดุ้งโหยงไปเหมือนกัน 

“เซดริกกับมิวริกหรือ?” ชางหลงกระซิบถาม สององครักษ์แห่งยมทูต

ปรากฏร่างขึ้นมาให้ชางหลงเห็น ทั้งสองพยักหน้ามีสีหน้าจริงจัง ก่อนที่เซด

ริกจะพูดขึ้นว่า 

“ข้าสัมผัสได้ขอรับ สี่องครักษ์แห่งยมทูตคนสุดท้ายอยู่ที่นี่” 

“หือ นายพูดจริงๆ นะ” ชางหลงถาม ท่าทางตื่นเต้นขึ้นมาทันที 
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เพราะถ้าเจอสี่องครักษ์แห่งยมทูตคนนี้ละก็ เธอก็จะเข้าใกล้บัลลังก์ของราชา

ยมทูตมากขึ้น และก็หมายถึงว่าเธอจะได้ปลดผนึกทักษะทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

กับอาชีพราชาแห่งความตายด้วย และต่อจากนั้นก็หมายถึงการไปถล่มกิลด์

ดาวมรณะให้ราบคาบกันล่ะ 

“ขอรับนายเหนือ พวกข้ามั่นใจ กลิ่นอายของเขารุนแรงมาก ที่ ไหน

สักแห่งในคฤหาสน์นี้ เฮนริกกำลังหลับใหล รอคอยให้นายเหนือปลุกเขาขึ้น

มาอีกครั้งอยู่ขอรับ” มิวริกพูดน้ำเสียงจริงจัง ชางหลงพยักหน้าและก้าวเดิน

ไปข้างหน้าอีกครั้ง เพราะเส้นทางช่วงนี้เป็นทางตรงเพียงสายเดียว ทอดยาว

ไปสู่ความมืดสลัวไม่มีที่สิ้นสุดเบื้องหน้า 

ชางหลงไม่สนใจหีบทองที่ใช้กักขังวิญญาณเจ้าสาวแล้ว เธอมุ่งความ

สนใจไปที่เฮนริก หนึ่งในสี่องครักษ์แห่งยมทูตคนสุดท้ายเพียงอย่างเดียว

เท่านั้น ส่วนเรื่องวิญญาณเจ้าสาวหน้าสวยก็ปล่อยให้เพื่อนๆ จัดการไป เป้า

หมายที่ชางหลงต้องการมากที่สุดในตอนนี้ก็คือ สามารถใช้ทักษะของอาชีพ

ราชาแห่งความตายได้ทั้งหมดไวๆ เท่านั้น 
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