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ดูเหมือนว่าคิมดกจาจะไม่ใช่คนเดียวที่รู้อนาคตของโลกใบนี้เสียแล้ว เพราะ 

จู่ ๆ ก็มีกลุ่มบุคคลปริศนาที่เรียกตัวเองว่า ‘นักพยากรณ์’ โผล่มา รบกวนแผนการ 

ต่าง ๆ ของเขา ยิ่งกว่านั้นคือรบกวนจิตใจกันชะมัด!

คิมดกจาเลยต้องเอาตัวเข้าไปคลุกวงในเพื่อหาข่าวสักหน่อย ซึ่งใบเบิกทาง 

ที่ดีงามที่สุดก็คือฐานะของ  ‘ยูจุงฮยอก’ ตัวเอกของ ‘สามวิธีการเอาชีวิตรอดในโลก 

ที่ล่มสลาย’ นั่นเอง 

ถึงหน้าตาจะไม่ให้ แต่คาแร็กเตอร์ของตัวเอกที่ค่อนข้างจะน่าหมั่นไส้นั่น 

คิมดกจาทะลุปรุโปร่งที่สุดแล้ว  เรื่องปลอมตัวแค่นี้สบายมาก!  มาร่วมล้วง 

ความลับของเหล่านักพยากรณ์  และลุ้นไม่ให้คิมดกจาของเราต้องโป๊ะแตก 

กันเถอะ

คำนำสำนักพิมพ์
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สงครามแห่งอนาคต
(6)

10

ไม่ได้เข้าใจผิดไปเอง
นัยน์ตาของชายคนนั้นหลังจากได้ยินชื่อของผม มันเบิกกว้างขึ้นในชั่วเสี้ยว 

วินาที

“หรือว่า...”

เขามองสำรวจใบหน้าผมอย่างระมัดระวัง จะว่าไปใน ‘สามวิธีรอด’ บรรยาย 

เกี่ยวกับยูจุงฮยอกเอาไว้ค่อนข้างมากทีเดียว โดยเฉพาะบทบรรยายที่ว่าหมอนั่น  

‘หน้าตาหล่อเหลา’ เจอบ่อยสุด ๆ และใบหน้าของผมก็... 

“ทำไม”

“ปะ...เปล่าครับ”

น้ำเสียงของชายคนนั้นแปรเปลี่ยนเป็นให้ความเคารพมากกว่าเดิม ผม 

ไม่รู้หรอกว่าทำไม แต่ในสมองของเขาคงจะคิดซับซ้อนน่าดู อย่างน้อยก็มีอยู่ 

เรื่องหนึ่งที่ไม่ผิดแน่ ผู้ชายคนที่อยู่ตรงหน้าผมคนนี้เป็นคนที่อ่านเรื่อง  ‘สามวิธี 

รอด’  แน่นอน ทั้งการที่ไม่ได้ถูกบันทึกไว้ใน [ลิสต์ตัวละคร] แล้วไหนจะเรื่องที่ 

ตกใจเมื่อได้ยินชื่อ ‘ยูจุงฮยอก’ อีก ยิ่งทำให้ผมแน่ใจมากกว่าเดิม

นัยน์ตาที่เปี่ยมไปด้วยความร้อนใจของเขาเบนไปหาอีฮยอนซองที่ยืนอยู่ 

ข้างผม

[ตรวจสอบคุณลักษณะ]

...อย่างนี้สินะ คงคิดที่จะขุดคุ้ยข้อมูลนั่นเอง ผมจงใจให้เวลาเขาสำรวจ 
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อีฮยอนซองให้พอใจแล้วค่อยเปิดปากพูด

“ไอ้คนไร้มารยาท ระวังสายตาไว้หน่อยดีกว่านะ”

“...” 

แค่นี้เขาก็คงจะตรวจสอบชื่อของอีฮยอนซองเสร็จแล้ว และก็คงได้รู้ 

ความจริงแล้วด้วยว่าไม่สามารถตรวจสอบหน้าต่างคุณลักษณะของผมได้ด้วย  

[ตรวจสอบคุณลักษณะ] ผมไม่รู้หรอกว่าเขาอ่าน  ‘สามวิธีรอด’  ไปมากแค่ไหน  

แต่มันมีวิธีอยู่จำนวนหนึ่งที่จะทำให้คนที่ไม่รู้จักหน้าค่าตาของยูจุงฮยอกอย่าง 

เขาคนนี้เชื่อผม

หนึ่งในนั้นก็คือ  [เนตรแห่งปราชญ์] สกิลระดับ  SS ที่ใช้ป้องกันการ 

ตรวจสอบ และยังใช้ในการตรวจสอบคนอื่นได้อย่างทรงพลังนั่นเอง  ตอนนี้ 

ชายคนนี้เริ่มมั่นใจแล้วว่าผมครอบครอง ‘เนตรแห่งปราชญ์’

“ใช้สกิลระดับ B แบบนั้นตรวจสอบแล้วคิดว่าฉันจะไม่รู้?”

ความตกตะลึงปรากฏขึ้นในดวงตา เพียงไม่นานมันก็ลามไปทั่วใบหน้า  

ตำแหน่งที่นัยน์ตากลอกไปมาของเขาจับจ้องเป็นที่สุดท้ายคือ ‘ธงแดง’  ของชุงมูโร 

ที่อยู่บนหลังของผม มันก็แน่อยู่แล้ว เพราะขีดจำกัดสูงสุดเท่าที่เขาจะสามารถ 

ตรวจสอบได้ถึง ‘หลักฐานการเป็นยูจุงฮยอก’ มันตรวจได้ถึงแค่ตรงนั้น

“ไอ้เวรนี่...!”

หนึ่งในชายที่อยู่หัวแถวเล็งหอกมาที่ผมอย่างข่มขู่ พวกนี้คงจะยังประเมิน 

สถานการณ์ไม่ออก แต่แล้วในจังหวะที่จองฮีวอนกับอีฮยอนซองกำลังจะก้าวออก 

มาข้างหน้า

โพละ! 

ศีรษะของชายที่ถือหอกก็ระเบิดออก เลือดสีแดงสดไหลทะลักออกมา 

ราวกับน้ำพุ คนทั้งกลุ่มกรีดร้องพร้อมทรุดตัวลงไปกองกับพื้น ผมมองเห็นสีหน้า 

ตึงเครียดของชายตรงหน้าผ่านน้ำพุเลือดที่ไหลออกมาไม่ขาดสาย

...ดูไอ้บ้านี่มันทำเข้า

เขาแหวกผู้คนในกลุ่มออกแล้วเดินเข้ามาหาผมช้า ๆ 

“ขอโทษด้วยครับ ดันให้ท่านผู้สูงส่งต้องเห็นภาพแย่ ๆ เสียแล้ว”

“อะไรกัน แกเป็นใคร” 
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เขาพยายามควบคุมสีหน้าตัวเองเมื่อได้ยินวิธีการพูดจาที่เย็นชา หมอนี่ 

ไม่เลวเลย แต่ก็นะ ถ้าผมเป็นเขา บางทีอาจจะหัวใจระเบิดไปแล้ว

“ผมขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการนะครับ ผมชื่ออีซองกุก รับหน้าที่เป็น  

‘รองผู้แทน’ สถานีทงมโยครับ”

เขาเดินมาหยุดอยู่ตรงหน้าผม ก่อนจะโค้งศีรษะให้อย่างมีมารยาท ไหน 

ดูซ ิ งั้นมาลองเล่นโรลเพลย์เป็นยูจุงฮยอกเต็มตัวกันเลยดีมั้ย

หลังจากจ้องหน้าเขาเขม็ง ผมก็เปิดปากพูดเสียงเย็นชา 

“ทงมโย? ดี งั้นก็ไสหัวไปได้แล้ว”

“...ครับ?”

“ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปที่นี่เป็นสถานีของฉัน ดังนั้นไสหัวไปซะ”

เขาอ้าปากค้าง

“นี่มันอะไรกัน...”

“ฟังที่ฉันพูดไม่รู้เรื่องหรือไง”

ผมก้มมอง ‘แท่นเสียบธง’ ที่มี ‘ธง’ ของสถานีทงมโยปักอยู่ อีซองกุกเพิ่งจะ 

เข้าใจว่าผมพูดถึงอะไร

“นะ...นั่นเป็นไปไม่ได้ครับ สถานีที่ถูกครอบครองแล้วไม่สามารถส่งมอบ 

ให้คนอื่น...”

“คิดว่าฉันโง่นักหรือไง แกเป็นรองผู้แทนไม่ใช่เหรอ”

“ครับ?”

“ในเมื่อมีสิทธิ์ในฐานะรองผู้แทนก็ย่อมส่งมอบสถานีได้อยู่แล้ว เรื่องแค่นี้ 

ไม่รู้?”

“...!”

“ฉันจะนับถึงสาม ถ้าไม่ส่งมันมา ฉันจะตัดคอพวกแกทั้งหมด หนึ่ง”

ใบหน้าของอีซองกุกแข็งทื่อ พวกเขาขยับเข้ามาล้อมผมไว้แล้วเริ่มแผ่ 

จิตสังหารรุนแรงออกมา จองฮีวอนกับอีฮยอนซองมีสีหน้ากระวนกระวายใจเพราะ 

ไม่รู้ว่าทำไมจู ่ๆ ผมถึงได้ทำเรื่องบ้า ๆ แบบนี ้ ส่วนผมยังคงพูดต่อ

“ฟังเหมือนฉันล้อเล่น? สอง”

หรือจำไม่ค่อยได้ เพราะอ่านฉากนี้ไปเมื่อสิบกว่าปีก่อน คงจะลืมไปแล้ว 
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สินะว่ายูจุงฮยอกเป็นคนแบบไหน ได้ ถ้าอย่างนั้นผมจะช่วยฟื้นความจำของ 

พวกเขาให้เอง

[สกิลเฉพาะตัว ‘พลังดวงดาราบริสุทธิ ์ Lv.2’ ถูกเปิดใช้งาน!]

[‘คมดาบแห่งศรัทธา’ ถูกเปิดใช้งาน!]

สีหน้าของอีซองกุกซีดเผือดเมื่อได้เห็นแสงสว่างสีขาวแผ่ซ่านออกมาจาก 

คมดาบ

นี่คือเกมไก่ตื่น1 การที่ยังจำชื่อของยูจุงฮยอกได้แสดงว่าอย่างน้อยเขาก็ 

ต้องรู้ว่าชายคนนั้นเป็นคนยังไง ถ้ารู้ว่ายูจุงฮยอกในช่วงเริ่มเรื่องเป็นคนโหดเหี้ยม 

แค่ไหน  เขาจะไม่มีวันปล่อยให้เกิดการต่อสู้ขึ้นเด็ดขาด  แต่ถ้าไม่ได้รู้จัก 

ยูจุงฮยอกดีขนาดนั้น? ก็ไม่เกี่ยวอยู่ดี จะสู้ก็สู้ ถ้ารู้ว่าจะแพ้ก็แค่หนีไป แต่ถ้า 

เป็นผมในตอนนี้ละก็ นับว่าแข็งแกร่งพอที่จะสู้ระดับนั้นได้อยู่

“สาม”

และในวินาทีที่ผมเปิดปากพูดพร้อมกับบรรยากาศซึ่งตึงเครียดจนถึงขีดสุด 

นั้นเอง

“ดะ...เดี๋ยวครับ! ให ้ ผมจะมอบให้!”

ไอ้เวรนี ่ เขาอ่าน ‘สามวิธีรอด’ ก็จริง แต่คงไม่ได้อ่านอย่างละเอียด

“ไม่จำเป็น”

“...ครับ?”

“แกตอบช้าไป”

“ครับ?”

“แค่ที่นี่ที่เดียวไม่พอ มอบทงแดมุนให้ฉันด้วย”

จองฮีวอนที่ยืนอยู่ข้าง  ๆ  มีสีหน้าตกตะลึง แววตาบ่งบอกว่าทำแบบนี้จะ 

ไม่เป็นไรเหรอ มันไม่เป็นอะไรหรอก ไม่สิ ผมจำเป็นต้องใช้วิธีนี้แหละ เพราะ 

ตอนนี้ผมคือยูจุงฮยอก เพื่อที่จะทำให้คนพวกนี้เชื่อว่าผมคือยูจุงฮยอกตัวจริง  

 1 เกมไก่ตื่น  (Chicken Game) คำว่า  ‘ไก่’  เป็นศัพท์สแลงของชาวตะวันตก หมายถึงคน 

ขี้ขลาด ใจเสาะ ชื่อเกมนี้จึงหมายถึงการวัดใจว่าฝ่ายไหนจะขี้ขลาดกว่ากัน มักยกตัวอย่างถึงการให้ 

ผู้เล่นเกมขับรถพุ่งเข้าหากัน ถ้าใครเป็นฝ่ายหลบจะถือว่าเป็นผู้แพ้และถูกตราหน้าว่าเป็นไก่ใจเสาะ ถ้า 

หักพวงมาลัยรถหลบทั้งสองฝ่าย แสดงว่าขี้ขลาดพอ ๆ กัน
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ต้องทำตัวหยาบคายให้มากกว่านี้

ผมเล็งดาบไปยังอีซองกุกพลางเอ่ย

“ถ้าไม่ให้ งั้นก็ถือว่าเมื่อครู่ไม่มีข้อตกลงอะไรทั้งนั้น”

“ตะ...แต่ว่า...!”

“ฉันจะนับถึงสามอีกครั้ง หนึ่ง”

สีหน้าของอีซองกุกเปลี่ยนไปในพริบตา เขาเริ่มเชื่อแล้วว่าผมคือยูจุงฮยอก 

บางทตีอนนีค้งจะรอ้นใจนา่ด ู ถา้ตัง้ตวัเปน็ศตัรกูบัตวัเอกทีน่ีเ่ขาจะมสีภาพแบบไหน 

ก็เห็นกันอยู่ชัด ๆ 

สรุปแล้วพวกนี้จะรับมือแบบไหนกันนะ ความสัมพันธ์ระหว่างผมกับคน 

พวกนี้ขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาจะรับมือกับสถานการณ์นี้ยังไง

“ผะ...ผมสามารถใช้อำนาจของผมส่งมอบสถานีอุทยานประวัติศาสตร์และ 

วัฒนธรรมทงแดมุนให้ได้ครับ! แต่ว่า...”

“แต่ว่า?”

“ผมไม่มีอำนาจพอจะส่งมอบสถานีทงแดมุน...ถ้าไม่รังเกียจ ลองไปพบกับ 

ผู้แทนกลุ่มพวกเราดูมั้ยครับ”

รับมือได้เยี่ยม เป็นเหยื่อแบบที่ผมกำลังต้องการพอดีเชียว อีซองกุกยังคง 

พูดพล่ามต่อ

“ผมได้ยินชื่อเสียงของคุณยูจุงฮยอกมามากเลยครับ ท่านผู้แทนเองก็ 

เฝ้ารอเพราะอยากพบคุณยูจุงฮยอกเหมือนกัน ได้โปรดมอบโอกาสให้กลุ่มของ 

พวกเราได้สนทนากับคุณยูจุงฮยอกด้วยเถอะครับ”

“รู้จักฉัน?”

“พวกเราจะไม่รู้จักคุณยูจุงฮยอกได้ยังไงล่ะครับ” 

อีซองกุกสะดุ้งเฮือกทันทีที่หลุดปากพูดออกมาแบบนั้น เขายกมือขึ้น 

ปิดปาก คงจะคิดว่าตัวเองเผลอพูดอะไรประหลาด  ๆ  ออกมานั่นแหละ เพราะ 

ตอนนี้ยังเร็วเกินไปที่ยูจุงฮยอกจะมีชื่อเสียง

“ยะ...ยังไงก็ตาม ถ้าจะกรุณาร่วมทางไปด้วยกัน จะถือเป็นเกียรติในชีวิต 

ของผมมากเลยครับ”

ได ้ ถือว่าเขาผ่านการทดสอบ ผมมองหน้าเขาก่อนจะตอบ

ตัว
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“ดี งั้นก็นำทางไป”

สีหน้าของอีซองกุกเปลี่ยนเป็นสดใสขึ้นทันตา เขาพูดพล่ามไร้สาระต่อ

“ไม่ต้องกังวลเรื่องอื่นนะครับ ผมขอสาบานด้วย [เกียรติแห่งราชา] เลยว่า 

จะไม่มีใครทำร้ายคุณยูจุงฮยอกได้แม้แต่ปลายเล็บ”

[‘อีซองกุก’ รองผู้แทนกลุ่มสถานีทงมโยสาบานด้วย ‘เกียรติแห่งราชา’]

[หากผิดคำสาบาน อีซองกุกจะได้รับบทลงโทษ]

เปน็คนใจรอ้นเสยีจรงิ แตถ่า้เขาคดิวา่ผมคอืยจูงุฮยอกจรงิ  ๆกต็อ้งทำแบบนี ้

แน่อยู่แล้ว ดูเหมือนว่าความเข้าใจเกี่ยวกับยูจุงฮยอกในช่วงเริ่มเรื่องของพวกเขา 

จะเตลิดไปไกลกว่าที่ผมคิด?

ถ้าอย่างนั้นผมก็ต้องเล่นให้มันสมบทบาทหน่อยแล้วสิ

“ทำร้ายฉัน? อย่างพวกแก?”

“แน่นอนว่าต่อให้พวกเราร่วมมือกันทั้งหมดก็คงไม่สามารถแตะได้แม้แต่ 

ปลายนิ้วของคุณยูจุงฮยอกหรอกครับ ฮ่า ๆ ๆ เชิญ...ทางนี้เลยครับ”

“เดี๋ยว”

“ครับ?” 

ผมชี้ไปยัง  ‘แท่นเสียบธง’  ของสถานีอุทยานประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 

ทงแดมุน

“มอบมันให้ฉันก่อนค่อยไป”

“...”

[คุณได้รับมอบ ‘สถานีอุทยานประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมทงแดมุน’]

[การครอบครองในปัจจุบัน : ชุงมูโร (ฐานทัพหลัก), มยองดง, สถานี 

อุทยานประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมทงแดมุน]

[ค่าความสำเร็จสะสมของ ‘ธงแดง’ เพิ่มสูงขึ้น] 

ธงของสถานีเปลี่ยนไปต่อหน้าผม

เริ่มต้นได้ดี ไม่สิ มันจะง่ายแบบนี้จริง ๆ น่ะเหรอ

“งั้นก็ไปกันเถอะ”

พอมองอีซองกุกที่ไหล่สั่นเทาไม่หยุดแล้ว ผมก็รู้สึกแปลก ๆ ผมจะใช้ชีวิต 

ในฐานะยูจุงฮยอกแบบนี้ได้จริง ๆ น่ะหรือ

ตัว
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ไม่นานหลังจากนั้นพวกเราก็มุ่งหน้าสู่สถานีทงมโยด้วยการนำทางของอีซองกุก

พวกคนในกลุ่มทงมโยที่ไม่ได้รู้จักผมกระซิบกระซาบกัน  บรรยากาศ 

ตึงเครียด แต่พวกเขาไม่สามารถประท้วงอะไรได้เพราะท่าทีของอีซองกุกแข็งกร้าว 

มาก

ผมกับสมาชิกกลุ่มเดินรั้งอยู่ท้ายแถว อีฮยอนซองเอาแต่ลังเลมาตั้งแต่ 

เมื่อครู่นี้แล้ว เขามองหน้าผมก่อนจะยอมเปิดปากพูดในที่สุด

“คือว่า คุณดก...”

จองฮีวอนผู้มีไหวพริบดีเยี่ยมถองศอกเข้าที่สีข้างของอีฮยอนซอง เสียงลม 

ดังออกมาจากปอดพร้อมกับที่อีฮยอนซองครางเสียงแผ่ว

สมแล้วที่เป็นจองฮีวอน ขนาดไม่รู้สถานการณ์แน่ชัด แต่เธอก็ยังรู้จัก 

ไหลตามน้ำไปก่อน ผมขยับปากพูดแบบไม่มีเสียง

‘ไม่ต้องให้บอกก็รู้ใช่มั้ยว่าต้องทำยังไง’

‘ค่ะ คร่าว ๆ’ 

ผมมองจองฮีวอน ก่อนจะหันไปมองคังอิลฮุนที่อีฮยอนซองแบกไว้ คนที่ 

สำคัญที่สุดในตอนนี้คือชายคนนี้

‘ปิดปากเขาให้ด ี เข้าใจนะครับ’ 

จองฮีวอนพยักหน้าเล็กน้อยแล้วทำท่าแปลก  ๆ หญิงสาวคุกเข่าลงตรงหน้า 

ผม ก่อนจะตะโกนออกมาเสียงดังผิดปกติ

“ค่ะ ท่านยูจุงฮยอก! ฉันจะทำตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดค่ะ!”

ใครมาเห็นเข้าคงได้คิดว่าเธอเป็นอัศวินในยุคกลางกันพอดี ที่น่าตลกคือ 

ขนาดอีฮยอนซองยังสะดุ้งตกใจ รีบทำเรื่องบ้าบอแบบเดียวกัน

“นะ...น้อมรับคำสั่งครับ...!”

อีซองกุกที่เดินนำอยู่หัวแถวสะดุ้งหันมามองทางนี้ด้วยเพราะตกใจเสียง 

ของทั้งคู่ สถานการณ์น่าอับอายขายหน้า แต่โดยรวมก็ถือว่าดี ผมไม่สามารถ 

อ่านความคิดของอีซองกุกได้ แต่ถ้าอ่านได้ ผมว่าเขาจะต้องคิดแบบนี้แน่...

 นึกแล้วเชียว นั่นคือยูจุงฮยอกไม่ผิดแน่ 

อีซองกุกสบตาเข้ากับผมก่อนจะรีบหันหน้ากลับไปอย่างรวดเร็ว 

...นี่คงจะเป็นความรู้สึกของตัวเอกสินะ

ตัว
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ผ่านไปไม่นานพวกเราก็มาถึงชานชาลาสถานีทงมโยจนได้ กลุ่มนี้ค่อนข้าง 

แข็งแกร่งทีเดียว ผู้คนมากมายรวมตัวกันอยู่ในชานชาลา บางคนถืออาวุธคล้าย 

กับกลุ่มของอีซองกุก แต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้มีอาวุธอย่างพวกเขา

บางทีอาจจะเป็นพวกคนเร่ร่อนที่สูญเสียกลุ่มและสถานีไป

“ทำงานเร็ว ๆ หน่อย!”

“ทะ...ทราบแล้วครับ”

พวกนัน้บางสว่นกำลงัจดัการแลเ่นือ้หนกูระชอน และบางสว่นกแ็ยกชิน้สว่น 

ซากศพของสัตว์ประหลาดเพื่อทำอุปกรณ์เครื่องมือ โดยอยู่ภายใต้การจับตามอง 

ของกลุ่มทงมโย

เรียกได้ว่าเป็นชนชั้น  ‘ทาส’ มันเป็นภาพทั่วไปที่พบเห็นได้บ่อยในยุคที่มี 

พระราชา จองฮีวอนขมวดคิ้ว

“นี่ไม่ใช่อาณาจักรจริง ๆ สักหน่อย...”

ผมหันไปพูดกับจองฮีวอน

“อย่าบุ่มบ่ามทำอะไร รออยู่ตรงนี ้ คอยสังเกตสถานการณ์ก่อน”

“เพค้าาาา...” 

ผมเมินจองฮีวอนแล้วเริ่มสังเกตการณ์รอบ  ๆ  เพราะต้องคิดเผื่อว่าจะมี 

ตัวแปรอื่นที่ผมไม่รู้อีก ในนิยายต้นฉบับ ทงมโยเป็นสถานีที่ค่อนข้างสำคัญ  

ถ้าผมจำไม่ผิด...ผู้นำของที่นี่น่าจะเป็น ‘คนเก็บตัว’ คนนั้น

แต่ในเมื่อเหล่านักพยากรณ์เข้ามาแทรกแซงแบบนี้แล้ว มีโอกาสสูงมาก 

ที่ทิศทางของเรื่องจะเปลี่ยนแปลงไป ผมมองหลังศีรษะของอีซองกุกที่เดินอยู่ 

ไม่ไกลพลางครุ่นคิดไปด้วย

ตอนนี้มีอยู่สองเรื่องที่ผมสงสัย

หนึ่ง อีซองกุกมี ‘ไฟล์ต้นฉบับ’ อย่างผมหรือเปล่า

สอง <เหล่านักพยากรณ์> อย่างเขามีด้วยกันกี่คน

และถ้าจะมีไปถึงข้อที่สามก็คงจะเป็นคำถามว่าคนพวกนี้มี  ‘สกิล’  เหมือน 

อย่างที่ผมมีหรือเปล่า...แต่คงไม่ม ี เพราะถ้ามี อีซองกุกควรจะใช้ [ลิสต์ตัวละคร]  

เหมือนผมไปแล้วตั้งแต่แรก ไม่ใช่ [ตรวจสอบคุณลักษณะ] แบบนั้น อีกอย่าง 

ดูจากการที่ไม่มีข้อความแจ้งเตือนขึ้นมาตอนผมใช้ [ลิสต์ตัวละคร] แสดงว่า 

ตัว
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หมอนี่ไม่ได้มี [กำแพงที่สี่]

หรือก็คือเจ้าพวกนี้เป็นเคสเดียวกับยูซังอาและอีกิลยอง

แต่ก็นะ คนที่อ่านนิยายกว่าสามพันตอนมีแค่ผมคนเดียว ถ้าไอ้พวกที่ 

อ่านไปแค่ไม่กี่สิบตอนอย่างเจ้าพวกนี้มีสกิลแบบเดียวกันกับผม มันก็ไม่ยุติธรรม 

ต่อผมเลยไม่ใช่เหรอไง 

เท่านี้ก็พอจะเดาได้แล้วว่าพวกนี้ไม่ได้มี  ‘ไฟล์’  อยู่ในมือ แต่ยังไงก็ต้อง 

เผื่อไว้ก่อน...ว่าแต่ไอ้เวรนั่นมันเอาแต่มองอะไรอยู่ตั้งแต่เมื่อกี้แล้ว

อีซองกุกกำลังแอบดูสมาร์ตโฟนของตัวเอง

[ใช ้ 5,000 เหรียญ เพิ่มค่า ‘ความเร็ว’]

[ความเร็ว Lv.20 -> ความเร็ว Lv.30]

[ความคล่องแคล่วอันน่าตกใจไหลเวียนไปทั่วร่างของคุณ]

ผมขยับเข้าไปใกล้อีซองกุกด้วยความเร็วดุจภูตผี

“ดูอะไรขนาดนั้น”

“หะ...หา? ไม่มีอะไรครับ!”

เขารีบปิดสมาร์ตโฟน ซ่อนมันไว้ข้างหลังอย่างรวดเร็ว แม้จะเป็นช่วงเวลา 

เพียงแค่พริบตา แต่ผมก็ยังเห็นหน้าจอผ่าน ๆ กล่องข้อความที่คุ้นเคยบนพื้นหลัง 

สีเหลือง แต่กลับรู้สึกว่ามันมีบางอย่างผิดแผกยังไงชอบกล

ถ้าสายตาของผมมองไม่ผิดละก็ ที่ผมเห็นเมื่อครู่นี้จะต้องเป็นหน้าจอของ   

‘ห้องแชตรวม’ อย่างแน่นอน

อินเทอร์เน็ตใช้ได้อย่างนั้นเหรอ ที่นี่เนี่ยนะ?

เป็นไปไม่ได้ เพราะหลังจาก  ‘ซีนาริโอ’  เริ่มขึ้น อินเทอร์เน็ตทั่วกรุงโซล 

ก็ถูกบล็อกเนื่องจากการเปิดใช้ช่องของพวกโทแกบีแล้ว

ไม่สิ เดี๋ยวก่อน ที่นี่คือสถานีทงมโยที่มี  ‘คนเก็บตัว’  คนนั้นอยู่...อย่างนี้ 

นี่เอง เพราะแบบนี้อินเทอร์เน็ตถึงได้ใช้การได้?

อีซองกุกแอบสังเกตท่าทีของผมด้วยท่าทางกระสับกระส่าย ก่อนจะเปิด 

ปากพูด

“คือว่า ท่านยูจุงฮยอกครับ?”

“ทำไม”

ตัว
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“ถึงแล้วครับ ท่านผู้แทนรออยู่ข้างในครับ”

ผมมองเต็นท์ผ้าใบขนาดกลางที่จัดวางอย่างชุ่ย  ๆ  ตรงกลางชานชาลา  

ถึงแม้จะได้ชื่อว่าเป็นผู้แทน แต่ข้าวของที่ใช้กลับดูย่ำแย่

“นำทาง”

อีซองกุกโค้งศีรษะลงแล้วนำทางผม ทันทีที่เปิดเต็นท์เข้าไปก็พบว่าข้างในนี ้

ค่อนข้างหรูหราทีเดียว สภาพดูดีจนแทบไม่อยากเชื่อว่าจะสร้างจากเต็นท์ผ้าใบ 

เก่า ๆ 

พื้นปูพรมสีแดง เตียงนอนดูแล้วน่าจะขโมยมาจากโรงแรมหรู มีกระทั่ง 

โต๊ะสำหรับประชุมด้วย แถมยังมีโต๊ะทำงานที่ติดตั้งคอมพิวเตอร์ไว้อีก

สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือเด็กหนุ่มที่กำลังจดจ่ออยู่กับการใช้คอมพิวเตอร์เล่น 

อินเทอร์เน็ต ใบหน้าดูแล้วน่าจะอายุมากกว่ากิลยองไม่กี่ปี ใต้ตาหมองคล้ำ เขา 

สวมชุดนอนนั่งอยู่บนเก้าอี้

และธงสีน้ำเงินที่ถูกกอดเอาไว้แน่น

น่าทึ่งชะมัด เด็กหนุ่มคนนี้ก้าวผ่าน  ‘เส้นทางแห่งราชา’  มาได้กว่าครึ่งทาง 

แล้ว

[สกิลเฉพาะตัว ‘ลิสต์ตัวละคร’ ถูกเปิดใช้งาน!]

<ข้อมูลตัวละคร> 

ชื่อ : ฮันดงฮุน

อายุ : 17 ปี

กลุ่มดาวผู้สนับสนุน : เงามืดหลังม่าน

คุณลักษณะ : คนเก็บตัวผู้รักสันโดษ (วีรบุรุษ)

สกิลเฉพาะตัว : [อินเทอร์เน็ตวงกว้าง Lv.5], [จัดการคอม- 

เมนต์ Lv.3], [โจมตีทางคีย์บอร์ด  Lv.3], [กินน้อย Lv.6],  

[ปิดกั้นคลื่นเสียง Lv.2]...

อักขระ : [ตัวตนจืดจาง Lv.2]

ค่าสถานะ : [ความแข็งแกร่ง Lv.10], [พละกำลัง Lv.10],  

[ความเร็ว Lv.19], [พลังเวท Lv.26]
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ผลการประเมินโดยรวม : ‘คนเก็บตัวผู้รักสันโดษ’  ผู้อยู่บน 

จุดสูงสุดของคนเก็บตัว รักความสันโดษเป็นอย่างยิ่ง สามารถ 

เจาะทะลุช่องของเหล่าโทแกบีด้วยสกิล [อินเทอร์เน็ตวงกว้าง]  

และติดตั้งสายแลนเสมือนจริงได้ ครอบครองความสามารถที่ 

น่าทึ่งในการยุยงฝูงชน แต่กลไกการป้องกันตัวยังไม่แข็งแกร่ง 

พอ สภาพจิตใจจึงอ่อนแอมาก กลุ่มดาวผู้สนับสนุนของตัว 

ละครนี้ไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับอวตาร 

ของตัวเอง

* ตัวละครดังกล่าวตกอยู่ภายใต้การสะกดจิตอันทรงพลัง

ผมจำได้แม่น

ราชาแห่งทงมโย

อีกไม่นานเด็กหนุ่มคนนี้จะกลายเป็น  ‘ราชาแห่งเงามืดผู้รักสันโดษ’ ราชา 

ตัวน้อยผู้น่าสงสารกำลังยุ่งอยู่กับการตอบความเห็นบนอินเทอร์เน็ต

— ว่าแต่จริงเหรอที่ว่ามีแค่กรุงโซลที่ถูกแยกออกเป็นเอกเทศน่ะ  5555  

ราคาที่ดินในคังนัมคงร่วงแน่~~ พวกคนรวยเพราะเก็งซื้อที่ดินคงจะน้ำตาไหล 

พรากเลยสิ

 ไม่ ๆ ไม่ได้มีแค่โซลนะ เมืองหลวงทั่วโลกเป็นเหมือนกันหมด โตเกียว 

ปักกิ่งเองก็ถูกขังอยู่ในโดมนั่นทั้งนั้น

 ปฏิบัติการชิงคืนกรุงโซลเป็นไงบ้าง ไม่ใช่ว่าเริ่มไปเมื่อวานเหรอ

— หึ  ๆ  ๆ มีข่าวลือว่าคนในนั้นตอนนี้มีพลังพิเศษกันหมดเลย  55555  

บ้าไปแล้ว นี่ไม่ใช่นิยายแฟนตาซีสักหน่อย... 

 มันเป็นแฟนตาซีตั้งแต่ตอนที่พวกสัตว์ประหลาดโผล่มาแล้ว

หน้าต่างอินเทอร์เน็ตที่คุ้นเคยกลับดูแปลกตา 

จู่  ๆ  ผมก็ตระหนักได้ว่านี่มันของจริง ใช่แล้ว นี่คือสถานการณ์ที่พวกเรา 

กำลังเผชิญอยู่ ผู้คนมากมายข้างนอกนั่นยังไม่รู้ว่าความจริงแล้วข้างในนี้เกิด 

อะไรขึ้น

ในที่สุดปลายนิ้วของราชาหนุ่มน้อยก็เริ่มขยับ

ตัว
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— ว่าแต่พวกนายเคยได้ยินเรื่อง <เหล่านักพยากรณ์> บ้างมั้ย ไม่รู้หรอก 

ว่าคืออะไร แต่เป็นพวกที่อ้างว่ารู้ความลับของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นละ ห ึๆ 

[ตัวละคร ‘ฮันดงฮุน’ เปิดใช้งาน ‘จัดการคอมเมนต์ Lv.3’]

ทันทีที่ข้อความเปิดใช้งานเด้งขึ้นมา คอมเมนต์นับสิบ  ๆ  อันก็เหมือนถูก 

แม่เหล็กดูดให้ไปอยู่ข้างใต้ข้อความที่เด็กหนุ่มพิมพ์ลงไป

 หลอกกันอยู่แล้ว ใครจะไปเชื่อเรื่องแบบนั้น บ้าเหรอ 

 ไม่นะ ฉันก็เคยคิดแบบนั้น แต่ไม่ใช่ละ...ก่อนหน้านี้ไม่นานมีคนตาทิพย์ 

หรือนักพยากรณ์อะไรเนี่ยแหละพูดไว้ เห็นว่าเรื่องทั้งหมดเป็นไปตามที่พวกนั้น 

พูดจริง ๆ 

 จริงด ิ ต้นตอของพวกนั้นมาจากไหน ขอลิงก์หน่อย 

ข้อความตอบกลับพวกนั้นเริ่มแพร่กระจายไปทั่วอินเทอร์เน็ต น่าทึ่ง ผม 

ไม่นึกเลยว่าความสามารถพวกนี้จะเอามาปรับใช้ในรูปแบบนี้ได้ด้วย

“ท่านผู้แทนฮันดงฮุน”

เสียงเรียกของอีซองกุกทำให้เด็กหนุ่มเงยหน้าขึ้นในที่สุด

“แขกผู้สูงส่งมาเยือน เชิญทักทายครับ”

นัยน์ตาโหลลึกของฮันดงฮุนหันมามองผม

“สะ...สะ...สวัส...สวัสดี...ครับ”

ฮันดงฮุนไม่ได้อยู่ในสภาพปกติ เด็กหนุ่มที่เคยถูกเลือกเป็นราชาคนที่เจ็ด 

ของกรุงโซลใน  ‘สามวิธีรอด’  กลับดูซูบผอมได้ถึงขนาดนี้ จริงอยู่ว่าเดิมทีเขาเป็น 

พวกเข้าสังคมไม่ได้อย่างรุนแรง แต่ก็ไม่ได้เป็นหนักแบบนี้

ฮันดงฮุนลุกขึ้นอย่างทุลักทุเล ก่อนจะทรุดตัวนั่งลงบนเก้าอี้ใกล้  ๆ  โต๊ะ  

แล้วยกมือขึ้นกัดปลายเล็บไม่หยุด

อีซองกุกยกยิ้มด้วยความพอใจ

“ท่านยูจุงฮยอกครับ ถ้าอย่างนั้นก็ลองคุยกับท่านผู้แทนดูนะครับ”

ผมมองฮันดงฮุนนิ่ง ๆ แล้วแสยะยิ้มออกมา

“คุย? คุยเรื่องอะไร”

“ครับ?”

“นี่เล่นตลกกับฉันหรือไง”

ตัว
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นัยน์ตาของฮันดงฮุนว่างเปล่า

“...บอกว่าเด็กนี่เป็น ‘ผู้แทน’ งั้นเหรอ”

หากเป็นไปตามนิยายต้นฉบับ เดิมทีเด็กหนุ่มคนนี้เป็นผู้แทนของสถานี 

แน่นอน แต่ก็แค่ในนามเท่านั้น...คำว่า ‘ผู้แทน’ ไม่ได้หมายถึง ‘อำนาจที่แท้จริง’

“คิดจะหลอกฉันไปจนถึงเมื่อไหร่ พวกแกเอาตุ๊กตามานั่งแทน แล้วยังจะ 

ให้ฉันคุยกับมัน?”

ผมหันไปมองข้าง  ๆ อีซองกุกมือสั่นไม่หยุด บางทีพวกนี้คงไม่ทันคิดว่า  

[เนตรแห่งปราชญ์] จะมองทะลุได้กระทั่งความจริงพวกนี้ หมอนั่นเปิดสมาร์ตโฟน 

ขึ้นมาตรวจเช็กอะไรบางอย่าง ก่อนจะถอนหายใจเฮือก

“...ท่านยูจุงฮยอกไม่ธรรมดาเลยจริง  ๆ  นะครับ ได้โปรดยกโทษให้ความ 

เลินเล่อของผมด้วย”

“คนคุมสถานีนี้คงจะเป็นแกสินะ ใช่มั้ย”

“ใช่ครับ”

“คนอื่น ๆ รู้หรือเปล่า”

“มีแค่ไม่กี่คนเท่านั้นครับที่รู้”

ใช้คนที่ครอบครองความสามารถอันแข็งแกร่งเป็นหุ่นเชิด แล้วควบคุม 

สถานเีอาไวใ้นกำมอื เปน็สครปิตท์ีใ่น ‘สามวิธรีอด’ กใ็ชอ้ยูบ่อ่ย ๆ แตพ่อไดม้าเหน็ 

ด้วยตาตัวเองจริง ๆ แบบนี้แล้วรู้สึกแปลก ๆ ชอบกล

“ถ้าแกเป็นคนกุมอำนาจตัวจริง แล้วจะพาฉันมาถึงที่นี่ทำไม”

“เพื่อหลบเลี่ยงสายตาผู้คนครับ ผมไม่รู้ว่าคุณทราบหรือเปล่า แต่รอบ ๆ  

เต็นท์หลังนี้มี [ปิดกั้นคลื่นเสียง] ร่ายไว้ครับ”

ผมคาดการณ์ไว้แล้ว เพราะฮันดงฮุนมีสกิลแบบนั้นอยู่จริง ๆ 

“คงเป็นเรื่องสำคัญมากสินะ”

“ใช่ครับ เป็นเรื่องที่สำคัญต่อท่านยูจุงฮยอกและต่อพวกเราทุกคนครับ”

“พวกแกทุกคน?”

อีซองกุกสูดลมหายใจเข้าปอดเฮือกใหญ่ ก่อนจะเปิดปากพูด

“ผมคือ <เหล่านักพยากรณ์> ครับ พูดให้ถูกก็คือเป็นหนึ่งในคนเหล่านั้น”

ในที่สุดข้อมูลที่ผมต้องการก็หลุดออกมาสักที ผมเฝ้ารอคำพูดประโยค 
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ถัดไปของเขาอยู่เงียบ ๆ 

“ความปลื้มปีติที่พวกผมรู้สึกในตอนนี้ท่านยูจุงฮยอกคงไม่มีวันเข้าใจหรอก 

ครับ เพราะผมกับเพื่อน ๆ เฝ้ารอวันแห่งชัยชนะอันแสนยิ่งใหญ่ของท่านยูจุงฮยอก 

มาโดยตลอด”

จู ่ๆ หมอนี่ก็เริ่มพูดอะไรแปลกประหลาด

“พวกเราทราบความสามารถพิเศษของท่านยูจุงฮยอกกันอยู่แล้วครับ  

ปาฏิหาริย์ที่ช่วยให้ย้อนกลับไปยังอดีตได้อีกครั้งไม่ว่าจะตายไปกี่หน พลังพิเศษ 

ที่ในโลกนี้มีแต่ท่านยูจุงฮยอกเท่านั้นที่ได้รับ!”

ผมกังวลเรื่องการคัดกรองของพวกกลุ่มดาวอยู่เล็กน้อย แต่ตั้งใจฟังต่อไป 

ก่อนแล้วกัน 

“ท่านยูจุงฮยอกใช้ชีวิตแบบนี้ซ้ำไปซ้ำมาหลายรอบแล้ว ต่อสู้กับพวกศัตรู 

อันแสนร้ายกาจ ต่อสู้ร่วมกับผู้คนในโลกนี้เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทั้ง  ๆ  ที่ 

โอบกอดความทรงจำอันแสนอ้างว้างเอาไว้เพียงลำพัง...พวกเรานับถือจิตวิญญาณ 

อันสูงส่งของท่านมากจริง ๆ ครับ”

เจ้านี่ประจบประแจงคนเก่งชะมัด ถ้ายูจุงฮยอกมาได้ยินเข้า หมอนั่นคง 

ซาบซึ้งใจจนน้ำตาไหลพรากเลยละมั้ง เอาไว้ต่อไปเวลายูจุงฮยอกรู้สึกเศร้าขึ้นมา  

สงสัยผมคงต้องลองพูดคำพวกนี้ออกไปบ้างแล้ว

“แต่ท่านยูจุงฮยอกเองก็คงจะตระหนักได้จากการย้อนกลับรอบที่ผ่าน ๆ มา 

ถึงแม้ท่านยูจุงฮยอกจะมีปาฏิหาริย์อันยิ่งใหญ่ ทว่าอย่างไรก็ไม่อาจสู้กับภัยพิบัติ 

ที่ใกล้จะมาเยือนได้ด้วยตัวคนเดียว”

คำพูดนั้นถูกต้องไม่น้อย

“แตท่า่นยจูงุฮยอกครบั การยอ้นกลบัรอบนีจ้ะตอ้งแตกตา่งออกไป เพราะ 

คุณมีพวกเราอยู่ยังไงล่ะครับ พวกเรา  <เหล่านักพยากรณ์>  ได้รับพรพิเศษ 

พวกเราถูกส่งมายังการย้อนกลับรอบนี้ก็เพื่อช่วยเหลือท่านยูจุงฮยอกครับ”

ว้าว ดูพูดเข้าสิ

อีซองกุกยิ้มจาง

“ฟังดูแปลกใช่มั้ยครับ ทำไมจู่ ๆ พวกคนที่ไม่เคยมีตัวตนในการย้อนกลับ 

รอบอื่น  ๆ  ถึงได้ปรากฏตัวขึ้นมา มันเป็นเรื่องที่น่าสับสน แต่ได้โปรดเชื่อใจ 
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พวกเราเถอะครับ เพราะพวกเราได้รับวิวรณ์มาตั้งแต่เมื่อสิบปีก่อนแล้วครับ”

“...วิวรณ์?” 

“ครับ โลกของการย้อนกลับครั้งนี้ พวกเรา  <เหล่านักพยากรณ์>  มี   

‘หนังสือวิวรณ์’ ที่ได้รับมอบมาอย่างลับ ๆ อยู่ครับ ตำนานเล่าขานชีวิตที่ผ่านมาและ 

ชีวิตที่จะสืบสานต่อไปของท่านยูจุงฮยอก หนังสือวิวรณ์เพียงหนึ่งเดียวที่บอกเล่า 

อดีตและอนาคตทั้งหมดเอาไว้”

เดี๋ยวนะ หรือไอ ้ ‘หนังสือวิวรณ์’ ที่ว่านั่น?

“ดูเหมือนจะยังไม่เชื่อสินะครับ พวกเรารู้ดีอยู่แล้วครับว่าท่านยูจุงฮยอก 

จะรับ  ‘ดาบเหล็กอีฮยอนซอง’  เข้าร่วมกลุ่ม และถึงแม้จะไม่ได้ติดตามมาด้วย  

แต่ก็คงจะมี  ‘อีจีฮเย จอมทัพแห่งท้องทะเล’ และ  ‘คิมนัมอุน ปีศาจร้ายเพ้อฝัน’  

ด้วยใช่มั้ยครับ แต่แค่พวกเขามันยังไม่พอหรอกครับ อย่างน้อยถ้าอ้างอิงจาก  

‘หนังสือวิวรณ์’...”

ผมเก็บซ่อนความกระวนกระวายใจเอาไว้ในขณะที่เอ่ยถามออกไป

“แล้ว ‘หนังสือวิวรณ์’ ที่ว่านั่นอยู่ที่ไหน”

“น่าเสียดายครับ ตอนนี้มันเสียหายไปแล้ว ก็เลยยังหาต้นฉบับไม่ได้ แต่ 

ไม่ต้องกังวลนะครับ พวกเราแต่ละคนต่างก็จดจำบางส่วนของหนังสือวิวรณ์ได้  

และกำลังเตรียมตัวเพื่อช่วยให้ท่านยูจุงฮยอกได้เดินไปบนเส้นทางที่ถูกต้องครับ”

...โห

“ถ้าคิดจะใช้ชีวิตในการย้อนกลับครั้งนี้เหมือนอย่างที่เคยทำมาโดยตลอด  

ท่านยูจุงฮยอกก็จะ...จะต้องเผชิญหน้ากับความตายอีกครั้งครับ แต่ถ้าร่วมมือ 

กับพวกเรา มันจะแตกต่างออกไป”

อีซองกุกพูดพล่ามไปเรื่อย ผมหลับตาลงช้า ๆ ก่อนจะลืมตาขึ้นแล้วเอ่ย

“อย่างนั้นสินะ”

อีซองกุกรีบหยุดพูด บางทีเขาอาจจะกำลังเครียด เพราะยูจุงฮยอกมี   

[จับเท็จ] อยู่ด้วย

แน่นอนว่าผมไม่มีสกิลอะไรแบบนั้น แต่ต่อให้มี เรื่องเล่าของชายคนนี้ 

ก็ไม่มีทางถูกจับได้ด้วย [จับเท็จ] เพราะสกิล [จับเท็จ] ไม่สามารถแยกแยะความ 

ถูกผิดของเรื่องราวซับซ้อนหลายชั้นแบบนี้ได้

ตัว
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ดังนั้นสิ่งที่ตอนนี้ผมให้ความสนใจมากยิ่งกว่าก็คือ...

“...น่าประหลาดใจจริง ๆ”

จริง ๆ นะ เรื่องแบบนี้น่าตกตะลึงเกินกว่าจะแค่ตกใจ มันเป็นการ ‘สร้าง- 

สรรค์’  อันแสนน่าทึ่ง ช่วงเวลาสั้น  ๆ แค่นั้นกลับสร้างเรื่องราวขึ้นมาใหม่ได้แบบนี้  

ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์นี่ช่างน่ามหัศจรรย์ 

“ชื่ออีซองกุกใช่มั้ย”

“ครับ ท่านยูจุงฮยอก”

หมอนี่เป็นนักเขียนเรื่องสามวิธีรอดได้เลยนะเนี่ย

เหล่านักอ่านที่ได้รับวิวรณ์และเดินทางมาจากโลกนอกนิยายเพื่อช่วยเหลือ 

ตัวเอกที่จะต้องตายเหมือนปลาแสงอาทิตย์งั้นเหรอ

ทางนี้สร้างเรื่องได้น่าสนใจกว่าสามวิธีรอดของจริงเสียอีก แต่เรื่องนั้น 

ช่างเถอะ

“อย่ามัวแต่อ้อมค้อม”

เรื่องนี้ต่างหากล่ะ

“เข้าประเด็นกันเลยดีกว่า”

ผมฟังการเติมแต่งของเขามามากพอแล้ว ตอนนี้ถึงเวลาที่ทางผมจะเป็น 

ฝ่ายพูดบ้างสักที

“พวกแกได้รับวิวรณ์แห่งอนาคตแล้วมันจะทำไม ตกลงอยากจะพูดอะไร 

กันแน่”

อีซองกุกรีบตอบอย่างรวดเร็ว

“พวกเราอยากจะเป็นพันธมิตรกับท่านยูจุงฮยอกครับ กะ...ก็แค่พันธมิตร 

แต่ในนาม แต่ความจริงแล้วพวกเราอยู่ใต้อาณัติของคุณ...”

เป็นคนตลกดี สุดท้ายแล้วนี่คือเป้าหมายของพวกเขา? คิดจะเข้ามาเกาะ 

ขาทองคำของตัวเอก แล้วขอติดรถไปด้วยกันว่างั้นเถอะ

“อย่างนั้นเองสินะ พันธมิตร นี่คือสิ่งที่พวกแกต้องการ”

“ใช่ครับ”

“เป็นข้อเสนอที่น่าสนใจ”

“ถ้าอย่างนั้นก็...”

ตัว
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ผมใช้นิ้วเคาะโต๊ะเสียงดังตึก ตึก ตึก

“แต่ลำดับมันผิดเพี้ยนไปหน่อยนะ”

“ครับ?”

“ฉันจะไปเป็นพันธมิตรกับพวกคนที่ไม่รู้กระทั่งตัวตนได้ยังไง ถ้าอยากจะ 

เป็นพันธมิตรกับฉันก็ควรจะเปิดเผยตัวตนของพวกแกก่อนไม่ใช่หรือไง”

“ตะ...ตัวตนอะไรกันครับ...ผมก็บอก...”

ผมลุกพรวดขึ้นจากเก้าอี้ เดินไปนั่งลงบนเตียงหรูในห้อง ยกขาขึ้นไขว่ห้าง 

แล้วเปิดปากพูด

“คุกเข่า”

“ครับ?”

“คุกเข่าลง”

อีซองกุกตื่นตระหนกไปครู่หนึ่ง พยายามเก็บซ่อนสีหน้าในขณะที่ลงจาก 

เก้าอี้ ทันทีที่เข่าของเขาแตะลงบนพื้นอย่างช้า ๆ ผมก็พูดต่อ

“บอกคุณลักษณะของแกมา”

ถ้าดูจากที่เขา [สะกดจิต] ได้กระทั่ง  ‘ผู้ท้าชิงตำแหน่งราชา’ ผมก็พอจะ 

คาดเดาได้ว่าคุณลักษณะของชายคนนี้คืออะไร แต่อย่างไรก็จำเป็นต้องทำให้แน่ใจ 

ไว้ก่อน

อีซองกุกเงยหน้าขึ้นมองผมด้วยแววตาซับซ้อน บางทีคงจะกำลังใช้สมอง 

ครุ่นคิดอย่างหนัก เจ้านี่น่าจะคิดอะไรทำนองนี้

 ยูจุงฮยอกสามารถมองข้อมูลของฉันได้ด้วย [เนตรแห่งปราชญ์] 

 มีเหตุผลอะไรกันถึงได้ถามข้อมูลที่รู้อยู่แล้ว 

อีซองกุกครุ่นคิดอยู่ครู่ใหญ่ ก่อนจะยอมเปิดปากพูด

“คุณลักษณะของผม...นักสะกดจิตครับ”

ว่าแล้วเชียว เป็น ‘นักสะกดจิต’ จริง ๆ 

“งั้นเหรอ”

ภาพผมพยักหน้าช่วยให้สีหน้าของอีซองกุกสดใสขึ้นเล็กน้อย คงคิดว่า 

ตัวเองผ่านการทดสอบแล้ว

“แค่นั้น?”

ตัว
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“...ครับ?”

แววตาของอีซองกุกสั่นเทาด้วยความไม่สบายใจ

“ยะ...ยังมีอีกอย่างครับ”

ผมพยักหน้า

“ว่ามา”

“ละ...ลำดับที ่ 9...”

“ลำดับที่ 9?” 

อีซองกุกค่อย ๆ ก้มหน้ามองพื้น ราวกับละอายใจที่ต้องพูดออกมา

“ผู้ถอนตัว...ลำดับที่ 9 ครับ”

อย่างนี้นี่เอง ชายคนนี้คือ ‘ลำดับที ่ 9’...

...ไม่สิ เดี๋ยวก่อน ถ้าอย่างนั้นพวกมันมีกันทั้งหมดกี่คนกันแน่

ตัว
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