
ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน



ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน



ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน





จากท่ีใครหลายคนต่างรู้จัก 'เจี่ยนหรง' กันในสถานะสตรีมเมอร์ของซิงคงทีวี  

มาถึงตอนน้ีบรรดาคณุพ่อของเดก็หนุม่หวัฟ้าและผูค้นท่ีผ่านไปผ่านมาในแวดวง LoL 

ต่างพากันเรียกขานเขาว่ามิดเลนของ TTC กันซะแล้ว

ในทแีรกเจีย่นหรงไม่มัน่ใจเลยว่าตนเองซึง่ชนิกับการเล่นเกมแบบโซโล่มาตลอดน้ัน  

จะสามารถปรับตัวให้เข้ากับการต่อสู้แบบทีมจริงๆ ในฐานะผู้เล่นอาชีพได้หรือไม่  

ทว่าสดุท้ายเมือ่ความรกั (?) เอาชนะทกุสิง่ก็ท�าให้เขาตัดสนิใจเซน็สญัญาและเข้าร่วม

ทีม TTC ในฐานะมิดเลนคนใหม่ แม้แรกๆ จะไม่คุ้นเคยอยู่บ้าง แต่ด้วยการช่วยเหลือ

และความเอาใจใส่จากใครบางคนในทีมก็ท�าให้เจ่ียนหรงสามารถปรับตัวทีละนิด 

กลายมาเป็น TTC•Soft อย่างเช่นในตอนนี้

แต่แล้วเส้นทางนกัแข่งอาชพีของเจีย่นหรงก็เริม่ไม่ได้เรยีบง่ายอย่างทีค่ดิ เพราะ

ขึ้นชื่อว่าเป็นนักแข่งอาชีพแล้ว สิ่งท่ีตามมาติดๆ อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ย่อมเป็น 

สปอตไลต์ท่ีสาดส่องลงมาจังๆ ย่ิงเป็นทีมใหญ่ระดับแชมป์โลกอย่าง TTC ด้วยแล้ว 

นับได้ว่าความนิยมของนักแข่งในทีมสามารถเทียบเท่าคนในวงการบันเทิงระดับต้นๆ 

ได้เลยทเีดยีว และการเป็นบคุคลท่ีมชีือ่เสยีงนัน้ในบางครัง้ก็ต้องแลกมาด้วยประสบการณ์ 

ที่ไม่ค่อยน่าจดจ�าอย่างเลี่ยงไม่ได้...เจี่ยนหรงเองก็เช่นกัน

เจ้าโง่ตัวน้อยของเหล่าคุณพ่อจะสามารถก้าวผ่านบททดสอบเล็กๆ น้อยๆ ท่ี 

เรียงรายอยู่บนเส้นทางนักแข่งอาชีพได้หรือไม่ และระหว่างน้ีจะมีเหตุการณ์อะไร 

หรือกับใครเกิดขึ้นบ้าง ร่วมติดตามและส่งเสียงเชียร์นักกีฬาท่ีคุณนักอ่านชื่นชอบกัน 

ต่อใน 'I Can Do It ใครไม่ไหว ฉันลุยเอง!' เล่มสองที่ทุกคนก�าลังถืออยู่ในมือตอนนี้กัน

นะคะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์เอเวอร์วาย

คำ�นำ�



แนะนำ�ตัวละคร

ชื่อ ไอดี ต�ำแหน่ง สโมสร

เจี่ยนหรง Soft มิดเลน TTC

ลู่ป๋อหยวน, เทพลู่ Road จังเกิ้ล • กัปตัน TTC

เสี่ยวไป๋, จวงอี้ไป๋ Bye ซัพพอร์ต TTC

เจียงอวี๋ซง Pine แครี่ TTC

หยวนเชียน Qian ท็อปเลน TTC

พี่ติง — ผู้จัดการทีม TTC

เหอจื่อ มิดเลน (ตัวส�ารอง) TTC

Moon จังเกิ้ล (ตัวส�ารอง) TTC

คงคง มิดเลน MFG

โต้วฟู แครี่ โหยวอวี๋ (YY)

ต้าหนิว, พี่หนิว มิดเลน จั้นหู่ (ZH)

ลั่วลั่ว แครี่ จั้นหู่ (ZH)

พี่ซิว XIU จังเกิ้ล PUD

Savior มิดเลน PUD



Introduction







นิยายเร่ืองนี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียน

ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคล สถานที่ หรือเหตุการณ์จริงใดๆ
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บ่ายวันต่อมา เจี่ยนหรงเพ่ิงตื่นก็ได้รับข้อความจากพ่ีติงบอกให้เขา 

ไปหา

พี่ติงจ้องมองใบหน้าของเขาครู่หนึ่ง "เมื่อคืนนายไปเป็นโจรมาเหรอ"

เจี่ยนหรงผิวขาว รอยคล�้าใต้ตาจึงเด่นชัดเป็นพิเศษ

เมือ่นึกถึงท่าทางทีต่นถือโทรศพัท์เอาไว้และจมอยู่กับตวัเองจนถึงกลางดกึ  

เจีย่นหรงก็ขย้ีตาพลางพูดว่า "ฝันร้ายเลยนอนไม่ค่อยหลบัน่ะครบั พ่ีวางใจเถอะ 

มันไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกซ้อมของผมหรอก"

"อย่าอาศัยว่าอายุน้อยแล้วจะท�าลายสุขภาพตัวเองได้นะ ให้เวลานอน

กับพวกนายอย่างเตม็ที ่ไม่ได้ให้อดหลบัอดนอน" พ่ีตงิพูดสองประโยค ในท่ีสดุ

ก็เข้าสู่หัวข้อหลัก "หลังกลับมาจากตรุษจีนก็ใกล้ถึงวันเกิดนายแล้ว อายุครบ

สิบแปดปีนับเป็นวันเกิดครั้งใหญ่ นายอยากได้อะไรมั้ย"

"ไม่มีครับ" เจี่ยนหรงพูด "งั้นผมกลับไปสตรีมได้แล้วสิ?"

คิดไม่ถึงว่าเจี่ยนหรงจะพูดถึงเงื่อนไขข้อนี้ขึ้นมาเอง พ่ีติงจึงตกตะลึง 

เล็กน้อย

เขาคิดว่าเด็กน้อยจะติดเล่นขอปาร์ตี้วันเกิดอะไรซะอีก

"อืม ฉันก็อยากพูดเรื่องกลับไปสตรีมกับนายสักหน่อยเหมือนกัน" พี่ติง

กระแอม "ฉันดูมาแล้ว วันนั้นเป็นวันเสาร์ ถ้าจะสตรีมต้องเป็นตอนกลางคืน 

กลางวันต้องฝึกซ้อม คงไม่มีเวลาฉลองวันเกิดให้นาย..."

41
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"ไม่ต้องฉลองครับ" เจี่ยนหรงพูดเสียงเฉยชา "ผมไม่ฉลองวันเกิด"

พ่ีตงิเลกิคิว้ด้วยความรูส้กึผดิคาด "โอเค แต่วนัทีส่ตรมีก็ต้องจดักิจกรรม

บ้าง ถึงยังไงก็เป็นการกลับมาสตรีมไม่ใช่เหรอ ต้องคืนก�าไรคนดูหน่อย นาย

อยากได้อะไรมัย้ล่ะ พวกเราจะเตรยีมกิจกรรมไว้ให้หลายๆ อย่าง นายสามารถ

เลือกได้เลย"

จะคนืก�าไรอะไรได้ เขาเป็นสตรมีเมอร์เกม อย่างมากก็แค่แบกคนดตูอน

เล่นเกมด้วยกัน หรือสุ่มคนมาเล่นโหมด 5v5

เจี่ยนหรงไม่ได้มองแผนงานที่พี่ติงหยิบออกมา ส่ายหน้าพูดว่า "พวกพี่

ตัดสินใจเถอะครับ"

"งั้นก็เอาตามนี้มั้ย หนึ่งวันก่อนกลับไปสตรีมพวกเราเปิดโหวต ให้คนดู

ตัดสินใจเนื้อหาการคืนก�าไร?" พี่ติงเอ่ย

เจี่ยนหรงพยักหน้า "ได้ครับ"

พูดกันต่ออีกสิบนาทีบทสนทนาจึงสิ้นสุดลง

เจี่ยนหรงเพิ่งดึงประตูห้องประชุมออกก็ได้ยินพี่ติงถอนหายใจ พูดเสียง

เอือ่ย "เจีย่นหรง นายถึงห้องฝึกซ้อมแล้วช่วยเรยีกเสีย่วลูม่าหน่อยนะ ฉนัมเีรือ่ง

จะคุยกับเขา"

ฝีเท้าเจี่ยนหรงหยุดชะงัก หลุดปากพูดว่า "พี่เรียกเองไม่ได้เหรอครับ"

พี่ติง "...?"

"..." นิ่งเงียบหลายวินาที เจี่ยนหรงก็พูดอย่างสั้นกระชับว่า "รู้แล้วครับ"

ยิ่งใกล้ถึงห้องฝึกซ้อม ฝีเท้าของเจี่ยนหรงก็ยิ่งช้าลง

เขาสูดลมหายใจเข้าลึก บอกตัวเองว่าไม่ต้องกลัว

นักแข่งอีสปอร์ตฝึกซ้อมทุกวัน จะเอาเรี่ยวแรงและความกล้าจากไหน

มาใช้แอ็กเคานต์หลักไถเวยป๋อ

ความคิดนี้เพ่ิงผุดข้ึนมา เจี่ยนหรงก็นึกถึงเสี่ยวไป๋ท่ีน่ังอยู่ข้างตนเอง  

ใช้แอ็กเคานต์หลักมีปฏิสัมพันธ์กับแฟนคลับอย่างสนิทสนมทุกวัน

และเมือ่คราวท่ีแล้วลูป๋่อหยวนก็ตอบกลบัแฟนคลบัโง่เง่าคนน้ันท่ีใต้เวยป๋อ 

ของเขา...



11เจี้ยงจื่อเป้ย

ไม่ๆๆ

ต่อให้ลู่ป๋อหยวนเล่นเวยป๋อ แต่เจ้าตัวถูกแท็กวันละเป็นร้อยเป็นพัน  

จะมองเห็นคอมเมนต์โง่เง่านั่นได้อย่างไร

เจีย่นหรงปลอบใจตวัเองตลอดทางจนรูส้กึวางใจขึน้มาบ้างแล้ว แต่ขณะ

เขามองผ่านกระจกเข้าไปเห็นลู่ป๋อหยวนท่ีนั่งก้มหน้าเล่นมือถืออยู่หน้าโต๊ะ

คอมพิวเตอร์ ปฏิกิริยาแรกก็คือเลี้ยวกลับห้องเก็บสัมภาระ

เจีย่นหรงถอยหลงัหน่ึงก้าว เอาหน้าผากยันผนงัครุน่คดิ ถ้าเกิด...ถ้าเกดิ

ลู่ป๋อหยวนเห็นจริงๆ เขาควรจะพูดว่าอะไร

ผมไม่ใช่เกย์

ผมขอโทษแทนคนดูอกตัญญูกลุ่มนั้นของผม

ผมเข้าทีมมาเพราะอยากเล่นอาชีพด้วยใจจริง ไม่ได้อยากจีบคุณ

ผมไม่ได้ก�าลังแอบรักคุณข้างเดียว

"เสี่ยวหรง?"

เจีย่นหรงลงัเลอยู่นอกประต ูในทีส่ดุในห้องก็มคีนทนดตู่อไปไม่ได้ ประตู

ห้องฝึกซ้อมเปิดแง้มเอาไว้ สุ้มเสียงสงสัยของหยวนเชียนจึงถ่ายทอดออกมา 

"ท�าอะไรของนาย หมุนอยู่ตรงนั้นอยู่ครึ่งค่อนวันแล้ว...กินอาหารเช้าเยอะไป 

ก็เลยเดินย่อยเหรอ"

ขณะเจีย่นหรงหันหน้าก็คนืสูส่หีน้าในยามปกติแล้ว เขาผลักประตูเข้าไป 

"อืม"

เจี่ยนหรงเดินไปด้านหลังลู่ป๋อหยวนอย่างเชื่องช้า ปกติเขาไม่รู้สึกสนใจ

เรือ่งส่วนตวัของคนอืน่ แต่ตอนนีเ้ขาแทบอยากเอาลกูตาของตวัเองแปะไว้บน

มือถือลู่ป๋อหยวน เพราะอยากรู้ว่าอีกฝ่ายก�าลังดูอะไรอยู่กันแน่

ลู่ป๋อหยวนใส่หูฟังอยู่ หน้าจอมือถือก�าลังรีเพลย์วิดีโอการแข่งขันของ 

ทีมไหนก็ไม่รู้สองทีม

เมือ่มองเหน็ภาพหน้าจอได้ชดั ลมหายใจทีค้่างอยู่ของเจีย่นหรงยังไม่ทัน

ระบายหมด ลู่ป๋อหยวนก็เงยหน้าขึ้นแล้ว

ขณะลู่ป๋อหยวนเพ่ิงตื่นนอนตามักจะกลายเป็นชั้นเดียว ดูแล้วเย็นชา 
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กว่าปกติ "มีอะไรหรือเปล่า"

เจี่ยนหรงเม้มริมฝีปาก "พี่ติงให้คุณไปหา"

ลู่ป๋อหยวนส่งเสียงอืม เพ่ิงล็อกมือถือ เสี่ยวไป๋ท่ีก�าลังเล่นเกมก็พลัน 

ถามว่า "พี่ชาย วันนี้พี่ดูเวยป๋อหรือยัง"

เจี่ยนหรงแผ่นหลังชาวาบ แน่วนิ่งอยู่ที่เดิมด้วยอาการแข็งทื่อไปแล้ว

ลู่ป๋อหยวนยัดหูฟังใส่กล่องเสียบปากกาส่งๆ "ยัง"

"แฟลชแล้วอลัติเมตในไฟต์สดุท้ายเมือ่คนืของผมขึน้ช่องค้นหายอดนยิม

แล้ว! ฮ่าๆๆ!" เสี่ยวไป๋หัวเราะจนหัวโยก 

Pine พูดเรียบๆ "พี่ติงคงเป็นคนซื้อ"

เสีย่วไป๋ส�าลกั "ซือ้แล้วยังไง! นัน่ก็เป็นเพราะการเล่นท่ียอดเยีย่มของฉนั

ถึงซื้อได้! ขึ้นช่องค้นหายอดนิยมได้ก็เป็นเพราะฉันสุดยอด!"

เจี่ยนหรงสงสัยว่าจวงอ้ีไป๋คือผู้ที่สวรรค์ส่งมาท�าลายสภาพจิตใจเขา 

โดยเฉพาะ

เขาเล่นแมตช์เลือ่นชัน้แรงก์ไดมอนด์หน่ึงก็ไม่เคยอกสัน่ขวัญแขวนแบบนี้ 

มาก่อน

เบื้องหน้าถ่ายทอดเสียงขาเก้าอี้ลากพื้นมา

ลูป๋่อหยวนลกุข้ึน อยู่ห่างกับเจีย่นหรงเพียงระยะครึง่ตวัคน บนร่างเจีย่นหรง 

ยังมกีลิน่ครมีอาบน�า้นมทีห่มกอยู่ในผ้าห่มทัง้คนื คางเปียกน�า้เลก็น้อย คงเป็น

เพราะหลังกินอาหารเช้าเสร็จก็บ้วนปากแล้วไม่ได้เช็ดให้แห้ง

เจี่ยนหรงได้สติกลับมาจึงรีบถอยหลังหลีกทางให้เขาทันที

ลู่ป๋อหยวนเดินออกไปสองก้าวก็หันหน้ามา "โพสต์เมื่อคืนในเวย..."

เจี่ยนหรงหลุดปากออกมา "ผมไม่ใช่เกย์"

ห้องฝึกซ้อมเงยีบลงทันที Pine กับเสีย่วไป๋ก�าลงัสูถึ้งช่วงส�าคญัของทมีไฟต์  

แต่เป็นเพราะเสยีจงัหวะการเล่นจงึถูกฝ่ายตรงข้ามคว้าโอกาสเคาน์เตอร์คิลได้

ส�าเร็จ

ลูป๋่อหยวนเลกิคิว้เลก็น้อย ชะงักเนิน่นานแล้วจงึพูดต่อ "ผ้าพันคอเมือ่คนื  

ให้พี่ติงส่งกลับไป"
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"..." เจี่ยนหรงนิ่งอึ้งสองวินาที "ผ้าพันคอ?"*

"ก็ใช่น่ะสิ" ลู่ป๋อหยวนพูดด้วยความตลก เห็นเขาไม่เอ่ยค�าใดจึงพูดต่อ 

"อย่ารับของขวัญประเภทนี้จะดีที่สุด แต่แน่นอนว่าถ้านายชอบก็เก็บไว้ได้"

เมื่อหวนนึกถึงค�าพูดที่ตนเองกล่าวเมื่อกี้ เจี่ยนหรงก็ข่มความรู้สึกอยาก

แทรกแผ่นดินหนีเอาไว้ ท�าหน้านิ่งพูดว่า "ไม่ ผมไม่ชอบ...เดี๋ยวผมจะให้พี่ติง

ส่งคืนไป"

หลังลู่ป๋อหยวนจากไป เจี่ยนหรงนั่งท่ีต�าแหน่งของตัวเอง กดปุ่มเปิด

คอมพิวเตอร์เงียบๆ

เสี่ยวไป๋เขยิบเข้ามา กระแอมให้คอโล่ง "เจี่ยนหรง ที่แท้นายเป็นคนตรง

ขนาดนี้เลยเหรอ งั้นเมื่อคืนฉันล้อเล่นเกินไปหรือเปล่า"

"...ฉันเป็นคนตรงมาตลอด" เจี่ยนหรงพูดอย่างหมดอาลัยตายอยาก  

"ไม่เกินไป ฉันไม่สนใจ"

เสีย่วไป๋ส่งเสยีงโอ้ "งัน้ก็ได้ เมือ่คนืฉนัเห็นนายท�าท่าเหมอืนอยากบบีคอฉนั 

ให้ตาย"

นายยังมีสติตระหนักรู้ประเภทนี้ด้วย?

เจี่ยนหรงเปิดเกม ไม่ได้พูดอะไรทั้งสิ้น

ผ่านไปไม่กี่วินาที เสี่ยวไป๋ก็เขยิบมาอีก "งั้นนายคงไม่ดูถูกฉันกับ Pine 

หรอกใช่มั้ย"

เจี่ยนหรง "...?"

เสี่ยวไป๋ "นายวางใจได้ ฉันสองคนแค่ขายภาพลักษณ์ความวาย  

ความสัมพันธ์แท้จริงเหมือนนายกับพ่ีชายฉัน เป็นความรู้สึกของมิตรภาพ  

เป็นสังคมของเพื่อนร่วมทีมที่บริสุทธิ์...Pine นายไปเลนกลางท�าไมไม่เรียกฉัน 

ไปด้วยฮะ!"

Pine ไม่แม้แต่จะหันหน้า "นายเสียงดังเกินไป"

เจี่ยนหรงคร้านท่ีจะสนใจอีกฝ่าย หันไปเปิดโหมดคัสตอมเงียบๆ และ

เลือกหยิบ Azir ที่เมื่อคืนลู่ป๋อหยวนบอกให้เขาฝึกมากๆ

* ค�าว่าผ้าพันคอในภาษาจีนคือเหวยจิน (围巾) ซึ่งมีเสียงคล้ายกับค�าว่าเวยป๋อ จึงท�าให้เจี่ยนหรงเข้าใจผิด
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ระหว่างทางไปห้องประชมุ ลูป๋่อหยวนถือมอืถือก�าลงักดปิดแอพพลเิคชัน่ 

ที่เปิดค้างเอาไว้

แอพพลเิคชัน่อนัสดุท้ายคอืเวยป๋อ หน้าจอหยุดอยู่ในช่องคอมเมนต์ของ

โพสต์หนึ่ง ด้านบนเขียนว่า...

[พวกนายรอเดี๋ยว ฉันถาม @TTC•Road ดูหน่อย]

[ท�าไมต้อง @TTC•Road ด้วยล่ะ บอกแล้วว่าอย่า @TTC•Road  

@TTC•Road ยุ่งขนาดนั้นจะมีเวลาว่างที่ไหนมาดูเวยป๋อ?]

[ฉนัไปเป็นสายลบัในกลุม่แฟนคลบัหญิงของ @TTC•Road มาหลายนาที  

ที่แท้ @TTC•Road เองก็ไม่เคยมีความรัก]

[@TTC•Soft ไอ้โง่อยู่ไหม ออกมาสารภาพสิ]

จากนัน้ก็ปิดแอพพลเิคชัน่ ลูป๋่อหยวนโยนมอืถือเข้ากระเป๋าแล้วเปิดประตู 

ห้องประชุม

พี่ติงเลิกคิ้วเมื่อเห็นเขา "นายยิ้มอะไร"

ลู่ป๋อหยวนลากเก้าอี้ตัวหนึ่งออกมาส่งๆ แล้วนั่งลง "เปล่าครับ เรียกผม

มามีธุระอะไร"

พ่ีตงิเล่าเรือ่งท่ีเจีย่นหรงจะกลบัไปสตรมีในวันเกิดให้เขาฟัง สดุท้ายพูดว่า  

"ถึงก่อนหน้าน้ีเขาเองก็พอมีความนิยม แต่ฉันรู้สึกว่ายังต้องมีลูกเล่นหน่อย 

อยากจัดให้คืนนั้นนายสองคนสตรีมเล่นดูโอ้"

"ผมไม่สตรีม" ลู่ป๋อหยวนเอ่ย

เมือ่ได้ยินค�าปฏิเสธ พ่ีตงิรูส้กึผดิคาดอยู่บ้าง ตกตะลงึสองวินาทีถึงพูดว่า  

"ก็ได้..."

"เขาสตรมีคนเดยีวกพ็อแล้ว ถ้าผมสตรมีจะแย่งกระแส" ลูป๋่อหยวนกล่าว 

"ส่วนเล่นดูโอ้ผมเล่นได้"

พี่ติงพยักหน้าและกากบาทบนสมุดบันทึก จากนั้นก็บอกว่า "ฉันพบว่า

นายดีกับเจี่ยนหรงมาก"
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ลู่ป๋อหยวนถามกลับ "ผมไม่ดีกับพี่?"

"น่ันเทียบกันได้เหรอ พวกเรารู้จักกันมาหลายปีแล้ว" พ่ีติงหยุดชะงัก  

"แต่ถ้าดูตอนที่เพ่ิงรู้จักกัน Soft ได้รับการปฏิบัติจากนายเหมือนลูกชายแท้ๆ 

จ�าได้ว่าตอนทีน่ายเพ่ิงรูจ้กักับพวกเสีย่วไป๋ อย่าว่าแต่ดูโอ้เลย ต่อให้น่ังด้วยกัน

นายก็ไม่เต็มใจจะพูดด้วย"

พ่ีตงิครุน่คดิชัว่ครู ่"หรอืเป็นความชอบตัง้แต่แรกพบ? นายเห็นเขาแวบแรก 

ในสตรีมก็รู้สึกถูกใจเป็นพิเศษ?"

"การเล่นถูกใจ" ลู ่ป๋อหยวนดูนาฬิกา "ยังมีธุระอีกมั้ยครับ ถ้าไม่ม ี

จะกลับไปแล้ว"

"ไม่มีแล้ว อ้อ ยังมีเรื่องหนึ่ง" พี่ติงลังเลครู่หนึ่งจึงพูดว่า "เมื่อกี้เจี่ยนหรง

บอกกับฉันว่าตรุษจีนเขาจะอยู่ที่แคมป์"

ลู่ป๋อหยวนเลิกคิ้ว "ห้ามอยู่?"

"ได้น่ะมนัได้ ปีท่ีแล้วเหอจือ่ก็อยู่ฉลองปีใหม่ท่ีแคมป์ไม่ใช่เหรอ" พ่ีตงิเอ่ย 

"แต่ฉันเห็นเขาอายุน้อย แถมบ้านก็อยู่ที่เซี่ยงไฮ้ เลยปากมากถามเขา 

หนึ่งประโยคว่า...ท�าไมไม่กลับไปพบหน้าครอบครัว"

เมื่อสังเกตเห็นว่าพี่ติงมีสีหน้าผิดปกติ ลู่ป๋อหยวนก็เหลือบตารอเขาพูด

"เขาบอกว่าเขาไม่มคีรอบครวั" พ่ีติงกล่าวค�าพูดประโยคน้ีจบแล้วยกมอื

ตบหน้าผากตัวเองทีหนึ่ง "ฉันเองก็ด้วย ฉันว่างจนถามมากขนาดนี้ท�าไมนะ...

นายว่าสถานการณ์อย่างเขา เป็นเพราะทะเลาะกบัคนในครอบครวัเลยหนีออก

จากบ้าน หรือว่า...ไม่มีใครแล้วจริงๆ"

ลู่ป๋อหยวนนิ่งเงียบเนิ่นนาน "ไม่รู้ครับ"

เขาหวนนึกถงึสหีน้าตอนเจีย่นหรงมาหาตนเองเมือ่ก้ี...ไม่มอีะไรแตกต่าง

จากปกติ

ลูป๋่อหยวนสหีน้าไม่เปลีย่นแปลง ขณะเพ่ิงเข้าประตมูารอยย้ิมในดวงตา

สลายไปหมดแล้ว ครูห่น่ึงเขาถึงถามว่า "ตอนท่ีพ่ีรบัคนเข้าทีมไม่ได้ถามสถานะ

ครอบครัวให้ชัดเจนเหรอ"

"เคยให้กรอกแบบฟอร์ม แต่เมื่อกี้ฉันถามเขา เขาบอกว่าเขากรอกมั่ว!" 
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พูดถงึตรงน้ีพ่ีตงิก็โกรธแล้ว "ฉนัจะไปคดิได้ไง...นีค่อืครัง้แรกท่ีเจอคนกล้ากรอก

แบบฟอร์มเท็จ ยังดีที่แบบฟอร์มนี้ฉันเซฟเอาไว้ภายใน ไม่ต้องส่งมอบให ้

สมาพันธ์

ฉันพลาดเองล่ะ แล้วช่วงน้ีฉันยังรู้เรื่องหน่ึงมา...ความจริงหลายปีก่อน

เขาเคยส่งแบบฟอร์มสมคัรเป็นเด็กใหม่ให้ทมีเรา ใครจะไปรูว่้าวันทดสอบเขากลบั 

เบีย้วนดัพวกเราไปเป็นสตรมีเมอร์ เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบจ�าเขาได้ หลายวนัก่อน

เลยบอกให้ฉันฟังตอนที่เจอกัน"

เมื่อเห็นลู่ป๋อหยวนไม่พูด พี่ติงก็ถามด้วยความลังเล "นายว่าฉันต้องให้

นักจิตวิทยาในทีมคุยกับเขาหน่อยมั้ย"

ลู่ป๋อหยวนได้สติกลับมา ครู่หนึ่งก็ส่ายหน้า "ยังไม่ต้องครับ"

เมื่อกลับถึงห้องฝึกซ้อม เจี่ยนหรงใส่หูฟังไม่รู้ก�าลังพูดคุยกับใครอยู่

ลู่ป๋อหยวนกวาดตามองหน้าจอ ในช่องแชตเขียนว่า 'สือหลิว'

"ดูโอ้? ตอนนี้เหรอ...ไม่ใช่ ไม่ได้รังเกียจนาย" เจี่ยนหรงหันหน้าไปดู 

เมื่อสังเกตเห็นว่าข้างกายตนเองมีคนมา เขาดึงหูฟังลงแล้วถามทันที "กัปตัน 

ดูโอ้มั้ย ผมจะฝึก Azir"

ลู่ป๋อหยวนหลุบตาเอาไว้ สบตากับเขาสองวินาที "วันน้ีไม่เล่น นาย 

ฝึกเองเลย"

เจี่ยนหรงส่งเสียงอ้อ อยากถามไปตามสัญชาตญาณว่าเจ็บมืออีกแล้ว

เหรอ แต่ลู่ป๋อหยวนก็เดินไปยังโต๊ะคอมพิวเตอร์ของตัวเองแล้ว

ลู่ป๋อหยวนไม่ได้แตะคอมพิวเตอร์ หลังเขาน่ังลงก็เสียบหูฟังอีกครั้ง  

เปิดแอพพลิเคชั่นวิดีโอแอพฯ หนึ่งบนหน้าจอมือถือ

แม้ซงิคงทวีีจะมกิีจการใหญ่โต แต่ก็คงไม่เก็บรเีพลย์สตรมีของสตรมีเมอร์ 

เอาไว้ทุกครั้ง จึงได้แต่ไปเสี่ยงโชคที่แพลตฟอร์มวิดีโอ

ลู่ป๋อหยวนค้นหาค�าว่า 'สตรีมของ Soft' เริ่มค้นหาตั้งแต่ตอนแรกสุด  

ผ่านไปเนิ่นนานจึงพบวิดีโอเมื่อสองปีก่อน

เขาปรับเสียงดังแล้วเปิดดู
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เจีย่นหรงในตอนน้ันยังไม่ถูกไล่ไปบลอ็กความสวยความงาม ผมยังเป็น

สีด�า ใบหน้าอ่อนเยาว์กว่าตอนนี้ ดูแล้วเป็นหนุ่มน้อยท่ีปากไม่ส้ินกล่ินน�้านม 

ความแตกต่างจากคนอ่ืนๆ เพียงอย่างเดยีวคอืเขาหน้าตาน่ารกักว่าคนรุน่เดยีวกัน 

มาก

ไม่รู้เขาเพ่ิงผ่านเร่ืองอะไรมา ขอบตาถึงได้แดงอยู่บ้าง ขณะเล่นเกม 

ยังเม้มริมฝีปากแน่น

สตรมีของเจีย่นหรงในตอนน้ันยังไม่มคีนด ูลูป๋่อหยวนดวิูดโีอหลายนาที

ก็มีซับกระสุนปรากฏขึ้นมาในที่สุด...ล้วนมาจากคนเดียวกัน

[เด็กน้อยร้องไห้ท�าไมเหรอ บอกให้อาฟังหน่อยซิ อาจะได้ปลอบใจเธอ]

[หรอืว่าบ้านนายอยู่ไหน อยากกินอะไร อาจะพาเธอไป แอด QQ คยุกัน

หน่อยไหม]

[อารู้สึกว่านายเล่นได้ดีมาก ล�าคอของนายก็สวยมากเลยล่ะ]

เจี่ยนหรงท่ีอายุสิบห้าปีมองเห็นซับกระสุนน้ีแล้ว เขาขมวดค้ิวข้ึน  

ดูเหมือนไม่ค่อยเข้าใจว่าไอ้โรคจิตคนนี้ก�าลังพูดอะไรอยู่

ขณะ 'คุณอา' คนนี้ส่งซับกระสุนก่อกวนข้อความที่สี่มา เจี่ยนหรงน้อย

ยกแขนปาดน�้าตาของตัวเอง

"...คุณพูดจาน่าเกลียดเกินไปแล้ว" เขาพูดเจือเสียงข้ึนจมูกเพราะเพ่ิง

ร้องไห้ และเป็นเพราะยังอยู่ในวัยเสียงเปลี่ยน เสียงจึงเล็กกว่าตอนนี้เล็กน้อย 

พูดจบยังถูจมูก "ไสหัวไป"

สิน้ค�าพูดเจีย่นหรงน้อยขยับนิว้มอื หาไอดขีองไอ้โรคจติคนนีจ้ากในบรรดา 

คนดูสามสิบคนที่เขามีอยู่จนพบ จากนั้นเตะคนออกไป

ลู่ป๋อหยวนหัวเราะเสียงแหบ

ครู่หนึ่งเขาลากแถบเวลาบนวิดีโอย้อนกลับไปครึ่งนาที มองดูท่าทาง 

เช็ดน�้าตาถูจมูกด้วยสีหน้าด�ามืดของเจี่ยนหรงอีกรอบหนึ่ง
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เมือ่ใกล้ถึงช่วงหยุดพัก การแข่งฝึกซ้อมถ่ีกระชัน้ขึน้เรือ่ยๆ แต่บรรยากาศ

ในแคมป์กลับผ่อนคลายอย่างผิดปกติ

หนึ่งวันก่อนหยุดพัก ทุกคนเพิ่งแข่งฝึกซ้อมกับ WZWZ จบ พอออกจาก

ประตูก็ได้กลิ่นหม้อไฟเข้มข้น

"ฉันซ้อมแข่งจนมึนหัวไปแล้วเหรอ ท�าไมได้กลิ่นของความสุขสายหน่ึง

ลอยมา" เสี่ยวไป๋สูดจมูกถาม

พ่ีติงเขกหัวของเขาเบาๆ "ฉันให้คุณป้าท�าหม้อไฟ หลายวันมาน้ีทุกคน

คงเหนื่อยแล้ว กินหม้อไฟผ่อนคลายสักหน่อย พวกนายขึ้นเครื่องบินพรุ่งนี้เช้า 

คืนนี้ไม่ฝึกซ้อมแล้ว"

เนื้อสัตว์และผักถูกจัดวางไว้บนโต๊ะ กลิ่นของหม้อไฟอบอวลทั่วแคมป์

สมาชิกของทีมที่สองก็ไปวันพรุ่งนี้เช่นกัน พ่ีติงเลยถือโอกาสส่งวีแชต

เรียกทุกคนมากินด้วยกัน เขายังตั้งโต๊ะพับขนาดใหญ่ไว้ด้านข้างอีกหนึ่งตัว 

ให้คนอื่นนั่งอยู่ตรงนั้น

ถึงแม้พักอยู่ใกล้ๆ กันแต่เจี่ยนหรงก็ไม่เคยเห็นคนของทีมสองเลย  

เวลากินข้าวเขาพูดน้อยมาแต่ไหนแต่ไร ตอนนี้คนอื่นพูดคุยกันอย่างคึกคัก  

เขาถือโอกาสหุบปากกินอาหาร

"พวกนายเล่น LDL เป็นไงบ้าง" หยวนเชียนเพ่ิมระดับเสียง ถามคนท่ี 

โต๊ะข้างๆ

42
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แม้พวกเขาจะเป็นสมาชิกทีมที่สองของ TTC แต่พูดกันอย่างเข้มงวด

หน่อยก็นับเป็นทีมชุดเล็กทีมหนึ่ง ชื่อเต็มคือ TTC-K ปัจจุบันก�าลังเล่นในลีก

การพฒันาของเกมลีกออฟเลเจน็ดส ์ทีมทีเ่ข้าสูร่อบชิงชนะเลิศและคว้าแชมป์

ในลีกการพัฒนาจะสามารถยื่นหนังสือเข้าสู่ LPL ได้

แต่โดยปกติเด็กฝึกฝีมือยอดเย่ียมในมือของทีมใหญ่ล้วนได้เล่ือนเป็น 

ตวัส�ารองของทมีทีห่นึง่หรอืเลือ่นสูที่มท่ีหน่ึงโดยตรง ดงัน้ันระดบัของทมีทีส่อง 

จึงยากที่จะเทียบเท่าทีมใหม่เหล่านั้นที่รวมทีมกันขึ้นมาอย่างจริงจังเพ่ือพิชิต

โควตา LPL

มีคนตอบทันที "ไม่ค่อยดีครับ สองวันก่อนพวกเราเพิ่งแพ้ไปหนึ่งแมตช์"

"ไม่เป็นไร การแข่งขันมีแพ้มีชนะ" เสี่ยวไป๋ตักลูกชิ้นกุ้งลูกหน่ึงขึ้นมา 

แล้วพูด

เขาวางช้อนแรงเกินไป ท�าซุปเผ็ดกระเด็นใส่มือของลู่ป๋อหยวนท่ีก�าลัง

ตักอาหารอยู่โดยไม่ระวัง

เมือ่ได้ยินเสีย่วไป๋ส่งเสยีงอ๊ะเสยีงหน่ึง ในทีส่ดุเจีย่นหรงจงึเงยหน้าขึน้จาก 

ชามข้าว

น�า้ซปุเดอืดจดั น�า้มนัสแีดงไหลบนหลงัมอืลูป๋่อหยวนสะดดุตาเป็นพิเศษ

เจีย่นหรงตกตะลงึสองวนิาที จากนัน้คดิดงึทชิชจูากข้างกายย่ืนไปอย่าง

รวดเร็ว ขณะที่มือของเขาเพิ่งยื่นไปกลางอากาศ...

"พ่ีชาย พ่ีไม่เป็นไรใช่ไหม" Moon ตัวส�ารองต�าแหน่งจังเก้ิลในทีมถือ

กล่องทิชชูด้วยสองมือ เดินจ�้าอ้าวมาจากโต๊ะอาหารอีกตัวหน่ึง ก่อนย่ืนทิชชู 

ให้ลู่ป๋อหยวน "รีบเช็ดหน่อย ผมมียาทา เดี๋ยวจะไปหยิบมาให้"

"ไม่ต้องหรอก น�้าซุปนิดเดียวเอง" ลู่ป๋อหยวนรับทิชชูในมือเขามา ยื่นให้

เสี่ยวไป๋เรื่อยเปื่อย "เช็ดปากหน่อย น�้าซุปไหลไปถึงคางแล้ว"

เจี่ยนหรงมองดูสองมือที่ถือกล่องทิชชูของ Moon แวบหน่ึง ก่อน 

รัง้สายตากลบัเงยีบๆ พลางเอาทิชชท่ีูเพ่ิงดงึออกมาเชด็ปากเรือ่ยเป่ือย จากนัน้

ขย�าเป็นก้อนก�าไว้ในมือ

Moon ส่งทิชชูให้แล้วก็ไม่ได้ผละไป เขาถามว่า "กัปตัน ช่วงนี้ได้เล่น
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แชมเปี้ยน Lillia บ้างมั้ย"

ลู่ป๋อหยวนพูดว่า "เล่นไปไม่กี่ตา"

"ผมเองก็ฝึกซ้อมอยู่ แถมใช้แล้วรู้สึกเข้ามือมาก..." ลู่ป๋อหยวนน่ังน่ิงๆ  

ไม่ได้หนัหน้า Moon จงึยืนก้มหน้ามองเขาอยู่ด้านหลงัตลอด "พ่ีคดิว่าหยิบเธอ 

ลงสนามแข่งได้มั้ย"

ลูป๋่อหยวนไม่ได้หยุดตะเกียบขณะพูดเสยีงเฉยชา "ค�าถามน้ีนายควรไป

ถามโค้ช"

เจี่ยนหรงก�าลังแอบฟัง พอได้ยินก็ตกตะลึงเล็กน้อย

เขาคดิว่าลูป๋่อหยวนจะอธิบายด้วยความอดทนเหมอืนเวลาปกตท่ีิพวกเขา 

เล่นดูโอ้กัน ที่บอกเขาว่าควรกดเลนตอนไหน ควรล่าถอยตอนไหน

"เรือ่งน้ีฉนัเคยบอกไปแล้วไม่ใช่เหรอ" พ่ีตงิต่อความ "แชมเป้ียนใหม่เล่น 

1v1 ในป่าอ่อนเกินไป ถึงจะมีความได้เปรียบในทีมไฟต์เล็กๆ แต่ในทุกด้าน 

ยังเทียบจังเก้ิลยอดนิยมของเทียร์* หนึ่งไม่ได้ ดังน้ันอย่าเพ่ิงหยิบเธอมา 

ลงสนามจนกว่าจะพัฒนากลยุทธ์การเล่นได้"

หลัง Moon กลับไปยังที่น่ังของตัวเอง หยวนเชียนค่อยลดเสียงพูดว่า 

"นี่...สองวันก่อน Moon ฝากฉันถามนายว่ามีเวลาดูโอ้มั้ย ตอนนั้นฉันยุ่งจน 

ลืมเรื่องนี้ไปแล้ว วันนี้เจอเขาถึงนึกขึ้นได้ เดี๋ยวฉันต้องไปขอโทษเขา"

เจี่ยนหรงกลืนอาหารลงไป "ท�าไมเขาไม่ถามเอง"

"พ่ีชายฉนัไม่ได้แอดวีแชตเขามัง้" เสีย่วไป๋กินจนแก้มตุ่ย พูดด้วยสุ้มเสียง

คลุมเครือ "เขาคงอายที่จะถามในกลุ่มทีม"

ไม่ได้แอดวีแชต?

เสีย่วไป๋มองความประหลาดใจของเจีย่นหรงออก อธิบายว่า "ตอนทมีท่ีสอง 

เพ่ิงก่อตั้ง มีสมาชิกหลายคนเคยแอบขายแอ็กวีแชตของพ่ีชายฉัน ต่อมา 

เขาก็ล้างข้อมลูวีแชตไปรอบหนึง่ ลบคนท่ีไม่สนทิไปหมด...แต่ว่าพ่ีชาย ถึงยงัไง 

ตอนนี้เขาก็เป็นตัวส�ารองของพี่ พี่รับแอดเขาหน่อยเถอะ"

* เทียร์ (Tier) เป็นการจัดอันดับความนิยมของแชมเปี้ยนที่ถูกใช้บ่อยในแต่ละแพตช์ เพ่ือแนะน�าผู้เล่น 

ในการเลือกใช้แชมเปี้ยน
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"ค�าขอเยอะ อาจหลุดไป" ลู่ป๋อหยวนหันหน้ามา "เจี่ยนหรง ทิชชู"

เจี่ยนหรงตกตะลึงสองวินาทีจึงขยับไปดึงทิชชู

ลู่ป๋อหยวนรับกระดาษทิชชูมาแล้วเช็ดน�้ามันสีแดงบนหลังมืออย่าง 

เนิบนาบ

หยวนเชียนคีบอาหารพลางพูดว่า "ฉันค้นพบแล้ว เด็กหนุ่มที่อายุน้อย

ล้วนเขียนความคิดไว้บนใบหน้า เมื่อก้ีตอนท่ี Moon พูดกับนาย ทั้งใบหน้า 

เขียนว่าอยากเล่นดูโอ้กับกัปตัน"

ลู่ป๋อหยวนสุ้มเสียงเหมือนปกติ "เล่นจังเก้ิลกันท้ังคู่ ไม่มีอะไรน่าเล่น 

ด้วยกัน"

เสีย่วไป๋เท้าคาง จ้องเจีย่นหรงด้วยความสนใจเต็มเป่ียม "ให้ฉันดูหน่อยว่า 

บนใบหน้าเจี่ยนหรงเขียนอะไร"

จู่ๆ ก็ถูกพูดถึง พอเจี่ยนหรงเหลือบตาขึ้นจึงมองเห็นสายตาของคนอื่น

ซึ่งหันมามองทั้งหมด

เสี่ยวไป๋อ้าปากพูดว่า "เขียนว่า...Road เล่นได้แค่กับฉัน คนไม่เก่ียว 

รีบไสหัวไป"

หางตาเหลือบเห็นรอยย้ิมของลู่ป๋อหยวน เจี่ยนหรงวางตะเกียบลง  

"นายดูอีกรอบหนึ่ง"

เสี่ยวไป๋ "อะไร"

เจีย่นหรงชีใ้บหน้าของตวัเอง เคลือ่นนิว้ไปพลางพูดไปพลาง "จวง-อี-้ไป๋-

รีบ-ตาย"

เสี่ยวไป๋ "..."

เมื่อกินด่ืมจนอิ่มหน�า เจี่ยนหรงซึ่งก�าลังจะกลับข้ึนห้องท่ีชั้นบนก็ถูก

สมาชิกทีมสองหลายคนที่เตรียมผละไปเรียกเอาไว้ "Soft..."

เจีย่นหรงคดิตามสญัชาตญาณว่าพวกเขาคงเป็นคนทีไ่ม่พอใจตนอกีกลุม่ 

แล้ว จากนั้นจึงท�าหน้านิ่งก่อนหันหน้าไป

พอกัปตันของทีมที่สองเห็นสีหน้าของเจ่ียนหรงก็ลังเลสองวินาที "เอ่อ  

ถึงนายจะอยู่ทีมที่หน่ึง แต่นายอายุน้อยกว่าฉัน ฉันก็ไม่รู ้ควรเรียกยังไง  
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เลยเรียกนายแบบนี้"

เจี่ยนหรงเอ่ย "มีอะไร"

"ไม่มีอะไรหรอก...ก็แค่อยากแอดวีแชตนาย"

"..."

"ได้มั้ย" คนคนนั้นชะงักเล็กน้อย "พวกเราไม่ท�าเรื่องอย่างการขายวีแชต

เดด็ขาด แค่คดิว่าถ้านายมเีวลาสามารถมาลงแรงก์ด้วยกันสักหน่อยได้ มดิเลน

ในทีมฉัน...เขาอยู่น่ี การแข่งแมตช์ท่ีนายเล่น Zed เขาดูไปร้อยแปดสิบรอบ

แล้ว!"

เจี่ยนหรงมองดูเจ้าอ้วนท่าทางเขินอายที่ถูกคนอื่นผลักออกมา นิ่งเงียบ

เกือบสิบวินาทีถึงล้วงมือถือออกมาจากในกระเป๋า "...แล้วแต่"

เช้าวันส่งท้ายปีเก่า แคมป์ TTC ดงึม่านหน้าต่างเปิดออกอย่างท่ีพบเหน็

ได้ยาก

ทุกคนต่างอยากกลับบ้านให้เร็วหน่อย ดังนั้นพ่ีติงจึงถือโอกาสจอง 

ไฟลต์เช้าให้

เสี่ยวไป๋ลากกระเป๋าเดินทางสามใบใหญ่ของตัวเองออกจากห้องมา 

ประจันหน้ากับ Pine เข้าพอดี

Pine สะพายแค่กระเป๋าเป้ใบเดียว สายตาท่ีมองเขายากจะอธิบาย  

"นายท�าผิดอะไร จะหนีออกจากประเทศเหรอ"

"นายจะไปเข้าใจอะไร มีแต่ของท่ีฉันฝากคนซื้อไปให้ที่บ้าน ใบน้ีคือ

อาหารเสริม ใบนี้คือเครื่องนวดกับผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ใบนี้คือเสื้อผ้าของฉัน..." 

ขณะเดนิไปถึงหน้าประตหู้องทีเ่ปิดกว้างของลูป๋่อหยวน เสีย่วไป๋เอ่ยถาม "พ่ีชาย  

เสร็จหรือยัง"

กระเป๋าเดนิทางของลูป๋่อหยวนถูกจดัเสรจ็แล้ว ตอนน้ีวางอยู่ตรงปากประตู  

พร้อมไปได้ทุกเมื่อ

บ้านเขาอยู่ระหว่างทางไปสนามบิน พี่ติงเลยให้เขากลับไปพร้อมกับรถ

ของทีม
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ลูป๋่อหยวนก�าลงัโทรศพัท์อยู่ พอได้ยนิจงึหนัหน้ามา "พวกนายลงไปก่อน 

เบาเสียงหน่อย มีคนยังพักผ่อนอยู่"

"โอเค" เสี่ยวไป๋มองกระเป๋าเดินทางบนพื้น นึกขึ้นได้ว่าพี่ชายเขาเจ็บมือ 

"พี่ชาย เก็บสัมภาระนี่เสร็จหรือยัง ผมช่วยพี่หิ้วลงไปดีกว่า ไม่งั้นเดี๋ยวเจ็บมือ

อีก..."

เพ่ิงขาดค�าก็ได้ยินเสียงดังแอ๊ด ประตูห้องฝั่งตรงข้ามของลู่ป๋อหยวน 

เปิดออกแล้ว

เจี่ยนหรงสวมเสื้อคลุมง่ายๆ ด้านในยังคงเป็นชุดนอน ดูเหมือนเพ่ิงลุก

มาจากที่นอน หน้าก็ยังไม่ได้ล้าง

เสี่ยวไป๋ตกตะลึงก่อนดูนาฬิกาตามสัญชาตญาณ "...นายต่ืนมาท�าไม

ตอนแปดโมง"

"พวกนายท�าเสียงดังเลยตื่น" เจ่ียนหรงเสียงแหบพร่า ตอบอย่าง 

อารมณ์เสีย

เสี่ยวไป๋ท�าท่าหุบปาก "งั้นนายนอนต่อ ฉันจะเบาเสียงลงหน่อย"

เจี่ยนหรงกลับไม่ได้เข้าห้อง

เขารูดซิปเสื้อคลุมขึ้น เดินหน้าไปหิ้วกระเป๋าเดินทางของลู่ป๋อหยวน

เสี่ยวไป๋ "...?"

เจี่ยนหรงเมินเสี่ยวไป๋ที่อึ้งงันแล้วถามคนที่ก�าลังคุยโทรศัพท์ในห้อง  

"จะเอาโน้ตบุ๊กกลับไปมั้ย"

ลู่ป๋อหยวนถือมือถือสบตากับเขาสองวินาที "ไม่เอา"

เจี่ยนหรงพูดว่าโอเค จากนั้นห้ิวกระเป๋าเดินทางของลู่ป๋อหยวนด้วย 

มอืเดยีว เดนิลงชัน้ล่างท่ามกลางการจ้องมองด้วยความสบัสนงุนงงของเสีย่วไป๋

รถรออยู่นอกแคมป์แล้ว พ่ีติงรอพวกเขาอยู่ตรงทางเข้า เมื่อมองเห็น

เจี่ยนหรงก็ตกตะลึง "ท�าไมนายตื่นเช้าขนาดนี้...นี่กระเป๋าเดินทางใคร ของ 

เสี่ยวลู่?"

เจี่ยนหรงส่งเสียงอืม "วางตรงไหนครับ"

"นายวางตรงน้ีแล้วกัน เดีย๋วฉนัออกไปจะหิว้ไปเอง" หลงัรูส้ถานะครอบครวั 
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ของเจีย่นหรง พ่ีตงิมองเห็นเขาก็อดไม่ได้ท่ีจะพร�า่บ่น "สามวนัน้ีนายอยู่ท่ีแคมป์ 

ให้ดี ค่าอาหารดีลิเวอรี่ฉันจ่ายเอง นายสั่งได้ตามสบาย คุณป้าห่อเกี๊ยวเก็บไว้

ในตูเ้ย็นด้วย นายอยากกินก็ต้มเองได้เลย ถ้าต้มไม่เป็นก็ค้นไป่ตูเ้อา อยู่ในแคมป์ 

คนเดียว อย่าเปิดประตูให้คนแปลกหน้า ออกไปข้างนอกก็ต้องระวังหน่อย  

ช่วงตรุษจีนคนเลวเยอะที่สุด..."

"ผมสิบเจ็ดแล้ว" เจี่ยนหรงขมวดคิ้วพลางพูดขัดจังหวะ "ไม่ใช่เจ็ดขวบ"

ขณะลู่ป๋อหยวนลงมาชั้นล่างคนอื่นก็ขึ้นรถหมดแล้ว มีเพียงเจี่ยนหรงที่

ยังยืนพิงผนังบริเวณทางเข้าเล่นมือถืออยู่

พอได้ยินเสียงความเคลื่อนไหว เจี่ยนหรงสอดมือถือกลับเข้าในกระเป๋า

แล้วยืนตัวตรงทันที

ลูป๋่อหยวนใส่ชดุสดี�าท้ังตวั ผ้าปิดปากกับหมวกไม่ขาดแม้แต่อย่างเดียว  

ขณะที่สวมรองเท้าเปลือกตาก็หลุบลงไป ท�าให้ดูเหมือนยากที่จะพูดด้วย

หลังสวมรองเท้าเสร็จ ลู่ป๋อหยวนดึงผ้าปิดปากลงแล้วค่อยเงยหน้าขึ้น 

กลิ่นอายเย็นชาพลันหายวับไป "ก�าลังเป็นทวารบาล?"

เจี่ยนหรงเอาสองมือล้วงกระเป๋า ได้ยินดังนั้นจึงตกตะลึง "เปล่า รอคุณ

ไปแล้ว...ผมจะล็อกประตูแล้วนอนต่อ"

ลู่ป๋อหยวนถามว่า "เมื่อก่อนก็ฉลองปีใหม่คนเดียว?"

เจี่ยนหรงชะงักเล็กน้อย "สองปีนี้ใช่"

ลูป๋่อหยวนส่งเสยีงอมื ดงึประตเูปิดออก ลมเย็นหอบหนึง่พัดเข้ามาในบ้าน

ก่อนออกเดนิทาง ลูป๋่อหยวนพลนัพูดข้ึนว่า "หลายวันนีฉ้นัอยู่แต่ทีเ่ซีย่งไฮ้"

เจี่ยนหรงตกตะลึง "หืม?"

"ถ้ามีธุระ โทรหาฉันได้โดยตรง"

รถทีมของ TTC แล่นออกจากแคมป์ ไปยังเส้นทางที่มุ่งสู่สนามบิน

เมื่อรถแล่นไปได้ครึ่งทาง พี่ติงก็ถอนหายใจยาวๆ "ท�าไมฉันมีความรู้สึก

เหมอืนท้ิงเดก็น้อยไว้ในบ้านแล้วตวัเองออกไปข้างนอก ฉนัควรหาคณุป้าพ่ีเลีย้ง 

ไปดแูลเขาทีแ่คมป์ชัว่คราวหรอืเปล่า ช่วงนีฉ้ลองปีใหม่ ความปลอดภัยไม่ดนีกั... 
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ตรษุจนีปีท่ีแล้วแถวแคมป์เรามบ้ีานหลงัหนึง่ถูกโจรข้ึนบ้าน ขโมยของยงัพอว่า 

แต่ยังท�าร้ายคนอีกด้วย"

ลู่ป๋อหยวนหลับตานอนชดเชย ไม่ได้ส่งเสียง

หยวนเชยีนปล่อยเสยีงหวัเราะ "ไม่ขนาดนัน้หรอกครบั อกีไม่ก่ีวนัเส่ียวหรง 

ก็บรรลุนิติภาวะแล้ว"

"ถ้ามีโจรข้ึนบ้านจริง สิ่งที่พ่ีควรกังวลคือต้องชดเชยค่ายาให้อีกฝ่าย 

เท่าไหร่" เสี่ยวไป๋ว่า 

พี่ติงกุมขมับ "ช่างเถอะ...พวกนายหุบปากนอนชดเชยไปเถอะ"

พี่ติงกังวลจนนอนไม่หลับเลยถือโอกาสหยิบมือถือออกมาไถเวยป๋อ

เขาก�าลงัจดจ่ออยู่กับภาพลกัษณ์ของคณุพ่อผูม้เีมตตา ดงันัน้เมือ่โพสต์

ใหม่บนเวยป๋อที่เจี่ยนหรงเขียนเม่ือสิบนาทีก่อนปรากฏขึ้นหน้าแรก พ่ีติงก็ 

ไม่สามารถตอบสนองขึ้นมาได้ในทันที...

TTC•Soft ทนพวกนายมานานมากแล้ว โค้ชไม่อยู่แคมป์ทั้งที มาสิ  

คุยกัน
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ตอนแรกเจี่ยนหรงคิดจะกลับไปนอนต่อ

แต่พอได้ตากลมตรงทางเข้าเล็กน้อย ขณะกลับไปถึงห้องอีกครั้งเขา 

ก็รูส้กึกระปรีก้ระเปร่าเหมอืนวัวจ่าฝงู นอนอยู่บนเตยีงหลายนาทีก็ดงึความง่วง

กลบัมาไม่ได้ เขาไม่มนีสิยัเล่นเกมตอนแปดโมงเช้า เลยถอืโอกาสยันตวัขึน้มา 

เล่นมือถือ

จากน้ันจงึมองเหน็แอก็เคานต์หลกัเวยป๋อของตนเองได้รบัข้อความส่วนตวั 

พันกว่าข้อความ

ส่วนหน่ึงในนัน้ส่งมาจากแฟนคลบัทีมโหยวอว๋ี คนกลุม่น้ีด่าสูค้นอืน่ไม่ได้ 

จงึมาด่าเขา ส่วนน้อยคอืคนดทูัว่ไปในสตรมีของเขา ถามเขาว่าคอมโบของ Zed  

เล่นอย่างไร เกมน�าเกมตาม LeBlanc ออกไอเทมอย่างไร

ที่เหลือส่วนใหญ่ มองไปแวบเดียวถ้าไม่ใช่ 'พ่อคิดถึงนาย' ก็เป็น 'อยาก

ด่านายแล้วไอ้โง่' ซึ่งเจี่ยนหรงคร้านที่จะเปิดดู

เจีย่นหรงนัง่ไขว่ห้างอ่านอยู่ครึง่ค่อนวนั จากนัน้โพสต์เวยป๋อข้อความน้ัน 

ออกไป

วันส่งท้ายปีเก่าเช่นนี้ คนจ�านวนมากต่างหยุดพักผ่อนอยู่ท่ีบ้าน คนที ่

ไถเวยป๋อตอนแปดโมงเช้ามีไม่มาก คอมเมนต์ยังนับว่าพออ่านได้ เจี่ยนหรง 

ไถหน้าจอพลางเลือกตอบกลับเรื่อยเปื่อย

43
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[จิตส�านึกนายเก็บกลับมาจากในถังขยะเหรอ]

[TTC•Soft เปล่า เดี๋ยวจะกลับไปสตรีม กลัวว่าวันนั้นจะไม่มีใครดู  

เลยออกมาคุยเล่นกับพวกนายหน่อย]

[นายพูดภาษาคนเหรอวะ]

[ไอ้โง่นายลอ็กเอาต์เวยป๋อเถอะ ผูต้รวจสอบของสมาพันธ์คงกดตดิตาม

พิเศษที่เวยป๋อนายเอาไว้ ถูกปรับช่วงฉลองปีใหม่โชคร้ายแค่ไหน อย่าให้ซวย

ถึงพ่อนาย]

[ใช้ได้ ก่อนหน้าน้ีเขาแขวะทีมโหยวอวี๋ก็ถูกปรับเหมือนกันไม่ใช่เหรอ  

นกัแข่งหลายคนพูดว่า 'ไอ้โง่' 'แม่แก' 'ฉนัเป็นพ่อนาย' ในสตรมีก็ไม่เห็นถูกปรบั 

ครั้งนั้นที่ปรับเป็นเพราะเขาด่าไอ้โง่คนนั้นแรงเกินไป]

[พูดถึงทีมโหยวอว๋ี วันที่ไอ้โง่เดบิวต์ฉันไถเวยป๋อทั้งคืน อยากดูว่าจะมี

ข่าวตีกันหลังเวทีของ TTC กับโหยวอว๋ีหรือเปล่า ต่อมาฉันกอดความผิดหวัง

เข้านอน]

[ทะเลาะกันยังพอว่า รูปร่างอย่างเขาสู้ใครได้ ลูกรักโง่เง่าได้รับแผ่นรอง

รองเท้าเพิ่มความสูงที่ปะป๊าส่งให้หรือยัง พวกนั้นใส่แล้วไม่สะดุดตา ฉันเลือก

เสื้อในให้แฟนสาวยังไม่จริงจังขนาดนี้เลย]

เจี่ยนหรงสูดลมหายใจเข้าลึก เปิดดูยอดคงเหลือในบัตรธนาคารของ 

ตัวเองแวบหนึ่ง บอกตัวเองในใจให้ทนเอาไว้ไม่หยุด

ประโยคละหนึ่งหมื่น ถ้าด่าก็เท่ากับเสียเปรียบ ถ้าด่าก็เท่ากับหลงกล

[TTC•Soft ขอบคุณ ส่งที่อยู่มาสิ ฉันจะอวยพรปีใหม่นายถึงที่]

[ไอ้โง่ ตอนเดบิวต์พ่อไปชูป้ายผ้าให้นายที่สนามแข่ง ซาบซึ้งหรือเปล่า]

[TTC•Soft โอนเงินให้นายฉลองปีใหม่สักหน่อย ต่อไปไม่ต้องมาแล้ว]

[ถ้าโค้ชอ่านเจอเวยป๋อของนายคงโกรธจนเส้นเลือดในสมองแตก]

[TTC•Soft ถามมาแลว้ เขานอนหลับอยู่บนรถ คยุเสรจ็กล็บทิง้ เขามอง

ไม่เห็นหรอก]
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พี่ติงเลื่อนมาถึงตรงนี้ก็แทบจะเส้นเลือดในสมองแตกแล้วจริงๆ

เขาพูดด้วยความโกรธว่า "ใครบอกเจี่ยนหรงว่าฉันนอนหลับอยู่บนรถ!"

คนอืน่ต่างตกตะลงึ ลูป๋่อหยวนท่ีนอนหลบัอยู่ข้างเขาเหลอืบตาขึน้อย่าง

เกียจคร้าน

"...ผมเอง" เสี่ยวไป๋สีหน้าอึ้งงัน "เขาบอกว่าส่งข้อความหาแล้วพี่ไม่ตอบ 

เลยถามผมว่าพี่ท�าอะไรอยู่...นี่ แบบนี้ไม่บอกเขาได้เหรอครับ"

เชี่ย นักฉอดน้อยคนนี้เจ้าความคิดมาก ฉันได้รับข้อความที่ไหนกันล่ะ!

ลู่ป๋อหยวนเหลือบตามองมาเมื่อเห็นพ่ีติงโกรธจนขย้ีผม "เกิดอะไรข้ึน 

เหรอครับ"

"จะอะไรอกีล่ะ..." พ่ีติงโกรธจนหวัเราะแล้ว "ฉนัอยู่ตรงนีเ้ป็นกังวลเหมอืน

พ่อแท้ๆ ของเขา เขาเองก็ก่อเร่ืองเหมือนพ่อออกจากบ้านไปไกล พวกเรา 

เพิ่งออกมาได้ไม่กี่นาที เขาก็โพสต์เวยป๋อยั่วยุคนที่ดูสตรีมเขาแล้ว...ไม่ได้การ  

ฉันต้องติดต่อคนเปลี่ยนรหัสเวยป๋อเขาก่อน"

ลู่ป๋อหยวนไม่ผิดคาดเท่าไหร่ เพียงแค่ถามว่า "เขาด่าคนแล้ว?"

พ่ีติงชะงักไปหลายวินาที "ที่จริงก็ยังไม่ใช่ แค่ความกระตือรือร้น

ประหลาด แต่หลังๆ คอมเมนต์มากข้ึนก็มีนักฉอดเพ่ิมมาหลายคนอย่างยาก 

ที่จะเลี่ยง นิสัยของเขาคงยากทนไหว"

ลู่ป๋อหยวนสุ้มเสียงแหบพร่าเล็กน้อยขณะถามว่า "ไม่ได้ด่าคนก็จะ

เปลี่ยนรหัสเขา หลักการอะไรครับ"

พี่ติงตกตะลึง "ความหมายของนายคือ...ตามใจเขาเหรอ"

ลู่ป๋อหยวนไม่ได้ตอบแต่ถามกลับว่า "อีกไม่ก่ีวันเขาจะสตรีมแล้ว พ่ีจะ

นั่งเฝ้าอยู่ข้างๆ ทุกครั้ง? หรือว่าจะส่งคู่มือให้เขา เขียนชัดเจนว่าอันไหนพูดได้ 

อันไหนพูดไม่ได้?"

พ่ีติงน่ิงอึ้ง ไม่พูดอะไรแล้ว ตอนแรกเขาเคยมีความคิดหาคนมาจ้อง

เจี่ยนหรงตอนสตรีมจริงๆ

"ถ้าตั้งกฎกับทุกค�าพูดและการกระท�าก็คงน่าเบื่อ" ลู่ป๋อหยวนกวาดตา

มองเขาแวบหนึ่ง ตักเตือนเสียงเฉยชา "เขาเป็นนักแข่งอาชีพ ไม่ได้มาเพื่อ 
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เปิดตัวผลิตภัณฑ์"

พ่ีตงิอ้าปาก นิง่เงยีบพักหนึง่จงึพูดว่า "...นีก็่เพราะฉนักลวัเขาถูกปรบัอกี

ไม่ใช่เหรอไง"

"ผมรู ้สึกว่าไม่มีปัญหาใหญ่อะไร" หยวนเชียนน่ังตัวตรง "ผมดูการ 

ตอบกลบัของเสีย่วหรงแล้ว ทุกอย่างยังโอเค ไม่ถึงข้ันถูกปรบั เขาเองคงไม่อยาก 

ถูกปรับแน่ คงจะชั่งน�้าหนักการตอบกลับอยู่"

พี่ติงนิ่งเงียบไปหลายวินาทีและเริ่มถูกโน้มน้าวบ้างแล้ว

"...งัน้ฉนัจะลองดอูกีครัง้ ถ้ามแีนวโน้มจะทะเลาะกันค่อยจดัการ" เน่ินนาน 

พ่ีติงถึงพูดพึมพ�าด้วยความงุนงง "นายว่าเช้าตรู่ขนาดน้ีเขาไม่กลับไปนอนต่อ 

แต่ไปหาความไม่สบายใจกับคนดูโง่เง่าท�าไม"

ลู่ป๋อหยวนไม่ได้พูดค�าใดอีก รักษาท่าทางของการพักผ่อนเอาไว้พลาง

หยิบมือถือออกมา

เจี่ยนหรงยังตอบกลับคอมเมนต์ของคนดูอยู่ข้อความแล้วข้อความเล่า 

จ�านวนคอมเมนต์พุ่งถึงสองพันแล้ว

น�า้เสยีงทีแ่ฝงมาของทัง้สองฝ่ายต่างไม่เป็นมติร แต่วางไว้ด้วยกันกลบัมี 

ความสามัคคีอันแปลกประหลาด

[วันส่งท้ายปีเก ่าปีท่ีแล้ว เจ ้าโง ่ก็โพสต์เวยป๋อพูดคุยโพสต์หนึ่ง  

นี่กลายเป็นความเคยชินไปแล้ว?]

เมื่อเลื่อนมาเจอคอมเมนต์นี้ เจี่ยนหรงเอามือข้างหน่ึงเท้าหลังศีรษะ 

เอาไว้ รู้สึกตกตะลึงเล็กน้อย

เขาย้อนกลับไปค้นดู จึงพบว่าวันส่งท้ายปีเก่าปีท่ีแล้วตนโพสต์เวยป๋อ

พูดคุยโพสต์หนึ่งจริง

[โพสต์พูดคุยคราวหน้าเปลี่ยนเวลาโพสต์ได้ไหม เช้าตรู่วันส่งท้ายปีเก่า

ถูกจับมาท�างาน ตอนนี้ฉันถือกระดาษกลอนคู่มือหนึ่ง อีกมือเล่นมือถือ]
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[ฉันก็ด้วย เด๋ียวต้องไปห่อเก๊ียวแล้ว เดี๋ยวจะส่งรูปให้ทุกคนดูไส้เก๊ียว  

ที่สโมสรคงหยุดแล้วมั้ง? เจ้าโง่แอบข้ีเกียจอยู่บ้านไม่ยอมท�างาน ไม่กลัวถูก 

พ่อแม่ตี?]

[ผิดแล้ว ก่อนหน้านี้เขาบอกว่าตัวเองอยู่ที่แคมป์ วันส่งท้ายปีเก่า TTC 

ยังไม่หยุดเหรอ]

[หยุดแล้วมั้ง...ชั่วโมงก่อนเสี่ยวไป๋โพสต์รูปกระเป๋าเดินทาง บอกว่า 

จะกลับบ้านฉลองปีใหม่]

[หมายความว่าวันส่งท้ายปีเก่าปีหน้าฉันยังมารอเจ้าโง่ได้? ให้ลูกชาย 

โง่เง่าดูห้องที่แม่เพิ่งปัดกวาดเสร็จ [รูปภาพ]]

รูปที่แฟนคลับส่งมา เจี่ยนหรงมองหลายนาทีจึงพิมพ์

[TTC•Soft ปีหน้าไม่มา ไม่ต้องรอ]

เจี่ยนหรงลุกข้ึนเทน�้าหนึ่งแก้วแล้วกลับมาเลื่อนดูคอมเมนต์อีกครั้ง 

ลักษณะการพิมพ์ของคอมเมนต์ล่าสุดไม่เหมือนกับคนอื่นอย่างมาก...

[Kitty คนสวย ได้ยินว่านายเป็นเกย์? เกย์โง่เง่าออกจาก TTC ไปเร็วๆ 

หน่อยได้ไหม ทีมโค้ชของ TTC เป็นบ้าอะไรกัน ถงึได้พาเกย์เข้าแคมป์ไปอยู่กับ 

Road? ถ้าเขาลวนลามสามีฉันพวกนายจะรับผิดชอบไหม]

เจี่ยนหรงจึงรู้ว่าหนีเรื่องวันนั้นไม่พ้น ก่อนหน้านี้ก็มีคอมเมนต์สอบถาม

หลายคอมเมนต์ แต่เพราะยังคิดไม่ออกว่าควรพูดเรื่องประเภทน้ีให้ชัดเจน

อย่างไรจึงถูกเขามองข้ามไปท้ังหมด คนท่ีแท็กลู่ป๋อหยวนส่งเดชเหล่าน้ัน 

ก็ถูกเขาลบไปแล้ว

จังหวะนั้นด้านบนของมือถือมีตัวอย่างข้อความเด้งขึ้นมา 
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[พี่ติง ตอบกลับได้ แบบพอเหมาะ]

เจีย่นหรงเหลอืบตามอง ลบข้อความ 'เกย์ขดุสสุานบรรพบรุษุนายหรอืยัง  

เทคโนโลยียุคปัจจุบันพัฒนาไอ้โง่ที่มีรสนิยมทางเพศแตกต่างกับคนอื่น 

อย่างนายได้แล้วใช่ไหม ท�าไมถึงเล่นเวยป๋อเป็นด้วย' ทิ้ง แล้วพิมพ์อีกครั้ง...

[TTC•Soft อย่ายุ่งกับรสนิยมทางเพศคนอืน่ ไม่ได้มคีวามรกักบัพ่อเธอ]

ระหว่างที่เขาตอบกลับนั้นเอง ด้านล่างก็มีคอมเมนต์เพิ่มขึ้นมากมาย

[ยังไม่ถึงกลางคืนคนสมองพิการก็ฝันซะแล้ว เธอเรียก Road ว่าสามี 

เคยเห็นเขาส่งสายตาให้เธอเหรอ]

[ทุกคนหลีกไป ให้รุกผู้แข็งแกร่งแห่งเฉิงตูอย่างฉันด่าก่อน]

[คิดไล่ลูกชายฉันไปแบบน้ีเธอซื้อ TTC เอาไว้เหรอฮ้า แล้วก็เมนต ์

บนโกหก เฉิงตูไม่มีรุกเลย]

[ข้างบนต้องสงสัยว่าเหยียดพื้นที่ กดรายงานแล้วนะ]

พูดคุยต่อมาเรื่อยๆ Kitty คนสวยก็ถูกลืมไปแล้ว หลายนาทีให้หลัง 

ฝ่ายนั้นก็อดไม่ได้ที่จะแสดงตัวอีก

[Kitty คนสวย เฮอะๆ นายกล้าพูดไหมว่านายไม่ได้ชอบ Road?  

ก่อนเข้าทีมก็ใส่หมวกที่มีชื่อ Road แถมยังติดตามสตรีมของ Road ตอนน้ี 

เมนกับแฟนคลับต่างไม่ยอมรับแล้ว?]

ความสนใจของทุกคนหันเหกลับไปอีกในที่สุด

Kitty คนสวยเองกไ็ด้ยินมานานแล้วว่าแฟนคลบัของ Soft ปากเสยีทกุคน  

เตรียมท�าสงครามน�้าลายไว้แล้ว...
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[เธอพูดอะไร พวกเรายอมรบันะ ลกูชายฉนัก็ไปเพราะ Road นัน่แหละ]

[Kitty คนสวย ?]

[TTC•Soft ?]

[@Kitty คนสวย เธอพูดไม่ครบนะ เขายังฟลัดของขวัญให้ Road อีก 

เป็นแสน การติดตามอันแรกในเวยป๋อเขาคือ @TTC•Road การกดถูกใจ 

ในเวยป๋อก็เป็น @TTC•Road ทั้งหมด]

[เขายังแกล้งเมาซบบนร่าง @TTC•Road ไม่ปล่อย เกี่ยวล�าคอเหมือน

มนุษย์วานรโหนต้นไม้]

[ว่ากันว่าพวกเขาสองคนยังออกมาจากห้องน�า้ด้วยกนั ถ้าตอนน้ันเจ้าโง่

เมาจริง งั้น Road อาจช่วยลูกชายฉันจับนกเขา]

[ถ้านี่ไม่ใช่เกย์คงจบลงได้ยากจริงๆ]

ช่วย...จับ...นกเขา...

เมือ่มองเหน็ค�าน้ีเจีย่นหรงรูส้กึราวกับถูกฟ้าผ่า ในหวัสมองปรากฏมอืท่ี

ลู่ป๋อหยวนยื่นมาหน้ากางเกงของตน

ครึ่งนาทีให้หลัง รูปแบบการพิมพ์ใต้ช่องคอมเมนต์ของเจี่ยนหรงพลัน

เปลี่ยนไป...

[เชี่ยพวกนายรบีหนีไป! ไอโ้งน่ีเ่ริ่มลบการตอบกลับและบลอ็กคนแล้ว!]

[ไม่มั้ง? เจี่ยนหรงนายไม่บล็อก Kitty กะโหลกนั่น นายบล็อกพ่อนาย?]

[แอ็กเคานต์ฉันจบเห่อีกอันแล้ว ไอ้ลูกอกตัญญูคนนี้...]

แอ็กเคานต์รองของคนกลุ่มนี้ทยอยมาไม่ขาดสาย เจี่ยนหรงลบอย่างไร

ก็ลบไม่หมด ภายหลังฉวยโอกาสปิดคอมเมนต์แล้วคิดซะว่าตาไม่เห็นเป็น

สะอาด วุ่นวายกับเรื่องเหล่านี้เสร็จก็ใกล้เที่ยงวันแล้ว

เจี่ยนหรงหลับตา คิดในใจว่าฉันต้องโง่มากแน่ๆ ถึงได้เสียเวลาอยู่ใน 

เวยป๋อตั้งสามชั่วโมง...
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หลังลุกจากท่ีนอนไปล้างหน้าแปรงฟัน เจี่ยนหรงท�าบะหมี่ให้ตัวเอง 

หน่ึงชาม แถมยังใส่ไข่ดาวอย่างพบเห็นได้ยาก กินเสร็จก็วิ่งขึ้นไปฝึกซ้อมท่ี 

ชั้นสอง

เขาเล่นจนถงึบ่ายสองโมง ขณะออกจากเกมเจี่ยนหรงมองเห็นกลุ่มเกม 

'TTC' มีเพื่อนคนหนึ่งก�าลังออนไลน์

เมื่อมองเห็นคนท่ีออนไลน์ชัดเจน เขาตกตะลึง ส่งค�าพูดประโยคหนึ่ง 

ไปทันที

ดูการเล่นของฉันก็พอ ถึงบ้านแล้วเหรอ

TTC•Road เพิ่งถึง

ดูการเล่นของฉันก็พอ งั้นเล่นเกมกันไหม

ไม่กี่วินาทีให้หลัง ลู่ป๋อหยวนก็ดึงเขาเข้าทีมแล้ว

ลู่ป๋อหยวนปรับคีย์ลัดของคอมพิวเตอร์ที่บ้าน "ฉันเล่นได้ตาเดียว เดี๋ยว

ในบ้านจะกินข้าวด้วยกัน"

"โอเค" เจี่ยนหรงพูด งั้นผมหยิบแชมเปี้ยนต้นเกม"

"ไม่ต้อง" ลู่ป๋อหยวนกวาดตามองหมูแคระท่ีเอาแต่ถูขาเขาอยู่ตลอด 

"อยากเล่นตัวไหนก็หยิบตัวนั้น"

หลังเข้าเกมเจี่ยนหรงเงยหน้ามองต�าแหน่งของตัวเองแวบหนึ่ง เขา 

ไม่ได้เล่นมิดเลนแต่ถูกจัดให้เป็นท็อปเลนแทน

เขาพิมพ์โดยไม่แม้แต่จะคิด

ดูการเล่นของฉันก็พอ มิดเลนช่องสี่แลกต�าแหน่งได้ไหม ฉันดูโอ้กับ 

จังเกิ้ล ฉันจะแบกเอง

เสี่ยวถังเองก็อยาก Carry ไม่แลกหรอก

เสี่ยวถังเองก็อยาก Carry นายบอกว่าไม่มีเวลาเล่นเกมไม่ใช่เหรอ!

เสี่ยวถังเองก็อยาก Carry เจ้าหมูน้อยยังสบายดีไหม
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เดิมเจี่ยนหรงคิดว่าเธอก�าลังพูดกับคนอื่น

TTC•Road อืม

เจี่ยนหรงตกตะลึง

เสี่ยวถังเองก็อยาก Carry ถ่ายรูปมันให้ฉันดูหน่อยสิ

TTC•Road ตอนนี้ไม่ว่าง

เสี่ยวถังเองก็อยาก Carry โอเค เดี๋ยวแกงค์มิดเลนให้ฉันเยอะๆ นะ  

ฉันกลัวสู้ไม่ได้

TTC•Road ดูสถานการณ์ก่อน

เสี่ยวถังเองก็อยาก Carry ok~

เมื่อเข้าสู ่หน้าโหลดเข้าเกม มองเห็นสกิน* ของ Twisted Fate ท่ี  

'เสี่ยวถังเองก็อยาก Carry' เล่นกับ Evelynn ที่ลู่ป๋อหยวนใช้เป็นสกินคู่รัก 

เจี่ยนหรงอดไม่ได้ที่จะถามว่า "พวกนายรู้จักกันเหรอ"

"อมื นายเองก็รูจ้กั" ลูป๋่อหยวนขยับเม้าส์เดนิออกจากฐาน "เธอคอืถังชิน่"

* สกิน คือชุดของตัวละครในเกม
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