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เส้นทางนกัแข่งอาชพีของ 'เจีย่นหรง' เดินทางมาถึงเล่มท่ีสามแล้ว ในแต่ละก้าว 

ทีเ่ดนิผ่านการแข่งขนัแมตช์แล้วแมตช์เล่า เจีย่นหรงได้เรยีนรูส้ิง่ละอนัพันละน้อยทีละนดิ  

กลายเป็นผู้เล่นอาชีพอย่างเต็มตัวทั้งในแง่สถานะและประสบการณ์การแข่งขัน

ทีผ่่านมาเจีย่นหรงได้เรยีนรูท้ั้งจากการลงสนาม ลงสตรมี และการใช้ชวิีตประจ�าวนั 

กับเพ่ือนร่วมทมีในแคมป์ TTC แน่นอนว่าหน่ึงในคนท่ีคอยช่วยเหลือและแนะน�าสิง่ต่างๆ  

ให้กับเด็กหนุ่มหัวฟ้าคนนี้ ย่อมมีกัปตันทีมคนดังเป็นตัวช่วยส�าคัญ

หลายๆ คนรู้ว่า 'เทพลู่' หรือ 'ลู่ป๋อหยวน' เอ็นดูเจี่ยนหรงเป็นพิเศษ ทั้งคนในทีม

และเพื่อนนักแข่งอย่าง 'XIU' ต่างก็พอจะมองเห็นความเอาใจใส่ที่เขามีให้กับมิดเลน

คนใหม่อย่างท่ีไม่เคยเห็นลู่ป๋อหยวนปฏิบัติกับใครมาก่อน แต่คงไม่มีใครรู้ว่าภายใต้

ความเอาใจใส่ของกัปตันทีมน้ันแท้จริงแล้วยังมีบางสิ่งบางอย่างแอบซ่อนอยู่ เพราะ 

ลู่ป๋อหยวนเก็บซ่อนมันไว้ภายใต้รอยยิ้มจางๆ จนแม้แต่ตัวเจี่ยนหรงเองก็เหมือนจะ 

ไม่รับรู้ถึงความนัยที่เขาบอกผ่านการกระท�า

ทุกคนเรียกลู่ป๋อหยวนว่าเทพลู่เพราะฝีมือและความแข็งแกร่งที่เอาชนะคู่ต่อสู้

มามากมาย จนราวกับว่าไม่มีใครโค่นเขาลงได้ แต่เวลานี้ตัวลู่ป๋อหยวนเองกลับไม่มี

ความมั่นใจเอาซะเลยว่าตนจะสามารถเอาชนะใจใครบางคนได้หรือเปล่า

ต่อจากน้ีการเดนิทางของลูป๋่อหยวนและเจีย่นหรงจะมุง่ไปในทศิทางใด ร่วมตดิตาม 

และเอาใจช่วยพวกเขาได้ใน 'I Can Do It ใครไม่ไหว ฉันลุยเอง!' และอย่าลืมชู 

มินิสโลแกนสูงๆ ให้นักแข่งที่คุณชื่นชอบมองเห็นนะคะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์เอเวอร์วาย

คำ�นำ�
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Introduction

CC  ย่อมาจาก Crowd Control เป็นสกิลที่ท�าให้ศัตรูติดสถานะควบคุมต่างๆ เช่น 

สตัน สโลว์ เยือกแข็ง ช่วยขัดจังหวะศัตรูและสร้างความได้เปรียบให้กับทีม

MMR   ย่อมาจาก Matchmaking Rating เป็นตัวเลขชี้วัดทักษะของผู้เล่นที่ซ่อนอยู่ 

ใช้ก�าหนดคู่ต่อสู้ที่ผู้เล่นจะได้เจอ

แกงค์ และเคำน์เตอร์แกงค์ 

  การประสานงานกับสมาชกิคนอืน่ในทมีเพ่ือโจมตฝ่ัีงตรงข้าม ส่วนการเตรยีมตวั 

เพื่อรับมือโจมตีกลับจะเรียกว่าเคาน์เตอร์แกงค์

คอมพ์  ย่อมาจากคอมโพสิชั่น หมายถึงองค์ประกอบโดยรวมในทีม การจัดคอมพ ์

คือการเลือกแชมเปี้ยนแต่ละต�าแหน่งให้สอดคล้องตามแผนการเล่น ซึ่ง

แชมเป้ียนแต่ละประเภทก็จะมแีนวการเล่นทีแ่ตกต่างกันออกไปทัง้รกุและรบั 

ดังนั้นควรจัดคอมพ์ในทีมให้สอดคล้องกัน

คอลล์เกม การพูดคุยประสานงานกันในทีมเพื่อเป้าหมายที่ตรงกัน

แคมป์  การดักรอจู่โจมฝ่ายตรงข้าม ค�าน้ีจะถูกใช้ในสถานการณ์ท่ีมีทีมหน่ึงเข้าไป 

ดักรอท�าร้ายอีกทีมหนึ่งโดยไม่ทันให้ตั้งตัว

ซัมมอนเนอร์ริฟต์ ชื่อเรียกของแผนที่เกม

ซัมมอนเนอร์สเปล   หรอืเวทสนับสนนุข้ันพ้ืนฐาน เป็นสกิลเพ่ิมความสามารถทีผู่เ้ล่นสามารถเลอืกใช้ 

ได้คนละสองสกิลก่อนเข้าเกม 

เดรก  มอนสเตอร์ขนาดใหญ่ซึ่งลักษณะเป็นมังกร หากสังหารได้จะได้รับบัฟท่ีม ี

ความสามารถแตกต่างกันออกไป

เดินโซน การเดนิเพ่ือยึดพ้ืนท่ีและเปิดทัศนวิสยัในแผนท่ี ท�าให้เพ่ือนร่วมทีมเล่นได้ง่ายขึน้

ไดฟ์ การบุกเข้าไปสังหารคู่แข่งอย่างอุกอาจในป้อมปราการของฝ่ายตรงข้าม

ตัวทอง  เป็นสถานะทีไ่ม่ตกเป็นเป้าจากการโจมตีใดๆ และยงัเป็นอกีชือ่เรยีกหน่ึงของ

ไอเทมสตอ็ปวอตช์ ซึง่เป็นไอเทมต้านทานความเสยีหาย และท�าให้ไม่สามารถ

เคลื่อนย้ายหรือใช้สกิลได้ใน 2.5 วินาที

ตัวมะเร็ง  ตัวละครที่ใช้ทักษะในการเล่นสูง หากเล่นไม่เก่งจะกลายเป็นภาระของทีม  

แต่หากช�านาญก็จะเก่งและเท่มากๆ

ตัวโยนเกม ผู้เล่นที่มีพฤติกรรมจงใจให้ทีมของตนเองแพ้

เทรด  การยอมแลกบางสิ่งกับฝ่ายตรงข้าม ไม่ว่าจะเป็นเลือด ชีวิต ป้อม หรือว่า 

ไอเทม ส่วนการเทรดเลือด หมายถึงการแลกแดเมจกันระหว่างสองฝ่ายเพื่อ

ไม่ให้โดนแดเมจอยู่ฝ่ายเดียวจนเสียเปรียบ



เนิร์ฟ การลดความสามารถตัวละครหรือไอเทมต่างๆ ในเกมเพื่อความสมดุล

เบิร์สต์แดเมจ การสร้างความเสียหายรุนแรงในเวลาอันสั้น

บำรอน  มอนสเตอร์ลักษณะคล้ายงูขนาดยักษ์ท่ีตั้งอยู่ฝั่งใดฝั่งหน่ึงของแม่น�า้ ทีมที่

สงัหารบารอนส�าเรจ็จะได้รบัค่าประสบการณ์ ทอง และบฟัเพ่ิมสถานะ นับเป็น 

บัฟส�าคัญที่มีผลต่อการจบเกม ท�าให้มีโอกาสในการชนะง่ายยิ่งขึ้น

ปู หรือริฟต์ เฮรำลด์

  มอนสเตอร์ที่มีทักษะการท�าลายป้อมศัตรูสูงมาก เมื่อฆ่าได้จะได้รับบัฟ 

ที่สามารถเรียกริฟต์ เฮราลด์ออกมาช่วยโจมตีได้

มำโคร การเล่นอย่างเป็นระบบตามสถานการณ์ที่เหมาะสม

มินเนี่ยน หรือครีป  ลูกสมุนในเกม โดยผู ้เล ่นสามารถจัดการกับมินเน่ียนเหล่าน้ีเพ่ือเก็บ 

ค่าประสบการณ์และโกลด์เพื่อใช้ในเกมได้

เมต้ำ  ย่อมาจาก Most Effective Tactics Available หมายถึงเทคนิคท่ีมปีระสทิธิภาพ

สูงท่ีสามารถท�าได้ ณ ขณะน้ัน เนื่องจากตัวเกมมีการปรับเปลี่ยนสมดุล 

ตลอดเวลา ท�าให้แนวทางการเล่นเปลี่ยนไปเรื่อยๆ เมต้าก็เช่นกัน แชมเปี้ยน 

ในเกมจะถูกปรับความสามารถไปตามแพตช์

รูน   เป็นตราสญัลักษณ์ต่างๆ ทีช่่วยเพ่ิมความสามารถให้กับแชมเป้ียน การเลอืกรนู 

ท่ีเข้ากับแชมเป้ียนและแนวทางการเล่นของผูเ้ล่นจะช่วยสร้างความได้เปรยีบ

แก่ทีมอย่างมาก

ลำสต์  มาจากค�าว่า Last Hit/Last Shot หมายถึงการโจมตมีอนสเตอร์หรอืแชมเป้ียน

ในจังหวะสุดท้ายพอดิบพอดี ท�าให้คนที่จัดการได้โกลด์และแต้ม

วอร์ด  ไอเทมท่ีช่วยในการเปิดมมุมองแผนทีใ่ห้เห็นบรเิวณอืน่ๆ แม้ผูเ้ล่นจะไม่ได้อยู่

ตรงจดุนัน้ ส่วนการเกาะวอร์ด เป็นสกิลทีท่�าให้สามารถพุ่งไปยังจดุทีปั่กวอร์ด

เอาไว้ได้

หกไก่  เป็นมอนสเตอร์ป่ารูปร่างเหมือนไก่ มีท้ังหมด 6 ตัว แบ่งเป็นตัวใหญ่ 1 ตัว  

ตัวเล็ก 5 ตัว

อิกไนต์  หน่ึงในเวทสนับสนนุยอดนิยม โดยจะสร้างความเสยีหายแบบ True Damage 

แก่ศัตรูต่อเนื่อง 5 วินาที และท�าให้ศัตรูฟื้นฟูเลือดได้ช้าลง

อินฮิบิเตอร์  สิ่งก่อสร้างส�าคัญที่อยู่ในแต่ละเลนของทั้งสองฝ่าย หากอินฮิบิเตอร์ของ 

ฝ่ายตรงข้ามถูกท�าลายจะมซีเูปอร์มนิเนีย่นเกิดขึน้มาให้กับฝ่ายทีท่�าลายอนิฮบิเิตอร์ 

ได้ โดยซูเปอร์มินเน่ียนนี้จะมุ่งหน้าท�าลายทุกอย่างไปจนถึงเน็กซัสของ 

ฝ่ายตรงข้าม

อินเวด หรือเวด   การบุกป่าของอีกฝ่ายเพ่ือแย่งชิงทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นมอนสเตอร์หรือบัฟ 

ท�าให้ป่าของอกีฝ่ายเสยีเปรยีบทัง้เรือ่งของเลเวล โกลด์ ไอเทม และการเดนิเกม

อัลติเมต หรืออัลติ สกิลที่มีพลังท�าลายล้างสูงสุดของตัวละคร หรือมีผลต่อทีมมากที่สุด



เอส และกำรเก็บเอส

 การฆ่าศัตรูหมดทั้งทีม ดังนั้นเมื่อถูกเก็บเอส จึงหมายถึงการถูกฆ่ายกทีม

เอำต์เพลย์  การเล่นท่ีเหนือกว่าโดยการชิงจังหวะเพียงเสี้ยววินาที หรือท�าสิ่งท่ีเหนือ 

ความคาดหมายของศัตรูและชิงความได้เปรียบมาได้

แอสซิสต์ การให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมในการสังหารศัตรู



นิยายเร่ืองนี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียน

ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคล สถานที่ หรือเหตุการณ์จริงใดๆ



9เจี้ยงจื่อเป้ย

อุณหภูมิที่ปลายนิ้วพกพากลิ่นสตรอเบอรี่เข้ามาอบอวลในหัวสมอง 

เจี่ยนหรงยังคงค้างอยู่ในท่าที่อ้าปากเอาไว้ ดูโง่เง่าอยู่บ้าง

พื้นที่หลังเวทีอันจ้อกแจ้กจอแจพลันเงียบงันไปชั่วขณะ 

เมือ่เห็นเขาไม่ตอบสนอง ลูป๋่อหยวนจงึหลบุตาพลางถามว่า "ไม่ชอบกล่ิน?"

หวัใจของเขาเต้นรวัอยู่ในล�าคอ เจีย่นหรงได้แต่ดนัลกูอมไปทางขวาของ

ช่องปากและตอบค�าถามไปอย่างคลุมเครือ "ชอบ"

แล้วกลุ่มคนก็ได้สติกลับมา

เจ้าหน้าท่ีท่ีมาเร่งเร้าคนนั้นส่งเสียงเอ่อ แล้วทวนค�าอีกรอบหน่ึงว่า  

"ตรวจสอบคอมพิวเตอร์เรยีบร้อยแล้วนะครบั ถ้าทกุคนพร้อมก็ข้ึนเวทีได้ทุกเมือ่ 

การแข่งขันจะเริ่มในอีกประมาณสิบนาที"

"เชีย่ น่ีแม่งชดัเจนเกินไปแล้วมัง้..." XIU กะพรบิตาอย่างรวดเรว็หลายแวบ  

ก่อนพึมพ�ากับตัวเองเสียงแผ่วเบาหนึ่งประโยค 

Savior มองดถุูงขนมในมอืลูป๋่อหยวนด้วยแววตาเป็นประกาย "ฉันอยาก 

เหมือนกันกินลูกอม"

"แข่งเสรจ็จะซือ้ให้นายกิน" XIU ตบหวั Savior เบาๆ "ไม่ต้องดแูล้ว เดีย๋วจะ 

เลียนแบบสิ่งไม่ดี"

Savior "...?"

ท�ำไมถึงเลียนแบบสิ่งไม่ดี ไม่ค่อยเข้ำใจแฮะ

75



I Can Do It ใครไม่ไหว ฉันลุยเอง! 310

98K ท็อปเลนคนส�าคัญของ PUD รั้งสายตากลับมา เขาเป็นคนเกาหลี

แต่กลบัใช้ภาษาจนีได้อย่างคล่องแคล่ว ตอนนัน้เองก็พูดขึน้ว่า "ขึน้เวทีได้แล้ว 

เล่นให้เต็มที่ ถ้าชนะพรุ่งนี้จะได้ชดเชยวันเกิดให้นายอย่างมีความสุข"

XIU หัวเราะจากนั้นเล่นตามเขาไป "ถ้าแพ้ล่ะ"

98K บอกว่า "ก็ฉลองวันเกิดอย่างไม่มีความสุข"

XIU "..."

การกระท�าของลูป๋่อหยวนน้ีอย่าว่าแต่คนรอบข้างเลย แม้แต่สมาชกิของ 

TTC เองต่างก็ตกตะลึงเล็กน้อย

เสี่ยวไป๋มองดูกล้องถ่ายภาพที่ด้านข้าง จากน้ันก็ดึงชายเสื้อของ Pine 

อย่างเข้าใจทันที "Pเป่า! เร็ว! นายเองก็ป้อนฉันสักเม็ดสิ!"

Pine พูดด้วยความรังเกียจ "ไม่ป้อน"

พี่ติงมองดูลู่ป๋อหยวนด้วยสีหน้าสงสัย

ทีจ่รงิก่อนหน้านีเ้ขาก็รูส้กึผดิปกตอิยู่แล้ว การป้อนของลูป๋่อหยวนครัง้น้ี

นับเป็นการเขกกะโหลกเขาทีเดียว

พี่ติงพูด "นายนี่..."

"คราวหน้าอย่าเอามอืลบูผนงั" ลูป๋่อหยวนกวาดตามองมอืของเจีย่นหรง 

"เช็ดสักหน่อย ขึ้นเวทีได้แล้ว"

เจี่ยนหรงตกตะลึง พอยกมือขึ้นมองดูถึงพบว่าปลายน้ิวมือขวาของเขา

เปื้อนฝุ่นบนผนัง

เจีย่นหรงเชด็กางเกงไปเรือ่ยเป่ือย ท�าให้กางเกงสดี�ามรีอยสีขาวป้ืนหน่ึง

เพิ่มขึ้นมาทันที

เหล่าผู้บรรยายอุ่นเคร่ืองอยู่คร่ึงค่อนวัน ในที่สุดนักแข่งของท้ังสองทีม 

ก็นั่งประจ�าที่แล้ว

"มาแล้วๆ ในท่ีสุดก็มากัน" ผู้บรรยาย A ถูมือ "การแข่งขันแมตช์นี ้

เหล่าแฟนคลับคงรอนานมากแล้วใช่มั้ยครับ"

ผูบ้รรยาย B พูดต่อ "อย่าว่าแต่แฟนคลบัเลยครบั ผมเองก็รอมานาน แต่

การแข่งขันแมตช์ท่ีเพ่ิงจบไปก่อนหน้าน้ีก็ยอดเย่ียมเหนือความคาดหมายจรงิๆ 
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ผมเริม่ตัง้ตารอการแข่งขนัแมตช์ต่อไปของนกัแข่งหญิงเพียงหนึง่เดยีวของ LPL 

ในตอนนี้แล้วล่ะครับ"

"จรงิครบั" ผูก้�ากับรายการแพนกล้องไปยังทีน่ั่งผูช้ม ผูบ้รรยาย A หัวเราะพรดื  

"ว่าแต่...เกิดอะไรขึ้นกับป้ายไฟคืนนี้ครับเนี่ย"

แฟนคลับของทั้งสองทีมในสนามแข่งคืนน้ีแบ่งเป็นครึ่งต่อครึ่ง จ�านวน

ป้ายไฟคู ่คี่สูสีกัน และยังมีแฟนคลับส่วนหน่ึงใช้ป้ายไฟแบบตัวหนังสือ 

เลื่อนผ่านบนหน้าจอมือถืออีกด้วย

ค�าเชียร์ของ PUD คือ...

'เสียงปืนนัดเดียว 98K ยิงถูกหัวใจของ Qian'

'Savior ที่รักคือพระเจ้าตลอดกาล'

'Savior สังหาร Soft แล้ว'

'นายเชื่อใจ XIU ได้เสมอ'

'ยินดีกับ TTC ที่ได้รับความพ่ายแพ้ครั้งแรกในรอบเก็บคะแนน!'

แต่ละคนในทีน่ีต่้างเป็นจอมแขวะแห่งวงการอสีปอร์ต ป้ายไฟของ PUD 

เปี่ยมไปด้วยความหมายยั่วยุ

ทว่าคนืน้ีแฟนคลบัของ TTC กลบัไม่มคีวามคดิท่ีจะรบัศึกอย่างเห็นได้ชดั...

'ผูผ่้านทางขนานแท้อยากถามว่ามดิเลนกับจงัเก้ิลของ TTC นอนด้วยกัน 

จริงไหม'

'บอตเลนกับซัพพอร์ตของ TTC สกปรก'

'Soft กับ Road คลุมผ้าห่มคุยกันเฉยๆ'

'Road เลิกฆ่าได้แล้วๆ'

'ตั้งใจแข่ง อย่ามีความรัก @สมาชิก TTC ทุกคน'

'พี่เชียนหนีไป!'

เสีย่วไป๋คล้ายก�าลงัตรวจสอบอปุกรณ์แต่สายตาช�าเลอืงท่ีน่ังผูช้มไม่หยุด  

ยังถือโอกาสอธิบายว่า "ทีมงานเดินไป...เก็บป้าย 'มิดเลนกับจังเกิ้ลของ TTC 

นอนด้วยกันจรงิไหม' ท้ิงแล้ว เจีย่นหรง ป้ายเชยีร์ของนายหายไปหน่ึงแผ่นแล้ว!"

เจี่ยนหรงตอบกลับ "...ไม่ต้องพูดกับฉัน"
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หยวนเชยีนพูดเสยีงสัน่ๆ "คดิไม่ถงึ บัน้ปลายชวิีต...ทมีเราจะมคีนน�า้ตาล

ในเลือดต�่า"

พ่ีติงขมวดคิ้ว "ฉันเองก็คิดไม่ถึง ทั้งท่ีฉันเลี้ยงให้กินดีด่ืมดีมีอาหาร 

อุดมสมบูรณ์ทุกวัน..." 

Pine พูดอย่างเฉยชา "เตรียมอาหารไปก็ไม่มีประโยชน์ เขาไม่กิน"

เสี่ยวไป๋ฉวยโอกาสฟ้อง "นั่นสิ นอกจากครั้งที่พ่ีชายผมสั่งชาตอนเช้า 

ให้ทุกคน ก่อนแข่งเขาแทบไม่กินอาหารเช้าเลย"

คนอื่นต่างก�าลังพูดคุยอย่างมีความสุข มีเพียงลู่ป๋อหยวนท่ีไม่ส่งเสียง

สักแอะ

เจี่ยนหรงกัดฟัน คิดในใจว่าท�าไมการแข่งขันยังไม่เริ่มอีกนะ

หลังเข้าสู่สนามแข่งแล้วจะไม่อนุญาตให้นักแข่งเหลียวซ้ายแลขวา  

ดังนั้นเจี่ยนหรงจึงมองไม่เห็นสีหน้าของลู่ป๋อหยวน

ผูบ้รรยาย A พูดว่า "เอาล่ะครบั กล้องเริม่โคลสอพันักแข่งแล้ว นีแ่สดงว่า 

การแข่งขนัของพวกเราจะเริม่แล้ว...วันนีด้เูหมอืนว่าไอสงัหารของ 98K เข้มข้น

มากเลย ทรงผมของ Savior น่ารักมาก XIU ยังดูผ่อนคลายเหมือนเดิม และ

ไม่รู้ว่าอาการบาดเจ็บที่มือของ XIU เป็นยังไงบ้าง"

"คงฟื ้นฟูได้ดี ไม่ง้ันคงไม่ลงสนาม...เอ๊ะ เร่ืองน้ีพูดได้ใช่มั้ยครับ"  

ผู้บรรยาย B ย้ิมเล็กน้อย "ล�าดับต่อไปคือนักแข่งของ TTC เอ๊ะ...ท�าไมวันน้ี 

พี่เชียนดูโดดเดี่ยวแปลกๆ..."

"...เหมือนจะใช่นิดหน่อยครับ" กล้องตัดภาพมา ผู้บรรยาย B พูดด้วย

ความงุนงง "Soft เองก็ดูเหมือนไม่มีชีวิตชีวาเลย...นี่มันเกิดอะไรขึ้นกับ TTC 

ต้องจริงจังกันหน่อยแล้วนะครับ"

ลู่ป๋อหยวนค�านวณเวลาที่การแข่งขันจะเร่ิมในใจ ก่อนถามเสียงเฉยชา 

"ยังทรมานอยู่มั้ย"

"แข่งได้" เจีย่นหรงตอบอย่างรวดเรว็ก่อนเสรมิอกีหนึง่ประโยค "ไม่ส่งผล

ต่อการเล่น"

เพิ่งขาดค�าเกมก็ตัดเข้าสู่หน้าแบนแอนด์พิก
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PUD อยู่ฝั่งสีน�้าเงิน แบน Lee Sin โดยไม่มีความลังเลแม้แต่น้อย

ผู้บรรยาย A กล่าวทันที "ขั้นตอนเดิม ไม่ว่าแชมเปี้ยนตัวนี้จะแข็งแกร่ง

หรืออ่อนแอในเมต้าปัจจุบัน แข่งกับ TTC ก็ต้องแบน Lee Sin เป็นตัวแรก"

ผูบ้รรยาย B พดูด้วยความทอดถอนใจว่า "เฮ้อ จะว่าไปแล้วไม่เห็น Lee Sin  

ของเทพลู่นานแล้วนะครับ คิดถึงมากเลย"

ผู้บรรยาย A ยิ้มด้วยความรู้ทันอย่างยิ่ง "งั้นคุณสามารถไปเสี่ยงดวงใน

สตรีมของ Soft ได้"

ตอนน้ีนอกจากเสียงของเพื่อนร่วมทีมกับเอฟเฟ็กต์เกมแล้วเจี่ยนหรง 

ไม่ได้ยินอะไรทั้งสิ้น ย่อมไม่รู้ว่าตัวเองก�าลังถูกปั่นกระแส

เขามองดตูารางแบนแอนด์พิกของฝ่ายตรงข้ามแวบหนึง่ ในดวงตาแฝง

ความไม่สบายใจอยู่บ้าง

รายการแบนแอนด์พิกสามอนัดบัแรกของ PUD คอื Lee Sin Varus และ 

Yuumi

ไม่แบนแชมเปี้ยนมิดเลนแม้แต่ตัวเดียว

ดังนั้นเมื่อพี่ติงถามว่าจะแบน Orianna ของ Savior ไหม เจี่ยนหรงจึง

ปฏิเสธอย่างเย็นชา "ไม่ต้องครับ เขาหยิบอะไรผมก็สู้ได้หมด"

เจี่ยนหรงอมลูกอมเอาไว้ เขาก�าลังพูดข่มชัดๆ แต่กลับชวนให้ตลก 

อยู่บ้างเพราะพูดจาไม่ชัดเจน

ลู่ป๋อหยวนขยับเม้าส์ สีหน้าดีขึ้นเล็กน้อย

"ง้ันแบน Renekton กับ Camille ดกีว่า" หยวนเชยีนพูดทนัที "ผมเปิดไพ่ก่อน  

ท็อปเลนของผมสู้ 98K ไม่ได้"

98K คือนกัแข่งทอ็ปเลนของ PUD และเป็นนักแข่งเกาหลท่ีีเข้าร่วม LPL 

เป็นคนแรก ก่อนหน้านี้อยู่ในทีมอันดับหนึ่งของลีกเกาหลี

ตอนนั้นพอข่าวการโยกย้ายทีมของเขาเผยแพร่ออกไป ใช้ค�าว่า 'วายุ 

คาววรณุโลหติ'* มาพรรณนาก็ไม่เกินไปแม้แต่น้อย ท้ังทีม PUD และตวั 98K เอง 

ต่างก็ถูกฉอดจนเละเทะ แต่ 98K สภาพจิตใจดีมาก ทนอยู่กับ PUD มาจนถึง

* วายุคาววรุณโลหิต เป็นส�านวน หมายถึงบรรยากาศที่อันตราย สภาพแวดล้อมที่บ้าคลั่ง
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ตอนนี้ เป็นนักแข่งท็อปเลนที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดของ LPL ในปัจจุบัน

เฟสแบนแอนด์พิกสิน้สดุลง เจีย่นหรงเลอืก Syndra ท่ีม ีCC และแดเมจ

เสี่ยวไป๋กับ Pine พูดคุยกันง่ายๆ ท็อปเลนอย่าง 98K มีความแข็งแกร่ง 

มิดเลนอย่างเจี่ยนหรงกับ Savior ยังไม่รู้ว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะ บอตเลนของ

พวกเขาจงึส�าคญัอย่างมาก ดงันัน้คนทัง้สองจงึปรกึษากันรอบหนึง่ และตดัสนิใจ 

หยิบคอมพ์ที่ได้เปรียบในช่วงต้นเกมเป็น...Lux กับ Caitlyn

พ่ีตงิรูส้กึว่าคอมพ์แบบน้ีมกีารจ่ายแดเมจทีเ่พียงพอแล้ว จงึให้ลู่ป๋อหยวน 

ล็อก Jarvan IV เพื่อมาใช้เปิดไฟต์

ส่วนหยวนเชียนเลือก Ornn ที่มีความถึกทน

สองนาทีให้หลังเกมก็เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการ

การเล่นของเจีย่นหรงยังคงแขง็แกร่ง ก่อนเลเวลหกเขาคิดหาโอกาสตอด

หลอดเลอืดของ Savior ไม่หยุด แต่ Savior เล่น Aurelion Sol ด้วยความระวังย่ิง  

ในสายตามีเพียงมินเนี่ยนที่อยู่เบ้ืองหน้า เลือดน้อยก็กลับไปรอเวฟในป้อม  

ไม่ใจร้อนเลยสักนิด

เป้าหมายในช่วงต้นเกมของลู่ป๋อหยวนชัดเจนมาก...แกงค์ 98K

เป้าหมายของ XIU ก็ชัดเจนเช่นเดียวกัน นั่นคือปกป้อง 98K สุดชีวิต

ท็อปเลนและจังเก้ิลของท้ังสองฝ่ายเกิดการกระทบกระท่ังกันไม่หยุด 

กลั้วนัวกันไปมาสองเวฟ ไม่มีการเก็บคิลแม้แต่ตัวเดียว

เวฟที่สาม ลู่ป๋อหยวนพูดอย่างใจเย็นว่า "เวฟนี้ XIU เคาน์เตอร์แกงค์ก ็

สู้ตามเดิม สู้ได้"

หยวนเชียนตอบรับทันที "โอเค"

ลู่ป๋อหยวนค�านวณไม่ผิดพลาด เขากดคอมโบสกิล EQR รั้ง Volibear ที่ 

98K ควบคุมเอาไว้ได้อย่างแม่นย�า แม้ XIU จะปรากฏตัวอยู่ในทัศนวิสัย 

ด้านหลัง แต่เห็นได้ชัดว่าช่วยคนไม่ทันแล้ว

ตอนน้ีเองลูกธนูน�้าแข็งสีฟ้าดอกหน่ึงลอยมาจากเลนล่างช้าๆ...ยิงถูก

หยวนเชียนอย่างแม่นย�า

เป็นสกิลอลัตเิมตของ Ashe ซึง่เป็นแครีฝ่่ายตรงข้าม สามารถสร้างความ
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เสียหายและท�าให้ศัตรูมึนงงนาน 3.5 วินาที

ผู้บรรยาย A พูดทันทีว่า "อัลติเมตนี้สวยงาม! พี่เชียนถูกสตันจนไม่อาจ

ขยับเขย้ือน ท�าให้แดเมจไม่พอท่ีจะฆ่า 98K XIU มาทนัเวลา หลอดเลอืดเทพลู ่

เหลือน้อยได้แต่ถอยหลัง...98K หนีรอดได้ส�าเร็จ!"

ผู้บรรยาย B เอ่ย "เลนบนคึกคักจริงๆ เทพลู่ไปตั้งสามครั้งแล้ว ท�าไม 

ไม่แกงค์เลนกลางสักครั้ง"

"Savior แทบจะรวมร่างกับป้อมแล้วจะแกงค์ยังไงได้ครับ แน่นอนว่า 

มีความเป็นไปได้อย่างหนึ่ง..." ผู้บรรยาย A กระแอมเบาๆ "หลีกเล่ียงความ

สงสัย เข้าใจมั้ยครับ"

ผูบ้รรยาย B ปล่อยเสยีงหวัเราะ "คณุไม่กลวัถูก Soft ลอบสงัหารเหรอครบั"

ซับกระสุนในการถ่ายทอดสดก็คึกคักเช่นกัน...

[@ผู้บรรยำย A พอเปิดปำกก็รู้เลยว่ำเป็นชำวเน็ตเก่ำ]

[เดี๋ยวนะ ผู้บรรยำยคนนี้ต้องอยู่ในสมุดบันทึกควำมแค้นของไอ้โง่แน่]

[สมุดบันทึกควำมแค้น? ไม่ขนำดน้ันหรอกมั้ง ไม่ไปเลนกลำงเป็น 

เรื่องปกติมำก ช่วงต้นเกม Savior ข้ึนชื่อเรื่องควำมอึด ครำวก่อนจั้นหู่สี่คน 

ล้อมเลนกลำงไว้ก็ยังแกงค์เขำไม่ตำย...]

[จริงด้วย ไม่เหมือนลูกชำยโง่เง่ำของฉัน เวลำไดฟ์ป้อมถูกอีกสี่คนของ

ฝ่ำยศัตรูกดหัวโจมตีทุกวัน ^^]

[เว่อร์ขนำดน้ีเชยีว ตอนทีร่ะบบแบนไอดขีอง LoL ยังไม่สมบรูณ์ เจ้ำผมฟ้ำ 

โง่เง่ำคนน้ีมสีมดุบนัทกึควำมแค้นเล่มหน่ึงจรงิๆ พอเข้ำเกมแล้วเจอตัวโยนเกม

ที่มีชื่อในสมุดก็จะเริ่มมีปฏิสัมพันธ์]

[ท่ีน่ำโมโหสุดคือหลังด่ำเสร็จหลำยคร้ังตัวเขำยังแบกเกมได้ พำตัว 

โยนเกมตัวนั้นชนะ ฉันข�ำแทบตำย]

Pine กับเสีย่วไป๋ฉวยโอกาสขณะแครีฝ่่ายตรงข้ามไม่มสีกิลอลัตเิมตดนัเลน 

ทันที
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เจี่ยนหรงตอบรับเสียงเบา "มิดเลนฝ่ายตรงข้ามหาย เลือดน้อย"

"เลือดน้อยคือเท่าไหร่" เสี่ยวไป๋ถาม

เจี่ยนหรงตอบอย่างรวดเร็ว "ไม่ถึงสามร้อย"

เลือดแค่นั้นคงไม่มาแกงค์คนที่เลนล่างหรอก

"ปู่มาแล้ว" เสี่ยวไป๋เอ่ย

เสีย่วไป๋แฟลชเข้าไปจ่ายสกิล Q ใส่ Tahm Kench ซึง่เป็นซพัพอร์ตฝ่ายศตัรู  

Tahm Kench ไม่ทันตอบสนองก็ถูกทิ้งไว้ที่เดิม ต่อจากนั้น Pine ก็ตามเข้าไป

วางกับดักท�าให้ได้รับการเสริมพลังสกิลเฮดชอตทันที

จงัหวะท่ีพวกเขาก�าลงัจะเก็บคลิ Tahm Kench นัน้เอง วตัถุซึง่เปล่งประกาย 

สีน�้าเงินก็ลอยมาหาพวกเขา...เป็น Aurelion Sol ที่เหลือเลือดเพียง 299 ของ

ฝ่ายตรงข้าม

Savior เล่น Aurelion Sol ได้สุดยอดมาก เจี่ยนหรงเพิง่เดินถงึหลุมเดรก

ก็ได้ยินเสียงจากระบบพูดคุยของทีม

เสี่ยวไป๋รายงาน "ปู่ไปแล้ว"

ทันใดนั้นเสียงประกาศเฟิร์สต์บลัดก็ดังขึ้น Savior เก็บคิลเสี่ยวไป๋ไปได้ 

Pine เลือดน้อยเลยวาร์ปกลับไปอยู่ในป้อม

เจี่ยนหรงกดแฟลชคิดเทรดกับ Savior ทันที แต่ Savior เองก็กดแฟลช 

ส่ายหางหายวับไปเช่นกัน

"เขาเหลือเลือดแค่สามร้อย แม้แต่แฟลชพวกนายก็ไม่ยอมจ่าย?"  

เจี่ยนหรงถาม

เสี่ยวไป๋บอกว่า "จะท�ายังไงได้ล่ะ มานาของฉันพอแค่สกิล Q อีกอย่าง

ต�าแหน่งการเดิน Savior เหมือนจะเจ๋งกว่านายอีก..."

เจี่ยนหรงสีหน้าเย็นชา "นายพูดอีกรอบ?"

"นายเจ๋งทีส่ดุ" ลูป๋่อหยวนปักวอร์ดทีเ่ลนกลางให้เจีย่นหรง แล้วจงึสัง่การ

อย่างใจเย็น "Savior จะทุ่มก�าลังแกงค์เลนล่างแล้ว กดเลนเขาอย่าให้เขาเล่น

ง่ายเกินไป พี่เชียนต้านไว้ ให้เลนล่างได้เปรียบแล้วฉันค่อยไปเลนบน"

ถูกเอาใจโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ไม่รู้ แต่เจี่ยนหรงแสร้งกะพริบตา
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อย่างเงียบสงบ กลืนค�าพูดเยาะเย้ยกลับไป

ลู่ป๋อหยวนเดาได้แม่นย�ามาก สิบนาทีให้หลัง Savior บินไปข้างล่าง 

เวฟแล้วเวฟเล่า ด้านหลังยังติดตามด้วย XIU

ลูป๋่อหยวนกับเจีย่นหรงเองก็ไปถึงเรว็มาก ท้ังสองฝ่ายสูกั้นไปมาสองครัง้  

กลับไม่ได้คิลแม้แต่ตัวเดียว

ในตอนนี้เองหยวนเชียนถูก Volibear โซโล่คิลที่เลนบนแล้ว

"Volibear ของ 98K แม่งซ่อนมาตลอดการแข่งรอบเก็บคะแนน!"  

หยวนเชียนถูกกดมาสิบนาทีแล้วจึงอดที่จะกัดฟันไม่ได้ "แถมยังไดฟ์ป้อมมา

ฆ่าฉนัอกี...กัปตนันายไม่ต้องมาเลนบนแล้ว เราอาจจะแกงค์เขาไม่ตาย ถ้าถูก

เคาน์เตอร์แกงค์ต้องแย่แน่ ฉันจะเล่นเซฟๆ...เกมนี้พวกนายคิดซะว่าไม่มีฉัน"

"อืม" ลู่ป๋อหยวนพูด "ไม่เป็นไร"

ผ่านไปสองนาทีพวกเสี่ยวไป๋เพิ่งเดินมาถึง Pine จึงตีมินเนี่ยนสักหน่อย 

ต่อมา Aurelion Sol ก็สะบัดก้นบินเข้ามาในทัศนวิสัยของพวกเขาอีกครั้ง 

"แม่งมาอีกแล้ว!" เสี่ยวไป๋พูดด้วยความโกรธ "ยังมีความยุติธรรมอยู่มั้ย 

มิดเลนที่รักของพวกเราล่ะ"

'มดิเลนท่ีรกั' ขมวดคิว้เอ่ย "มนิเนีย่นเขาน้อยกว่าฉนัย่ีสบิตวั เขาเดนิตรง

มาจากในบ้านโดยตรง แสดงว่ายอมทิ้งเวฟมินเน่ียนและต้องการจ�ากัด 

การฟาร์มของ Pine ฉันจะท�ายังไงได้"

เสี่ยวไป๋พูดว่า "นายเองก็มาแกงค์ด้วยสิ"

"ฉนัไม่ได้ไป?" เจีย่นหรงก�าลงัเคลยีร์เวฟมนิเน่ียน "จ�านวนท่ีฉนัไปเลนล่าง 

ในเกมนี้รวมกันยังมากกว่าจ�านวนที่ฉันไปเลนล่างในแรงก์ทั้งเดือนซะอีก..."

เสี่ยวไป๋บอกเขาว่า "หุบปากไปเลย!"

เจี่ยนหรง "...?"

"ตอนน้ีฉนัจะบอกจ�านวนหน่ึงให้นายฟัง แต่นายขึน้รถมาเดีย๋วน้ี!" เสีย่วไป๋ 

หนีเอาชวิีตรอดเข้าไปในป้อมพลางขยับรมิฝีปากอย่างรวดเรว็ "ภายในหนึง่นาที... 

มาเลนล่าง 8133* ครั้ง!"

* 8133 หมายถึงห้ามบาดเจ็บ
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เจี่ยนหรง "..."

คนในทีมพากันหัวเราะลั่นระบบเสียงพูดคุย

เจี่ยนหรงทนไม่ไหวแล้วจริงๆ เขากลั้นความอึดอัดตรงท้องน้อยเอาไว้ 

เหยียดมุมปากยิ้มพลางพูดว่า "...ไอ้โง่"

การต่อสูท่ี้เลนล่างสิน้สดุลงหลงัดนัป้อมแรกของ PUD แตก พวกเจีย่นหรง 

ได้เปรียบค่อนข้างมาก

แต่ขณะที่ป้อมแรกของเลนล่างฝ่ายศัตรูระเบิด ผลการต่อสู้ของ 98K  

ก็เท่ากับ 3/0/0 แล้ว...เป็น Volibear ที่รวยมาก

จุดท�าแดเมจของเกมนี้อยู่ท่ีเลนกลางกับเลนล่าง เจี่ยนหรงนับว่าฟาร์ม

ได้ธรรมดา ผลการต่อสู้ไม่ได้คิลหรือแอสซิสต์แม้แต่แต้มเดียว ส่วนการฟาร์ม

ของ Pine ก็ถูก Savior จ�ากัดจนถึงขีดสุด

เหตน้ีุจงึท�าให้เสีย่วไป๋รูส้กึเหมอืนมภูีเขาใหญ่ลกูหนึง่ทบัใส่ตนเอง ขณะ 

Volibear ลงมาสู้ทีมไฟต์ในนาทีที่สามสิบสอง

แม้ลู่ป๋อหยวนกับ Pine จะร่วมมือกันสังหารแครี่ฝ่ายตรงข้ามได้ก่อน  

แต่พอ Volibear เข้าไฟต์ พวกเขาจึงพบว่าการฆ่าแครี่...แม่งไม่มีประโยชน์ 

เอาซะเลย!

ช่วงท้ายของทีมไฟต์เจี่ยนหรงกัดฟันเทรดกับ Aurelion Sol ของ Savior 

จากน้ันเขากถ็กู Volibear ฆ่า ผลคอื TTC พ่ายแพ้ทมีไฟต์ครัง้นีด้้วยจ�านวนห้า

แลกสอง

นาทีที่สี่สิบของเกม Volibear แฟลชเข้ามาเปิดไฟต์ด้วยความแข็งแกร่ง 

ไล่ตบคนโดยไม่มีเหตุผล หลังสังหาร Pine เสร็จ PUD ก็เลือกไปเปิดบารอน

นาทีท่ีสีส่บิสีห่ลงัจาก PUD รวมตวักันก็ดนัเลนกลางอย่างรวดเรว็ เจีย่นหรง 

แฟลชไปเก็บแครีฝ่่ายศตัรคูว้าโอกาสเว้นช่วงหอบหายใจได้เลก็น้อย แต่การเงิน 

ของ TTC ยังคงย�่าแย่

นาทีที่สี่สิบแปด Savior คอลล์เกมกับ XIU สังหารเสี่ยวไป๋ที่ก�าลัง 

เปิดแมปอยู่พอดี จากน้ันดันเลนกลางต่อไป ลู่ป๋อหยวนได้แต่เลือกแฟลช 

ไปเปิดไฟต์ด้วยความจนปัญญา ในขณะเดียวกับที่เขาเก็บ Aurelion Sol  
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เจี่ยนหรงเองก็ถูก Volibear แฟลชมาปลิดชีพอีกครั้ง

สี่สิบแปดนาทีกับอีกสี่สิบวินาที ฐานของ TTC ถูกท�าลาย PUD ได้รับ

ชัยชนะในการแข่งขันเกมแรกไป

เจีย่นหรงถอดหฟัูงออก ในสนามมเีสยีงโห่ร้องของแฟนคลบั PUD ดงัขึน้

ระหว่างท่ีเจี่ยนหรงทบทวนข้อผิดพลาดของตัวเองในเกมน้ีไปพลาง 

ลกุขึน้ยืน ไม่รูเ้ป็นเพราะลกุเรว็เกินไปหรอืไม่ ทนัททีียื่นตรงเขาก็รูส้กึว่าหวัสมอง

ขาวโพลน

เจี่ยนหรงโงนเงนเพียงเล็กน้อยจนแทบสังเกตไม่เห็น แต่ลู่ป๋อหยวน 

พยุงไหล่ของเขาเอาไว้อย่างตาดีมือไว

และฉากน้ีก็ถูกจับภาพไว้ได้บนหน้าจอยักษ์พอดี แฟนคลับ TTC  

ตกตะลึงเล็กน้อยก่อนระเบิดเสียงโห่ร้องอันแปลกประหลาดออกมาทันที

แฟนคลับ PUD "...?"

พวกนำยชนะกำรแข่งขันหรือเป็นพวกฉันที่ชนะกำรแข่งขัน?

เจีย่นหรงยืนตรงเป็นการยืนยันให้เห็นทันที "ผมไม่เป็นไร แค่ลกุเรว็เกินไป"

ลู่ป๋อหยวนไม่ได้พูดอะไร เพียงแค่รออยู่เงียบๆ สองวินาที หลังแน่ใจว่า

เขาดีขึ้นแล้วจึงปล่อยมือ

เมื่อกลับถึงห้องพักหยวนเชียนก็เอ่ยปากเป็นคนแรก "ความผิดฉันเอง 

เวฟนัน้ฉนัโยนเกม คดิไม่ถึงว่าเขาจะกล้าแฟลชมาไดฟ์ป้อมฆ่าฉนั ฉนัควรวาร์ป 

กลับบ้านไปเลย"

"ไม่โทษนายหรอก 98K เล่น Volibear ได้ดแีละละเอยีดมาก คดิไม่ถึงว่า

เขาจะหยิบมาในการแข่งขนัรอบเก็บคะแนน" พ่ีตงิหลบุตา "ไม่เป็นไร เกมหน้าแบน  

Volibear ไปเลย"

เสีย่วไป๋ยกมอื "แบน Aurelion Sol ได้มัย้ ผมถูกแกงค์จนเกือบถอดใจแล้ว"

เพิ่งขาดค�าเขาก็ได้รับสายตาพิฆาตจากมิดเลนของตัวเองทันที

"ตาหน้าผมจะเล่น Twisted Fate" เจ่ียนหรงนั่งอยู่บนเก้าอี้เล็กๆ  

ข้างโทรทัศน์ เคี้ยวบิสกิตที่พ่ีติงเพ่ิงย่ืนให้พลางพูดด้วยสีหน้าบูดบึ้ง "ผมจะ

สนับสนุนเขาสุดความสามารถ"
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ลู่ป๋อหยวนนั่งอยู่บนโซฟา ความสนใจตกอยู่ที่เจี่ยนหรงตลอด

เจี่ยนหรงปกปิดได้ดีมาก ถ้าไม่ใช่เพราะการโงนเงนเมื่อกี้ ลู่ป๋อหยวน 

ก็คงมองไม่ออกเลยว่าอีกฝ่ายมีอาการผิดปกติ

ขณะลู่ป๋อหยวนก�าลังลังเลว่าจะเปลี่ยนตัวส�ารองดีหรือไม่ เจ้าหน้าที ่

ก็มาเคาะประตู แจ้งให้พวกเขาขึ้นเวทีได้แล้ว

"เอาล่ะ ไปกันเถอะ" พ่ีตงิลกุข้ึน ย่ืนลกูอมถุงก่อนหน้าน้ีให้เจีย่นหรง "นาย

กินอีกเม็ด"

เจี่ยนหรงรับมาก่อนส่งเสียงอ้อ

ลูกอมในถุงมีอยู่หลายรส เจี่ยนหรงค้นดูเล็กน้อยก่อนหยิบลูกอม 

สตรอเบอรี่รสเดียวกับก่อนหน้านี้ออกมาแกะเปลือกแล้วโยนเข้าปาก

ลู่ป๋อหยวนรั้งสายตากลับ รู้สึกได้ชัดเจนจากหางตาว่าหลังเจี่ยนหรง 

ผูกถุงลูกอมก็แอบมองมาทางเขาแวบหนึ่ง

ต่อจากนั้นบรรดานักแข่งต่างเข้าสู่สนามอีกครั้ง ไม่นานการแข่งขันเกม

ที่สองก็เริ่มขึ้น

เหล่าผูบ้รรยายยังจมอยู่ภายใต้การควบคมุของ Volibear จากเกมทีแ่ล้ว

ผู้บรรยาย A กล่าว "Volibear ตัวนี้ใช้ได้จริงๆ แถมความสามารถในการ

รวมกลุม่ของ PUD ก็แข็งแกร่งเหลอืเกิน คอลล์เกมได้ยอดเย่ียม รูส้กึว่ามดิเลน

และบอตเลนของ TTC ยังต้องจูนกัน อาศัยเพียงความสามารถส่วนตัวไม่อาจ

เอาชนะการแข่งขันได้นะ Soft"

ผู้บรรยาย B ปล่อยเสียงหัวเราะ "คุณรู้ได้ยังไงครับว่าเป็นความผิดของ 

Soft บางที Soft อาจจะแจ้งแล้วว่าศัตรูหายแต่บอตเลนไม่ยอมหนี"

"อะแฮ่ม ก็ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้" ผูบ้รรยาย A มองดหูน้าจอ "โอเคครบั ตอนนี ้

แชมเป้ียนท่ีถูกแบนทัง้หกตวัตรงหน้าก็ออกมาแล้ว Volibear ถูกแบนตามคาด 

ต่อไปพวกเราคงไม่ได้เห็นแชมเปี้ยนตัวนี้ในทีม PUD ไปอีกนาน เหมือนกับ 

Lee Sin ของ Road...หืม?"

ผูบ้รรยาย A ตกตะลงึ เขาเขยิบไปด้านหน้า สองตามองดตูารางการแบน

ของ PUD ซ�้าไปซ�้ามาหลายรอบ "รอเดี๋ยว...ผมไม่ได้ดูผิดใช่มั้ย"
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แชมเปี้ยนสามตัวแรกที่ PUD แบนคือ Graves LeBlanc และ Varus

"ไม่ได้ดูผิดครับ"

ท่ามกลางเสยีงกรีด๊ของผูช้มทัง้สนาม ผูบ้รรยาย B ชะงักเล็กน้อย "ผ่านมา 

หน่ึงการแข่งขันฤดูร้อน คร่ึงการแข่งขันฤดูใบไม้ผลิ...ในท่ีสุดแชมเปี้ยนอย่าง 

Lee Sin ก็ถูกปล่อยออกจากรายชื่อแบนในการแข่งขันที่มี Road แล้ว"
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แครีข่อง PUD ย้ิมเลก็น้อย เขาพูดในระบบเสยีงพูดคยุในทีมว่า "ฉนัได้ยิน

เสียงกรี๊ดของคนดูผ่านหูฟัง"

"นัน่ไม่ใช่ค�าพูดเหลวไหลเลย ฉนัเองก็อยากกรีด๊เหมอืนกัน" XIU หัวเราะ

พลางด่าว่า "แม่งเอ๊ย วันนีวั้นเกิดฉนัแท้ๆ ต้องปล่อย Lee Sin ของเขามาท�าร้ายฉนั 

ด้วยเหรอ"

Savior พูด "โค้ชบอกว่าฝึกคอมพ์"

"เขาก็ไม่ได้เทพขนาดน้ัน" โค้ชของ PUD เป็นชาวเกาหล ีขณะน้ีก�าลงัเดนิ

วนไปวนมาอยู่ด้านหลงัพวกเขา "พวกเราแต่ละคนต่างก็เล่นแชมเป้ียนตวันีเ้ป็น 

บางคนไม่ได้ด้อยไปกว่า Road เลย ยังไงซะตอนแข่งขันระดับโลกฉันไม่มีทาง

แบนมันทุกเกมแน่ ต้องเอาชนะให้ได้ อีกอย่างถึงแพ้ไปก็ไม่เป็นไร"

อย่างไรนี่ก็เป็นแค่การแข่งขันฤดูกาลปกติเท่าน้ัน อีกท้ังคะแนนสะสม

ของพวกเขาก็เข้ารอบเพลย์ออฟได้อย่างแน่นอนแล้วด้วย

และต่อให้เกมน้ีแพ้จริงๆ น่ีก็เป็นระบบการแข่งแบบ Bo3 เกมหน้า 

พวกเขายังมีโอกาส

ผู้บรรยายทั้งสองคนยังอยู่ในสภาวะประหลาดใจ

ส่วนซับกระสุนนั้นเริ่มฟลัดแล้ว...

[ให้ฟรี ยินดีกับ TTC ด้วย]

76
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[ยินดีกับ TTC ด้วย]

[ยินดีกับ TTC ด้วย]

[ปล่อย Lee Sin แค่ตัวเดียวไม่เห็นต้องขนำดน้ี ท�ำอย่ำงกับ TTC ได้  

Lee Sin แล้วจะชนะแน่]

[เกร็ดควำมรู้เล็กน้อย กำรแข่งขันฤดูใบไม้ผลิปีท่ีแล้วกับกำรแข่งขัน 

ฤดูร้อนปีก่อน Lee Sin ของ Road อัตรำชนะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เชียวนะ]

[ที่จริงก่อนถูกแบนอย่ำงหนัก รวมกันแล้วเล่นไปแค่ห้ำหกตำ...]

[แฟนคลับเลิกโม้ได้แล้ว ไม่งั้นเดี๋ยวแพ้แล้วจะขำยหน้ำคนอื่นเปล่ำๆ]

[ไม่พูดมำกแล้ว ยินดีกับ TTC ด้วย]

หยวนเชยีนคอืคนท่ีเลอืกแชมเป้ียนคนแรกของเกมน้ี เมือ่มองเห็นรายชือ่ 

การแบนเขาก็ตกตะลึง "นี่ PUD หมายความว่ายังไง"

เสี่ยวไป๋สุมไฟอย่างบ้าคลั่ง "พูดกันตามจริง ปล่อย Lee Sin มาก็เท่ากับ

ก�าลังดูถูกพี่ชายผม"

เจี่ยนหรงเห็นด้วยกับค�าพูดของเสี่ยวไป๋อย่างหาได้ยาก

ด้วยความที่ต่างก็เป็นโค้ชเหมือนกัน พ่ีติงจึงมองทะลุความคิดของ 

ฝ่ายตรงข้ามได้ในแวบเดียว เขาหัวเราะ "นี่เห็นการแข่งขันรอบเก็บคะแนน

เป็นการแข่งฝึกซ้อมหรือไงเนี่ย?"

Pine พูดว่า "ยังไงพวกเขาก็เข้ารอบเพลย์ออฟแน่นอนอยู่แล้ว อยากเล่น

ยังไงก็เล่นอย่างงั้น"

"ง้ันท�ายงัไงด"ี หยวนเชียนพูดอย่างท�าตวัไม่ถูก "พวกเรายังจะหยิบ Lee Sin  

มั้ย ถ้าพวกเขามีแผนใหม่ที่โฟกัสกัปตันโดยเฉพาะหรืออะไรแบบนั้นล่ะ..."

พี่ติงเหลือบมองลู่ป๋อหยวนแวบหนึ่ง "ถามเจ้าตัวเองเลย"

แล้วลู่ป๋อหยวนก็พูดว่า "หยิบ"

สีหน้าของเขายังคงเฉยชา ไม่ได้รู้สึกดีเพราะแชมเปี้ยนตัวโปรดของ 

ตวัเองถูกปล่อยมาแต่อย่างใด เขาปรบัเปลีย่นรนูพลางพูดว่า "เล่นไปเรือ่ยเป่ือย"

หยวนเชียนล็อก Lee Sin ทันที
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หลงัจากน้ันคนอืน่เลอืกแชมเป้ียนอะไรล้วนไม่ส�าคัญแล้ว จดุส�าคัญของ

ผู้บรรยายวนเวียนอยู่ที่ Lee Sin ของลู่ป๋อหยวนตลอด

กระทั่งคอมพ์ทั้งหมดของ PUD ปรากฏออกมา

ผู้บรรยาย A พูดว่า "ฝั่ง PUD จังเกิ้ลของพวกเขาหยิบ Kha'Zix มิดเลน

หยิบ Azir และซพัพอร์ตหยิบ Alistar มาเล่น...พูดตามหลกัแชมเป้ียนสามตวันี ้

เอาชนะ Lee Sin ได้ดีมาก"

"ใช่ครับ การน็อกอัพ* ของ Alistar และอัลติเมตของ Azir ต่างสกัด 

การพุ่งของ Lee Sin ได้ Kha'Zix เองก็ค่อนข้างว่องไว หลบสกิลได้ง่าย"  

ผู้บรรยาย B หยุดชะงัก "แต่จะเอาชนะได้หรือไม่นั้นต้องเข้าเกมถึงจะรู้"

การแข่งขันเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการ

ลู่ป๋อหยวนใช้สกินแชมป์โลกของตัวเองเดินออกจากฐาน

ผู้ก�ากับรายการตัดภาพมาที่ Lee Sin บ่อยครั้งอย่างรู้งาน

ผู้บรรยาย A เอ่ยปากว่า "การลากมอนสเตอร์ป่าของเทพลู่สุดยอดมาก 

รายละเอียดท�าได้ดีมากเลย...เรียนรู้สักหน่อย ทุกคนเรียนรู้ไว้"

ผู้บรรยาย B พยักหน้าอย่างเห็นด้วย "ท่าเดินนี้ดูไม่ค่อยเหมือน Lee Sin 

ตัวอื่นเลยนะครับ"

ไม่ว่าผู้บรรยายมองเห็นอะไรก็ชมได้หมด

ในการถ่ายทอดสดจะมีการฉายมุมมองที่หนึ่ง (หน้าจอเกมของนักแข่ง

คนหนึ่ง) ให้ได้ดูกัน โดยที่การแข่งขันทุกเกมจะเลือกมุมมองที่หนึ่งของนักแข่ง

ทีมละหนึ่งคนมาฉาย

มมุมองท่ีหน่ึงของ TTC ในเกมนี ้ทางผูจั้ดการแข่งขนัย่อมมอบให้ Road

ทันทีที่การแข่งขันเริ่มขึ้น ความนิยมของการถ่ายทอดสดมุมมองท่ีหน่ึง

ก็พุ่งพรวดอย่างบ้าคลั่ง...

[ไม่ได้เห็นมำสิบปีแล้ว! Lee Sin ของ Road TAT!]

* น็อกอพั เป็น CC ทีท่�าให้ศตัรไูม่สามารถเคลือ่นท่ี ใช้สกิล หรอืใช้สเปลได้ พร้อมกันน้ันยังท�าให้ศตัรลูอยขึน้ไป 

บนอากาศได้อีกด้วย
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[อย่ำมำพูด ครำวก่อนเพิ่งกดดูโอ้เล่นกับ Soft ไปเอง]

[แฟนคลับ Soft อย่ำเกำะติดสำมีฉันบ่อยได้ไหมฮะ!]

[เกำะติดหรือไม่เธอเป็นคนตัดสิน? เธออำยุเท่ำไหร่ เรื่องที่สำมีเธอ 

ไปตรวจห้องลูกชำยของฉันตอนตีสองเธอรู้ไหม]

[ฉันไม่เหมือนคนอื่น ฉันถึงขั้นชิปสำมีฉันกับ Soft]

[รอเดี๋ยว พวกนำยไม่เห็นเหรอว่ำมุมมองของเทพลู่มี...ปัญหำ...]

[ฮ่ำๆๆๆๆๆ ท�ำไมเทพลู่มองไปที่เลนกลำงบ่อยจัง]

[ตอนที่ฉันเข้ำมำ คิดว่ำตัวเองก�ำลังดูมุมมองที่หนึ่งของ Soft ซะอีก]

ผูเ้ล่นส่วนใหญ่ต่างก็คดิว่าต�าแหน่งจงัเก้ิลเล่นยากท่ีสดุ เพราะต�าแหน่งน้ี 

ไม่เพียงต้องการทักษะการเล่น แต่ยังต้องมีเซ้นส์ที่แม่นย�าอีกด้วย

ต้องเดาว่าจังเกิ้ลฝั่งตรงข้ามก�าลังฆ่ามอนสเตอร์ป่าตัวไหนอยู่ เวฟหน้า

จะไปแกงค์คนทีเ่ลนไหนจะได้ซุม่โจมตีและตอบโต้ท่ีเลนน้ัน แถมยังต้องสงัเกต

สถานการณ์ของเพ่ือนร่วมทีมเป็นระยะเพ่ือความสะดวกต่อการสนบัสนนุและ

แกงค์คนได้ทันที

มุมกล้องของลู่ป๋อหยวนตัดไปที่เลนกลางอีกครั้ง มองเห็นเจี่ยนหรง 

ตอดเลือด Savior ได้ส�าเร็จหลังหย่ังเชิงกันหลายครั้งเข้าพอดี เมื่อได้เปรียบ

เรื่องหลอดเลือดเจี่ยนหรงยังส่งสัญลักษณ์ของ TTC ออกมาอย่างช�านาญ

[ดูตอนยี่สิบนำทีแรก Soft ก�ำลังเต้นอยู่ ดูตอนยี่สิบนำทีหลัง Soft ก�ำลัง

กดสัญลักษณ์]

[ถ้ำไอ้โง่นี่ไม่ได้ก�ำลังเสแสร้งก็ก�ำลังอยู่ระหว่ำงทำงเสแสร้ง...]

[Road ก็คงเหมือนกัน ดูเลนอื่นแวบเดียว ดู Soft แปดรอบ]

[XIU น่ำสงสำรมำก ตีปูอย่ำงยำกล�ำบำกมำครึ่งค่อนวัน ถูกเทพลู่กด Q 

แย่งไป...]

ลู่ป๋อหยวนดูแต่เลนกลางตลอดจริงๆ
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เกมทีแ่ล้วอยู่เลนบนกับเลนล่างตลอด เกมน้ีอย่างไรก็ต้องสนใจเลนกลาง

ของตัวเองบ้างแล้ว

XIU ที่ถูกแย่งปูก็หันหน้ามาคิดไล่ตาม แต่หลังถูกสกิล Q ของ Lee Sin 

และค�านวณแดเมจของลู่ป๋อหยวนในตอนนี้ก็ตัดสินใจไม่ไล่ตามแล้ว

แต่แล้ว Lee Sin ก็พลันหยุดลง จากนั้นก็กดสัญลักษณ์ใส่เขา

XIU "..."

แม่งเอ๊ย เรียนรู้สิ่งไม่ดีจำก Soft แล้วไง

เลเวลเจ็ดลู่ป๋อหยวนมองเห็น XIU ปรากฏตัวท่ีเลนล่าง เขาอ้อมไปยัง 

พุ่มหญ้าด้านหลัง Savior แล้วเอ่ย "เจี่ยนหรง เตรียมจั่วไพ่"

เจี่ยนหรงเล่น Twisted Fate มีสกิลในการจั่วไพ่สามสี ไพ่สีน�้าเงินฟื้นฟู

มานา ไพ่สีแดงลดความเร็ว และไพ่สีทองท�าให้มึนงง

เจี่ยนหรงพูดทันที "เขาไม่มีแฟลชแต่มีอัลติเมต"

ลู่ป๋อหยวนเอ่ย "ฆ่าได้"

ถ้าลูป๋่อหยวนบอกว่าได้ก็คอืได้ เจีย่นหรงคอลล์เกมโถมไปข้างหน้าทันที

ด้าน Savior เองก็มเีซ้นส์ เขาสงัเกตเหน็ว่าต�าแหน่งการเดนิของเจีย่นหรง 

ไม่ปกตจิงึรบีขอความช่วยเหลอืจาก XIU ผ่านระบบเสยีงพูดคยุ จากน้ันถอยกลบั 

เข้าไปในป้อมอย่างรวดเร็ว

เมือ่มองเหน็ Lee Sin ปรากฏตวัอยู่ด้านข้างตนเอง เขารบีใช้สกิลเคลือ่นท่ี 

ทันที แต่ใครจะไปรู้ว่าเพ่ิงตกลงสู่พ้ืนไม่ทันไร สกิล Q ของ Lee Sin ก็โจมตี 

บนร่างเขาอย่างแม่นย�า

ถูกลูป๋่อหยวนคาดเดาต�าแหน่งการเดนิได้เช่นนี ้การเล่นของเขาก็มคีวาม

ร้อนรนขึ้นมาบ้างแล้ว

Savior ตอบสนองเรว็มาก ขณะลูป๋่อหยวนกดสกิล Q ส่วนทีส่อง* เข้ามา  

Savior ก็ปล่อยสกิลอัลติเมตออกไปโดยตรง จังหวะนั้นลู่ป๋อหยวนลอยอยู ่

กลางอากาศจงึถูกสกิลอลัตเิมตของเขาขดัจงัหวะและผลกัออกไประยะทางหนึง่

* สกิล Q ของ Lee Sin จะถูกแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรกคือการโจมตีด้วยคลื่นเสียงที่เรียกว่า Sonic Wave 

หากศัตรูโดน Sonic Wave Lee Sin จะสามารถใช้สกิลส่วนที่สองคือการพุ่งเข้าไปสร้างความเสียหาย 

ทางกายภาพแก่ศัตรูได้
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เหล่าผู้บรรยายมองออกนานแล้วว่าลู่ป๋อหยวนคิดจะไดฟ์ป้อมแกงค ์

อีกฝ่ายเลยขมวดคิ้วพลางวิเคราะห์ว่า "แบบน้ีไดฟ์ไม่ได้มั้งครับ เลเวลเจ็ดไป

ไดฟ์ Azir สองคนดไูม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่เลยนะครบั...ดสู ิถูกผลกักลบัมาแล้ว..."

ผู้บรรยายยังไม่ทันพูดจบก็เห็น Lee Sin ปักวอร์ดในหน่ึงวินาทีก่อนท่ี 

Savior จะผลักเขาออกไป

ทว่าลูป๋่อหยวนนัน้เดาได้ตัง้แต่แรกแล้วว่าตนเองจะถูกผลกัออกมาเช่นน้ี  

จงึใช้สกิล W เกาะไปทีว่อร์ดนัน้แล้วแฟลชเข้าไปเบือ้งหน้า Savior ก่อนใช้สกลิ 

อัลติเมตหมุนตัวเตะ...เขาเตะ Savior ไปเบื้องหน้าเจี่ยนหรง

เจี่ยนหรงจั่วไพ่สีทองท�าให้ศัตรูติดสตันทันที จากนั้นกด Q บวกกับ 

อิกไนต์แล้วค่อยโจมตีธรรมดาสองที ถือโอกาสเก็บคิล Savior ไปได้

ลู่ป๋อหยวนแสดงทักษะการเล่นชุดนี้โดยไม่ถึงสองวินาที

"น่ี..." ผูบ้รรยาย A ค่อยๆ พูดข้ึน "ครัง้น้ีละเอยีดเกินไปแล้วมัง้ครบั วอร์ดน้ี 

ปักไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่กัน คุณมองเห็นหรือเปล่า"

ผูบ้รรยาย B ส่ายหน้า "เหมอืนจะเห็นนะครบั แต่ผมเองก็ไม่แน่ใจ รอรเีพลย์ 

สังหารดีกว่าครับ"

หนึ่งนาทีครึ่งให้หลังสกิลอัลติเมตของลู่ป๋อหยวนใช้ได้พอดีจึงบุกเข้าไป

ในป่าของ XIU โดยตรง แล้วแคมป์ XIU ในพุ่มหญ้าแถวเรดบัฟอย่างแม่นย�า

เลือดของ XIU เหลือไม่มากอยู่แล้ว เมื่อรู ้สึกได้ถึงอันตรายเขาเลย

เคลื่อนที่อยู่ด้านข้างเล็กน้อย ไม่ได้แตะต้องบัฟโดยตรง

ผู้บรรยาย A กล่าว "ความจริงครั้งนี้อันตรายนิดหน่อยนะครับ Kha'Zix 

ว่องไวขนาดนี้ หากสกิล Q ของ Lee Sin ไม่แม่นจริงๆ ก็ปลิดชีพได้ยากมาก..."

ยังไม่ทันสิ้นค�าพูดของเขาก็เห็นลู ่ป๋อหยวนเกาะวอร์ดออกมา XIU 

กระโดดหลบไปยังจุดอับสายตาของลู่ป๋อหยวนอย่างตาดีมือไว เห็นได้ชัดว่า

คิดหลบสกิล Q ก่อนค่อยกลั้วนัวกับอีกฝ่าย

ลู่ป๋อหยวนกดสกิล Q ไปยังหลังก�าแพงโดยไร้ทัศนวิสัยใดๆ เขาลงมือ 

ตาไม่กะพริบแต่กลับโจมตีถูกศัตรูอย่างแม่นย�า จากนั้นยังใช้สกิลส่วนที่สอง

พุ่งเข้าไปจ่ายแดเมจแบบจดัเต็ม สดุท้ายก็ปล่อยสกิลอลัติเมตหมนุตัวเตะ XIU 
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ไปเบื้องหน้า Savior ขณะศัตรูทั้งสองลอยขึ้นมาเขากด Q อีกครั้งเพื่อสังหาร 

XIU จากนั้นเกาะวอร์ดหลบหนีไปต่อหน้า Savior

ผู้บรรยาย A ต่อค�าพูดประโยคเมื่อครู่ของตัวเองอย่างเป็นธรรมชาติ  

"...แน่นอนว่าส�าหรับเทพลู่แล้ว ไม่ได้ยากเย็นขนาดนั้น"

ผู้บรรยาย B "..."

เมือ่แกงค์เวฟนีเ้สรจ็ลูป๋่อหยวนก็กลบับ้านออกไอเทม จงัหวะน้ันเลนล่าง

มีเสียงประกาศสังหารดังขึ้น

Thresh ของเสี่ยวไป๋แฟลชเข้าไปกดสกิล E และ R ใส่ฝ่ายตรงข้าม  

ลดความเร็วรั้งแครี่ฝ่ายศัตรูเอาไว้ ต่อมา Pine ก็กดตะเกียง* ของเสี่ยวไป๋เพื่อ

เข้าไปสังหาร Aphelios แครี่ฝ่ายตรงข้าม

"ไนซ์!" เสี่ยวไป๋ร้อง "พี่ซงเก่งจริงๆ จุ๊บๆ!"

Pine ซึง่พลาดรถถังไปนัน้สหีน้าด�ามดืทนัท ี"เกมน้ีนายไม่ต้องเอาฮลีแล้ว"

เวลานีเ้ลนล่างได้เปรยีบมาก ลูป๋่อหยวนเลยเดนิตรงไปยังเลนกลางพลาง

พูดกับเจี่ยนหรงว่า "แกงค์เวฟนี้เสร็จพวกเราไปเลนบน"

เขาพูดเหมือน Savior เกิดใหม่แล้ว

เจี่ยนหรงตอบโดยไม่แม้แต่จะคิด "โอเค"

ระหว่างนั้นอีกสามคนในทีมพลันเงียบไปชั่วขณะ

อาจเป็นเพราะหลายปีมาน้ีลูป๋่อหยวนถ่อมตวัและมคีวามอดทนอดกลัน้

ขึน้มาก จนพวกเขาต่างลมืไปแล้วว่าลูป๋่อหยวนเองก็เคยเป็นเดก็หนุม่จนิูเบยีว** 

ที่ประกาศการตายของคู่ต่อสู้ในระบบเสียงพูดคุย

การเข้าร่วมทีมของมิดเลนใหม่ของพวกเขาช่วงน้ีท�าให้นิสัยประเภทน้ี

เหมือนจะเริ่มชัดเจนขึ้นมาอีกแล้ว

ความสามารถในการฟาร์มของ Savior แข็งแกร่งมากจริงๆ ท้ังท่ีถูก 

* ตะเกียง คือสกิลหนึ่งของ Thresh ที่หากเพื่อนร่วมทีมกดตะเกียงนี้ก็จะลอยไปอยู่ข้างกาย Thresh ในทันที 

นับเป็นสกิลเอาชีวิตรอดและไล่ล่าที่ดีเยี่ยม

** จนูเิบยีว (เรยีกสัน้ๆ ว่าเบยีว) หรอืโรคเดก็ ม.2 เป็นศพัท์ทีใ่ช้กันอย่างไม่เป็นทางการในการบรรยายพฤติกรรม

ของวัยรุน่ หรอืคนท่ีมคีวามคดิท่ีต้องการสร้างความโดดเด่นให้ตนเอง โดยท�าให้ตนเชือ่ว่าตนเองมคีวามรูเ้ชงิลกึ 

เหนือคนอื่น หรือมีพลังลึกลับและอาวุธวิเศษซ่อนอยู่
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ลู่ป๋อหยวนแกงค์ไปหนึ่งครั้ง แต่การลาสต์มินเน่ียนในตอนนี้ของเขายังคง 

สูงกว่าเจี่ยนหรงสิบกว่าตัว

ดังนั้นลู่ป๋อหยวนจึงไปจัดการอีกครั้งหนึ่ง

Savior ยังคงรอบคอบ แต่น่าเสียดายที่คู่ต่อสู้ที่เขาพบเจอคือ Lee Sin 

ของลู่ป๋อหยวน

ลู่ป๋อหยวนมือไวเหลือเกิน การเล่นก็มีระเบียบแบบแผน ท�าให้ตอนนี้ 

Savior ถูกเตะมาเบื้องหน้าเจี่ยนหรงอีกแล้ว

ในมอืลูป๋่อหยวนมสีกิลท่ีคลูดาวน์เสรจ็แล้ว แต่เขาไม่ได้ตามเข้าไปซ�า้อกี  

ปล่อยให้เจี่ยนหรงเป็นคนเก็บคิล

"เขาอยู่ตรงหน้าฉันตลอด..." Savior กัดฟัน "ฉันไม่มีแฟลชแล้ว XIU  

นายมาช่วยฉันมั้ย"

98K ที่บนหัวมีร่องรอยสกิลอัลติเมตของ Twisted Fate พูดขึ้น "มิดเลน

ของพวกเขามาแกงค์ฉันแล้ว ฉันหนีได้...แฟลชฉันหมดแล้ว Road เองก็อยู่ 

XIU ไปเอาเดรก"

[Lee Sin ของ Road ว่องไวจนฉันมองเห็นไม่ชัดเลยว่ำไม่กี่ชอตเมื่อก้ี 

Savior ตำยยังไง...]

[เกมนี้อำจกลำยเป็นเพลงอ�ำลำสนำมแข่งของ Lee Sin ของ Road 

R.I.P.]

[ขอบคุณ PUD ผู ้มีเมตตำท่ีให้พวกเรำได้ดู Lee Sin ของ Road  

ขอบคุณๆ!]

[Road ให้คิลไอ้โง่ตลอดเลย ฉันชิปแล้วนะ]

[ให้คลิมดิเลนไม่ได้ผดิปกต ิอย่ำมโน แต่ฉนัเองก็ชปิเหมอืนกัน ขอบคุณๆ!]

PUD เสยีเปรยีบมากเกินไป เห็นได้ชดัว่าพวกเขาคดิจะย้ือไปถึงช่วงท้ายเกม  

ไม่ยอมเป็นฝ่ายสู้ทีมไฟต์เด็ดขาด

แต่จะสู้ทีมไฟต์หรือไม่นั้นไม่ใช่พวกเขาเป็นคนตัดสิน
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ในนาทท่ีีย่ีสบิหกลูป๋่อหยวนอ้อมไปด้านหลงัเพ่ือเกาะวอร์ดแฟลชเข้าไป

หมนุตวัเตะสามคนของ PUD แล้วสงัหารฝ่ายศัตรไูปสีค่น การเดนิเกมด�าเนินไป 

อย่างรวดเร็ว

ย่ีสบิเจด็นาท ีTTC เปิดบารอนอย่างเฉยีบขาด XIU ผูยั้งมชีวิีตรอดก�าลงั

คืบคลานอยู่ในพุ่มหญ้าหลงัหลมุบารอน คิดหาโอกาสดูว่าสามารถขโมยบารอน

ได้หรือไม่

แต่แล้วทันทีท่ี Kha'Zix กระโดดลงมา สกิลอัลติเมตของลู่ป๋อหยวน 

เพ่ิงคูลดาวน์เสร็จพอดี เขาเตะ XIU ออกไปนอกหลุมบารอนอย่างไม่ไว้ไมตรี

แม้แต่น้อย หลังกดสไมต์* ลาสต์บารอนจึงเกาะวอร์ดกด Q ใส่ XIU ท�าแดเมจ

ชุดหนึ่งก่อนปลิดชีพไป

ลู ่ป๋อหยวนยืนอยู่บนร่างของ XIU ก่อนวาร์ปกลับฐานไป จากน้ัน  

Lee Sin ใช้ถ้วยแชมป์ใส่น�้าชาชั้นเยี่ยมกาหนึ่ง ทั้งยังเงยหน้าดื่มหนึ่งอึกอย่าง

เชื่องช้าอีกด้วย

[ไม่ใช่มั้งๆ ยังมีคนคิดแย่งบำรอนใต้เงื้อมมือเทพลู่?]

[ก็ต้องลองดูหน่อย ถ้ำเกิดได้ขึ้นมำจริงๆ ล่ะ?]

[ฮ่ำๆๆๆ เทพลู่เหมือนก�ำลังอวยพรวันเกิด XIU]

[พวกนำยรีบไปดูถ่ำยทอดสดกำรแข่งขัน XIU โกรธจนหัวเรำะแล้ว  

ฮ่ำๆๆๆๆๆ]

นาทีทีส่ามสบิของการแข่งขนั TTC ดนัเลนด้วยความได้เปรยีบ ตอนแรก

คิดจบเกมในเวฟเดียว แต่ในช่วงเวลาส�าคัญ Savior กลับโชว์ฟอร์มอย่าง 

โดดเด่น Azir ที่มีจ�านวนการลาสต์มินเนี่ยนสูงมากได้แทงก็สังหาร Pine กับ

หยวนเชียนท่ีต�าแหน่งการเดินผิดพลาดในสองวินาที แล้วจึงล่าถอยชั่วคราว

หลังพบว่า TTC ดันป้อมซูเปอร์มินเนี่ยนแตกไปสองเลนแล้ว

* สไมต์ เป็นเวทสนับสนุนที่จะสร้างความเสียหายแบบ True Damage 450 หน่วยให้กับมอนสเตอร์จ�าพวก

สัตว์ในต�านาน สัตว์ป่าขนาดใหญ่หรือกลาง



31เจี้ยงจื่อเป้ย

สามสบิสามนาทแีครีข่อง PUD ถูกหยวนเชยีนจบัมาฆ่าท้ิง TTC บบีไปยัง 

เลนกลางของ PUD อีกครั้ง

เดิมที PUD เป็นฝ่ายเสียเปรียบ สูญเสียแครี่ไปก็เท่ากับไม่มีแรงตอบโต้ 

ได้แต่ป้องกันอยู่ในเน็กซัสอย่างยากล�าบาก เสี่ยวไป๋กดแฟลชเข้าไปเก่ียว 

Savior เอาไว้ก่อนที่ไพ่สีทองของเจี่ยนหรงจะติดตามเข้ามา ลู ่ป๋อหยวน 

เกาะวอร์ดเตะ 98K...ถือโอกาสเตะจน Savior ท่ียืนอยูเ่ฉยีงๆ กับ 98K ลอยไปด้วย  

CC ของทั้งสามคนสร้างพื้นที่ในการจ่ายแดเมจที่สบายที่สุดให้ Pine

ยี่สิบวินาทีให้หลังฐานของ PUD ก็ถูกเจี่ยนหรงระเบิด

TTC เอาชนะการแข่งขันเกมที่สองไปได้อย่างสวยงาม คะแนนการ

แข่งขันคือ 1:1

ต่อจากนั้นนักแข่งต่างลงจากเวที ส่วนผู้บรรยายก�าลังเริ่มวิเคราะห ์

ผลแพ้ชนะของเกมที่สาม

ผู้บรรยาย A พูด "ไม่ว่าเกมที่แล้ว PUD จะคิดยังไง แต่เกมที่สามไม่อาจ

ปล่อย Lee Sin ของ Road มาอกีแล้ว ในเกมท่ีสามนี.้..ผมคดิว่าอตัราชนะของ 

PUD จะมากขึ้นบ้าง"

ผู้บรรยาย B ถามว่า "คุณก�าลังบอกเป็นนัยว่าถ้าไม่หยิบ Lee Sin มา 

Road ก็ไม่อาจชนะ?!"

"คุณอย่าสร้างกระแสให้ผม!" ผู ้บรรยาย A ดุ "ยังไม่ต้องพูดถึง 

ความสามารถส่วนตวัของเทพลูน่ะ ทีจ่รงิความสามารถของนักแข่ง TTC ตอนน้ี 

ต่างก็ไม่อ่อนแอ แต่จะพูดยังไงดีล่ะ คือมันเห็นได้ชัดว่าการคอลล์เกมในทีม 

TTC ไม่ดพีอ...โดยเฉพาะการคอลล์เกมของเลนกลางกับเลนอืน่ ถึงมดิเลนของ 

PUD เองก็เป็นสมาชิกใหม่ แต่ Savior คือนักแข่งแบบทีมไฟต์ เขาเข้าใจ 

เรื่องท่ีตัวเองควรท�าทุกเวลานาทีเป็นอย่างดี ซึ่งในจุดน้ี Soft แย่กว่าเล็กน้อย

อย่างชดัเจน ตวัอย่างเช่นเกมแรกทุกครัง้ล้วนเป็น Savior ไปแกงค์ก่อน จากน้ัน  

Soft ถึงค่อยตามไปสนับสนุนเพ่ือนในทีม แบบน้ีต่อให้ Soft กดดันในเลนได้

มากแค่ไหนก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่อยู่ดี"

เสี่ยวไป๋หันหน้าไปดูมิดเลนของพวกเขาด้วยความโมโหทันที แต่กลับ
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เหน็มดิเลนของทมีแยกสองขาออกเลก็น้อย นัง่เอาข้อศอกยันบนตกัเอาไว้โดยท่ี

ไม่ได้ดูโทรทัศน์เลย

"นายคดิอะไรอยู่" เสีย่วไป๋รูส้กึผดิปกต ิชนไหล่ของเขาเบาๆ "ท�าไมไม่พูดเลย"

เจี่ยนหรงเม้มริมฝีปากอย่างรวดเร็วเมื่อรู้สึกได้ว่าลู่ป๋อหยวนมองมา จึง

เงยหน้าพูดว่า "เปล่า ก�าลังคิดว่าท�าไมเมื่อกี้ไม่เล่น Yasuo"

เสี่ยวไป๋บอกเขาว่า "ขอร้องนายล่ะ ตอนลงแรงก์เจอไอ้กากนี่จนทรมาน

พอแล้ว รบัปากฉนัได้มัย้ว่าจะไม่ให้มนัมาแปดเป้ือนสนามแข่ง LPL อนัสงูส่ง"

เจี่ยนหรงถามเสียงเย็นเยียบ "นายคิดว่า Zilean ของนายไม่แปดเปื้อน

สนามแข่ง? บนคีย์บอร์ดนายมีปุ่ม Q มั้ย"

เสี่ยวไป๋ "..."

เจี่ยนหรงลุกขึ้น เอ่ยทิ้งท้ายว่า "ไปห้องน�้าก่อน เดี๋ยวกลับมา"

ลู่ป๋อหยวนขมวดคิ้วเล็กน้อย ขณะก�าลังคิดจะเรียกอีกฝ่ายเอาไว้ พ่ีติง 

ก็หันหน้ามาบอกว่าจะปรึกษาเขาเรื่องคอมพ์แชมเปี้ยนในเกมที่สามพอดี

เจี่ยนหรงเพ่ิงเดินออกจากห้องพักมาไม่ไกลก็อดไม่ได้ท่ีจะย่ืนมือไป 

ยันผนังเอาไว้

ไหล่ของเขาห่อเลก็น้อย แล้วจงึเดนิเข้าห้องน�า้ไป ก้มตวัแล้วเริม่อาเจยีน

แห้ง

แต่เขาไม่ได้กินอะไรจึงอาเจียนไม่ออก

เสยีง 'แอ๊ด' ดงัข้ึน ประตหู้องน�า้ทีด้่านหลงัถูกเปิดออก คนทีอ่อกมามองเหน็ 

ชุดทีมที่คุ้นตาก็ตกตะลึง จากนั้นหลุดปากว่า "แม่งเอ๊ย"

เจีย่นหรงหนัหน้าไปมองอย่างอ่อนเพลยี แล้วสบสายตากับโต้วฟูของทีม

โหยวอวี๋

ทีมโหยวอว๋ีเพ่ิงแพ้ MFG ด้วยผลการต่อสู้ 1:2 แต่ TTC กับ PUD  

มีไฮไลต์การต่อสู้จ�านวนมาก พวกเขาย่อมเลือกอยู่ต่อเพื่อดูการแข่งในสนาม

ตอนนีเ้จีย่นหรงไม่มแีรงทะเลาะกับคนอืน่ ชกต่อยก็คงสูไ้ม่ได้ เขาครุน่คิด

สองวินาท ีจงึตัดสนิใจคดิเสยีว่าคนทีด้่านหลงัเป็นลมตด ไม่ให้ความสนใจใดๆ

โต้วฟูตกใจกับใบหน้าขาวซดีของเจีย่นหรงจนหลดุปากถามว่า "นายเป็น
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อะไรไป ดูเหมือนใกล้จะตายแล้ว"

เจีย่นหรงรูส้กึดีขึน้บ้างแล้ว เขาช�าเลอืงมองอกีฝ่ายแวบหน่ึงแล้วอธิบาย

อย่างเย็นชา "เปล่า เป็นผลจากการดกูารแข่งขนัของนายก่อนหน้านีเ้ยอะไปน่ะ 

นายกากจนท�าให้อ้วก"
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