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'I Can Do It ใครไม่ไหว ฉนัลยุเอง!' มาถึงเล่มท่ีสีกั่นแล้ว และตอนน้ีทุกคนก�าลัง 

อยู่บนเส้นทางทีมุ่ง่สูก่ารเป็นแชมเป้ียน!

นาทีนีบ้อกเลยว่าทัง้ 'เจีย่นหรง' และ 'ลูป๋่อหยวน' ต่างก็ลกักีอ้นิเกม ลกัก้ีอนิเลฟิ 

กันทั้งคู่ ความรักราบรื่น การงานรุ่งโรจน์ มีแต่ความสุขลอยฟุ้งไปท้ังแคมป์ TTC ซึ่ง 

เป็นเหมอืนพลงัทีท่�าให้คูร่กัมดิเลนและจงัเก้ิลทะยานไปคว้าถ้วยแชมป์ทีต่ัง้อยู่ไม่ไกล

จรงิๆ ก�าลงัใจทีเ่ตม็เป่ียมท�าให้ทัง้สองคนเอาชนะคูต่่อสูไ้ด้อย่างโดดเด่นเหนือชัน้ ท�าเอา 

แฟนคลบัเทพลูแ่ละคณุพ่อท้ังหลายของเจ้าลกูชายหัวฟ้าย้ิมหน้าบานไปตามๆ กัน

เขาว่ากันว่าย่ิงสงูย่ิงหนาว แต่ดเูหมอืนเจีย่นหรงกลบัไม่ได้รูส้กึว่าจติใจของเขา 

ถูกกระทบกระเทือนจากความกดดันและความคาดหวังของเหล่าแฟนๆ เลยสักนิด  

เดก็หนุ่มยังเป็นคนตรงไปตรงมา แสดงออกอย่างชัดเจนเช่นเดิม ราวกับว่าความกดดัน 

ของการชงิแชมป์ไม่ได้มผีลใดๆ กับเขาเลย...แต่ทกุคนก็รูกั้นดอียู่แล้วใช่มัย้คะว่าเส้นทาง 

ของการเป็นแชมเป้ียนย่อมไม่ได้ง่ายดาย ดังน้ันต่อให้ในใจรู้ดีว่าเจี่ยนหรงแข็งแกร่ง 

สกัแค่ไหน พวกเราก็ยังอดเป็นห่วงเจ้าลกูชายคนน้ีไม่ได้อยู่ดี

สุดท้ายนี้เอเวอร์วายอยากขอเชิญชวนทุกคนกดซื้อตั๋วรอบชิงชนะเลิศของ 

การแข่งขันฤดใูบไม้ผลิ ใครสะดวกก็ไปสเตเดีย้ม ใครไม่สะดวกก็รบัชมผ่านการถ่ายทอดสด

ของซงิคงทวีีได้นะคะ มาร่วมลุน้และส่งเสยีงเชยีร์ให้ TTC สามารถ 'Take The Crown'  

คว้าแชมป์มาได้อย่างสะดวกราบรืน่ไปพร้อมกันค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์เอเวอร์วาย

คำ�นำ�



แนะนำ�ตัวละคร
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Introduction

CC ย่อมาจาก Crowd Control เป็นสกิลทีท่�าให้ศัตรตูดิสถานะควบคมุต่างๆ เช่น  

 สตัน สโลว์ เยือกแข็ง ช่วยขัดจังหวะศัตรูและสร้างความได้เปรียบให้กับทีม

Chain CC การจ่ายสกิลควบคมุในจงัหวะท่ีต่อเนือ่งกัน ท�าให้ศตัรตูดิสถานะอย่างต่อเน่ือง  

 หมดโอกาสในการหนีหรอืตอบโต้ได้

sb ย่อมาจาก shǎ bī ที่แปลว่าโง่เง่า

แกงค์ และเคำน์เตอร์แกงค์

 การประสานงานกับสมาชกิคนอืน่ในทีมเพ่ือโจมตีฝ่ังตรงข้าม ส่วนการเตรยีมตัว 

 เพื่อรับมือโจมตีกลับจะเรียกว่าเคาน์เตอร์แกงค์

ควิกซิลเวอร์ ไอเทมยกเลิกสถานะดีบัฟ (สถานะติดลบค่าพลัง ลดสกิล ความเร็ว และ 

 ความสามารถ) ท่ีมีผลต่อการเคลื่อนไหว และเพ่ิมความเร็วเคลื่อนที่ 50%  

 เป็นเวลา 1.5 วนิาท ีคลูดาวน์ 60 วินาที

คอลล์เกม การพูดคุยประสานงานกันในทีมเพื่อเป้าหมายที่ตรงกัน

แคมป์ การดักรอจู่โจมฝ่ายตรงข้าม ค�านี้จะถูกใช้ในสถานการณ์ที่มีทีมหนึ่งเข้าไป 

 ดกัรอท�าร้ายอกีทีมหนึง่โดยไม่ทนัให้ตัง้ตัว

ซัมมอนเนอร์ริฟต์ ชื่อเรียกของแผนที่เกม

ซัมมอนเนอร์สเปล หรอืเวทสนับสนุนขัน้พ้ืนฐาน เป็นสกิลเพ่ิมความสามารถท่ีผูเ้ล่นสามารถเลอืกใช้ 

 ได้คนละสองสกิลก่อนเข้าเกม

เดรก มอนสเตอร์ขนาดใหญ่ซึ่งลักษณะเป็นมังกร หากสังหารได้จะได้รับบัฟที่ม ี

 ความสามารถแตกต่างกันออกไป

ไดฟ์ การบุกเข้าไปสังหารคู่แข่งอย่างอุกอาจในป้อมปราการของฝ่ายตรงข้าม

ตัวทอง เป็นสถานะทีไ่ม่ตกเป็นเป้าจากการโจมตใีดๆ และยังเป็นอกีชือ่เรยีกหนึง่ของ 

 ไอเทมสตอ็ปวอตช์ ซ่ึงเป็นไอเทมต้านทานความเสยีหาย และท�าให้ไม่สามารถ 

 เคลือ่นย้ายหรอืใช้สกิลได้ใน 2.5 วินาที

เทรด การยอมแลกบางสิ่งกับฝ่ายตรงข้าม ไม่ว่าจะเป็นเลือด ชีวิต ป้อม หรือว่า 

 ไอเทม ส่วนการเทรดเลือด หมายถึงการแลกแดเมจกันระหว่างสองฝ่ายเพ่ือ 

 ไม่ให้โดนแดเมจอยู่ฝ่ายเดยีวจนเสยีเปรยีบ

เนิร์ฟ การลดความสามารถตัวละครหรือไอเทมต่างๆ ในเกมเพื่อความสมดุล

บัฟ การเพิ่มความสามารถตัวละครหรือไอเทมต่างๆ ในเกมเพื่อความสมดุล

เบิร์สต์แดเมจ การสร้างความเสียหายรุนแรงในเวลาอันสั้น



บำรอน มอนสเตอร์ลักษณะคล้ายงูขนาดยักษ์ที่ตั้งอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งของแม่น�้า ทีมที่ 

 สงัหารบารอนส�าเร็จจะได้รับค่าประสบการณ์ ทอง และบฟัเพ่ิมสถานะ นบัเป็น 

 บฟัส�าคัญทีม่ผีลต่อการจบเกม ท�าให้มโีอกาสในการชนะง่ายย่ิงขึน้

ปู หรือริฟต์ เฮรำลด์

 มอนสเตอร์ท่ีมีทักษะการท�าลายป้อมศัตรูสูงมาก เมื่อฆ่าได้จะได้รับบัฟ 

 ที่สามารถเรียกริฟต์ เฮราลด์ออกมาช่วยโจมตีได้

มำโคร การเล่นอย่างเป็นระบบตามสถานการณ์ที่เหมาะสม

เมต้ำ ย่อมาจาก Most Effective Tactics Available หมายถึงเทคนิคทีม่ปีระสทิธิภาพ 

 สูงที่สามารถท�าได้ ณ ขณะน้ัน เนื่องจากตัวเกมมีการปรับเปลี่ยนสมดุล 

 ตลอดเวลา ท�าให้แนวทางการเล่นเปลี่ยนไปเรื่อยๆ เมต้าก็เช่นกัน แชมเปี้ยน 

 ในเกมจะถูกปรบัความสามารถไปตามแพตช์

รูน เป็นตราสญัลกัษณ์ต่างๆ ท่ีช่วยเพ่ิมความสามารถให้กับแชมเป้ียน การเลอืกรนู 

 ท่ีเข้ากับแชมเป้ียนและแนวทางการเล่นของผูเ้ล่นจะช่วยสร้างความได้เปรยีบ 

 แก่ทมีอย่างมาก

ลำสต์ มาจากค�าว่า Last Hit/Last Shot หมายถึงการโจมตมีอนสเตอร์หรอืแชมเป้ียน 

 ในจงัหวะสดุท้ายพอดบิพอด ีท�าให้คนท่ีจดัการได้โกลด์และแต้ม

วอร์ด ไอเทมทีช่่วยในการเปิดมมุมองแผนทีใ่ห้เหน็บรเิวณอืน่ๆ แม้ผูเ้ล่นจะไม่ได้อยู่ 

 ตรงจดุนัน้ ส่วนการเกาะวอร์ด เป็นสกิลทีท่�าให้สามารถพุ่งไปยังจดุท่ีปักวอร์ด 

 เอาไว้ได้

วอร์ดจริง หรือ Oracle Lens เป็นไอเทมท่ีสามารถเปิดเผยยูนิตที่ล่องหน รวมทั้ง 

 วอร์ดของศัตรูได้

สำมหมำป่ำ มอนสเตอร์ป่าที่มีรูปร่างเป็นหมาป่า มีทั้งหมด 3 ตัว แบ่งเป็นหมาป่าสองหัว 

 ตวัใหญ่ 1 ตวั หมาป่าหัวเดียว 2 ตวั

หกไก่ เป็นมอนสเตอร์ป่ารปูร่างเหมือนไก่ มีทั้งหมด 6 ตัว แบ่งเป็นตัวใหญ่ 1 ตัว  

 ตวัเลก็ 5 ตัว

อิกไนต์ หนึง่ในเวทสนบัสนนุยอดนยิม โดยจะสร้างความเสยีหายแบบ True Damage  

 แก่ศตัรตู่อเนือ่ง 5 วินาท ีและท�าให้ศตัรฟ้ืูนฟูเลอืดได้ช้าลง

อินฮิบิเตอร์ สิ่งก่อสร้างส�าคัญท่ีอยู่ในแต่ละเลนของทั้งสองฝ่าย หากอินฮิบิเตอร์ของ 

 ฝ่ายตรงข้ามถูกท�าลายจะมซีเูปอร์มนิเน่ียนเกิดข้ึนมาให้กับฝ่ายท่ีท�าลายอินฮบิเิตอร์ 

 ได้ โดยซูเปอร์มินเนี่ยนน้ีจะมุ ่งหน้าท�าลายทุกอย่างไปจนถึงเน็กซัสของ 

 ฝ่ายตรงข้าม

อินเวด หรือเวด การบุกป่าของอีกฝ่ายเพ่ือแย่งชิงทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นมอนสเตอร์หรือบัฟ  

 ท�าให้ป่าของอกีฝ่ายเสียเปรียบท้ังเรือ่งของเลเวล โกลด์ ไอเทม และการเดินเกม



อัลติเมต หรืออัลติ สกิลที่มีพลังท�าลายล้างสูงสุดของตัวละคร หรือมีผลต่อทีมมากที่สุด

เอส และกำรเก็บเอส

 การฆ่าศัตรูหมดทั้งทีม ดังนั้นเมื่อถูกเก็บเอสจึงหมายถึงการถูกฆ่ายกทีม

เอำต์เพลย์ การเล่นท่ีเหนือกว่าโดยการชิงจังหวะเพียงเสี้ยววินาที หรือท�าสิ่งท่ีเหนือ 

 ความคาดหมายของศัตรูและชิงความได้เปรียบมาได้

แอสซิสต์ การให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมในการสังหารศัตรู



นิยายเร่ืองนี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียน

ไม่มีความเก่ียวข้องกับบุคคล สถานที่ หรือเหตุการณ์จริงใดๆ



9เจี้ยงจื่อเป้ย

แม้ช่องถ่ายทอดสดจะสแตนด์บายแล้ว แต่การถ่ายทอดสดการแข่งขนั 

ยังไม่ได้เริม่อย่างเป็นทางการ วดิโีอมากมายทีฉ่ายอยู่ด้านหน้าน้ีมไีว้เพ่ือวอร์มอพั 

และทดสอบการถ่ายทอดสด

และมักจะท�าให้เกิดเหตุการณ์ที่วิดีโอหลายคลิปเล่นซ�้าเป็นประจ�า

[เลิกเปิดโฆษณาได้แล้ว เปิดวิดีโอขิงก่อนแข่งอีกรอบ พ่ออยากฟังอีก]

[แฟนสาวส่งข้อความมาบอกว่าคืนน้ีพ่อแม่เธอไม่อยู่บ้าน ฉนัให้เธอนอนเรว็

หน่อย ไม่ก็หาอะไรอย่างอืน่ท�า อย่ามารบกวนการวนลปูช่วงขงิก่อนแข่งของฉนั 

เพ่ือนๆ ว่าฉนัท�าถูกไหม]

[จ�านวนคนดูช่วงโฆษณาสูงกว่าเมื่อก่อนหลายเท่า...แนะน�าว่าวันน้ี

บริษัทโฆษณาควรเอาเงินให้ Soft ทั้งหมด]

[มาแล้วๆ! เล่นซ�้าครั้งที่สี่แล้วพี่น้อง!]

"ยงัจะเล่นซ�า้อกี!" ในห้องพักผูช่้วยโค้ชพูดด้วยความกังวล "ผูก้�ากับรายการ 

คนนี้เป็นแฟนคลับ PUD ล่ะมั้งเน่ีย คิดจะเล่นซ�้าหลายๆ รอบเพ่ือสุมไฟให ้

สมาพันธ์? ถ้าแข่งไปแข่งมาพักหน่ึงแล้วประกาศแบนออกมา..."

คลิปนี้เป็นช่วงที่นักแข่งถ่ายท�าตามล�าพัง ตอนนั้นทุกคนต่างยุ่งอยู่กับ 

การแต่งหน้าและเตรยีมการแข่งขนัให้นกัแข่งอยู่หลงัเวที บวกกับเวลากระชัน้ชดิ 
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I Can Do It ใครไม่ไหว ฉันลุยเอง! 410

พอถ่ายเสร็จก็เอาไปตดัต่อเลย ดงัน้ันนอกจากทีมงานกับนักแข่งท่ีถ่ายท�าด้วยกัน 

แล้ว ไม่มใีครรูว่้าพวกเขาพูดอะไรบ้างในช่วงขิงก่อนแข่ง

ค�าพูดของเจี่ยนหรงในครั้งนี้ พวกเขาได้ยินเป็นครั้งแรกเหมือนกับคนดู 

ทีฟ่ลดัเครือ่งหมายค�าถามในซบักระสนุ

พี่ติงนั่งนิ่งดุจขุนเขาอยู่บนโซฟา

หลงัผ่านมรสุมมามากเรือ่งอย่าง 'สมาชกิด่าคน' ถูกจดัล�าดบัเอาไว้ท้ายสดุ 

ในใจเขาไปแล้ว

"ไม่เป็นไร" พ่ีตงิยัดแตงโมเข้าปาก "พวกน้ีล้วนเป็นวิดโีอทีผ่่านกองตรวจสอบ

แล้ว ถ้าพูดไม่ได้จรงิๆ ผูร้บัผดิชอบคงไม่กล้าตดัส่วนน้ีเข้าไป"

ค�าพูดเมือ่คนืของ rish ถูกด่าจนขึน้ช่องการค้นหายอดนิยม คนท่ีสนใจ

วงการอสีปอร์ตต่างมองเหน็กันท้ังน้ัน

ระดับบริหารของ LPL ก็เห็นแล้วเช่นกัน

ค�าพูดเหนบ็แนมทีท่มี HT พูดกับ LPL ก่อนหน้านีล้้วนอยู่บนเอก็ซ์ทราเนต็*  

ที่ไม่สามารถควบคุมได้ แต่ตอนนี้เมื่อไอ้เบื๊อกพวกนั้นมาระรานถึงท่ีแล้ว  

เหล่าผูบ้รหิารของ LPL ยังจะทนได้อกี?

คิดจริงๆ เหรอว่า LPL โกรธไม่เป็น

หากเรื่องน้ีเกิดข้ึนเมื่อหลายปีก่อนนักแข่งของท้ังสองลีกคงชนเลนกัน

อย่างดุเดือดไปแปดร้อยรอบแล้ว

แต่ตอนน้ีไม่เหมือนกับเมื่อก่อนเพราะ LPL ได้กลายเป็นธุรกิจไปแล้ว  

ใครก็ไม่อยากท�าลายชือ่เสยีงของตวัเอง ไม่อยากท�าลายมลูค่าทางธุรกิจของทมี  

และย่ิงไม่อยากถูกลงโทษเพราะเรือ่งน้ี

พ่ีตงิถอนหายใจ คดิในใจว่าช่วงสดุท้ายของวิดโีอขงิก่อนแข่งพูดได้ดจีรงิๆ  

แต่ถ้าตวัตัง้ตวัตไีม่ใช่มดิเลนของพวกเขาคงดกีว่าน้ี

"ช่วงขิงก่อนแข่งพูดแบบน้ีได้ด้วยเหรอ" เสี่ยวไป๋พูดอย่างตกตะลึง  

"เรียนรู้แล้ว..."

ไม่ทนัขาดค�าเสีย่วไป๋ก็ถูกพ่ีตงิดดีกะโหลกหนึง่ที "คนท่ีอายุย่ีสบิกว่ายังอยู่ใน

* เอ็กซ์ทราเน็ต (Extranet) หมายถึงเครือข่ายภายนอกองค์กร
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ช่วงวัยรุน่อกี? ชอบท�าตวัเหมอืนนกัเรยีนเลว?"

'นักเรียนเลว' ได้ยินค�าวิจารณ์นี้แล้วก็ไม่แม้แต่จะเหลือบตาข้ึนมอง  

ท�าเพียงหุบปากเคี้ยวหมากฝรั่งที่ลู่ป๋อหยวนเพิ่งยื่นให้เขา

พอได้ยินค�าพูดดังกล่าวในช่วงขงิก่อนแข่ง ลูป๋่อหยวนกลบัไม่ได้ประหลาดใจ

มาก

หลังจากท่ีวิดโีอน้ีถูกเล่นซ�า้ครัง้ทีส่ี ่ การถ่ายทอดสดก็ตัดภาพไปยังท่ีน่ังของ 

ผูบ้รรยายในท่ีสดุ

ลู่ป๋อหยวนหันหน้ามาถามว่า "เมื่อคืนทนได้ไม่ใช่เหรอ"

เจีย่นหรงเป่าหมากฝรัง่ ใช้ไม้จิม้ฟันจิม้จนแตกแล้วรวบกลบัเข้าไปในปาก 

อกี จากน้ันจงึตอบกลบัด้วยน�า้เสยีงไม่ยีห่ระ "นอนหลบัไปต่ืนหน่ึงก็ย่ิงคิดย่ิงโกรธ"

ตอนนี้ในสายตาของคนอื่นๆ เจี่ยนหรงคือเด็กหนุ่มขี้โมโหที่ไม่ควรยั่วยุ

ลู่ป๋อหยวนเอามอืสอดเข้าในกระเป๋า สะกดกลัน้ความวู่วามท่ีอยากขย้ีผมเขา 

เอาไว้

ระหว่างนั้นเจ้าหน้าที่ได้มาเตือนพวกเขาว่าอีกสิบนาทีจะต้องขึ้นเวที

ลูป๋่อหยวนหยิบมือถือออกมาตามปกต ิขณะก�าลงัจะปิดเครือ่ง โทรศพัท์ 

สายหน่ึงพลนัโทรเข้ามาพอดี

เขามองดูหมายเลขผู้ติดต่อ ลังเลสองวินาทีแต่ยังคงรับสายแล้วพูดว่า  

"ครบัแม่"

เจี่ยนหรงชะงัก อดไม่ได้ที่จะหันหน้ามองเขา

คุณแม่ลู่เอ่ยถามด้วยน�้าเสียงอ่อนโยน [ป๋อหยวน กินข้าวเย็นหรือยัง]

เบื้องหลังยังถ่ายทอดเสียงของคุณพ่อลู่มาด้วยว่า...[แค่มีแฟนมีอะไร 

น่าตกอกตกใจ เรือ่งท่ียังไม่เกิดขึน้ยังต้องให้พวกเราเป็นห่วงอะไร เขาพากลบัมา 

บ้านได้ค่อยว่ากัน!]

คุณแม่ลู่หันไปถามว่า [คุณเดินหมากของคุณเงียบๆ ได้มั้ย]

ลู่ป๋อหยวนเข้าใจแล้ว เขาหลุบตาลงสบสายตากับเจี่ยนหรงเล็กน้อย  

ริมฝีปากแฝงรอยย้ิมหลายส่วน "แม่ ผมจะแข่งแล้ว มเีรือ่งอะไรค่อยคยุกันตอนดกึ 

นะครบั"
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[แม่รู้ แม่เพิง่เปิดแอพฯ ดูการแข่งขันนั้น เห็นลูกยงัไม่ขึ้นเวทเีลยคิดว่า 

ลกูว่างซะอกี] คุณแม่ลูต่อบสนองข้ึนมา [งัน้ลกูไปเถอะ ความจรงิก็ไม่ได้มเีรือ่งด่วน 

อะไร แค่ลกูสาวคณุป้ากู้บอกว่าในอนิเตอร์เน็ตก�าลงัลอืกันว่าลกูมแีฟนแล้ว...]

ลู่ป๋อหยวนตอบกลับไปว่า "มีแล้วครับ"

หลังวางสายลู่ป๋อหยวนถามแบบติดตลกว่า "แอบฟังเหรอ"

เจีย่นหรงก�าลงัถลงึตามองเสีย่วไป๋ท่ีส่งเสยีงเจีย๊วจ๊าวอยู่ด้านข้าง พอได้ยินจงึ 

หนัหน้ากลบัมา พูดอย่างอารมณ์เสยี "เสยีงดังเกินไป ไม่ได้ยิน"

หลงัพ่ีตงิตรวจสอบจนแน่ใจว่าสภาพร่างกายของสมาชกิในทีมปกติ จงึ

โบกมอืบอกเป็นนยัให้ทุกคนขึน้เวที

สนามแข่งขนัรอบชงิชนะเลศิใหญ่กว่าสนามรอบท่ีผ่านมา ขณะเจีย่นหรง 

เดนิขึน้เวทีเกือบถูกแสงไฟแยงตาจนบอด

ในสถานการณ์แบบนีน้อกจากเงาหลงัของเพ่ือนร่วมทีมกับอปุกรณ์บนเวที

แล้ว อย่างอืน่ล้วนมองไม่เห็นท้ังสิน้

แต่เสียงตะโกนของผูช้มชดัเจนมาก แฟนคลบัของท้ังสองทมีสามคัคกัีนสดุๆ 

ต่างผลดักันตะโกนฝ่ายละครัง้

ท่ามกลางค�าว่า "PUD สู้ๆ " กับ "TTC ต้องชนะ" มเีสยีงผูห้ญิงเสยีงหนึง่ 

ดังแหลมขึน้มาจากแถวหน้า...

"ไอ้โง่สู้ๆ! ไปฝัง rish ที่เกาหลี!"

ขณะที่ทุกคนก�าลังหัวเราะเกรียวกราวน้ันเอง ฉากท่ีน่าประหลาดใจ 

ก็เกิดขึ้น

บนหน้าจอยักษ์ของสนามแข่งและในหน้าจอการถ่ายทอดสด เจ้าผมฟ้า 

ทีเ่พ่ิงถือแก้วน�า้นัง่ลงประจ�าที ่ก�าลงัก้มหน้าปรบัอปุกรณ์เหมอืนปกตแิละยังไม่ทัน 

ได้ใส่หฟัูงก็พลนัยกมอืข้ึน ชนูิว้โป้งให้กล้องของตวัเอง

ถึงเขาจะไม่ได้พูดอะไร สายตาก็ไม่ได้มองไปยังกล้อง แต่คนท้ังหมดราวกับ 

ได้ยินค�าตอบจากท่าทางนีข้องเขา

'ฝัง'

ท่าทางนี้เพื่อนร่วมทีมซึ่งนั่งอยู่ข้างๆ ก็มองเห็นเช่นกัน
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เมื่อได้ยินเสียงกรี๊ดเสมือนกระแสคลื่นในสนาม พ่ีติงก็ถอนใจออกมา 

อย่างช่วยไม่ได้...บางคนเหมอืนเกิดมาเพ่ืออสีปอร์ต ไม่ว่าจะเป็นทักษะหรอืนิสยั

เมื่อปล่อยคนอย่างเจี่ยนหรงไปบนเวที แม้การแข่งขันยังไม่เริ่ม แต่ 

ความตื่นตาตื่นใจก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างไร้ขีดจ�ากัดแล้ว

เสีย่วไป๋อจิฉาแทบตาย ถามในระบบเสยีงพูดคุยทีมว่า "นายถอนท่าเมือ่ก้ี 

กลบัมาได้มัย้ ครัง้นีใ้ห้ฉนักวนเอง"

"ฉนัเพ่ิงนกึเรือ่งนงึขึน้ได้" หยวนเชยีนส่งเสยีงซีด้ "เจีย่นหรง ค�าพูดทีน่ายพูด 

ในช่วงขงิก่อนแข่ง Savior สอนนายจรงิเหรอ"

เจี่ยนหรงตอบว่า "เปล่า"

Pine พูดว่า "Savior อาจเข้าใจแค่ไม่กี่ค�า"

เสีย่วไป๋หัวเราะ "ฮ่าๆๆๆ ฉนัก็คดิเหมอืนกัน จากน้ันพอลงไปให้เพ่ือนร่วมทีม 

แปลให้ฟัง เขาค่อยตกใจตาย..."

หยวนเชยีนเองก็หวัเราะ "ถ้านายอยากเรยีนภาษาเกาหล ีท�าไมไม่ถาม

กัปตนัล่ะ"

เจีย่นหรงก�าลงัจะบอกว่าตนแค่อยากด่าคน ไม่ได้อยากเรยีนด้วยใจจรงิ  

ก็ได้ยินลูป๋่อหยวนพูดอย่างเฉยชาว่า "คงคิดว่าฉนัสอนได้ไม่ด"ี

หยวนเชยีนถามต่อ "ยังไม่เคยสอน รูไ้ด้ยังไงว่าไม่ด ีหลายวันมาน้ีเจีย่นหรง

เรยีนรูห้ลายประโยค เดีย๋วไปเกาหลคีงได้ใช้"

ลู่ป๋อหยวนพูดว่า "เคยสอนอย่างอื่น"

เจีย่นหรงตกตะลงึ ก่อนถามออกไปตามสญัชาตญาณ "สอนตอนไหน..."

มุมปากของลู่ป๋อหยวนเชิดขึ้นเล็กน้อย "คืนรอบรองชนะเลิศ"

ค�าพูดไม่กี่พยางค์นี้ตรึงเจี่ยนหรงไว้บนเก้าอี้

"ขยันขนาดน้ีเชยีว? แข่งเสรจ็ยงัมแีรงไปเรยีนรูอ้ะไรพวกน้ันอกี" หยวนเชยีน 

ไม่เข้าใจ จงึพูดต่อไปด้วยความประหลาดใจ "สอนอะไรบ้าง ความจรงิฉนัเองก็ได้ 

ภาษาเกาหลนีดิหน่อย อย่างซปีา* ปาปัว**..."

* ซีปา คือค�าว่า 씨발 (ชีบัล) ในภาษาเกาหลี เป็นค�าด่าที่ไม่สุภาพ ประมาณว่าไอ้เชี่ย

** ปาปัว คือค�าว่า 바보 (พาโบ) ในภาษาเกาหลี แปลว่าคนโง่ คนทึ่ม
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"สอน..." เจี่ยนหรงขาดความมั่นใจ ท�าได้เพียงพูดอย่างคลุมเครือว่า  

"แค่สองค�านี้"

ลู่ป๋อหยวนยกย้ิม ระหว่างนั้นกรรมการท่ีตามข้ึนมาตรวจสอบอุปกรณ ์

ก็บอกเป็นนัยว่าโอเคแล้ว

หลังความกระตอืรอืร้นผ่านไป เสีย่วไป๋ถึงพลนันกึอะไรได้ "รอเดีย๋ว งัน้ถ้า 

พวกเราแพ้ให้ HT ในการแข่งขนักลางฤดจูะท�ายังไง ให้พ่ีฟู่สร้างแคมป์ใต้ดนิ 

สกัหลงั พวกเราแทรกไปอยู่ในซอกพ้ืนดนิ?"

เพิ่งคิดได้ตอนนี้?

ตาขาวของพ่ีตงิเหลอืกจนแทบจะทะลอุอกจากสเตเดีย้มแล้ว "ตืน่ตวัหน่อย 

ได้มั้ย ตอนนี้พวกนายก�าลังแข่งรอบชิงชนะเลิศของการแข่งขันฤดูใบไม้ผลิ  

ยังไม่แน่เลยว่าจะได้ไปเกาหลหีรอืเปล่า!"

"เชี่ย" หยวนเชียนน่ังตัวตรง หมุนข้อมือผ่อนคลายเล็กน้อย "วันน้ีต้อง

เอาชนะให้ได้ ไม่งั้นชีวิตที่เหลือของฉันคงไม่กล้าสตรีมแล้ว..."

เสี่ยวไป๋เอ่ย "ยังจะสตรีมอีก? สตรีมรีไทร์ได้อยู่นะ"

Pine วิเคราะห์อย่างใจเย็น "ครัง้นีพ้วกเราใช้ชดุหลกัครบชดุ แถมจงัเก้ิล 

ชดุหลกัของพวกเขาไม่อยู่ ถ้าแพ้คงได้รไีทร์กลบัไปท�านาแล้วล่ะ"

เจี่ยนหรงพูดว่า "วางใจ ค�าที่ฉันพูด ถ้าแพ้ฉันจะรับผิดชอบเอง"

พี่ติงถามด้วยความประหลาดใจ "นายจะรับผิดชอบยังไง"

"ผมจะโพสต์เวยป๋อยาวเหยียดด่าพวกเขา" เจีย่นหรงพูดอย่างสงบ "แบบน้ี 

พวกเขาก็จะหนัมาด่าผมกันหมด"

พี่ติง "..."

อัจฉริยะแห่งการชนเลน

หยวนเชยีนหวัเราะก่อนพูดว่า "อย่าพูดจาเหลวไหลอย่างรบัผดิชอบเอง... 

ทกุคนเป็นทีมเดยีวกัน มอีะไรต้องแบกรบัด้วยกัน"

"ใช่แล้ว มทีกุข์ร่วมต้าน มีสขุฉนัเสพเอง" เสีย่วไป๋พึมพ�า "อกีอย่างฉนัไม่ชอบ 

ข้ีหน้า rish น่ันมานานแล้ว แข่งเสรจ็ฉนัจะไปขโมยชดุทมีของโต้วฟู พอถึงเกาหลี 

จะใช้มนัคลมุหน้า rish แล้วอดัในห้องน�า้สกัรอบ!"
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Pine พูดอย่างเย็นชา "อุปกรณ์เสียงเปิดแล้ว"

เสีย่วไป๋พูดต่อ "ขอโทษครบั พ่ีชายทีดู่มอนเิตอร์ ถ้าคุณเอาท่อนน้ีใส่ไปใน 

ช่วงทดสอบไมค์ผมต้องตายแน่ คณุสร้างกุศลท�าความดีช่วยน้องชายสักครัง้..."

เสยีง 'ตงึ' ดงัขึน้ พวกเขาเข้าสูห่น้าแบนแอนด์พิกแล้ว การแข่งขนัเกมแรก 

ในรอบชงิชนะเลศิของการแข่งขันฤดูใบไม้ผลเิริม่ต้นอย่างเป็นทางการ

ลู่ป๋อหยวนเก็บรอยย้ิมมุมปาก พูดว่า "เอาล่ะ วันน้ีเล่นให้เต็มท่ี ชนะ 

ตามต้องการ"

หนึง่ฤดกูาลทีผ่่านมาท้ังสองทีมต่างคุน้เคยกับแผนการปกตขิองกันและกัน

แล้ว เฟสแบนจงึไม่ได้เสยีเวลาอะไรเลย

ต�าแหน่งการแบนสามตวัแรกคือ LeBlanc Aphelios และ Lee Sin ถูกใส่ใน 

ช่องแบน พ่ีติงเองก็ให้แบน Orianna Volibear และ Renekton ท่ีอกีฝ่ายช�านาญ

เกมนี้ PUD เลือกฝั่งน�้าเงิน อีกทั้งมีสิทธิ์เลือกตัวแรกก่อน

และแชมเป้ียนที่ PUD หยิบตัวแรกคือแชมเปี้ยนต�าแหน่งจังเกิ้ลอย่าง 

Graves

"ฉันรูอ้ยู่แล้ว" พ่ีติงหรีต่าลง ยืนพูดอยู่ด้านหลงัลู่ป๋อหยวน "แชมเป้ียนพูล 

ของถัวถัวมพีอกันกับนาย อกีอย่างเขาชอบเล่นแผนจงัเก้ิลแบกมาก"

"คงเป็นแฟนคลบัของพ่ีชายผมอกีแล้ว" เสีย่วไป๋ย้ิมพลางพูดว่า "ถึงยังไง 

ก็เป็น Road รุน่สอง"

เจี่ยนหรงพูดขึ้นอย่างเย็นชา "เขาไม่มีรุ่นสอง"

พี่ติงขอความคิดเห็นจากลู่ป๋อหยวน "อยากเล่นอะไร"

ลู่ป๋อหยวนพูดว่า "ก่อนแข่ง XIU ส่งข้อความให้ผม"

เจีย่นหรงขมวดคิว้ด้วยความไม่พอใจ "เขายังรบกวนคุณอยู่อกี? บอกว่า

อะไร"

ลูป๋่อหยวนย้ิมเลก็น้อย "เขาบอกว่า...ฉนัจะเลอืกแพ้ หรอืจะช่วยบอกจงัเก้ิล 

ทีอ่ยากขึน้ชดุหลกัแทนเขามาตลอดคนนีว่้า LPL โหดร้ายแค่ไหน"

ขณะนั้นผู้บรรยาย A เอ่ยขึ้นว่า "เอาล่ะครับ คะแนนความนิยมของ 

ทั้งสองทีมออกมาแล้ว! ความนิยมของทีม TTC คือ...แปดสิบสอง?!"
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โดยปกตหิากเป็นทมีแขง็แกร่งสองทมีซึง่อยู่ในลกีเดียวกัน ทีมท่ีมคีะแนน

ความนยิมสงูล้วนอยู่ระหว่างหกสบิเปอร์เซน็ต์ถึงเจ็ดสบิเปอร์เซน็ต์

ผู ้บรรยาย B "นับว่าปกติครับ ถึงยังไงช่วงขิงก่อนแข่ง Soft ก็ดูม ี

ทักษะการเล่นดุดันขนาดน้ี ล�าดับต่อไปให้พวกเราดูหน่อยว่าฝั่ง TTC จะหยิบ 

ต�าแหน่งอะไร...Nidalee! ต�าแหน่งจงัเก้ิล! TTC กลบัหยิบแชมเป้ียนแผนจงัเก้ิล 

แบกออกมา?"

"เหนือความคาดหมายมากเลยใช่มั้ยครับ Road ไม่ได้มีชื่อเสียงจาก 

จงัเก้ิลเบร์ิสต์แดเมจหรอกเหรอ ในความทรงจ�าของผมฤดูกาลน้ียังไม่มใีครกล้าหยิบ

แชมเปี้ยนแผนจังเก้ิลแบกมาปะทะกับ Road เลย" ผู้บรรยาย C ย้ิมเล็กน้อย  

"ความหมายของ Road คอื...ให้ฉนัสัง่สอนเดก็ใหม่ของ LPL คนน้ีสกัหน่อยว่า 

แผนจงัเก้ิลแบกควรเล่นยังไง"

TTC ล็อกแชมเปี้ยนต�าแหน่งซัพพอร์ตเป็น Thresh ตามมาด้วย  

Kog'Maw ในต�าแหน่งแครี่

ผู้บรรยาย A พูดด้วยความงุนงง "ผมไม่เข้าใจคอมพ์ของ TTC อยู่นดิหน่อย?  

จะเล่นแผนสามตวัแบกเหรอครบั แบบน้ีพ่ีเชยีนจะกดดนัเกินไปหรอืเปล่า"

คอมพ์สามตัวแบกเรียกอีกอย่างว่าคอมพ์สามแกนกลาง จุดเด่นคือ

สามารถจ่ายแดเมจในทีมไฟต์ได้ดีอย่างย่ิง หลังฟาร์มไปเรื่อยๆ ก็สามารถ 

สร้างความเสยีหายได้พอสมควร

แต่จดุด้อยก็ชดัเจนอย่างย่ิงเช่นกัน...แนวหน้าน้อย CC น้อย คอมพ์ท่ีมี

แชมเป้ียนตวับางมากเกินไปจะเป็นการมอบโอกาสให้คูต่่อสู้

หลังหยวนเชียนหยิบ Sion เหล่าผู้บรรยายกแ็น่ใจแล้วว่า TTC จะเล่น 

คอมพ์สามตวัแบกแล้วจงึเริม่วิเคราะห์เกม...

"ความจริงผมรู้สึกว่าการหยิบคอมพ์สามแกนกลางมาเผชิญหน้ากับ  

PUD ก็ไม่ได้เล่นง่ายมากนกั ถึงยังไงมาโครของ PUD ก็แขง็แกร่ง ถึง XIU ไม่อยู่ 

แต่ซพัพอร์ตเลนบนของ 98K มปีระโยชน์ในทมีไฟต์อย่างย่ิง"

"ใช่ครับ อีกท้ังเกมน้ี 98K ยังหยิบ Ornn มาเล่นด้วย ถ้าฟาร์มได้ดี  

ช่วงท้ายเกมเขาต้านอยู่แนวหน้า TTC จะล�าบากมาก"
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"CC ของ Syndra ท่ี Savior หยิบมาก็เพียงพอสดุๆ แล้ว รอดูแค่ว่า Soft  

จะหยิบแชมเป้ียนอะไร พูดตามจรงิผมกลวัมากว่าเขาจะหยิบ Yasuo..."

เสียงของผู้บรรยายพลันหยุดลง

เห็นเพียงสลอ็ตทีห้่าของ TTC ปรากฏใบหน้ารปูไข่ของแม่มดน้อยท่ีก�าลงั 

แย้มย้ิม

ในทีส่ดุแชมเป้ียนมดิเลนของ TTC ก็ปรากฏตวั...Lulu, The Fae Sorceress

Lulu เป็นแชมเป้ียนสายซัพพอร์ต ในจ�านวนสี่สกิลของแชมเป้ียน 

มีสามสกิลท่ีแบ่งเป็นเพ่ิมเลือด เพ่ิมเกราะ และเพ่ิมความเร็วให้เพ่ือนร่วมทีม  

นบัว่ามีความเป็นพ่ีเลีย้งเตม็เป่ียม รปูร่างตวัละครตวัเลก็น่ารกั ครองใจผูเ้ล่นหญิง 

ในสามอนัดบัแรกมายาวนาน

แน่นอนว่าสกิลโล่ของเธอนัน้เมือ่กดใส่ศัตรก็ูสามารถสร้างความเสยีหาย

ได้ อกีท้ังสกิลเพ่ิมความเรว็ก็สามารถใบ้* ได้ แดเมจของ Glitterlance** ซึง่เป็น 

สกิล Q ก็ไม่ได้ต�า่...และสิง่เหล่าน้ียังท�าให้สามารถใช้เธอเป็นมดิเลนสายปกป้องได้ 

ปรากฏให้เหน็ในสนามแข่งเป็นบางครัง้ โดยปกตล้ิวนหยิบมาปกป้องแครี ่ทอ็ปเลน 

และจงัเก้ิล

จดุประสงค์ของการเล่นแชมเป้ียนตวันีใ้นเลนกลางคือยืนเลนแขง็และขีข้ลาด 

รอเล่นในช่วงท้ายเกม

มท้ัีงโล่ ความเรว็ และสกิลอลัตเิมต ขอเพียงระวังให้มากศัตรูก็ไม่สามารถ 

แกงค์และโซโล่คลิได้

แต่ในขณะเดียวกันคุณเองก็สร้างภัยคุกคามท่ีมากกว่าข้ีเล็บให้ศัตรู 

ได้ยากมากเช่นกัน...

พูดกันตามเหตุผลการที่แชมเป้ียนมิดเลนพ่ีเลี้ยงแบบน้ีปรากฏตัว 

ในสนามแข่งน้ันก็ไม่แปลก ต้าหนวิของทีมจัน้หู่ก็หยิบออกมาเดนิเล่นเป็นประจ�า  

เพียงแต่ว่า...

ผู้บรรยาย A "Soft หยิบพี่เลี้ยง Lulu มาเล่น?!"

* ใบ้ เป็นภาษาที่ใช้กันในเกม หมายถึงถูกสตัน ไม่สามารถเคลื่อนที่หรือใช้สกิลใดๆ ได้

** Glitterlance คอืสกิล Q ของ Lulu เป็นการท่ี Lulu และ Pix ซึง่เป็นแฟรีป่ระจ�าตัวยิงลกูศรเวทมนตร์ใส่ศตัร ู

ทีอ่ยู่บนเส้นทาง ซึง่จะสร้างความเสยีหายและสโลว์ศตัรทุูกตวัทีโ่ดน
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ผู้บรรยาย B "รอเดีย๋ว ผมค่อนข้างประหลาดใจ...เขารูม้ัย้ว่าแชมเป้ียนตวัน้ี 

มโีล่"

"ผมคดิว่าไม่รู้" ผูบ้รรยาย C ดันแว่นตา วิเคราะห์อย่างใจเย็น "ตอนเล่นดโูอ้  

เขากับ Pine เคยเล่น Lulu สี่สิบเจ็ดนาทีใส่โล่ป้องกันให้ Pine แค่สามอัน... 

แต่ไม่เป็นไร ผมเชื่อว่าคืนน้ีแหละ Lulu สายเบิร์สต์แดเมจก�าลังจะปรากฏ 

แก่สายตาของผูค้น ขอเชญิผูเ้ล่นหญิงทกุท่านหาท่ีนัง่ให้ด ี เตรยีมพบกับวธิกีารเล่น

แบบใหม่ของลกูสาว Lulu ของพวกคณุ..."

แน่นอนว่า Lulu สายเบิร์สต์แดเมจย่อมไม่มี

การแข่งขันเริ่มขึ้นห้านาทีแรก Lulu ของ Soft ลาสต์มินเน่ียนอย่าง 

ใจจดใจจ่อ ต�าแหน่งการเดินระมดัระวังรอบคอบ หลบเลีย่งสกิลของ Syndra  

ทีเ่ลนกลางอย่างเงียบสงบ ไม่มเีรือ่งอะไรเกิดข้ึน

ผู้บรรยาย A เอ่ย "อ๊ะ ไม่ชินเลย"

ผูบ้รรยาย B พูดว่า "ผมคดิว่าผูก้�ากับรายการเองก็ไม่ค่อยชนิ ตัดภาพมาให้

พวกเราดเูขาสองคนลาสต์มนิเน่ียนเรือ่ยเลย"

ผู้บรรยาย C ยังคงยึดมั่น "ไม่ ต้องไม่ง่ายดายแบบน้ันแน่ ผมเชื่อว่า 

ความรุนแรงในตัวของ Soft ก�าลังจะส่งเสียงขึ้นมาแล้ว..."

เขายังไม่ทันพูดจบก็เห็น Soft เคลยีร์มนิเน่ียนเสรจ็ เตรยีมวาร์ปกลบับ้าน

แอนิเมชัน่สญัลกัษณ์ของการวาร์ปกลบับ้านเพ่ิงข้ึนมาได้สองวินาทีก็ถูก 

Soft ยกเลิก จากนั้น Lulu ผู้น่ารักก็ค่อยๆ ชูคทาในมือของตัวเองขึ้น...

มอบแพ็กเกจรกัออนไลน์ 'ความรกัเตม็เป่ียม' ทีเ่พ่ิมความเร็วและโล่ชดุหน่ึง

ให้ Road ผูท้ีม่เีลอืดเตม็หลอดซึง่เดนิผ่านทางมาพอดี
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หลงั Lulu มอบสองสกิลนีแ้ล้วกว็าร์ปกลบับ้าน Nidalee ท่ีเดินผ่านมา 

หยุดอยู่ท่ีเดมิไปชัว่ขณะ แล้วค่อยยกมอืฮลีให้ Lulu ท่ีก�าลงัวาร์ปกลบับ้านหน่ึงครัง้ 

อย่างไม่จ�าเป็น ก่อนจะเลอืนหายไปในป่าของตัวเอง

ซับกระสุนในการถ่ายทอดสดมี '?' ลอยผ่านเต็มหน้าจอ จากนั้น...

[ยื่นหมูยื่นแมว [มั่นใจ]]

[ผู้ก�ากับรายการเชี่ยวชาญมาก ดูสี่คนที่เลนล่างในมินิแมปสู้กันนัว 

จนไอคอนซ้อนทับกันแล้ว เขาก็สามารถตดัภาพมาทีเ่ลนกลางให้พวกเราดูส่ิงน้ีได้]

[แถมยังใช้สกินเทศกาลหิมะน�้าแข็งด้วย...]

[ถ้าปิดไอดไีว้ ฉนัคดิว่าตวัเองก�าลงัดแูอก็เคานต์อสีปอร์ตใหญ่ส่งบทความไป

เผยแพร่ เน้ือหาคอื 'ท�าไมต้องมคีวามรกัในซมัมอนเนอร์รฟิต์ คนจนสองคนน้ี 

ไม่มเีงินไปโรงหนงัเหรอ']

[ไม่มใีครบอกว่าคนท่ี Soft ชอบไม่ใช่ Road และไม่มใีครบอกว่าแฟนของ 

Road ไม่ใช่ Soft]

[WTF? พ่ีสาวข้างบนเธอรอเดีย๋ว? ท�าไมฉนัรูส้กึเหมอืนรู้แจ้งอะไรบางอย่าง

แล้ว!]

[ช่วงขงิก่อนแข่งพูดเหมอืนคนืน้ีจะเดนิทางไปกระทืบ HT ท่ีเกาหล ีแต่พอ 

ลงสนามแข่งกลบัใช้พ่ีเลีย้ง Lulu วนเวียนอยู่กับ Road อย่างอ่อนโยน]

111
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ผู้บรรยายทั้งสามเองก็มึนงงมาก

ผูบ้รรยาย A กล่าว "เอ่อ เรือ่งนี ้ เรือ่งน้ี...อาจเป็นเพราะ Soft รบัรูไ้ด้ถึง 

บทสนทนาของพวกเรา อยากใช้การกระท�าบอกพวกเราว่า...เขาเพ่ิมเกราะให้

เพ่ือนร่วมทีมเป็น!"

ผูบ้รรยาย B พยักหน้าซ�า้ๆ "ใช่ ถึงจะเล่น Lulu แล้วยังไง สกิลระยะไกล 

ทีแ่ข็งแกร่งเวลาชนเลนเองก็น่าสนใจมาก พวกคณุดสู ิSoft เล่นอย่างมคีวามสขุ 

แค่ไหน..."

ขณะผู้บรรยาย B พูดประโยคน้ีออกมา เจ้าผมฟ้าตรงมุมขวาล่างของ 

จอถ่ายทอดสดก็สลับมุมมองจากเลนกลางที่น่าเบื่อของตัวเองไปมองดูสี่คน 

ตรงเลนล่างซึง่สูกั้นอย่างดเุดอืดเลอืดพล่านแวบหนึง่ ในดวงตาเผยความอจิฉา 

ทีห่าได้ยากเสีย้วหน่ึง

หลงัสลบัมาทีม่มุมองตวัละครของตวัเองอกีครัง้ ในทีส่ดุเขาก็ทนไม่ไหว  

อ้าปากกว้างต่อหน้าคนร้อยกว่าล้านคนท่ีรับชมการถ่ายทอดสดทั่วประเทศ 

อย่างไม่ปกปิดแม้แต่น้อย...หาวค�าใหญ่เบ้อเริม่

ในชัว่ขณะนีผู้ช้มครึง่หนึง่ราวกับมองเหน็ตวัเองทีห่งดุหงดิเวลาเข้าเรยีน

ตอนมัธยม

ผู้ชมอีกครึ่งหนึ่งอดไม่ได้ที่จะอ้าปากหาวตามเขา

อาชีพพ่ีเลี้ยงมีความสนุกของมัน เหมาะกับเหล่าผู้เล่นท่ีชอบช่วยเหลือ 

ผู้ทุกข์ยาก มีจิตใจเมตตา เสียสละตัวเองเพ่ือผู้อื่น และมีความเป็นแม่อย่าง 

เด่นชดั...เพียงแต่ในน้ีไม่รวมเจีย่นหรง

สาเหตทุีต้่องเล่น Lulu เป็นเพราะ Thresh ซึง่เป็นแชมเป้ียนขึน้ชือ่ของ 

เสี่ยวไป๋ถูกปล่อยออกมา เสี่ยวไป๋จึงแสดงหัวใจที่อยากเล่นของตัวเองออกมา 

แบบสองร้อยเปอร์เซ็นต์ในระบบเสียงพูดคุยทีม แต่ถูกพ่ีติงปฏิเสธด้วยค�าว่า 

'ปกป้องแครีไ่ม่ด'ี

Kog'Maw ที ่ Pine หยิบในเกมนีก็้เป็นแชมเป้ียนท่ีไม่มสีกลิเคลือ่นท่ี และ 

ต้องให้เพ่ือนร่วมทมีดูแลเป็นพิเศษ

ดังน้ันเสี่ยวไป๋ที่เลือกค�าพูดไม่ถูกจึงแสดงออกด้วยความกล้าหาญว่า 
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ขอแค่เจีย่นหรงหยิบแชมเป้ียนสายป้องกันอย่างเช่น Lulu หรอื Karma มาเล่น  

เกมน้ีต้องชนะได้แน่นอน

เจีย่นหรงถามเขาอย่างมมีารยาทว่ามชีวิีตจนเบือ่แล้วอยากไปกอดคอกับ 

rish บนสวรรค์ใช่ไหม

หลงัพ่ีตงิครุน่คดิซ�า้ไปซ�า้มากลบัรูส้กึว่าค�าพูดของเสีย่วไป๋มเีหตุผลเลก็น้อย 

จากน้ันถามลูป๋่อหยวนอย่างมวีาทศลิป์ว่า Lulu มดิเลนเป็นอย่างไร

ลูป๋่อหยวนพูดด้วยน�า้เสยีงสงบว่า 'ได้หมดครบั สามตวัแบกหรอืตัวป้องกัน 

ก็เล่นได้ทัง้น้ัน อยากเล่นอะไรเอาตามใจชอบเลย...Lulu กบั Nidalee มสีกิน 

ซรีีส์่เดยีวกันใช่มัย้ครบั'

...สรุปแล้ว สุดท้ายเจี่ยนหรงก็หยิบ Lulu มาเล่นอย่างประนีประนอม

เลนท่ีคึกคักท่ีสุดของ TTC สงบลงแล้ว กระท่ังเข้าสู่นาทีท่ีสิบสาม 

การแข่งขันเกมนี้ก็ยังไม่มีคิลเกิดขึ้น

"ข่าวดีๆ!" เสี่ยวไป๋พูดเหมือนแสดงตลกอยู่ในระบบเสียงพูดคุยทีม  

"คู ่หูเลนล่างของพวกเขาไม่มีอัลติ น้ิวมือของท่านไป๋จ่ออยู่บนแฟลชแล้ว  

ตะขอไร้เทยีมทานสดุแสนจะแม่นย�าส�าหรบัคร่าชวิีตก็เตรยีมพร้อมแล้วเช่นกัน 

ถ้ามาก็จะได้ก�าไร ถ้ามาก็จะได้เปรียบ...เง่ือนไขส�าคัญคือพวกนายต้องให้ 

Pเป่าของฉนัเก็บคลิ ไม่ง้ันบอตเลนของพวกเราสูย้าก ขอบคณุๆ"

เจี่ยนหรงแค่นหัวเราะอย่างเย็นชา ค�าว่า 'พ่อไปแล้วมีประโยชน์อะไร  

ไปเพ่ิมเกราะให้นายเหรอ' มาถึงรมิฝีปากแล้ว

ลู่ป๋อหยวนฆ่าสามหมาป่าที่เพิ่งเกิดแล้วพูดว่า "Lulu มา"

เจี่ยนหรงกลืนค�าพูดด่าคนลงไป ก่อนลาสต์มินเน่ียนท่ีด้านหน้าแล้วจึง 

เพ่ิมความเรว็ให้ตวัเอง สองมือของแม่มดน้อยถือคทา สองขาห่างจากพ้ืนลอยไปหา 

Nidalee

พวกเขาไปท่ีเลนล่างแล้ว ในฤดูกาลน้ี Nidalee ของลู่ป๋อหยวนก็เป็น

แชมเป้ียนทีอ่ยู่ในช่องแบนแทบทุกครัง้ เพียงแต่ฤดกูาลน้ี Nidalee ถูกเนิร์ฟลง 

หน่ึงขัน้ท�าให้ไม่มทีมีไหนใช้ แต่เหน็ได้ชดัว่าการเนร์ิฟนีไ้ม่มผีลกระทบต่อลูป๋่อหยวน

ความจริงหากพูดตามตรงคือ Graves ของจังเก้ิลฝ่ายตรงข้ามว่ิงมาถึง 
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เลนล่างก่อน แต่ยังไม่ทันได้แตะเส้นผมของพวกเสี่ยวไป๋แม้แต่เส้นเดียว  

หอกแหลมของลูป๋่อหยวนก็ลอยออกมาจากในพุ่มหญ้าเหมอืนกระสนุนัดหน่ึง 

โจมตบีนร่างจงัเก้ิลฝ่ายศตัรสูดุระยะสกิล...สิน้เสยีงดงัฉกึ Graves ถูกตอดเลอืด 

มากถึงหนึง่ในสาม!

บนร่างของลูป๋่อหยวนตดิสกิลเพ่ิมความเรว็ทีเ่จีย่นหรงให้พุ่งออกมาจาก

พุ่มหญ้า ใช้สกิลอลัตเิมตเปลีย่นร่างเป็นเสอืภูเขากระโจนใส่ Graves เจีย่นหรง 

ซึง่ตามตดิอยู่ด้านหลงัของเขาเสก Graves เป็นแกะเพ่ือใบ้และยับย้ังการจ่ายแดเมจ

ของเขาก่อนค่อยใช้สกิล Q ลดความเรว็ อกีฝ่ายถูกลูป๋่อหยวนฆ่าตายคาที.่..

"เฟิร์สต์บลัด!"

ตะขอของเสี่ยวไป๋ตีซัพพอร์ตฝ่ายศัตรูอย่างแม่นย�า ปากก็ร ้องว่า  

"ว้าววววว...สกิลหลอดเลือดหายวับ!"

"อย่าโหยหวน" Pine พูด "ตะเกียง"

คูหู่เลนล่างตามจงัหวะการเล่นของเพ่ือนร่วมทมีทันที สงัหารจงัเก้ิลของ

ฝ่ายตรงข้ามไปได้ ลูป๋่อหยวนไม่มคีวามคดิผละไป ก�าชบัอย่างรวบรดัในระบบ

เสยีงพูดคยุ "ไดฟ์ป้อม ฆ่าบอตเลน"

เส่ียวไป๋เป็นซัพพอร์ตที่หนาที่สุดในแมป ย่อมต้องใช้เรือนร่างของตัวเอง 

ไปรบัแดเมจจากป้อมฝ่ายศตัร ู เขาคุน้เคยกับการทุม่เทเพ่ือเพ่ือนร่วมทีมนานแล้ว  

ทัง้ยังคดิว่าเกมนีม้ ีLulu อยู่อย่างไรตวัเองก็ไม่มทีางตาย แต่ไม่ก่ีวนิาทใีห้หลงั...

"โล่! โล่ๆๆ! เจี่ยนหรง...ฉันจะตายแล้ว อ๊ากกก!"

ครึง่วินาทก่ีอนทีเ่ลอืดเสีย้วหนึง่ของเขาจะถูกพรากไป เจีย่นหรงก็เพิม่เกราะ

ชัน้หน่ึงให้เขาอย่างไม่รบีร้อน

ไม่ง่ายเลยกว่าที่เสี่ยวไป๋จะหนีรอดจากป้อมมาได้ด้วยเลือดเส้ียวเดียว  

แครีฝ่่ายตรงข้ามเหน็ว่าไม่มทีางรอดจงึคดิฝืนเทรดสกัตัวทนัที ทว่าผู้ท่ีพุ่งมาคนแรก 

ก็คอืเสีย่วไป๋ทีเ่หลอืเลอืดเพียงไม่ก่ีสบิหน่วย

Kalista จ่ายแฟลชและปาหอกยาวไปยังเสี่ยวไป๋ก่อนตาย...

เสี่ยวไป๋กรีดร้อง "ไอ้หมานี่คิดเทรดฉัน! เจี่ยนหรงอัลติๆ! อัลติให้ฉัน!  

อ๊ากกก ฉันจะตายแล้ว!"
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เจี่ยนหรงขมวดคิ้ว "เลิกร้องน่า หูจะระเบิดอยู่แล้ว"

ขณะท่ีหอกก�าลังจะจ้ิมถูกร่างของเสี่ยวไป๋ เจี่ยนหรงไม่เร่งไม่ร้อน 

กดสกิลอัลติเมตฟื้นฟูเลือดและขยายร่างให้เสี่ยวไป๋ เพ่ือช่วยชีวิตท่ีน่าสงสาร 

ของเขาอย่างไม่เต็มใจ

ลู่ป๋อหยวนเปลี่ยนร่างเป็นมนุษย์ปาหอกแหลมใส่ศัตรูเสร็จก็หมุนตัว 

จากไป ที่ด้านหลังเขาแครี่ฝ่ายศัตรูพลันล้มลงเสียงดังตึง

โล่ป้องกันขัน้สงูสดุกับสกิลอลัตเิมตทีเ่จีย่นหรงจงใจย้ือไว้จนถึงตอนสดุท้าย

ค่อยมอบให้นัน้เกือบจะส่งเสีย่วไป๋ไปตายซะแล้ว

"แค่ให้นายเล่น Lulu เป็นมดิเลนเกมเดยีวเองไม่ใช่เหรอ..." เสีย่วไป๋ซ่อนตวั 

อยู่ในพุ่มหญ้า ก่อนวาร์ปกลบับ้านก็หันหน้ามาด้วยความโศกเศร้า เหน็เจีย่นหรง 

ใช้สกิลเพ่ิมความเร็วให้ลู่ป๋อหยวนพอดีจึงรู้สึกน้อยใจกว่าเดิม "Pเป่า ฉันเองก็ 

ต้องการสกิลเพ่ิมความเรว็"

Pine ก�าลังวาร์ปกลับบ้านไปออกไอเทมจากร้านค้าในเกม "ฉันมี 

สกิลเพิ่มความเร็วที่ไหน"

เสี่ยวไป๋พูดว่า "ฉันเห็นฮีลของนายคูลดาวน์เสร็จเมื่อสองวินาทีก่อน"

Pine เอ่ย "นายฝันไปเถอะ"

หลังได้แกล้งเสี่ยวไป๋ไปรอบหน่ึง เจ่ียนหรงจึงอารมณ์ดีข้ึนมาก ชูคทา 

เดนิต๊อกๆ กลบัไปฟาร์มมนิเน่ียนต่อท่ีเลนกลาง

ส่วนลู่ป๋อหยวนลอบเข้าป่าฝ่ายศัตรู

ผู้บรรยาย A พูดอย่างประหลาดใจ "Road มั่นใจในตัวเองเกินไปแล้ว  

ปาหอกไปแล้วหนัหน้ากลบัมาด้วยความมัน่ใจในตวัเอง..."

ผูบ้รรยาย B เอ่ย "พูดตามหลกัการ ถ้าตัง้แต่เริม่เกมจนถึงตอนน้ีผมได้ 

ปาหอก ถึงจะแค่ครัง้เดยีวแต่ผมคงมัน่ใจในตวัเองมากกว่าเขาอกี...คิดไม่ถึงว่า 

หลัง Road ไม่ได้ลงแข่งในรอบรองชนะเลิศแค่นัดเดียว ประสาทสัมผัสมือ 

กลบัดีขึน้เรือ่ยๆ เลย"

ผูบ้รรยาย C ยอมรบัความจรงิแล้วว่าเกมน้ี Soft เลอืกเล่นแนวอ่อนโยน

เมื่อเห็นว่า Nidalee ของลู่ป๋อหยวนลอบเข้าไปในป่า เขามองไปยัง 
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จงัเก้ิลส�ารองของ PUD ด้วยความสงสาร "Graves ฟาร์มป่าเรว็ไม่เท่า Nidalee  

อยู่แล้ว ตอนนียั้งถูกเคาน์เตอร์แกงค์ตายอกี หมายความว่าป่าครึง่ล่างไม่เหลอืแล้ว...

แต่ไม่เป็นไร ถ้าเจอกันแล้วสู้หน่ึงต่อหนึ่งก็ไม่ใช่จะสู้ไม่ได้ ขอแค่หลบสกิลของ 

เทพลูไ่ด้ก็พอแล้ว"

น�า้เสยีงปลอบใจในค�าพูดประโยคสดุท้ายชดัเจนย่ิง ใครๆ ก็รูว่้าภายใต้

สถานการณ์ทีลู่่ป๋อหยวนหยิบแผนจงัเก้ิลแบกและสร้างความได้เปรยีบในการแกงค์

ช่วงต้นเกมได้แล้วเช่นน้ีก็แสดงความยินดกัีบจงัเก้ิลของฝ่ายตรงข้ามได้เลย...พ้ืนท่ีป่า

ของคณุไม่มอีะไรเหลอืแล้ว

ตามคาดหลงั Graves เกิดใหม่ก็ได้แต่ร้องเพลง 'คงคงหรเูหย่ีย'* อยู่ในป่า 

ครึง่ล่างของตวัเอง

ตอนนี้เขาตามหลังลู่ป๋อหยวนหนึ่งเลเวล ขณะตีบลูบัฟก็ตัวสั่นงันงก 

จนต้องลากมอนสเตอร์ป่าไปมุมด้านในสุด

เขาร้องเรียกเพื่อนร่วมทีม "Savior มาเอาบลูบัฟไปสิ"

Savior "มาแบ้ว"

ท่าลาสต์มนิเนีย่นของ 98K หยุดชะงกั "...อย่าเลยีนแบบค�าเสริมน�า้เสียง 

ของพวกชาวเน็ต"

Savior ตอบอย่างน่าเอ็นดู "ครับพี่ชาย"

เกมนี้ Savior เล่นช่วงชนเลนอย่างมีความสุขมาก

สามารถชนเลนกับ Soft และลาสต์มนิเนีย่นอย่างราบรืน่ ไม่มกีารปะทะ

และความวุ่นวาย นี่คือเร่ืองราวท่ีเขาไม่คาดฝันเลยทีเดียว เขาได้พบกับ 

ความเงียบสงบอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในเกมเกมน้ี แม้ว่าตอนน้ีเขาจะก�าลัง 

แข่งรอบชงิชนะเลศิอยู่ก็ตาม

ความสุขของเขาสิน้สดุลงตอนทีบ่ลบูฟัถูกลูป๋่อหยวนซึง่ซ่อนตวัอยู่ในพุ่มหญ้า

ด้านหลงัมาเน่ินนานปาหอกใส่แล้วขโมยไป

"เขาอยู่ด้านหลงัฉนัมาตลอด?!" ถัวถัวตกใจจนหน้าถอดสี "เป็นไปไม่ได้มัง้? 

งัน้ท�าไมเมือ่ก้ีเขาไม่ลอบโจมตฉีนั..."

* เพลงคงคงหรูเหยี่ย เป็นเพลงของเริ่นหราน ชื่อเพลงแปลว่าความว่างเปล่า
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98K คดิว่ิงไปช่วยเพ่ือนร่วมทีมทนัท ีแต่กลบัถูกหยวนเชยีนใช้สกิลขวาง

เอาไว้ เขาปลกีตัวไม่ได้จึงขมวดค้ิวพูดว่า "หนีเรว็...เขาคิดจะฆ่าสองตวั!"

การตอบสนองของ Savior เร็วมาก เขาจ่ายสกิลออกไปทันทีคิดสตัน 

ลู่ป๋อหยวน แต่ลูป๋่อหยวนหลบออกไปทางซ้าย ในขณะเดยีวกันยังปาหอกแหลม 

ออกไปด้วย ถัวถัวจ่ายสกิลเคลือ่นท่ีของตวัเองตามสญัชาตญาณ...

เสียงดังฉึก หอกแหลมแทงลงบนร่างถัวถัว เลือดหายไปครึ่งหลอด... 

ลู่ป๋อหยวนคาดการณ์ต�าแหน่งการเดินของเขาไว้แล้ว

ลู่ป๋อหยวนแย้มย้ิมอย่างเกียจคร้าน เขาคุ้นเคยกับ Graves เหลือเกิน 

ขอบเขตต�าแหน่งการเดนิในลกัษณะพ้ืนท่ีแบบน้ีมอียู่แค่นัน้ ต่อให้เขาหลบัตา 

ก็รูว่้าถัวถัวจะเดนิไปทางไหน

"ไม่เป็นไร" Savior เย็นชามาก เขาใช้ภาษาจนีอนัห่วยแตกพูดว่า "ฉานอยู่  

ไม่ต้องตระหนก พวกเหลาเทรดกับเขา"

ถัวถัวรูว่้าครัง้นีต้วัเองไม่มแีฟลชย่อมหนีไม่รอด เขาจงึปล่อยสกิลเพ่ือสร้าง

ความเสยีหายทัง้หมดออกไปประสานกับสกิลของ Savior ตอดเลอืดลูป๋่อหยวน 

จนเหลอืน้อยก่อนท่ีตวัเองจะตาย

หน้าจอพลันมืดลง ถัวถัวระบายลมหายใจหน่ึงเฮือก คิดในใจว่าครั้งนี ้

เขากับลูป๋่อหยวนเทรดหน่ึงต่อหนึง่ถือว่าก�าไร สงัหารลูป๋่อหยวนมค่ีาหัวเหลอืเฟือ 

อยู่แล้ว ข้ันต่อไปป่าของตัวเองคงจะปลอดภัยขึน้เลก็น้อย...

ถัวถัวคดิไปได้ครึง่หนึง่พลนัได้ยินเสยีงแฟลชหน่ึงเสยีง...เจีย่นหรงว่ิงมาถึง 

ทนัเวลา ใส่โล่ป้องกันให้ลูป๋่อหยวนและใบ้ Savior จากน้ัน Nidalee แปลงร่างเป็น 

เสอืภูเขากระโจนใส่หน้า Savior แล้วใช้กรงเลบ็โจมตเีกบ็คิล Savior ไปและได้รับ

ดบัเบิล้คลิ

พวกเขาฉวยโอกาสตดิตามซ�า้เตมิ หลงัสงัหารมดิเลนและจงัเก้ิลฝ่ายศตัร ู

ก็ว่ิงตรงไปยังเลนบน

หยวนเชียนเห็นเขาสองคนมาแล้วจึงจ่ายสกิลอัลติเมตพุง่เข้าชาร์จ 

โดยไม่ลังเลแม้แต่น้อย ทักษะการเล่นอันดุดันชน 98K ลอยขึ้นฟ้าได้ส�าเร็จ!

ขณะลู่ป๋อหยวนกระโจนเข้าใส่ 98K เลือดเหลือไม่มากแล้ว เจี่ยนหรง 



I Can Do It ใครไม่ไหว ฉันลุยเอง! 426

จ่ายสกิลอัลติเมตของตัวเองให้ลู่ป๋อหยวนโดยไม่แม้แต่จะคิด ใช้สกิลใบ้และ 

ลดความเรว็ใส่ 98K คนท้ังสามเก็บคลิ 98K อย่างตรงไปตรงมาและท�าลายป้อม 

ทีเ่ลนบน...

ผู้บรรยาย A ร้องว่า "ได้ป้อมแรกแล้ว! ไทม์มิง่ของ TTC ในเกมน้ีดีเกินไป 

หรอืเปล่าครบั!"

ผูบ้รรยาย B กล่าวต่อ "นัน่สคิรบั ไม่ต้องพูดถึงไทม์มิง่แผนจงัเก้ิลแบกของ 

ลูป๋่อหยวน สิง่ทีผ่มคิดไม่ถึงเลยก็คอื Soft ให้เกราะตลอด ท้ังทีส่กิลโล่น้ีสามารถ 

สร้างความเสยีหายให้ศตัรไูด้...แต่เขายังคงเลอืกใส่ให้เทพลูอ่ย่างต่อเน่ืองอย่าง

ไร้ขดีจ�ากัด แน่นอนว่านีค่อืการเลอืกทีถู่กต้องอย่างย่ิง เพราะตอนน้ีแดเมจของ

เทพลูร่นุแรงมาก มชีวิีตรอดเพียงหนึง่วินาทคืีอการสร้างความกดดนัให้คูต่่อสู!้"

ผูบ้รรยาย C เอ่ย "ผมรูส้กึว่าการคอลล์เกมของ Road กับ Soft ในตอนนีด้ ี

อย่างย่ิง แค่ดก็ูรูว่้าเบือ้งหลงัพวกเขาจบัคูด่โูอ้ฝึกจนรูใ้จกันเป็นประจ�า"

ในเกมนี้แผนจังเก้ิลแบกของ PUD ล้มเหลว ไม่เพียงไม่ได้ช่วยเลนอื่น  

แม้กระท่ังการฟาร์มของตวัเองก็กลายเป็นปัญหาใหญ่ เขาไม่กล้าไปตีมอนสเตอร์ป่า

ของตัวเองภายใต้สถานการณ์ท่ีขาดทัศนวิสัยโดยรอบ เพราะกลัวว่าตีไปตีมา 

จู่ๆ  Nidalee จะกระโดดออกมาจากด้านข้าง...

เกมน้ี 98K ท็อปเลนที่ควรค่าให้พ่ึงพาที่สุดของ PUD เล่น Ornn ซึ่ง 

ไม่ใช่แชมเปี้ยนสายแคร่ี ช่วงต้นเกมและกลางเกมถูกลู่ป๋อหยวนกับเจี่ยนหรง 

ไปเยีย่มเยือนพร้อมกัน การฟาร์มไม่ได้ดไีปกว่าหยวนเชยีนสกัเท่าไหร่ Pine กับ 

เสีย่วไป๋หยิบ Kog'Maw และ Thresh ประสานงานกัน เดิมทีก็เป็นแชมเป้ียน 

ที่ความสามารถคุกคามแข็งแกร่งมากอยู่แล้ว เมื่อได้รับความช่วยเหลือจาก 

ลูป๋่อหยวนจงึกดฝ่ายตรงข้ามได้อย่างง่ายดายมากหนึง่ครัง้ในช่วงต้นเกม และ 

เป็นเพราะว่า Savior ฆ่า Lulu ไม่ตายจงึไม่ได้เปรยีบเจ่ียนหรง

ในท่ีสุดทีมไฟต์ครั้งแรกก็ระเบิดข้ึนในนาทีท่ีย่ีสิบสาม หลังหอกแหลม 

ของลู่ป๋อหยวนตอดฝ่ายศัตรูสองคนจนเหลือเลือดครึ่งหลอด หยวนเชียน 

เปิดสกิลอลัตเิมตพุ่งไปยังดงศตัร ูแม้จะไม่โดนใครแต่ก็บบีให้ฝ่ายตรงข้ามทัง้สองคน

จ่ายแฟลชได้ส�าเรจ็
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"บกุๆๆ เพือ่นๆ!" หยวนเชยีนตะโกนด้วยความตืน่เต้น "มดิเลนกับซพัพอร์ต 

ไม่มแีฟลช! ฉนัหลอกให้จ่ายไปหมดแล้ว!"

ลู่ป๋อหยวนพูดว่า "สวยงาม"

ลู่ป๋อหยวนฉวยโอกาสสลับเป็นร่างเสือภูเขา แฟลชพุ่งเข้าไปหาแครี่ 

ฝ่ายตรงข้ามในดงศัตรู ใช้คอมโบฉีกกัดด้วยแดเมจสูงชุดหนึ่งปลิดชีพ!

แครี่ถูกสังหารไปแล้ว แต่ลู่ป๋อหยวนก็ยังพุ่งเข้าไปท่ามกลางฝ่ายศัตรู 

ทั้งสี่คน อีกฝ่ายตอบสนองอย่างรวดเร็ว สกิลอัลติเมตนับไม่ถ้วนพุ่งมาหา 

ลู่ป๋อหยวน...เสียงดังติ๊ง เจี่ยนหรงจ่ายสกิลอัลติเมตให้ลู่ป๋อหยวนปกป้องเขา 

เอาไว้ได้ แล้วใส่โล่กับสกิลเพ่ิมความเรว็ท่ีเหลอืให้ Pine ทีด้่านหลงั!

สกิลเพ่ิมความเรว็ของเจีย่นหรงไม่เพียงเพ่ิมความเรว็ในการเคลือ่นที ่แต่

ยังเพ่ิมความเรว็ในการโจมตีได้ด้วย

เสีย่วไป๋แฟลชไปเก่ียว Savior เอาไว้และส่งตัวเองไปเบือ้งหน้าเขา ท้ังยัง 

ลดความเรว็ทัง้หมดและส่งตะเกียงไปให้ Pine

"Pเป่า ไปเลย!" เสี่ยวไป๋พูดว่า "กัดพวกเขาให้ตาย!"

Pine เหยียบตะเกียงของเสีย่วไป๋พุ่งเข้าวงไฟต์ บวกกับสกิลเพ่ิมความเรว็ 

โจมตท่ีีเจีย่นหรงให้และสกิลของตวัเอง อ้าปากพ่นน�า้กรดป้ิวๆๆๆ...

"ทริปเปิ้ลคิล!"

"ไนซ์! แปะๆๆ!" เสี่ยวไป๋ขยับปากปรบมือ จากน้ันจึงพูดเหน็บแนมว่า  

"ย่ีสิบสามนาที ขอแสดงความยินดีที่แคร่ีฝ่ายเราได้รับโล่ป้องกันจากมิดเลน 

หน่ึงครัง้ได้ส�าเรจ็!"

เจี่ยนหรงถามว่า "ทิ้งเพื่อนร่วมทีมในการแข่งขันผิดกฎมั้ย"

"ถ้าไม่ชัดเจนเกินไป" ลู่ป๋อหยวนตอบ "ก็คงไม่"

เสี่ยวไป๋เอ่ย "พี่ชายท่ีดูมอนิเตอร์ยังอยู่ม้ัยครับ รบกวนช่วยบันทึกค�าพูด 

ท่อนน้ีเอาไว้หน่อย ผมแข่งรอบชงิชนะเลศิแมตช์นีเ้สรจ็จะให้มดิเลนของพวกเรา 

ชือ่เสยีงป่นป้ีเพราะกลัน่แกล้งเพ่ือนร่วมทีม!"

เจี่ยนหรง "ไม่เป็นไร ฉันไม่มีชื่อเสียงอะไรอยู่แล้ว พูดได้ตามใจชอบ"

เสีย่วไป๋ "งัน้พ่ีชายฉนัยอมให้นายรงัแกฉนัก็เป็นความผดิประเภทหน่ึง..."
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เจีย่นหรง "นายอยากต่อยกบัฉนัก็บอกมาตามตรง จบรอบชงิชนะเลิศแล้ว 

ตรงไปห้องน�า้เลย"

เสี่ยวไป๋ "ขอโทษ"

พี่ชายที่ดูมอนิเตอร์ "..."

ถ้าทีมนี้ไปแข่งระดับโลกจะไม่มีปัญหาจริงเหรอ

เดิมที PUD เสียเปรียบอยู่แล้ว หลังทีมไฟต์ครั้งนี้จบลงจึงก�าหนด 

ความพ่ายแพ้ของพวกเขา Graves คอืแชมเป้ียนต้นเกม พ่ึงพาไอเทมเป็นอย่างย่ิง  

ครัน้เสยีเปรยีบย่อมเป็นเศษสวะตวัหน่ึง

นาทีทีย่ี่สบิห้าทีมไฟต์ครัง้ทีส่องเกิดขึน้ตรงบารอน สถานการณ์ทีถู่กต้องคือ 

เสีย่วไป๋คดิไปปักวอร์ดทีบ่ารอน แต่กลบัถูกฝ่ายตรงข้ามเข้าใจผดิว่าพวกเขาล�าพอง 

จะเปิดบารอน ทัง้ห้าคนจงึยกโขยงมาหาเสีย่วไป๋ เสีย่วไป๋หมนุตัวว่ิงหนีได้สองวินาที

พลันหันหน้าโยนตะขอออกไปเก่ียวถูกแครี่ฝ่ายตรงข้าม และพุ่งไปในดงศัตรู 

พร้อมกับปล่อยสกิลอลัตเิมตลดความเรว็รัง้เอาไว้ได้สามคน...

ฉันเผ่นก่อนล่ะ ฉันหลอกเล่น

ด้านหลังเสี่ยวไป๋มีเพ่ือนร่วมทีมของเขาบุกมาอย่างย่ิงใหญ่เกรียงไกร  

ทัง้ต่อยและตจีน PUD ตายยกทีม จากน้ันก็ได้บารอนและดันป้อมของ PUD

นาทีที่ย่ีสิบแปด TTC รวมกลุ่มบุกฐาน 98K คิดพลิกสถานการณ ์

ใช้สกิลอลัตเิมตโจมตี Pine จนกระเดน็ได้ส�าเรจ็...ทว่าเพ่ือนร่วมทีมกลับไม่ได้ 

ตามไปเพราะแดเมจไม่เพียงพอ Savior แฟลชเข้าไป คดิจะลองปล่อยสกิลอลัตเิมต 

ฆ่าคนสักหน่อย ใครจะไปรู้ว่าเพ่ิงพุ่งเข้าไปก็ถูกเจี่ยนหรงประกาศโทษประหาร 

โดยการเสกให้เป็นแกะและใบ้ ไม่ก่ีวินาทใีห้หลงัค่อยถูกหยวนเชยีนสงัหารตายไป

นาทีทีย่ี่สบิเก้า TTC สงัหาร PUD และท�าลายฐานของอกีฝ่าย คว้าชยัชนะ 

ในเกมแรกไปครอง

นักแข่งของท้ังสองทีมออกจากสนามเพ่ือพักผ่อนเตรยีมแข่งขนัเกมทีส่อง 

ขณะกล้องจับภาพสมาชกิทมี TTC บนใบหน้าของทุกคนล้วนมสีหีน้าผ่อนคลาย 

เป็นธรรมชาติ

ผูบ้รรยาย A เอ่ย "ขอแสดงความยินดทีี ่ TTC คว้าชยัชนะในการแข่งขัน
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เกมแรกไป...ท�าไมผมรูส้กึว่าคนืน้ีสมาชกิ TTC ทกุคนต่างผ่อนคลายเป็นพิเศษ"

ผูบ้รรยาย B พูดว่า "ใช่มัย้ล่ะครบั ไม่มคีวามตงึเครยีดและความกดดนั

เหมอืนตอนท่ีสูกั้บจัน้หู่"

ผูบ้รรยาย C "นัน่มนัแน่อยู่แล้ว ตอนน้ัน Road ไม่ได้ลงสนามไงล่ะครบั  

เหมือนกับ PUD ในวันนี้...จะว่าไปแล้วช่วงน้ีผมเจอค�าพูดมากมายท่ีบอกว่า 

ความสามารถและการตอบสนองของผูเ้ล่นเก่าถดถอย ความจริงการท่ีในทีมทีมหน่ึง 

มผีูเ้ล่นเก่าท่ีประสบการณ์โชกโชนก็ส�าคัญมาก...อกีเรือ่งคือไม่อาจใช้แผนจงัเก้ิลแบก

สูกั้บ Road เพราะสูไ้ม่ได้จรงิๆ ถึงยังไงจงัเก้ิลท่ีเล่นอย่างรอบคอบรดักุมแล้วค่อย 

ปลดปล่อยพลงัในช่วงท้ายเกมอย่าง XIU ก็รบัมอื Road ได้ค่อนข้างง่ายดายกว่า"

เมือ่กลับถึงหลงัเวทพีีต่งิชมผ่านๆ ก่อนว่า 'เล่นได้ไม่เลว' จากน้ันเริม่พูดคยุ

กลยุทธ์ของเกมต่อไปทนัที

พวกเขาท้ังห้าคนถึงข้ันไม่มีเวลาไปพักผ่อนที่โซฟาแม้แต่ครู่เดียว และ 

เพ่ือจะได้ฟังค�าพูดของพ่ีตงิอย่างชดัเจน พวกเขายืนอยู่ด้วยกันในระยะท่ีใกล้มาก 

แทบจะไหล่ชนกันท้ังหมด

ลูป๋่อหยวนรูส้กึได้ว่าคนทีด้่านข้างพิงมาหาตวัเอง ถ่ายน�า้หนักบนร่างมา 

เลก็น้อย

ลู่ป๋อหยวนหลุบตามองดูเขา

เจี่ยนหรงหลุบตาฟังอยู่ เหมือนก�าลังฝืนกระปรี้กระเปร่า สุดท้ายยังคง 

ทนไม่ไหว อ้าปากหาวครั้งที่สองของคืนนี้

มีคนบอกว่าการหาวติดต่อกันได้ เสี่ยวไป๋เองก็หาวตาม จากน้ันเป็น 

หยวนเชยีนทีอ้่าปากอย่างไม่อาจควบคมุ...

"...ท�าไม ให้ฉนัเอาหมอนหลายๆ ใบให้พวกนายพกขึน้ไปด้วยมัย้" พ่ีตงิพูด

ความจริงเจีย่นหรงไม่ได้ง่วง แต่เกมเมือ่ครูเ่ขาลาสต์มนิเน่ียนหลายสบินาที 

กระท่ังจบเกมมผีลการต่อสูเ้พียงหนึง่คลิ เลยปลกุความมชีวิีตชวีาไม่ขึน้จรงิๆ เขา 

ไม่รูส้กึตืน่เต้นเลยถึงแม้ว่าคืนน้ีจะเป็นการแข่งขนัรอบชงิชนะเลศิก็ตาม

เขาถูๆ ใบหน้า "มีเรดบูลมั้ยครับ"

พ่ีตงิบอกว่า "ไม่ม ีฉนัจะให้คนไปซือ้...แต่เกมนีค้งไม่ทันแล้ว นายทนเอา
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หน่อย เกมน้ีพวกเขามตี�าแหน่งเคาน์เตอร์ ไม่ต้องให้นายฟาร์มแล้ว วางใจได้"

เจี่ยนหรงพยักหน้า ยืนตัวตรงพลางพูดว่า "ผมจะไปล้างหน้า"

เมือ่ถึงห้องน�า้เจีย่นหรงออกแรงวักน�า้เย็นใส่ใบหน้าตวัเอง หลงัล้างไปมา 

หลายรอบยังรูส้กึไม่เพียงพอเลยยกฝ่ามอืคิดตบหน้าตวัเองอกีหลายท ีผลสดุท้าย 

มอืยังไม่ทนัแตะถูกใบหน้า ข้อมอืก็ถูกคนจบัเอาไว้แล้ว

"ท�าร้ายตวัเองเหรอ" ไม่รูลู้ป๋่อหยวนเข้าห้องน�า้มาตัง้แต่เมือ่ไหร่ เลกิคิว้ 

ถามเขาอยู่ด้านข้าง บนหน้าไม่แสดงสหีน้าอะไร

"...ไม่ใช่" เจี่ยนหรงตกตะลึง กะพริบตาจนหยดน�้าบนขนตาร่วงพรู  

"ฟอร์มไม่ดีนิดหน่อย"

ลู่ป๋อหยวนถามว่า "น�้าตาลในเลือดต�่าอีกแล้ว?"

"เปล่า ไม่มีแน่นอน" เจี่ยนหรงพูดทันที "ตอนแข่งไม่มีปัญหา ผมแค่... 

ไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่ รู้สึกเรี่ยวแรงไม่พอ"

เจี่ยนหรงใช้มืออีกข้างเช็ดน�้าบนใบหน้า จากนั้นถามว่า "พ่ีติงให้คุณ 

มาเรียกผมเหรอ จะขึ้นเวทีแล้ว?"

"ยังไม่ขึ้น" ลู่ป๋อหยวนพูด "มาหานายเฉยๆ"

เจี่ยนหรงตกตะลึง "ท�าไม..."

"ช่วยนายปลุกความสดชื่นสักหน่อย"

ค�าว่า 'ปลกุยังไง' ของเจีย่นหรงยังไม่ทนัถามออกไปก็ถกูช้อนก้นอุม้ข้ึนนัง่ 

บนเคาน์เตอร์อ่างล้างมอืแล้ว

ขณะเขาถูกลูป๋่อหยวนจบัท้ายทอยบงัคบัให้โน้มไปข้างหน้า ยังไม่ลมืถามว่า 

"ประต.ู.."

ลู่ป๋อหยวนบอกว่า "ล็อกแล้ว"

ความจรงิเป็นแค่การจบูเพียงชัว่ครูไ่ม่ถึงย่ีสบิวินาที แต่เจีย่นหรงกลับรูสึ้กว่า 

รมิฝีปากของตนเองจะแตกอยู่แล้ว

แต่แล้วก็มีคนเคาะประตู ลู่ป๋อหยวนจึงปล่อยเขาออก ก่อนถาม 

เสียงแผ่วเบาว่า "ดีขึ้นบ้างหรือยัง"

เจีย่นหรงกลนืน�า้ลายเลก็น้อยตามสญัชาตญาณ รสชาตกิาแฟท่ีปลายลิน้ 
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ของลูป๋่อหยวนเข้าไปในล�าคอหมดแล้ว ปลายหูของเขาแดงขึน้ทันที

"อืม" เจี่ยนหรงลงมาจากบนเคาน์เตอร์อ่างล้างมือ ดึงกระดาษทิชชู 

เช็ดใบหน้า "ตอนนี้ผมคนเดียวต่อยจวงอี้ไป๋สิบคนได้"

ลู่ป๋อหยวนยิ้มแล้วยื่นมือขยี้ผมของเขา

ประตเูปิดออก เสีย่วไป๋ยืนอยู่นอกประต ู พูดด้วยสหีน้าไม่เข้าใจจนดโูอเวอร์ 

"อะไรกัน นายเข้าห้องน�้าสาธารณะคนเดียวล็อกประตูท�าไม แล้วเมื่อกี้นาย 

คยุโทรศพัท์กับใคร ท�าไมฉนัรูส้กึเหมอืนได้ยินชือ่ฉนั ว่าแต่ว่า เกิดอะไรข้ึนกับ 

ปากนายเน่ีย แดงแจ๋เลย...นายรอฉนัเข้าห้องน�า้ก่อนแป๊บหน่ึง ฉนักลัน้จนจะตาย 

อยู่แล้ว นายรอฉนัอยู่นอกประตหูน่ึงนาทนีะ พวกเราค่อยกลบัไปด้วยกัน..."

ค�าพูดทั้งหมดหยุดลงขณะเขามองเห็นพี่ชายของตน

ตอนแรกเสี่ยวไป๋คิดว่าพ่ีชายเขาแอบไปสูบบุหรี่ซะอีก คิดไม่ถึงว่า 

กลบัอยู่ด้วยกันกับเจีย่นหรงในห้องน�า้ แถมยังลอ็กประตอูกี...ท�าไมต้องลอ็กประตู

ห้องน�า้สาธารณะด้วย ไม่มศีีลธรรมจรงิๆ...แต่นีไ่ม่ใช่จดุส�าคญั

มองดเูสีย่วไป๋ท่ีสหีน้านิง่อึง้ ลูป๋่อหยวนถามอย่างเฉยชาว่า "ต้องรอนาย?"

"...ไม่ต้องแล้วแหละ" เสีย่วไป๋พูด "ผมกลบัไปเองก็ได้ พวกคณุท้ังสองเชญิ"
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