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บทนำ�
ความชำ�นาญด้านป้องกันและเรื่องราวก่อนหน้านั้น

“อืม...แทบไม่เคยเล่นเกมมาก่อนเลยอะน้า”
ฮอนโจ คาเอเดะ มองแพ็กเกจเกมทีเ่ พือ่ นสนิทชือ่ ชิโระมิเนะ
ริสะ ยัดเยียดมาให้แล้วถอนหายใจ
“แต่ริสะบังคับเราเสมอเลย...”
บนแพ็กเกจเกมที่มีรูปวาดชายหญิงถือดาบและไม้เท้าเอาไว้
หลายคนนั้น เธอเห็นตัวอักษรเขียนด้วยสีสันสดใสว่า ‘New World
Online’
มันเป็นเกมประเภท VRMMO1 ที่ระยะหลังมานี้มียอดขาย
พุ่งพรวด คาเอเดะมีฮาร์ดแวร์สำ�หรับเล่นเกมนี้ แต่เธอแทบจะ
ไม่เคยใช้เจ้าสิ่งนั้นเลย จนมีฝุ่นเกาะบางๆ
ฮาร์ดแวร์นั่นก็เป็นสิ่งที่เธอซื้อเพราะโดนริสะชักชวนจนบ้าจี้
ตามไปด้วย
“เฮ้อ...ปฏิเสธไม่ได้ยังไงก็ไม่รู้...”
ในมือของคาเอเดะถือสมุดบันทึกเอาไว้ นี่ก็เป็นของที่ได้มา
จากริสะเหมือนกัน ในนัน้ มีสงิ่ ทีต่ อ้ งทำ�เพือ่ เริม่ เล่นเกมนีเ้ ขียนเอาไว้
“พอเห็นดวงตาเป็นประกายนั่นก็...พูดไม่ออกว่าเล่นไม่ไหว
หรอก...”
ย่ อ มาจาก Virtual Reality Massively Multiplayer
Online หมายถึง เกมออนไลน์เสมือนจริงขนาดใหญ่ที่มีผู้เล่นจำ�นวนมาก
1

VRMMO

น้องโล่สายแท็งก์ แกร่งเกินร้อย
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ริ ส ะเชื่ อ มั่ น โดยไม่ ส งสั ย เลยว่ า คาเอเดะจะยอมเล่ น เกม
ถ้าไม่เริ่มเล่นก็รู้สึกสงสาร คาเอเดะจึงไม่มีทางเลือก
“ช่วยไม่ได้...! เริ่มตั้งค่าเลยแล้วกัน”
คาเอเดะปัดฝุ่นออก แล้วเปิดใช้งานฮาร์ดแวร์
ก็ไม่ได้เกลียดเกมมากมายอะไรหรอก
แค่เข้าไปเล่นเป็นเพื่อนนิดหน่อย ไม่เห็นเป็นอะไรเลย
คาเอเดะคิดแบบนั้น แล้วเริ่มทำ�การตั้งค่าขั้นต้นของเกม

คาเอเดะถื อ สมุ ด บั น ทึ ก ไว้ ใ นมื อ ข้ า งเดี ยว แล้ ว ตั้ ง ค่ า ขั้ น ต้ น ของ
‘New World Online’ จนเสร็จ เพราะได้สมุดบันทึกช่วย จึงทำ�ให้
การตั้งค่าดำ�เนินไปอย่างรวดเร็ว
“ฟู่...แบบนี้ใช้ได้หรือเปล่านะ”
ในที่สุดก็ไดฟ์เข้าสู่โลกแห่งคอมพิวเตอร์แล้ว มันเป็นความ
รูส้ กึ ทีค่ าเอเดะไม่ได้สมั ผัสมาเสียนาน เธอหลับตาลง ตอนทีล่ มื ตา
ขึ้นในครั้งถัดไป ที่นั่นจะเป็นโลกแห่งเกม แต่ถึงจะพูดอย่างนั้น
ก็เถอะ เนื่องจากยังเหลือการตั้งค่าที่จำ�เป็นอีกเล็กน้อย จึงไม่อาจ
เข้าเมืองได้ทันที
“ก่อนอืน่ ก็...ชือ่ สินา้ จะใส่ชอื่ จริงว่าคาเอเดะไปเลยมันก็ยงั ไง
อยู่...เอายังไงดีนะ...”
คาเอเดะกลุ้มใจอยู่สักพัก สุดท้ายก็ใส่ชื่อว่าเมเปิล แล้ว
กดปุม่ ตกลง หน้าจอซึง่ ลอยกลางอากาศเปลีย่ นเนือ้ หาทีฉ่ าย แสดง
ขึ้นมาว่าต้องกำ�หนดอุปกรณ์สวมใส่เริ่มต้น
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“ดาบใหญ่...ดาบมือเดียว กระบอง ไม้เท้า...อืมมมม...ไม่คอ่ ย
ถนัดการเคลื่อนไหววนไปมาซะด้วยสิ...แถมไม่อยากโดนโจมตีด้วย...
งั้นก็ต้องใช้ไม้เท้าเป็นนักเวทสิน้า”
คาเอเดะมองอุปกรณ์สวมใส่จ�ำ นวนมากอยูอ่ ย่างนัน้ แต่แล้ว
อุปกรณ์ที่รู้สึกว่าใช่ก็ปรากฏขึ้นมา
“โล่ ใ หญ่ กั บ ดาบสั้ น พลั ง โจมตี ต่ำ �ก็ จริ ง ...แต่ พ ลั ง ป้ อ งกั น
เป็นอันดับหนึ่ง...เอ๊ะ! ถ้าเพิ่มพลังป้องกัน ดาเมจจะหมดไปสินะ”
ตกลงเอาอันนีแ้ หละ คาเอเดะอ่านคำ�อธิบายเสร็จแล้วเลือก
โล่ใหญ่กับดาบสั้นเป็นอุปกรณ์สวมใส่เริ่มต้น
ทว่ า ภายในเกมประเมิ น กั น ไว้ ว่ า การเพิ่ ม พลั ง ป้ อ งกั น
เพื่ อ ทำ � ให้ พ ลั ง โจมตี ห มดประสิ ท ธิ ภ าพนั้ น ทำ � ได้ เ ฉพาะช่ ว งแรก
ถ้าอย่างนั้นเพิ่มพลังทำ�ลายจะดีกว่า สรุปคือหากถามว่าโล่ใหญ่
เป็นยังไงละก็ มันเป็นอุปกรณ์สวมใส่ที่ไม่ได้รับความนิยมนั่นเอง
เดิมทีก็ไม่ค่อยมีใครสวมอุปกรณ์โดยเอาเรื่องรับการโจมตี
ภายในเกมมาตั้งเป็นเงื่อนไขอยู่แล้ว ยิ่งกว่านั้น ต่อให้ใช้โล่ใหญ่
ไม่ไหว แต่ถ้าเปลี่ยนมาใช้โล่ธรรมดา จะสวมดาบมือเดียวหรือ
กระบองก็ได้
มีผคู้ นมากมายทีเ่ ลือกของพวกนัน้ เพราะเคลือ่ นไหวได้คล่องตัว
“ต่อไปก็ค่าสเตตัสสินะ...ไอ้นี่ใส่เป็นพลังป้องกันให้หมดเลย”
เรียกกันทัว่ ไปว่า ทุม่ อัปสเตตัสเพียงอย่างเดียว เมือ่ ทำ�อย่างนี้
โล่ใหญ่ทปี่ กติพลังโจมตีกต็ �่ำ อยูแ่ ล้วจะยิง่ น่าเศร้าเข้าไปอีก ยิง่ กว่านัน้
เนื่องจากไม่ได้เพิ่มค่าความรวดเร็ว ความเร็วจึงเท่ากับในโลกความ
เป็นจริงที่ไม่ได้มีการปรับค่าอะไรเลย
ในโลกความจริง มนุษย์ทเ่ี อาชนะศัตรูประเภทสัตว์ซง่ึ พุง่ เข้ามา
น้องโล่สายแท็งก์ แกร่งเกินร้อย
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โจมตีได้เนี่ย จะมีสักกี่คนกันเชียว
“อ๋า...ปรับเปลี่ยนส่วนสูงไม่ได้เหรอ อยากปรับให้สูงกว่านี้
แท้ๆ...”
ส่วนสูงของคาเอเดะอย่างมากก็แค่เกือบ 145 เซนติเมตร
เธอได้รบั ความนิยมแบบลับๆ ในโรงเรียนด้วยร่างเพรียวบาง รูปร่าง
และหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดู แต่นั่นเป็นเรื่องที่คาเอเดะไม่มีทางรู้เลย
ถึงส่วนสูงจะเป็นปมด้อย แต่ถ้าเปลี่ยนน้ำ�หนัก ส่วนสูงและรูปร่าง
ให้ตา่ งจากความเป็นจริง ท่าทางจะเล่นได้ไม่ถนัด คาเอเดะจึงเลิกล้ม
ความตั้งใจอย่างไม่มีทางเลือก
“ทีนี้ก็โอเคแล้วสินะ เอาละ!”
ร่างของคาเอเดะถูกห่อหุ้มด้วยแสงสว่าง
เมื่ อ ลื ม ตาครั้ ง ถั ด ไป ที่ นั่ น ก็ เ ป็ น ลานกว้ า งของเมื อ งรอบ
ปราสาทที่เต็มไปด้วยความคึกคักจอแจ
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บทที่ 1
ความชำ�นาญด้านป้องกันและศึกแรก

เมื่อคาเอเดะกลายเป็นเมเปิล ภาพทิวทัศน์เมืองที่เห็นเป็นครั้งแรก
ในเกมนี้ คื อ ลานกว้ า งมี น้ำ � พุ แ ละม้ า นั่ ง ตั้ ง ไว้ ห ลายตั ว อี ก ทั้ ง ยั ง
เชื่ อ มต่ อ กั บ ถนนใหญ่ ผู้ เ ล่ น จำ � นวนมากเดิ น บนถนนปู แ ผ่ น หิ น
ที่มีอาคารบ้านเรือนสร้างจากอิฐเรียงรายอยู่สองข้างทาง แสงสว่าง
จากท้องฟ้าสีครามกระจ่างใสสะท้อนกับน้ำ�ในน้ำ�พุเป็นประกาย
ระยิบระยับ
“ที่นี่คือ...เอ่อ สเตตัส!”
หน้าจอสีน�้ำ เงินกึง่ โปร่งใสปรากฏขึน้ ตรงหน้าของเมเปิลพร้อม
เสียงดังวู้ม
เมเปิล
Lv 1 HP 40/40 MP 12/12
[STR 0 <+9>]		 [VIT 100 <+28>]
[AGI 0]			[DEX 0]
[INT 0]

น้องโล่สายแท็งก์ แกร่งเกินร้อย
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อุปกรณ์สวมใส่
ศีรษะ
[ว่าง]
ลำ�ตัว [ว่าง]
มือขวา
[ดาบสั้นมือใหม่] มือซ้าย [โล่ใหญ่มอื ใหม่]
ขา
[ว่าง]
รองเท้า [ว่าง]
เครื่องประดับ [ว่าง]
[ว่าง]

สกิล
ไม่มี

“อื ม มมม...? VIT คื อ พลั ง ป้ อ งกั น สิ น ะ น่ า จะใช่ อ้ า ว...
เราทำ�แบบนี้ลงไปเหรอ”
แม้แต่คนที่ไม่ค่อยเล่นเกมอย่างเมเปิลยังเดาได้เลย ว่าการ
มีเลข 0 เรียงกันเป็นแถบที่สเตตัสเป็นเรื่องไม่ค่อยดีเท่าไหร่
ต่อให้ลองหันไปมองชีวิตที่ผ่านมา น้อยเหลือเกินที่เลข 0
จะเป็นเรื่องดี
หลังจากตรวจสอบสเตตัสไปทีละอย่าง สิง่ ทีเ่ มเปิลสังเกตเห็น
ก็คือ แม้พลังโจมตีจะไม่ใช่ศูนย์และยังสามารถถืออาวุธได้อย่าง
ฉิวเฉียดก็ตาม แต่เธอไม่มีความฉลาด ไม่มีความว่องไว และ
ไม่มีความชำ�นาญด้วย
“ฮะๆๆ...พลาดซะแล้ว ทำ�ไงดี...ริสะไม่อยู่ซะด้วยสิ”
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หลั ง จากส่ ง เสี ย งครางดั ง อื ม ๆ แล้ ว ครุ่ น คิ ด อยู่ ห ลายนาที
แผนการที่ อ อกมาก็ คื อ ลองสู้ กั บ ปี ศ าจดู สั ก ครั้ ง ก่ อ นแล้ ว กั น
ถ้ายังไงก็ไม่ไหวละก็คงช่วยไม่ได้ ถึงตอนนั้นค่อยสร้างตัวละครใหม่
แล้วกัน เมเปิลคิด
“เอาละ ลองออกจากเมืองกันเลย...!”
สิ่งที่เมเปิลคิดขณะเดินมุ่งหน้าออกนอกเมืองมีอยู่อย่างเดียว
“คนที่เดินอยู่รอบๆ...เร็วจังน้า”
ผลกระทบจาก [AGI 0] ทีเ่ ธอไม่รเู้ มือ่ ตอนหยุดยืน ได้ปรากฏ
ให้เห็นใกล้ตัว
แต่เธอก็ไม่ย่อท้อเพราะเรื่องนั้น แล้วมุ่งหน้าออกนอกเมือง
อย่างมุ่งมั่น
เป้าหมายคือการปราบปรามศัตรูครั้งแรก
ถึงจะไม่เท่ากับในเมือง แต่นอกเมืองก็มีคนอยู่เหมือนกัน
หากต่อสู้ที่นี่ จะต้องมีใครสักคนมองสิ่งที่เมเปิลทำ�อยู่เป็นแน่
“ไม่ อ ยากให้ ใ ครเห็ น มาดแย่ ๆ เลยน้ า ...ลองไปไกลกว่ า นี้
อีกหน่อยดีกว่า”
เมเปิ ล เดิ น ต่ อ ไปอย่ า งมุ่ ง มั่ น เหมื อ นเดิ ม จนมาถึ ง ป่ า ที่
ไม่น่าจะมีคนอยู่
“ดีละ ถ้าเป็นทีน่ คี่ งใช้ได้สนิ ะ...คุณมอนสเตอร์ จะเข้ามาจาก
ตรงไหนก็เชิญเลย!”
ไม่ รู้ ว่า เป็น ปฏิกิริย าตอบรับเสีย งนั้น ของเมเปิ ลหรื อเปล่ า
กระต่ า ยขาวที่ มี เ ขาแหลมถึ ง กระโดดออกมาจากพงหญ้ า แล้ ว
เอาร่างเข้ากระแทกเธอด้วยความเร็วค่อนข้างสูง หากถามว่าเมเปิล
น้องโล่สายแท็งก์ แกร่งเกินร้อย
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ทีไ่ ม่ได้ปรับค่าความสามารถในการเคลือ่ นไหวเลยจะหลบการพุง่ ชน
ของกระต่ายได้หรือไม่ คำ�ตอบก็คือไม่
“เดี๋ยว!? ว้าย ขอโทษค่ะ!”
เมเปิลยังไม่รู้เลยว่าตนขอโทษอะไร เธอลนลานเผลอขยับ
โล่ใหญ่ที่ถือเตรียมเอาไว้ออกไปด้วยท่าทางพิลึก รับการพุ่งโจมตี
ของเขาแหลมด้วยท้อง
“เจ็บ!...ซะที่ไหน”
เมื่อเห็นการโจมตีที่น่าจะเป็นคริติคอลฮิตสร้างดาเมจไม่ได้
กระต่ายคงเกิดความสับสน จึงทิ้งระยะห่างเล็กน้อย
“โอ้ ว ววว! ยอดไปเลย! ไม่ เ จ็ บ ละ! สมกั บ ที่ [ VIT 128]!
ฮุๆๆ...เป็นไงคุณกระต่าย กล้ามเนื้อหน้าท้องของฉัน”
เมเปิลเกร็งหน้าท้องทันที มันไม่ได้มกี ล้ามเป็นลูกอะไรหรอก
แต่กลับนิ่มหยุ่นเสียด้วยซ้ำ�
กระต่ายมองว่า ท่วงท่าทีเ่ ธอยืน่ หน้าท้องออกมาข้างหน้าโดย
ไร้การป้องกันเป็นการท้าทายหรือเปล่านะ หรือแค่มันถูกกำ�หนด
ให้เคลื่อนไหวอย่างนั้นเฉยๆ เอาเป็นว่ากระต่ายพุ่งโจมตีใส่เมเปิล
อีกครั้ง
เมเปิลรับด้วยหน้าท้องโดยไม่ใช้โล่ใหญ่
กระต่ายขาวทีพ่ งุ่ ชนซ้�ำ ไปซ้�ำ มาหลายครัง้ ใส่เมเปิลทีร่ บั เอาไว้
พลางหัวเราะดังฮุๆๆ เธอวิ่งวนไปมาเพื่อหยอกเย้ากระต่าย และ
พยายามจะลูบมันด้วย
หากคนที่ ไ ม่ รู้ อ ะไรมาเห็ น ภาพนั้ น เข้ า คงจะคิ ด ว่ า เป็ น
สถานการณ์แปลกประหลาดมากจนถูกโพสต์ลงเว็บบอร์ดบนเน็ต
ที่ไหนสักแห่งทันที
ถ้าแค่หยอกเย้ายังไม่เท่าไหร่ แต่การยืนจังก้ารับการพุ่งชน
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ของกระต่ายเป็นบางครัง้ เนีย่ คงเรียกได้วา่ เข้าข่ายภาพแปลกประหลาด
แล้วละ
การต่อสูพ้ ลิ กึ พิลนั่ ทีไ่ ม่รจู้ ะเรียกว่าเป็นการต่อสูไ้ ด้หรือไม่นนั้
ดำ�เนินต่อไปหนึ่งชั่วโมง เมเปิลที่หัวเราะอย่างสนุกสนานกำ�ลัง
สำ�ราญจนลืมเวลา
“เอ้าๆ ตั้งใจอีกหน่อยซี่”
เมเปิ ล ยั่ ว ยุ ก ระต่ า ยขาวไม่ ห ยุ ด ทว่ า ตอนนั้ น เอง เสี ย ง
ก็หลั่งไหลเข้ามาภายในสมอง
“ได้รับสกิล [การป้องกันเบ็ดเสร็จ]”
“หือ? อะไรน่ะ...รอเดี๋ยวนะ คุณกระต่าย”
เมเปิลตรวจสอบสกิลโดยไม่สนใจกระต่ายที่กำ�ลังพุ่งเข้าชน
สกิล [การป้องกันเบ็ดเสร็จ]
ทำ�ให้ VIT ของผูค้ รอบครองสกิลนีเ้ พิม่ เป็นสองเท่า พอยต์
ทีจ่ �ำ เป็นสำ�หรับการอัปสเตตัส [STR] [AGI] [INT] กลายเป็น
สามเท่าของปกติ
เงื่อนไขการได้รับ
รับการโจมตีจากศัตรูต่อเนื่องเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง นอก
จากนั้นยังต้องไม่ได้รับดาเมจ และไม่สร้างดาเมจด้วยอาวุธ
หรือเวทมนตร์

น้องโล่สายแท็งก์ แกร่งเกินร้อย
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“หือ? งั้น ก็หมายความว่า [VIT 256]? แบบนี้ก็เป็นสกิล
ที่ยอดเยี่ยมมากเลยน่ะสิ...แค่เล่นกับคุณกระต่ายเท่านั้นเองนี่นา...”
เมเปิลนึกว่าได้รบั สกิลนีม้ าง่ายๆ แต่ถา้ เป็นผูใ้ ช้โล่ใหญ่ทวั่ ไป
พลังป้องกันจะไม่เพียงพอ นอกจากนั้น การทุ่มอัปสเตตัสเพียง
อย่างเดียวอาจทำ�ให้เข้าตาจนในภายหลัง จึงแทบไม่มใี ครเขาทำ�กัน
ถ้าให้พูดมากกว่านั้นอีก ถึงจะเป็นคนที่ทุ่มอัปสเตตัสอย่างเดียว
ก็ไม่มีใครมาเล่นหยอกเย้ากับกระต่ายขาวหนึ่งชั่วโมงหรอก
สรุปคือ จะเรียกว่าเป็นสกิลทีไ่ ด้รบั มาอย่างปาฏิหาริยก์ ไ็ ม่ใช่
การพูดเกินจริงแต่อย่างใด หากให้กล่าวมากกว่านั้นก็คือ คนที่มี
สกิลนี้ในปัจจุบันก็มีแค่เมเปิลคนเดียว
แต่ว่า ตัวเมเปิลเองไม่มีทางรู้เรื่องนั้น
“เอาละ คุณกระต่าย ขอโทษที่ทำ�ให้รอ...คุณกระต่าย?”
“กิ๊ว...”
ทุกครัง้ ทีพ่ งุ่ ชน กระต่ายขาวจะกระเด็นไปลงพืน้ ดินจนร่างกาย
ได้รับบาดเจ็บ แล้วบนศีรษะมันก็ปรากฏสิ่งที่เหมือนแถบ HP
ตอนนี้แถบนั้นเปลี่ยนจากสีแดงกลายเป็นว่างเปล่า
กระต่ายขาวกลายเป็นอณูแสงระยิบระยับแล้วหายไปพร้อมกับ
เสียงดังเปรีย๊ ะ มันหายไปอย่างไร้รอ่ งรอย ไม่มไี อเท็มดร็อปลงมาเลย
แม้แต่ชิ้นเดียว
“คุณกระต่ายยยยยยยยยย!”
“เลเวลเพิ่มขึ้นเป็นเลเวล 2”
“คุณกระต่ายยยยยยยยยย!”
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เสียงหวีดร้องของเด็กสาวดังสะท้อนในป่าอันเงียบสงัด

“เฮ้อ...ทำ�ไมถึงตายซะแล้วล่ะ...ยังไม่ได้คิดจะกำ�จัดเลยแท้ๆ...”
เมเปิลคร่�ำ ครวญกับการตายของกระต่าย แต่พอผ่านไปสักพัก
ก็ยืนหยัดขึ้นอีกครั้ง แล้วเริ่มตรวจสอบเรื่องเลเวลอัป
“อ๊ะ! ได้พอยต์ที่เอามาแบ่งใส่สเตตัสเพิ่มมาอีก 5 ละ!”
หากแบ่งสันปันส่วนพอยต์นี้ ก็จะบอกลาการมีสเตตัส 0
ได้อย่างปลอดภัย
“อื ม มมม...แต่ จ ะมาเพิ่ ม อย่ า งอื่ น นอกจากพลั ง ป้ อ งกั น
เอาป่านนี้ก็น้า...”
เมื่อแบ่งใส่ไปแล้วครั้งหนึ่งจะทำ�ให้กลับมาเหมือนเดิมไม่ได้
เมเปิลจึงคิดอย่างรอบคอบ
“ดีละ...ตัดสินใจได้แล้ว! ใส่ให้ VIT ก็แล้วกัน!”
เมเปิลใส่ 5 พอยต์ลงที่ VIT ทั้งหมด แล้วเดินลึกเข้าไปในป่า
เพื่อหามอนสเตอร์อีกครั้ง
เมื่ อ เที ย บกั บ บริ เ วณรอบๆ ถนนที่ ท อดยาวมาจากเมื อ ง
ลึ ก เข้ า ไปในป่ า นั้ น มี ม อนสเตอร์ ที่ แ ข็ ง แกร่ ง กว่ า เล็ ก น้ อ ย และ
มีจำ�นวนมาก เมเปิลแทบไม่ต้องใช้เวลาสักเท่าไหร่ในการพบกับ
มอนสเตอร์
“อี๋...ขยะแขยง...”
ขณะนี้ ข้ อ เท้ า ของเมเปิ ล มี ต ะขาบตั ว ยั ก ษ์ พั น อยู่ คงไม่ มี
มนุษย์คนไหนที่ไม่ขยะแขยงมันหรอก
น้องโล่สายแท็งก์ แกร่งเกินร้อย
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เมเปิลใช้ดาบสัน้ ทีช่ กั ออกมาจากตรงบัน้ เอวแทงร่างนัน้ ดังฉึกๆ
ตะขาบตัวนีม้ พี ษิ มันจะกัดและปล่อยพิษดังกล่าวใส่คตู่ อ่ สูท้ มี่ นั สร้าง
ดาเมจให้ แต่แม้จะโดนกัด ร่างกายของเมเปิลก็ไม่มีบาดแผลเลย
สักแห่ง ทำ�ให้ปล่อยพิษมาไม่ได้
อีกทั้งตะขาบก็ไม่มีความน่ารักเหมือนกระต่ายขาว ไม่ใช่
มอนสเตอร์ที่เมเปิลรู้สึกอยากเล่นด้วย
สรุปคือ กำ�จัดไปก็ไม่รู้สึกอะไรเลยนั่นเอง
เนือ่ งจากพลังโจมตีของเมเปิลต่�ำ มากเกินไป ต้องแทงสิบกว่า
ครั้งจึงกำ�จัดได้สำ�เร็จในที่สุด
“เลเวลไม่เพิ่มขึ้นเหรอ...”
พอถึงจุดนี้ เมเปิลลังเลว่าควรจะกลับหรือไม่ สำ�หรับเมเปิล
ที่ปัจจุบันไม่ได้ทุ่มเทให้กับการเพิ่มเลเวลจนลืมเวลา การต่อสู้กับ
ตะขาบทำ�ให้รับรู้ว่าใช้เวลาค่อนข้างมาก เมเปิลจึงคิดจะกลับไปยัง
จุดที่มีมอนสเตอร์อ่อนแอกว่านี้อีกสักนิด
แต่โชคร้ายเหลือเกิน ระหว่างทีม่ งุ่ หน้าลึกเข้าไปเรือ่ ยๆ เมเปิล
ก็ดนั หลงเข้าไปในเขตทีม่ มี อนสเตอร์แข็งแกร่งทีส่ ดุ ในบริเวณนีเ้ สียแล้ว
แล้วยิ่งโชคร้ายซ้ำ�สอง ตอนนี้มอนสเตอร์ตัวนั้นปรากฏกาย
ต่อหน้าเมเปิลจริงๆ
ผึ้งตัวใหญ่ที่กำ�ลังบินอยู่ส่งเสียงตีปีกหนวกหู
มันกำ�ลังพุ่งเข้าหาเมเปิล
“โกหกน่า จริงเหรอเนี่ย...”
เมเปิลรู้สึกหวาดกลัวเหล็กในอันเบ้อเร่อแบบไม่น่าเชื่อนั้น
พลางตั้งท่าถือโล่ใหญ่
ทว่า เมเปิลที่มี [AGI 0] ไม่มีทางตามการเคลื่อนไหวอัน
รวดเร็วของผึ้งยักษ์ได้
น้องโล่สายแท็งก์ แกร่งเกินร้อย
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เด็กสาวโดนศัตรูเข้าข้างหลังภายในพริบตา แล้วโดนแทง
ทีต่ น้ คอทัง้ อย่างนัน้ —ซะทีไ่ หน เหล็กในผึง้ ปะทะใส่ตน้ คอของเมเปิล
ก็จริง แต่ไม่สามารถโจมตีเหนือกว่าพลังป้องกันได้ จึงโดนดีดกระเด็น
สร้างดาเมจให้เมเปิลไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียว
ถึงกระนั้น ผึ้งยักษ์ก็ยังพยายามแทงใส่ต้นคอเธออีกหลาย
ต่อหลายครั้ง
“ฮะๆๆ...จั๊กจี้น้า”
เมเปิลค่อยๆ กลับมาผ่อนคลายทีละน้อย แล้วกลับคืนสูท่ า่ ที
ตามปกติ
หลังจากนั้น ผึ้งยักษ์ยังพยายามแทงอีกหลายครั้ง แต่คง
ตระหนักแล้วว่าไร้ความหมาย จึงเปลีย่ นมาโจมตีดว้ ยการพ่นของเหลว
มีพิษแทน
“อื๊อ...!?”
แม้จะไม่รนุ แรงนัก แต่เมเปิลรูส้ กึ ได้ถงึ ความเจ็บปวดเหมือน
ผิวไหม้ ประมาณว่าลงอ่างน้ำ�ร้อนหลังจากโดนแดดเผา
เมื่อตรวจสอบสเตตัสก็พบว่า HP ลดลงแค่ 1 ของเหลวพิษ
เป็นดาเมจทีเ่ มเปิลไม่สามารถป้องกันได้ ขืนโดนของเหลวพิษต่อไป
แบบนี้อีกสามสิบเก้าครั้ง เมเปิลจะต้องตาย
“...ใช้กลยุทธ์ล่าถอย!”
เมเปิลหันหลังวิง่ หนีผง้ึ ยักษ์ ทว่าความแตกต่างถึงขัน้ โหดร้าย
ของ AGI ไม่ปล่อยให้เธอทำ�แบบนั้น
ผึ้งยักษ์สาดของเหลวพิษใส่ต่อเนื่อง เมเปิลหลบมันไม่ได้
“อือ...”
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ตอนที่ HP ของเมเปิลลดลงเหลือครึ่งหนึ่งนั้นเอง
“ได้รับสกิล [ต้านทานพิษขั้นต้น]”
หลังจากเสียงนัน้ ดังขึน้ เมเปิลก็ไม่ได้รบั ดาเมจอีกเลย ถ้าเป็น
เมเปิลตามปกติคงจะยินดีตงั้ แต่ตรงนีแ้ ล้ว เพียงแต่ครัง้ นีต้ า่ งออกไป
เธอรู้สึกโมโหเล็กน้อยที่ได้รับดาเมจจากผึ้งยักษ์เป็นครั้งแรก
“ไม่ไหวแล้ว...”
เมเปิลล้มแปะลงบนพื้นดิน เสแสร้งคลานเพื่อหนีออกจาก
สถานที่แห่งนี้ให้ได้สักนิดก็ยังดี
ใช่แล้ว มันเป็นการแสดงละครตบตา สิ่งนี้มีความหมาย
หรือเป็นแค่ความบังเอิญกันนะ การเคลือ่ นไหวของผึง้ ถึงเปลีย่ นแปลง
ไปจริงๆ
ผึ้งยักษ์สาดของเหลวพิษเหมือนจะคิดว่าอีกนิดเดียว เมื่อ
เมเปิลเคลือ่ นไหวให้เฉือ่ ยชาลงเรือ่ ยๆ มันก็สาดของเหลวพิษเข้าไปอีก
เหมือนกับจะเผด็จศึก
“สกิล [ต้านทานพิษขั้นต้น] วิวัฒนาการเป็น [ต้านทานพิษ
ขั้นกลาง]”
เมเปิลยิ้มยินดีว่า สำ�เร็จแล้ว นี่คือเป้าหมายของเธอ ทีนี้
มาตรการรับมือพิษที่เป็นความหวั่นวิตกเพียงเรื่องเดียวในตอนนี้
ก็ไปได้สวย
แล้วเมเปิลก็หยุดขยับตัวโดยสิน้ เชิง แสร้งทำ�เป็นตายไปแล้ว
ผึ้งยักษ์เตรียมตัวใช้การโจมตีอันรุนแรงที่ต้องใช้เวลารวบรวมพลัง
น้องโล่สายแท็งก์ แกร่งเกินร้อย
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ใส่ศัตรูที่ไม่ขยับตัว มันหนีบตัวเมเปิลที่ล้มบนพื้นดินขึ้นมา แล้ว
ขยับใบหน้าเข้าใกล้
“ฮุๆ ติดกับแล้วนะ!”
เมเปิลพลิกตัวขึ้นนอนหงายแล้วแทงดาบสั้นในมือเข้าไป
ในปากที่อ้ากว้าง คมดาบถูกแทงเข้าไปในปากซึ่งไร้เกราะป้องกัน
ส่งเสียงกึกๆ พลางทะลุไปถึงส่วนศีรษะ
เมเปิลขยับวนไปมาซ้ายขวายิ่งขึ้น แถบ HP ที่แสดงเหนือ
ศีรษะของผึ้งยักษ์ถูกลบไปอย่างสม่ำ�เสมอทีละนิด
ผึ้งยักษ์เดือดดาลแทงเหล็กในใส่เธอ แต่ก็สร้างดาเมจไม่ได้
ในที่สุดผึ้งยักษ์ก็ตัวสั่นกระตุก กลายเป็นแสงสว่างหายไป
แล้วแหวนสีเงินวงหนึ่งก็หล่นตุบลงตรงนั้น
“ฮุๆ...ฉันชนะแล้วสินะ!”
“ได้รับสกิล [ไจแอนท์คิลลิ่ง (กินของใหญ่)] เลเวลเพิ่มขึ้น
เป็นเลเวล 8’”
เมื่อเมเปิลเก็บแหวนขึ้นมา ก็ตรวจสอบมันและสกิลที่ได้รับ
มาคราวนี้
แหวนฟอเรสต์ควีนบี [แรร์]
[VIT +6]
ฟื้ น ฟู อั ต โนมั ติ : ฟื้ น ฟู สิ บ เปอร์ เ ซ็ น ต์ ข อง HP สู ง สุ ด
เป็นเวลาสิบนาที
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“โอ้วววว! อันนีย้ อดไปเลย ฟืน้ ฟู HP! ของแรร์กห็ มายความ
ว่าเราโชคดีสินะ”
สำ�หรับเมเปิลที่ไม่มีเวทมนตร์เลยแม้แต่อย่างเดียวเนื่องจาก
MP ยังเป็นตามค่าตั้งต้น การฟื้นฟู HP เป็นสิ่งล้ำ�ค่ามาก มิหนำ�ซ้ำ�
[VIT +6] ที่ติดมาด้วยดูเผินๆ เหมือนไม่มีอะไร แต่มันมีค่ายิ่งนัก
เพราะสำ�หรับเมเปิลที่มี [การป้องกันเบ็ดเสร็จ] จะทำ�ให้กลายเป็น
VIT +12 นั่นเอง
เธอถอดถุงมือทีส่ วมใส่มาตัง้ แต่แรกออกแล้วสวมแหวนวงนัน้
ถุงมือเป็นแค่ไอเท็มแฟชัน่ ไม่ใช่อปุ กรณ์สวมใส่ จึงสามารถสวมทับ
บนแหวนได้
“ในบันทึกเขียนไว้วา่ อย่าบอกหรือให้คนอืน่ ดูสกิลกับไอเท็ม
ล้ำ�ค่านี่นะ”
ริสะเขียนมาตรการป้องกัน PK (เพลเยอร์คิล) เอาไว้ด้วย
ถึงจะพูดอย่างนั้นก็เถอะ แต่ผู้เล่นที่สามารถ PK เมเปิลได้ในตอนนี้
คงไม่ปรากฏตัวออกมาง่ายๆ หรอก
“ที่เหลือก็สกิล...”
[ต้านทานพิษขั้นกลาง]
ทำ�ให้พิษร้ายแรงหมดประสิทธิภาพ
เงื่อนไขการได้รับ
รับพิษร้ายแรงสี่สิบครั้ง
“ไม่เห็นจะรู้สึกว่าร้ายแรงขนาดนั้นเลย...หรือว่า VIT ช่วยลด
ดาเมจจากพิษด้วยหรือเปล่านะ...”
น้องโล่สายแท็งก์ แกร่งเกินร้อย
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ที่จริงก็เป็นอย่างนั้นแหละ มันสามารถลดทอนและจำ�กัด
ดาเมจที่ควรจะได้รับแต่แรก
อย่างไรก็ตาม เนือ่ งจากคุณสมบัตขิ องการโจมตีทเี่ รียกว่าพิษ
เมื่อไม่มีความต้านทานมัน ก็จะได้รับ 1 ดาเมจ
“งั้น สกิลต่อไป!”
[ไจแอนท์คิลลิ่ง]
เมือ่ ค่าสเตตัสนอกจาก HP, MP เกินสีป่ ระเภทต่�ำ กว่าคูต่ อ่ สู้
สเตตัสอื่นนอกจาก HP, MP จะกลายเป็นสองเท่า
เงื่อนไขการได้รับ
ผูเ้ ล่นทีม่ คี า่ สเตตัสนอกจาก HP, MP เกินสีป่ ระเภทต่�ำ กว่า
ครึ่งหนึ่งของมอนสเตอร์ท่ีเป็นคู่ต่อสู้ เข้าโจมตีมอนสเตอร์
เป้าหมายแบบลุยเดี่ยว
“เพราะสเตตัสของเราเป็น 0 อยู่สี่ประเภท...อ้าว? งั้นเวลา
ต่อสูก้ ก็ ลายเป็นสองเท่าตลอดแทบทุกกรณีนะ่ สิ งัน้ ก็หมายความว่า...
VIT ทั้งหมดเป็นสี่เท่า!”
อย่างที่เมเปิลพูด สเตตัสของเมเปิลมีแต่ 0 ประสิทธิภาพ
สกิลอย่างมากที่สุดก็ทำ�ให้ VIT กลายเป็นสองเท่า หากจัดสรรให้
ใช้งานได้งา่ ยหรือเน้นความชำ�นาญเฉพาะด้าน มันจะกลายเป็นพลัง
อันแข็งแกร่ง
นอกจากนั้นยังเลเวลอัป และได้สเตตัสพอยต์มาอีก
“อ้าว? ได้สเตตัสพอยต์แค่ 15 เอง...ได้เฉพาะตอนเลเวล
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เลขคู่สินะ”
คราวนี้เมเปิลทุ่มทั้งหมดใส่ VIT อย่างไม่ลังเล
ต่อให้พิจารณาถึงเรื่องสกิล [ไจแอนท์คิลลิ่ง] แต่ทำ�แบบนี้
แหละดีที่สุด
ค่าตัวเลข VIT ที่แท้จริงของเมเปิลในปัจจุบันคือ 616
“อือ...เหนื่อยยังไงก็ไม่รู้ วันนี้พอก่อนดีกว่า เวลาผ่านไป
มากกว่าที่คิดด้วย”
เมเปิลเดินออกจากป่ากลับสูเ่ มือง หลังจากเดินในเมืองสักครู่
เธอก็ล็อกเอาต์กลับสู่โลกแห่งความจริง

น้องโล่สายแท็งก์ แกร่งเกินร้อย
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บทที่ 2
ความชำ�นาญด้านป้องกันและพลังสมาธิ

“เอาละ! วันนี้ก็ฟิตเต็มที่เลย!”
เมเปิ ล ล็ อ กอิ น เข้ า สู่ ‘New World Online’ ต่ อ เนื่ อ งจาก
เมื่อวาน
“วันนี้ลองไปที่ป่าอีกดีกว่า! อยากได้สกิลใหม่ด้วย”
เมเปิลไม่ใช่คนประเภทมุ่งมั่นเก็บเลเวล แต่กลับหลงใหล
ความรูส้ กึ ตืน่ เต้นเวลาได้รบั สกิลใหม่ เป็นความเพลิดเพลินประเภท
ที่เหมือนกับการได้เติมหนังสือเข้าไปในชั้นที่ว่างเปล่า
“ต้องหาสกิลที่เพิ่ม VIT เท่าที่จะเป็นไปได้!”
แล้วเมเปิลก็เดินมุ่งหน้าออกนอกเมืองด้วยย่างก้าวที่เชื่องช้า
เหมือนเคย
“จะทดลองอะไรดีน้า...”
พอคิดอย่างนั้น สิ่งแรกที่นึกออกก็คือการตรวจจับปฏิกิริยา
ถ้าสามารถตรวจจับปฏิกิริยาของศัตรูได้ล่วงหน้าจะต้องสะดวกมาก
แน่นอน
“ดีละ! ต้องพยายาม!”
เมเปิลวางโล่ใหญ่บนพืน้ ดิน หลับตาลง สำ�รวจปฏิกริ ยิ ารอบๆ
ที่จริงแล้ววิธีนี้
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มันผิดพลาดสุดๆ
วิธีที่แท้จริงถูกเขียนไว้บนเว็บบอร์ดไกด์เกม คือต้องโจมตี
ด้วยธนูหรือโยนก้อนหินใส่มอนสเตอร์ทม่ี องไม่เห็นร่าง ซึง่ อยูห่ า่ งจาก
ผู้เล่นประมาณหนึ่ง ราวกับรู้ว่ามันอยู่ตรงนั้นจริงๆ แล้วทำ�แบบนี้
ให้สำ�เร็จหลายๆ ครั้ง
เดิ ม ที ถ้ า สามารถได้ ส กิ ล ดั ง กล่ า วมาด้ ว ยวิ ธี ที่ เ มเปิ ล ทำ � นี้
เธอคงตรวจจับปฏิกิริยาได้แม้แต่ในโลกความจริง
แต่เมเปิลไม่ใช่ยอดมนุษย์แบบนั้น
เธอไม่รู้เรื่องดังกล่าวจึงหลับตา และเพ่งสมาธิอย่างมุ่งมั่น
แล้วทำ�แบบนั้นอยู่สามชั่วโมง จนอยู่ในสภาพเกือบจะหลับ
ไปแล้ว
ข้อความจากระบบส่งมาถึงหูของเมเปิลที่แสดงความอดทน
พิลึกพิลั่น สติสัมปชัญญะที่เลื่อนลอยของเมเปิลค่อยๆ ตื่นขึ้นมา
“ได้รับสกิล [ทำ�สมาธิ]”
“หือ อ้าว [ทำ�สมาธิ]? ไม่ใช่ตรวจจับปฏิกิริยา...งั้นเหรอ
น่าเสียดาย...”
พอจะลุกขึน้ ยืนก็รสู้ กึ ตัวว่าร่างกายหนักอึง้ เธอลืมตาทัง้ สอง
และตรวจสอบร่างกายของตัวเอง แล้วพบว่ามีมอนสเตอร์ตั้งแต่
พวกปลาซิวปลาสร้อยอย่างตะขาบและหนอนผีเสื้อ จนถึงหมาป่า
ท่าทางแข็งแกร่งเข้ามารุมพัวพัน พยายามโจมตีใส่ร่างของเมเปิล
ที่ไร้การต่อต้าน
“กรี๊ดดดดดดดดดด!?”
เธอส่งเสียงหวีดร้องพร้อมกับใช้ดาบสั้นแทงใส่ร่างกายฉึกๆ
น้องโล่สายแท็งก์ แกร่งเกินร้อย
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กำ�จัดตะขาบและหมาป่า ช่างเป็นเรื่องหนักหนาอย่างมากสำ�หรับ
เมเปิลซึ่งมี [STR 9] ศัตรูไม่ยอมล้มเสียที แต่เพราะไร้กำ�ลังเกินไป
จนไม่ ส ามารถสร้ า งบาดแผลให้ กั บ ร่ า งกายของตั ว เอง เมเปิ ล
จึงสามารถแทงใบมีดใส่ตัวเองได้อย่างสบายใจ
ถ้าแค่มอนสเตอร์ทมี่ าพัวพันยังไม่เท่าไหร่ แต่มนั ไม่ใช่แค่นนั้
เพราะโดนเสียงหวีดร้องของเมเปิลชักจูงมาหรือยังไงกัน มอนสเตอร์
ถึงทยอยคืบคลานออกมาจากป่าเรื่อยๆ
“ได้รับสกิล [ยั่วยุ]”
แม้ว่าสกิลใหม่จะเป็นเรื่องน่ายินดี แต่ตอนนี้ต้องหาทางหนี
จากวิกฤตการณ์นี้ให้ได้เสียก่อน
และแล้ว
“เลเวลเพิ่มขึ้นเป็นเลเวล 11”
“ฟู.่ ..เป็นการต่อสูท้ ดี่ เุ ดือดจังแฮะ...เอาละ มาตรวจสอบสกิล
กันเถอะ!”
[ทำ�สมาธิ]
เมื่อใช้งาน จะฟื้นฟู HP 1% ของ HP สูงสุดในสิบวินาที
ประสิทธิภาพต่อเนือ่ งเป็นเวลาสิบนาที และไม่ใช้ MP
เวลา [ทำ�สมาธิ] จะไม่สามารถทำ�การโจมตีทุกชนิด
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เงื่อนไขการได้รับ
ทำ�สมาธิสามชั่วโมงขณะรับการโจมตีไปด้วย
“ไม่ได้ท�ำ สมาธิสกั หน่อยน้า...แต่เอาเถอะ ยังไงก็ยนิ ดีตอ้ นรับนะ
สกิลอันแข็งแกร่ง!”
ต่อไปเธอก็ตรวจสอบสกิลยั่วยุด้วย
[ยั่วยุ]
ดึงความสนใจของมอนสเตอร์มาทีจ่ ดุ เดียว สามารถใช้ซ�้ำ
ได้อีกครั้งหลังจากผ่านไปสามนาที
เงื่อนไขการได้รับ
ดึงความสนใจของมอนสเตอร์เกินสิบตัวภายในครั้งเดียว
ใช้ไอเท็มได้
“อันนี้ก็น่าจะดีตอนเก็บเลเวลเหมือนกันนะ”
เดิมทีสง่ิ นีเ้ ป็นทักษะทีเ่ หมาะกับการสูแ้ บบปาร์ต้ี เวลาตัง้ ปาร์ต้ี
ผู้เล่นที่มีพลังป้องกันสูงสุดจะใช้สกิลนี้ ดึงการโจมตีมาไว้ที่ตัวเอง
คนเดียว แต่แบบนั้นคงไม่เหมาะกับเมเปิล หากถามว่าทำ�ไมละก็
เพราะค่า AGI ที่ต่ำ�มาก ต่อให้ไล่ล่ามอนสเตอร์เพื่อเก็บเลเวลยังไง
ก็ไล่ตามไม่ทันนั่นเอง บางทีในบรรดาผู้เล่นทั้งหมด คนที่ประสบ
ปัญหาเช่นนั้นคงมีแค่เมเปิลคนเดียว
อย่างไรก็ตาม ทีนกี้ ส็ ามารถเก็บเลเวลได้อย่างอิสระในระดับ
หนึ่งแล้ว
น้องโล่สายแท็งก์ แกร่งเกินร้อย
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“ที่ เ หลื อ ก็ ใ ส่ ส เตตั ส พอยต์ ใ ห้ VIT...หื อ ? มี ส เตตั ส พอยต์
ตั้ง 10 แน่ะ!”
ใช่แล้ว เมื่อเลเวลขึ้นถึงหลักสิบ สเตตัสพอยต์จะเพิ่มเป็น
สองเท่าของปกติ นีเ่ ป็นข้อกำ�หนดปกติในเกม แต่ส�ำ หรับเมเปิลแล้ว
เธอรู้สึกดีใจอย่างบอกไม่ถูก เหมือนเก็บของที่ตกได้โดยไม่คาดคิด
เมเปิล
Lv 11 HP 40/40 MP 12/12
[STR 0 <+9>]
[VIT 130 <+34>]
[AGI 0]		 [DEX 0]
[INT 0]

อุปกรณ์สวมใส่
ศีรษะ
[ว่าง]
ลำ�ตัว [ว่าง]
มือขวา
[ดาบสั้นมือใหม่] มือซ้าย [โล่ใหญ่มอื ใหม่]
ขา
[ว่าง]
รองเท้า [ว่าง]
เครื่องประดับ [แหวนฟอเรสต์ควีนบี]
[ว่าง]
[ว่าง]
สกิล
[ยั่วยุ] [ทำ�สมาธิ] [ต้านทานพิษขั้นกลาง]
[ไจแอนท์คิลลิ่ง] [การป้องกันเบ็ดเสร็จ]
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เมื่อเมเปิลตรวจสอบสเตตัสเป็นอย่างสุดท้ายก็พยักหน้า
ด้วยความพึงพอใจ แล้วล็อกเอาต์
ในเว็บบอร์ดแห่งหนึ่งบนเน็ตขณะนั้น

[NWO] เจอตัวผู้ใช้โล่ใหญ่สุดเจ๋ง
1 ชื่อ : นักดาบใหญ่นิรนาม

เจ๋งไปเลย
2 ชื่อ : พลหอกนิรนาม

ขอรายละเอียดด่วน
3 ชื่อ : นักเวทนิรนาม

เจ๋งยังไง
4 ชื่อ : นักดาบใหญ่นิรนาม

นัง่ นิง่ ตอนโดนตะขาบกับหนอนผีเสือ้ หลายสิบตัวล้อมอยูใ่ นป่า
อะไรสักแห่งทางตะวันตกแน่ะ
5 ชื่อ : พลหอกนิรนาม

หา? เป็นไปไม่ได้หรอกม้าง
ปกติคงตายไปแล้ว 555 ต่อให้สวมโล่ใหญ่ก็เหอะ
น้องโล่สายแท็งก์ แกร่งเกินร้อย
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6 ชื่อ : นักธนูนิรนาม
>1

สวมของเทพหรือเปล่า ของเป็นไง
7 ชื่อ : นักดาบใหญ่นิรนาม

เท่าที่เห็นน่าจะเป็นของมือใหม่นะ
แค่ย้อนนึกก็สยองแล้ว
นั่งเฉยท่ามกลางหนอนผีเสื้อกับตะขาบได้ไงนะ
8 ชื่อ : นักเวทนิรนาม

เจอสภาพอย่างนัน้ ยังไม่ตาย แสดงว่าดาเมจไม่เป็นผล เป็น
ได้แค่นั้นละมั้ง...
9 ชื่อ : พลหอกนิรนาม

ทำ�แบบนั้นได้ด้วยเรอะ
10 ชื่อ : นักธนูนิรนาม

ถ้าจำ�ไม่ผดิ จากการทดสอบตอนเบตาเทสต์ ถ้าทุม่ อัปพลัง
ป้องกันให้สุด น่าจะทนได้แค่การโจมตีของกระต่ายขาวนะ
11 ชื่อ : พลหอกนิรนาม

ไร้ประโยชน์ไม่ใช่เรอะ
12 ชื่อ : ผู้ใช้โล่ใหญ่นิรนาม

บางทีฉันอาจจะรู้จักยัยนั่น
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13 ชื่อ : นักดาบใหญ่นิรนาม

ถ้ายอมเล่าจะดีใจมาก
14 ชื่อ : ผู้ใช้โล่ใหญ่นิรนาม

ถึงจะไม่รจู้ กั ชือ่ ผูเ้ ล่น แต่เป็นสาวน้อยแสนสวยสูงไม่ถงึ 150
ดูจากความเร็วในการเดิน ท่าทาง AGI แทบจะเป็นศูนย์
อ้อ ขืนฉันทำ�แบบเดียวกับยัยนั่น คงละลายในพริบตา
15 ชื่อ : นักเวทนิรนาม

งัน้ ก็ทมุ่ อัปสเตตัสอย่างเดียวจริงเรอะ เอาเหอะ เธออาจเจอ
สกิลซ่อนเร้นก็ได้
16 ชื่อ : พลหอกนิรนาม

อา ท่าทางจะเป็นอย่างนั้นแฮะ ว่าแต่ผู้หญิงเรอะ แถมยัง
เป็นสาวน้อยแสนสวยด้วย
17 ชื่อ : นักธนูนิรนาม

โฮ่ สนใจตรงนั้นเหรอ
ฉันก็ด้วย
18 ชื่อ : นักดาบใหญ่นิรนาม

อืม คงได้แต่ค่อยๆ รวบรวมข้อมูลสินะ
ถ้ า จะเป็ น ผู้ เ ล่ น ระดั บ ท็ อ ป ยั ง ไงชื่ อ ก็ ค งขึ้ น มาเองโดย
อัตโนมัติแหละ
น้องโล่สายแท็งก์ แกร่งเกินร้อย
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19 ชื่อ : ผู้ใช้โล่ใหญ่นิรนาม

ถ้าเจออะไรอีกจะมาโพสต์บอกนะ
20 ชื่อ : นักเวทนิรนาม

ขอบคุณสำ�หรับข้อมูล! (คำ�นับ)

เมเปิลกลายเป็นหัวข้อสนทนาเพียงเล็กน้อยในสถานที่ที่เธอไม่รู้จัก
ด้วยประการฉะนี้เอง

“วันนี้ก็เข้ามาจนได้สิน้า...”
ทีนี้เธอก็ล็อกอินติดต่อกันสามวัน ถึงจะเป็นเกมที่เริ่มโดย
บอกว่าเล่นเป็นเพื่อนริสะ แต่ดันติดงอมแงมเสียแล้ว
เธอรู้สึกประสบความสำ�เร็จในการได้สกิลใหม่ กับการเพิ่ม
พลังป้องกันจนติดใจ แล้วเผลอเปิดฮาร์ดแวร์มาเล่น
หากพูดถึงริสะ เธอโดนพ่อแม่สง่ั ให้อา่ นหนังสือ เลยมาเล่น
ไม่ได้นั่นเอง
“ฮุๆๆ...เราก็เลยเล่นสนุกอยู่คนเดียว”
ว่าแล้ววันนีเ้ มเปิลก็ท�ำ ท่าจะเดินออกไปลุยเหมือนกัน แต่เธอ
กวาดตามองรอบๆ แล้วฉุกคิดขึ้นมาได้เรื่องหนึ่ง
“เรา...ยังสวมอุปกรณ์มือใหม่อยู่นี่นา!”
ของทีเ่ ธอใช้อยูค่ อื โล่ซงึ่ ไม่มกี ารประดับตกแต่งอะไรเลยสักนิด
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กับดาบสัน้ ไร้พลัง พอมองรอบตัวแล้วก็เห็นคนทีเ่ หมือนผูเ้ ล่นระดับสูง
อยู่กันกระจัดกระจาย ซึ่งคนเหล่านั้นสวมใส่อุปกรณ์ดูดีที่มีการ
ประดับตกแต่ง
เมือ่ กวาดตามองคนพวกนัน้ อย่างเลิก่ ลัก่ อยูส่ กั พัก เธอก็พบ
ผู้ชายถือโล่ใหญ่มาดเท่อยู่ตรงจุดที่ห่างออกไปเล็กน้อย
เมเปิลเดินเตาะแตะเข้าไปหาผู้ชายคนนั้นแล้วส่งเสียงทัก
“เอ่อ โล่เท่ๆ อันนั้นไปหามาจากที่ไหนเหรอคะ”
“หือ? เอ๊ะ? ฉะ...ฉันเหรอ”
ท่าทางเขาจะตกใจที่โดนทักกะทันหัน
“ค่ะ! โล่อันนั้นเท่มากเลยนะคะ!”
“อะ...อือ ขอบใจนะ...นีเ่ ป็นของสัง่ ทำ�น่ะ จ่ายเงินให้ชา่ งผลิต
ทำ�ให้”
“งือ...อย่างนี้นี่เอง...”
“นั่นสินะ...จะแนะนำ�ร้านให้เอาไหม เป็นมิตรภาพของคนใช้
โล่ใหญ่เหมือนกัน”
“อะ! ขอรบกวนด้วยค่ะ!”
“งั้นก็ตามมาสิ”
จริ ง อยู่ ที่ มี ค วามเป็ น ไปได้ เ หมื อ นกั นว่ า นี่ คื อ การต้ ม ตุ๋ น
แต่เนื่องจากเมเปิลเอาแต่คิดเรื่องโล่ใหญ่ไปแล้ว จึงไม่มีความคิด
เช่นนั้นผุดขึ้นมาเลยสักนิด
สิง่ ทีเ่ ป็นความโชคดีของเมเปิลก็คอื ชายคนนีเ้ ป็นชายใจกว้าง
ธรรมดาจริงๆ
เป็นเพราะว่า
“จริงเหรอเนี่ย...ไม่น่าเชื่อว่าจะเข้ามาคุยด้วย...เดี๋ยวต้องไป
น้องโล่สายแท็งก์ แกร่งเกินร้อย
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โพสต์บนบอร์ดละ”
ใช่แล้ว ชายคนนีก้ ค็ อื ผูใ้ ช้โล่ใหญ่นริ นามบนเว็บบอร์ดแห่งหนึง่
นั่นเอง
ทั้งสองเดินสักพักแล้วเข้าไปในร้านแห่งหนึ่ง
ข้างในมีผู้หญิงคนหนึ่งกำ�ลังทำ�งานอยู่หลังเคาน์เตอร์ เธอ
หยุดมือลงเมื่อมีใครบางคนเข้ามา พอเห็นว่านั่นเป็นใบหน้าของคน
รู้จักก็ส่งเสียงทัก
“อ้าว ยินดีตอ้ นรับจ้ะโครม มีอะไรเหรอ ยังเร็วไปทีจ่ ะเอาโล่
มาซ่อมบำ�รุงนี่นา”
“อ้อ พอดีเจอผู้ใช้โล่ใหญ่หน้าใหม่เข้าน่ะ...ก็เลยพามาเพราะ
ความคิดชั่ววูบ”
เมเปิลปรากฏตัวมาจากข้างหลังโครมที่พูดแบบนั้น
“อุย๊ น่ารักจัง...โครม พาเด็กคนนีม้ าด้วยความคิดชัว่ วูบเหรอ
รายงานซะดีไหม”
ผู้หญิงเจ้าของร้านพูดแล้วเปิดหน้าจอสีน้ำ�เงินกลางอากาศ
“ดะ...เดี๋ยวซี่! ไอ้นั่นมัน ว่าไงดี แค่พูดเปรียบเปรยไง!”
“ฮุๆ...รู้แล้วแหละน่า ล้อเล่นน่ะ ล้อเล่น”
“เฮ้อ...หัวใจจะวายเอา ช่วยหยุดทีเถอะ”
โครมพูดแบบนั้นแล้วถอนหายใจโล่งอก
“เธอเองก็เหมือนกัน จะตามคนน่าสงสัยมาง่ายๆ แบบนีไ้ ม่ได้
นะจ๊ะ”
“อ๋า...เข้าใจแล้วค่ะ”
“ฉันไม่ได้น่าสงสัยนะเฟ้ย!?”
“ฮุๆ เอาน่า คุยเล่นกันแค่นี้เถอะ แล้วประเด็นหลักล่ะ”
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“เด็กคนนี้บอกว่าอยากได้โล่ใหญ่เท่ๆ เลยคิดว่าจะพามา
ทำ�ความรู้จักน่ะสิ”
“อย่ า งนี้ นี่ เ อง ฉั น ชื่ อ อิ ซุ ทำ � อาชี พ สายผลิ ต อย่ า งที่ เ ห็ น
นีแ่ หละจ้ะ ในบรรดาการผลิตทัง้ หมด ฉันเชีย่ วชาญด้านการตีเหล็ก
ถึงจะปรุงยาได้ด้วยก็เถอะนะ”
“โห...ยอดไปเลยนะคะ! อ๊ะ เอ่อ ฉันชื่อเมเปิลค่ะ!”
แม้จะประหม่าเพราะเป็นการมีปฏิสัมพันธ์ครั้งแรกในเกม
แต่เมเปิลก็สามารถบอกชื่อออกไปได้อย่างปลอดภัย ลิ้นไม่พันกัน
“เมเปิลจังสินะ ทำ�ไมถึงเลือกโล่ใหญ่ล่ะจ๊ะ”
“เอ่อ...ไม่ชอบความเจ็บปวด ก็เลยคิดจะเพิ่มพลังป้องกัน
ให้สูงขึ้นน่ะค่ะ”
“อืม...อย่างนี้นี่เองๆ งั้นอุปกรณ์เน้นเฉพาะ VIT ก็น่าจะดี...
แต่ว่า...ไม่มีงบประมาณสินะ”
เมเปิลตรวจสอบงบประมาณ เนื่องจากยังไม่ได้ซื้ออะไรเลย
เงินติดตัวเธอจึงเป็นเงินเริ่มแรกจำ�นวน 3,000 G
“อ่า สัก 3,000 G พอไหมคะ”
เมเปิลลองเสี่ยงถามดู
“ฮุๆ...แค่นน้ั ไม่พอหรอกจ้ะ อย่างต่�ำ สุดก็ตอ้ งใช้สกั หนึง่ ล้าน G
เอาเถอะ เดี๋ยวรู้ตัวอีกทีก็สะสมครบเองแหละจ้ะ”
อิซุพูดบอก แต่สำ�หรับเมเปิลตอนนี้ มันเป็นจำ�นวนเงิน
ที่ทำ�ให้ตาลาย
“งืออออ...เรื่องแต่งตัวสวยงามคงต้องเลื่อนไปอีกสักพักสิน้า”
“มีการลงดันเจีย้ นด้วยนะ ในดันเจีย้ นมีสมบัตเิ ต็มไปหมดเลย
ลองไปดูสักครั้ง ควบคู่กับการหาเงินด้วยดีไหม ก็นะ ถึงไม่รู้ว่า
จะมีโล่ใหญ่ที่ทรงพลังหรือเปล่าก็เถอะ”
น้องโล่สายแท็งก์ แกร่งเกินร้อย
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หลังจากนั้น โครมกับอิซุก็ช่วยแอดเมเปิลเป็นเพื่อน ให้
สามารถติดต่อกันได้ตลอดเวลา
เธอก้มศีรษะให้คนใจดีทั้งสองแล้วออกจากร้านไป
เมเปิลกำ�หนดเป้าหมายในปัจจุบันก่อนสองอย่าง คือการ
สะสมเงินและมุ่งหน้าสู่ดันเจี้ยน
“อยากได้อุปกรณ์สวมใส่เท่ๆ จัง!”

241 ชื่อ : ผู้ใช้โล่ใหญ่นิรนาม

แบบว่าเจอสาวน้อยโล่ใหญ่โดยบังเอิญ ก็เลยแอดเพือ่ นไปแล้ว
555
242 ชื่อ : พลหอกนิรนาม

หา?
243 ชื่อ : นักธนูนิรนาม

มาได้ไงน่ะ
244 ชื่อ : ผู้ใช้โล่ใหญ่นิรนาม

ตอนที่ ล็ อ กอิ น เข้ า มา เห็ น กำ � ลั ง มองเลิ่ ก ลั่ ก สุ ด ๆ เลย
พอสบตากันแวบหนึ่ง เธอก็วิ่งเข้ามาคุยด้วยแหละ 555
245 ชื่อ : นักดาบใหญ่นิรนาม

ความสามารถในการสือ่ สารของสาวน้อยโล่ใหญ่สงู จริงนะเอ้อ
น้องโล่สายแท็งก์ แกร่งเกินร้อย
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246 ชื่อ : นักเวทนิรนาม

แล้วไง หลังจากนั้นล่ะ
247 ชื่อ : ผู้ใช้โล่ใหญ่นิรนาม

เธอบอกว่าโล่เท่ดี
พอฉั น บอกให้ ต ามมาเพราะจะแนะนำ � ช่ า งสายผลิ ต ให้
ก็ตามหลังมาเลยแหละ
แต่ค่า AGI ของเธอต่ำ�เกินไป แค่ตามหลังฉันมาก็ท่าทาง
เหนื่อยสุดๆ ฉันเลยต้องหยุดระหว่างทางหลายครั้ง
248 ชื่อ : พลหอกนิรนาม
AGI ของนายเท่าไหร่
249 ชื่อ : ผู้ใช้โล่ใหญ่นิรนาม

รอแป๊บ จะสรุปเดี๋ยวนี้แหละ
เอาละนะ
เธอไม่ได้ตั้งปาร์ตี้
สาเหตุที่เลือกโล่ใหญ่ก็เพราะไม่ชอบความเจ็บปวด เลยคิด
จะเพิ่มพลังป้องกันให้สูงขึ้น
เป็นเด็กสาวมีชีวิตชีวาและใสซื่อมาก
ประเมินโดยรวม
เธอเป็นเด็กดีสุดๆ
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อา จะคอยเฝ้ามองน้า
แล้วฉันคิดว่าอยากจะแลกเปลี่ยนข้อมูลกับพวกนาย ก็เลย
ยอมเปิดเผยข้อมูลของฉันหรอกนะ
ก่อนอื่นเลย ฉันใช้ชื่อว่าโครม
ส่วน AGI ก็ 20
ฉันอยากแอดพวกนายเป็นเพื่อน เพราะงั้นถ้าพรุ่งนี้ตอน
สี่ทุ่มมาเจอกันที่หน้าน้ำ�พุตรงลานกว้างได้ จะดีใจมาก
250 ชื่อ : พลหอกนิรนาม

แต๊งส์สำ�หรับข้อมูล ว่าแต่นายคือโครมเองเรอะ!
ผู้เล่นระดับท็อปสุดๆ เลยไม่ใช่เรอะ!
251 ชื่อ : นักเวทนิรนาม

นายเป็นคนดังเกินไป ฉันกลัวเลยอะ 555
252 ชื่อ : นักธนูนิรนาม

ไชโย เวลานั้นไปได้แหละ 555
ว่าแต่โดน AGI 20 เดินทิ้งห่างได้เนี่ย เธออาจจะทุ่มอัป VIT
หมดเลยจริงๆ ก็ได้
253 ชื่อ : นักดาบใหญ่นิรนาม

งั้นจากนี้มาเฝ้ามองเธออย่างเอ็นดูกันดีไหม
254 ชื่อ : พลหอกนิรนาม

ดี-!
น้องโล่สายแท็งก์ แกร่งเกินร้อย
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255 ชื่อ : นักธนูนิรนาม

ดี-!
256 ชื่อ : นักเวทนิรนาม

ดี-!
257 ชื่อ : ผู้ใช้โล่ใหญ่นิรนาม

ดี-!

แน่นอนว่าเมเปิลไม่มีทางรู้เรื่องเว็บบอร์ดแห่งนี้

