
Chapter 01

แม้สถานการณ์จะคับขัน 

ก็ยังต้องไปเข้าเรียน

และท�างานตามปกติ



ต้นฤดูใบไม้ร่วง ช่วงเวลาที่ความอบอุ่นจากปลายฤดูร้อนเจือ

ด้วยไอเย็นบางเบาของสารทฤดู ภาคเรียนใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว

“นักเรียนห้อง 1A ถึง 1D โปรดเดินไปทางซ้ายมือ ห้อง 1E ถึง 

1H โปรดเดินไปทางขวาด้านหลังทางเดิน อาจารย์ทั้งหมดโปรดไปที่

โซนด้านหลังที่นั่งประธาน ห้ามใช้พลังพิเศษใดๆ ทั้งสิ้น! ห้ามบิน! 

ห้ามกระโดด! เดินเท่านั้น!”

สมาชิกสโมสรกลุ่มดาวกุมภ์ซึ่งเป็นหน่วยงานเทียบเท่าสภา

นักเรียนของชาลอมอะคาเดม่ี เหนือบ่าติดอินทรธนูสัญลักษณ์คณะ

กรรมการฝ่ายวนิยัและความประพฤต ิหน้าอกกลดัประดบัด้วยเขม็กลดั

สลักลายนูนต�่ารูปคนโทน�้าสีซิลเวอร์บลูและน�้าเงินเข้ม พวกเขา

กระจายตัวอยู่ตามจุดต่างๆ ภายในโรงยิม คอยดูแลระเบียบแถวของ

นักเรียนใหม่ที่เริ่มเข้าเรียนในปีนี้

“ปีนี้นักเรียนใหม่เยอะจังเลย” ฝูซิงกับไอแซกโชคดีได้อยู่ใน

ยูนิตเคล่ือนท่ี เด็กหนุ่มร่างบางยืนอยู่ที่ปากทางเข้า ตามองคลื่น

นักเรียนจ�านวนมหาศาลที่หลั่งไหลเข้าสู่โรงยิมอย่างต่อเนื่อง พลาง

ส่งเสียงจิ๊จ๊ะเบาๆ ในล�าคออย่างอัศจรรย์ใจ

“ได้ยินว่านี่เป็นครั้งที่สองนับตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียน” ไอแซกพูด 

นี่เป็นข้อมูลที่เขาฟังมาจากฟลอรัลอีกที

ทุกปีท่ีผ่านมา ชาลอมจะรับนักเรียนใหม่เฉลี่ยปีการศึกษาละ
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สองร้อยคน แบ่งเป็นห้าห้อง แต่ปีนี้ จ�านวนนักเรียนใหม่พุ่งสูงเป็น

สองเท่า และแบ่งเป็นแปดห้อง จ�านวนนกัเรยีนทีม่ากเป็นประวตักิารณ์

ท�าให้พื้นท่ีภายในห้องโถงใหญ่หอคอยหลักไม่เพียงพอรองรับ ต้อง

ย้ายมาจัดพิธีปฐมนิเทศในโรงยิมแทน

นักเรียนชั้นปีสองและปีสามเดินเข้าท่ีประชุมก่อน และนั่งอยู่

ในโซนอัฒจันทร์บนชั้นสองและชั้นสาม พื้นไม้บนชั้นหนึ่งปูด้วยพรม

สแีดงก�า่ เก้าอีแ้บบพบัสเีงนิวางเรยีงรายเป็นแถวแนวลกึและแนวหน้า

กระดาน สวยงามเป็นระเบยีบเรยีบร้อย ซึง่ทัง้หมดนีเ้ป็นผลลพัธ์จาก

การท�างานหามรุง่หามค�า่ของเหล่าบราวนี ่แม้กระทัง่บราวนีท่ีท่�างาน

ในหอพักนักเรียนและโรงอาหารก็ถูกเรียกมาสนับสนุนงานส่วนนี้

เป็นการชั่วคราว

งานทีง่อกเงยท�าให้เหล่าบราวนี่ไม่พอใจอย่างมาก ความโกรธ

ขึ้งที่สุมเต็มอกจึงถูกถ่ายทอดผ่านอาหารในช่วงสองวันที่ผ่านมา 

อาหารแต่ละอย่างปรุงขึ้นอย่างลวกๆ กับข้าวกึ่งสุกกึ่งดิบ สีและ

รสชาติของขนมหวานพิลึกพิลั่น แม้กระทั่งโรคอร์ตยังกินไม่ลง

เมื่อวานระหว่างกินอาหารเย็น หลังจากกินอาหารจานหลักที่

ไม่มีอะไรน่าประทับใจจนหมดจานแล้ว แบรดกัดของหวานสีส้มแจ๊ด

เข้าปากไปค�าเดียว ก็ถุยกลับใส่จานทันทีโดยไม่คิดจะรักษามารยาท

“มาการอ็งนีท่�าจากดนิเหนยีวหรอืไง!” เขาบ่นเสยีงดงัอย่างไม่

เกรงใจ “รสชาติไม่ต่างจากขยะเปียกในห้องครัวเลยสักนิด! ไอ้พวก

คนแคระปีกยาว รสชาติกับรูปลักษณ์ภายนอกห่วยแตกไม่ต่างกัน

เลย!”

“ชู่ว์” เอ็มเมอรัลด์กระซิบเตือนเสียงแผ่ว “ฉันว่านายเบาเสียง

หน่อยเถอะ หลังจากผ่านสองวันนี้ไป ก็กลับเป็นปกติแล้ว”

“ท�าไมฉันต้องท�าแบบนั้นด้วย” แบรดตอบอย่างไม่ยี่หระ “กะ
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อีแค่บราวนี่”

“ตอนเที่ยงเมื่อวานมีนักเรียนคนหนึ่งแจ้นไปที่แผนกซักล้าง 

เค้นถามเอาเรื่องบราวนี่ในแผนกนั้นว่าท�าไมเสือ้เชิต้ของเขารีดไมจ่ับ

จีบ แล้วท�าไมไม่ใส่น�้ายาปรับผ้านุ่มตอนซักผ้าขนหนู ปรากฏว่าเย็น

วันต่อมา กางเกงในของเขาที่ส่งไปซัก ถูกส่งกลับมาพร้อมผงพริก

ไทย...”

“ใครน่ะ”

“ไม่บอกก็รู้ว่าตันจ้วนแน่ๆ จะมีใครอีกที่จุกจิกเร่ืองหยุมหยิม

แบบนี้” ฟลอรัลยิ้มเย็น

“มน่ิา เมือ่ก้ีฉนัเหน็ท่าเดินเขาแปลกๆ เหมอืนคนเป็นรดิสดีวง” 

โมมิจิพูดพลางดูดน�้าผลไม้ มุมปากปรากฏรอยยิ้มยั่วยวน “ตอนแรก

ยังนึกว่าเมื่อคืนเขาหนักไปหน่อย”

อย่าได้ล่วงเกินคนที่ดูแลเรื่องกินอยู่ของเราเป็นอันขาด ความ

คิดนี้ผุดขึ้นอย่างพร้อมเพรียงในสมองของทุกคน มุมปากปรากฏ 

รอยยิ้มบางเป็นที่รู้กัน

ย้อนกลับมาที่เหตุการณ์ปัจจุบัน

ฟลอรลัตดิอนิทรธนขูองฝ่ายความประพฤต ิเดนิเลาะผ่านฝงูชน

มาจนถึงหน้าประตู เม็ดเหงื่อผุดซึมจากหน้าผาก ท่าทางยุ่งมาก คิ้ว

ขมวดมุ่นเข้าหากัน บอกให้รู้อย่างชัดเจนว่าก�าลังหงุดหงิด

“สบายจริงนะ สองคนนี้”

“มีอะไรเหรอ”

ฟลอรัลก�าหมัดแน่นแล้วชี้นิ้วโป้งไปด้านหลัง “แอร์ตรงโซน E 

บนชัน้สามของอฒัจนัทร์เสยี เอลฟ์จอมหยิง่กลุม่นัน้เร่ืองเยอะอย่างกบั

เป็นไบโพลาร์”
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“ฉันจะแจ้งส่วนกลางให้เข้าไปตรวจดูเดี๋ยวนี้ละ” ฝูซิงตั้งท่าจะ

ลุกขึ้น

“ไม่ต้อง เมื่อกี้ฉันขอบราวนี่ไปช่วยซ่อมแล้ว”

“งั้นเธอมาหาฉันท�าไมล่ะ”

“แค่อยากจะบอกเธอว่า ถ้าอีกเด๋ียวพวกนั้นมาบ่นกระปอด

กระแปดอะไรอีก ก็ไม่ต้องสนใจ” มุมปากฟลอรัลยกขึ้นเป็นรอยยิ้ม

เหี้ยมเกรียม “ฉันแอบยัดสินน�้าใจเล็กๆ น้อยๆ ให้บราวนี่ วานพวก

เขาเอาซากคางคกสองสามตัวไปวางไว้ที่ช่องปล่อยลม”

ฝูซิงยิ้มเฝื่อน

ไอแซกหันมามองฟลอรัลแล้วยิ้มให้ แต่สาวน้อยกลับถลึงตา

แล้วเลิกคิ้วจ้องกลับอย่างไม่ชอบใจ “มีอะไรไม่ทราบ”

“เธอนี่พลังงานเยอะอยู่ตลอดเลยนะ”

“คงเพราะฉนัโดนแดดได้ละมัง้” ฟลอรลัแขวะกลบัอย่างขวาน

ผ่าซาก “ไม่เหมอืนพวกเลอืดสนีลิ ต้องหลบๆ ซ่อนๆ ไม่เจอแสงเดอืน

แสงตะวัน”

ไอแซกไม่ถอืสา ทัง้ยงัมองฟลอรลัด้วยแววตาเลือ่มใส “ฉันต้อง

ท�ายังไงถึงจะเข้มแข็งและสดใสร่าเริงแบบเธอนะ”

“ท�าไมไม่ลองท�าตามย่าของนายล่ะ จับสาวพรหมจารีมาฆ่า

แล้วกรีดเลือดแช่อาบดูสิ”

ฝูซิงได้ยินดังนั้นก็ตกใจมาก “เฮ้ย!” พูดแบบนี้ไม่เกินไปหน่อย

เหรอ

“สาวพรหมจารอีาจจะหายากหน่อย แต่ถ้าหนุม่พรหมจรรย์ละก็ 

ตรงนี้มีคนหน่ึง” ฟลอรัลยกมือกอดอกแล้วใช้ศอกกระทุ้งหลังฝูซิง 

อย่างเกียจคร้าน “ฝูซิง ในที่สุดนายจะได้ท�าตัวให้เป็นประโยชน์สักที

นะ”
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ฝูซิงหันไปมองไอแซกด้วยแววตาหวาดหวั่น กลัวอีกฝ่ายจะ

โกรธและเจ็บปวดเพราะค�าพูดของเด็กสาว

เรื่องที่ไอแซกเป็นทายาทของเคาน์เตสเอลิซาเบธ บาโธรี่ เพิ่ง

ถกูเปิดเผยเมือ่ไม่นานนี ้นอกจากนี ้เขายงักลายเป็นผูน้�าของเผ่าเลอืด

สีนิลฝ่ายใต้ด้วย

ไอแซกซึง่เดมิเป็นเพยีงนกัเรยีนธรรมดาๆ ไม่มีใครรูจ้กั กลาย

เป็นคนดังที่ทุกคนจับตามองในชั่วข้ามคืน แววตาที่ทุกคนมองเขา

เปลี่ยนไปจากแต่ก่อน

ความเยน็ชาห่างเหนิ เคารพย�าเกรง เลือ่มใสศรัทธา หวาดกลวั

กริ่งเกรง หรือแม้กระทั่งอาฆาตมาดร้าย สิ่งเหล่านี้สะท้อนในแววตา

ที่คนภายนอกมองเขา

แมก้ระทัง่ฝซูงิเอง แรกๆ กย็ังไม่ชนิกับสถานะใหมข่องไอแซก

สักเท่าไร และพยายามระมัดระวังค�าพูดค�าจามากขึ้น

ทว่า ไอแซกกลับไม่ถือโกรธค�าค่อนแคะอย่างเจ็บแสบของ 

ฟลอรัล ทั้งยังยิ้มกว้างยิ่งกว่าเดิม

“ฟลอรัล เธอนี่น่าสนใจจริงๆ” ไอแซกพูดจากใจจริง

ตั้งแต่สถานะที่แท้จริงถูกเปิดเผย ก็แทบไม่มีใครกล้าข้องแวะ

กับเขา เรือ่งพดูล้อเล่นยิง่ไม่ต้องพดูถงึ ความตรงไปตรงมาจนเข้าขัน้

ปากร้ายของฟลอรลั กลบัท�าให้เขารูส้กึเป็นตวัของตวัเองและสบายใจ

อย่างประหลาด

แววตาอันใสซื่อและเปี่ยมด้วยความเลื่อมใสของไอแซก ท�าให้

ฟลอรัลประหลาดใจจนท�าอะไรไม่ถูก ได้แต่ขมวดค้ิวแล้วสบถเบาๆ 

กับตัวเอง ก่อนจะเอนตัวพิงประตูใหญ่แล้วปิดปากเงียบ ไม่พูดอะไร

อีก

เสยีงองึคะนงึในโรงยมิเงยีบกรบิในฉบัพลนั พอมองไปด้านใน 
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จึงเห็นว่านักเรียนส่วนใหญ่เข้านั่งประจ�าที่แล้ว อาจารย์เกรย์ซึ่งเป็น

ตัวแทนคณะอาจารย์ก�าลังเดินขึ้นเวทีเพื่อเตรียมกล่าวสุนทรพจน์

“คนเยอะจงัเลย” ฝซูงิเอ่ยอย่างประหลาดใจอีกคร้ังเม่ือเหน็คน

จ�านวนมากนั่งกันแน่นขนัดเต็มพื้นที่

ปีแรก เขาไม่ได้ร่วมพิธีปฐมนิเทศเพราะไม่สบาย ปีที่แล้ว เขา

นั่งบนเก้าอี้ไม้สลักลายบนชั้นสองของห้องโถงใหญ่ในหอคอยหลัก 

เมือ่มองลงเบือ้งล่างกไ็ด้เหน็ก้าวแรกของนกัเรยีนปีหนึง่ทีเ่หยยีบย่าง

เข้าสู่สิ่งแวดล้อมใหม่

อีกหนึ่งปี...ไม่สิ ที่จริงเหลือแค่สิบเดือน เขาก็ต้องบอกลาโรง-

เรียนแห่งนี้แล้ว

ท�าไมชาลอมอะคาเดมี่ถึงเปิดให้เรียนแค่สามปีนะ สิ่งมีชีวิต 

เผ่าพนัธุพ์เิศษอายขุยัยนืยาวกว่ามนษุย์ตัง้ไม่รูก้ีเ่ท่า ระยะเวลาในการ

เรียนก็ต้องนานตามไปด้วยสิ? สามปี ท�าไมถึงสั้นขนาดนี้นะ...

หลังจากสิบเดือนนี้ผ่านไป เขาจะไปอยู่ที่ไหนนะ เขาจะกลับ

ไปยังบ้านเกิด และพยายามใช้ชีวิตเป็น “คน” ที่ดีต่อไปไหม

แม้กระทั่งตัวเขาเองยังไม่รู้เลย

เขาสะบัดหัว พยายามสลัดความคิดฟุ้งซ่านออกไป แล้ว

รวบรวมสมาธิให้จดจ่ออยู่กับเหตุการณ์ตรงหน้า

“คนเยอะก็ดีนะ โรงเรียนของเราจะได้คึกคักกว่าเดิมไง” ฝูซิง

เอ่ยด้วยรอยยิ้มกว้าง “รับนักเรียนใหม่เยอะขนาดนี้ แสดงว่าชาลอม

อะคาเดมีข่องเราได้รบัการยอมรบัจากสิง่มชีวีติเผ่าพนัธุพ์เิศษมากขึน้

ใช่ไหม”

วิสัยทัศน์ในการก่อตั้งโรงเรียนของครูใหญ่ซาบิทัน คือความ

หวังท่ีจะท�าให้สิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์พิเศษเข้าใจมนุษย์มากยิ่งข้ึน และใช้

ชีวิตอยู่ร่วมกับมนุษย์อย่างสันติกลมเกลียว หากโรงเรียนนี้ได้รับการ
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ยอมรับ ก็เท่ากับสิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์พิเศษเริ่มเปิดใจยอมรับมนุษย์

มากกว่าอดีต

ไม่แน่ แม้กระทัง่การประจนัหน้าและสงครามระหว่างพวกเขา

กับไวต์ไทรแองเกิล ก็อาจคลี่คลายได้โดยสันติ

“ไม่แน่” ฟลอรลัขดัจงัหวะฝซูงิทีก่�าลงัฝันหวานด้วยน�า้เสยีงเยน็

เยือก “ถ้าได้รับการยอมรับจริงๆ นักเรียนใหม่คงไม่ได้เข้ามาในช่วง

เวลานี้”

“หา!?” ฝูซิงท�าหน้างง แล้วเขาก็นึกได้ว่า เมื่อครู่ไอแซกเพิ่ง

พูดว่า ปีนี้เป็นครั้งที่สองนับตั้งแต่การก่อตั้งชาลอมอะคาเดมี่ ที่มี

นักเรียนใหม่เยอะเป็นประวัติการณ์ “อ้อใช่ งั้นครั้งที่แล้วที่ยอด

นักเรียนใหม่พุ่งสูง คือเมื่อไหร่ล่ะ”

“เจ็ดสิบปีหลงัการก่อตัง้โรงเรยีนชาลอม ค.ศ. 1756 จดุเร่ิมต้น

ของสงครามเจ็ดปี ประเทศทัง้หมดในแผ่นดนิทวปียโุรปถกูดงึเข้าร่วม

สงคราม และขยายขอบเขตลุกลามไปจนถึงทวีปอเมริกาและอินเดีย 

กลายเป็นสงครามระดับนานาชาติ” ไอแซกถอนใจเบาๆ “มนุษย์อาจ

เข้าใจว่าเหตุของสงครามครั้งนั้นคือการยึดครองดินแดนและล่า

อาณานิคม แต่แท้จริงแล้วสิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์พิเศษคือผู้กุมอ�านาจและ

ชักใยอยู่เบื้องหลังผู้น�าประเทศทั้งหมด เพื่อเข้าแทรกแซงการเมือง

และการปกครองประเทศ ด้วยเหตุนี้ คนของไวต์ไทรแองเกิลจึงฉวย

โอกาสช่วงทีส่งครามปะทขุึน้ ไล่ล่าและฆ่าล้างสิง่มชีวีติเผ่าพนัธุพ์เิศษ 

สงครามครัง้นัน้คร่าชวีติมนษุย์และผูท้ี่ไม่ใช่มนษุย์ไปจ�านวนไม่น้อย”

ใบหน้าฝซูงิระบายด้วยความงนุงง “แล้วสงครามเกีย่วอะไรกบั

การที่นักเรียนชาลอมเพิ่มจ�านวนขึ้นล่ะ”

“ส่วนหนึง่เข้ามาหลบภยัภายในค่ายอาคมของโรงเรยีน แต่นัน่

เป็นเพียงส่วนน้อย นักเรียนส่วนใหญ่เข้ามาที่โรงเรียนของเราเพื่อ
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ท�าให้ตัวเองแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ฝึกปรือพลังพิเศษรวมทั้งคาถาอาคม 

รูปแบบต่างๆ ให้ช�านาญพร้อมรับสงคราม ชาลอมอะคาเดม่ีรักษา

สถานะเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด มีเพียงที่นี่ที่เผ่าพันธุ์และตระกูล 

ท้ังหลายสามารถมองข้ามความเคยีดแค้นอาฆาตและรวมใจเป็นหนึง่ 

เพื่อเผชิญหน้ากับศัตรูที่ร้ายกาจยิ่งกว่า นั่นคือ—ไวต์ไทรแองเกิล” 

ฟลอรัลเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดต่อ “หรือหากจะให้พูดตรงกว่านั้น 

ต้องบอกว่าชาลอมอะคาเดม่ีเป็นศูนย์ฝึกทหาร ทัพทหารเผ่าพันธุ์

พิเศษที่แข็งแกร่งที่สุดจากทั่วโลก ล้วนรวมตัวกันอยู่ที่นี่”

ฝูซิงเงียบ

เขานึกถึงเลโอนาร์ด รูมเมทของเขา ผู้ที่เข้าเรียนที่นี่ด้วยเป้า-

หมายนั้น

กระดุมทองที่ฟิเดลมอบให้ เก็บอยู่ในกระเป๋าเสื้อตลอดตั้งแต่

จบทริปทัศนศึกษา วัตถุชิ้นนั้นราวกับมีชีวิต คอยย�้าเตือนให้เขารู้สึก

ถึงการมีอยู่ของมันตลอดเวลา

หลังจบพิธีปฐมนิเทศ สมาชิกสโมสรกลุ่มดาวกุมภ์อยู่ต่อเพื่อ

เก็บงาน ฝูซิงถูกส่งไปช่วยงานที่โกดังอีกครั้ง รับหน้าที่ก�ากับดูแล 

บราวนี่ในการเก็บกวาดพรมและพับเก็บเก้าอี้

ทันใดนั้น อะไรบางอย่างก็ทิ่มเข้าที่ข้างไหล่ของเขา พอหันไป

จึงเห็นจื่อเย่ยืนอยู่ด้านหลัง

“เกิดอะไรขึ้น มาหาซามุคาวะเหรอ รอบนี้เขาไม่ได้ท�างานที่

ฝ่ายจดัซือ้และซ่อมบ�ารงุแล้วนะ” ฝซูงิเดาว่าจือ่เย่ต้องมาหาซามคุาวะ

แน่ๆ...ไม่สิ ต้องบอกว่ามาแกล้งซามุคาวะถึงจะถูก

ไม่รู ้เพราะอะไร การแกล้งซามุคาวะให้โกรธจนเต้นเร่าๆ 

เหมือนจะเป็นความบันเทิงอย่างหนึ่งส�าหรับจื่อเย่



30  Shalom Academy โรงเรียนนี้รับแต่ปีศาจ เล่ม 6

“เอ่อ ไม่ใช่” จื่อเย่ชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดต่อ “ของที่นาย

วางไว้ในห้องฉัน...”

“อ้อ นั่นเป็นของฝากจากทริปทัศนศึกษาน่ะ ฉันให้นาย” 

ระหว่างการเดินทาง เขาแวะซื้อของเล็กๆ น้อยๆ เก็บไว้เป็นที่ระลึก

จากทุกที่ที่เดินทางผ่าน พอกลับมาก็น�ามาแบ่งให้เพื่อนๆ

“แต่...ฉนัเดินทางไปกบันายนะ” อกีอย่าง...ปีหน้าเขากม็โีอกาส

ได้ไปอีก อันที่จริงต้องบอกว่า เขาอยากไปเมื่อไหร่ก็ไปได้ สิ่งมีชีวิต

เผ่าพันธุ์พิเศษมีเวลาและทุนทรัพย์เหลือเฟือ

“โอ๊ยโย้ยโหย! ฉันเห็นนายเอาแต่เหม่อตลอดทาง ไม่ได้ซื้อ

อะไรกลบัมาสกัอย่าง” ฝซูงิตอบหน้าตาเฉย “แถมของพวกนัน้เป็นแค่

ของเล็กๆ น้อยๆ ราคาไม่แพง นายเก็บไว้เป็นที่ระลึกเถอะ”

จ่ือเย่จ้องหน้าฝซูงิด้วยตาเบกิกว้างก่อนจะก้มหน้าลงอย่างช้าๆ 

แววตาปรากฏความเหนียมอายที่น้อยครั้งนักจะได้เห็น “ขอบใจนะ”

“ไม่ต้องเกรงใจหรอกน่า...” ฝูซิงจับผมอย่างกระอักกระอ่วน 

พอจื่อเย่เดินออกไปแล้ว ฝูซิงก็ท�างานอันน่าเบื่อตรงหน้าต่อ

พดูถงึของทีร่ะลกึเขากน็กึได้ ในกระเป๋าเป้มขีองฝากทีห่่ออย่าง

ประณีตสวยงามชิ้นหนึ่งเหลืออยู่ ตอนซื้อ เขานับจ�านวนอย่างถี่ถ้วน 

แต่พอกลับมาแล้ว นับอย่างไรก็เกินมาหนึ่งชิ้น ทั้งที่ให้ทุกคนที่ตั้งใจ

จะให้จนครบแล้ว และเขาก็นึกไม่ออกจริงๆ ว่าตอนที่ซื้อ เขานับใคร

รวมเข้าไปถึงมีของชิ้นนี้เกินมา ดังนั้นเขาก็เลยพกของชิ้นนี้ติดตัวไว้

ตลอด ทนัททีีน่กึได้ว่าคนทีเ่ขาต้องการให้เป็นใคร จะได้เอาของส่งให้

อีกฝ่ายทันที

ว่าแต่...เขาเป็นใครกันนะ

เด็กหนุ่มรู้สึกอยู่ตลอดว่าในความทรงจ�าเหมือนมีใครอยู่คน

หนึ่ง ใครคนนั้นเหมือนอยู่ใกล้แต่ก็อยู่ไกล เหมือนชัดเจนแต่ก็ราง
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เลือน เป็นเพื่อนที่เขาไม่รู้จัก แต่ก็รู้สึกคุ้นเคยในเวลาเดียวกัน คนคน

นั้นเป็นใครกันนะ

เขาต้องการเจอคนคนนั้น

ความรู้สึกล่องลอยและเลือนรางราวกับถูกปกคลุมด้วยหมอก

ควนัพุง่เข้าปกคลมุสตกิารรบัรู ้เขาเริม่คุน้ชนิกับความรู้สกึแบบนี ้อา...

ความรูส้กึนีอ้กีแล้ว ฝซูงิค่อยๆ หลบัตาลง อ้าแขนรบัสตทิีก่�าลงัจะดบั

วูบ

แต่ในครั้งน้ีไม่มีเสียงร้องเรียกอันคุ้นหูแว่วผ่านโสตประสาท 

แต่เป็นตัวเขาที่พุ่งเข้าไปคว้าความรู้สึกเบาหวิวเหมือนเส้นไหมลอย 

ละล่อง มือขดม้วนเส้นไหมบางเบานั้น เท้าก้าวตามไปข้างหน้าทีละ

ก้าว มุ่งหน้าสู่จุดหมายอันเลือนราง

ท่ามกลางความพร่ามัว เขาเดินลึกเข้าไปในสวนซึ่งเขาเคยมา

เป็นประจ�า และมาถงึใต้ต้นไม้ใหญ่อนัคุน้เคย อา...ใช่แล้ว ทีน่ีล่ะ เขา

ต้องมอบของขวัญให้คนคนนี้...

ทว่า ร่างที่นั่งรอเขาอยู่ใต้ต้นไม้ต้นนั้นเสมอ เวลานี้กลับหาย

ไปอย่างไร้ร่องรอย ใต้ต้นไม้มเีพยีงใบไม้ทีร่่วงหล่นเมือ่เข้าสูฤ่ดใูบไม้

ร่วง กองพะเนินสูงเป็นภูเขาสีน�้าตาลลูกย่อม

ความผิดหวังเอ่อท่วมในหัวใจ

อ้อใช่ ยังไม่ได้เขียนข้อความบนการ์ดไม้ที่ซื้อมาเลย การ์ดใบ

นี้ท�าจากแผ่นไม้ ซื้อมาจากเมืองเล็กๆ ในประเทศฝรั่งเศส

เขาหยบิปากกาด้วยสตอินัเลือ่นลอย เขยีนข้อความบนแผ่นไม้

กระดานแกะสลักที่ระบายสีสดใส จากนั้นเก็บใส่ซองกระดาษอัน

ประณีตสวยงาม แต่พอต้องเขียนชื่อผู้รับบนหน้าซอง เขาก็เริ่มลังเล

ชื่อล่ะ ชื่ออะไรนะ ใบหน้าที่ระบายด้วยรอยยิ้มตลอดเวลา  

คนที่ฟังค�าบ่นและเรื่องไร้สาระของเขาโดยไม่ปริปากบ่น เพ่ือนที่
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กระตือรือร้นอยากรับฟังเขาอยู่เสมอ คนคนนั้นชื่ออะไรนะ

เขานึกไม่ออก

ภาพที่ประทับแน่นในสมอง มีเพียงดวงตาของคนคนนั้น

นยัน์ตาสเีข้มทีด่เูหมอืนมสีสีนัมากมายผสานรวมอยูด้่วยกนัช่าง

ลึกล�้าไร้ก้นบึ้ง ฉายแววแห่งความรอบรู้อันลึกซึ้ง ความมืดหม่นถึง 

ก้นบึ้ง และความโดดเดี่ยวที่ซ่อนอยู่ในส่วนลึกของจิตใจ

โอเค คงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากทิ้งของขวัญไว้ที่นี่ หวังว่า

เขาจะได้รับนะ...

พอรู้สึกตัวอีกที ฝูซิงก็กลับมาอยู่ในห้องของตัวเองและก�าลัง

นอนฟุบอยู่ที่โต๊ะหนังสือ พอฟื้นคืนสติ เรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อครู่ก็กลาย

เป็นความทรงจ�าอันพร่ามัวและเลือนรางเหมือนทุกครั้ง

ฝูซิงขมวดคิ้ว อีกแล้วเหรอ หรือนี่จะเป็นอาการของโรคความ

จ�าเสื่อม

เขาเปิดกระเป๋าเป้ด้วยอารมณ์หดหูแ่ล้วหยบิสมดุการบ้านออก

มา ห่อของชิ้นเล็กๆ ที่เดิมยัดอยู่ในกระเป๋า เวลานี้หายวับไปอย่างไร้

ร่องรอย

ค�่าคืนฤดูใบไม้ร่วง อากาศเย็นเล็กน้อย สายลมแห่งสารทฤดู

พัดพลิ้ว ให้ความรู้สึกเย็นสบาย

วันศุกร์ วันสุดท้ายก่อนช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์อันแสนสุขสันต์ 

เวลาหนึ่งทุ่มกว่า คลาสเรียนส่วนใหญ่จบหมดแล้ว เหล่านักเรียน

กระจายตัวกันอยู่ที่หอพักและโรงอาหาร จับกลุ่มคุยกับเพื่อนว่าเสาร์

อาทิตย์จะไปเที่ยวที่ไหนบ้าง

ทางเดินใต้ดินเชื่อมต่อศูนย์กิจกรรมของหอพักชายและหญิง 

แม้อยู่ใต้ดิน แต่ส่วนเพดานได้รับการออกแบบเป็นพิเศษด้วยกระจก
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ทีแ่ขง็กว่ากระจกทัว่ไป กระจกสเีข้มมคีณุสมบตัป้ิองกนัความร้อนและ

รังสีอัลตราไวโอเลตในยามกลางวัน และพอถึงเวลากลางคืนก็จะ

เปลี่ยนสภาพเป็นกระจกใส ท�าให้ไม่รู้สึกอึดอัดแม้อยู่ใต้ดิน

ศนูย์กจิกรรมของนกัเรยีนอาจเทยีบได้กับพ้ืนทีส่นัทนาการของ

โรงแรม มีกิจกรรมต่างๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นโต๊ะพูล บาร์ ห้อง

คาราโอเกะ โรงหนงัส่วนตวั...สิง่อ�านวยความสะดวกทกุอย่างเท่าทีจ่ะ

จินตนาการได้ รวมถึงห้องนั่งเล่นส่วนตัวส�าหรับนักเรียนแต่ละห้อง 

เฉพาะนกัเรยีนปีสามจงึจะได้รบัอภสิทิธิ์ในการใช้ห้องทีว่่านี ้ท�าเลทีต่ัง้

กแ็สนจะสะดวกสบาย อยูท่่ามกลางโลกแห่งความบนัเทงิในชัน้ใต้ดนิ

ของโรงเรียน

ภายในห้องนั่งเล่นรวมของห้อง 3C ห้องอันกว้างขวางมีคนนั่ง

อยู่เพียงสองคน

ฝซูงินัง่อยูบ่นโซฟา หลงัเอนพงิเบาะอนันุม่นิม่ ส่วนหลงัคอและ

เอวรองด้วยเครือ่งนวดไฟฟ้าสองเครือ่ง นวดผ่อนคลายความเมือ่ยล้า

ที่บ่า คอ และแผ่นหลัง ร่างอันเกียจคร้านไหวสั่นน้อยๆ ตามการ

ท�างานของมอเตอร์ เม่ือรวมเข้ากับสีหน้าเหม่อลอยและเคลิบเคลิ้ม

เพราะความสบาย มองเผนิๆ เหมอืนผูป่้วยโรคสมองเสือ่มทีช่่วยเหลอื

ตัวเองไม่ได้

แบรดนั่งอยู่ข้างฝูซิง ดวงตาของเขาเบิกกว้าง สีหน้าเอาจริง

เอาจังจนดเูหีย้มเกรยีม ใบหน้าก้มงดุ สมาธทิัง้หมดพุ่งตรงไปทีส่ิง่ของ

ในมือ ทั้งยังพยักหน้าหงึกๆ กับตัวเองเป็นระยะ มองเผินๆ เหมือน

คนถูกผีสิง แถมบางครั้งยังเงยหน้าขึ้นมาร้องค�ารามเสียงดังลั่น ปาก

พ่นน�้าลายเป็นฟองฟอดราวกับหมาบ้า

เพื่อนที่เพิ่งเลิกเรียนและตามมาที่ห้องนั่งเล่นอย่างรวดเร็วคือ

เอม็เมอรลัด์กบัตนัจ้วน ทนัททีีเ่ปิดประต ูกไ็ด้เหน็ภาพอนัพลิกึพลิัน่นี้
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ฝูซิงเงยหน้ามองผู้มาเยือนอย่างเกียจคร้าน “อะอะอะอะอ่อ...

เอะเอะเอะเอ็มเมอรัลด์...นะนะนะนายมะมะมะมาละละละแล้วระระ

ระเหรอ” แรงสั่นของเครื่องนวดด้านหลังคอท�าให้เสียงเขาสั่นตาม 

ราวกับแผ่นเสียงหัวเข็มตกร่อง

ตันจ้วนส่ายหน้าแล้วส่งเสียงจิ๊จ๊ะในล�าคออย่างไม่อยากเชื่อ

สายตาตัวเอง “รู้จักนายมาสองปี ฉันก็นึกว่าตัวเองชินกับความ

ปัญญาอ่อนของนายแล้ว ไม่นกึว่านายจะยงัสร้างสรรค์สิง่ใหม่ๆ ออก

มาให้แปลกใจได้ตลอด นับวันจะยิ่งล�้าไปเรื่อยๆ”

ฝูซิงหันศีรษะที่สั่นหงึกๆ ไปหาตันจ้วนแล้วถามว่า “อะอะอะ 

ระระไร?”

“หมายความว่าความโง่ของนายสร้างสรรค์มากๆ” เอ็มเมอรัลด์

เดนิไปทีโ่ต๊ะตวัยาวแล้ววางกระเป๋าเป้ จงัหวะทีเ่ดนิผ่านแบรดกเ็หลอืบ

มองด้วยหางตา แล้วก็ต้องตกใจเมื่อพบว่า สิ่งที่ท�าให้แบรดจดจ่อตา

ไม่กะพริบ คือเครื่องเกม PSP ของฝูซิง

“แม่งเอ๊ย!” แบรดสบถเสียงลั่นแล้วกระแทกปุ่มเกมอย่างแรง

“ฮะฮะฮะเฮ้! ระระระวะวะวังนะนะนะหน่อย!”

“แบรด นายไหวไหม” เอ็มเมอรัลด์มองแบรดด้วยสายตา

สงสารระคนงุนงง “ถ้าเจออุปสรรคหรือเรื่องล�าบากใจอะไรก็บอก

พวกเราได้นะ ฉัน เอ็มเมอรัลด์ ในฐานะเพื่อนผู้ใจกว้างดังมหาสมุทร

และคนทรงระดับเซียน ยินดีรับฟังความทุกข์ร้อนของนายทุกเมื่อ” 

พดูจบใบหน้ากร็ะบายด้วยรอยยิม้เป่ียมเมตตา “ค่าปรกึษาแค่ชัว่โมงละ

สิบยูโรเท่านั้น”

“ฮึ่ย หุบปากเถอะ!” แบรดหันหลังให้เอ็มเมอรัลด์ “เงียบน่า 

อย่ารบกวนฉัน!”

“ขะขะขะเขาคะคะคะแค่มะมะมะไม่ยะยะยะอยากพะพะพะ
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แพ้น่ะ” ฝูซิงอธิบายด้วยรอยยิ้มมีเลศนัย

“อะไรนะ”

“กะกะกะก็คะคะคะคือ”

“นายช่วยปิดไอ้เครื่องนั่นทีได้ไหม...” เอ็มเมอรัลด์เหลือกตา

อย่างเหลืออด “ฉันรู้สึกเหมือนเป็นไอ้งั่งเลย เวลาคุยกับนาย”

ฝซูงิเอือ้มมอืไปด้านหลงัศรีษะแล้วกดปิดสวติช์ เสยีงหึง่ๆ ของ

มอเตอร์เครื่องยนต์เงียบไปในฉับพลัน

“ก่อนหน้านี้ฉันเล่นเกมค้างไว้ แบรดเอาไปเล่นต่อ แต่ท�ายังไง

ก็เล่นไม่ผ่านด่าน นี่ขนาดเพลงระดับแค่สองดาวนะ” ใบหน้าฝูซิง

ระบายด้วยรอยยิ้มสะใจ “อ้อ ลืมบอก ฉันเล่นถึงระดับยากที่สุดแล้ว

นะ” เอ็มเมอรัลด์กับตันจ้วนหันมามองหน้ากัน ต่างฝ่ายต่างรู้ว่าคิด

อะไรโดยไม่ต้องพูด

“ท�าไมจู่ๆ  เขาถงึสนใจอะไรพวกนีข้ึน้มา” ตนัจ้วนย้อนถาม “คง

ไม่เกี่ยวอะไรกับจูเยว่ใช่ไหม”

“นายนี่ฉลาดจริงเชียว!” ฝูซิงหันไปมองตันจ้วนด้วยแววตา

ชื่นชม “เพราะจูเยว่ก็ซื้อเครื่องเล่นเกมแบบนี้มาเหมือนกัน”

“การอนุมานง่ายๆ แบบนี้ไม่จ�าเป็นต้องใช้เซลล์สมองของฉัน

ด้วยซ�้า” ตันจ้วนส่งเสียงหึเบาๆ ในล�าคออย่างภาคภูมิ หลังจากนั้นก็

จ้องแบรดด้วยสีหน้าแปลกๆ ราวกับเพิ่งรู้ว่าคนที่จับมือกับตัวเอง 

เมื่อครู่เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ “แสดงว่า ตอนจบของเกมนี้ 

จะมีฉากฝ่ายชายมีความสัมพันธ์ทางเพศใช่ไหม” ตันจ้วนเผลอก้าว

ถอยหลังโดยไม่รู้ตัว ราวกับต้องการหลีกหนีให้ห่างจากสิ่งที่สร้างผล 

กระทบแง่ลบต่อตัวเขา

แบรดกบัฝซูงิได้ยนิดงันัน้กถ็งึกบัสะท้าน คนแรกสวนกลบัด้วย

เสียงสบถดงัลัน่ จากนัน้หนัไปกดเกมในมอือย่างเอาเป็นเอาตาย เสยีง
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ค�ารามอย่างกราดเกรี้ยวแว่วจากล�าคออีกคร้ัง แสดงให้เห็นอย่าง

ชัดเจนว่าเขาแพ้อีกแล้ว

“ไอ้แมงมุมหน้าโง่! พูดไร้สาระอะไรของนาย!”

“เฮ้ย อย่าท�าเครือ่ง PSP ของฉนัพงันะ!” ฝซูงิร้องเสยีงลัน่แล้ว

หันไปหาตันจ้วน “นี่แค่เกมแตะโน้ตตามจังหวะเพลงธรรมดาๆ ไม่มี

เนื้อเรื่องฮาร์ดคอร์อะไรแบบนั้นสักหน่อย!”

“อ้อเหรอ” ตันจ้วนพยักหน้า “ฉันนึกว่าเป็นเกมแบบที่จูเยว่

สนใจ ถ้าแบบนั้นก็...”

“ให้ตายสิ นายเห็นเขาเป็นคนยังไงเนี่ย” เอ็มเมอรัลด์ส่งเสียง

หึในล�าคออย่างไม่เหน็ด้วย “จะยงัไงเขากเ็ป็นแค่เดก็ผูห้ญงิธรรมดาๆ 

คนหนึ่งเท่านั้นเอง”

“คงงั้นมั้ง” ตันจ้วนนั่งลงบนโซฟาตัวยาวข้างฝูซิง มือข้างหนึ่ง

เอือ้มไปหยบิเครือ่งนวดจากด้านหลังฝซูงิแล้วยกขึน้มาพนิจิพเิคราะห์

อย่างละเอียด “นายนี่มีของแปลกๆ มาอยู่เรื่อยเลยนะ”

“อันนี้ใช้ดีมากเลยนะ! ตรงบอลนวดจะอุ่นๆ เวลาปวดเมื่อย

กล้ามเนื้อหรือรู้สึกเหนื่อย ใช้แล้วสบายสุดๆ เลย!” ฝูซิงหันไปหยิบ

เครือ่งนวดอกีอนัทีร่องอยู่ใต้เอวขึน้มา “ใช้กบัเครือ่งนวดส�าหรบัส่วน

เอวโดยเฉพาะอันนี้ ยิ่งเพิ่มความผ่อนคลายเป็นเท่าตัว! ราคาพิเศษ

ซือ้เป็นเซตแค่สามพนัห้าเท่านัน้ ถ้ามีบัตรนกัเรยีนด้วยลดอกี 10% คุม้

สุดยอด!”

เอ็มเมอรัลด์พยักหน้ารัวๆ อย่างตื่นเต้น “เยี่ยมมาก ฟังดูน่า

สนใจดี ช่วยฉันสั่งมาสักสิบชุดนะ ฉันจะเอาไปขายต่อในราคาเต็ม”

“ถ้าอยากสั่งนายก็สั่งเองสิ!”

“ความเหนื่อยล้า?” แบรดเลิกคิ้ว “ฉันนึกว่าชีวิตนายสบาย

มากๆ เสียอีก”
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“งานของสโมสรกลุม่ดาวกมุภ์เหนือ่ยมากเลยเหรอ” เอม็เมอ-

รลัด์นกึได้ว่าช่วงปฐมนเิทศ สมาชกิหลกัของสโมสรกลุม่ดาวกมุภ์ต้อง

ลงแรงช่วยอย่างเตม็ทีจ่นล้มพบัไปหลายคน “สนใจน�้ามนัหอมระเหย

ผ่อนคลายความเหนือ่ยล้าไหม หรอืจะเป็นซปุสมนุไพรมหศัจรรย์เพิม่

ก�าลังวังชาดี? อ้อ อันนี้พอดื่มแล้ว อวัยวะหนึ่งจะแข็งแรงปึ๋งปั๋งขึ้น

เป็นร้อยเท่าเลย—”

“หบุปากได้ไหม” แบรดขดัจังหวะเอม็เมอรัลด์แล้วหนัไปหาฝซูงิ 

เหมือนจะบอกให้ฝูซิงตอบค�าถามเม่ือครู่ของเขา ฝูซิงเกาหัวแกรกๆ 

อย่างกระอักกระอ่วนแล้วตอบว่า “เพราะว่าเทอมนี้ฉันลงเรียนเยอะ

ไปหน่อยน่ะ...”

“ได้ยินว่านายลงไปสามสิบหกหน่วยกิตเหรอ” ตันจ้วนใช้มือ

หนึ่งเท้าคาง สายตาซึ่งจ้องตรงมาที่ฝูซิงมีทั้งความชื่นชมและพินิจ

พิเคราะห์ปะปนกัน “นี่เป็นครั้งแรกที่มีคนอยู่อันดับสูงกว่าฉัน บน

กระดานจัดอันดับจ�านวนหน่วยกิต”

กระดานจัดอันดับจ�านวนหน่วยกิตของนักเรียน จะจัดอันดับ

ตามจ�านวนหน่วยกิตที่นักเรียนแต่ละคนเลือกลงในภาคเรียนนั้นๆ 

และเรียงล�าดับจากน้อยไปมาก แปะประกาศในห้องโถงใหญ่ของ

โรงเรียน เพื่อให้นักเรียนตรวจสอบว่าคลาสเรียนที่เลือกลงถูกต้อง

หรือไม่ นักเรียนโดยทั่วไปจะเรียนยี่สิบสามถึงยี่สิบแปดหน่วยกิตต่อ

ภาคเรียน ส่วนตันจ้วนเฉลี่ยอยู่ที่สามสิบหน่วยกิตต่อภาคเรียน

“เยอะขนาดนั้นเชียว?” เอ็มเมอรัลด์ประหลาดใจมาก “วิชา

บงัคบัมแีค่สบิแปดหน่วยกติเองไม่ใช่เหรอ นายลงวชิาเลอืกเยอะขนาด

นัน้ไปท�าไม” ถามจบกต็บมอืดงัฉาด และหาข้อสรุปด้วยตวัเองได้อย่าง

รวดเร็ว “ฉันรู้แล้ว นายคิดว่าถ้าลงเรียนเยอะจะคุ้มค่าเรียนกว่า 

ใช่ไหม จ่ายค่าเทอมเท่ากนัแต่ได้เรยีนเยอะกว่า เป็นวธิคิีดทีย่อดเยีย่ม
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และคุ้มค่าดีจริงเชียว!”

“หรอืว่านายเริม่เข้าใจความน่าหลงใหลของการศกึษาหาความ

รู้ แล้วก็...” ดวงตาของตันจ้วนสะท้านวาบ “เริ่มนึกอยากชิงคะแนน

อันดับหนึ่งของชั้นปีเราขึ้นมาแล้ว?”

“ใครเขาจะน่าเบือ่เหมอืนนาย” เอม็เมอรลัด์แขวะด้วยน�า้เสยีง

หงดุหงดิ “อีกอย่าง...ต่อให้เขาอยากท�าแบบนัน้จริงๆ เขากไ็ม่มีปัญญา 

ไม่มีทางสู้นายได้อยู่แล้ว”

“ก็จริง” ตันจ้วนพยักหน้า “เพราะนอกจากความพากเพียร

พยายามแล้ว ก็ยังต้องมีพรสวรรค์และสติปัญญาอันล�้าเลิศเหนือ

มนษุย์ธรรมดาทีต่ดิตวัมาแต่ก�าเนดิ คนทีม่ทีัง้พรสวรรค์และพรแสวง

พร้อมสรรพอย่างฉัน อันที่จริงหายากมากเลยทีเดียว”

แบรดได้ยินดังนั้นก็เหลือบหางตามองตันจ้วนอย่างเหยียด

หยาม เหมือนคนได้กลิ่นแก๊สไข่เน่าในลิฟต์

“ฉันแค่อยากหาความรู ้ใส่ตัวน่ะ” ฝูซิงหัวเราะแห้งอย่าง

กระอักกระอ่วน “ใช้ชีวิตไร้สาระมาตั้งสองปี ปีสุดท้ายก็อยากตั้งใจ

ให้มากขึ้น จะท�าตัวเป็นคนไร้ค่าไปตลอดมันไม่ได้หรอก...”

แบรดกับคนอื่นๆ หันมามองฝูซิง “ถ้านายมีความสุขที่จะท�า

แบบนั้นก็โอเค”

ตันจ้วนลุกขึ้นแล้วตบบ่าฝูซิงเบาๆ เป็นเชิงให้ก�าลังใจ “ในเมื่อ

รู้ว่าความสามารถของตัวเองยังด้อย ก็ต้องพยายามต่อไปนะ” เขา

มองฝูซิงด้วยแววตาเอาจริงแล้วพูดต่อว่า “แต่อย่าบอกว่าตัวเองเป็น

คนไร้ค่าเด็ดขาด” พูดจบก็เดินไปที่ชั้นวางหนังสือ แล้วหยิบวารสาร

วิทยาศาสตร์ฉบับล่าสุดขึ้นมาพลิกอ่าน

ฝูซิงตอบรับด้วยรอยยิ้ม

อนัทีจ่รงิ เขาแค่อยากใช้เวลากบัเพือ่นๆ ให้มากข้ึนอีกสกัหน่อย 
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วิชาเรียนไหนที่เพื่อนเลือกเรียน เขาก็อยากเลือกด้วย ปีนี้ปีสุดท้าย 

เขาอยากใช้เวลาให้คุม้ค่าทีส่ดุ ให้ทกุวนิาทแีละทกุนาทเีป็นเวลาทีเ่ขา

ไม่โดดเดี่ยว ไม่ว่าเวลาไหนก็อยู่เคียงข้างเพื่อนๆ ตลอดเวลา

เสียงเคาะแว่วมาจากบานประตู

“เข้ามาได้”

บานประตถูกูผลกัเปิดเข้าด้านใน นกัเรยีนหญงิสามคนสวมชดุ

ยูนิฟอร์มใหม่เอี่ยมที่ยังมีรอยพับเสื้อให้เห็นรางๆ มองปราดเดียวก็รู้

ว่าเป็นนักเรียนใหม่

“มีธุระอะไร”

“ขอรบกวนหน่อยนะคะ...” นักเรียนหญิงที่มีนัยน์ตาสีเขียวใส

กับผมสีน�้าตาลทองผูกเป็นแกละสองข้าง กวาดตามองคนทั้งสี่จาก

ห้อง 3C ก่อนสายตาจะมาหยุดอยู่ที่ฝูซิง เธอถอนใจเบาๆ ด้วยความ

ยินดีระคนชื่นชมอย่างที่สุด เอ่ยเสียงสั่นเครือด้วยความตื่นเต้นขึ้น

อย่างช้าๆ ว่า “ไม่ทราบว่าพวกเราจะมีโอกาสได้รับเกียรติ พูดอะไร

เล็กน้อยกับราชารัตติกาล และดาวมฤตยู รุ่นพี่เฮ่อฝูซิงไหมคะ”

ทัง้สีต่ะลงึตาค้าง ค�าคณุศพัท์และฉายาอนัแปลกประหลาดและ

แปร่งห ูท�าให้เซลล์สมองของพวกเขาหยดุท�างานไปชัว่ขณะ “ว่ายงัไง

นะ”

“ราชารัตติกาล? ดาวมฤตยู? เฮ่อฝูซิง?” ตันจ้วนหันไปมอง

กลุ่มเด็กสาวที่ยืนรอด้วยสีหน้าเอาจริง ในใจรู้สึกงุนงงอย่างที่สุด

“ฉันไม่แน่ใจว่านี่เป็นค�าประชดหรือค�าชมกันแน่...”

“ฟังดูเหมือนฉายาของชายเลี้ยงวัวเลย” เอ็มเมอรัลด์หัวเราะ 

“ฝูซิง นายไปก่อเรื่องอะไรไว้อีก”

ฝูซิงหัวเราะแห้งๆ “ฉันไม่รู้...” แม้เขาจะรู้สึกงุนงงกับฉายาที่

ทัง้พสิดารและเว่อร์วงัอลงัการ แต่ท่าทางของอกีฝ่ายกท็�าให้เขาปลืม้
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ใจและแปลกใจไม่น้อย “พวกเธอคือ?”

เป็นเกียรติ? การได้พูดกับเขา เฮ่อฝูซิง กลายเป็นเร่ืองทรง

เกียรติตั้งแต่เม่ือไร เพราะเขาได้เป็นสมาชิกถาวรของสโมสรกลุ่ม 

ดาวกุมภ์ ก็เลยได้รับการยกย่องและให้เกียรติแบบนี้หรือ แต่คงต้อง

ยอมรับว่า การได้ค�ายกยอจากรุ่นน้องสาวๆ แบบนี้ ท�าให้เขาปลื้มใจ

ไม่น้อย

“อลิซ แล็งดอน ชั้นปี 1 ห้อง A วีรกรรมของรุ่นพี่ที่บุกโจมตี

ศนูย์บญัชาการใหญ่ไวต์ไทรแองเกลิ ทัง้ยงัก�าราบสมาชกิระดบัสงูได้

ส�าเร็จ กลายเป็นข่าวดังของโรงเรียนเราไปแล้วค่ะ” นักเรียนหญิงที่

ผูกผมแกละสองข้างเล่าด้วยน�้าเสียงปลื้มปริ่ม ราวกับก�าลังบรรยาย

วีรกรรมเกียรติประวัติของวีรบุรุษผู้กล้า แววตาเปี่ยมไปด้วยความ

เลื่อมใสและย�าเกรง

“ใช่แล้วค่ะ แถมยังชิงกระดุมทองค�าของผู้บัญชาการใหญ่มา

ได้ส�าเร็จอีกต่างหาก!”

“รุ่นพี่เก่งที่สุดเลยค่ะ!”

เด็กสาวอีกสองคนพูดด้วยน�้าเสียงตื่นเต้น

ฝูซิงหน้าถอดสีทันควัน “ฉันไม่เก่งอะไรขนาดนั้นหรอก” นั่น

ไม่ใช่ผลงานของเขา เขาไม่ยิ่งใหญ่อะไรขนาดนั้น เขาไม่มีความ

สามารถอะไรสักอย่าง เป็นแค่คนอ่อนแอทีโ่ชคดีได้รับการปกป้องจาก

คนจิตใจดีกลุ่มหนึ่งก็เท่านั้น

เอ็มเมอรัลด์ แบรด และตันจ้วนหันมามองหน้ากัน

แม้ว่ามองเผินๆ การทัศนศึกษาครั้งนั้นจะจบลงอย่างสงบสุข 

แต่เรื่องที่ฝูซิงหายสาบสูญไร้ร่องรอยไปหลายวัน ยังคงเป็นปริศนาที่

ไม่กระจ่าง

หลังจากความลับเรื่องภารกิจล่าไวต์ไทรแองเกิลถูกเปิดเผย 
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พวกเขากไ็ม่กล้าพดูเรือ่งไวต์ไทรแองเกลิต่อหน้าฝซูงิอีก ดูเหมือนการ

พูดถึงเรื่องนี้ จะท�าให้พวกเขานึกถึงด้านมืดของทริปทัศนศึกษาคร้ัง

นัน้ และนกึถงึความเป็นจรงิทีพ่วกเขาได้ปิดบงัและหลอกลวงเฮ่อฝซูงิ

แม้เป็นไปเพราะเจตนาดี แต่ไม่มีใครอยากถูกปิดบังและ

ปกป้องตลอดเวลาเหมือนเป็นคนโง่

ไวต์ไทรแองเกิลจึงกลายเป็นหัวข้อที่อ่อนไหวและชวนให้

กระอกักระอ่วน จนกว่าวนัหนึง่กาลเวลาจะลบเลอืนความทรงจ�าจาก

ทริปทัศนศึกษาครั้งนั้น

“เรื่องราวของรุ่นพี่และลูกน้องของรุ่นพี่ เป็นก�าลังใจให้คน

จ�านวนมากเลยค่ะ” อลิซพูดต่อด้วยน�้าเสียงร่าเริง

“ลูกน้อง?” ค�าพูดนี้ท�าให้แบรดไม่พอใจเล็กน้อย “พูดถึงพวก

เราเหรอ”

“มีอย่างที่ไหนกัน! ฉันต่างหากที่ควรเป็นหัวหน้าทีม!” ตันจ้วน

ทุบโต๊ะปังแล้วลกุขึน้อย่างกราดเกรีย้ว “ฉนัสอบได้คะแนนเป็นอนัดบั

หนึ่งของชั้นปีติดต่อกันสี่ภาคเรียนเลยนะ!”

แบรดตบไหล่ตันจ้วนแล้วพูดว่า “และนายก็เป็นอันดับหนึ่งใน

การจัดอันดับ ‘คนที่คิดว่าตัวเองเก่ง’ และ ‘คนที่ไม่มีใครอยากคบ

ด้วยมากที่สุด’ ด้วยเหมือนกัน เพราะงั้นนั่งลงซะ”

“พวกเขาไม่ใช่ลกูน้อง พวกเขาเป็นเพือ่นของฉนั” ฝซูงิเอ่ยด้วย

น�้าเสียงเย็นชา “ฉันไม่ได้เก่งกาจอะไรขนาดนั้น ถ้าเทียบกับคนอื่นๆ 

ในโรงเรียนนี้ พวกเขาเหนือกว่าฉันแบบเทียบไม่ติด ฉันไม่มีอะไร

คู่ควรให้พวกเธอยกย่องหรอก”

“ท้ังกล้าหาญ ทั้งถ่อมตัว” อลิซเอ่ยอย่างปลาบปลื้ม “ต่อให้ 

ไม่พดูถงึวรีกรรมความกล้าหาญของรุน่พี ่รูปลกัษณ์อันหล่อเหลาและ

อุปนิสัยอ่อนน้อมถ่อมตัวของรุ่นพี่ ก็เป็นส่ิงที่น่าชื่นชมเป็นที่สุดเลย
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ค่ะ”

“หล่อ?” เอ็มเมอรัลด์กับแบรดย้อนถามด้วยน�้าเสียงเคลือบ

แคลง

“เขากพ็ดูไม่ผดินะ” ตนัจ้วนใช้มอืข้างหนึง่จบัคางแล้วมองฝซูงิ 

อย่างพินิจ ก่อนจะประเมินด้วยสีหน้าเอาจริงว่า “ช่วงปิดเทอมหน้า

ร้อนที่ผ่านมาฝูซิงโตขึ้นเยอะ โครงหน้าก็ชัดขึ้น เป็นผู้ใหญ่ขึ้น” เริ่ม

มีเค้าโครงคล้ายฝูชิงที่สวยแบบสง่างามและเยือกเย็น “ดูมีเสน่ห์ข้ึน

กว่าแต่ก่อนจริงๆ ถึงแม้จะไม่ได้หล่ออย่างเห็นได้ชัด แต่ก็เรียกได้ว่า

ไม่น่าเกลียด ไม่น่าเกลียดจริงๆ”

“อา...ขอบใจนะ—”

เอม็เมอรลัด์ท�าท่าขนลกุแล้วพดูว่า “ทีแ่ท้นายก็คอยสงัเกตฝซูงิ 

อยู่ตลอด”

แบรดขมวดคิ้ว “นายนี่มันวิตถารจริงๆ”

“หยุดพูดไร้สาระเด๋ียวน้ีนะ! ฉันแค่เป็นคนช่างสังเกต ใส่ใจ 

รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ไม่เหมือนพวกสมองทึบความรู้สึกช้าอย่าง

พวกนาย!”

“ในร่างกายของนาย ส่วนที่เล็กและละเอียดน่าจะไม่ใช่แค่

ประสาทรับรู้ของนายหรอกมั้ง” เอ็มเมอรัลด์สวนแล้วหัวเราะอย่างมี

เลศนัย

แบรดกบัเอม็เมอรลัด์หนัไปแปะมือกนั ช่วงนีพ้วกเขาเข้าขากนั

ได้ดีขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะเรื่องแกล้งและพูดแหย่ตันจ้วน

ปีศาจแมงมมุได้ยนิดงันัน้กก็ดัฟันกรอดแล้วตะคอกสวนว่า “ไอ้

พวกป่าเถื่อน ชั้นต�่า!”

ฝซูงิมองเพือ่นๆ ทีโ่หวกเหวกโวยวายเสยีงดงัลัน่ แล้วหนัมามอง 

อลซิด้วยสหีน้ากระอกักระอ่วนเลก็น้อย “อา...สรปุแล้วพวกเธอมเีรือ่ง
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อะไรถึงมาหาฉันเหรอ”

“พวกเราได้รับค�าสั่งมาค่ะ” อลิซหันไป สาวน้อยผมสีน�้าตาล

ยาวม้วนเป็นลอนที่ยืนอยู่ด้านหลังส่งม้วนกระดาษให้เธอ “พี่ทีน่าขอ

ให้พวกเราส่งจดหมายฉบบันี้ให้รุน่พีค่่ะ” พอเดก็สาวรบัม้วนกระดาษ

มาแล้ว ก็ส่งต่อให้ฝูซิง และให้ฝูซิงดูลายอักขระอาคมสีฟ้าจางที่หลัง

มือของเธอ นั่นคือสัญลักษณ์การทดสอบนักเรียนใหม่

ทีน่าได้รบัมอบหมายให้เป็นเสมยีนประจ�าภาคการศึกษานี ้และ

มีหน้าท่ีส่งข่าวและจดหมายต่างๆ แก่สมาชิก ม้วนกระดาษปิดผนึก

ด้วยครั่งตราสัญลักษณ์สโมสรกลุ่มดาวกุมภ์ คร่ังสีแดงก�่าราวกับ

โลหิต

เป็นสัญลักษณ์แทนการประชุมส�าคัญระดับ A

“ขอบคุณนะ” ฝูซิงจับมือที่มีอักขระอาคมของอลิซขึ้นมาไว้ใน

ระดับใบหน้าแล้วพูดว่า “ภารกิจเสร็จสมบูรณ์”

อักขระอาคมสีฟ้าใสที่หลังมือขาวเนียนเรืองแสงสีจางๆ ก่อน

จะอันตรธานไป ผิวหน้าสีขาวอมชมพูของสาวน้อยกลายเป็นสีแดง 

ระเรื่อ เพราะการกระท�าโดยไม่ตั้งใจของฝูซิงเมื่อครู่

“ขอบคุณเธอมากนะ อุตส่าห์ล�าบากเอาจดหมายมาส่ง” ฝูซิง

ยิ้มน้อยๆ ให้เด็กสาว

“มะ...ไม่ล�าบากเลยสกันดิค่ะ!” อลซิรบีชกัมือกลบัอย่างลนลาน 

“รุ่นพี่ก็สู้ๆ นะคะ!” พูดจบทั้งสามก็โค้งตัวต�่าแล้วถอยออกจากห้อง

นั่งเล่นรวมไปอย่างรวดเร็ว

พอบานประตูปิดลง ก็ได้ยินเสียงกร๊ีดกร๊าดด้วยความตื่นเต้น

และดีใจสุดขดีลอดผ่านประตมูาจากด้านนอก เสยีงหวัเราะและพูดคยุ

ของเด็กสาวค่อยๆ เคลื่อนที่ห่างออกไปจนเงียบลงในที่สุด

“ฝซูงิเอ๊ย...” เอม็เมอรลัด์ยิม้พลางจ้องหน้าอกีฝ่ายอย่างสนอก
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สนใจ “นายแอบดีใจละสิ”

“ไม่รู้เหมือนกัน” ฝูซิงตอบเสียงเรียบ “ก็คงแอบดีใจนิดหน่อย 

มั้ง” 

ในงานโรงเรยีนเมือ่ปีทีแ่ล้ว มาร์เกอรติร่ายอาคมเพิม่เสน่ห์ให้

เขา ท�าให้เขาเป็นทีช่ืน่ชมของคนอืน่ ครัง้นี ้หากมองเผนิๆ อาจเหมอืน

ว่าเขาใช้เสน่ห์ของตวัเองเอาชนะใจคนอืน่ แต่ใจเขาเองรูด้กีว่าใคร ว่า

สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นของปลอม

เขาฉกีเปิดเอกสาร เนือ้หาคอืประกาศแจ้งประชมุฉกุเฉนิ เวลา

ประชุมคือคืนนี้เวลาห้าทุ่ม พูดง่ายๆ คือหลังจากนี้อีกสี่ชั่วโมง ตอน

สามทุ่มเขามคีลาสเรยีนอาวธุระยะไกลภาคปฏบิตัเิป็นเวลาสองชัว่โมง 

เข้าเรียนกับเลโอนาร์ด

สถานที่ฝึกปฏิบัติคือเนินเขาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ

โรงเรียน อยู่ห่างจากห้องประชุมของสโมสรกลุ่มดาวกุมภ์ในหอคอย

หลักพอสมควร

ถ้าเข้าเรียนก่อนแล้วค่อยไปประชุม สงสัยจะไปไม่ทัน...

เพิ่งเปิดเรียนก็มีประชุมฉุกเฉินเสียแล้ว เกิดเร่ืองอะไรข้ึนอีก

นะ หรือชาลอมอะคาเดมี่จะจัดกิจกรรมใหญ่อะไรอีก พอคิดถึงทริป

ทัศนศึกษาที่ผ่านมา หัวใจของฝูซิงก็รู้สึกเจ็บแปลบน้อยๆ

คงไม่ใช่ ต้องฆ่าใครอีกแล้วใช่ไหม...



Chapter 02

คนใหญ่คนโตเอาแต่คุยโม้ 

พอเกิดเรื่องก็ปัดสวะให้พ้นตัว

อย่างเดียว



อาวุธหลักในคลาสอาวุธระยะไกลคือปืน จัดเป็นอาวุธร้อน 

ตรงข้ามกับดาบและกระบี่ต่างๆ ซึ่งเป็นอาวุธเย็น ไม่มีองค์ประกอบ

ของดนิปืนหรอืวตัถรุะเบดิ แต่แน่นอนว่าอาวธุลอบสงัหารสดุคลาสสกิ 

อย่างธนูและอาวุธขว้างต่างๆ ก็รวมอยู่ในหลักสูตรด้วย โดยเกณฑ์ 

ชี้วัดของคลาสนี้คือความแม่นย�าในการจู่โจมเป้าหมาย

ฝูซิงไปถึงอาคารเรียนข้างสนามฝึกก่อนเวลา เพื่อนร่วมคลาส

จ�านวนไม่น้อยรออยู่ก่อนแล้ว จริงอยู่ว่าคลาสเรียนศิลปะการต่อสู้ 

รูปแบบต่างๆ เป็นวิชาที่ได้รับความนิยมในหมู่นักเรียนอยู่พอสมควร 

แต่เนือ่งจากเวลาเรยีนเป็นวนัศกุร์กลางคนื นกัเรียนไม่น่ากระตอืรือร้น

รีบมาเข้าเรียนอย่างที่เห็นตอนนี้

เขาเดนิเข้าไปในห้องเรยีนแบบขัน้บนัได และเหน็คนกลุม่หนึง่

นั่งกระจุกกันที่มุมห้อง พอสังเกตดูให้ดี จึงเห็นว่าคนกลุ่มนั้นยืน

ห้อมล้อมรอบไอแซก นกัเรยีนเผ่าเลอืดสนีลิคนหนึง่ยนือยูข้่างไอแซก 

ด้วยท่าทีเคารพนบนอบ ไม่รู้ก�าลังหารือเรื่องอะไรกัน สีหน้าไอแซก

เคร่งขรึมและเยือกเย็น แม้เขาเอ่ยปากพูดเพียงไม่กี่ครั้ง แต่ทุกครั้ง

รัศมีแห่งความเป็นผู้น�าก็แผ่ซ่านจนสัมผัสได้

ไอแซกคนเก่าที่สวมเสื้อโค้ตตัวหนาทั้งวันทั้งคืน เงียบขรึมพูด

น้อย พยายามไม่เป็นจุดสนใจ ไอแซกคนที่นั่งท�ารายงานส่งสโมสร

กลุ่มดาวกุมภ์กับเขาในสวนดอกไม้คนนั้น วันนี้กลายเป็นหนึ่งในผู้น�า
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เผ่าเลือดสีนิล แล้วตัวเขาเล่า? ฝูซิงอดไม่ได้ที่จะทอดถอนใจ

ไอแซกสังเกตเห็นฝูซิง จึงบอกให้คนที่รายล้อมอยู่ออกไปก่อน 

เด็กหนุ่มร่างสูงเดินเข้ามาหาฝูซิง จากนั้นนั่งลงข้างเขาตรงที่นั่งแถว

หลังสุด

“ได้รับแจ้งประชุมด่วนแล้วใช่ไหม” มุมปากไอแซกปรากฏ 

รอยยิ้มล�าบากใจ “นัดประชุมตอนห้าทุ่มวันศุกร์ ไม่คิดถึงหัวอกของ

นักเรียนเลยเนอะ”

ฝูซิงพยักหน้าแล้วเสริมว่า “จริงด้วย หวังว่าจะไม่โดนเรียก 

ใช้งานช่วงเสาร์อาทิตย์นะ!”

หลังจากนั้นไม่นาน ฟลอรัลกับจูเยว่ก็เดินเข้ามาในห้องเรียน  

ฝซูงิกวกัมอืเรยีกพวกเขามานัง่ข้างๆ ไอแซกสลบัไปนัง่อกีฝ่ังของฝซูงิ

ติดมุมก�าแพง ส่วนจูเยว่กับฟลอรัลนั่งลงตรงที่นั่งว่างด้านหน้าฝูซิง

แม้การเปิดเผยตัวตนที่แท้จริง และได้รับเลือกเป็นผู้น�าเผ่า

เลือดสีนิลฝ่ายใต้ ท�าให้ไอแซกเติบโตและแข็งแกร่งข้ึนไม่น้อย แต่

เมื่อเจอผู้หญิง เขาก็ยังเผลอถอยออกห่างโดยสัญชาตญาณ

“ในตัวของเธอมียีนกระหายเลือดอยู่ เพื่อตัวเธอเอง และเพื่อ

ความปลอดภัยของผู้อ่อนแอที่ไม่มีความผิดเหล่านั้น เธอควรอยู่ให้

ห่างจากสตรีเพศ!”

นี่คือค�าสั่งสอนของอาจารย์ที่ควบคุมความประพฤติและจริย-

ธรรมของเขาในวยัเดก็ อาจารย์ใช้วธิทีีแ่ขง็กร้าวไร้ความปราน ีท�าให้

ค�าสั่งสอนนี้ประทับแน่นในจิตใต้ส�านึกของเขาอย่างไม่อาจลบเลือน

ฟลอรัลกับจูเยว่หนีบกระดานสเก็ตช์ภาพไว้ใต้แขน ตามตัวมี

กลิ่นผงคาร์บอนกระจายออกมาจางๆ นิ้วมือมีคราบสีด�าเทาเปื้อน 

เลก็น้อย เป็นร่องรอยจากคลาสเรยีนวชิาวจิติรศลิป์ขัน้สงูทีท่ัง้สองไป

เข้าเรยีนมาเมือ่ครู ่ฝซูงิเองกอ็ยากเข้าเรยีนด้วย แต่เขาไม่เคยลงเรียน
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วิจิตรศิลป์ขั้นพื้นฐาน จึงลงเรียนวิชานี้ไม่ได้

สิง่ท่ีเขาไม่เข้าใจกค็อื โรคอร์ตกไ็ม่เคยเข้าเรยีนวชิาวจิติรศลิป์

ขัน้พื้นฐาน แต่กลบัเลอืกเรยีนวชิานี้ได้ ไมต้่องพดูถงึว่าโรคอร์ตใช้วธิี

ไหนถึงขอเข้าเรียนวิชานี้ได้ส�าเร็จ สิ่งที่เขาสงสัยจริงๆ คือ เด็กหนุ่ม

ที่สนใจแต่เฉพาะเรื่องกิน รู้ตัวหรือเปล่าว่าตัวเองเลือกลงเรียนวิชา

อะไรไป

ฝซูงิย้อนนกึกลบัไปเมือ่เทอมทีแ่ล้ว ตอนทีจู่เยว่กับฟลอรัลออก

ไปวาดรูปนอกสถานที่ และโรคอร์ตขอไปด้วย 

“นี่อะไรน่ะ น่ากินจังเลย!” 

โรคอร์ตจ้องกล่องสีชอล์กของจูเยว่พลางอุทานอย่างตื่นเต้น

“ดินสอสีสีน�้าตาลนี่เหมือนป๊อกกี้เลยนะ ว่าไหม สีชมพูด้วย!”

ค�าพดูประโยคนีท้�าให้ฟลอรลักบัจเูยว่ถงึกบัต้องเพ่ิมกลอนลอ็ก

กล่องใส่อุปกรณ์ เพื่อไม่ให้เครื่องมือเขียนภาพของตัวเองถูกเขมือบ

เกลี้ยง

“วันน้ีวาดรูปอะไรน่ะ” ฝูซิงจ้องสมุดสเก็ตช์ของจูเยว่อย่าง

อยากรูอ้ยากเหน็ พร้อมกนันัน้กห็ยบิทชิชูเ่ปียกออกมาจากกระเป๋าเป้

ของตัวเองส่งให้เพื่อนทั้งสองเช็ดมือ

“ว้าว ขอบใจนะ!” จเูยว่ยิม้อย่างปลาบปลืม้ “ฝซูงิคอยดแูลพวก

เราตลอดเลย”

“ไม่ขนาดนั้นหรอก” ฝูซิงเกาหัวแกรกๆ อย่างเขินอาย “ฉัน

เรียนรู้มาจากจูเยว่นั่นละ”

จเูยว่มกัจะคอยดูแลทกุคนรอบตวัเหมือนเป็นคณุแม่ เขาอยาก

ให้ตวัเองเป็นเหมือนจเูยว่ สามารถมอบความอบอุน่ให้ทกุคนทีพ่บเจอ 

ผ่านการกระท�าเล็กๆ น้อยๆ ที่คนทั่วไปอาจมองข้าม

“ฝูซิงเป็นผู้ชายที่ดีมากๆ เลย” จูเยว่ทอดถอนใจอย่างชื่นชม 
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แล้วหนัไปยิม้กบัฟลอรลัอย่างมเีลศนยั ฟลอรลัยิม้บางๆ กลบัมาแทน

ค�าพูด

ฝูซิงไม่เข้าใจความนัยของค�าพูดนั้น ดูเหมือนสาวน้อยทั้งสอง

จะก�าลงัพดูคยุกนัด้วยสายตา แลกเปลีย่นเรือ่งตลกอนัลกึซึง้ทีรู่ก้นัอยู่

สองคน คนรอบข้างไม่มีทางเข้าใจได้เลย เขามองทิชชู่ที่เปื้อนคราบ

สีด�า แล้วเอ่ยถามว่า “ใช้ดินสอคาร์บอนวาดรูปเหรอ”

“ใช่แล้วละ” จูเยว่ย้ิมกว้าง มือก�าหมัดแน่นขณะพูดต่อด้วย

ความปลื้มปีติระคนสะใจ “หึๆๆ วาดผลไม้กับจานชามมาทั้งเทอม  

ในที่สุดก็ได้วาดรูปคนซะที!”

“สปัดาห์ทีแ่ล้วกว็าดไปแล้วไม่ใช่เหรอ” ฝซูงิย้อนนกึ “ฉนัจ�าได้

ว่าปีศาจทะเลสาวคนหนึ่งมาเป็นแบบให้วาดนี่นา?”

ปีศาจสาวนัง่บนเก้าอีห้นิ ท่อนล่างมีเพยีงผ้าขาวผนืหนึง่วางปิด

เหนือตัก เผยให้เห็นเรือนร่างอันสะโอดสะองอรชร ท่อนบนของเธอ

เปลือยเปล่า มีเพียงผมยาวสลวยสีด�าขลับสยายลงคลุมเหนือหน้าอก 

เนือ้หนงัมงัสาทีถ่กูอ�าพรางบางส่วนยิง่เร้าให้ดนู่าค้นหาอย่างประหลาด

“อ้อ ใช่” ใบหน้าของจูเยว่ฉายแววไม่ยี่หระ แต่ยังฉาบด้วย 

รอยยิ้มบาง “เฮเลนน่าที่อยู่ปีสอง เขาสวยมากเลย แต่คนที่มาเป็น

แบบให้ในสัปดาห์นี้มันช่างน่า...” จูเยว่ชะงักไปครู่หนึ่ง เหมือนก�าลัง

พลกิหาคณุศพัท์ทีเ่หมาะสมจากพจนานกุรมในสมอง “เอ่อ น่ารัก และ

โดดเด่นไม่เหมือนใครมากๆ เลย”

ฝูซิงพนันกับตัวเองในใจ ว่าค�าแรกท่ีเกือบหลุดจากปากจูเยว่

ก่อนค�าว่าน่ารัก ต้องเป็นค�าว่าน่ากินแน่นอน

“ใครเหรอ”

จูเยว่กับฟลอรัลหันมามองหน้ากัน มุมปากปรากฏรอยยิ้มมี

เลศนัย แล้วจูเยว่ก็ส่งสมุดสเก็ตช์ภาพในมือให้ฝูซิง
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ฝซูงิพลกิเปิดสมดุไปทลีะหน้า ทลีะหน้า พอถงึหน้าทีม่ภีาพของ

เฮเลนน่า เขาก็แอบหยดุดแูวบหนึง่—ช่วยไม่ได้นีน่า จเูยว่วาดรปูเก่ง

ออกขนาดนี ้แถมเฮเลนน่ากส็วยสดุๆ ถ้าเขาไม่อยากดนูานๆ สแิปลก

—แล้วเขาก็พลิกหน้าถัดไป

“เฮ้ย!”

เด็กหนุ่มผมสั้นในภาพเปลือยร่างท่อนบนนั่งอยู่เหนือเสาหิน 

ข้อศอกวางเหนือหัวเข่า มือเท้าคาง เหมือนรูปประติมากรรม คน

ครุ่นคิด อันมีชื่อเสียง

เรือนร่างเพรียวบางมีมัดกล้ามอันก�าย�า กล้ามเนื้อและโครง

กระดูกได้สัดส่วนสมบูรณ์แบบ ทั้งแข็งแกร่งและยืดหยุ่นในเวลา

เดียวกัน โครงหน้าคมชัดหล่อเหลาปานรูปสลัก ใบหน้าอันคุ้นเคยที่

เขาเห็นจนชินตาตลอดสองปีกว่า แต่เขาไม่เคยเห็นสีหน้าโดดเดี่ยว 

ลึกซึ้งและเคร่งขรึมแบบนั้นของอีกฝ่ายมาก่อนเลย

“โรคอร์ต?” ฝูซิงประหลาดใจมาก “ท�าไมเขามาเป็นแบบได้

ล่ะ”

“ถึงนิสัยเขาจะแปลกๆ แต่รูปลักษณ์ภายนอกของเขาเหมาะ

เป็นแบบสเก็ตช์ภาพที่สุดเลย”

“อา...แต่ถ้าตัวเขาเองมาเป็นแบบ เขาก็วาดรูปไม่ได้น่ะสิ”

“นายคิดว่าท�าไมเขาถึงลงเรียนวิชาวิจิตรศิลป์ขั้นสูงได้ล่ะ”  

ฟลอรัลอธิบายเสียงแข็ง “อาจารย์วิกเตอร์อยากดึงเขามาเป็นแบบ 

เลยยอมให้เขาลงเรียนได้โดยไม่มีเงื่อนไข แถมยังรับประกันคะแนน

สอบปลายภาคผ่านฉลุย ต่อให้นอนเฉยๆ ก็สอบผ่าน”

“ดีจังเลย!” เกิดมาหล่อนี่มีบุญจริงๆ ฝูซิงจ้องภาพนั้นแล้วพูด

อกีว่า “ฉนัไม่เคยเหน็โรคอร์ตท�าหน้าแบบนีม้าก่อนเลย พวกเธอท�าได้

ยังไงน่ะ”
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“ง่ายมาก” ฟลอรัลเอ่ยด้วยน�้าเสียงเรื่อยเฉื่อย “เอาของหวาน

ไปวางไว้ตรงหน้า แล้วบอกเขาว่าต้องรออีกสองชั่วโมงถึงจะได้กิน” 

ระหว่างที่คุยกันอยู ่นั้น ร่างสูงชะลูดสีด�าก็เดินเข้ามาใน

ห้องเรียนอย่างช้าๆ และเดินมาที่แถวด้านหลัง

เลโอนาร์ด ชวาร์ซ รูมเมทของฝูซิงนั่นเอง

“Hi! เป็นยังไงบ้าง” ฝูซิงขยับเข้าด้านในให้เลโอนาร์ดมีที่นั่ง

ไอแซกยกมือขึ้นทักเลโอนาร์ด ร่างสูงชะลูดพยักหน้ารับแล้ว

หย่อนตัวลงนั่งข้างฝูซิง

ทนัททีีเ่ลโอนาร์ดเดินเข้ามา เสยีงจอแจในห้องพลนัเบาไปถนดั

หู แม้เป็นเวลาเพียงเสี้ยววินาที แต่การเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน 

สะท้อนให้เห็นอะไรหลายอย่าง

ผู้น�าเผ่าเลือดสีนิลทางเหนือ กับผู้น�าทางใต้ที่เพ่ิงข้ึนสู่อ�านาจ 

ปรากฏตวัในสถานทีเ่ดยีวกนั ทกุคนแอบลอบสงัเกตสหีน้าและท่าทาง

ของสองฝ่ายอย่างใกล้ชดิ วเิคราะห์ว่าการขึน้สูอ่�านาจของไอแซกเป็น

ภัยคุกคามต่อตระกูลชวาร์ซหรือไม่ ฝ่ายใดจะถือไพ่เหนือกว่า เก็บ

ข้อมูลเพื่อประเมินว่าในอนาคตควรยืนอยู่ฝ่ายใด

ในโลกอนัวุน่วายโกลาหล การเสาะหาภผูาทีม่ัน่คงไว้พ่ึงพิง ง่าย

และรวดเร็วกว่าการพยายามฝึกฝนตนเองให้กล้าแกร่งมากนัก

เลโอนาร์ดเพิ่งเสร็จจากคลาสเรียนวิชาประวัติศาสตร์ปรัชญา

ตะวันตก วิชาเลือกที่ใช้เวลาเรียนนานถึงสองเทอม หนึ่งในสุดยอด

วิชาที่คนเลือกเรียนน้อยที่สุด สอนโดยอาจารย์ชีรอน โบแลต ชนเผ่า

เซ็นทอร์ที่อายุมากที่สุดในโรงเรียน หนึ่งในทายาทผู้สืบเชื้อสายเผ่า

เซน็ทอร์ท่ีเหลอืจ�านวนน้อยเตม็ท ีต่อให้รวมนกัเรยีนทีด่รอปกลางคนั

ไปด้วย จ�านวนคนเข้าเรียนแต่ละคาบก็ไม่เคยเกินสิบคนเลยสักครั้ง

“เมื่อกี้เรียนอะไรมาเหรอ” ฝูซิงถามอย่างใคร่รู้ แม้ว่าทุกครั้ง
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เขาจะไม่เคยเข้าใจค�าตอบของเลโอนาร์ด แต่ก็ยังมีความสุขกับการ

ถามและฟังเรื่องราวจากอีกฝ่ายเสมอ

“เกออร์ค เฮเกิล นักปรัชญาลัทธิจิตนิยมชาวเยอรมันที่มีชีวิต

ในช่วงศตวรรษทีส่บิเก้า” เลโอนาร์ดเว้นจงัหวะครูห่นึง่ ก่อนจะพดูต่อ

ด้วยน�า้เสยีงภมูใิจน้อยๆ ทีแ่ทบสมัผสัไม่ได้ “เขาเกดิทีเ่มอืงชตทุท์การ์ท 

ด้วย ฉันกับเลอาห์เคยไปเยี่ยมชมบ้านเกิดของเขา และมีเอกสาร

ต้นฉบับที่เขียนด้วยลายมือของเขาเก็บรักษาไว้ที่บ้านของเราด้วย”

“จรงิเหรอ” ฝซูงิเอ่ยพลางถอนใจเบาๆ อย่างชืน่ชม แม้เขาไม่รู้

สักนิดว่าเฮเกิลเป็นใคร แต่การได้เก็บสะสมวัตถุของบุคคลส�าคัญใน

ประวตัศิาสตร์โลก ต้องเป็นเรือ่งเจ๋งมากแน่ๆ “เขามีวลทีองดังๆ อะไร

บ้างไหม”

เลโอนาร์ดหยุดคิดครู่หนึ่งก่อนจะตอบว่า “สิ่งที่เราได้เรียนรู้

จากประวตัศิาสตร์และประสบการณ์คอื มนษุย์ไม่เคยเรียนรู้สิง่ใดจาก

ประวัติศาสตร์เลย”

“ลึกล�้าจังเลย...” เหมือนเขาไม่มีผิด วันไหว้พระจันทร์กินเนื้อ

ย่างบาร์บีคิวทีไร เป็นอันต้องท้องเสีย แต่ทุกปีก็ยังยืนกรานจะไปปิ้ง

บาร์บีคิวบนดาดฟ้าบ้าน ไม่เคยหลาบจ�า นี่ละ หลักการเดียวกับสิ่งที่

เลโอนาร์ดพูดเป๊ะ

อาจารย์อาร์เธอร์ ปีศาจเหยี่ยวเพเรกรินที่เป็นผู้สอนวิชานี้เดิน

เข้ามาในห้อง เสียงคุยจ้อกแจ้กเงียบกริบทันที

“แต่ฉนัชอบอกีประโยคหนึง่มากกว่า” เลโอนาร์ดกระซบิ “ชวีติ

จะมีคุณค่า ก็ต่อเมื่อเรามีสิ่งที่มีคุณค่าเป็นเป้าหมายของชีวิต”

ฝูซิงนึกอยากแบ่งปันสิ่งที่ตัวเองคิดกับเลโอนาร์ด แต่อาจารย์

ประจ�าวิชาเริ่มสอนด้วยเสียงดังกังวานเสียก่อน

มีสิ่งที่มีคุณค่าเป็นเป้าหมายของชีวิต...แล้วอะไรล่ะคือสิ่งที่มี
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คุณค่า นิยามของค�าว่า ‘คุณค่า’ ส�าหรับแต่ละคนแตกต่างกัน สิ่งที่

เราคิดว่ามีคุณค่า อาจเป็นเรื่องเลวร้ายส�าหรับคนอื่นก็ได้

เช่นว่า อิสรภาพและเกียรติภูมิที่เป็นเป้าหมายของสิ่งมีชีวิต 

เผ่าพันธุ์พิเศษ และความยุติธรรมที่เป็นเป้าหมายของศาลแห่งการ

ช�าระล้าง

อย่างไรก็ตาม เขาเองไม่รู้ว่าเป้าหมายของตัวเองคืออะไร เขา

สงสัยว่าชีวิตของเขามีคุณค่าหรือไม่

ฝูซิงเผลอขมวดคิ้วโดยไม่รู้ตัว ช่วงนี้เขามักจะเอาทุกเร่ืองไป

โยงกับไวต์ไทรแองเกิล และทุกเรื่องก็ท�าให้เขารู้สึกถึงอนาคตอัน

คลุมเครือและเคว้งคว้างของตัวเขาเอง ท�าให้เขาว้าวุ่นใจอย่างที่สุด

ราวกบัพระเจ้าก�าลงักลัน่แกล้งเขา ท�าให้เขาคอยนกึถงึเรือ่งที่

ไม่อยากนึกถึงอยู่ตลอดเวลา

วิธีสอนของอาร์เธอร์เหมือนปืนกล ชัดเจน รวดเร็ว ตรงเป้า 

ใช้เวลาเพียงสามสิบนาทีก็อธิบายเนื้อหาส�าคัญของส่วนทฤษฎีจนจบ

สมบูรณ์ หลังจากนั้น อาจารย์ที่เชื่อม่ันว่าการปฏิบัติจริงส�าคัญกว่า

ทฤษฎี ก็น�าเหล่านักเรียนมุ่งหน้าไปยังสนามฝึกชั้นใต้ดิน

นักเรียนยืนเรียงแถวหน้าสถานีฝึก ทุกคนค่อยๆ บรรจุซอง

กระสุนอย่างระมัดระวังตามวิธีที่ได้เรียนมา และเริ่มซ้อมยิง

เลโอนาร์ดหันหน้าเข้าหาเป้ารูปคนที่ตั้งอยู่ด้านหน้า บรรจุ

กระสุน เหนี่ยวไก และยิง ตามขั้นตอนในทฤษฎีที่ได้เรียนเมื่อครู่ 

เสยีงปืนดงัขึน้ แม้ว่ากระสนุยงิถกูเป้า แต่ไม่ถกูจดุส�าคญั ป้ายดจิติอล

ด้านบนปรากฏคะแนนกลางๆ ไม่ต�่าไม่สูง คะแนนเต็มสี่ร้อย เขาได้

หนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดคะแนน ถือว่ายังต้องพัฒนาอีกมาก

เลโอนาร์ดถอนใจอย่างแผ่วเบา ก่อนจะบรรจกุระสนุในซองปืน

อีกครั้งและฝึกต่อ
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เลโอนาร์ดช�านาญอาวุธประเภทดาบและการโจมตีระยะ

ประชิดมากกว่า แต่ในสนามรบจริง ยิ่งมีทักษะติดตัวมากเท่าไร ก็ยิ่ง

มีโอกาสสังหารศัตรู และปกป้องตัวเองได้มากขึ้นเท่านั้น

เสียงพึมพ�าอย่างชื่นชมแว่วมาจากอีกด้านหนึ่งของสถานีฝึก 

เลโอนาร์ดหันไปมองและสบตาเข้ากับไอแซกที่เพิ่งวางปืนเข้าพอดี 

เมือ่มองป้ายคะแนนของอกีฝ่าย กเ็หน็ว่าไอแซกได้สามร้อยห้าสบิหก

แต้ม เยอะกว่าเขาเกือบสองเท่า

“ยิงได้ดีนะ” เลโอนาร์ดเอ่ยชมอย่างใจกว้าง “เผ่าเลือดสีนิลที่

ช�านาญการใช้ปืนมีไม่เยอะ”

“ตอนเด็กๆ ไปล่าสัตว์ในป่าบ่อย เลยได้ฝึกบ้างนิดหน่อยน่ะ” 

ไอแซกยิม้อย่างถ่อมตวัแล้วพดูต่อว่า “ผูเ้ป็นเลศิด้านศลิปะการใช้ดาบ

ต่างหาก ถึงจะเป็นวีรบุรุษที่แท้จริง”

“ผูท่ี้เอาชวีติรอดในสนามรบได้ต่างหาก ถงึจะเป็นวรีบรุษุทีแ่ท้

จริง”

เสียงอุทานอย่างไม่อยากเชื่อสายตาดังข้ึนอีกระลอก ทั้งสอง

หนัไปมองพร้อมกนั และเหน็ว่าป้ายคะแนนด้านหน้าฝซูงิ แสดงตวัเลข

สามร้อยแปดสิบเก้าแต้ม เป็นคะแนนที่สูงจนชวนตะลึง

“ฝูซิง! เธอเก่งจังเลย! คมในฝักแท้ๆ เลยนะเนี่ย!” จูเยว่มอง

ฝูซิงด้วยแววตาเลื่อมใส “เท่จัง! เดี๋ยวเธอช่วยสอนฉันด้วยสิ!”

พอเห็นแววตาที่เป็นประกายด้วยความหวังและความตื่นเต้น

ของจเูยว่ ฝซูงิอดนกึไม่ได้ว่าโชคดเีหลอืเกนิทีแ่บรดไม่เลอืกเรยีนวชิา

นี้ ไม่งั้นเจ้าหมาบ้านั่นอาจจะแกล้งพลั้งมือ ลั่นไกยิงกระสุนใส่เขาสัก

สองสามนัด

“นายไปฝึกมาจากไหนน่ะ—” ฟลอรัลถามด้วยน�้าเสียง

ประหลาดใจระคนสงสัย
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สายตาชืน่ชมของคนรอบข้างท�าให้ฝซูงิยดือกด้วยความภาคภมิู

“ตลาดกลางคืนซื่อหลินไงล่ะ ใครๆ ก็เรียกฉันว่าราชาร้อย

แต้ม” ฝซูงิพดูพลางยิม้มมุปากเหมอืนเป็นเรือ่งง่ายราวกบัปอกกล้วย 

“ฉนัเคยกวาดของเล่นกบัฟิกเกอร์ทัง้แผงกลบับ้านภายในคืนเดียวด้วย

นะ” คืนนั้น เถ้าแก่เจ้าของแผงเกมยิงปืนยืนมองเขาด้วยน�้าตาแห่ง

ความแค้นท่ามกลางสายลมหนาวที่พัดกระหน�่า แต่ไม่อาจเฟ้นหาค�า

พูดใดๆ มาระบายความกราดเกรี้ยวในใจ 

“เก่งจริงนะ”

ฝซูงิเลกิคิว้เลก็น้อยแล้วพยายามเก๊กเท่ด้วยการเลือ่นปืนมาไว้

ข้างริมฝีปาก ตอนแรกเขาอยากเป่าปากกระบอกปืนแบบหล่อๆ 

เหมือนที่เห็นในหนัง แต่ดันโดนปากกระบอกที่ร้อนจัดลวกปากแทน 

ท�าให้เขาต้องรีบแลบลิ้นเลียปากตัวเอง ภาพลักษณ์สุดเท่เมื่อครู่

อันตรธานวับไปในพริบตา

มุมปากของเลโอนาร์ดกับไอแซกยกขึ้นเป็นรอยยิ้มน้อยๆ 

พร้อมกัน เพียงแต่รอยยิ้มของเด็กหนุ่มผู้เยือกเย็นอาจไม่เผยให้เห็น

อย่างชัดเจนเท่าอีกคน

ทกุคนสนอกสนใจความเก่งกาจของฝซูงิอยูเ่พยีงไม่นาน กแ็ยก

ย้ายกลับไปที่โซนฝึกของตัวเอง เสียงฮือฮาสงบลงภายในเวลาเพียง

ไม่กี่นาที ส่วนฝูซิงก็กลับไปฝึกต่อเช่นกัน

เสียงปืนลั่นเป็นจังหวะตามการเหนี่ยวไก กระสุนทะลวงผ่าน

กลางศีรษะของเป้ารูปคนที่อยู่ตรงหน้า ความสนอกสนใจและเสียง

ชื่นชมของทุกคนเม่ือครู่ ท�าให้หัวใจเขาพองโตด้วยความยินดีและ

ภูมิใจ แต่เวลาผ่านไปเพียงไม่นาน สมองของเขาเองก็เริ่มกลั่นแกล้ง

เขาอีกครั้ง เหมือนหัวใจของเขาถูกราดด้วยน�้าเย็นจัดทั้งถัง

ยิงแม่นแล้วยงัไง ถ้าอยูบ่นสนามรบจรงิ เขาจะกล้ายงิศตัรูเหรอ 
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เขามคีวามกล้ามากพอจะแบกรบัความรูส้กึผดิจากการพรากชวีติของ

คนคนหนึ่งไหม

เขานกึถงึสิง่ทีฟ่ลอรลัพดูในวนัปฐมนเิทศ นกัเรยีนจ�านวนมาก

พยายามฝึกฝนตวัเองให้แขง็แกร่ง เหมือนก�าลังเตรยีมตวัรบัสงคราม

จริงๆ

ตอนท่ีคนอืน่ๆ ชีล้�ากล้องไปทีเ่ป้าหมาย พวกเขาจนิตนาการว่า

เป้ายิงเป็นอะไรนะ ไวต์ไทรแองเกิลเหรอ หรือว่ามนุษย์ทั้งหมดบน

โลก?

เขาเลือกเรียนวิชานี้ เพราะอยากเข้าเรียนพร้อมเลโอนาร์ด  

ไอแซก ฟลอรัล จูเยว่ แล้วก็เพื่อนคนอื่นๆ แค่เท่านั้น แต่พอเห็นคน

เรียนเยอะขนาดนี้ กลับท�าให้เขาหงุดหงิดอย่างบอกไม่ถูก

บ้าที่สุด! ฝูซิงใช้มือขยุ้มผมตัวเองแรงๆ

ท�าไมอะไรๆ ต้องยุ่งยากขนาดนี้ด้วย! แล้วท�าไมเขาต้องคิด

อะไรมากมายด้วย!? อันที่จริงเขาไม่มีสิทธิ์คิดอะไรด้วยซ�้า

เขาก็แค่ปีศาจไม่เอาถ่านตนหนึ่ง ตัวประกอบที่ไม่สลักส�าคัญ

อะไร หากเทียบเป็นกระดานหมากรุก เขาไม่มีคุณสมบัติพอจะเป็น

หมากทหารด้วยซ�้า อย่างมากก็เป็นได้แค่เส้นสีด�าทีล่ากตดัเป็นตาราง

วางตัวหมาก เป็นส่วนหนึ่งของสนามรบ แต่ไม่มีผลใดๆ กับการ

ขับเคี่ยวและต่อสู้

เหลือเวลาอีกสิบนาทีก่อนจบคลาสเรียน ไอแซกไปหาอาจารย์

อาร์เธอร์เพื่อขอออกก่อนเวลา ส่วนอาร์เธอร์ก็อนุญาตด้วยรอยยิ้ม

กว้างในทันที ราวกับรู้อยู่แล้วว่าประเด็นการประชุมรอบนี้คืออะไร

ก่อนที่ฝูซิงกับไอแซกจะออกจากสนามฝึก อาร์เธอร์ยืนพิง

ก�าแพงแล้วหันมาโบกมือลาทั้งสอง “รักษาตัวนะ”

ค�าพูดของอาจารย์ท�าให้ฝูซิงสังหรณ์ใจไม่ดีเลย
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พวกเขามาถึงห้องประชุมในหอคอยหลักตอนห้าทุ่มตรง พอ

ผลักเปิดประตู ก็เห็นว่าหลังโต๊ะประชุมทรงเกือกม้ากลางห้องมีคน

นั่งอยู่เต็มแล้ว นอกจากสมาชิกสโมสรกลุ่มดาวกุมภ์ ยังมีอาจารย์

ระดบัอาวโุสหลายคนอย่างซามุคาวะและกรอทท์นัง่อยูด้่วย ซามคุาวะ

คืนสภาพเป็นชายวัยกลางคนหน้าตาขึงขังน่ากลัวจนระคายสายตา

เหมือนเดิมแล้ว นอกจากนี้ยังมีกลุ่มผู้อาวุโสที่ฝูซิงไม่เคยเห็นมาก่อน 

แต่มองปราดเดียวก็รู้ว่าเป็นบุคคลส�าคัญท่ีมีอ�านาจและทรงอิทธิพล 

ชีรันที่หายหน้าหายตาไปนานก็นั่งอยู่ในที่ประชุมด้วย

ครูใหญ่ซาบิทันนั่งเป็นประธานอยู่ตรงกลางด้านในสุด และมี

ชายนัยน์ตาสีฟ้าเขียว ผมยาวสีบลอนด์ทองนั่งอยู่ข้างๆ ในต�าแหน่ง

ประธานเช่นเดียวกนั รปูลกัษณ์ภายนอกของชายคนนัน้เหมอืนมนษุย์

ในวัยยี่สิบต้น ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นอาจารย์ใหม่ที่เข้ามาพร้อม

นักเรยีนรุน่ใหม่ แต่ใบหน้าของเขากลบัระบายด้วยรอยยิม้ยโส ราวกบั

ก�าลังดูหมิ่นทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ มือข้างหนึ่งเท้าคาง ตาจ้อง

ตรงมาท่ีทางเข้า ดวงตาทีส่่องประกายวบัวาวราวกบัอญัมณจ้ีองทกุคน

ที่เดินเข้ามาอย่างตั้งใจ

ดวงตาคู่นั้นท�าให้ฝูซิงรู้สึกอึดอัดมาก

พอทุกคนนั่งประจ�าที่แล้ว อาจารย์เพเลสซึ่งท�าหน้าที่ด�าเนิน

รายการก็กล่าวเริ่มการประชุมด้วยเสียงดังกังวาน

“ชาลอมอะคาเดม่ีรูส้กึเป็นเกยีรตอิย่างยิง่ทีท่กุท่านเดนิทางมา

เยือนโรงเรียนของเราในวันนี้ แม้ว่าสาเหตุที่ทุกท่านมารวมตัวกันใน

วันนี้มิใช่เรื่องน่ายินดี แต่การที่ชาลอมได้รับเลือกให้เป็นสถานที่เปิด

การประชมุ แสดงให้เหน็อย่างชดัแจ้งว่าชาลอมได้รบัการยอมรบัจาก

ทุกท่าน—”

“สิ่งที่เรายอมรับคือศักยภาพในการรบที่ชาลอมเก็บสะสมไว้ 
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ส่วนทฤษฎีอันแสนยิ่งใหญ่เรื่องการอยู่ร่วมกันโดยสันติอะไรนั่น...” 

ชายผมทองหวัเราะเบาๆ “เป็นแค่อดุมการณ์” อดุมการณ์ทีเ่ขาหมาย

ถึง คือความฝันเพ้อเจ้อที่ไม่มีวันเกิดขึ้นในโลกความเป็นจริง

เพเลสขมวดคิว้ ความไม่พอใจฉายชดับนใบหน้า “อาจเป็นเช่น

นั้นก็ได้กระมังครับ ท่านเลสลี่ แต่อาจไม่ใช่ทุกคนที่คิดเช่นนั้น คน

ส่วนใหญ่ยังคงโหยหาสันติภาพ—”

“อ้อ สันติภาพเหรอ” เลสลี่หัวเราะ ราวกับสิ่งที่อีกฝ่ายพูดเป็น

เรื่องตลกของเด็กไร้เดียงสา “ข้ออ้างของพวกอ่อนแอที่ไร้ความ

ทะเยอทะยาน เหล่านักรบผู ้ยิ่งใหญ่ที่สละชีพอย่างห้าวหาญใน

สงครามศักดิ์สิทธิ์ ต้องเห็นด้วยกับข้อโต้แย้งของคุณแน่ๆ”

“แก—” ความไร้มารยาทของเลสลี่ท�าให้เพเลสโกรธจัด ใบหู 

ดวงตา และปลายเล็บของเขาเริ่มเปลี่ยนรูปร่างเพราะความกราด

เกรี้ยว เผยให้เห็นรูปลักษณ์ที่แท้จริง

“ขอบคุณส�าหรับค�ากล่าวเปิดงานของอาจารย์เพเลสนะครับ” 

ซาบิทันเอ่ยอย่างนิ่มนวล “งั้นเราเริ่มเข้าสู่หัวข้อประชุมกันเลย” พูด

จบก็ลุกขึ้นและเริ่มน�าทุกคนเข้าสู่วาระการประชุม

เหล่าสมาชิกสโมสรกลุ่มดาวกุมภ์ที่น่ังอยู่อีกด้านแอบถอนใจ

ด้วยความโล่งอก พวกเขาไม่เคยเห็นพวกอาจารย์กระทบกระทั่งกัน

อย่างเปิดเผยเช่นนี้มาก่อน

ฝูซิงแอบจ้องเลสลี่อยู่เงียบๆ เลสลี่หน้าตาดี แต่ท่าทางจะเป็น

คนนิสัยแย่มากๆ เส้นผมยาวสลวยราวกับแพรไหมสีทอง ใบหน้าขาว

นวลดุจปุยหิมะ ดวงตากระจ่างใสราวกับทะเลสาบ รูปโฉมอีกฝ่าย

ท�าให้เขานึกถึงเอ็มเมอรัลด์

ไม่ใช่แค่เอ็มเมอรัลด์ เลสลี่กับชีรันที่นั่งอยู่ในห้องประชุมนั้น

ด้วยก็มีหลายส่วนที่คล้ายกัน
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เขาคงเป็นเอลฟ์ธาตลุมเหมือนกันละมัง้...ฝซูงิแอบเดาอยู่ในใจ

เป็นเอลฟ์ธาตุลมเหมือนกันแต่กลับแตกต่างกันขนาดนี้ เอ็ม- 

เมอรลัด์กบัชรีนันสิยัต่างกนัราวฟ้ากบัเหว แต่พอได้รูจ้กักบัทัง้สองคน 

ก็สัมผัสได้ว่าแท้จริงแล้วโดยเนื้อแท้ทั้งสองไม่ต่างกัน เป็นคนจิตใจดี

ที่ปรารถนาดีต่อคนอื่น แต่เลสลี่ตรงกันข้าม ทั้งค�าพูดและทัศนคติ

ของเขา ล้วนแสดงความเป็นทรราชผู้โหดเหี้ยมอย่างชัดเจน

“สาเหตุที่เชิญทุกท่านมารวมตัวกันในวันนี้ ไม่ใช่เรื่องอื่นใด

นอกจากสถานการณ์การปะทะกับศาลแห่งการช�าระล้างที่ทวีความ

รุนแรงขึ้นทุกขณะ สิ่งที่เราประสบอยู่ในเวลานี้คือวิกฤตการณ์ร้าย

แรงที่สุดในรอบสามร้อยปี จ�านวนสิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์พิเศษที่บาดเจ็บ

และเสียชีวิตพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์” ซาบิทันเว้นจังหวะครู่หนึ่งก่อน

จะพดูต่อ “ต้นเหตขุองสภาพการณ์อนัเลวร้าย คอืจ�านวนของวญิญาณ

ต้องสาปท่ีพุ ่งสูงอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน แม้กระทั่งพ้ืนที่เขต

ออสเตรเลยีและนวิซแีลนด์ แอฟรกิาใต้ รวมถงึเอเชยีตะวนัออกทีเ่ดมิ

จัดอยู่ในกลุ่มพื้นที่สีเขียว ความเสี่ยงระดับหนึ่ง เวลานี้ก็กลายเป็น

พื้นที่สีส้ม ความเสี่ยงสูงระดับสี่”

ชายผมด�าที่นั่งอยู่ทางขวาของเลสลี่ยกมือขึ้น “สายสืบของผม

ให้ข้อมลูว่า ขณะนี้ไวต์ไทรแองเกิลได้จัดเตรยีมทพัวญิญาณต้องสาป

ไว้พร้อมแล้ว และได้กระจายทพัไปยงัศนูย์บัญชาการทัว่โลก หากพวก

มันรวมพลังกันละก็...”

ค�าพูดนี้ท�าให้ความหวาดหวั่นถาโถมเข้าปกคลุมทุกคนในที่

ประชุมโดยฉับพลัน

“ถ้าข่าวลือนี้เป็นความจริง อาจเป็นภัยคุกคามร้ายแรง น�าไป

สู่การสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์พิเศษ” ซาบิทันขมวดคิ้ว “ไม่ว่า

ข่าวลอืนีจ้ะเป็นจรงิหรอืไม่ วญิญาณต้องสาปก็เป็นภยัคุกคามร้ายแรง
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ส�าหรับพวกเราโดยไม่มีข้อกังขา นักรบของเราที่เสียชีวิตในหน้าที่ 

กว่าร้อยละเก้าสิบตายเพราะพิษค�าสาปของวิญญาณเหล่านี้”

“แล้วยังไง” เลสลี่พูดพลาง “เรามารวมตัวกันที่นี่ เพื่อฟังคุณ

พล่ามเรื่องวันตายกับวิธีตายของพวกเรางั้นเหรอ ซาบิทัน นี่คือ

สันติภาพที่คุณพูดถึงใช่ไหม คุณต้องการหลีกเลี่ยงสงคราม รอคอย

ความตายไปเงียบๆ สินะ?”

“ท่านซาบิทันแค่อธิบายสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้ทุกท่าน

เข้าใจภยัคกุคามทีเ่กดิขึน้ในเวลานีช้ดัเจนยิง่ขึน้ และเน้นย�า้ให้เหน็ถงึ

ความส�าคัญของความสามัคคี” ซามุคาวะทนต่อไปไม่ไหวและเอ่ย

แทรกขึ้นมา หน้าเขาบูดบึ้งจนดูไม่ได้ “ว่าแต่ว่า ท่านเลสลี่ในฐานะ

เอลฟ์ระดับสูงและสมาชิกหนึ่งในห้าตระกูลผู้ทรงอิทธิพล มีสิ่งใด

ต้องการชี้แนะในที่ประชุมบ้าง?”

ฝูซิงแอบปรบมือรัวๆ ให้ซามุคาวะอยู่ในใจ

ราวกบัเลสลีค่าดการณ์ไว้อยูแ่ล้วว่าจะเจอค�าถามนี ้จึงยิม้อย่าง

เกยีจคร้านแล้วตอบว่า “อาวธุไม้ตายของไวต์ไทรแองเกิลคือวญิญาณ

ต้องสาป ถ้าพวกเราหาทางก�าราบวิญญาณต้องสาปได้ส�าเร็จ ก็

เท่ากับก�าราบไวต์ไทรแองเกิลได้ส�าเร็จ”

“ผมเชื่อว่า ข้อสรุปง่ายๆ เช่นนี้ ทุกท่านในที่นี้คงรู้ดีแก่ใจอยู่

แล้ว” ซามุคาวะส่งเสียงหึในล�าคออย่างเย็นชา “ไม่ทราบว่าคุณมี

กลยุทธ์รับมือที่เป็นรูปธรรมกว่านี้หรือไม่”

“มี” เลสลี่ขยับตัวนั่งตรง แถมยังแสร้งประวิงเวลาด้วยการจิบ

ชาดาร์จีล่ิงตรงหน้า ก่อนจะเอ่ยขึน้อย่างแช่มช้า “ระฆงัสยบวญิญาณ”

ทุกคนในที่นั้นตกอยู่ในความเงียบ

ระฆังสยบวิญญาณคืออะไร ฝูซิงงุนงงไปหมด แต่เดาจาก

สหีน้าเหมอืนคนท้องผกูของเหล่า ‘ผูห้ลกัผูใ้หญ่’ ทีน่ัง่อยู่ในทีน่ัน้แล้ว 
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คิดว่าต้องเป็นของที่อันตรายมากแน่ๆ

“วัตถุอาคมระดับสูงสุด สามารถขับไล่และก�าจัดวิญญาณทุก

รูปแบบที่วนเวียนอยู่บนโลกมนุษย์” เลสลี่อธิบายต่อ “ขอแค่เราหา

ของที่ว่านี้ให้พบ วิญญาณต้องสาปก็จะไม่เหลือพิษสงอะไรอีก”

“แต่ของที่ว่ามันหายสาบสูญไปตั้งนานแล้วไม่ใช่หรือยังไง”  

ผู้อาวุโสอีกคนหนึ่งในที่ประชุมเอ่ยอย่างงุนงง

“ผมสงสัยด้วยซ�้าว่ามันมีอยู่จริงหรือเปล่า” ซามุคาวะยิ้มเย็น

“เชญิแสดงความโง่เขลากนัตามสบาย” เลสลีเ่หลอืบมองซาม-ุ 

คาวะอย่างไม่ยีห่ระ “แม้ว่าบันทกึเรือ่งระฆงัสยบวญิญาณจะมจี�านวน

ไม่มาก แต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีเลย จากบันทึก ระฆังดังกล่าวปรากฏขึ้นใน

สงครามศาสนาช่วงศตวรรษที่สิบเจ็ด เป็นยุคที่ไม่ห่างจากช่วงเวลา

ปัจจุบันเท่าไหร่นัก หากเทียบกันแล้ว ยังน่าเชื่อถือกว่าต�านานวัตถุ

อาคมยุคเทพโบราณอะไรพวกนั้นอีก”

“หากว่าผู้ที่สร้างวัตถุอาคมชิ้นนี้เสียชีวิตไปแล้ว ลูกหลานของ

เขาก็น่าจะยังอยู่ ถ้าเราไปที่วิหารศักดิ์สิทธิ์บนเนินแห่งผู้วายชนม์  

น่าจะค้นเจอบันทึกล�าดับวงศ์ตระกูลของเขา” ผู้อาวุโสอีกคนกล่าว

เนนิแห่งผูว้ายชนม์คอืสสุานของสิง่มชีวีติเผ่าพนัธุพ์เิศษ เผ่าพนัธุ์

พิเศษส่วนใหญ่จะจัดการศพด้วยการเผา และมีบางส่วนที่ร่างสลาย

กลายเป็นเถ้าถ่านและแสงสว่างโดยธรรมชาติทันทีที่สิ้นลมหายใจ  

แต่ทุกชีวิตท่ีละสังขารจากโลกนี้ จะมีแผ่นป้ายสลักชื่อจารึกไว้ที่เนิน

แห่งผู้วายชนม์ แผ่นหินตัดเป็นเสาทรงสี่เหลี่ยม สลักวันเกิดและวัน

เสยีชวีติของผูต้าย รวมถึงวงศ์ตระกูลและคณุความดทีีเ่คยสร้างไว้ใน

ยามมีชีวิต

“หาไม่เจอหรอก” เสยีงสงบนิง่ของซาบทินัเอ่ยแทรกความเงียบ 

“ผู้สร้างวัตถุชิ้นนั้นเป็นมนุษย์”
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เลสลี่ขมวดคิ้ว ราวกับไม่อาจรับฟังความเป็นจริงที่เขาไม่อาจ

ท�าใจยอมรับ “นั่นแค่ข่าวลือ อาจไม่ใช่วัตถุของมนุษย์ก็ได้”

เลสลีด่ถูกูมนษุย์อย่างทีส่ดุ ส�าหรบัเขาแล้ว หากต้องอาศยัวตัถุ

ที่มนุษย์เป็นผู้สร้างเพื่อรักษาชีวิตของตนเอง ก็ไม่ต่างอะไรจากการ

อ่อนข้อแสดงความอ่อนแอให้ศัตรูได้เห็น

“ถ้าไม่มีใครรู้ว่าระฆังสยบวิญญาณบ้าบอนั่นอยู่ที่ไหน ต่อให้

เป็นอาวธุทีร้่ายกาจขนาดไหนกไ็ม่มปีระโยชน์!” ซามคุาวะตะคอกลัน่

อย่างกราดเกรี้ยว “วิธีที่ไม่สามารถน�ามาปฏิบัติได้จริง จะมีความ

หมายอะไร—”

“ผมไม่โง่เหมอืนคณุหรอกนะ สิง่ทีฉ่ลาดทีส่ดุทีเ่คยคายออกมา

จากปากคุณ คงเป็นสมองหมูที่คุณกินเป็นมื้อเย็นมั้ง” เลสลี่ส่งเสียง

หึในล�าคออย่างหงุดหงิดก่อนจะพูดต่อ “แน่นอนว่ามีวิธี แต่อาจจะยุ่ง

ยากสักหน่อย”

“อะไรล่ะ”

“มนตร์ย้อนเวลา ย้อนกลับไปในช่วงเวลาสุดท้ายที่มีผู้พบเห็น

ระฆังสยบวิญญาณ” เลสลี่คาดการณ์ไว้อยู่แล้วว่าสิ่งที่เขาพูดต้อง

สร้างกระแสต่อต้านอย่างรุนแรง จึงก้าวถอยออกมาเล็กน้อย หลบ

เสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่ถาโถมเข้ามาราวคลื่นยักษ์

“นั่นคือมนตร์ต้องห้ามนะ!”

“ท�าแบบนั้นอันตรายเกินไป!”

เสียงทักท้วงอึงคะนึงไปทั่วห้อง

“แต่ถ้าเราแค่ส�ารวจต้นธารแห่งห้วงเวลา...ความเสี่ยงอาจจะ

ลดลง” ชายร่างผอมสงูเหมอืนกิง่ไม้แห้งเหีย่วทีน่ัง่อยูต่รงมมุห้องเอ่ย

ขึ้นด้วยเสียงเบาแผ่ว “ยังไงก็ต้องดีกว่านั่งรอความตายอยู่เฉยๆ แน่”

มนตร์ย้อนเวลาแบ่งเป็นสองรปูแบบ แบบหนึง่คือส�ารวจต้นธาร
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แห่งกาลเวลา อีกแบบหนึ่งคือการด�าด่ิงย้อนไปในอดีต แบบแรก

เป็นการส�ารวจและพินิจมองธารแห่งกาลเวลาอยู่ด้านนอก เป็นเพียง

ผูส้งัเกตการณ์ประวตัศิาสตร์ในอดีตทีล่่วงเลยผ่านไปโดยไม่เข้าไปยุง่

เก่ียว ส่วนการด�าดิง่สูม่ติกิาลเวลา เป็นมนตร์ต้องห้ามยิง่กว่าต้องห้าม 

เพราะเป็นเดินทางย้อนกระแสธารแห่งกาลเวลา ก้าวข้ามกลับไปยัง

อดตี และเข้าไปเป็นส่วนหนึง่ของประวตัศิาสตร์ หากพลัง้พลาดแม้แต่

นิดเดียวก็อาจส่งผลกระทบต่อเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

ประกอบกบัอตัราการท�าส�าเรจ็ต�า่มาก ด้วยเหตนุีจ้งึจดัอยู่ในประเภท

มนตร์ต้องห้าม น้อยคนนักที่จะกล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยว

“มนตร์ระดับสูงแบบนั้น การใช้งานไม่ใช่เรื่องง่ายเลย—”

“ภูตไฟเฒ่าที่ซ ่อนตัวอยู ่ ในปราการตนนั้นรู ้วิธี ยายเฒ่า

ช่างเหล็กสติไม่เต็มเต็งที่ศึกษาเรื่องการเล่นแร่แปรธาตุ สร้าง

เครื่องจักร แล้วก็ใช้อาคมแม่มดนั่นน่ะ” มุมปากของเลสลี่ยกขึ้นเป็น

รอยยิ้มเหี้ยมเกรียม “ผมเชื่อว่าในช่วงเวลาของความเป็นความตาย

แบบนี้ แฟรมป์ต้องยอมยื่นมือเข้าช่วยพวกเราแน่ เราต้องใช้พลัง 

แห่งความสามัคคีถึงจะผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากล�าบากไปได้”

“แล้วถ้าเขาไม่ยอมช่วยล่ะ”

“เขายอมช่วยแน่นอน” การวางแผนล่วงหน้าอย่างแยบยลของ

เลสลี่ท�าให้ทุกคนในที่นั้นสันหลังเย็นวาบ

ชั่วขณะนั้น ราวกับท้องฟ้าอึมครึมที่มีหมู่เมฆหนาทึบพลันเกิด

แสงอาทิตย์ส่องสว่าง แต่ไม่ทนัไรซามคุาวะกถ็ามแทรกด้วยเสยีงเยน็

เยือกว่า “แล้วใครจะไป”

“แน่นอนว่าต้องเป็นนักรบที่มีความกล้าหาญ เด็ดเดี่ยว และ

แกล้วกล้า”

ชายวัยกลางคนที่นั่งอยู่ข้างเลสลี่พลันเบิกตากว้างด้วยความ
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ประหลาดใจ “เช่นนัน้กค็อืท่านเองน่ะส?ิ ท่านเลสลี ่ท่านคิดจะออกโรง

เองเลยหรือนี่”

ซามคุาวะ กรอทท์ และอาจารย์อกีหลายคนของชาลอมอะคา-

เดมี่ท�าหน้าเหมือนอยากอาเจียน เลสลี่หัวเราะเบาๆ นิดหนึ่งก่อนจะ

พูดต่อว่า “เวอร์น่อน ผมชอบคุณตรงนี้ละ เลียแข้งเลียขาได้ถูกจุด

เป็นที่สุด” 

ฝูซิงแอบเหลือบมองฟลอรัลกับไอแซกที่นั่งอยู่ข้างๆ มุมปาก

ของทั้งสามปรากฏรอยยิ้มพร้อมกันโดยไม่นัดหมาย

เลสลีห่วัเราะร่วนอยูค่รูห่นึง่ ก่อนจะพดูด้วยสหีน้าเศร้าสลดว่า 

“ในฐานะท่ีเป็นหนึง่ในตระกลูสงูศกัดิซ์ึง่สบืเชือ้สายมาจากบรรพบรุษุ

เอลฟ์ลมรุน่แรก ทัง้ยงัเป็นผูน้�าของเหล่าเอลฟ์ทัง้มวล กระผมมหีน้าที่

ต้องปกป้องตระกูลเพอร์รอลต์”

“ตระกูลสงูศกัดิท์ีส่บืเชือ้สายมาจากเอลฟ์ลมรุน่แรกไม่ได้มแีค่

ตระกลูเพอร์รอลต์สักหน่อย” กรอทท์เอ่ยแทรกด้วยน�า้เสยีงค่อนแคะ 

“ห้องเรามเีจ้าเดก็หน้าเลอืดบชูาเงนิอยูค่นหนึง่ เขากเ็ป็นทายาทผูส้บื

เชื้อสายมาจากเอลฟ์รุ่นแรกเหมือนกัน” กรอทท์จงใจเว้นจังหวะครู่

หนึง่ก่อนจะพดูต่อ “หากจะว่ากนัตามจรงิ สายเลอืดตระกลูไอซ์เลอร์ 

น่าจะบริสุทธิ์ยิ่งกว่า และใกล้ชิดกับบรรพบุรุษรุ่นแรกมากกว่าด้วย

ซ�้า”

เลสลีห่น้าเปลีย่นสทีนัควนั ราวกบัค�าพดูนัน้แทงกลางใจด�า แต่

เพียงชั่วแวบเดียวก็ปรับสีหน้ากลับเป็นหยิ่งยโสได้เหมือนปกติ

“สรปุก็คอื ผมไม่เหมาะรบัหน้าทีน่ี”่ เลสลีย่กัไหล่ “วรีบรุษุย่อม

ปรากฏตัวในยามวิกฤต นักรบผู้แกล้วกล้าจะมีโอกาสได้แสดงความ

สามารถก็ในยามสงครามนี่ละ นี่เป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่เหล่าผู้กล้าทั้ง

หลายของชาลอมอะคาเดมี่จะได้แสดงความกตัญญูต่อเผ่าพันธุ์ของ
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ตนเอง และพิสูจน์ฝีมือให้เป็นที่ประจักษ์”

เลสลี่ดีดนิ้วราวกับเพิ่งนึกอะไรขึ้นได้ “พูดถึงเรื่องนี้ ได้ยินว่า

มีสมาชิกใหม่คนหนึ่งของสโมสรกลุ่มดาวกุมภ์ชิงกระดุมทองมาได้

ส�าเร็จใช่ไหม ไม่ทราบว่าคนผู้นั้นคือใครกัน”

สายตาของทุกคนหันไปรวมกันอยู่ที่ฝูซิง

ฝูซิงลุกขึ้นอย่างกระอักกระอ่วนระคนลังเล “...ผมเองครับ”

เลสลี่กับผู้อาวุโสทั้งกลุ่มที่นั่งเรียงอยู่ด้านข้าง แสดงสีหน้า

เคลือบแคลงอย่างเห็นได้ชัด

“ตดัสนิคนจากภายนอกไม่ได้จรงิๆ” เลสลีย่ิม้บางพลางเดนิเข้า

มาหาฝูซิง “เธอยินดีรับภารกิจเสี่ยงอันตรายนี้ และสร้างคุณูปการ

เพื่อตระกูล เผ่าพันธุ์ และสิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์พิเศษทั้งมวลไหม”

“เลสลี่ เขาเป็นแค่เด็กคนหนึ่ง ประสบการณ์ไม่มากพอจะลง

สนามรบได้หรอก” ซาบิทันเอ่ยปราม “เขาเป็นนักเรียนของชาลอม 

ไม่ใช่ลูกน้องของคุณ...”

“ความสามารถไม่เกี่ยวข้องอะไรกับอายุ” เลสลี่เหลือบมอง 

ซาบทัินด้วยหางตา “บญุคณุมากมายทีต่ระกลูใหญ่ทัง้ห้าได้สร้างไว้ให้

ชาลอมอะคาเดม่ี น่าจะมากพอให้ผมมีอ�านาจเรียกใช้นักเรียนสัก 

สองสามคนอยู่มั้ง”

ซาบิทันไม่ตอบ

“ไหน ตอบฉันมาสิ ว่าเธอยินดีทุ่มเทชีวิตและแรงกายแรงใจ

เพื่อตระกูลและเผ่าพันธุ์ของเธอไหม”

ฝูซิงยืนอึ้ง

ดูจากสถานการณ์แล้ว แม้กระทั่งคนโง่ก็รู้ดีว่า ทางเลือกของ

เขามีเพียงหนึ่งเดียว

สิ่งที่ท�าให้เขาลังเลก็คือ เขามีสิทธิ์ตัดสินใจได้เองหรือ ที่ผ่าน
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มาไม่ว่าโรงเรยีนจะจดักจิกรรมอะไร ทัง้กจิกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน

และเรยีนเสรมิหลงัเลกิเรยีน ล้วนต้องออกจดหมายให้ผูป้กครองเซน็

อนุมัติพร้อมประทับตรา จึงจะถือว่าได้รับอนุญาต

และข้อเสนอที่อยู ่ตรงหน้าเขาในเวลานี้ ยิ่งใหญ่กว่าการ

ทัศนศึกษาและเรียนเสริมหลังเลิกเรียนหลายเท่าตัว

ขอโทรศพัท์ไปถามแม่ก่อนได้ไหมครบั ในใจเขาอยากถามแบบ

นี้

แต่คิดดูอีกที ปีนี้เขาอายุยี่สิบแล้ว ต่อให้มองในแง่มนุษย์ ก็

ถอืว่าบรรลนุติภิาวะแล้ว ยดือกสูส้ฝิซูงิ นายเคยเอาชวีติรอดจากเงือ้ม

มือของไวต์ไทรแองเกิลมาแล้ว แถมยังนั่งเครื่องบินอ้อมตั้งสิบกว่า

ประเทศจนกลับมาที่นี่ได้ส�าเร็จเชียวนะ

“ผมยินดีครับ” ฝูซิงเอ่ยตอบ รู้สึกราวกับตัวเองเป็นเจ้าสาวใน

พิธีแต่งงาน

ทุกคนที่นั่งอยู่ฝั่งเลสล่ีพากันแสดงสีหน้าโล่งอกและพึงพอใจ 

ส่วนคนในฝ่ังของชาลอม พากนัถลงึตาจ้องเลสลีด้่วยความเยน็ชาและ

ชิงชัง

“ไม่ทราบว่าผมจ�าเป็นต้องไปคนเดยีวไหมครับ” ฝซูงิรู้สกึอึดอัด

อย่างที่สุด

“อ้อ แน่นอนว่าไม่ใช่แบบนั้น” เลสลี่ยิ้มกว้าง “ในฐานะนักรบ

ของชาลอม เธอสามารถเลือกเพื่อนร่วมเดินทางของตัวเองได้ จง

เลอืกเพือ่นร่วมทมีทีเ่ธอคดิว่าเก่งกาจสามารถทีส่ดุ ฉนัขอมอบอ�านาจ

ให้เธอมีสิทธ์ิเลือกเพื่อนร่วมเดินทางส�าหรับภารกิจครั้งนี้ อีกเดี๋ยว

เวอร์น่อนจะมอบโองการประทับตราสัญลักษณ์ของสาธารณรัฐแห่ง

เผ่าพันธุ์ให้เธอนะ”

“ขอบพระคุณมากครับ”
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“ฉันเชื่อว่าเธอต้องเลือกผู้ร่วมเดินทางที่แกล้วกล้าสามารถ 

เพื่อร่วมอุทิศตนสร้างคุณูปการแก่สิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์พิเศษด้วยกัน” 

กรอทท์ ซามุคาวะ และอาจารย์คนอื่นๆ หันมามองหน้ากัน

ตราสัญลักษณ์ของสาธารณรัฐแห่งเผ่าพันธุ์? โองการ? เจ้า 

เลสลี่นึกว่าตัวเองเป็นจักรพรรดิหรือยังไง

มองเผินๆ อาจเหมือนว่าเลสลี่เมตตาฝูซิงมาก จึงเปิดโอกาส

ให้เขาเลือกผู้ร่วมเดินทางได้ด้วยตัวเอง แต่ซามุคาวะซึ่งเฝ้าสังเกต-

การณ์อยูข้่างๆ ไม่คดิเช่นนัน้ ถ้าฝซูงิจะหาเพือ่นร่วมเดนิทาง แน่นอน

ว่าต้องเป็นนักเรียนของชาลอม เลสลี่ยื่นข้อเสนอเช่นนี้ เพราะไม่

ต้องการดึงคนของตัวเองเข้ามายุ่งเกี่ยวกับภารกิจนี้ให้สิ้นเปลือง คน

เจ้าเล่ห์ลูกไม้แพรวพราวเช่นนี้คงเป็นได้แค่ขุนนางกังฉิน ไม่มี

คุณสมบัติเหมาะเป็นผู้ปกครอง

“ขอเสียงปรบมือให้ชายหนุ่มผู้กล้าหาญคนนี้ด้วยนะครับ!”  

เลสล่ีแสร้งจับมือฝูซิงขึ้นชูสูง เสียงปรบมือดังขึ้นเพียงประปราย 

อาจารย์และนักเรียนของชาลอม ไม่มีใครปรบมือแม้แต่คนเดียว

ฝซูงิรูส้กึกระอกักระอ่วนมาก ราวกบัว่าเขาได้รางวลัแชมเป้ียน

การแข่งมวยปล�า้อาชพีระดบัโลกโดยที่ไม่ได้ลงแข่งด้วยซ�า้ เหมอืนว่า

นี่เป็นเกียรติภูมิที่เขาไม่สมควรได้รับ

สายตาของฝซูงิเหลอืบมองสมาชกิสโมสรกลุม่ดาวกุมภ์ทีน่ัง่อยู่

ด้านหลัง นักเรียนส่วนใหญ่มองมาที่เขาด้วยแววตาเทิดทูนและ

เลื่อมใส สว่นฟลอรลักับไอแซกเหมอืนยงัสับสนว่าควรดีใจหรอืกังวล

มากกว่ากัน ดูราวกับยังสับสนเล็กน้อยกับสถานการณ์ตรงหน้า

ส่วนชีรันที่หายหน้าหายตาไปนาน ในเวลานี้มีรอยยิ้มเศร้าๆ 

ระบายอยู่บนใบหน้าหล่อเหลาที่เปล่งประกายด้วยรัศมีแห่งความ 

อ่อนโยน
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กรอทท์และซามุคาวะ อาจารย์คู่กัดที่ไม่เคยลงรอยกันไม่ว่า

เรื่องอะไร ในเวลานี้กลับแสดงสีหน้าแบบเดียวกัน เป็นใบหน้าที่

ระบายด้วยความโกรธ สิ้นหวัง และทุกข์ใจ

ฝูซิงแอบถอนใจ เขาชินเสียแล้วกับเหตุการณ์เหนือความคาด

หมายท่ีผ่านเข้ามาในชวีติ อะไรจะเกดิกต้็องเกดิ จะอย่างไรใครสกัคน

ก็ต้องรับหน้าที่นี้ ความจริงเขาแอบดีใจอยู่หน่อยๆ ด้วยซ�้าที่ตัวเอง 

ได้มีโอกาสท�าประโยชน์บ้าง

พอจบการประชุม ฝูซิงก็ส่งข้อความแจ้งข่าวเพื่อนทุกคนทันที 

ตอนแรกเขาตั้งใจว่าวันอื่นค่อยหาเวลาปรึกษาเรื่องนี้ แต่ทุกคนที่รู้

ข่าวต่างร้อนใจและรีบกรูกันมารวมตัวที่ห้องเขา

“สรุปว่าหน้าที่ของนายคือการหาตัวแฟรมป์ และขอให้เขา 

ร่ายมนตร์ย้อนเวลา ให้นายได้เห็นที่สุดท้ายที่มีคนพบระฆังสยบ

วิญญาณใช่ไหม” เอ็มเมอรัลด์สรุปเหตุการณ์ทั้งหมดจากค�าบอกเล่า

ของฝูซิง

“แล้วก็ต้องหาวิธีการใช้งานด้วย ถ้าให้ดีที่สุดคือต้องหาระฆัง

ที่ว่าให้พบและน�ากลับมาที่โรงเรียน”

“พวกเราต้องสละเวลาเรยีนหนงัสือ และเวลาหลงัเลกิเรยีนมา

ท�าเรื่องพวกนี้เนี่ย มีค่าตอบแทนอะไรให้บ้างไหม”

“เลสลี่บอกว่า จะเป็นสปอนเซอร์ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติการทั้งหมด” ฝูซิงเปิดกระเป๋าแล้วหยิบบัตรเครดิตอเมริกัน 

เอ๊กซ์เพรสออกมา

“เงินในบัตรนี้ใช้จ่ายได้ตามสบาย และถ้าปฏิบัติภารกิจส�าเร็จ 

ตระกูลใหญ่ทั้งห้าก็จะมอบเงินรางวัลให้อย่างงาม”

“โอ!” เอ็มเมอรัลด์คว้าบัตรเครดิตจากมือฝูซิง ดวงตาเป็น

ประกายวับวาว “ฉันชักจะชอบเจ้านั่นขึ้นมาหน่อยๆ ละ”
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ดวงตาที่เต็มไปด้วยความละโมบของเอ็มเมอรัลด์จ้องบัตร

เครดิตใบนั้นตาไม่กะพริบ ท�าให้ฝูซิงนึกถึงเรื่องที่กรอทท์พูดระหว่าง

การประชุม

ตระกูลไอซ์เลอร์ที่สายเลือดใกล้ชิดกับบรรพบุรุษรุ่นแรกของ

เอลฟ์ น่าจะหมายถึงเอ็มเมอรัลด์สินะ

แสดงว่าเอ็มเมอรัลด์ก็เป็นหนึ่งในตระกูลสูงศักดิ์เหมือนกัน 

น่ะสิ? ถ้าอย่างนั้นท�าไมเขาถึงดูแตกต่างจากเลสลี่มากขนาดนั้น

“ภูตไฟแฟรมป์ แม่มดแห่งเครื่องจักรกลและอาคม ได้ยินว่า

เขาผสมผสานศาสตร์การเล่นแร่แปรธาตุ วิศวกรรมเครื่องจักร และ

เคมวีทิยาเข้าด้วยกนั เป็นผูค้ดิค้นเวทอาคมและอุปกรณ์เวทหลายชนดิ

ที่ไม่เคยมีมาก่อนในโลก” ตันจ้วนทบทวนข้อมูลในสมอง “มีข่าวลือ

เก่ียวกับเขาเยอะมาก แต่ข้อมลูส่วนใหญ่เชือ่ถอืไม่ค่อยได้ รูแ้ค่ว่าเขา

เป็นคนนิสัยประหลาดและรับมือยากมากๆ คนหนึ่ง”

เอ็มเมอรัลด์เลิกคิ้ว “งั้นก็เหมือนนายเลยน่ะสิ”

“อันที่จริงฉันกับเลโอนาร์ดเคยเจอแฟรมป์แล้วครั้งหนึ่ง” ฝูซิง

เล่าเหตุการณ์ในครั้งนั้นให้ทุกคนฟังอย่างคร่าวๆ

ตอนทีเ่ขม็กลดัดาวแห่งชาลอมหายไป ซามคุาวะเคยส่งเขากบั

เลโอนาร์ดไปพบแฟรมป์อย่างลับๆ เพื่อแอบเอาเข็มกลัดย้อมแมว 

กลบัมาแทนที ่เขายงัไม่เคยเล่าเรือ่งนี้ให้ใครฟังเลย จะอย่างไรก็ไม่ใช่

เรื่องที่ควรเอาไปโพนทะนาอยู่แล้ว

“งั้นเหรอ แล้วเขาเป็นคนยังไงล่ะ”

“อา...” ฝูซิงคิดอยู่ครู่หนึ่ง “ก็ดูน่ารัก...ละมั้ง” 

พวกเขามีเวลาคยุกันไม่ถึงหนึง่ชัว่โมง ไม่อาจบอกได้ว่าอกีฝ่าย

เป็นคนอย่างไร

“ถ้าเคยเจอกนัมาก่อน การโน้มน้าวให้เขาช่วยคงไม่ยากเกนิไป
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หรอกมัง้” ฟลอรลันัง่อยูอ่กีด้านด้วยสหีน้าเบือ่หน่าย มอืหนึง่เล่นโยน

คุกกี้ให้โรคอร์ตกระโดดงับ ราวกับนายหญิงก�าลังเล่นกับน้องหมา

“ยงัไงเราก็มีบัตรเครดิตของเลสลีอ่ยูแ่ล้ว ถงึตอนนัน้ถ้าแฟรมป์

ไม่ยอมช่วย ก็แค่รูดการ์ดจนกว่าเขาจะพอใจ ถ้าให้ของขวัญแล้วเขา

ไม่ถกูใจ กไ็ม่มทีางอืน่นอกจากท�าใจยอมรบั เพราะสดุท้ายแล้วกเ็ป็น

แค่กลยุทธ์ที่เราต้องงัดออกมาใช้ เพื่อให้ภารกิจส�าเร็จ” ใบหน้าของ

ฟลอรัลระบายด้วยรอยยิ้มเจ้าเล่ห์

“ถูกเผง!” เอ็มเมอรัลด์สนับสนุนเต็มที่

“ถ้าอย่างน้ัน” ค�าพูดของฟลอรัลท�าให้ดวงตาของโมมิจิฉาย

ประกายวาบ “การไปพบท่านแฟรมป์ผู้ยิ่งใหญ่เป็นเร่ืองส�าคัญมาก 

พวกเราต้องแต่งตัวให้เต็มยศและสมเกียรติ จะท�าเป็นเล่นๆ ไม่ได้

เด็ดขาด ดังนั้น การซื้อเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับที่เหมาะสม

กับกาละและเทศะ ก็ถือเป็นค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลด้วยใช่ไหม”

ฟลอรัลพยักหน้าอย่างเอาจริง “แน่นอน!”

โมมิจิยิ้มหน้าบาน และเริ่มเสิร์ชหาเสื้อผ้าแบรนด์เนมคอล- 

เล็คชั่นล่าสุดด้วยรอยยิ้มกรุ้มกริ่ม

โรคอร์ตได้ยินดังนั้น ความคิดอันเฉียบแหลมก็แวบเข้ามาใน

สมอง “เพื่อให้มีพละก�าลังเต็มที่ในการปฏิบัติภารกิจ การซื้อขนม

ขบเคี้ยวและของหวานเป็นเสบียงตุนเก็บไว้ก็เป็นเร่ืองจ�าเป็นเหมือน

กัน จริงไหม!”

ทุกคนมองโรคอร์ตด้วยแววตาประหลาดใจสุดขีด “โรคอร์ต 

นายฉลาดขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย!”

จูเยว่เองก็พลอยตามน�้าไปด้วย แม้ว่าน�้าเสียงจะยังลังเลอยู่ 

เล็กน้อย “ถ้าอย่างนัน้เรากค็วรซือ้กล้องอดัวดิโีอ เลนส์ถ่ายภาพ และ

เม็มโมรี่การ์ดส�าหรับบันทึกกระบวนการท�างานด้วยใช่ไหม”
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“แน่นอนที่สุด!”

ทุกคนพากันพูดคุยอย่างสนุกสนาน ฝูซิงเองก็พลอยตื่นเตน้ไป

ด้วย “ถ้างั้นเราก็ต้องท�าจิตใจให้ผ่อนคลาย บ�าเรอตัวเองให้อารมณ์

แจ่มใสอยูเ่สมอระหว่างปฏบิตัภิารกจิด้วย แสดงว่าของจ�าเป็นอีกอย่าง

กค็อืแผ่นเกม!” แต่ดูเหมือนว่าข้อเสนอนีจ้ะไม่ได้รบัการสนบัสนนุจาก

เพื่อนพ้อง

เอ็มเมอรัลด์ขมวดคิ้วแล้วแขวะกลับไปว่า “พูดเหลวไหลอะไร

ของนาย”

ฟลอรัลส่งเสียงหึในล�าคออย่างเย็นชา “บ�าเรอบ้าบออะไรของ

นาย นึกว่าพวกเราไปเที่ยวหาความบันเทิงแบบพิเศษหรือยังไง”

“ท�าแบบนี้ไม่ดีเลยนะ ฝูซิง”

“แย่ทีส่ดุ! นีท่กุคนรวมหวักนัแกล้งฉนัใช่ไหม!” ฝซูงิตบโต๊ะฉาด

ขณะที่ทุกคนก�าลังหัวเราะระรื่น น�้าเสียงเย็นเยือกของเลโอ-

นาร์ดก็ดึงทุกคนกลับเข้าประเด็นหลักอย่างเฉียบขาด “แล้วเราจะ

ลงมือกันเมื่อไหร่”

ฝูซิงเอียงหัวครุ่นคิดก่อนจะตอบว่า “เย็นวันอาทิตย์ก็แล้วกัน 

ใช้เวลาเตรียมตัวสองวันน่าจะพอ”

“ปราสาทของแฟรมป์อยู่ใกล้ท่าเรือมาร์แซย์ การเดินทาง 

นับว่าสะดวก ถ้าใช้ประตูเทเลพอร์ต แค่ไม่นานก็เดินทางถึงแล้ว” 

เลโอนาร์ดวิเคราะห์ด้วยน�้าเสียงราบเรียบ “ดูจากสถานการณ์ตอนนี้ 

ฉนัคดิว่าเราควรท�าทกุอย่างให้เงยีบทีส่ดุ อย่าท�าตวัเป็นจดุสนใจ” เขา

เว้นจังหวะครูห่นึง่ก่อนจะพดูต่อด้วยเสยีงแผ่วเบา “ทกุคนคงไม่อยาก

ท�าพลาดแบบเดิมแล้วใช่ไหม...”

ฝูซิงไม่เข้าใจว่าเลโอนาร์ดพูดถึงอะไร แต่เขาคิดว่าเลโอนาร์ด

แค่อยากเตือนให้ทุกคนระวังตัวและไม่ประมาท จึงไม่คิดอะไรมาก 
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คนอื่นๆ มองหน้ากัน พวกเขารู้ว่าเลโอนาร์ดก�าลังพูดถึงทริป

ทัศนศึกษาที่ผ่านมา—เหตุการณ์ที่ฝูซิงหายตัวไป

หลังจบทริปทัศนศึกษาครั้งนั้น กองทัพไวต์ไทรแองเกิลทวี

จ�านวนและแข็งแกร่งขึ้นมากอย่างไม่น่าเชื่อ พื้นที่ทั้งหมดในแผ่นดิน

ทวปียุโรปกลายเป็นพืน้ทีส่แีดงทีม่คีวามเสีย่งสงูมาก หากเดินทางด้วย

ยานพาหนะทั่วไป ความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัย

“ถ้างั้นเรารีบออกเดินทางก่อนเย็นวันพรุ่งนี้จะดีกว่า” แบรด

หาวแล้วพูดต่อ “รีบไปรีบกลับ ฉันไม่อยากเสียเวลาท�าเรื่องเล็กๆ 

น้อยๆ พวกนี้นานๆ หรอก”

“ก็จริงนะ”

“ถ้าอย่างนัน้ พรุง่นีต้อนบ่ายเราไปเจอกนัทีห้่องนัง่เล่นรวมนะ”

พอส่งทุกคนกลับไปแล้ว ฝูซิงถึงนึกได้ว่าเขายังไม่ได้บอกเรื่อง

นี้กับที่บ้าน

เป็นผูใ้หญ่เตม็ตวัแล้ว แต่ยงัต้องรายงานทกุเรือ่งให้ผูป้กครอง

รู้ ท�าให้เขารู้สึกเหมือนลูกแหง่ แต่เขาคิดว่าอย่างน้อยควรบอกพี่ฝูชิง

ให้รู้ไว้สักหน่อย และถือโอกาสนี้ขออุปกรณ์พยาบาลมาด้วย เผื่อ

จ�าเป็นจะได้มีเตรียมไว้

“ไอ้สารเลวเลสลีส่่งให้เธอไปส�ารวจต้นธารแห่งห้วงเวลาเหรอ”

พอฝูซิงเล่าจบ ฝูชิงที่ก�าลังนั่งเขียนผลการทดลองตัวยาอยู่ที่

โต๊ะท�างานก็ตอบด้วยน�้าเสียงเย็นเยือก ปากกาหมึกซึมมงต์บล็องใน

มือถูกบีบจนหักเป็นสองท่อน น�้าหมึกสีเข้มไหลนองทั่วแผ่นกระดาษ

ราวกับแอ่งเลือดสีด�า

เพอร์ซิมม่อนที่ก�าลังช่วยพลิกหน้ากระดาษและเรียงเอกสาร

อยู่บนโต๊ะท�างาน ตกใจจนร่วงตกโต๊ะ

“เอ่อ...ไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวหรอก เพื่อนๆ ก็มาช่วยด้วย แถม
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คนทีร่่ายอาคมยังเป็นภูตไฟแฟรมป์ในต�านานด้วยนะ! ได้ยนิมาว่าเขา

เก่งมากเลย...”

“เธอรู้เรื่องมนตร์ย้อนเวลามากน้อยแค่ไหนเชียว? คาถาที่ถูก

บัญญัติให้เป็นมนตร์ต้องห้ามนับตั้งแต่ยุคโบราณจนปัจจุบัน ไม่ว่า 

แฟรมป์จะเก่งกาจแค่ไหน ก็ไม่มีทางรบัประกนัได้ว่าท�าส�าเรจ็แน่นอน 

ไอ้สวะสารเลวเลสลี่ส่งพวกเธอไปรับกระสุนให้ตายฟรี ส่วนยัยแก ่

จอมเห็นแก่ตัวแฟรมป์ พอเกิดปัญหาขึ้นมาก็เอาตัวรอดท่าเดียว ใคร

จะมาสนใจว่าพวกเธอจะเป็นตายยังไง” ฝูชิงด่ารัวชุดใหญ่ เสียงดัง

ก้องไปทั่วห้อง

เพอร์ซิมม่อนที่ก�าลังใช้กระดาษซับรอยหมึกจากโต๊ะท�างาน

กลัวจนต้องไปหลบอยู่ด้านหลังกระบอกเก็บปากกา ตามองมาที่ฝูชิง

อย่างหวาดหวั่น นี่เป็นครั้งแรกที่ฝูซิงเห็นพี่สาวของตัวเองโกรธจนใช้

ค�าหยาบยาวเป็นชุด

มนตร์ย้อนเวลาเป็นอาคมที่อันตรายขนาดนั้นเชียว? แต่ท�าไม

เพือ่นๆ ของเขาถงึไม่มีท่าทเีดือดเนือ้ร้อนใจ เหมอืนการเดนิทางคร้ังนี้

เป็นแค่การเที่ยวเล่นนอกโรงเรียน?

ทันใดนั้น เขาก็รู้ค�าตอบ

หรอืเพือ่นๆ ไม่อยากให้เขากังวลใจ จงึแกล้งท�าเป็นสบายๆ ไม่

ทุกข์ร้อน

“ผมบรรลุนิติภาวะแล้วนะครับ” ฝูซิงเถียงงึมง�าอยู่ในคอ “นี่

เป็นสิ่งที่ผมเลือกเอง ผมอยากสร้างประโยชน์ให้ชาลอม—ไม่สิ ให้

โลกของสิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์พิเศษบ้าง”

“แล้วยงัไง บรรลนุติภิาวะแล้ว? ถอืว่าใช้ชวีติจนพอแล้วว่าง้ัน?” 

ฝูชิงไม่สนใจข้อโต้แย้งของฝูซิง “บรรลุนิติภาวะแล้ว จะแกว่งเท้าหา

เสี้ยน หาเรื่องเอาชีวิตไปทิ้งยังไงก็ได้เหรอ ก่อนคิดสร้างประโยชน์
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อะไรให้ใคร เธออาจตายแบบไม่เหลือศพให้ฝังซะก่อน สิ่งที่ทิ้งไว้ คง

เหลือแค่เรื่องตลกไว้เล่าหลังมื้อขนมหวานเท่านั้นละ”

ฝูซิงขมวดคิ้ว ใบหน้าถมึงทึงขึ้นมาทันที “ผมมาที่นี่เพ่ือบอก

การตัดสินใจของผมให้พี่รู้ ไม่ได้ต้องการการยอมรับหรือค�าอนุญาต

จากพี่” เขาหันหลังแล้วเดินตึงๆ ออกไปทางประตูด้วยอารมณ์หดหู่

ไม่คิดจะให้ก�าลังใจหรือสนับสนุนเขาสักนิดเลยหรือไง พ่ีฝูชิง

นิสัยแย่ที่สุด ปากคอเราะราย ไม่เคยคิดจะพูดจาดีๆ กับเขาสักครั้ง 

เขาเกลียดพี่ฝูชิงที่สุดเลย!

ฝชูงิไม่เถยีงต่อ ตาจ้องตรงไปทีน้่องชาย ราวกบัรูส้กึประหลาด

ใจเพราะค�าพูดของอีกฝ่าย

ทั้งประหลาดใจและเจ็บปวด

“กล้าขัดค�าสั่งพี่สาวตัวเองแบบนี้ แสดงว่าเธอโตเป็นผู้ใหญ่

จริงๆ แล้วสินะ” ฝูชิงหัวเราะเบาๆ แล้วกลับไปสุขุมเหมือนยามปกติ 

“แต่ไม่ว่ายังไงเธอก็เป็นน้องชายของพี่อยู่ดี” เป็นน้องชายที่เธอต้อง

เป็นห่วงและคอยดูแล คนที่เธอยินดีเสียสละและท�าทุกวิถีทางเพื่อ

ปกป้องด้วยความเต็มใจ

วินาทีที่ประตูก�าลังจะปิดลง ฝูซิงพูดงึมง�าเบาๆ ด้วยน�้าเสียงที่

อ่อนลงเล็กน้อยว่า “ไม่ต้องกังวลหรอก...ผมกลับมาอย่างปลอดภัย

แน่นอน...” พูดจบก็รีบปิดประตูและเดินออกจากที่นั่นอย่างรวดเร็ว

พอฝูซิงออกไปแล้ว ตาของฝูชิงยังคงจดจ้องอยู่ที่หลังประตู 

ปากพึมพ�ากับตัวเองเบาๆ ว่า “คนที่ควรกังวล น่าจะเป็นเลสลี่

มากกว่า” ถ้าฝูซิงไม่กลับมาอย่างปลอดภัย เธอจะท�าให้ทุกคนใน

ตระกูลเพอร์รอลต์ต้องชดใช้อย่างสาสม


