
Chapter 1 
เป็นสตอล์กเกอร์เหมือนกัน 

แต่ถ้าหล่อเรียกจอมโจรขโมยใจ 
ไม่หล่อเรียกไอ้โรคจิตบ้ากาม
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เข้าสู่ฤดูหนาว ค�่าคืนเหมันต์ พระจันทร์เต็มดวง

ณ เขตทีอ่ยูอ่าศยัแถบชานเมอืง บ้านแต่ละหลงัสร้างอย่างประณตี

สวยงาม งดงามจับตาราวกับเมืองเล็กอันอบอุ่นในเทพนิยาย รอบชุมชน

มีอาคารเพียงไม่กี่หลังที่เปิดไฟสว่าง ห้องกว่าครึ่งในตัวอาคารกลืนไปกับ

ความมืดยามราตรี ราวกับเรือล�าใหญ่ที่จมอยู่ใต้ทะเลลึก ไฟถนนสว่าง

ระยับตา อ�าพรางความหนาวเหน็บอันเงียบงัน

รถเก๋งสีน�้าเงินแล่นฉิวผ่านถนนอันว่างเปล่า วนเข้าลานจอดรถใน

อาคารสีเทา ไฟด้านในสว่างพึ่บ สัญญาณสีเขียวของระบบรักษาความ

ปลอดภัยนอกประตูก็สว่างตาม ฝั่งตรงข้ามคือบ้านหลังเล็กท่ีติดป้าย

ประกาศขาย ภายในมืดสนิท แต่ด้านหลังหน้าต่างชั้นสองกลับมีเงาของ

ใครคนหนึ่งยืนอยู่ ทอดตามองบ้านที่เปิดไฟสว่างอย่างเงียบงัน

ชั้นสองของอาคารสีเทา ผ้าม่านสีครีมหลังหน้าต่างบานสูงจดพื้น

ปิดสนิท บดบังไม่ให้เห็นด้านใน แต่แสงสว่างที่ตกกระทบเหนือผ้าม่าน

ท�าให้เห็นเงาของใครคนหนึ่งภายในห้อง

รอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าผู้เร้นกายในความมืด

ช่างเป็นนางฟ้าที่น่ารักน่าชังอะไรอย่างนี้...

เงาหลังผ้าม่านยกมือสูง รวบผมยาวสลวยเป็นมวยหลวมๆ ท่ี 

ด้านหลังศีรษะ จากนั้น มือเลื่อนไปเหนือหน้าอก เริ่มปลดกระดุม ถอด

เสื้อเชิ้ตอย่างนุ่มนวล แล้ววางไว้ด้านข้างอย่างลวกๆ

เขามองภาพหลังผ้าม่าน เห็นแค่เงาอย่างนี้ กลับน่าสนใจยิ่งกว่า



หลันฉีจั่วเริ่น  15

เห็นตัวจริง ชวนให้จินตนาการเตลิดไปไกลยิ่งกว่า

ร่างอรชรเดนิไปข้างเตยีง เท้าข้างหนึง่เหยยีบเหนอืขอบเตยีง จาก

นั้น มือเรียวบางยื่นไปตรงหว่างขา แล้วคว้าเข้าหมับ

คนในเงามืดยืนตะลึงตาค้าง

จู่ๆ ร่างหลังม่านก็ย่อพึ่บ มือที่อยู่ระหว่างขาอ่อนค่อยๆ เลื่อนลง

ตาม ถุงน่องเลื่อนหลุดจากขา

คนในเงามืดถอนใจแล้วยิ้มบาง

ที่แท้ก็ถอดถุงน่อง...ซุกซนอะไรอย่างนี้

คนหลังม่านหมุนตัวเดินออกจากห้อง คนในความมืดยิ้มบาง เขารู้

ว่าเธอไปอาบน�้า เขารู้ด้วยว่าเธอต้องใช้เวลาอาบน�้าเกือบหนึ่งชั่วโมง เขา

ลอบสังเกตเธอมาสองสัปดาห์แล้ว นางฟ้าของเขา คืนนี้ละ เขาจะไปจาก

ที่นี่ แต่ก่อนจากไป เขาจะน�าส่วนหนึ่งของเธอติดตัวไปด้วย เป็นของท่ี

ระลกึส�าหรบัช่วงเวลาอนังดงามสองสปัดาห์นี ้แม้เธอไม่เคยรูว่้าเขามตีวัตน

ราวสีส่บินาทหีลงัจากนัน้ ร่างอ้อนแอ้นกลบัมาปรากฏหลงัม่านอีก

ครัง้ ร่างบางเดนิไปถงึริมก�าแพงแล้วนัง่ลง และใช้ไดร์เป่าผมอนันุม่สลวย

วันนี้ว่องไวเป็นพิเศษแฮะ...

ผมเงาสลวยแห้งแล้ว ร่างบางเดินไปข้างเตียง แล้วเอนตัวลง

เขารู้ว่าเธอก�าลังดูทีวี เธอต้องดูทีวีอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงถึงจะเข้า

นอน บางครั้งก็หลับคาทีวีไปเลย เธอน่าจะชอบภาพยนตร์อินดี้จากแถบ

ตะวนัตก เขาเดา บางทีเธออาจรอคอยจะได้พบความรกัอันงดงามเหมอืน

ในหนัง

ใช้แค่อาคมง่ายๆ เขาก็ได้ยินความเคลื่อนไหวทั้งหมดในห้อง เขา

เคยได้ยนิท่วงท�านองแช่มช้าและงดงาม ถ้อยค�าสารภาพรกัอนัลกึซึง้ ได้ยนิ

เธอร้องไห้สะอึกสะอื้นเบาๆ อย่างซาบซึ้ง—

อา ช่างเป็นนางฟ้าที่น่ารักและบริสุทธิ์ไร้เดียงสา...

“อ้ากว้างๆ สิ เด็กดีของฉัน...”
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“...ปลดปล่อยให้เต็มที่เลย—”

“อู้ว์!”

ชุดโฮมเทียเตอร์ถ่ายทอดเสียงหายใจหอบอย่างเร่าร้อน ตามด้วย

เสียงเนื้อกระแทกกัน

คนในเงามืดยืนตะลึงตาค้าง

ทีวีเปลี่ยนช่องทันควัน เสียงแมวร้องขู่อย่างกราดเกรี้ยวแว่วมา

เข้าหู เสียงผู้ชายที่สงบและสุขุมอย่างผู้ช�านาญการอธิบายประกอบ

“...เมี้ยววว ง้าววว!”

“เมือ่เป็นแมวตวัใหม่ทีเ่พิง่เข้ามาร่วมฝงู มนัจึงรูส้กึไม่ปลอดภยัและ

หวาดกลัว พยายามดิ้นหนีไม่ให้ใครแตะตัว—”

อะไรกัน

ทีวีเปลี่ยนช่องอีกครั้ง

“พลังขจัดคราบเหนือชั้น! แค่พ่นแล้ววางทิ้งไว้ยี่สิบวินาที จากนั้น

เชด็เพียงเบาๆ คราบสกปรกทีส่ะสมมานับปีจะหลดุออกอย่างง่ายดาย ให้

บ้านของคุณสะอาดเอี่ยมอ่องเหมือน—”

คนในความมืดขมวดคิ้วอย่างงุนงง

ทวีเีปลีย่นช่องอีกคร้ัง ดนตรีแช่มช้าบรรเลงอย่างหวานซึง้ คลอค�า

สารภาพรักจากใจของชายหนุ่มและหญิงสาว

ใบหน้าของคนในความมืดระบายด้วยรอยยิ้มเจ้าเล่ห์

ไม่มีอะไรเปลี่ยนเลย เหมือนเดิมทุกอย่าง

เพยีงไม่นานทวีกีปิ็ด แสงไฟในห้องมดืลง เงาหลงัม่านกอ็นัตรธาน

ตามแสงไฟไปด้วย

เขามองไม่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในบ้าน แต่ยังได้ยินเสียง เสียง

วางมือถอืบนโต๊ะหัวเตยีง ฟกูเตยีงยวบลงตามแรงกด เสยีงสะบดัคล่ีผ้านวม 

เสยีงร่างกายพลกิไปมาบนทีน่อน ราวยีส่บินาทีหลงัจากนัน้ เสยีงลมหายใจ

สม�่าเสมอและผ่อนคลายจึงแว่วมาเข้าหู
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นางฟ้าหลับแล้ว ถึงเวลาปฏิบัติการ

เขายืน่มือออกไป หยบิหน้ากากแบบครึง่หน้าสขีาวหมิะจากกระเป๋า

เสื้อ สวมบนใบหน้า เปิดหน้าต่าง ยืนอยู่เหนือขอบหน้าต่าง ท่องคาถา

อย่างแผ่วเบา จากน้ันถบีเท้ากระโจนสูท้่องฟ้า ร่างค่อยๆ แตะลงพืน้อย่าง

นิ่มนวลราวกับแผ่นกระดาษ ผ้าคลุมหลังสีด�าสะบัดตามแรงลม มองแล้ว

เหมือนปีกค้างคาว

เขาพึงพอใจกับเครื่องแต่งกายและเอฟเฟกต์พิเศษอย่างนี้มาก

เขามุง่หน้าสูอ่าคารสีเทา กระโดดข้ามรัว้บ้านอย่างคล่องแคล่ว เดนิ

มาจนถงึประตใูหญ่ วางมอืเหนอืระบบสญัญาณกนัขโมย วนิาทต่ีอมา ไฟ

สีเขียวก็ดับลง ระบบหยุดท�างาน ประตูใหญ่ของบ้านถูกปลดล็อก

เขายิม้บาง แต่ไม่เปิดประตพูาร่างสงูชะลูดของตนเข้าไป กลบัหมนุ

ตัวเดินย้อนไปทางเดิม กระโจนข้ามรั้ว กลับไปยังชั้นสองของบ้านร้างฝั่ง

ตรงข้าม จากนัน้ถบีตวักระโดดจากระเบยีงอกีครัง้ แต่คราวน้ี เขากระโจน

แหวกอากาศ ข้ามถนนที่คั่นอยู่ แล้วปลายเท้าก็แตะลงเหนือระเบียงบ้าน

ฝั่งตรงข้ามอย่างนิ่มนวล ขณะร่อนลงเขาหมุนตัวเล็กน้อย ผ้าคลุมม้วน

เก็บอย่างงดงาม การเคลื่อนไหวลื่นไหลไร้ที่ติ

เขาปรบมือชื่นชมตัวเองอยู่ในใจอย่างเงียบๆ

มือที่สวมถุงมือสีขาวหิมะยื่นออกไป ผลักเปิดหน้าต่าง เท้าก้าวไป

ด้านใน แสงจันทร์ลอดเข้ามา ส่องให้เห็นเค้าโครงรางๆ ของการตกแต่ง

ภายในห้อง

ห้องสไตล์เจ้าหญิงตกแต่งด้วยสีชมพู ทั้งหรูหราและงดงาม เหนือ

โต๊ะเขียนหนังสือสีน�้าตาลอ่อนคือบทความและหนังสือพัฒนาตนเอง มี

ตุ๊กตาและของตกแต่งซึ่งเป็นของที่ระลึกจากการท่องเที่ยววางอยู่ด้วย 

เขายิ้มบางแล้วพยักหน้าน้อยๆ เยี่ยมมาก ช่างสมบูรณ์แบบอะไร

อย่างนี้ สมแล้วที่เป็นนางฟ้าน้อยในอุดมคติที่เขาหลงใหล...

เขาสูดหายใจลึก น�้าหอมกลิ่นดอกฟรีเซียตลบอบอวลในอากาศ 
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เขายิ้มบาง แต่จู่ๆ กลิ่นน�้านมและกลิ่นไวน์ก็ลอยมาแตะจมูก

เขาก้มหน้าดมกลิ่นตัวเองอย่างงุนงง คิ้วขมวดเล็กน้อย

กล่ินติดมาจากตอนท�างานกระมัง...วันนี้รีบมา ไม่ทันอาบน�้าให้

สะอาด

เขาหมุนตัวเดินไปกลางห้อง เตียงสีครีมมีเนินน้อยๆ นูนอยู่ตรง

กลาง ผมยาวสีด�าคลุมเหนือไหล่ บังใบหน้าไว้กว่าครึ่ง

เขาคว้ามุมหนึ่งของผ้านวมแล้วดึงอย่างแผ่วเบา เผยให้เห็นร่างที่

ซ่อนอยู่ใต้นั้น

ร่างบอบบางนอนตะแคงอยู่เหนือเตียง ขดตัวเล็กน้อย ขาทั้งสอง

ไขว้กันราวกับนางเงือก ผิวขาวเนียนราวกับหิมะ สวมชุดนอนผ้าไหม

ประดับชีฟองสีม่วงเข้มยาวคลุมสะโพก แต่เวลานี้ม้วนขึ้นมาถึงเอว เนื้อ

ผ้ากึ่งโปร่งแสงไม่อ�าพรางสิ่งใดจากสายตา ชุดชั้นในประดับลูกไม้แลดู 

หรูหราและบางเบาปรากฏให้เห็นรางๆ จุดที่ขาทั้งสองซ้อนกันเผยให้เห็น

กางเกงในเข้าชุดอย่างวาบหวิว เป็นกางเกงในแบบผูกริบบิ้น สายริบบิ้น

ข้างเอวผูกเป็นโบผีเสื้ออย่างสวยงาม

เขาประหลาดใจเล็กน้อย ไม่นึกว่านางฟ้าผู้ใสซื่อจะมีมุมเร่าร้อน

แบบนี้ด้วย...

สิ่งที่เห็นผิดจากที่คาดไว้ แต่ว่า แต่ว่า...

เขามองผ้าลูกไม้ประดับลายเนื้อละเอียดชุดนั้น กลืนน�้าลาย  

รอยยิ้มบางปรากฏบนใบหน้า

แบบนี้ก็ไม่เลว

เขาท�าเหมอืนทกุครัง้ หยบิดอกบวัสชีมพทูีเ่ตรยีมไว้จากใต้ผ้าคลมุ 

วางลงเหนือโต๊ะข้างเตียง จากนั้นจับมือที่วางแผ่อยู่เหนือหมอนอย่างแผ่ว

เบา ผิดคาด มือของเธอใหญ่กว่าที่เขาคิดไว้

เขาจุมพิตที่หลังมืออย่างแผ่วเบา

“แค่น้ีก็พอแล้วมั้ง” เสียงถามกลั้วหัวเราะแว่วมาจากตู้เสื้อผ้า 
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“อะไรจะใสซื่อปานนั้น!”

เขาสะดุ้งโหยง ขาก้าวเตรียมเผ่นหนี ทันใดนั้นขาที่ไขว้กันอยู่บน

เตยีงกอ้็ากว้าง ถบีเอวเขาจากด้านข้างจนเขาล้มลง ยงัไม่ทนัโจมตตีอบโต้ 

พลังสายหนึ่งก็พุ่งเข้าใส่จากด้านหลัง จับเขาทุ่มกดลงเหนือเตียง

ตอนนี้แหละ!

เขารูว่้าต้องลงมอืทนัท ีแต่การใช้ก�าลงักบัผูห้ญงิขดักบัอดุมการณ์

ของเขา แถมอีกฝ่ายยังแต่งตัววาบ—

เดี๋ยวก่อน!

เขาเบิกตากว้างจ้องหน้าอกทีอ่ยูต่รงหน้า ก่อนจะพบว่าใต้เสือ้ชัน้ใน 

สุดยั่วยวนนั้นเรียบแบน

“ท�าไมไม่มีหน้าอก!”

“หุบปาก!” เสียงตะคอกอย่างไม่สบอารมณ์สวนทันที “ศัตรูไม่มี

ทางออมมอืเพยีงเพราะอกีฝ่ายเป็นผูห้ญงิ เร่ืองเลก็แค่นีก้ห็วัน่ไหวซะแล้ว 

ไร้น�้ายาสิ้นดี”

เขาขมวดคิ้วและปล่อยหมัดใส่ร่างที่คร่อมอยู่เหนือตัวเขาอย่าง

กราดเกรี้ยว หมัดนั้นมีพลังอาคมอยู่ด้วย ประกายแสงสีม่วงสว่างวาบ 

เสี้ยววินาทีที่หมัดจะโดนร่างเป้าหมาย คลื่นพลังแดงสว่างราวกับ

เปลวเพลิงก็พุ่งเข้าจู่โจมจากด้านข้าง เบนทิศทางการโจมตีของเขาไป 

อีกฝั่ง

มีปีศาจตนอื่นอยู่ด้วย!

เขาตกใจมาก แต่ไม่ปล่อยให้ความลนลานเข้าครอบง�า รีบพลิก

ตัวอย่างว่องไว

คนที่คร่อมร่างอยู่เสียการทรงตัวล้มไปด้านข้าง เขาได้โอกาสจึง

รีบมุดหนีแล้วกระโดดจากเตียงอย่างรวดเร็ว พุ่งตรงไปยังหน้าต่างที่อ้า

กว้าง อีกเพียงก้าวเดียวเขาก็จะก้าวพ้นหน้าต่าง แต่ลมแรงวูบหน่ึงกลับ

พดัเข้าปะทะอย่างแรงจนหน้าต่างปิดปึง ลมพายรุนุแรงนัน้ราวกบัเป็นศตัรู
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ล่องหนที่ลอบจู่โจม ผลักเขากดติดก�าแพงด้วยก�าลังมหาศาลจนเขาขยับ

ตัวไม่ได้

“จับได้แล้ว!”

ประตูห้อง ประตูห้องน�้า ประตูตู้เสื้อผ้าเปิดพึ่บพร้อมกัน คนที่ซุ่ม

รออยู่ด้านในทยอยกันเดินออกมา

ดวงตาหลังหน้ากากเปิดกว้างจ้องศตัร ูขบเขีย้วเคีย้วฟัน มอืทัง้สอง

ก�าแน่น เขาก่นด่าตัวเองเบาๆ นี่คือความผิดพลาดครั้งใหญ่

“ส�าเร็จแล้ว!” เฟิงผิงหลันก้าวออกจากตู้เสื้อผ้า เดินไปหาฉงหลง

ด้วยสหีน้าระรืน่ แล้วตบบ่าของอกีฝ่ายเบาๆ “เก่งมาก! ฉงหลง! คณุผูช้าย

ท่านนี้ยอมสยบแทบชายชุดนอนชีฟองของนายแบบไม่เหลือท่าเลย! ฉันนี่

สายตาเฉียบแหลมจริง!”

ไซเมิร์ฟมองชุดของฉงหลงแล้วเบิกตากว้าง เหมือนมีอะไรจะพูด

แต่ไม่กล้า อึกอักอยู่พักใหญ่ ในที่สุดเสียงถามอย่างแผ่วเบาแต่เจือด้วย

ความไม่พอใจก็หลุดออกมา

“ท�าไมเธอเอาเสื้อผ้า...ของฉัน...”

“ก็เขาบอกให้ฉันเปลี่ยนชุด” ฉงหลงชี้เฟิงผิงหลัน

ไซเมิร์ฟหันไปมองตัวต้นคิดด้วยแววตาโกรธเคือง

“เมื่อวานฉันบอกเธอแล้วนี่ว่าจะยืม!” เฟิงผิงหลันเอ่ยหน้าระรื่น 

“ฉนัไม่กล้าถอืวสิาสะเดนิเข้าห้องผูห้ญิง กเ็ลยหยบิจากราวตากผ้ามาเลย 

ดีนะที่ไซซ์พอดีเป๊ะ”

“ตะ...แต่ว่า...” ไม่ได้พูดสักค�าว่าจะยืมเสื้อชั้นในด้วย!

“ปกติเธอใส่ชุดแบบนี้เหรอ” ฉงหลงถามพลางยื่นมือคล�าหว่างขา 

“ไม่ร�าคาญแย่เหรอ” เขาใส่แค่เดี๋ยวเดียวก็คันคะเยอไปทั้งตัว

“นั่น...ผ้าไหมแท้นะ...” ไซเมิร์ฟเถียงเสียงแผ่ว ก่อนหันไปหา 

เฟิงผิงหลันแล้วถามเสียงเข้ม “ต้องท�า...ถึงขนาดนี้...ด้วยเหรอ”

“ก็อีกฝ่ายเป็นโรคจิตมืออาชีพ เราก็ต้องรับมืออย่างมืออาชีพ เขา
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ถึงจะติดเบ็ด” ใบหน้าเฟิงผิงหลันระบายด้วยรอยยิ้มกว้าง “ใช่ไหมครับ! 

คุณจอมโจรแอบจิต นักมายากลใต้กระโปรง”

“สภุาพบรุุษจอมโจร นกัมายากลใต้แสงจันทร์ต่างหากเล่า!” ผูบ้กุรกุ

สวนอย่างกราดเกรี้ยว ตาเปิดกว้างจ้องฉงหลงเขม็ง “ส่วนเธอก็หุบขา

เสียที เลิกเกาได้แล้ว!”

“หุบปากน่า! นายลองมาใส่เองสิ!”

“แค่พวกโรคจิตทีส่มองมปัีญหา ไม่เห็นรับมอืยากตรงไหน” มอร์รสิ 

จ้องคนที่ขยับไปไหนไม่ได้ตรงหน้า คิ้วขมวด

“จับกุมล้มเหลวสิบสองคร้ังงั้นเหรอ ไม่นึกว่าผู้อัญเชิญจะฝีมือ 

ห่วยแตกขั้นนั้น”

สุภาพบุรุษจอมโจร นักมายากลใต้แสงจันทร์ เริ่มก่อคดีตั้งแต ่

ห้าปีที่แล้ว ทุกครั้งก่อนลงมือจะส่งโปสต์การ์ดพิมพ์ลายดอกบัวที่ท�าจาก

ดอกไม้ทับถึงเหยื่อโดยไม่ลงชื่อผู ้ส่ง เขาออกปฏิบัติการเฉพาะคืน

พระจันทร์เต็มดวง ลอบปีนเข้าห้องสาวโสด ทิ้งดอกบัวไว้ช่อหนึ่ง ทา

ลิปสติกสีส้มปะการังไว้บนริมฝีปากของหญิงสาว ใช้กระดาษประทับลาย

ริมฝีปากเก็บไว้แล้วจากไป

เนือ่งจากผูเ้สยีหายไม่มทีรัพย์สนิสญูหายและไม่ได้รบับาดเจบ็ทาง

ร่างกายหรอืจิตใจ จึงสรปุว่าอาชญากรรายนีเ้ป็นแค่พวกโรคจติท่ีไร้พษิภัย 

แต่เนือ่งจากสถานทีก่่อคดมีสีิง่ทีห่าค�าอธบิายไม่ได้หลายอย่าง สมาคมจงึ

จัดให้อยู่ในกลุ่มต้องสงสัยที่รอการตรวจสอบ และส่งทีมรักษาความสงบ

จากพืน้ทีต่่างๆ ไปสบืสวน แต่ไม่ได้ตามจบัอย่างจรงิจงั จนเมือ่สองปีก่อน

หญิงสาวคนหนึ่งเสียชีวิตอย่างน่าอนาถภายในห้อง หัวใจถูกควักออกมา 

พบดอกกหุลาบในสถานทีเ่กดิเหต ุและรมิฝีปากของผูต้ายทาลปิสติกสส้ีม

ปะการัง สมาคมจึงเริ่มจับตามอง “สุภาพบุรุษจอมโจร” รายนี้ และจัดให้

อยู่ในประเภทอาชญากรที่สมาคมต้องการตัว

แม้ว่าจะเป็นเพียงตัวประกอบไม่สลักส�าคัญในคดีระดับ D แต่
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อาชญากรรายนีห้นรีอดการจบักมุมาหลายคร้ัง รางวลัน�าจบัจงึมมีลูค่าสงู

ขึ้นเรื่อยๆ จนเทียบเท่าคดีระดับ A

คดีระดับ D และต�่ากว่าไม่ต้องรายงานต่อส�านักงานใหญ่ แค่วาง

เงินมัดจ�าก็จะได้ข้อมูลและเริ่มปฏิบัติการได้ เหตุนี้อินซู่ซวงจึงอนุญาตให้

เฟิงผิงหลันและคนอื่นรับภารกิจได้ตามดุลยพินิจของตัวเอง แค่ต้อง

รายงานให้ทราบก่อนเท่านั้น

พวกเขาตกลงรับภารกิจน้ีเมื่อหนึ่งสัปดาห์ก่อน และติดตาม 

ผู้ต้องหามาจนถึงที่น่ี เจ้าของห้องตัวจริงหลังจากเลิกงานก็โดนอาคม 

โน้มน้าวใจของไป่เหลียว และเดินทางกลับบ้านที่ต่างจังหวัดไปแล้ว

จากบันทึกคดีเก่า เฟิงผิงหลันสรุปว่าสุภาพบุรุษจอมโจรท่ีว่านี้ไว

ต่อกลิ่นอายปีศาจและอาคมอย่างมาก หรืออาจใช้วิธีบางอย่างท�าให้รู้ตัว

ว่ามผีูอ้ญัเชญิหรอืปีศาจอยู่ในละแวกใกล้เคยีง เพือ่ไม่เป็นการแหวกหญ้า

ให้งูตื่น เหล่าปีศาจจึงไม่ใช้อาคมใดๆ ทั้งสิ้น และให้เฟิงผิงหลันเป็นคน

ขับรถของเจ้าของห้องพาทุกคนเข้าไปในบ้าน

ส่วนฉงหลงต้องใช้เทปปิดลังพันรอบปากเพ่ือไม่ให้เศษอาเจียน

กระเด็น และจับใส่ไว้ท้ายรถ พอถึงที่หมายค่อยปล่อยออกมาเปลี่ยน

เสื้อผ้า

ตอนแรกเฟิงผิงหลันขันอาสาอยากสวมบทเป็นเจ้าของห้อง แต ่

จอมโจรเคยมปีระวตัิฆ่าคนตาย เหลา่ปีศาจจงึกงัวลวา่เฟงิผงิหลันอยูแ่นว

หน้ารบัมอืศตัรโูดยตรงจะเป็นอนัตราย จงึให้ฉงหลงซึง่รปูร่างใกล้เคยีงกนั

ออกโรงแทน

ส่วนไซเมิร์ฟซึ่งเป็นผู้หญิงคนเดียวในกลุ่ม เล่นละครแข็งท่ือเป็น

หุ่นยนต์จึงไม่ผ่านการคัดตัว

สันนิษฐานจากบันทึกคดีเก่า สุภาพบุรุษจอมโจรอาจคอยจับตาดู

เหยื่อจากบ้านที่อยู่ใกล้กัน และอาจใช้เครื่องดักฟังหรืออุปกรณ์อย่างอื่น

ที่ใกล้เคียงกันด้วย ดังนั้นระหว่างปฏิบัติการทุกคนจึงไม่พูดกันเลย ใช้
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ภาษามือและเขียนข้อความบนกระดาษเพื่อสื่อสารกันแทน

ทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางไว้ และจับกุมตัวเป้าหมายได้อย่าง

ราบรื่นตามแผน

“พวกเธอเป็นคนของสมาคมเหรอ” สุภาพบุรุษจอมโจรขมวดคิ้ว 

จ้องเฟิงผิงหลันเขม็ง “เธอเป็นผู้อัญเชิญ แล้วพวกเขาเป็นปีศาจใต้พันธะ

เหรอ” น�้าเสียงเขาแฝงแววเคลือบแคลง

“ใช่สิ” เฟิงผิงหลันตอบ แต่ในใจกลับสะท้านเล็กน้อย “ท�าไมถาม

แบบนั้นล่ะ”

“เพราะนายหน้าตาซื่อบื้อน่ะสิ! เลิกพูดไร้สาระได้รึยัง รีบกลับกัน

เถอะ!” ฉงหลงเร่งอย่างหงุดหงิด “ส่งไอ้ฆาตกรโรคจิตไปยานุสได้แล้ว 

ฉันต้องรีบกลับบ้านไปเก็บผลต้นสายรุ้ง”

“ฉันไม่เคยฆ่าใครนะ” จอมโจรถอนใจ “นั่นไม่ใช่ฝีมือฉัน”

ฉงหลงส่งเสียงในล�าคออย่างไม่เห็นด้วย “อ้อเหรอ สวมเสื้อคลุม 

ใส่หน้ากาก แอบปีนเข้าห้องผู้หญิงตอนดึกดื่นแบบนี้ เชื่อแกก็โง่แล้ว!”

“ฉันเป็นสุภาพบุรุษจอมโจร มาพร้อมแสงจันทร์และจากไปพร้อม

กลิน่หอม สิง่ทีฉั่นขโมยคอืกลิน่หอมเย้ายวนใจจากหญงิสาว สิง่ทีฉ่นัสะสม

คือรอยประทับริมฝีปากอันบริสุทธ์ิงดงาม เพื่อเป็นของท่ีระลึกแห่งวัย

สะพรั่งแห่งอมตะนิรันดร ฉันทิ้งดอกไม้ไว้ เพื่อเป็นสิ่งแทนความรักและ

จติใจท่ีซือ่ตรงของฉนั เป็นทีร่ะลึกแก่การพบกนัของเรา และแทนค�าขอโทษ

ที่ฉันต้องรีบจากไป” ชายคนนั้นพรรณนายาวเหยียดเหมือนท่องกลอน 

พยายามแก้ต่างให้ตัวเอง

“ฉันเริม่กลวัแล้วส.ิ..” ไป่เหลยีวยิม้เฝ่ือน “ถอดหน้ากากออกมาจะ

เป็นไป๋หลี่รุ่ยหรือเปล่า”

“ไม่ใช่หลี่รุ่ยแน่นอน” เฟิงผิงหลันปฏิเสธ

“หืม” ไป่เหลียวเลิกคิ้ว “นายเชื่อใจเขาขนาดนั้นเลย” หึ มิตรภาพ

เหนียวแน่นอะไรปานนั้น



24   Residence of Monsters ก๊วนปีศาจอลเวง เล่ม 5

“เพราะหลี่รุ ่ยกลัวความสูง ไม่มีทางกระโดดจากชั้นสองลงมา

แน่นอน” เฟิงผิงหลันหันไปมองจอมโจรที่ถูกตรึงไว้กับก�าแพงด้วยอาคม

วายุของตงย่า ก่อนยื่นมือออกไป “ขอผมดูโฉมหน้าที่แท้จริงหน่อยเถอะ 

คุณจอมโจร!”

“ไม่ได้หรอก” ครึ่งใบหน้าที่อยู่ใต้หน้ากากระบายด้วยรอยยิ้ม 

“นางฟ้าของฉันเท่านั้นที่มีสิทธิ์ถอดหน้ากากน้ี” พอพูดจบ เขาออกแรง 

เลก็น้อย อาคมวายุกอ็นัตรธานไปในพรบิตา จอมโจรกระโจนไปข้างหน้า 

ผลักเฟิงผิงหลันที่ขวางอยู่ให้พ้นทาง แล้วพุ่งออกนอกหน้าต่างไปทันที

ชั่ววินาทีที่เขาแฉลบผ่านหน้า เฟิงผิงหลันได้กลิ่นอันคุ้นเคย หลาย

กลิ่นปะปนกัน คุ้นจมูกอย่างบอกไม่ถูก แต่นึกไม่ออก ทุกอย่างตรงหน้า

เกิดขึ้นรวดเร็วจนเขาไม่มีกะใจคิดเรื่องอื่น

ตงย่ายืนตะลึง ไม่นึกว่าอีกฝ่ายจะดิ้นหลุดจากอาคมของตน แต่

เพยีงครูเ่ดยีวกเ็รยีกสตกิลบัมา ร่ายอาคมมดีวายใุห้พุง่เข้าใส่อกีฝ่าย ขณะ

เดียวกันมอร์ริสก็เรียกบอลเพลิงออกมา

ใบมีดเฉอืนผ้าคลมุและชดุสทูจนขาดวิน่ บอลเพลงิไหม้ผ้าคลมุเป็น

เถ้าถ่านในพริบตา แต่อีกฝ่ายยังเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วราวกับไม่สะทก

สะท้านแม้แต่น้อย เขาสอดมือลงในกระเป๋าเสื้อ

ทันใดนั้นด้านนอกหน้าต่างก็ปรากฏร่างของใครคนหนึ่ง ลอยอยู่

กลางอากาศหน้าอาคารสูงสามชั้น

เกิดแสงสว่างวาบ จ้าแสบตาท�าให้คนในบ้านต้องหลับตา

“ปีศาจใต้พันธะจู่โจม! เจ้านี่เป็นผู้อัญเชิญ!”

สภุาพบรุษุจอมโจรกระแทกหน้าต่างสงูจดเพดานเปิดออก เตรยีม

กระโจนออกด้านนอก ไซเมิร์ฟรีบเคาะส้อมเสียงอย่างแผ่วเบา ก�าแพง

เสียงก่อตัวล้อมรอบบ้าน แต่ไม่อาจสกัดการเคลื่อนไหวของอีกฝ่ายแม้

ปลายก้อย จอมโจรคว้ามือคนด้านนอกกระโจนลงพื้นไปแล้ว

ไป่เหลียวโบกแขน เข็มสีทองนับพันเล่มสาดใส่ราวกับกระสุน 
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ทะลวงร่างปีศาจที่สวมเสื้อกันลมตัวหนา ทั้งยังมีหมวกและแว่นด�า

โพละ!

เสยีงระเบดิแผ่วเบาแว่วเข้าห ูแต่ปีศาจใต้พนัธะไม่สนใจแม้แต่น้อย 

ปล่อยร่างร่วงลงสู่พื้นตามเจ้านาย

เควตซลัยนือยูท่ีเ่ดมิไม่ขยบั ปรายหางตาเหลอืบมองนอกหน้าต่าง 

เงาเหนอืพืน้ด้านนอกเริม่บดิม้วนและขยบั ทนัททีีเ่ท้าของจอมโจรแตะพืน้ 

เงาก็พุ่งขึ้นราวกับหยดน�้าที่แตกกระเซ็นจากพื้นสู่อากาศ ห้อมล้อมและ

โอบรัดร่างของศัตรู

ร่างในเงามืดพยายามดิ้น เงาเปลี่ยนรูปร่างตามการเคล่ือนไหว

ภายใน

“จับได้แล้ว!” เฟิงผิงหลันยืนอยู่ข้างหน้าต่างพลางร้องอย่างยินดี

แต่เสี้ยววินาทีต่อมา มือคู่หนึ่งก็ทะลวงออกนอกเงามืด ตามด้วย

ส่วนศีรษะ ล�าตัว เท้าทั้งสอง ร่างของคนผู้นั้นหลุดจากกรงขังของเงามืด 

บนหลงัคอืปีศาจใต้พนัธะทีส่วมชดุกนัลมตวัหนา ทัง้คูห่ลดุออกมาพร้อมกนั

ทุกคนยืนตะลึง มีปีศาจที่ท�าลายอาคมเงาของเควตซัลได้ด้วยหรือ

ใบหน้าเควตซัลเรียบเฉยไร้ความรู้สึก แต่หัวคิ้วกระตุกเล็กน้อย

สุภาพบุรุษจอมโจรกระโจนข้ามลานหน้าบ้านอย่างรวดเร็วราวกับ

ลมกรด แล้วผลักเปิดประตูเหล็กที่รั้วด้านนอก

“ออด! ออด! สถานการณ์ผดิปกต!ิ สถานการณ์ผดิปกต!ิ” สญัญาณ

เตือนจากระบบรักษาความปลอดภัยแผดเสียงลั่น สะท้อนไปทั่วอาคาร

“เกิดอะไรขึ้น!”

“เขาแตะสัญญาณเตือนภัย!”

ร่างสีด�าวิ่งออกสู่ถนน ไฟหน้าของรถยนต์ท่ีจอดไว้มุมถนนสว่าง

แวบ เขาพุ่งไปที่รถ เปิดประตู กระโจนเข้าไป สตาร์ตเครื่องยนต์อย่าง

รวดเร็วราวกับจรวด มอร์ริส ฉงหลง และตงย่าปล่อยพลังโจมตีใส่รถคัน

นั้น แต่ถูกอาคมป้องกันสกัดไว้เกือบหมด ทิ้งไว้เพียงรอยบุ๋มสองสามชุด
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ตามตัวรถ และรอยแตกบนกระจกหน้าต่างสองบาน

รถพุ่งออกไปด้วยความเร็วสูง พอถึงหน้าปากซอยก็หักเลี้ยวอย่าง

รวดเรว็ เสยีงเบรกแหลมเสยีดห ูพอผ่านหวัเลีย้วไป กอ็นัตรธานวบัราวกบั

ละลายหายไปในอากาศ

ทกุคนยนือยูร่มิหน้าต่าง มองถนนอนัว่างเปล่า เสยีงสญัญาณเตอืน

ภัยยังก้องไปทั่ว ราวกับก�าลังหัวเราะเยาะความล้มเหลวของพวกเขา

“บอกให้มันหุบตูดซะ!” มอร์ริสตะคอกลั่นอย่างหงุดหงิด

“ต้องปลดล็อกในระบบรักษาความปลอดภัย เสียงถึงจะหยุด...”

“งั้นก็ปลดสิ!”

“แต่พวกเราไม่มีบัตรเข้าระบบ”

โทรศัพท์ส่งเสียงกริ๊งกร๊าง

“อะไรอีกวะ!”

“คงเป็นศูนย์รักษาความปลอดภัยโทร. มาเช็ก”

มอร์ริสสะบัดฝ่ามืออย่างกราดเกรี้ยว กรงเล็บเพลิงตะครุบเข้าที่

ตวัเครือ่ง โทรศพัท์ระเบดิตมูเหลอืเพยีงเศษชิน้ส่วน ก�าจดัเสยีงกริง๊กร๊าง 

อย่างถอนรากถอนโคน

“เอ่อ ความจริงเราควรจะรับโทรศัพท์นั่นนะ” เฟิงผิงหลันเกาหัว

แกรกๆ “เรามีข้อมูลเจ้าของบ้านอยู่ ให้ไซเมิร์ฟปลอมเป็นเจ้าของ แล้ว

บอกไปว่าเผลอกดเปิดสัญญาณเตือนภัยโดยอุบัติเหตุ—”

“ก็แค่โทรศัพท์ ไม่รับก็ไม่เห็นเป็นไร!”

“ถ้าไม่รบั เจ้าหน้าทีรั่กษาความปลอดภยัจะมาตรวจสอบทีบ้่านด้วย

ตวัเอง เราจะเสยีเวลามากกว่าเดมิ” มอืทัง้สองของไป่เหลยีวกอดรอบอก 

ตาจ้องมอร์ริสอย่างเหนื่อยหน่าย “เมื่อไรนายจะมีวิวัฒนาการเป็นพารา-

มีเซียมเสียที ฉันรอร่วมทีมกับสปีชีส์ที่สมองบางส่วนเร่ิมมีพัฒนาการ 

มานานเกินพอแล้วนะ”

“หุบปาก!” ความหงุดหงิดและความล้มเหลวเมื่อครู่ท�าให้มอร์ริส
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โกรธเป็นฟืนเป็นไฟ เขาเหวี่ยงมือ กรงเล็บเพลิงพุ่งเข้าจู่โจมไป่เหลียว  

อีกฝ่ายยังไม่ทันหลบหรือตอบโต้ กรงเล็บเพลิงก็ถูกสายลมล่องหนสกัด

ไว้กลางอากาศ เปลวเพลงิดบัพึบ่ เหลอืเพยีงสะเกด็เพลงิจิว๋ลอยละล่องสู่

พืน้

มือของตงย่าค้างอยู่กลางอากาศ ยังอยู่ในท่าพร้อมโจมตีจากการ

ต่อสู้เมื่อครู่ ใบหน้าเขายังระบายด้วยรอยยิ้ม แต่ดูแล้วน่ากลัวเป็นที่สุด

“อย่าท�าบ้านเสียหายไปกว่านี้ ทั้งหมดนี่น่ะ...” ตงย่าย�้าทีละค�า 

“ต้อง . จ่าย . เงิน . ชด. เชย .”

มอร์ริสหน้าเปลี่ยนสีทันควัน อารมณ์กราดเกรี้ยวเมื่อครู่หายวับ 

“...ฉันรับผิดชอบเอง”

ไป่เหลยีวเหลอืบมองตงย่าแต่ไม่พดูอะไร สายตาเลือ่นออกไปมอง

นอกหน้าต่าง

ตงย่าเลิกคิ้วเล็กน้อย แล้วแอบถอนใจเบาๆ

ได้ยินเสียงรถยนต์เคลื่อนเข้ามาใกล้ เจ้าหน้าที่รักษาความ

ปลอดภัยมาถึงแล้ว

เป้าหมายหลบหนีไปได้

ภารกิจระดับ D ตามจับสุภาพบุรุษจอมโจร นักมายากลใต้

แสงจันทร์ การไล่ล่าจับกุมครั้งที่สิบสาม ล้มเหลว

ณ โรงฌาปนกิจยานุส

ภายในห้องใต้ดินอันกว้างขวาง ร่างของคนทั้งเจ็ดยืนอยู่หน้า

เคาน์เตอร์ตัวยาวที่เต็มไปด้วยของระเกะระกะ หน้าตาไม่ชวนมองเลย 

สักคน

“ล้มเหลวเหรอจ๊ะ” เซ่ินหยางเคีย้วหมากฝร่ังหยบัๆ มอืข้างหนึง่เท้า

คาง ใจจดใจจ่ออยูก่บัเกมทอยห่วงน�า้ในมอื ไม่สนใจกลุม่ผูม้าเยอืนหน้าตา

ถมึงทึงตรงหน้าแม้แต่น้อย “ต้องบันทึกสถิติใหม่อีกแล้วสิเนี่ย”
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“เจ้าบ้านี่มีประวัติยังไง”

“ก็เพราะไม่รู้ถึงให้พวกเธอไปสืบนี่ไง” เซิ่นหยางจ้องห่วงจิ๋วใน

เครื่องตาไม่กะพริบ มือก็กดปุ่มไปด้วย แรงดันน�้าที่มองไม่เห็นดันห่วงอัน

เลก็ข้ึนด้านบน เฉยีดผ่านเสาทีต่ัง้อยูก่ลางน�า้ แล้วร่วงลงด้านล่าง “โธ่เอ๋ย! 

อีกนิดเดียวเอง!”

“เจ้านั่นสกัดการโจมตีของพวกเราได้ เป็นคู่ต่อสู้ที่ไม่ธรรมดา”  

ฉงหลงพูด “ภารกิจนี้น่าจะระดับ D ขึ้นไปมากกว่ามั้ง”

“ถึงจะเป็นเคสระดับ D แต่อัตราล้มเหลวสูงมาก เพราะงั้นเงิน

รางวัลก็สูงตามไปด้วย ถ้าแค่จับโรคจิตคนเดียวไม่มีทางได้รางวัลถึง 

สองหมื่นห้าพันดอลลาร์อยู่แล้ว แต่เงินรางวัลนี่มีเงินมัดจ�าของคนที่สละ

เคสรวมอยู่ตั้งครึ่งหนึ่ง ก็เลยเยอะแบบนี้ไง”

“ฉันไม่เข้าใจว่าท�าไมภารกิจระดับ D ต้องจ่ายเงินมัดจ�าด้วย ไม่มี

เหตุผลเอาเสียเลย!” ฉงหลงยังไม่เลิกเถียง

“เพราะถ้าล้มเหลว อกีฝ่ายกจ็ะยิง่ตืน่ตวัและระวงัตวั ท�าให้คนทีม่า

รับเคสต่อยิ่งจัดการได้ยากไงล่ะ” เซิ่นหยางอธิบาย “ส่วนภารกิจระดับ C 

ขึ้นไป ถ้าล้มเหลวไม่ตายก็เจ็บหนัก เราค�านึงถึงสิทธิมนุษยชน เลยไม่

เรียกเก็บเงินมัดจ�า ถือว่ามอบเป็นเงินค่าท�าศพ แสดงน�้าใจเล็กๆ น้อยๆ 

จากยานุสน่ะ ฮ่าๆๆๆ!”

เซิน่หยางยงักดปุม่รวัไม่หยดุ ศรีษะเอยีงตามห่วงอนัจิว๋ในกล่องน�า้

ไปด้วย โค้งจนเป็นครึ่งวงกลม น่าเสียดายที่ยังล้มเหลว

“อีกอย่าง ถ้าจอมโจรเก่งขนาดนั้นจริงคงไม่หนีแบบนี้หรอก คนที่

เคยรบัภารกจิน้ีแม้ว่าพลาดท่ากนัหมด แต่ไม่เคยเกดิเคสบาดเจบ็หรอืเสยี

ชวีติ มีแค่มอืใหม่ทีเ่พิง่เริม่งานถกูเจ้าหน้าทีร่กัษาความปลอดภยัจบัได้ตอน

พยายามหนี เลยถูกกระบองฟาดเอาหลายที แต่ก็แค่นั้น เฮ้อ! ทอยไม่ลง

เสาอีกแล้ว แย่จริง”

“เจ้านั่นเป็นผู้อัญเชิญ สมาคมไม่มีข้อมูลเลยเหรอ”
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“ผูอ้ญัเชญิใช้ปีศาจใต้พนัธะเป็นหลกัฐานยนืยนัตวัตน พวกเธอไม่รู้

ด้วยซ�้าว่าปีศาจใต้พันธะตัวนั้นหน้าตาเป็นยังไงหรือมีความสามารถอะไร 

แบบนี้สืบหาตัวไม่ได้อยู่แล้ว อีกอย่าง ฝ่ายนั้นอาจเป็นกลุ่มกบฏที่ไม่เคย

ขึ้นทะเบียนกับสมาคมก็ได้” เซิ่นหยางเป่าลูกโป่งสีม่วงจากปาก พอแตก

โพละก็ใช้ลิ้นม้วนเข้าไปเคี้ยวต่อ “ที่จริงพวกเธอก็ท�าได้ไม่เลวแล้วละ  

คนท่ีเคยรบัเคสนีเ้กนิคร่ึงไม่ทนัเจอตวัอกีฝ่าย ศตัรกูไ็หวตวัหนีไปก่อนแล้ว 

ไม่ทันได้ดูให้แน่ใจด้วยซ�้าว่าเป็นปีศาจผู้รุกล�้าหรือฝ่ายกบฏ”

ห่วงจิ๋วร่วงลงเป็นครั้งที่สี่ เซิ่นหยางขมวดคิ้ว

“เอ่อ...” เฟิงผิงหลันทนไม่ไหวต้องเอ่ยปาก “เอียงกล่องน�้าหน่อย

หนึ่ง แล้วตอนที่ห่วงลอยไปตรงกลางก็ขยับกล่อง ให้เสาเข้าไปคล้องห่วง

ไว้ แบบนี้จะง่ายกว่านะครับ” เขาใช้มือท�าท่าสาธิตกลางอากาศ

เซิ่นหยางท�าตาม ห่วงสุดท้ายคล้องลงเสาได้ในที่สุด

“เย้! ขอบคุณมากนะ!” เซิ่นหยางปรบมืออย่างยินดี แล้ววาง 

ของเล่นลงอย่างพึงพอใจ หน้าเงยมองเฟิงผงิหลนั “ฉนัได้ยนิว่าเดก็ผมฟ้า

น่ันขึน้รถปุบ๊กอ้็วกพุง่เป็นสายรุ้ง ถ้าเขารับบทเป็นเจ้าของบ้าน งัน้ใครเป็น

คนขับรถ”

“ผมเองครับ” เฟิงผิงหลันตอบ

“อ้อเหรอ” เซิ่นหยางเลิกคิ้ว “เรียนจากไหนมา”

เฟิงผงิหลนัเกาหวัแกรกๆ อย่างกระอกักระอ่วน ก่อนจะตอบเสยีง

เบาว่า “...รถบั๊มที่เกมอาเขตครับ”

เซิ่นหยางอึ้งไปหลายวินาที ก่อนหลุดเสียงหัวเราะลั่น “พวกเธอนี่

ใจกล้าดีนะ!”

“มีเขาขับเป็นคนเดียว ก็ต้องให้เขาขับสิ ตลกตรงไหน” ฉงหลง

ตอบพลางขมวดคิ้ว “ก่อนออกเดินทางเขาอุตส่าห์หยอดเหรียญเล่นเกม

ไปตั้งสามสิบเหรียญเพื่อเข้าคอร์สเรียนขับ จะมีปัญหาได้ยังไง”

เซิ่นหยางประหลาดใจมาก “นี่พูดจริงหรือแหย่ฉันเล่น”
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เฟิงผิงหลันรีบพูดแทรก เพื่อไม่ให้เซิ่นหยางจับได้ว่าเหล่าปีศาจยัง

ไม่คุ้นเคยกับโลกมนุษย์ “ถ้างั้นเราควรท�ายังไงต่อครับ ภารกิจนี้มีจ�ากัด

เวลาหรือเปล่า”

“มี จ�ากัดเวลาหนึ่งเดือน แต่ไม่ได้หมายความว่าต้องจับเป้าหมาย

ให้ได้ในหนึง่เดอืนหรอกนะ เราตัง้กฎนีเ้พือ่ป้องกนัไม่ให้คนรบัภารกจิที่ไร้

ความสามารถท�าตวัเป็นหมาหวงก้าง เลยก�าหนดว่าภายในหนึง่เดอืนหาก

ภารกิจไม่ส�าเร็จ ต้องสละสิทธิ์การปฏิบัติภารกิจต่อ และเปิดโอกาสให้ 

คนอื่น แน่นอนว่าหากครบเวลาแล้วยังต้องการรับเคสต่อก็สามารถท�าได้ 

แค่จ่ายเงินมัดจ�าอีกรอบเท่านั้นเอง” เซิ่นหยางอธิบาย “จะสละเคสเหรอ 

ฉันจะเห็นแก่ที่พวกเธอเป็นนักเรียน เก็บเงินมัดจ�าแค่ครึ่งเดียวแล้วกัน”

“พวกเราไม่ยอมแพ้เด็ดขาด!” ตงย่าปฏิเสธหนักแน่น

ปีศาจตนอื่นต่างเห็นด้วย ไป่เหลียวแอบเหลือบมองตงย่าแล้วหัน

ไปมองเควตซัล ก่อนถอนใจออกมาเบาๆ

“เงินแค่นี้ต้องจริงจังขนาดนี้เลยเหรอ” เซิ่นหยางเลิกคิ้ว

“นี่เป็นเรื่องของศักดิ์ศรีต่างหาก!” มอร์ริสเอ่ยอย่างยโส

“เหตผุลสงูส่งจังนะ” ไป่เหลียวปรบมอื “จริงด้วย แล้วคอมพวิเตอร์

กบัทวีจีอแอลซดีขีองนายไปไหนล่ะ อ๋อ! ฉนันกึออกแล้ว ตงย่าเอาไปจ�าน�า

ใช่ไหม ไม่เป็นไรนะ หุ่นยนต์หนูกับไม้ติดขนนกที่จ�าน�าไม่ออกก็น่าจะพอ

สร้างความสุขให้นายได้บ้าง หึๆๆๆ”

“หุบปาก!”

“เสียงดังกันจริง!” เซิ่นหยางใช้มืออุดหู ท่าทางร�าคาญมาก “จะ

ปฏิบัติภารกิจต่อก็ได้ แต่หลังจากนี้พวกนายจะมีเวลาเหรอ”

“หืม?”

“เดือนธันวาคมแล้วนะ” มือทั้งสองของเซิ่นหยางรองอยู่ใต้คาง 

ใบหน้าระบายด้วยรอยยิม้กว้าง “เหมนัต์แห่งโลหติและน�า้ตาของโรงเรยีน

เงามืดจะมาถึงแล้ว ปีนี้เซฟาเนียเป็นเจ้าภาพนะ”
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ทุกคนงุนงง “เหมันต์แห่งโลหิตและน�้าตาคืออะไร”

“หมายถึงสอบกลางภาคเหรอฮะ” เฟิงผิงหลันสันนิษฐาน

เพราะใกล้เข้าฤดกูาลสอบกลางภาคแล้ว ภารกจิคราวนีจ้งึมแีค่เขา

กับเหล่าปีศาจออกปฏิบัติการ คนอื่นไม่มาช่วยด้วย

“แล้วเกี่ยวอะไรกับโลหิตและน�้าตา” ฉงหลงถามต่อ

“บางคนสอบได้แย่ก็น�้าตาไหลไง”

“ประสาท ใครจะร้องไห้เพราะเร่ืองไร้สาระแบบนี”้ มอร์ริสส่งเสยีง

เหอะในคออย่างไม่เห็นด้วย

“แล้วเลือดล่ะ”

เฟิงผิงหลันเอียงหัวอย่างครุ่นคิด “อาจเพราะเป็นฤดูหนาวอากาศ

แห้ง ท�าให้ผิวแตกจนเลือดออกได้ง่าย...”

“ลกูศิษย์ของอาจารย์อนินีเ่ป็นเดก็ดรีกัการเรยีนกนัจงันะ” เซิน่หยาง

หัวเราะ น�้าเสียงแฝงแววเสียดสี เขาเอียงศีรษะเล็กน้อย จ้องเฟิงผิงหลัน

กับคนอื่นด้วยความสงสัย “พวกเธอไม่รู้จริงๆ น่ะเหรอ”

“คิดว่าพวกเราควรรู้อะไรล่ะ” ไป่เหลียวสวนกลับด้วยค�าถาม หวัง

จะล้วงค�าตอบจากอีกฝ่าย

เซิ่นหยางไม่ติดกับ มุมปากยกขึ้นเป็นรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ “ฉันรู้แค่ว่า 

พวกนายไม่มีทางได้เงินมัดจ�าคืนแน่”

ในแต่ละภาคเรียนโรงเรียนเซฟาเนียจะจัดสอบใหญ่สองครั้ง คือ

สอบกลางภาคและสอบปลายภาค การสอบแต่ละครั้งจะเสร็จสิ้นภายใน

หนึง่วนั สอบตัง้แต่เช้าจดเยน็ เฉพาะภาควิชาอาชวีะซ่ึงเป็นส่วนน้อยทีแ่บ่ง

สอบหลายวัน

วันจันทร์ หลังผ่านการสอบวิชาต่างๆ ของโรงเรียนภาคกลางวัน

แล้ว ช่วงกลางคืนยังต้องเข้าเรียนในโรงเรียนเงามืดตามปกติ นักเรียน

ส่วนใหญ่ดูเหนื่อยล้ากว่าปกติ
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วินาทีที่กริ่งดัง อินซู่ซวงก็ก้าวเข้ามาในห้อง แต่คาบนี้ไม่ใช่วิชาที่

เขาสอน

“อาจารย์ครับ เข้าห้องผิดหรือเปล่าครับ!” เฟิงผิงหลันยกมือแล้ว 

กระซิบเตือนอย่างหวังดี

อินซู่ซวงเหลือบมองเฟิงผิงหลันด้วยหางตาแต่ไม่ตอบ เขาหันหลัง 

หยบิชอล์กข้ึนเขยีนบนกระดานด�า พอวางชอล์กลงบนราง ข้อความทีเ่ขยีน

ด้วยตัวอักษรขนาดมหึมาก็ปรากฏ

งานโรงเรียนเบญจภาคีแห่งแปซิฟิกเหนือ

“งานโรงเรียนเหรอ” เฟิงผิงหลันตาเป็นประกาย “เป็นงานเลี้ยง

ฉลองสินะครับ!”

มีเพียงเฟิงผิงหลันที่กระตือรือร้นจนออกนอกหน้า สีหน้าของ

นักเรียนคนอื่นๆ ดูเคร่งเครียด

“ท�าไมทุกคนดูไม่ค่อยตื่นเต้นเลย...” เฟิงผิงหลันกระซิบถาม 

ซูลี่หว่านที่นั่งอยู่ข้างๆ “งานโรงเรียนน่าสนุกออกไม่ใช่เหรอ”

“งานโรงเรียนของโรงเรียนเงามืดไม่เหมือนโรงเรียนท่ัวไปนะ”  

ซูลี่หว่านกระซิบตอบ “ส่วนใหญ่คนที่เข้าร่วมไม่รู้สึกว่าน่าสนุกหรอก...”

“ว่าไงนะ!” เฟิงผิงหลันตะลึง “อย่าบอกนะว่างานโรงเรียนไม่ใช่

งานรื่นเริง แต่เป็นงานบูชายัญ พวกเราต้องใช้สัตว์เป็นๆ หรือเลือดของ

สาวบริสุทธิ์มาเป็นเครื่องบูชายัญเหรอ!”

“เอ่อ ไม่ใช่อย่างนัน้” ซูลีห่ว่านย้อนถามด้วยสหีน้ากระอกักระอ่วน 

“ในโลกของผูอ้ญัเชญิ งานนีเ้ป็นงานใหญ่มาก เธอไม่เคยได้ยนิเรือ่งนีเ้หรอ”

เฟิงผิงหลันยิ้มบื้อ ขณะก�าลังคิดหาค�าแก้ตัว อินซู่ซวงก็กระแอม

เบาๆ สายตาเย็นเยียบจ้องตรงมา เฟิงผิงหลันกับซูลี่หว่านรีบนั่งเงียบ

เรียบร้อยทันที

อนิซูซ่วงจบิชาสมนุไพรอกึหนึง่ ก่อนเร่ิมพดู “ฉนัคดิว่าทกุคนคงรูด้ี 

ส�าหรับโรงเรียนเงามืดทุกแห่ง เดือนธันวาคมเป็นช่วงเวลาแห่งการเก็บ
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เกี่ยวประสบการณ์และวัดความสามารถ ซึ่งมีช่ือเรียกว่า ‘เหมันต์แห่ง

โลหิตและน�้าตา’ ทุกคนเข้าเรียนในโรงเรียนเงามืดได้สามเดือนกว่าแล้ว 

นี่คือบททดสอบครั้งแรกที่ทุกคนต้องเจอ” สายตาของเขาเลื่อนไปหยุดที่

เฟิงผิงหลันแวบหนึ่ง ก่อนกวาดมองฉงหลงกับคนท่ีเหลือ เหมือนก�าลัง

เตือนให้พวกเขาตั้งใจฟัง

“วันที่ย่ีสิบห้าธันวาคมเป็นงานโรงเรียนของโรงเรียนผู้อัญเชิญท่ัว

โลก ระหว่างช่วงเวลานี้ จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการ

ประลองศาสตร์อาคม การแลกเปลี่ยนวิชาการ และงานสังสรรค์ร่ืนเริง 

โดยภูมิภาคทัง้หกทัว่โลกจะจดังานพร้อมกนั และปีน้ีเซฟาเนยีเป็นเจ้าภาพ

จัดงานเบญจภาคีแห่งแปซิฟิกเหนือ ซึ่งจะมีห้าโรงเรียนจากภูมิภาคนี้ 

เข้าร่วม”

เฟิงผิงหลันนึกได้ว่า ปฏิทินการศึกษาของโรงเรียนภาคกลางวันมี

วันหยุดยาวสิบวันช่วงก่อนและหลังวันคริสต์มาส นักเรียนทุกคนท่ีพักใน

หอพักของโรงเรียนต้องกลับบ้าน ตอนแรกเขาเข้าใจว่าโรงเรียนปิดเพื่อ

ให้นักเรียนชาวต่างชาติได้กลับบ้านไปฉลองเทศกาลส�าคัญกับครอบครัว 

ตอนนี้จึงได้รู้ความจริงว่าโรงเรียนต้องการเคลียร์พ้ืนท่ีเพ่ือจัดงานของ

โรงเรียนเงามืด

เขาไม่เคยคิดว่ามีโรงเรียนเงามืดแห่งอื่นด้วย แต่เมื่อมาคิดดูให้ดี 

ผู้อัญเชิญทั่วโลกมีจ�านวนมากขนาดนี้ โรงเรียนเงามืดย่อมไม่ได้มีเพียง

แห่งเดียว ไม่รู้ว่าโรงเรียนอื่นๆ จะเป็นอย่างไร

“...กิจกรรมทั้งหมดจะแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรกคือการทดสอบ

ความสามารถ ส่วนที่สองคืองานเลี้ยงเฉลิมฉลองตอนกลางคืน ปีนี้ 

โรงเรยีนเซฟาเนยีรบัหน้าทีเ่ป็นเจ้าภาพ ต้องดแูลเรือ่งสถานทีแ่ละการจดั

งานเลี้ยง ในส่วนการทดสอบ โรงเรียนอื่นอีกสี่โรงเรียนจะจัดโปรแกรม

เพื่อทดสอบความสามารถของนักเรียนทั้งหมด” อินซู่ซวงเว้นจังหวะ 

เล็กน้อย “งานเลี้ยงฉลองซ่ึงเป็นส่วนที่สองจะจัดในคืนวันคริสต์มาสอีฟ
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และวันคริสต์มาสรวมสองวัน แบ่งเป็นการตั้งบูทกลางแจ้งและการแสดง

ในงานเลีย้ง โดยส�านกังานใหญ่ของโรงเรยีนเงามดืจะใช้วธิจีบัฉลากเลอืก

ผูร้บัผดิชอบงานแต่ละส่วน รายละเอยีดทัง้หมดเท่านี ้มคี�าถามอะไรไหม”

แม้ว่าเฟิงผิงหลันจะสงสัยหลายเรื่อง แต่เขาไม่รู้อะไรเกี่ยวกับ

กจิกรรมนีเ้ลย จงึไม่รู้จะเร่ิมจากตรงไหน นกัเรียนคนหนึง่ยกมอื อนิซู่ซวง 

พยักหน้าให้เขาพูดได้

“ได้ยินว่าทีผ่า่นมาจะส่งนกัเรยีนเก่าเปน็ตัวแทนร่วมทดสอบความ

สามารถ ปีนี้มีโควตาของนักเรียนใหม่ด้วยหรือครับ”

“ปีนีเ้ปลีย่นกฎใหม่ นักเรยีนทุกคนมสีทิธิเ์ข้าร่วม ไม่แบ่งชัน้ปี แบ่ง

กลุ่มกันเองโดยอิสระ”

นักเรียนที่นั่งอยู่ต่างอึ้งไปเล็กน้อย วินาทีต่อมาใบหน้าของทุกคน

เริ่มฉายแววตื่นเต้นและอยากรู้อยากลอง เมื่อไม่มีตัวแทนโรงเรียน  

แปลว่าทุกคนมีโอกาสชิงแชมป์

“ท�าไมมีการเปลี่ยนแปลงล่ะครับ” นักเรียนถามต่อ

“ท่านประธานเป็นคนเสนอ ท่านต้องการให้ทุกคนมีโอกาสแสดง

ความสามารถของตวัเองอย่างเตม็ที ่ไม่ใช่ให้คนส่วนน้อยเป็นจดุศนูย์กลาง

ของทุกอย่าง” อินซู่ซวงเหลือบมองเฟิงผิงหลันแวบหนึ่ง ท่าทางเหมือนมี

บางอย่างในใจ “นี่เป็นมาตรการใหม่ของภูมิภาคแปซิฟิกเหนือ หากได้

ผลลัพธ์น่าพอใจ หลังจากนี้ภูมิภาคอื่นก็จะใช้วิธีนี้ด้วย”

เหล่านักเรียนหันไปกระซิบกระซาบกันเองอย่างต่ืนเต้น บางคน 

ถึงกับเริ่มชักชวนกันสร้างทีม เพื่อนร่วมห้องหลายคนที่ปกติไม่เคยคุยกับ 

เฟิงผิงหลัน เวลานี้มองมาทางเขาด้วยสายตาอบอุ่นและอ่อนโยนผิดปกติ 

แถมยงัโบกไม้โบกมอืทักทายเขาด้วย เฟิงผงิหลนัไม่รูเ้รือ่งรูร้าว จงึโบกมอื

กลับพลางยิ้มกว้าง แต่ถูกไห่ถังดึงมือไว้ทันควัน

ไห่ถังถลึงตาอย่างกราดเกรี้ยว นักเรียนคนอื่นพากันหันไปทางอื่น 

หลบสายตาอ�ามหิตของไห่ถัง
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“อย่าสนใจพวกนั้น” ไห่ถังเตือนเฟิงผิงหลันเสียงเข้ม

“ไห่ถัง...นี่นาย...” เฟิงผิงหลันประหลาดใจมาก “ไม่นึกว่านายจะ

ชอบแสดงความเป็นเจ้าของขนาดนี้ แค่คนอื่นทักฉันก็หึงซะแล้ว...”

“พวกนั้นจะดึงตัวนายไปร่วมทีมต่างหาก! ไอ้ปัญญาอ่อน!”

“อ้อเหรอ” เฟิงผิงหลันชะงักไปครู่หนึ่ง มือทั้งสองวางข้างแก้ม  

“...แสดงว่า ไห่ถังกลัวคนอื่นจะแย่งฉันไปเหรอ”

“ฉันอยากได้แค่ความสามารถของนายหรอก!”

“วา่ไงนะ!” เฟิงผิงหลันหนา้เปลีย่นสทีันควัน ปากกัดปลายนิ้วก้อย

ด้วยสหีน้าสะเทือนใจ “...ท่ีแท้ ไห่ถงักไ็ม่ต่างจากคนอืน่ ต้องการแค่ครอบ

ครองร่างกายของฉัน...”

“เพ้อเจ้ออะไรของนาย!”

“ข้างหลงันัน่เงยีบหน่อย! หนวกห!ู” อนิซู่ซวงตะคอกเสยีงเข้ม เสยีง

คุยเงียบไปทันที “วันจันทร์หน้า คณะน�าทีมซ่ึงเป็นตัวแทนจากแต่ละ

โรงเรียนจะเดินทางมาถึงเซฟาเนียในฐานะคณะเย่ียมชมจากโรงเรียนใน

เครอื เพือ่ด�าเนินการสร้างประตเูชือ่มมติ ินกัเรียนจากคณะน�าทมีจะแบ่ง

กลุ่มเข้ามาท�างานและใช้ชีวิตร่วมกับนักเรียนของเรา คนท่ีมาเยือนเป็น

แขก กรุณาต้อนรับให้สมฐานะเจ้าภาพ ต้องมีมารยาทและให้เกียรติ 

อีกฝ่ายตามสมควร”

นักเรียนที่นั่งอยู่เริ่มคุยจ้อกแจ้ก ท่าทางไม่เต็มใจท�าตามนัก

“ประตูเชื่อมมิติคืออะไรเหรอ” เฟิงผิงหลันกระซิบถามไห่ถัง แต่

อกีฝ่ายยงัโมโหอยู่และเมนิเขา เฟิงผงิหลนัจงึหนัไปขอให้ซลูีห่ว่านอธบิาย

แทน

“เป็นค่ายอาคมส�าหรับเชื่อมต่อมิติประเภทหนึ่ง ใช้คาถาระดับสูง

เชื่อมมิติของแต่ละพื้นที่เข้าด้วยกัน...” ซูลี่หว่านอธิบาย “ช่วงที่จัดงาน

โรงเรียน แต่ละโรงเรียนจะใช้อาคมเปิดทางเชื่อม เชื่อมต่อมิติของ

โรงเรยีนตนเองกบัโรงเรียนเจ้าภาพ นกัเรยีนทีอ่ยู่ในพืน้ทีอ่ืน่ๆ จะเดนิทาง
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ไปกลับระหว่างสองพื้นที่ได้ด้วยประตูนี้”

“เจ๋งเป้ง! ขนาดรถไฟฟ้าสายสเีหลอืงทีเ่ชือ่มรอบกรงุไทเปยงัเทยีบ

ไม่ติดเลย!”

“ผลจับสลากแยกกลุ่มรับผิดชอบการจัดงานจะประกาศวันนี้ก่อน

เลิกเรียน อีกอย่าง” อินซู่ซวงสูดหายใจลึก “ระหว่างจัดงานเบญจภาคี 

โรงเรียนเงามืดจะไม่มีการเรียนการสอน ดังนั้นช่วงเก้าวันก่อนเร่ิมงาน

โรงเรียน พวกเราต้องเร่งเรียนเนื้อหาส�าหรับสอบปลายภาคให้จบ พอถึง

เดือนมกราคมก็จัดคลาสทบทวนบทเรียนเตรียมสอบได้พอดี...”

เสียงโอดครวญแว่วมาเป็นระลอก

นี่ละคือพลังอันยิ่งใหญ่ของเหมันต์แห่งโลหิตและน�้าตา

“ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ จะโพสต์ไว้ในเว็บไซต์และบอร์ดของ

โรงเรียนเงามืด สงสัยอะไรก็ไปอ่านเอาเอง” อินซู่ซวงพูดพลางพลิกเปิด

หนังสือ “เข้าเรียนได้”

ทนัททีีจ่บประโยค เสยีงใสกงัวานเหมอืนระฆงัเงนิกด็งัขึน้ สะท้อน

ทั่วระเบียงทางเดินนอกห้อง

“นั่นเสียงอะไรน่ะ”

“ผลจับสลากแบ่งกลุ่มจัดงาน” อินซู่ซวงตอบเสียงเข้มพลางมอง 

ไปยงัทางเดนินอกประตหู้อง ตาจ้องป้ายห้องเรียนทีแ่ขวนไว้บนผนงัตาไม่

กะพริบ

หลังคลื่นเสียงใสกังวาน ป้ายสีขาวหิมะที่เขียนไว้ว่า เงามืด 1A ก็

เริ่มเปลี่ยนสีเป็นเทาหม่น ลวดลายหลายสีเริ่มปรากฏเป็นวงๆ เหนือแผ่น

ป้าย

สีของป้ายเข้มข้ึนเรื่อยๆ ก่อนจะอ่อนลง และทอประกายแสง 

สีเหลืองอ่อน

เมื่อแสงสว่างนั้นมืดหายไป ป้ายสีขาวหิมะก็เปลี่ยนเป็นสีม่วง

สีหน้าอินซู่ซวงถมึงทึงขึ้นมาทันที ราวกับเปลี่ยนสีตามป้ายห้อง 
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กลายเป็นสีม่วงอมเขียว เหมือนศพขึ้นอืด

“ป้ายห้องเปลี่ยนสีแล้ว!” เหล่านักเรียนพากันตะโกนอย่างตื่นเต้น 

คนที่นั่งอยู่ข้างประตูชะโงกออกไปดู “ห้องอื่นเป็นสีน�้าเงินกับสีแดงละ”

“หมายความว่ายังไง”

“สีแดงคือกลุ่มจัดการแสดง สีน�้าเงินคือกลุ่มจัดบูท สีม่วงแปลว่า

ทั้งสองอย่าง...” อินซู่ซวงใช้มือกุมหน้าผาก ดูเหมือนเรื่องยากๆ จะวิ่งเข้า

มาให้จัดการไม่ขาดสาย “พวกเราต้องรับผิดชอบทั้งสองงาน...”



Chapter 2 
มือเย็นเยียบราวกับน�้าแข็ง กุมความร้อนแรง

อย่างไม่น่าเชื่อของอีกฝ่าย ความอบอุ่นแผ่ซ่านทั่วร่าง—
ถุงร้อนส�าหรับอุ่นมือนั่นเอง
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คาบเรียนที่สองของโรงเรียนเงามืด อินซู่ซวงขอคาบเรียนจาก

อาจารย์ประจ�าวิชา ให้นักเรียนหารือและแบ่งหน้าที่ส�าหรับงานโรงเรียน 

ตามหลักแล้วก่อนจัดงานโรงเรียน นักเรียนมีสิทธิ์ใช้คาบของอาจารย์

ประจ�าชัน้เพือ่เตรยีมงาน ส่วนคาบอืน่ต้องเรียนตามปกต ิแต่ข่าวเรือ่งห้อง 

1A จับสลากได้แจ็กพอตแพร่สะพัดจนรู้ทั้งโรงเรียน อาจารย์ประจ�าวิชา

จึงหลับตาข้างหนึ่งช่วยผ่อนปรนให้เป็นกรณีพิเศษ

อินซู่ซวงมอบหมายงานให้หลิ่วอี้เฉินซึ่งเป็นหัวหน้าห้องเพียงสั้นๆ 

แล้วเดินออกไป ปล่อยให้หลิ่วอี้เฉินดูแลที่เหลือ

“เพราะงั้น” หลิ่วอี้เฉินสูดหายใจ “เราคุยเรื่องจัดบูทก่อนแล้วกัน 

ทุกคนมีความเห็นยังไงบ้าง”

นักเรยีนในห้องมองหน้ากนั บางคนกระซบิคยุกนัเบาๆ แต่ไม่มีใคร

แสดงความเห็น

“จัดบูทนี่ท�าไปท�าไม” ฉงหลงหันไปทางเฟิงผิงหลัน

“ส่วนมากจะขายอาหารไม่ก็เล่นเกม เหมือนในตลาดกลางคืน 

นั่นละ”

“แบบนี้ก็เหมือนท�างานพิเศษเลยน่ะสิ” มอร์ริสขมวดคิ้ว “ฉันไม่

เอาด้วยหรอกนะ! อยู่โรงเรียนแท้ๆ ท�าไมต้องลดตัวไปรับใช้พวกมนุษย์ที่

จิตส�านึกด้านวัฒนธรรมยังไม่เจริญพวกนั้นด้วย”

“ไม่แย่ขนาดนั้นหรอก” เฟิงผิงหลันปลอบ “ลูกค้าของบูทใน

โรงเรียนเป็นเพื่อนนักเรียนกับเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเราเอง คงดีกว่า
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ท�างานข้างนอกแหละ...”

“ไม่แน่ กลุ่มผู้อัญเชิญก็มีพวกไร้มารยาทไร้วัฒนธรรมอยู่เยอะ

แยะ” ฉงหลงเหลือบมองไห่ถัง

ไห่ถังตะคอกสวน “มองหน้าหาเรื่องรึไง!”

“จะยงัไงห้องเราต้องรับผดิชอบงานทัง้สองด้านอยูแ่ล้ว ถ้าไม่อยาก

ท�าบูท เราไปอยู่กลุ่มจัดการแสดงดีไหมล่ะ” เฟิงผิงหลันเอ่ยด้วยรอยยิ้ม 

เชื่อว่าทุกอย่างต้องผ่านไปด้วยดี

“ถ้ามีความเห็นอะไรก็ยกมือแล้วพูดให้ทุกคนได้ยิน” หลิ่วอี้เฉิน 

ถลึงตาจ้องเฟิงผิงหลันกับคนอื่นๆ

“ขายอะไรกไ็ด้เหรอ” ฉงหลงยกมอืพลางพดู “ฉนัอยากขายรถยนต์

กับเครื่องบิน!”

หลิ่วอี้เฉินเลิกคิ้ว “คัดค้าน”

“ท�าไม!”

“ต้นทุนสูงเกินไป” เฟิงผิงหลันกระซิบอธิบายให้ฉงหลงฟังเบาๆ 

“ปกติบูทจะขายอาหารเป็นหลัก และควรมีลูกเล่นอะไรเล็กๆ น้อยๆ ด้วย 

ลูกค้าจะได้รู้สึกว่าแปลกใหม่น่าสนใจ”

“ยุง่ยากจรงิ...” ฉงหลงบ่นอบุ ก่อนจะก้มหน้าเหมอืนก�าลงัใช้ความ

คิด ทันใดนั้นไอเดียปราดเปรื่องอย่างหนึ่งก็แวบเข้ามาในสมอง เขาชูมือ

สูงอีกครั้ง

ตอนแรกหลิ่วอี้เฉินจะท�าเป็นไม่เห็น แต่ในห้องไม่มีคนอื่นยกมือ

เลย แถมฉงหลงเริ่มเคาะโต๊ะ เธอไม่มีทางเลือก จ�าต้องเอ่ยเตือนอย่าง

เหนื่อยหน่ายว่า “ช่วยแสดงความเห็นที่เป็นประโยชน์ด้วยนะ”

“แน่นอน” ฉงหลงเอ่ยอย่างภาคภูมิ “ขายนมสิ”

“หืม?”

“นมอร่อย แถมมีสารอาหารมากมาย แถมหน้าหนาวแบบน้ีนม

ราคาถูกด้วย”
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“อาหะ” หลิ่วอี้เฉินพยักหน้า “แล้วยังไงต่อ”

“ต่อมาคอืไฮไลต์ของงาน” ฉงหลงจงใจเว้นจงัหวะเล็กน้อยก่อนจะ

ประกาศก้อง “พวกเราก็ไปหาวัวนมจริงๆ มา แล้วให้ลูกค้าทดลองรีดนม

ด้วยตัวเอง เป็นประสบการณ์ DIY!” หึ กิจกรรมของพวกมนุษย์ชั้นต�่า  

ไม่ต้องคิดอะไรให้มากเลย

“หลักแหลมจริงเชียว!” หลิ่วอี้เฉินพยักหน้าหงึกๆ ก่อนสีหน้าจะ

เปลี่ยนทันควัน รังสีอ�ามหิตแผ่ซ่าน “โคตรจะห่วยเลย! ไอ้ปัญญาอ่อน! 

ท�าไมนายไม่เอาสีขาวกับด�ามาทาตัว แล้วแก้ผ้าคุกเข่ากลางห้องให้นัก- 

ท่องเที่ยวมาบีบคล�าเล่นล่ะ”

“ฉันไม่มีน�้านมสักหน่อย!” ฉงหลงตะคอกกลับอย่างกราดเกรี้ยว

“ปริมาณของนายคงน้อยกว่าวัวนมเยอะละ หึๆๆๆ” ไป่เหลียวเอ่ย

พลางหัวเราะร่วน

สาวๆ ในห้องหน้าแดงเป็นแอปเปิล พากันหัวเราะคิกคักอย่าง 

เขินอาย

“หะ...หัวหน้าห้อง! ไม่ต้องพูดแรงขนาดนั้นก็ได้น่า!” เฟิงผิงหลัน

รีบปราม พยายามช่วยไกล่เกลี่ย

หลิ่วอี้เฉินถลึงตาจ้องฉงหลง ก่อนเลื่อนสายตามาทางเฟิงผิงหลัน 

แล้วเอ่ยเตือนเสียงเข้ม “ดูแลปีศาจใต้พันธะของตัวเองด้วย”

“ครับๆๆ...”

“แล้วส่วนการแสดงล่ะ ในห้องมีชมรมศึกษาศาสตร์การละครกับ

มายากลตั้งหลายคนนี่ เข้าชมรมไปสามเดือนกว่า มีไอเดียอะไรดีๆ บ้าง

ไหม”

“คือว่า” ซูลี่หว่านยกมืออย่างช้าๆ “ประธานชมรมละครบอกว่า

นักเรียนใหม่ยังไม่เข้าใจการท�างานของชมรม เลยให้พวกเรา ‘ฝึกฝนขั้น

พื้นฐาน’ อย่างเดียว...”

หลิว่อีเ้ฉนิฟังเท่านีก็้รูว่้าไอรีนกมุอ�านาจทัง้หมดไว้คนเดยีว สมาชกิ
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ใหม่ได้ท�าแต่งานจิปาถะไร้สาระ

“นังแรดนั่น...” หลิ่วอี้เฉินพึมพ�าเบาๆ ในคอ ก่อนจะหันไปถลึงตา

จ้องเรเนียร์

“ชมรมมายากลก็เหมือนกัน” อิวานเอ่ยขึ้น “ส่วนใหญ่สมาชิกใหม่

ได้แค่ยืนดูการสาธิต ประธานชมรมก็ไม่ค่อยมาสนใจ ช่วงสองสัปดาห์ที่

เราอยูช่มรมนัน่ มายากลอย่างเดยีวทีช่�านาญคอืท�าตวัเองให้ล่องหนเวลา

อยู่ในชมรม”

“รุ่นพี่ชมรมละครเล่นแต่ละครรักน�้าเน่าชวนขนลุก...”

“ชมรมมายากลให้สมาชิกใหม่เรียนแต่กลห่วยๆ...”

พอซูลี่หว่านกับอิวานเปิดทาง นักเรียนคนอื่นๆ ก็เริ่มบ่นงึมง�า

หลิว่อีเ้ฉินกมุหน้าผาก ก่อนหยบิกฎการจดักจิกรรมมาอ่าน “เนือ้หา

การแสดงไม่ต้องเป็นละครก็ได้ จะแสดงดนตรหีรือร้องเพลงกไ็ม่มปัีญหา 

แต่ต้องแสดงอย่างน้อยสิบนาที”

“งั้นก็ร้องเพลงสิ เล่นละครดูยุ่งยากจะตาย” มอร์ริสเอ่ย

“ไม่งั้นเอางี้สิ” อิวานเสนอ “พวกเราเล่นละครจากไบเบิลตอน 

‘อาหารค�่ามื้อสุดท้าย’ ให้ทุกคนขึ้นเวทีไปกินดื่มกันให้พุงกางแล้วลงมา 

แบบนี้ดีไหม”

หลิ่วอี้เฉินถอนใจ “ฉันถือโอกาสน้ีบอกไว้ก่อนแล้วกัน ส่วนการ

แสดงจะมีการลงคะแนนโหวตด้วย กลุ่มท่ีคะแนนต�่ากว่าเกณฑ์จะถูก

ลงโทษ”

เสียงโอดครวญจากเหล่านักเรียนก้องไปทั่วห้อง

หลิ่วอี้เฉินมองนาฬิกา ก่อนถอนใจอย่างเหนื่อยหน่าย

“ฉันว่าวันนี้คงไม่ได้อะไรมากกว่าน้ีแล้วละ ตอนนี้ทุกคนตัดสินใจ

ให้ได้ก่อนว่าจะอยู่กลุ่มไหน พรุ่งน้ีจะแบ่งกลุ่มแล้วให้สองกลุ่มเริ่มงาน

พร้อมกันเลย” เธอเตะกล่องใส่ของที่วางอยู่มุมห้องเบาๆ “ถ้ามีความเห็น

หรือไอเดียอะไรก็เขียนใส่กระดาษหย่อนไว้ในกล่องนี้ แค่นี้ละ”
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พอหมดคาบ เหล่านักเรียนทยอยกันเดินไปยังห้องเรียนอีกห้อง 

เฟิงผิงหลันยังมีค�าถามมากมายเกี่ยวกับงานโรงเรียน จึงเดินพลางถาม

ข้อมูลต่างๆ จากซูลี่หว่านไปด้วย

“การทดสอบความสามารถในงานโรงเรียนเป็นยังไงเหรอ”

“ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนในโรงเรียนเงามืด มักเป็นการ

ทดสอบในสถานการณ์จริง ให้ใช้ทัง้มนตร์อญัเชญิ มนตร์อาคม และทกัษะ

การต่อสู้ผสมผสานกัน รูปแบบไม่ต่างกันเท่าไร”

“แล้วคนชนะจะได้อะไร”

“เงนิรางวลั คะแนนในวชิาเรยีน แล้วกไ็ด้ของรางวลักบัถ้วยรางวลั

พิเศษจากสมาคมด้วย” หลิ่วอี้เฉินแทรกบทสนทนาของทั้งสอง พร้อมกัน

นั้นก็ยื่นกระดาษแผ่นหนึ่งมาตรงหน้าเฟิงผิงหลัน “เซ็นซะ”

“นี่อะไร”

“ใบสมัครร่วมทีมแข่งทดสอบความสามารถ”

เฟิงผิงหลันกวาดตาอ่านกฎการเข้าร่วมอย่างรวดเร็ว “แต่ทีมหนึ่ง

มีสมาชิกได้แค่หกคนนี่”

“แต่ละทีมมีผู้อัญเชิญได้หกคน ไม่จ�ากัดจ�านวนปีศาจใต้พันธะ 

เพราะงั้นจ�านวนสมาชิกของชมรมศึกษาชมรมก็ครบตามเกณฑ์พอดี”  

มุมปากหลิ่วอี้เฉินยกขึ้นเล็กน้อย เผยให้เห็นรอยย้ิมเห้ียมเกรียมเหมือน 

ผูห้มายมัน่จะคว้าชยั “ปีทีแ่ล้วตวัแทนโรงเรียนมแีต่รุน่พี ่ในทีส่ดุกม็โีอกาส

ได้ลูบคมพวกนั้นบ้าง”

“เธอหมายความว่า ระหว่างการแข่งขัน เราอัดพวกที่เราเกลียด 

ขี้หน้าได้โดยไม่ต้องกลัวผิดกฎใช่ไหม” มอร์ริสเอ่ย “ไม่ว่าอีกฝ่ายจะเป็น

ปีศาจหรือผู้อัญเชิญก็ตาม”

“ใช่แล้ว” หลิ่วอี้เฉินพยักหน้ารับ “ถูกเผงเลยละ”

ฉงหลงกับมอร์ริสหันไปมองไห่ถังเป็นตาเดียวอย่างรู้กัน มุมปาก

ยกขึ้นเป็นรอยยิ้ม ท่าทางรอแทบไม่ไหว
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“มองหาสวรรค์อะไรไม่ทราบ!” ไห่ถังตะคอกอีกรอบ

“เอ่อ แต่พวกนายคงรู้ใช่ไหมว่าห้ามท�าร้ายคนในทีมตัวเอง” เฟิง-

ผิงหลันเตือน

“โธ่เอ๊ย...” ฉงหลงกบัมอร์รสิโอดครวญเป็นเสยีงเดยีว ไหล่ตกด้วย

ความผิดหวัง

ทันใดนั้นนกกระดาษตัวหนึ่งก็บินมาตรงหน้าทุกคน และวนเป็น

วงกลมอยู่ตรงหน้าเฟิงผิงหลัน

“นี่อะไร” เฟิงผิงหลันแบมือ นกกระดาษร่อนลงกลางฝ่ามือเขา 

แล้วกลายสภาพเป็นกระดาษแผ่นหนึ่ง

เลิกเรียนแล้วมาที่ออฟฟิศอาจารย์ประจ�าชั้น 

 อินซู่ซวง

หลังเลิกเรียน เฟิงผิงหลันกับเหล่าปีศาจไปที่ห้องท�างานของ 

อินซู่ซวง

“ห้ามเข้าร่วมการแข่งขนัในงานโรงเรียน” ทันททีีเ่ปิดประต ู อนิ- 

ซูซ่วงก็เอ่ยโดยไม่อ้อมค้อม

“ท�าไมล่ะครับ”

“การเปลี่ยนแปลงกฎครั้งนี้เป็นความคิดของท่านประธาน ท่าน

ตั้งใจเสนอกฎให้ทุกคนสมัครร่วมแข่งได้ตามความสมัครใจ เพื่อช่วย

อ�าพรางตัวและปกป้องพวกเธอ”

“หมายความว่ายังไง”

“งานเบญจภาคีเป็นกิจกรรมท่ีใหญ่และส�าคัญมากกิจกรรมหนึ่ง

ของสมาคม ถ้าให้แต่ละโรงเรยีนเลอืกตวัแทนเข้าประลอง มหีรอืพวกเธอ

จะรอด” ผูอ้ญัเชญิทีม่ปีีศาจใต้พนัธะถงึหกตน จะอย่างไรก็ต้องได้รบัเลอืก

เฟิงผิงหลันเข้าใจกระจ่างทันที
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ทีแ่ท้ตอนอาจารย์มองมาทางเขา ไม่ใช่เพราะต้องการบอกว่านีคื่อ

โอกาสแสดงความสามารถ แต่ก�าลงับอกเป็นนยัว่ากฎการแข่งเปลีย่นแปลง 

เพราะพวกเขา

“เม่ือไม่มกีารเสนอชือ่ตวัแทน ทกุคนจะแย่งกนัสมคัร และพวกเธอ

จะไม่กลายเป็นจุดสนใจ”

“แต่พวกเราลงชื่อไปแล้วนะครับ”

อินซู่ซวงขมวดคิ้ว ก่อนถอนใจเบาๆ “นี่เป็นการแข่งขันในภูมิภาค

แปซฟิิกเหนือ ถ้าพวกเธอชนะ กจ็ะกลายเป็นตวัแทนของภมูภิาค และต้อง

ร่วมแข่งขันกับผู้ชนะจากภูมิภาคอื่น รอบชิงชนะเลิศจะจัดในส�านักงาน

ใหญ่ของสมาคม และตัวแทนภูมิภาคต้องรายงานประวัติของตัวเองให้

สมาคมทราบอย่างละเอยีด ถงึตอนนัน้ท่านประธานกแ็ทรกแซงอะไรไม่ได้ 

แล้ว”

“เพราะง้ันพวกเราแกล้งแพ้ราบคาบตัง้แต่รอบแรกเลยดีไหมครบั”

“ไม่ได้ เพื่อป้องกันไม่ให้มีพวกฉวยโอกาสหรือเข้าแข่งแทนกัน จึง

มีการประเมินและบนัทกึผลการประลองของผูเ้ข้าแข่งทกุคนอย่างละเอยีด 

ถ้าคะแนนของพวกเธอแย่มาก ก็อาจกลายเป็นจุดสนใจได้เหมือนกัน”  

อินซู่ซวงเอ่ยอย่างเหนื่อยหน่าย “พวกเธอห้ามท�าคะแนนดีเกินไปหรือแย่

เกินไป พยายามรักษาคะแนนให้อยู่ในระดับกลางๆ ถ้าฝีมือพวกเธออยู่

ในระดับพอใช้ได้ ต่อให้คนนอกโรงเรียนรู้ว่าเธอมีปีศาจใต้พันธะหกตัว  

ก็ไม่ถูกจับตามองเท่าไรอยู่ดี”

“แบบนี้ไม่ยากไปหน่อยเหรอ!” ฉงหลงบ่น

“งัน้กห็าทางถอนตวั” อนิซูซ่วงจบิชาสมนุไพร “แล้วตอนนีพ้วกเธอ

ก็มีเรื่องอื่นต้องจัดการด้วยนี่ จริงไหม”

ทุกคนนึกได้ทันที คดีสุภาพบุรุษจอมโจรยังไม่คลี่คลาย

เหมือนหลังคารั่วแล้วเจอพายุฟ้าคะนองต่อเนื่อง

ก่อนออกจากห้องของอาจารย์ จู่ๆ  ไป่เหลยีวกพ็ดูขึน้ว่า “ทีจ่บัสลาก
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ได้สีม่วงก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนการด้วยใช่ไหม”

“ไม่ใช่ นั่นเป็นเรื่องบังเอิญ” พอนึกถึงเรื่องนี้ หัวคิ้วของอินซู่ซวง

ก็ยู่จนแทบจะชนกัน

“งั้นเหรอ” ไป่เหลียวยิ้มบาง “นึกว่าเป็นเพราะความปรารถนาดี

ของท่านประธานอีก หึๆๆ”

อินซู่ซวงรู้ว่าไป่เหลียวต้องการสื่ออะไร แต่เขาไม่โต้ตอบ แต่เอ่ย

ด้วยสีหน้าเรียบเฉยว่า “ทุกสิ่งที่ท่านประธานคิดและคาดการณ์ ไม่ใช่สิ่ง

ที่พวกเธอจะเข้าใจได้หรอก” เขาเหลือบมองไป่เหลียวแวบหนึ่ง “ถ้าไม่

พอใจ ก็หาทางหลุดจากหนองโคลนนี่ไปให้ได้แล้วกัน”

หลังออกจากห้องอาจารย์ ฉงหลงก็โพล่งอย่างหมดความอดทน 

“น่าร�าคาญจริง ท�าไมพวกมนุษย์ถึงชอบคิดหาวิธีบ้าๆ บอๆ มาทรมาน 

คนอื่น”

“ดูท่าต้องล้มเลิกภารกิจแล้วละ” แค่การประลองในงานโรงเรียน

ก็ยุ่งยากพออยู่แล้ว ไหนจะเรื่องจัดบูทและซ้อมการแสดง ถ้าต้องหาเวลา

ไปสืบเรื่องสุภาพบุรุษจอมโจรอีก คงยากเกินความสามารถ

สภุาพบุรษุจอมโจรออกปฏบิตักิารเฉพาะวนัพระจนัทร์เตม็ดวง กว่า

ดวงจนัทร์จะเต็มดวงรอบต่อไปกอ็กีหนึง่เดอืนเตม็ แต่วนัสิน้สดุภารกจิของ

พวกเขาคือวันคริสต์มาสอีฟ วันเดียวกับงานโรงเรียนพอดี

“ไม่ได้” ตงย่าแย้งทันที “สละภารกิจไม่ได้”

ไป่เหลียวหันไปมองตงย่า “นายกลายเป็นคนหัวร้ันขนาดนี้ต้ังแต่

เมื่อไร”

ตงย่าหลบสายตาของอีกฝ่าย “ฉันแค่คิดว่า ตอนน้ียังไม่ถึงเวลา

ยอมแพ้...”

“อ้อ งั้นเหรอ” ไป่เหลียวยิ้มพลางพยักหน้า “สมเหตุสมผลดีจังนะ 

หึๆๆ” เขาสะบัดมือพลางเอ่ยร่ายอาคมเบาๆ แปลงร่างเป็นหมอกสีทอง

แล้วหายวับไป
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เฟิงผิงหลันมองประกายสีทองจางตรงท่ีไป่เหลียวยืนอยู่เม่ือครู่ 

ก่อนหันไปมองตงย่า เขารู้สึกว่าไป่เหลยีวกับตงย่าเหมอืนมเีรือ่งบางอย่าง

แปลกๆ แต่เขาเองก็บอกไม่ถูกว่าแปลกตรงไหน 

จะอย่างไรเขาก็ไม่มีสิทธิ์แทรกแซง และช่วยอะไรไม่ได้

เขายื่นมือไปตบบ่าของตงย่าอย่างอ่อนโยน

ตงย่าหันมามองแล้วยิ้มบางๆ ให้เฟิงผิงหลัน “กลับบ้านกันเถอะ” 

จากน้ันเขากเ็ดนิไปกบัเฟิงผงิหลนัจนถงึป้ายรถเมล์ พอเหน็เฟิงผงิหลนัขึน้

รถเมล์เที่ยวสุดท้ายไปแล้ว จึงร่ายมนตร์วายุเพื่อกลับบ้าน

เวลาดึกสงัด ณ คฤหาสน์เหนือเนินเขา หน้าต่างสองบานบน 

ชั้นสามกับชั้นหนึ่งยังเปิดไฟสว่าง

เฟิงผิงหลันนั่งอยู่ที่โต๊ะหนังสือ พลิกอ่านแฟ้มคดีของสุภาพบุรุษ

จอมโจร อ่านอยู่นานแต่ไม่ได้เงื่อนง�าเพิ่มเลย

คราวที่แล้วพวกเขาดักอ่านจดหมายของจอมโจรส�าเร็จ เพราะ 

เซิน่หยางให้ข้อมลูเมอืงทีอ่กีฝ่ายอาจก่อคด ีทกุคนจงึไปซุม่รอที่ไปรษณย์ี

กลางของพื้นที่นั้นล่วงหน้า กักจดหมายเก็บไว้ หลอกเหยื่อตัวจริงไปที่อื่น 

และดักรอจอมโจรอยู่ในบ้านก่อนที่อีกฝ่ายจะลงมือ

เมื่อมีประสบการณ์ครั้งหนึ่งแล้ว จอมโจรต้องระมัดระวังกว่าเก่า 

จะใช้วิธีเดิมเพื่อล่อจับอีกฝ่ายคงไม่ได้ผล

เขาอ่านแฟ้มคด ีข้อมลูประกอบด้วยรปูถ่ายและข้อมลูพืน้ฐานของ

เหยื่อ รวมถึงผลการสืบสวนของผู้ที่เคยรับภารกิจนี้

หญิงสาวในรูปถ่ายอายุสิบแปดถึงยี่สิบเจ็ด ล้วนเป็นสาวโสด 

หน้าตาสวย ทัง้ยงัอาศยัอยูค่นเดยีว ญาตแิละเพือ่นฝงูต่างบอกว่าพวกเธอ 

“บริสุทธิ์และจิตใจดี” บางคนอาศัยในอพาร์ตเมนต์ใหญ่ บางคนอาศัยใน

ห้องชุด บางคนอาศัยในห้องแถว สถานที่ก่อคดีกระจัดกระจายไปท่ัว 

ทุกแห่ง แต่ส่วนใหญ่อยู่ทางตอนเหนือ
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เขาพลกิอกีหน้า คดหีนึง่เกดิในเดอืนสงิหาคม ส่วนอกีคดเีป็นเดอืน

กรกฎาคม

เฟิงผิงหลันเกาหัวแกรกๆ ก่อคดีในช่วงที่อากาศร้อนที่สุดของปี มี

ความมุมานะดีเหลือเกิน...

ในเมือ่เป็นผูอ้ญัเชญิ ถ้าเขาชอบหญงิสาวพวกนีจ้รงิๆ ก็มตีัง้หลาย

วิธทีีจ่ะท�าให้พวกเธอยอมท�าตามทีเ่ขาต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการร่ายอาคม

โน้มน้าวใจหรือใช้วิธีขู่บังคับ

แต่เขากลับส่งโปสต์การ์ด ลอบเข้าไปในห้อง เก็บรอยประทับ 

ริมฝีปากของเธอ แล้วจากไปอย่างเงียบๆ ท�าแบบนี้ต้องการอะไรกันแน่ 

หรือจะเป็นแค่คนโรคจิตที่ละเมอเพ้อพกไปเอง แต่ถ้าเป็นแบบนั้นจะฆ่า

คนท�าไม สุภาพบรุุษจอมโจรบอกว่าเขาไม่ได้เป็นฆาตกร แล้วท�าไมยงัก่อ

คดีทั้งที่ตัวเองตกเป็นผู้ต้องสงสัย ไม่กลัวถูกคนจากสมาคมจับตัวหรือ

อา...ช่างเถอะ ใครจะไปเข้าใจจิตใจของพวกโรคจิตจริงไหม

เขาพลิกอ่านหน้าถัดไป คนที่เคยรับภารกิจก่อนหน้าส่วนใหญ่จะ

รอให้เหยื่อได้รับจดหมายก่อน ค่อยเร่ิมสืบ พอผู้อัญเชิญวางกับดักและ

ค่ายอาคมอย่างแน่นหนาไว้ในที่เกิดเหตุแล้ว สุภาพบุรุษจอมโจรกลับไม่

ปรากฏตัว หรือถ้ามาปรากฏตัว ก็จะมองเกมของอีกฝ่ายออกอย่างทะลุ

ปรุโปร่ง พลิกสถานการณ์เป็นฝ่ายชนะไปอย่างเหนือความคาดหมาย

เขารู้ได้อย่างไรว่าคู่ต่อสู้วางกับดักไว้

เฟิงผิงหลันพลิกอ่านต่อ แล้วสายตาก็สะดุดเมื่อเห็นเนื้อหาใน

หมายเหตุตอนหนึ่ง

มีอยู่ครั้งหนึ่ง หลังผู้อัญเชิญจับกุมล้มเหลวในวันจันทร์เพ็ญ ก็ยัง

ตดิตามร่องรอยของอกีฝ่ายต่อ จนได้รูว่้าจอมโจรหยดุพกัทีร้่านอาหารแห่ง

หนึ่ง เนื่องจากตอนนั้นยังไม่รู้สถานการณ์ เขาจึงไม่ได้ใส่ใจข้อมูลส่วนนี้

นัก

ผู้อัญเชิญคนนั้นติดตามจอมโจรด้วยวิธีไหน
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เฟิงผิงหลันลุกขึ้นยืน รู้สึกหน้ามืดเล็กน้อย จึงก้มหน้ามองนาฬิกา

ข้อมือ เที่ยงคืนแล้ว เขาหาวหวอด รู้สึกเหนื่อยล้าเหลือเกิน แต่ยังฝืน 

ตัวเองและพยายามรวบรวมสมาธิ

สถานการณ์บีบคั้นมาก เงื่อนง�าไม่ว่าเล็กน้อยแค่ไหนก็ต้องรีบ

ค้นคว้า

เขาเปิดประตูห้อง ตอนเดินผ่านห้องของเควตซัล เขาชะงักฝีเท้า

ครู่หนึ่ง

...ในห้องไม่มีคน

เขาเปิดประตู ห้องว่างเปล่าจริงดังคาด

ไม่รู้เพราะเหตุใด ช่วงนี้เขาสัมผัสได้อย่างแม่นย�าว่าเควตซัลอยู่

ใกล้ๆ หรือไม่ แต่เขาไม่ได้บอกใคร จะอย่างไรเร่ืองแบบนี้ก็ไม่ควรพูด 

อยู่แล้ว เผลอๆ พูดไปเควตซัลอาจจะยิ่งหวาดระแวง พยายามสืบหา 

ต้นตอและท�าลายทิ้ง ถึงตอนนั้นเขาคงไม่มีวันได้สัมผัสสายใยอันบางเบา

ระหว่างเขากับเควตซัลอีก

เขาปิดประตแูละเดนิลงชัน้ล่าง หยดุยนือยูห่น้าห้องของตงย่า เคาะ

ประตูเบาๆ เขารู้ว่าตงย่านอนดึกมาก ตงย่ามักขลุกอยู่ในห้องของตัวเอง 

ดชู่องโฮมชอปปิงไปพลาง ขดัเครือ่งเงนิทีเ่ป็นของสะสมสดุรกัไปพลางจน

ดึกดื่น

ไม่มีเสียงตอบ เขาแนบหูกับบานประตู ในห้องเงียบกริบ

หลับแล้วหรือ ตอนแรกเขาตั้งใจจะขอให้ตงย่าพาไปโรงฌาปนกิจ

เพื่อถามเงื่อนง�าเพิ่ม

เสียงฝีเท้าดังมาจากชั้นล่าง เขาเดินลงไป เจอฉงหลงที่ก�าลังถือ

ขวดนมสดเดินขึ้นชั้นบนเข้าพอดี

“ยังไม่นอนอีกเหรอ” ฉงหลงเลิกคิ้ว “นายแอบดูวิดีโอสาธิตการ

สืบพันธุ์ของมนุษย์อีกแล้วเหรอ”

“เปล่าซะหน่อย! เดี๋ยวนะ! ท�าไมนายพูดว่า ‘อีกแล้ว’ ล่ะ”
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ฉงหลงดื่มนมอึกหนึ่งก่อนตอบ “ครั้งที่แล้วฉันเห็นนายแอบดูซีดีที่

ไซเมิร์ฟเช่ามา”

“ฉันไม่ได้ตั้งใจเสียหน่อย! เขาใส่ซีดีผิดกล่อง ฉันนึกว่าเป็นเร่ือง

แรงทะลุนรก ที่ฉันเช่ามา!”

“นายดูจนจบถึงรู้ตัวเหรอว่าผิดแผ่น”

“อืม ฉันนึกว่าเป็นฉากเปิดเรื่องแบบโฉ่งฉ่างน่ะ เพราะบางฉากก็

อยู่บนรถนี่...ฮ่าๆๆ” เฟิงผิงหลันหัวเราะอย่างกระอักกระอ่วนก่อนเปลี่ยน

หัวข้ออย่างรวดเร็ว “นายยุ่งอยู่ไหม” 

“ฉันเสร็จธุระแล้ว” ฉงหลงดื่มนมจนหมดเกลี้ยง ใบหน้าฉายแวว

พึงพอใจเหมือนปฏิบัติภารกิจส�าคัญเสร็จสิ้น “ฉันเพิ่งไปเก็บเกี่ยวผลผลิต

จากพืชและปศุสัตว์ในฟาร์ม สร้างยุ้งฉางใหม่ แล้วก็ขโมยเพชรหายาก

จากอ่างปลาคนอื่นมาด้วย”

“อ้อ! คงเหน่ือยแย่เลย” เฟิงผิงหลันยิ้ม เออออห่อหมกไปกับ 

อีกฝ่าย “นายช่วยอะไรฉันหน่อยสิ”

“นายคดิจะท�าอะไร” ฉงหลงถอยกรดู ใบหน้าฉายแววหวาดระแวง 

“ฉันไม่ดูวิดีโอมนุษย์ผสมพันธุ์ไร้สาระแบบนั้นกับนายหรอกนะ”

“ชูว์่! ชูว์่! ไม่ใช่อย่างนัน้! อย่าพดูแบบนีส้!ิ” เฟิงผงิหลนัรบีพดูแทรก 

“ลืมเสียว่านายเห็นอะไร นั่นเป็นแค่อุบัติเหตุน่า ฉันอยากให้นายพาฉันไป

ยานุสหน่อย”

“ตอนนี้เลยเหรอ”

“ใช่ ฉันเจอเงื่อนง�าอย่างหนึ่ง เลยอยากไปถามเซิ่นหยางว่าเขามี

ข้อมลูไหม” เขาไม่รู้จะตดิต่อเซิน่หยางอย่างไร จงึจ�าต้องไปถามด้วยตวัเอง

“ก็ได้” ฉงหลงกลอกตา “แต่ต้องมีของแลกเปลี่ยน เฟอร์นิเจอร์

คอลเล็กชันฮาโลวีนในเพตโซไซตีของนาย” 

เฟิงผิงหลันยิ้มบาง “ได้สิ” ท�าไมพวกปีศาจถึงน่ารักขนาดนี้นะ

ยิ่งใช้เวลาด้วยกันนานเท่าไร เขายิ่งพบว่าเหล่าปีศาจไม่ต่างจาก
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มนุษย์เลย ทั้งบางครั้งยังน่าคบหายิ่งกว่ามนุษย์เสียอีก

โดยเฉพาะเหล่าปีศาจที่ผูกพันธสัญญากับเขา

เขาไม่แน่ใจว่าตอนแยกจากกนั เขาจะท�าใจยอมรบัอย่างสงบอย่าง

ทีต่วัเองคดิไว้ได้หรอืไม่ แม้ว่าเขาเตรยีมใจมาตลอดว่าวนัหนึง่ต้องจากกนั 

แต่ต่อให้มีเวลาเตรียมใจชั่วชีวิตก็อาจไม่พอ

ฉงหลงเป็นปีศาจธาตุน�้า เขาไม่เดินทางด้วยสายลมเหมือนตงย่า 

แต่มวีธิเีคลือ่นไหวเฉพาะของตวัเอง เพยีงแต่เฟิงผงิหลนัไม่เคยเหน็ฉงหลง

เคลื่อนไหวในระยะทางไกลมาก่อน

“ต้องไปทางแม่น�้าหรอืเปล่า แต่ดเูหมือนรอบโรงฌาปนกิจจะไมม่ี

แม่น�้านะ...”

“ใช้สะพานน�้าไง รอบที่แล้วตอนจัดการภูตสวาทฉันก็เคยพานาย

ไปแล้วนี่”

เฟิงผิงหลันย้อนนึกถึงตอนเปิดเรียนใหม่ๆ ท่ีเขากับฉงหลงแอบ

เข้าไปในหอหญิงด้วยกัน

เขาจ�าสะพานน�้าได้ แต่ถ้าสร้างสะพานน�้าจากตรงนี้ยาวไปถึงโรง

ฌาปนกิจแล้วเดินข้ามไป น่าจะเสียเวลาไม่น้อย

“เอ่อ พวกเรามีเวลาไม่มากนะ พรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนด้วย”

“รูน่้า ถึงบอกใหใ้ชส้ะพานน�า้ไง!” ใบหน้าฉงหลงฉายแววหงุดหงิด 

เขาเดินออกไปด้านนอก เฟิงผิงหลันเดินตามไปข้างหลัง

ฉงหลงไม่เดินไปทางประตูใหญ่ แต่หยุดฝีเท้ายืนอยู่หน้าแปลง

ดอกไม้ หยิบสายยางสีเหลืองส�าหรับรดน�้าดอกไม้ข้ึนมา บิดเปิดก๊อก  

น�้าเย็นฉ�่าไหลเป็นทาง เขาหันไปอีกทางแล้วมองออกไป เหมือนก�าลัง 

ตรวจสอบอะไรบางอย่าง ก่อนจะหันกลับมามองจุดที่เฟิงผิงหลันยืนอยู่

“ถอยไป”

เฟิงผงิหลนัท�าตามอย่างว่าง่าย จากนัน้ฉงหลงกห็ลบัตา เพยีงเสีย้ว

วินาที ลายเกล็ดมังกรสีเขียวครามก็ส่องสว่าง จากข้างล�าคอเหยียดยาว
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ไปถึงมือทั้งสองข้าง

สายน�้าจากสายยางที่ไหลอย่างอ่อนแรงในตอนแรกพุ่งกระฉูดใน

พรบิตา กลายเป็นกระแสน�า้เร็วรีท่ีเ่รอืงแสงสฟ้ีาอ่อน พุง่สงูไปบนท้องฟ้า 

ราวกับฝนดาวตก ล�าแสงสีฟ้าใสแต่งแต้มเหนือท้องฟ้ายามราตรี

เฟิงผิงหลันเบิกตากว้าง ปากอ้าค้าง แม้รู้แก่ใจว่ามนตร์ปีศาจและ

อาคมมีอยู่จริง แต่ทุกครั้งที่เห็นก็ยังตื่นตาตื่นใจอย่างที่สุด

“แปะๆๆๆ!” มือทั้งสองปรบรัวโดยอัตโนมัติ “เก่งจังเลย!”

“เรือ่งเลก็แค่นีต้กใจไปได้” ฉงหลงเอ่ยอย่างไม่สบอารมณ์ มอืข้าง

หนึ่งยื่นมาตรงหน้าเฟิงผิงหลันแล้วกวักเรียก

“เอามา”

“อื้อ” เฟิงผิงหลันรีบควักถุงร้อนจากกระเป๋า วางไว้บนฝ่ามือของ

อีกฝ่าย

ฉงหลงขมวดคิ้ว “ท�าอะไรของนาย”

“ฉันนึกว่านายหนาวเสียอีก” เฟิงผิงหลันมองมือท่ีมีหยดน�้าเกาะ

ของฉงหลง ก่อนจะยื่นแขนเสื้อไปเช็ดให้โดยไม่ถามเจ้าตัวสักค�า

“พอที!”

ฉงหลงโยนถุงร้อนกลับไปให้เฟิงผิงหลัน “ฉันให้นายส่งมือให้ฉัน 

มนุษย์ข้ามสะพานน�้าด้วยตัวเองไม่ได้”

“อ้อ โอเค” เฟิงผิงหลันยื่นมือออกไป ก่อนหัวเราะคิกคักอย่างมี

จรติ “เหมอืนขอแต่งงานเลย! ฉนัต้องหลบัตาด้วยไหม ถ้าลมืตามาจะเหน็

แหวนเพชรสวมอยู่บนนิ้วด้วยหรือเปล่า” 

“ฉนัไม่สนใจจะร่วมสมัพนัธ์และสร้างลกูหลานกับนายอย่างถกูต้อง

ตามกฎหมายหรอกนะ” ฉงหลงย่ืนมือไปลากมือของอีกฝ่ายด้วยสีหน้า

ร�าคาญ ก่อนจะพึมพ�ามนตร์อาคมอย่างแผ่วเบา “ไปได้แล้ว”

เขาเหยียบเหนือสายน�้า กระแสน�้าใต้เท้าพุ่งอย่างรวดเร็ว พา 

ฉงหลงกบัเฟิงผงิหลนัมุง่สูป่ลายทาง เฟิงผงิหลนัมองทวิทศัน์ของถนนยาม
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ค�่าคืนใต้ฝ่าเท้าที่เลื่อนผ่านไปอย่างรวดเร็ว ความรู้สึกแตกต่างจากการ

ล่องลอยบนอากาศกับตงย่า และกระโจนขึ้นลงไปตามถนนกับมอร์ริส

“ราวยีส่บินาทน่ีาจะถงึ” ฉงหลงทอดสายตามองไปไกล “ถ้าไปเขต

ที่มีน�้าจะเร็วกว่านี้”

“อื้อ!” เฟิงผิงหลันมองทิวทัศน์ใต้เท้า ก่อนจะเงยหน้ามองท้องฟ้า 

จันทร์เสี้ยวแขวนอยู่กลางนภา แสงจันทร์ช่างสว่างใสกระจ่างตา อยู่ใกล้

ราวกับเอื้อมมือถึง

ฉงหลงรู้สึกว่าร่างข้างๆ สั่นเล็กน้อย จึงเลิกคิ้วพลางหัวเราะเบาๆ 

“นายก็กลัวเป็นกับเขาด้วย”

“ไม่หรอก” เฟิงผิงหลันยิ้มพลางพยักหน้า “ฉงหลงอยู่ทั้งคน ไม่มี

อะไรต้องกลัว”

“ถ้าไม่กลัวท�าไมตัวสั่นแบบนั้น” เหอะ ยังท�าปากแข็งอีก

“ฉนัรูส้กึหนาวนดิหน่อยน่ะ...” เฟิงผงิหลนัยิม้น้อยๆ อย่างประหม่า 

“แต่เดี๋ยวคงชินแหละ! ฮ่าๆๆๆ”

ฉงหลงอ้ึงไปครู่หนึง่ ตอนนีเ้องจงึสงัเกตว่า เวลาเฟิงผงิหลนัพดูจะ

มีไอสีขาวลอยออกมา ทั้งเสื้อของอีกฝ่ายก็โดนน�้าเสียเปียกปอนไปกว่า

ครึ่งตอนที่เขาสร้างสะพานน�้าเมื่อครู่

มอืทีฝ่่ามอืเขากมุอยูเ่ยน็ราวกับน�า้แขง็ เขาชนิกบัความเยน็ยะเยอืก

ของน�้า ชั่วขณะนั้นจึงลืมไป ว่ามือที่เขากุมอยู่คือมนุษย์ร่างอุ่น

เขาลมืไป มนษุย์ช่างอ่อนแอเหลอืเกนิ แต่คนทีอ่่อนแออย่างนี ้กลบั

คอยแต่จะเป็นห่วงคนอื่น

ฉงหลงขมวดคิ้ว เขาไม่รู้ว่าควรท�าอย่างไร ถ้าเป็นมอร์ริสคงเสก

เปลวไฟ ถ้าเป็นตงย่าคงเสกลมร้อน ถ้าเป็นไซเมิร์ฟก็คงเรียกภูตรับใช้ที่

มีปีกขนนกหนาและอบอุ่น ช่วยก�าบังลมหนาวให้เฟิงผิงหลันได้

เขาท�าได้เพียงเคลื่อนที่ให้ช้าลง ลมกลางคืนจะได้ไม่พัดกระโชก

จนหนาวปวดกระดูก
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ฉงหลงมองมอืทีเ่ยน็เหมอืนน�า้แขง็ในฝ่ามอืของตน หยดุคดิครูห่นึง่ 

ก่อนจะเอ่ยขึ้นว่า “เฮ้ย!”

“หืม?”

“ถุงร้อนไปไหนแล้ว”

“อยู่ในกระเป๋าเสื้อน่ะ” เฟิงผิงหลันชักมือที่ล้วงอยู่ในกระเป๋าออก

มา แล้วชี้ไปทางกระเป๋าเสื้อโคตอีกฝั่ง “นายจะเอาไหม ฉันมีสองอันนะ”

“ไม่ต้อง” ฉงหลงส่งเสียงหึในล�าคอ ก่อนจะดึงมืออีกข้างของ 

อีกฝ่ายมากุมไว้ แล้วยัดมือทั้งสองลงในกระเป๋าเสื้อของเฟิงผิงหลัน

เฟิงผงิหลนักะพริบตาปริบๆ มองฉงหลงอย่างประหลาดใจเลก็น้อย 

แต่อีกฝ่ายเบือนหน้าไปทางอื่น

ผ่านไปไม่นาน ไฟถนนด้านล่างบางตาลงทุกที พวกเขาผ่านเขต

เมืองและเข้าสู่ย่านชานเมือง จนสุดท้ายมาถึงที่รกร้างว่างเปล่าไร้ผู้คน

ท่ามกลางความมืด ตะเกียงดวงหนึ่งส่องสว่าง แสงไฟจากโรง

ฌาปนกิจยานุสนั่นเอง

พอถึงจุดหมาย ฉงหลงสะบัดมือเบาๆ ครั้งเดียว สะพานน�้ากลาง

อากาศกก็ลายสภาพเป็นหยดน�า้เลก็จ๋ิวจ�านวนนบัไม่ถ้วน และร่วงลงสูพ่ืน้

ทันทีที่เท้าเหยียบเข้าสู่ห้องใต้ดิน เสียงดนตรีประกอบเกมดังแสบ

หกูแ็ว่วออกมา เซิน่หยางก�าลงัยนืเขย่งเท้า มอืถอืจอยสตกิส�าหรบัเล่นเกม 

จ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์อย่างใจจดใจจ่อ บนพื้นข้างตัวคือกล่องกระดาษ

ส�าหรับเก็บเครื่องเกมที่กองพะเนินสูง ดูท่าคงเป็นของใหม่เพิ่งแกะกล่อง

พอเหน็ผูม้าเยอืน เซิน่หยางกย็ิม้พลางโบกมอืทกัทาย “โย่ว สวสัด”ี 

เขามองเฟิงผิงหลันกับฉงหลงอย่างพินิจครู่หนึ่ง “หนูน้อยมาสละภารกิจ

เหรอจ๊ะ”

“ไม่ใช่ครับ ในแฟ้มภารกิจมีข้อมูลส่วนหน่ึงไม่ค่อยชัดเจน เลย

อยากมาถามดูหน่อย”

“ขยนัจงัเลยน้า” เซิน่หยางกดปุม่บนจอยอย่างรวดเรว็ “วนันีม้ากนั
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แค่สองคนเหรอ”

“ใช่ครับ”

“ฉันก็ว่างั้น” เซิ่นหยางยิ้มบาง “แมวไม่อยู่ หนูร่าเริงสินะ”

ฉงหลงเลิกคิ้ว “ไม่พอใจอะไรรึไง”

“แหม จะไม่พอใจได้ยังไง ฉันดีใจมากๆ มากๆ ที่เห็นเธอสองคน

มาที่นี่” เซิ่นหยางวางจอยสติกในมือ ส้นเท้าลดลงแนบกับพื้น ล�าตัวท่อน

บนหมอบอยู่เหนือเคาน์เตอร์ท่ีเต็มไปด้วยของระเกะระกะ “ว่ามาสิ มี

ปัญหาอะไร”

เฟิงผงิหลนัหยบิมอืถอืจากกระเป๋าเสือ้ กดเปิดรปูถ่ายของรายงาน

หน้าหน่ึงในแฟ้มภารกิจ แล้วยืน่ให้เซิน่หยาง “ในนีบ้อกว่าผูอ้ญัเชญิสะกด

รอยตามสุภาพบุรุษจอมโจร เขาใช้วิธีไหนสะกดรอยเหรอครับ”

เซิ่นหยางเหลือบมองหน้าจอมือถือแวบหน่ึง มุมปากยกขึ้นเป็น 

รอยยิ้มกว้าง

“เธอนี่ฉลาดจริงเชียว ตั้งข้อสังเกตได้ละเอียดลออขนาดนี้” เล็บ

ทาสีม่วงบนนิ้วเรียวยาวเคาะบนหน้าจอมือถือเบาๆ “ช่างโดดเด่น ช่าง

เยี่ยมยอด ฉันพอใจมาก”

“ไม่ขนาดนัน้หรอกครบั” เฟิงผงิหลนัเกาหวัแกรกๆ อย่างประหม่า

“ถ้ามีข้อมูลก็รีบพูดมา” ฉงหลงเร่ง

เซิ่นหยางขยับนั่งตัวตรง “ฉันมีแฟ้มข้อมูลที่ละเอียดกว่านี้” เขาใช้

นิ้วม้วนเกลียวผมไปมา “แต่ว่า...”

เซิน่หยางชี้ไปทางหน้าจอ “ตอนนีฉ้นัยุง่มาก ไม่มเีวลา” บนหน้าจอ 

หญงิสาวทีมี่ผมยาวสชีมพสูวมชุดสาวใช้คอเว้าลกึ เธอก�าลงันัง่อยู่บนโซฟา

อย่างเขินอาย ฉากหลังดูเหมือนจะเป็นต�าหนักในวัง

“อ้อ! หลี่รุ่ยก็เล่นเกมนี้เหมือนกัน เขาบอกว่าช่วยเพิ่มค่าประสบ-

การณ์ได้น่ะ”

“นี่มันอะไร” ฉงหลงขมวดคิ้ว
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“นี่คือสโมสรลับส�าหรับสุภาพบุรุษที่มีจิตใจบริสุทธ์ิเท่านั้น” เซิ่น-

หยางยิ้มกว้างพลางใช้มือม้วนเกลียวผม “อยากเล่นด้วยกันไหม”

“มีให้เล่นแข่งรถไหม”

“ไม่มี” เซิ่นหยางสลับกลับเป็นระบบคอมพิวเตอร์ แล้วคลิกเลือก

ค�าสั่งอย่างไม่ใส่ใจนัก ก่อนจะเอ่ยว่า “แฟ้มอยู่แถว 7/12 บนชั้นสามของ

ตู้ D12 ไปหยิบเอาเอง ฉันต้องไปแช่น�้าพุร้อนกับยัยแก่น่าร�าคาญนี่แล้ว”

ขณะทีเ่ฟิงผงิหลนักับฉงหลงก�าลงัจะหนัตวัเดนิไปทางตูเ้กบ็เอกสาร 

จู่ๆ เซิ่นหยางก็โพล่งออกมา

“แล้วต้องท�ายังไงต่อ” เซิ่นหยางท�าแก้มป่อง “ต้องเลือกประโยค

ไหน นี่ๆๆ มาช่วยหน่อยสิ! ฉันไม่รู้ว่ายัยนี่ต้องการอะไรกันแน่...”

เฟิงผิงหลันชะงักฝีเท้า แต่ฉงหลงกลับเดินต่อไปข้างหน้าโดยไม่

ยี่หระ โยนเผือกร้อนให้เฟิงผิงหลันรับผิดชอบ

“เอ่อ ฉันอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกนะ” เฟิงผิงหลันมองหน้าจอ “แต่

ถ้าคุณชอบเขา ก็น่าจะพยายามเพิ่มระดับความรัก—”

“ฉนัลงัเลมากเลย” เซิน่หยางพดูต่อ นิว้ยงักดจอยอย่างเรือ่ยเฉือ่ย

เหมือนเบื่อเต็มประดา พลางพูดอย่างใจลอยว่า

“ฉันชอบทั้งสอง แล้วก็เกลียดทั้งสองด้วย ฉันจะเลือกคนไหนดี”

“งั้นก็...เลือกหมดเลยดีไหมฮะ”

เซิ่นหยางเงยหน้า มองเฟิงผิงหลันปราดหนึ่ง ก่อนรอยยิ้มกว้างจะ

ระบายบนใบหน้า “เป็นความคิดที่ดี”

แต่วินาทีต่อมา เขากลับเขวี้ยงจอยสติกไปไว้ด้านข้าง

“ไม่เล่นแล้วเหรอครับ”

“ไม่ละ อันนี้มีคนให้มา” เซิ่นหยางใช้มือเท้าคาง มองมาท่ีเฟิง- 

ผงิหลนัพลางยิม้กว้างจนตาหย ี“ฉนัสนใจคนในโลกความจรงิทีย่นือยูต่รง

หน้านี่มากกว่า” นิ้วที่ไว้เล็บยาวทาบลงเหนือแขนของเฟิงผิงหลัน ก่อนจะ

เลื่อนอย่างช้าๆ ไปจนถึงหน้าอกที่สวมเสื้อกันหนาว
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“อยากเปลีย่นมาจีบผมแทนเหรอฮะ ผมกพ็าคุณไปบ่อน�า้พรุ้อนได้

เหมือนกันนะ” เฟิงผิงหลันถามด้วยรอยยิ้ม “แต่ไม่แน่ใจว่าคุณต้องแช่ใน

บ่อผู้ชายหรือผู้หญิงนะ”

เซิ่นหยางหัวเราะลั่น เขากุมฝ่ามือของเฟิงผิงหลันไว้แล้วจับให้แบ

ออก จากนั้นวางซ้อนไว้เหนือฝ่ามือของตัวเอง

“คุณดูลายมือเป็นด้วยเหรอครับ” เฟิงผิงหลันถามอย่างอยากรู้

อยากเห็น “อนาคตผมจะเป็นยังไงครับ จะสมหวังในความรักหรือเปล่า”

“ขึ้นอยู่กับว่าเธอนิยามความรักยังไง” เซิ่นหยางมองลายเส้นบน 

ฝ่ามือของเฟิงผิงหลันพลางพึมพ�าเบาๆ 

“คนที่เขียนบันทึกในแฟ้มภารกิจสะกดรอยตามจอมโจรได้ เพราะ

เขาใช้อาคมพิเศษอย่างหนึ่ง”

เฟิงผงิหลนัปล่อยให้เซิน่หยางจบัมอืของตวัเองตามใจชอบ มอืของ

เซิ่นหยางอุ่นและลื่น แต่เต็มไปด้วยรอยแผลเป็นจางๆ

“อาคมอะไรเหรอครับ”

“ขอแค่มเีศษชิน้ส่วนจากร่างกายของเป้าหมาย ไม่ว่าอกีฝ่ายจะอยู่

ที่ไหนกส็ะกดรอยตามไปได้ แต่นีเ่ป็นอาคมลบัระดบัสงู ตระกลูผูใ้ช้อาคม

ส่วนน้อยเท่าน้ันทีรู้่เคลด็วชิาน้ี” เซิน่หยางเงยหน้ามองเฟิงผงิหลันแวบหนึง่ 

ก่อนริมฝีปากจะเผยอเป็นรอยยิ้ม

“โชคดีที่ข้างตัวเธอมีคนที่ใช้อาคมนี้ได้อยู่”

เฟิงผิงหลันนึกถึงจงยู่ทันที ตอนที่ไห่ถังถูกจ่ิวเซียวจับตัวไป จงยู่

ใช้คราบเลือดของไห่ถังสะกดรอยจนเจอตัวเขา

“แต่ผมไม่มีเลือดหรือเส้นผมของจอมโจร”

“ขอแค่มขีองทีเ่ขาเคยแตะต้องกพ็อ” เซิน่หยางวางมอืเฟิงผงิหลนั

กลบัไปทีเ่ดมิ “แต่จะไม่ได้ต�าแหน่งทีแ่น่นอน ได้แค่ทศิทางโดยคร่าวเท่านัน้ 

ถ้าเธอเข้าใกล้คนหรือวัตถุที่จอมโจรเคยสัมผัส อาคมก็จะเกิดปฏิกิริยา

ตอบสนองเช่นกัน คนที่เคยรับภารกิจนี้คนก่อนก็ใช้วิธีนี้ ท�าให้สะกดรอย
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จนเจอร้านอาหารที่จอมโจรเคยเข้าไป”

“อื้อๆ! ขอบคุณมากครับ!” แบบนี้ต้องเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์

มากแน่ “อ้อใช่ ขอเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมลคุณได้ไหม แบบนี้จะได้ติดต่อ

กันง่ายหน่อย”

“เธอแน่ใจเหรอ” เซิ่นหยางตอบพลางยิ้ม “คอมพิวเตอร์กับ

โทรศัพท์ของที่นี่อยู่ภายใต้การควบคุมของสมาคมนะ”

“งั้นคุณติดต่อกับภายนอกยังไงครับ”

เซิ่นหยางยักไหล่แล้วยิ้มอย่างขมขื่น “ฉันเป็นฝ่ายติดต่อคน

ภายนอกก่อนไม่ได้ เลยต้องหาวิธีให้คนอื่นมาติดต่อฉัน” แม้ใบหน้าจะยัง

ยิ้ม แต่น�้าเสียงกลับแฝงความสิ้นหวังอย่างชัดเจน

เฟิงผงิหลนัมองเซิน่หยาง คดิอยากพดูอะไรสกัอย่างเพ่ือให้ก�าลงัใจ 

เขา แต่ไม่รู้ควรพูดอะไร “เอ่อ งั้นผมจะมาหาคุณบ่อยๆ นะครับ!”

รมิฝีปากของเซิน่หยางแสยะออกเป็นรอยยิม้ “ขอบคณุนะ เธอใจดี

มาก” เขาชะโงกหน้าเข้ามาใกล้ แล้วกระซิบข้างหูเฟิงผิงหลันอย่างแผ่ว

เบา “ที่จริงฉันมีความลับเล็กๆ อย่างหนึ่งที่ช่วยคลายความเบื่อได้”

“อะไรเหรอครับ”

เซิ่นหยางดึงมือเฟิงผิงหลันแล้วยัดของอย่างหนึ่งใส่มือเขา เฟิง- 

ผิงหลันแบมือดู เครื่องเกมทอยห่วงในน�้าที่เซิ่นหยางเล่นเมื่อคราวท่ีแล้ว

วางอยู่กลางฝ่ามือ พอจ้องดูให้ดี จึงเห็นว่าฉากด้านหลังใช้ลายจุดเล็กๆ 

เรียงต่อกันจนเป็นภาพห้องใต้ดินของโรงฌาปนกิจ

“นี่คืออะไรครับ”

“อปุกรณ์ย้ายมติขินาดพกพา วธิผีลติเป็นความลบัสดุยอด เปิดเผย

ไม่ได้!” เซิน่หยางกะพริบตาอย่างยัว่เย้า “พอทอยห่วงทัง้หมดให้คล้องบน

เสาแล้ว เธอก็จะมาที่นี่ได้”

“แล้วผมจะกลับไปยังไงครับ”

เซิ่นหยางชูเครื่องเกมที่หน้าตาเหมือนกันอีกเครื่องในมือ “กลับ 
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ทางนี้”

เฟิงผิงหลันดีใจเหมือนเจอสมบัติล�้าค่า วางของชิ้นนั้นไว้กลาง

ฝ่ามือพลางพลิกดูอย่างทะนุถนอม

“ขอบคุณมากครบั!” แบบนีส้ะดวกมาก! พอมเีครือ่งนี ่เขากม็าค้น

ข้อมูลที่นี่ได้บ่อยตามต้องการ ไม่แน่เขาอาจช่วยพวกเควตซัลหาเง่ือนง�า

ที่มีประโยชน์ได้ด้วย—

“แต่ว่า มีเงื่อนไขสองข้อที่เธอต้องท�าตาม”

“เงื่อนไขอะไรครับ”

“ข้อแรก ห้ามบอกเรื่องนี้ให้ใครรู้ เวลาใช้ต้องระวัง ให้คนอื่นเห็น

ไม่ได้เด็ดขาด” มุมปากเซิ่นหยางยกขึ้นเป็นรอยยิ้มเยือกเย็น “นี่เป็นของ

ที่ฉันเสียแรงกายแรงใจไปมากกว่าจะประดิษฐ์ส�าเร็จ ถ้าถูกจับได้ละก็...”

“ผมเข้าใจครับ” เฟิงผิงหลันชะงักไปครู่หนึ่ง “เอ่อ บอกพวก

เควตซัลก็ไม่ได้เหรอครับ”

เซิ่นหยางส่ายหน้า

“โอเคครับ”

“ข้อสอง” เซิน่หยางหยบิกล่องเงนิทรงกลมแบบโบราณจากบนโต๊ะ 

“ฉันต้องการเลือดของเธอนิดหน่อย” 

เฟิงผิงหลันประหลาดใจเล็กน้อย “เลือดเหรอครับ” จะเอาเลือด

ของเขาไปท�าอะไร

“แค่อยากศึกษาอะไรหน่อย ใช้ไม่เยอะหรอก ไม่กี่หยดก็พอ”  

เซิ่นหยางเอ่ยด้วยรอยยิ้มกว้าง

เฟิงผิงหลันลังเลเล็กน้อย กังวลว่าอาจมีผลเสียอะไรตามมา แต่

คดิดอูกีท ีเขาเป็นแค่คนธรรมดา ไม่มอีะไรควรค่าให้ปีศาจหรอืผูอ้ญัเชญิ

คิดอยากวางแผนท�าร้าย

“ได้ไหม” เซิ่นหยางถามอีกครั้ง

“อื้อ ได้สิ” สายตาเฟิงผิงหลันกวาดมองบนโต๊ะ เห็นคัตเตอร์เล่ม
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หนึง่วางอยู ่จึงหยบิมากรดีกลางฝ่ามอื ให้เลอืดไหลตามปลายนิว้ลงสูก่ล่อง

เงินใบจิ๋ว “แค่นี้พอไหม”

เซิ่นหยางเลิกคิ้ว “ที่จริงฉันมีเข็มฉีดยานะ” เขาหยิบกระดาษทิชชู

สองสามแผ่นส่งให้เฟิงผิงหลัน

“อ้อ! ไม่เป็นไรหรอกครับ” เฟิงผิงหลันแลบลิ้น พลางใช้ทิชชูกด

เหนือบาดแผล

เสียงฝีเท้าเดินตึงๆ อย่างกราดเกรี้ยวแว่วมาจากทางเดินด้านหลัง 

เฟิงผงิหลนัรบียดัเคร่ืองเกมลงกระเป๋าเสือ้ แล้วซกุมอืทีบ่าดเจบ็ซ่อนไว้ใน

กระเป๋าไปพร้อมกัน

“ไม่เหน็มแีฟ้มข้อมลูทีน่ายบอกเลย! มแีต่แฟ้มคดฆ่ีาหัน่ศพ!” เสยีง

บ่นอย่างกราดเกรี้ยวดังขึ้น ตามด้วยร่างของชายหนุ่มผมสีฟ้าอ่อน 

“อ้อจริงเหรอ” เซิ่นหยางแกล้งใช้สองมือกุมข้างแก้มอย่าง

ประหลาดใจ “เป็นไปได้ยังไงเนี่ย ฉันนึกว่ามีบันทึกข้อมูลเป็นรูปเล่ม 

เสียอีก แต่ไม่เป็นไร เมื่อกี้ฉันบอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้เขารู้แล้ว ถึงไม่มี

เอกสารก็ไม่มีปัญหา”

“นี่มันอะไรกัน!” ฉงหลงส่งเสียงฮึดฮัดในคออย่างหงุดหงิด ก่อน

มองไปทางหน้าจอ แล้วถลึงตาจ้องสาวน้อยในเกมอย่างกราดเกรี้ยว  

“ขอให้เพชรที่ผู้หญิงนี่อึออกมาถูกขโมยให้หมดเลย หึ!”

“นี่เป็นเกมคนละแบบกันนะ” เฟิงผิงหลันเอ่ยพลางยิ้ม

“โอเค ฉนัไปท�างานต่อละ” เซิน่หยางหนักลบัไปหยบิจอยสตกิแล้ว

เขย่งยืนบนปลายเท้า “บ๊ายบาย ไม่ส่งนะ!”

หลังจากเฟิงผิงหลันกับฉงหลงออกจากห้องใต้ดิน ฉงหลงก็เรียก

สะพานน�้าจากก๊อกในห้องน�้า ทั้งสองจับมือกันและกลับบ้านด้วยเส้นทาง

เดิม

บาดแผลกลางฝ่ามอืทีซ่กุในกระเป๋าเสือ้ของเฟิงผงิหลนัร้อนระบม

เล็กน้อย เมื่อหลังมือกระแทกโดนเครื่องเกมกดที่อยู่ในกระเป๋า เขาก็อด
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ไม่ได้ที่จะกังวล

เมื่อกี้...เซิ่นหยางจงใจล่อฉงหลงให้ไปที่อื่นหรือเปล่า

เฟิงผิงหลันยิ้มพลางสลัดความคิดนั้นจากสมอง

จะเป็นไปได้ยังไง เขาไม่ใช่ผู้อัญเชิญ แล้วก็ไม่มีความสามารถ

พิเศษอะไรด้วย

ทุกสิ่งที่เขามีในเวลานี้ไม่ใช่ของเขา ดังนั้นไม่มีวันถูกแย่งไปได้


