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เล่มนี้ขอเปลี่ยนจาก ‘นักแปลชวนคุย (เพ้อเจ้อ)’ มาเป็นชวน 

ผู้อ่านที่รักคุยเล่นกันสนุกๆ แทนนะคะ

เรื่องในเล่ม 7 เริ่มต้นจาก ‘จดหมายรัก’ ซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งความ

วุ่นวายมากมายในตอนหลัง

สมัยทีผู่แ้ปลยงัเป็นวยัรุน่ จดหมายยงัเป็นหนึง่ในวธิยีอดฮติส�าหรบั

สารภาพรัก เพราะสมัยนั้นยังไม่มีไลน์หรือเฟซบุ๊ก จะสารภาพรักกันทีก็

ต้องคิดแล้วคดิอกี ขึน้ต้นยงัไง ลงท้ายยงัไง จะใส่เพลงดีไหม ถ้าใส่จะเป็น

เพลงท่อนไหน กระดาษสีอะไร ต้องมีกลิ่นหอมไหม ติดสติกเกอร์การ์ตูน

น่ารกัๆ ลงไปด้วยดหีรอืเปล่า แล้วถ้าลายมอืเราไม่สวยล่ะ ควรจะให้เพือ่น

เขยีนให้ไหม  กว่าจะได้ผลสรปุสดุท้ายออกมาเป็นกระดาษในซองจดหมาย

บางจ๋อย เจ้าของจดหมายต้องปวดหวัตึบ๊ไปหลายวนั แถมถ้าเอาจดหมาย

ไปเสียบไว้หรือฝากส่ง ก็ไม่รู้ว่าเจ้าตัวจะได้อ่านเมื่อไหร่ หรือถึงมือจริงๆ 

ไหม เพราะไม่มีข้อความ ‘อ่านแล้ว’ ให้เห็นเหมือนทุกวันนี้

ถงึจะฟังดวูุน่วาย แต่จดหมายเป็นมากกว่าแค่ข้อความเปลอืยเปล่า 

กระดาษทีเ่ลอืกใช้ ลายมอื หรอืแม้กระทัง่รปูวาดหรอืลวดลายต่างๆ ล้วน

เป็นสิง่บ่งบอกถงึตวัผูเ้ขยีนได้อย่างด ีสิง่ทีส่่งถงึผูร้บั ไม่ใช่แค่ข้อความใน

กระดาษ แต่ยังมีตัวตนส่วนหนึ่งของเจ้าของจดหมายแฝงอยู่ในนั้นด้วย 

เหมือนจดหมายที่เฟิงผิงหลันได้รับในเรื่องนี้แหละ

แล้วผู้อ่านล่ะคะ เขียนจดหมายรักครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ :D

 จิ้งจอกธารา
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ชอบออกก�าลังกาย มือเท้าหนัก หยิบจับอะไรก็พังหมด
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Chapter 1 
ตกหลุมรักก็เหมือนปวดขี้ 

เป็นควำมรู้สึกที่จู่โจมโดยเรำไม่ทันตั้งตัว
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มวลอากาศเย็นเยือกโอบล้อมท้องฟ้ายามเช้ามืดในฤดูหนาว  

ลมหายใจทีส่ดูเข้าปอดแต่ละเฮอืกราวกบัจะจับตวัเป็นน�า้ค้างแขง็ ลมหนาว

เริงระบ�าอย่างรื่นรมย์ในโพรงจมูก สรรค์สร้างต�าหนักสีเขียวคลั่กสุด

อลังการ

เหนือเนินเขาลูกหนึ่งในแถบชานเมือง กิจวัตรในคฤหาสน์สีขาว

หิมะไม่ต่างจากทุกวันที่ผ่านมา ราวหกโมงสิบห้านาที เหล่าผู้อาศัยใน

คฤหาสน์เริม่ทยอยลงมาทีห้่องอาหาร รับประทานอาหารเช้าทีต่งย่าเตรยีม

ไว้ให้ แต่อันที่จริงจะเรียกว่าเตรียมก็คงไม่ถูกนัก เพราะตงย่าแค่หยิบ

อาหารใส่จานเท่านั้นเอง

“นี่นาย” ในมือฉงหลงมีกระถางต้นไม้ เดินดุ่มๆ เข้ามาหาเฟิง- 

ผิงหลันที่ก�าลังกัดขนมปังแล้วเค้นถามเสียงแข็ง พลางกระแทกกระถาง

ลงบนโต๊ะตรงหน้าเขาเสียงดังปึงใหญ่

“หือ มีอะไรเหรอ”

เฟิงผิงหลันชะงักไปเล็กน้อย ตามองกระถางตรงหน้า ในกระถาง

คือต้นวานิลลาที่เขาให้ฉงหลงเป็นของขวัญเมื่อวันคริสต์มาสที่ผ่านมา 

ตอนแรกต้นวานิลลาก็สะพรั่งชอุ่มน่ามองดีอยู่ แต่ตอนนี้เหลือแต่กิ่งก้าน

เหี่ยวแห้ง ใบสีออกเหลืองอมน�้าตาลเหมือนใกล้สิ้นลม 

“เอ๋! ท�าไมกลายเป็นแบบนี้ล่ะ”

“ฉันต่างหากควรเป็นฝ่ายถาม” ฉงหลงขมวดคิ้ว ก่อนจะเอ่ย 

เสียงแข็งเหมือนคาดโทษ “มีแต่ต้นไม้ฉันที่กลายสภาพเป็นแบบนี้ นาย



หลันฉีจั่วเริ่น  15

จงใจใช้วิธีนี้เพื่อบอกเป็นนัยว่าไม่พอใจอะไรฉันใช่ไหม”

“นายคิดมากเกินไปแล้ว!”

“หรืออากาศจะเย็นเกินไป ปกติต้นไม้ก็ไม่ค่อยทนอากาศหนาว 

อยู่แล้ว” ตงย่าสันนิษฐาน

“แต่อาจารย์เซิร์นโนสบอกว่าเขาร่ายอาคมปุ๋ยบ�ารุงแบบพิเศษให้

แล้ว ท�าให้ต้นไม้ในกระถางแข็งแรงและมีระยะเวลาผลิดอกนานกว่าพืช

ทั่วไป ต่อให้วางไว้นอกบ้านหลายวันติดต่อกันโดยไม่รดน�้าก็ไม่มีปัญหา” 

เฟิงผงิหลนัเกาหวัแกรกๆ อย่างงนุงง เขาวางขนมปังในมอื แล้วขยบัเข้าไป

พิจารณาต้นไม้ตรงหน้าใกล้ๆ

ทันใดนั้น กลิ่นเปรี้ยวบูดแปลกประหลาดก็โชยมาแตะจมูก “เอ๋? 

ท�าไมมกีลิน่อะไรแปลกๆ...” เขาก้มหน้าลงมอง ใบไม้บางส่วนยงัชืน้น้อยๆ 

แต่หยดน�้าที่เกาะอยู่กลับเป็นสีขาว

“เอ๋?” เฟิงผิงหลันใช้ปลายนิ้วแตะใบไม้เบาๆ “นี่คืออะไร”

“นมไง” ฉงหลงตอบหน้าตาเฉย “ฉันป้อนนมให้มัน ไม่นึกว่า 

นอกจากมันจะไม่โตแล้ว ยังมีมดออกมาด้วย”

“นายเทนมลงไปเหรอ!” เฟิงผิงหลันก้มหน้า ก่อนจะพบว่าขนมปัง

ที่วางไว้บนจานข้างๆ ถูกกองทัพมดบุกจู่โจมไปแล้ว “อ๊ะ! ไม่นะ! ขนมปัง

ฉัน!”

เขารบีผลกัจานขนมปังไปไว้อกีด้าน แต่มดหลายสบิตวัขึน้ไปอยูบ่น

จานเรียบร้อยแล้ว ฝูงมดเริ่มกระจายก�าลังอย่างรวดเร็วจนทั่วโต๊ะ คุกกี้

ข้าวโอ๊ตของมอร์ริสและน�้าเชื่อมกับน�้าตาลกรวดของไป่เหลียวได้รับผล 

กระทบจากคลื่นพลังมดก่อนใครเพื่อน

“ท�าอะไรของนาย!”

มอร์ริสตะคอกพลางใช้นิ้วดีดเหล่ามดที่เกาะอยู่ตามคุกกี้ แต่นิ้ว

แข็งแกร่งเกินมนุษย์ดีดเพียงเบาๆ คุกกี้ทั้งกองก็ระเบิดกระจายเป็น 

ชิ้นเล็กชิ้นน้อยในพริบตา 
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“อะไรวะเนี่ย!”

ไป่เหลียวเลิกคิ้วเล็กน้อยแล้วดันเก้าอี้ถอยหลัง คอยสังเกต

สถานการณ์อยู่ห่างๆ ด้วยรอยยิ้ม ปล่อยให้เหล่ามดกินอาหารของเขา 

ตามสบาย จะอย่างไรกม็คีนรอเลีย้งอาหารเขาเยอะจนนบัไม่หวาดไม่ไหว 

ไม่จ�าเป็นต้องขี้เหนียวกับเรื่องเล็กน้อยเท่านี้

ไซเมิร์ฟกุมถ้วยในมือแน่น ดวงตาฉายประกายเฉียบขาดขณะยก

ถ้วยดื่มเหล้าที่เหลือรวดเดียวหมด แต่สุดท้ายก็ส�าลักจนไอไม่หยุดเพราะ

กรอกลงคอเร็วเกินไป

ลมแรงวูบหนึ่งพัดเข้ากวาดมดทั้งฝูงขึ้นจากโต๊ะกินข้าว แล้วน�าไป

วางไว้ข้างต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงขนาดยักษ์บนโต๊ะในห้องครัว

ฝงูมดยงัเรยีงแถวไต่ออกมาจากกระถางต้นวานลิลาไม่หยดุหย่อน 

แต่ไต่มาถงึแค่ขอบกระถางกต้็องชะงกั ไม่อาจปีนออกจากกระถางไปทีอ่ืน่

พอสังเกตดูให้ดีจึงเห็นว่ามีก�าแพงสีฟ้าใสก�าลังโอบล้อมรอบ

กระถาง

ตงย่าเลื่อนจานขนมปังกลับมาไว้ตรงหน้าเฟิงผิงหลัน “ไม่มีอะไร

แล้ว เธอกินต่อเถอะ”

“อ้อ! ขอบคุณนะครับตงย่า!”

เฟิงผิงหลันมองขนมปังในจาน แม้ว่ามดถูกพัดออกไปแล้ว แต่

ขนมปังที่เดิมเป็นสีขาวนวล เวลานี้กลับแซมด้วยเศษแขนขาและซากศพ

มดที่กระจัดกระจายทั่ว สีด�าขาวตัดกันชัดเจนจนไม่อาจมองข้าม “ฮ่าๆ 

แบบนีผ้มรูส้กึเหมอืนก�าลงักนิสนามรบหลงัสงครามเลย ขอเปลีย่นขนมปัง

แผ่นใหม่ได้ไหมฮะ”

“ฉงหลง...แค็กๆ” ไซเมิร์ฟไอส�าลักพลางกระซิบบ่น “ถ้วยเมื่อกี้ 

คือไวน์แดงปี 2009 จากบอร์กโดซ์เลยนะ...ฉันตั้งใจจะค่อยๆ ละเมียดจิบ

ทีละนิดแท้ๆ...”

“คุกกี้ฉันเละเทะหมดเลย!” มอร์ริสตะคอกด้วยความโกรธ
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“น่ันเป็นฝีมอืนายเองหรอก...นายใช้จมกูสดูผงคกุกีเ้อากไ็ด้นี ่ได้ยนิ

ว่าบางคนก็กินอาหารที่เป็นผงด้วยวิธีนี้แหละ” ฉงหลงท�าปากเบ้ “แมลง

กระจิริดไม่กี่ตัว ท�าเป็นเรื่องใหญ่ไปได้”

“แมลงกระจิริดไม่กี่ตัวอย่างนั้นเหรอ” ตงย่าย้อนถามเสียงแผ่ว

ขณะย่างเท้าเข้าไปหาฉงหลงอย่างช้าๆ แล้ววางมือทั้งสองลงบนไหล่เขา 

“ฉงหลง”

“อะไร”

ฉงหลงไม่เห็นตงย่าที่ยืนอยู่ข้างหลัง แต่สังเกตเห็นว่าไซเมิร์ฟและ

มอร์รสิทีน่ัง่อยูฝ่ั่งตรงข้ามจู่ๆ  กห็น้าซดีเผอืด ท่าทางตืน่กลวัอย่างกบัเหน็ผี

ไป่เหลียวยิ้มพลางส่ายหน้าน้อยๆ ริมฝีปากเผยอออกอย่างช้าๆ 

เป็นค�าพูดที่ไม่มีเสียงว่า นาย ตาย แน่

เสยีงอ่อนโยนกระซบิอย่างแผ่วเบาอยูข้่างหขูองฉงหลง “ถ้ามดมา 

สร้างรงัอยู่ในบ้านละก ็การก�าจดัอย่างถอนรากถอนโคนเป็นเรือ่งยากมาก 

นายไม่รู้หรือไง”

“เอื๊อก!”

ฉงหลงรู้สึกถึงลมหนาวเสียดกระดูกวูบหนึ่งท่ีพัดมากระทบแผ่น

หลงั อณุหภูมิร่างกายลดฮวบในพรบิตา ลมเยน็ยะเยอืกเหมอืนน�า้แขง็เริม่

ก่อตัวรอบเท้า มวลอากาศเย็นช�าแรกทะลวงทุกรูขุมขน ทั้งยังรุนแรงขึ้น

ทุกขณะ

“หลายวันมานี้นมหมดเร็วมาก ฉันก็เข้าใจว่านายหิวเลยกินเยอะ

กว่าปกติ” เสียงอันอ่อนโยนพูดต่อ “ไม่นึกว่านายเอาไปแบ่งให้ต้นไม้กิน

ด้วย ช่างโอบอ้อมอารีอะไรอย่างนี ้ทีแ่ท้ฉงหลงไม่ยอมดืม่นมซือ้หนึง่แถม

หนึง่ราคาถกูๆ ดืม่แต่นมน�าเข้าทีร่าคาแพงกว่าเกอืบสามเท่า ไม่ใช่เพราะ

ตัวเองอยากกิน แต่เพราะต้นไม้น้อยๆ ต้นนี้สินะ”

“ขะ...ขอโทษ ตงย่า คือว่าฉัน—”

“ฉันยังพูดไม่จบ”
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ฉงหลงหุบปากทันที

“นายไม่รู้เหรอว่า ของที่ส่งกลิ่นเน่าเหม็นเหมือนขยะ ห้ามวางไว้

บนโต๊ะกินข้าว”

ฉงหลงก้มหน้านิ่ง

เฟิงผิงหลันหันไปมองตงย่า สีหน้าเขายังอ่อนโยนและใจดีเหมือน

ทุกครั้ง แต่รังสีอ�ามหิตกลับแผ่ซ่านทั่วทุกอณูราวกับเพชฌฆาตในลาน

ประหาร บรรยากาศชวนอึดอัดจนเหมือนจะขาดอากาศหายใจ

นี่เป็นครั้งที่สองที่เขาเห็นตงย่าโกรธ แม้ว่าตอนนี้ไม่มีพายุโหม

กระหน�่าและไม่รุนแรงเท่าครั้งแรก แต่ก็ยังชวนให้อกสั่นขวัญแขวน เขา

ซึ่งนั่งอยู่ข้างฉงหลง รู้สึกราวกับก�าลังนั่งเปลือยก้นอยู่บนเก้าอ้ีท่ีเป็น 

กระดาษทราย จะลุกก็ไม่ได้จะนั่งก็ไม่สะดวก เสียวไส้จนไม่กล้าขยับตัว

ตามอ�าเภอใจ

“น่ีเป็นของขวญัทีผ่งิหลนัให้นาย เพราะงัน้จะจดัการทิง้เหมอืนขยะ

ไม่ได้” ตงย่าถอนใจอย่างแผ่วเบา แต่แล้วรอยยิ้มกว้างก็ผุดขึ้นบนใบหน้า 

“แต่ฉันจัดการนายได้นะ ฉงหลง”

“ขอโทษ! ฉะ...ฉันผิดไปแล้ว! ฉันจะรีบเอาไปทิ้งเดี๋ยวนี้!” ฉงหลง

รีบเอ่ยปากวิงวอน เขาคิดว่าเขาควรโค้งค�านับขอขมาตงย่า ไม่สิ ให้เขา

ลงไปคุกเข่าอ้อนวอนก็ได้! แต่มือทั้งสองของตงย่าที่วางอยู่บนไหล่กลับ

กดร่างเขาไว้แน่น ท�าให้เขาขยับไปไหนไม่ได้

“นายจะเอาไปทิง้เหรอ” เสยีงผูถ้ามสงูขึน้เลก็น้อย เหมอืนไม่อยาก

เชื่อสิ่งที่ได้ยิน “ของที่คนอื่นอุตส่าห์ตั้งใจมอบให้นายเป็นของขวัญ นาย

เล่นจนเละเทะแล้ว ก็จะขว้างทิ้งไปง่ายๆ อย่างนี้น่ะเหรอ”

“ตงย่า คือว่า—” เฟิงผิงหลันพยายามเข้าประนีประนอม แต่ 

มอร์ริสเข้าขวางไว้ก่อน

“ชู่ว์!” มอร์ริสถลึงตาส่งสัญญาณให้เขาเงียบ อย่าท�าให้เรื่องบาน

ปลายไปกว่านี้
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เฟิงผิงหลันกลืนค�าพูดเมื่อครู่ลงคอไปทันที เขาหันไปมองฉงหลง 

เวลานี้อีกฝ่ายหน้าซีดจนกลายเป็นสีเทาแล้ว

อา ช่วยไม่ได้...ฉงหลงเพื่อนรัก ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะ...

เสยีงฝีเท้าแว่วมาจากบนัไดชัน้บน ไห่ถงัทีห่น้าบดูบึง้ก�าลงัเดนิดุม่ๆ 

ลงมา ตามด้วยโบตั๋นที่เดินตามหลังอย่างนอบน้อม

“อรุณสวัสดิ์ค่ะทุกคน” โบตั๋นเอ่ยทักทายอย่างนุ่มนวล

“อรณุสวสัดิ”์ ตงย่าตอบกลบัอย่างมมีารยาท “วนันีพ้วกเธอตืน่เช้า

จังเลย”

ก่อนนี้ไห่ถังจะนอนขี้เซาจนทุกคนใกล้ออกจากบ้านถึงยอมตื่น 

แล้วไปซื้อข้าวเช้ากินที่โรงเรียน ยิ่งเวลาอากาศหนาว เขาจะนอนตื่นสาย

มาก บางครั้งเกือบหมดคาบแรกแล้วเขาเพิ่งถึงโรงเรียน

“เมื่อวานคุณชายหลับตั้งแต่สองทุ่มค่ะ” โบตั๋นช่วยลากเก้าอี้ให้ 

ไห่ถังนั่งด้วยรอยยิ้มบางบนใบหน้า “ที่จริงคุณชายต่ืนมาเป็นชั่วโมงแล้ว

ค่ะ แต่ยังนอนขี้เซาอยู่บนเตียง”

“โบตั๋น อย่าพูดมาก!”

บรรยากาศตึงเครียดในตอนแรก พอมีสมาชิกอีกสองคนเพิ่มเข้า

มา ค่อยผ่อนคลายลงไม่น้อย

ไห่ถังนั่งลงข้างเฟิงผิงหลัน ทันทีที่ก้นแตะเก้าอี้ คิ้วก็ขมวด

“กลิ่นอะไร ท�าไมเหม็นแบบนี้!” ไห่ถังหันไปหาต้นตอของกลิ่น

เหม็น ดวงตาทั้งสองเบิกกว้างแล้วลุกพรวดทันที “นั่นอาหารเช้าของนาย

เรอะ!”

“ใช่ที่ไหนกัน” เฟิงผิงหลันอธิบายด้วยรอยยิ้ม “นั่นกระถางต้นไม้

ของฉงหลงต่างหาก”

ไห่ถังผ่อนลมหายใจอย่างโล่งอก ก่อนจะหันไปเหลือบมองตงย่า 

“ฉันนึกว่าเป็นอาหารที่เขาท�า...”

ดูเหมือนเกมหม้อไฟนรกในงานโรงเรียนคร้ังท่ีผ่านมาจะท้ิงรอย
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แผลอันยากจะลบเลือนไว้ในใจของไห่ถัง

“ดูไม่ค่อยมีชีวิตชีวาเลยนะคะ...” โบตั๋นยื่นมือไปวางไว้ด้านหน้า

ต้นไม้อันเหี่ยวแห้งครู่หนึ่ง ทันใดนั้นหมอกเปล่งแสงสีแดงจางก็หลั่งไหล

จากปลายนิ้วชี้ วนเข้าโอบล้อมรอบต้นไม้เหลืองกรอบต้นนั้น เพียง 

พริบตาใบที่ห้อยต่องแต่งอย่างเหนื่อยล้าอยู่ข้างล�าต้นก็คืนสู่สภาพปกติ 

ราวกับพลังชีวิตฟื้นฟูกลับมาไม่น้อย

“ว้าว!”

“ฉนัแบ่งพลงัให้มนันดิหน่อยค่ะ ฉนัไม่ค่อยมคีวามรูเ้รือ่งพรรณไม้

บนโลกมนุษย์ หากต้องการรักษาให้หายสนิท คงต้องขอให้คนสวนมือ-

อาชีพช่วยดูอาการ”

ฉงหลงรีบพูดทันที “ฉันจะเอาต้นไม้ไปให้เซิร์นโนสช่วยดูท่ี

โรงเรียน!” จากนั้นค่อยๆ หันไปเหลือบมองตงย่าอย่างหวาดหวั่น

ตงย่ามองต้นไม้ที่ได้รับพลงัชวีติคนือยูค่รู่หนึง่ จากนัน้จงึหนัไปมอง

ฉงหลง หลังจากเงียบไปสักพัก รอยยิ้มก็ปรากฏบนใบหน้า 

“ดีมาก”

แม้จะเป็นเพียงรอยยิ้มน้อยๆ ที่มุมปาก แต่ความกดดันใน

บรรยากาศเมื่อครู่กลับสูญสลายไปสิ้น

สถานการณ์วิกฤตคลี่คลาย

มอร์ริส ไซเมิร์ฟ และเฟิงผิงหลันต่างถอนใจอย่างโล่งอก มีเพียง

ไป่เหลียวที่หัวเราะเฝื่อนเหมือนเสียดายเล็กน้อย ท่าทางคงยังไม่สาแก่ใจ

“อะไรทีต่วัเองไม่ค่อยรู้เรือ่งกอ็ย่าอวดรู้ให้มาก นอกจากตวัเองจะ

ซวยแล้วยังท�าคนอื่นเดือดร้อนไปด้วย” มอร์ริสสบช่องกัดฉงหลง “ด ู

ไซเมร์ิฟส ิเขาคอยศกึษาเรือ่งต้นไม้ดอกไม้อะไรต่างๆ ด้วยตวัเองอยูต่ลอด 

ถึงเวลาก็เอามาใช้ดูแลต้นไม้ของตัวเองได้”

ทกุคนได้ยนิดงันัน้กแ็ปลกใจมาก “ไซเมร์ิฟเรยีนท�าสวนเหรอ อะไร

ท�าให้นายคิดแบบนั้น”
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กระทั่งไซเมิร์ฟเองยังงงเป็นไก่ตาแตก

“เพราะหนังสือที่เขาอ่านชอบพูดถึงเรื่องแหวกพงหญ้า เกสรชูชัน 

ไม่กด็ดูน�า้หวานอะไรพวกนัน้น่ะ อ้อใช่! พอพดูถงึเรือ่งนี”้ มอร์รสิพดูพลาง

หยิบหนังสือเล่มหนึ่งออกจากกระเป๋าเป้ “อันนี้โกเมอร์ฝากให้ฉันเอามา

คืนเธอ ว่าแต่พวกเธอไปสนิทกันตอนไหน”

เลขสิบแปดกับเครื่องหมายบวกตัวโตๆ บนหน้าปกดึงความสนใจ

ของเฟิงผิงหลันไว้ทันที ไห่ถังซึ่งก�าลังจิบชาร้อนถึงกับส�าลัก โบต๋ันเห็น 

ดังนั้นก็รีบหยิบกระดาษเช็ดหน้ามาช่วยเช็ดให้

“นะ...นั่นมัน...”

“ฉันเปิดอ่านผ่านๆ ถึงจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ แต่ฉันว่าน่าสนใจดี

นะ” มอร์ริสพลิกหนังสือพลางพูดไปด้วย “ตกลงนางเอกเป็นคนหรือเป็น

แมวกันแน่ ท�าไมเวลาผู้ชายคนนั้นตีก้นเขาถึงต้องเรียกว่าแมวน้อยจอม

ซนด้วย ถ้าไอ้ผู้ชายนั่นตีก้นแมวละก็ แปลว่ามันนิสัยเลวมาก!”

ไซเมิร์ฟลุกพรวดแล้วคว้าหนังสือจากมือมอร์ริสด้วยสีหน้าตื่น

ตระหนก จากนั้นวิ่งหายออกไปทันที

ความวุ่นวายในยามเช้าจบลงเพียงเท่านี้

ก่อนออกจากบ้าน เฟิงผงิหลนัวิง่กลบัไปหยบิผ้าพนัคอในห้องนอน 

ขณะเดินผ่านห้องของเควตซัล ฝีเท้าเขาชะลอลงเล็กน้อย

เขาลังเลอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะหมุนลูกบิดเปิดแล้วชะโงกหน้าเข้าไป

ด้านใน

จริงดังคาด ในห้องว่างเปล่า ไม่มีใครอยู่

ไม่รู้ว่าเควตซัลจะได้รับของขวัญหรือยัง

ไม่รู้ว่าเขาจะชอบของขวัญไหม...

หลังงานโรงเรียนจบ ความท้าทายที่รออยู่คือการสอบปลายภาค

วันแรกหลังจากหยุดยาว ความแตกต่างระหว่างนักเรียนภาค 
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กลางวันกับนักเรียนโรงเรียนเงามืดชัดเจนจนไม่อาจมองข้าม

นกัเรยีนภาคกลางวนัได้หยดุยาวสบิวนัเตม็ ทกุคนหน้าตาเปล่งปลัง่

เปี่ยมด้วยพลัง นักเรียนโรงเรียนเงามืดเจอความโหดร้ายทารุณของงาน

โรงเรียนตลอดหลายวัน จนวันนี้เพิ่งมีโอกาสหยุดหายใจให้ทั่วท้อง ความ

เหนื่อยล้าบางส่วนยังไม่เลือนหายจากใบหน้า

“อรุณสวัสดิ์หลี่รุ่ย!”

“อ้อ อรุณสวัสดิ์!” ไป๋หลี่รุ ่ยที่ก�าลังก้มหน้าก้มตาปั่นการบ้าน 

เงยหน้าขึ้นมอง พอเห็นเฟิงผิงหลันกับคนอื่นๆ ก็หยุดงานที่ท�าอยู่ในมือ

แล้วมองอีกฝ่ายเหมือนมีอะไรอยู่ในใจ แต่ไม่พูดอะไรออกมา

“มีอะไรเหรอ หลี่รุ่ย”

“ไม่มีอะไรหรอก จู่ๆ ก็อยากรู้จักนายให้มากขึ้นน่ะ”

เขานึกถึงเรื่องที่จิ่วเซียวบอกเมื่อหลายวันก่อน เขารู้แล้วว่าพวก

เควตซัลเป็นปีศาจ และรู้ว่าเฟิงผิงหลันเป็นผู้อัญเชิญที่ผูกพันธะกับพวก

เขา

หากเป็นอย่างทีจ่ิ่วเซยีวบอกจรงิ กแ็ปลว่าเฟิงผงิหลนัมพีลงัควบคมุ

ปีศาจที่แข็งแกร่งและเยี่ยมยอด ทั้งยังท�าให้พวกปีศาจยอมทอดทิ้ง 

องค์ชายสิบสองและหันมาสวามิภักดิ์กับตัวเองแทน แสดงว่าเฟิงผิงหลัน

ต้องแข็งแกร่งและร้ายกาจอย่างหาตัวจับยาก

“บ้าเหรอเค้าเขินนะ หลี่รุ่ยนี่ละก็!” เฟิงผิงหลันใช้มือท้ังสองวาง

ข้างแก้มพลางท�าเสียงออเซาะอย่างมีจริต “ขนาดไม่เจอแค่ไม่กี่วันยังมา

สารภาพรักเค้าแบบนี้ ไม่อยากคิดเลยว่าถ้าปิดเทอมใหญ่ เปิดเทอมมา 

ตัวเองจะท�าอะไรเค้า ฮ่าๆๆๆ!”

ไป๋หลี่รุ่ยเหลือกตาอย่างเหลืออด “นายคิดมากไปละ”

ไม่ว่ามองอย่างไร เฟิงผงิหลนักไ็ม่น่าเป็นคนร้ายกาจอย่างทีจ่ิว่เซยีว

บอก เขาพยายามระงบัความสงสยัในใจแล้วท�าตวัตามปกต ิจากนัน้จงึหนั

ไปยิ้มให้ไซเมิร์ฟ
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“ไม่เจอกันตั้งนาน ไซเมิร์ฟสวยชวนเคล้ิมย่ิงกว่าเดิมอีกนะเนี่ย!” 

เขาชะโงกหน้าเข้าไปใกล้แล้วสูดหายใจลึก “อา ช่างเป็นกลิ่นหอมที่ชวน

ให้ใจสะท้านอะไรอย่างนี ้ราวกบัสายลมฤดใูบไม้ผลแิห่งปรากพดัมาปะทะ

ใบหน้าของฉันเลย”

“นั่นกลิ่นน�้ายาปรับผ้านุ่ม ที่เสื้อฉันก็มี แต่ฉันไม่อยากให้นายดม 

หลีกไปซะ นายขวางทางฉันอยู่” ฉงหลงตะคอก

“ท�าไมต้องพดูจาระคายหแูบบนีด้้วย!” ไป๋หลีรุ่ย่หนัไปมอง พอเหน็

กระถางต้นไม้ในมอืฉงหลง คิว้เขากข็มวด “นายเอากระถางต้นไม้มาท�าไม 

หืม? หรือนายอยากสร้างภาพลักษณ์เป็นหนุ่มชาวสวนที่มีทั้งความสดใส 

ประณตี และอ่อนโยนรวมอยู่ในคนเดยีวกนั นายนีร้่ายกว่าทีค่ดิ ภายนอก

เป็นสายโมเอ้สุดคิกขุ แต่คิดจะข้ามสายไปฝึกศาสตร์เสน่ห์อีกแขนง เป็น

คู่ต่อสู้ที่น่านับถือมาก!”

“หนวกหูน่า พูดบ้าอะไรของนาย ฉันไม่เห็นเข้าใจเลย!”

ไป๋หลี่รุ่ยเหลือบมองต้นไม้ในกระถางด้วยหางตา “นั่นต้นวานิลลา

นี่” เขาพูดพลางท�าจมูกฟุดฟิด “ต้นไม้นายเหม็นยังไงไม่รู้ นายใส่ปุ๋ยคอก

ที่ผลิตเองลงไปรึไง”

“เกี่ยวไรกับนาย นายต่างหากที่เป็นปุ๋ยคอก!”

“หลีรุ่ย่กช็อบดอกไม้เหมอืนกนัเหรอ” เฟิงผงิหลนัประหลาดใจมาก 

เขานั่งลงบนเก้าอี้ของตัวเองแล้วพูดต่อว่า “นายรู้เยอะจัง! เก่งจริงๆ!” 

ระหว่างพูดก็หยิบหนังสือกับกล่องดินสอใส่ในเก๊ะไปด้วย ขณะที่มือล้วง

เข้าไปใต้โต๊ะเรียนนั้นเอง เขาก็เจอสัมผัสของวัตถุบางอย่างที่ไม่คุ้นเคย

หือ? อะไรน่ะ

เขาหยิบของสิ่งนั้นออกมาด้วยความสงสัย

สิ่งที่อยู่ในมือเขาคือจดหมายฉบับหนึ่ง ซองจดหมายสีฟ้าครามใส่

เอฟเฟกต์ไล่สีเป็นวงน�้า เหมือนผิวน�้าของทะเลสาบเวลาหยาดฝนกระทบ

ใส่ ดูแล้วเรียบหรูคลาสสิกดีทีเดียว กลางซองจดหมายมีลายมือการ์ตูน
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หัวกลมๆ น่ารักเขียนว่า “ถึง เฟิงผิงหลัน” ด้านหลังใช้สติกเกอร์รูปหัวใจ

ผนึกไว้

ใครเขียนจดหมายถึงเขาเนี่ย

เขาเปิดซองแล้วหยบิกระดาษจดหมายด้านในออกมา กลิน่ไวต์มสัค์

จางๆ ลอยมาแตะจมูก

“อะไรก็ตามที่ผู้หญิงชอบ ฉันต้องลองศึกษาให้เข้าใจและชื่นชอบ

บ้าง” ไป๋หลี่รุ่ยกระแอมเบาๆ อย่างภาคภูมิ “แบบนี้ถึงจะเป็นแฟนหนุ่มที่

ใส่ใจรายละเอียดและคุณสมบัติครบครันอย่างแท้จริง”

“อ้าวเหรอ แต่ผู้หญิงทุกคนชอบไป่เหลียวนะ”

ไป่เหลียวได้ยินดังนั้นก็ยิ้มแล้วหันไปมองไป๋หลี่รุ่ย “เพราะงั้นนาย

ก็ชอบฉันด้วยเหรอ”

“เปล่าสักหน่อย!” ไป๋หลี่รุ่ยปฏิเสธเสียงแข็ง “สรุปก็คือ ฉันรู้ชื่อ 

ระยะเวลาการเตบิโต และภาษาดอกไม้ต่างๆ เป็นอย่างด!ี ฉนัเป็นคนทีร่กั

และทะนุถนอมมวลดอกไม้ทุกชนิด ซึ่งหมายความว่าฉันก็จะดูแลสาวๆ  

ทุกคนด้วยความรักและทะนุถนอมเหมือนดอกไม้เช่นกัน”

“แสดงว่านายก็ชอบแทรกสอดผ่านดงดอกไม้ เพื่อดูดกินน�้าหวาน

ชุม่ฉ�า่ด้วยใช่ไหม” มอร์ริสพดูแทรก “นายชอบสัง่สอนลกูแมวจอมซนด้วย

หรือเปล่า แต่ฉันเตือนไว้ก่อนนะว่า ค�าตอบของนายจะเป็นตัวตัดสินว่า 

วันนี้นายจะได้นั่งเรียนในห้องหรือไปนอนในห้องพยาบาล”

“พูดเรื่องบ้าบออะไรของนาย!”

“เฮ้! ผิงหลัน ขอฉันยืมดูการบ้านหน่อยสิ” อิวานยิ้มพลางเดินเข้า

มา ผลักไป๋หลี่รุ่ยให้ออกไปพ้นทางอย่างไม่เกรงใจ

“เดีย๋วส ิฉนัมาก่อนนะ” ไป๋หลีรุ่ย่ขยบัเข้ามาเบยีดตวัแทรกกลบัไป

นั่งที่เดิม

อิวานเหลือบมองไป๋หลี่รุ่ยอย่างหงุดหงิด “หยุดยาวตั้งสิบวันท�าไม

นายไม่ท�าการบ้าน เหลวไหลจริง”
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“นายเองก็ไม่ได้ท�าการบ้านเหมือนกันแหละ!”

“กฉ็นัมธีรุะต้องท�านีน่า” อวิานกอดอกแล้วส่ายหน้าอย่างเหยยีดๆ 

“ใครจะเหมอืนนาย หยดุยาวสบิกว่าวนัคงเอาแต่นอนจนิตนาการเรือ่งบน

เตียงทั้งวันทั้งคืนจนไม่เป็นอันท�าอะไร ไป๊ๆๆๆ ไปล้างไม้ล้างมือแล้วค่อย

กลับมา”

“นายต่างหากที่ควรไปล้างปาก! ไอ้คนไร้มารยาท!” ไป๋หลี่รุ่ยสวน

กลบัอย่างกราดเกรีย้ว “อกีอย่างถ้าพดูถงึความซี ้ฉนักส็นทิกบัเฟิงผงิหลนั

มากกว่านาย พวกเรานอนห้องเดียวกันตั้งหลายวัน! ถ้าจะขอยืมการบ้าน

ฉันก็ต้องได้ยืมคนแรก! ใช่ไหม! ผิงหลัน นายบอกเขาสิ!”

ไป๋หลีรุ่ย่เชดิหน้าเหลอืบมองอวิานอย่างเย่อหยิง่ รอให้เฟิงผงิหลนั

ตอบเข้าข้างเขา แต่รออยู่หลายวินาทีก็ไม่ได้รับค�าตอบจากอีกฝ่าย

“ช่างเป็นมติรภาพทีแ่น่นแฟ้นอะไรอย่างนี”้ อวิานยิม้เยาะ “ขอบใจ

นะ ผงิหลนั! บอกคณุไป๋หลีรุ่่ยไปสว่ิา พวกเราคอืเพือ่นแท้ทีฝ่่าฟันอปุสรรค

มากมายมาด้วยกนั มติรภาพของเราลกึซึง้กว่าเพือ่นแบบผวิเผนิทีอ่ยูร่่วม

ห้องกันแค่สองสามวันตั้งเยอะ จริงไหม”

เหมือนเคย ไม่มีเสียงตอบรับจากผู้ฟังที่นั่งอยู่

“เฟิงผิงหลัน?”

ทุกคนหันไปมอง จึงเห็นเฟิงผิงหลันก�าลังนั่งเบิกตากว้าง ใบหน้า

แดงเถือกไปทั้งหัวหู เหมือนถูกใครตบหน้าแรงๆ สักสิบที

ทันทีที่สัมผัสได้ว่ามีบางอย่างไม่ปกติ ทุกคนก็รีบกรูเข้าไปหาเขา

“นายเป็นอะไรหรือเปล่า”

“เกิดอะไรขึ้น”

เฟิงผิงหลันค่อยๆ หันกลับไปมองทุกคน ล�าคอแข็งเกร็งอย่างเห็น

ได้ชัด “มี...มีคน...” ค�าพูดตะกุกตะกักหลุดจากปากทีละพยางค์ ไม่ปะติด

ปะต่อกันเป็นประโยคด้วยซ�้า

“เกิดอะไรขึ้น มีคนวางแผนลอบท�าร้ายนายเหรอ”
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เฟิงผิงหลันส่ายหน้า มือสั่นเทาชูจดหมายให้ทุกคนเห็น “นะ...นี่...

นี่...”

“นั่นอะไร”

“จดหมายข่มขู่เหรอ”

“ใบแจ้งหนี้เหรอ”

เฟิงผิงหลันส่ายหน้าอีกครั้ง

“นะ...น่ี นะ...นีค่อื...” เขาพดูตะกกุตะกกัเหมอืนก�าลงัจะขาดใจตาย 

เสียงที่หลุดออกมาเบาจนแทบไม่ได้ยิน 

“จะ...จดหมาย...รัก...”

ถึง เธอผู้ส่องประกายอบอุ่นราวกับแสงตะวันยามเที่ยง

สวัสดี จู่ๆ ก็เขียนจดหมายถึงเธอแบบนี้ เธอคงประหลาดใจมาก 

สินะ XD

ฉันลังเลอยู่นาน แต่สุดท้ายก็ตัดสินใจรวบรวมความกล้าเขียน

จดหมายฉบับนี้ หวังว่าจะไม่ท�าให้เธอล�าบากใจนะ!

ทีจ่รงิฉนัแอบมองเธอมานานแล้ว! (อย่าคดิว่าฉนัเป็นคนโรคจติล่ะ 

ฮือๆ~) ทุกการกระท�าของเธอประทับแน่นในความทรงจ�าของฉัน 

ท่ามกลางผู้คนมากมาย เธอเหมือนดวงดาวดวงเดียวท่ีสุกสว่างกว่าใคร! 

ถ้าฉนัมโีอกาสนอนองิในอ้อมกอด ฟังเสยีงหวัใจของเธอจนหลบัไป ฉนัคง

เป็นคนทีม่คีวามสขุทีส่ดุในโลก! (ให้ฉนันอนอยูอ่ย่างนัน้ตลอดชวีติกย็อม! 

>///< เขินจังเลย!)

เธอเป็นนักเรียนระดับพิเศษ แถมยังสอบได้อันดับหนึ่งของชั้นปี 

คะแนนทิ้งห่างคนอื่นไม่เห็นฝุ่น แต่เธอไม่เคยทะนงตัวเลย ความเป็น

กันเองและอ่อนโยนของเธอ หล่อเลี้ยงหัวใจฉันให้ชุ่มชื้นเหมือนสายลม 

ฤดูใบไม้ผลิ! ทุกครั้งที่เข้าเรียนวิชาพละ เธอจะเต็มไปด้วยพลังและความ

สดใส ทกุการเคลือ่นไหวของเธอช่างสง่างามและคล่องแคล่ว ท�าให้ใจฉนั
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เต้นรัวราวกับเพิ่งวิ่งแข่งร้อยเมตรเสร็จหมาดๆ เธอมีท้ังสติปัญญาอัน 

ยอดเยีย่มและก�าลงักายอนัแขง็แกร่ง สมบรูณ์แบบทัง้ด้านบุน๋และบู ๊ท�าให้

ฉันตกหลุมรักเธอเข้าอย่างจัง!

โลกของฉันงดงามขึ้นเพราะเธอ ฉันไม่อาจจินตนาการได้เลยว่า 

หากฉันไม่ได้พบเธอ ชีวิตของฉันจะจืดชืดและน่าเบื่อขนาดไหน

ความรักที่ซ่อนไว้ในใจฉันเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ จนฉันไม่อาจเก็บไว ้

คนเดียวอีกต่อไป ฉันจึงรวบรวมความกล้าเขียนจดหมายเพื่อบอกความ 

ในใจของฉันให้เธอรู้ และไม่ว่าค�าตอบของเธอจะเป็นอย่างไร ฉันก็ยินดี

เปิดใจรับฟังด้วยหัวใจที่เบิกบานอย่างที่สุด! เพราะแค่ได้รับค�าตอบจาก

เธอ ฉันก็มีความสุขจนแทบจะลงไปนอนดิ้นตายแล้ว! (มีความสุขที่สุด 

ในโลกเลยละ~)

จาก ซินเดอเรลล่าผู้แสนซุกซน เป๋อเปิ่น และซื่อบื้อ

ซูลี่หว่านอ่านจดหมายด้วยเสียงหวานไพเราะ หลังจากถ่ายทอด

เนื้อความในจดหมายจนครบถ้วนทุกตัวอักษรแล้ว เธอก็ก้มหน้าลงเล็ก

น้อยด้วยความกระดากกระเดื่อง ตอนแรกจะให้เฟิงผิงหลันอ่านเอง แต่

เขาตื่นเต้นมาก อ่านได้สองค�าก็กร๊ีดลั่นด้วยความดีใจแถมเอาแต่ย้ิมบื้อ 

จึงต้องให้ซูลี่หว่านช่วยรับหน้าที่แทน

เฟิงผิงหลันกับเพื่อนๆ ไม่อยากให้คนอื่นแอบฟัง จึงจงใจแอบเดิน

ไปที่มุมเงียบๆ เพื่อเปิดจดหมายอ่านบนบันไดชั้นบนสุดของอาคาร ทันที

ที่ซูลี่หว่านอ่านจดหมายจบ ทุกคนก็ตกอยู่ในความเงียบ 

เป็นความเงียบที่เกิดขึ้นเมื่อเราเห็นสิ่งมีชีวิตหรือปรากฏการณ์ที่

พิสดารแหกทุกกฎเกณฑ์ ท�าให้เราตกตะลึงจนไม่รู้จะตอบสนองอย่างไร

มีเพียงเฟิงผิงหลันที่กระโดดเหยงๆ อย่างดีใจสุดขีด ราวกับปลา 

กระดี่ได้น�้า
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“ฮี่ๆๆๆๆๆๆ! เป็นไงล่ะ! มีคนชมฉันด้วยแหละ!” เฟิงผิงหลันยิ้ม

กว้างพลางมองจดหมายฉบับนั้น “แหม ซินเดอเรลล่าละก็ พูดอะไรก็ไม่รู้ 

จะมีความสุขก็ได้อยู่หรอก แต่ห้ามตายนะ ถ้าเธอตายฉันคงเสียใจแย่...

ฮ่าๆๆๆ! ฉันไม่ได้เท่อะไรขนาดนั้นสักหน่อย! เธอชมเกินไปแล้ว!”

นอกจากไป๋หลี่รุ่ยที่แสดงออกอย่างชัดเจนว่าอิจฉาจนตาร้อน คน

อื่นๆ ต่างมองเฟิงผิงหลันที่ก�าลังพูดกับจดหมายด้วยสายตาเหยียดหยาม

“สรุปแล้วจดหมายน�้าท่วมทุ่งนี่ต้องการสื่ออะไร” มอร์ริสถาม

“น�า้ท่วมทุง่อะไรกนั! นีค่อืจดหมายรักทีด่ทีีส่ดุเท่าทีฉ่นัเคยอ่านมา

เลย!” เฟิงผิงหลันไม่ทันตอบ ไป๋หลี่รุ่ยก็พูดแทรกขึ้นมาเสียก่อน 

“ทัง้ตรงไปตรงมา หลกัแหลม และเป่ียมด้วยไหวพรบิ! ทกุถ้อยค�า

ประทับจิตจนหัวใจสะท้าน ซาบซึ้งจนอ่านไม่รู้อิ่ม!”

“จริงด้วยๆ!” เฟิงผิงหลันพยักหน้าอย่างเห็นด้วยสุดขีด “นายดูนี่สิ 

เขาบอกว่าฉันส่องประกายเหมือนแสงตะวันตอนเที่ยงด้วยแหละ!  

ฮ่าๆๆๆๆๆๆ!”

“ฉันว่าเขาหมายถึงรังสีอัลตราไวโอเลตสูงมากเหมือนดวงอาทิตย์

ตอนเที่ยงวันมากกว่าละมั้ง ถ้าแปลตามตัวอักษรละก็ แปลว่านายท�าให้

ผิวเขาคล�้า แถมเพิ่มโอกาสเป็นโรคมะเร็งด้วย” ฉงหลงวิเคราะห์อย่าง

สุขุม

“เอ๋! จริงเหรอเนี่ย” เฟิงผิงหลันประหลาดใจเล็กน้อย ดูท่าเร่ิม

คล้อยตามฉงหลงขึ้นมาบ้าง

“ไม่ใช่เสียหน่อย แสงตะวันยามเที่ยงถึงจะมีรังสีอัลตราไวโอเลต 

แต่กช่็วยฆ่าเชือ้โรคได้นะ” ไป๋หลีรุ่ย่แย้งทนัควนั “การทีผ่วิเขาคล�า้ กแ็ปล

ว่าเขาอยากให้นายทิง้รอยประทบัของนายเองไว้บนตวัเขา การทีท่�าให้เขา

เป็นมะเรง็ กแ็ปลว่าเขาอยากให้นายเหมอืนเนือ้งอกในร่างกาย ทีต่ดิแน่น

อยู่ในตัวเขาทุกเวลาทุกนาที! เป็นการแสดงความรักที่เร่าร้อนและลึกซึ้ง

มากเลย!”
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“อย่างนี้นี่เอง!” เฟิงผิงหลันได้ยินดังนั้นก็ย่ิงดีใจ “หลี่รุ่ยนี่ฉลาด

จริงๆ เลย!”

“เรื่องเนื้อหาช่างมันก่อนก็ได้ แต่ไอ้ชื่อคนส่งนี่มันอะไร!” อิวาน

ขมวดคิ้ว “อะไรคือ ‘ซินเดอเรลล่าผู้แสนซุกซน เป๋อเปิ่น และซื่อบื้อ’ ชื่อ

บ้าอะไรฟังดูโง่ชะมัด”

อิกอร์แอบดึงชายเสื้ออิวานเบาๆ แล้วแสดงสีหน้าต�าหนิเล็กน้อย 

“อิวาน พูดแบบนี้ไม่รักษาน�้าใจเขาเลย...”

“อะๆ โอเคๆ” อิวานท�าแก้มป่อง “แต่มันแปลกจริงๆ นี่ คนที่ไหน

ใช้ชื่อแทนตัวเองแบบนี้”

“เฮ้อ! ฉนัถงึบอกไงว่าคนนอกวงการอย่างพวกนายไม่มทีางเข้าใจ” 

ใบหน้าไป๋หลี่รุ่ยฉายแววเหยียดหยามเล็กน้อยเหมือนจะบอกว่า ‘บัวใต้น�้า

สอนไปก็เปล่าประโยชน์’ ก่อนอธิบายด้วยดวงตาเป็นประกาย “ซินเดอ-

เรลล่าผู้แสนซุกซน เป๋อเปิ่น และซื่อบื้อ นี่เป็นชื่อเล่นที่นโปเลียนใช้เรียก

โยเซฟีนในจดหมายรักเพื่อแสดงความรักที่เขามีให้เธอ ส�าหรับแม่หญิง

ซินเดอเรลล่าผู้น่ารักคนนี้ นายคือจักรพรรดิของเขา และเขาปรารถนา

อย่างสุดหัวใจที่จะเป็นชายาของนาย!”

“อย่างนี้นี่เอง! ฉันเป็นจักรพรรดิเหรอเนี่ย! งั้นคงถึงคราวที่ฉันจะ

ขึ้นครองบัลลังก์แล้วสินะ!”

ไป๋หลีรุ่ย่ยงัเอ่ยชมไม่ขาดปาก “ช่างเป็นหญงิสาวทีน่่ารกัและฉลาด

เฉลียวอะไรอย่างนี้ ไม่น่าเชื่อว่าเขาจะเลือกใช้ถ้อยค�าเชิงเปรียบเพ่ือสื่อ

ถึงความรักอันร้อนแรงอย่างไม่โจ่งแจ้งจนเกินไป นายนี่มันโชคดีจริงๆ!”

“เย้ๆๆๆ!” เฟิงผิงหลันชูมือพลางกระโดดโลดเต้นไปรอบๆ

สีหน้าของทุกคนมึนตึงขึ้นมาทันที

เฟิงผงิหลนัก้มหน้า เอาแต่ยิม้บือ้ไม่หบุ “นีเ่ป็นครัง้แรกทีม่คีนเขยีน

จดหมายรักให้ฉัน...ครั้งแรกที่มีคนชอบฉัน...”

“หรอืมคีนคดิจะแกล้งนาย” หลิว่อีเ้ฉนิพดูข้อสนันษิฐานของตวัเอง
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อย่างไม่อ้อมค้อม

รอยยิ้มของเฟิงผิงหลันแข็งทื่อไปทันที ก่อนสีหน้าจะเจื่อนลงเล็ก

น้อย

“เสียวหลิ่ว!” ซูลี่หว่านส่ายหน้าน้อยๆ ให้หลิ่วอี้เฉินเป็นเชิงปราม

หลิ่วอี้เฉินรีบเปลี่ยนค�าพูดทันที พยายามท�าให้บรรยากาศคลาย

ความตึงเครยีด “แต่พวกเราอยูม่ธัยมปลายกนัแล้ว คงไม่มีใครปัญญาอ่อน

ขนาดมานั่งเขียนจดหมายแกล้งคนอย่างนี้หรอก”

ค�าพูดของหลิ่วอี้เฉินท�าให้ดวงตาของเฟิงผิงหลันเร่ิมทอประกาย

ขึ้นมาอีกครั้ง

“ในจดหมายไม่เขยีนเลยว่าเจ้าของจดหมายเป็นใคร ไม่รูว่้าเขาอยู่

ห้องไหน เธอพอนึกออกไหมว่าน่าจะเป็นใคร” ซูลี่หว่านถาม

เฟิงผิงหลันเกาหัวแกรกๆ “ไม่รู้เหมือนกัน ฉันไม่รู้ตัวเลยว่ามีคน

แอบสนใจฉันอยู่”

เขาทุ่มเทความสนใจทั้งหมดให้พวกเควตซัลและเพื่อนๆ ในชมรม

ศกึษาชมรม แม้ว่าจะพดูคยุมปีฏสิมัพนัธ์กบัเพือ่นนกัเรยีนคนอืน่ตามปกติ 

แต่กแ็ค่พยกัหน้าทกัทายกนัเป็นครัง้คราวเท่านัน้ ไม่ได้สนทิสนมอะไรเป็น

พิเศษ

เขาก้มหน้าอ่านจดหมายฉบับนั้นอีกครั้ง นิ้วมือไล้ไปตามตัวอักษร

ลายมือการ์ตูนหัวกลมๆ แสนน่ารัก แล้วรอยยิ้มกว้างก็ปรากฏบนใบหน้า 

หัวเราะคิกคักอยู่อย่างนั้นคนเดียว

มีคนแอบชอบเขาเหรอเนี่ย...

เจ้าของจดหมายเป็นคนยังไงกันน้า

ละครแทรกเร่ืองสั้นในช่วงเช้าจบลงก่อนเร่ิมเรียนคาบแรก พอ 

ทุกคนหยอกเฟิงผิงหลันกันพอหอมปากหอมคอแล้ว ก็ไม่ซักไซ้ถามอะไร

มากมายอีก เพราะส�าหรับพวกเขาแล้ว การได้รับจดหมายรักไม่ใช่เรื่อง
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พิเศษอะไร และพวกเขาก็ไม่อยากยุ่มย่ามเรื่องส่วนตัวของคนอื่นด้วย

แต่เจ้าตัวที่ได้รับจดหมายกลับไม่อาจข่มใจให้สงบ ความตื่นเต้น

พลุ่งพล่านในใจจนไม่อาจควบคุม เฟิงผิงหลันหยิบจดหมายฉบับนั้นออก

มาอ่านครั้งแล้วครั้งเล่า พออ่านจบก็ยิ้มบื้อนั่งเหม่อลอย เหม่อจนถูก

อาจารย์ประจ�าชั้นต�าหนิ อาจารย์บางคนถึงขั้นสงสัยว่าเฟิงผิงหลันดูดยา 

และขอให้หลิ่วอี้เฉินซึ่งเป็นหัวหน้าห้องรายงานเร่ืองนี้ให้ฝ่ายการศึกษา

ทราบ

สถานการณ์เป็นเช่นนีจ้นถงึคาบเรยีนทีส่ีซ่ึง่เป็นวชิาประวตัศิาสตร์ 

เนื่องจากวิชานี้มีสอบ เสียงหัวเราะคิกคักอย่างมีความสุขจึงเงียบหายไป

ในที่สุด

“เฟิงผิงหลัน ฉันขอยืมกระดาษค�าถามนายมาเทียบค�าตอบหน่อย

สิ” พอหมดคาบหลิ่วอี้เฉินก็เดินมาขอยืมข้อสอบของเฟิงผิงหลัน

“หืม ฉันไม่ได้เขียนน่ะ”

“ปกตินายจะเขียนค�าตอบไว้ในกระดาษค�าถามไม่ใช่เหรอ”

“อ้อ! ฉนัหมายความว่าฉนัไม่ได้ตอบข้อสอบเลยน่ะ ฉนัส่งกระดาษ

เปล่า” เฟิงผิงหลันหัวเราะแหะๆ อย่างเขินๆ “ตอนแรกกะจะมั่วค�าตอบดู

สักหน่อยก่อนหมดคาบ ปรากฏว่าเหม่อจนออดหมดเวลาดัง เวลาผ่านไป

เร็วจนไม่รู้ตัวเลยเนอะ! ฮ่าๆๆๆ!”

หลิ่วอี้เฉินเบิกตากว้าง “แต่ฉันเห็นนายก้มหน้าก้มตาเขียนตลอด

เลยนี่ งั้นนายเขียนอะไรของนาย”

“ฉันพยายามเดาว่าเขาอยู่ห้องไหน แล้วก็หน้าตาเป็นยังไงน่ะ”

“หา!” หลิ่วอี้เฉินชะงักไปครู่หนึ่ง ก่อนจะตระหนักว่าคนท่ีเฟิง- 

ผิงหลันพูดถึงคือเจ้าของจดหมายรักเมื่อเช้า “นายคิดเรื่องนี้ตลอดตั้งแต่

เช้าเนี่ยนะ”

“ใช่สิ นี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ฉันได้จดหมายรัก!” เฟิงผิงหลันหยิบ

จดหมายออกมาจากกระเป๋าเสือ้อย่างระมดัระวงั แล้ววางไว้ใต้จมกูพลาง
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สูดดมอยู่พักใหญ่ “หอมจังเลย! ผู้หญิงที่ตัวหอมขนาดนี้แอบชอบฉันละ! 

ตอนแรกฉนักะจะเอาจดหมายไปเคลอืบแขง็เกบ็ไว้ แต่ถ้าเคลอืบแล้วกจ็ะ

ไม่ได้กลิ่นหอมแบบนี้ ฉันเลยตัดสินใจไม่ถูก ล�าบากใจมากเลยเนี่ย...”

หลิ่วอี้เฉินขมวดคิ้ว “ตอนนี้นายพูดจาเหมือนไป๋หลี่รุ่ยเลย”

“งั้นก็ดีน่ะสิ! หลี่รุ่ยเข้าใจผู้หญิงมากๆ เลย! ถ้าฉันเหมือนเขาละก็ 

คงรับมือกับสถานการณ์แบบนี้ได้สบายๆ เลยละ!” เฟิงผิงหลันเก็บ

จดหมายกลับไปในกระเป๋าเสื้อ “เดี๋ยวฉันไปศูนย์พยาบาลแป๊บหนึ่งนะ 

พวกเธอไปกินข้าวเที่ยงกันก่อนเลย!”

พอพูดจบเขาก็กึ่งเดินกึ่งกระโดดอย่างมีความสุขออกนอก

ห้องเรียนไป

หลิว่อีเ้ฉนิและคนอืน่ๆ มองแผ่นหลงัของเฟิงผงิหลนัทีเ่ดนิห่างออก

ไปทุกขณะ

“แค่จดหมายรกัฉบบัเดยีว ไม่เหน็ต้องตืน่เต้นขนาดนัน้เลย” อวิาน

หวัเราะเบาๆ “แต่คนทีเ่ขยีนจดหมายรกัแปลกประหลาดขนาดนัน้ได้ คลืน่

ความคิดคงจูนกับเฟิงผิงหลันได้พอดี” พอนึกถึงเนื้อความในจดหมาย  

อิวานก็เผลอส่ายหน้าน้อยๆ

“อย่างกับเฟิงผิงหลันเขียนเองเลยละ...” จงยู่บอกสิ่งท่ีตัวเองคิด

ด้วยเสียงแผ่วเบา

“จริง” ทุกคนเห็นด้วย ค�าพูดละเมอเพ้อพกแถมโอเวอร์แบบนั้น 

เหมือนเฟิงผิงหลันอย่างกับแกะ

แต่...เฟิงผิงหลันเวอร์ชันผู้หญิงอย่างนั้นเหรอ จะเป็นอย่างไรนะ

สิ่งเดียวที่รู้แน่คือ คงหนวกหูน่าดู

ณ ศูนย์รักษาพยาบาล ออฟฟิศสุดระเบียงทางเดินชั้นสอง

ห้องท�างานใช้สโีทนเทา ขาว และด�าเป็นหลกั บรรยากาศค่อนข้าง

มืดสลัวและเย็นยะเยือก กระนั้น ข้างบานหน้าต่างที่แง้มไว้ครึ่งหนึ่ง กลับ
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มีกระถางต้นไม้กระถางหนึ่งวางไว้ เหนือยอดไม้คือผลเชอร์รีสีแดงเข้ม 

เติมความสุกสว่างให้ห้องอันมืดสลัวบ้างเล็กน้อย

เควตซัลนั่งอยู่หลังโต๊ะท�างาน มองผู้มาเยือนด้วยสายตาเย็นเยือก 

รออย่างเงียบเชียบให้อินซู่ซวงบอกเหตุผลของการมาเยือนครั้งนี้

“ภารกจิคร้ังถดัไปจะมอบให้พวกนายรับผดิชอบ ครัง้นีเ้ป็นภารกจิ

ระดบั S+ มะรนืนีฉ้นัจะพาพวกนายไปรับภารกจิทีโ่รงฌาปนกจิ” อนิซูซ่วง 

วางเอกสารแผ่นหนึ่งลงตรงหน้าเควตซัล “ภารกิจครั้งนี้มีความเสี่ยงและ

ความยากสงูกว่าครัง้ทีผ่่านมา ดงันัน้ขณะออกปฏบิตักิาร เราจะปลดผนกึ

ส่วนหนึ่งในก�าไลทองแดง ให้พวกนายใช้พลังอาคมได้ราวแปดในสิบของ

พลังทั้งหมด หลังภารกิจเสร็จสิ้นจึงจะน�าผนึกกลับมาใช้ตามเดิม”

เควตซัลไม่แม้แต่เหลือบมองเอกสารบนโต๊ะ ดวงตาเย็นชาจ้อง

ใบหน้าผู้มาเยือนเขม็ง ก่อนจะเอ่ยถามเสียงเข้มว่า

“ก่อนหน้านีเ้ราตดิหนีบ้ญุคณุพวกนาย ถงึต้องยอมรบัเงือ่นไขพวก

น้ัน” เงาด�าใต้เอกสารเริม่เคลือ่นไหว เพยีงพรบิตา สว่านแหลมสดี�าทะมนึ

จ�านวนนบัสบิกพ็ุง่พรวด ทะลวงกระดาษแผ่นบางเป็นชิน้เลก็ชิน้น้อย “นาย

จะใช้ประโยชน์จากฉันก็ย่อมได้ แต่อย่าเห็นฉันเป็นคนโง่ นายบอกว่า

เงือ่นไขนีจ้ะท�าให้ทัง้สองฝ่ายได้ประโยชน์ แต่ทีฉ่นัเหน็ คนที่ได้ประโยชน์

คือพวกนายฝ่ายเดียว”

เงาด�าเหนือพื้นเริ่มขยุกขยิก ไต่ขึ้นพันรอบข้อเท้าของอินซู่ซวง

อย่างช้าๆ

“ทางที่ดีอย่าท�าอะไรโง่ๆ เลย” อินซู่ซวงเอ่ยเตือนเสียงเย็น “นาย

สวมก�าไลอาคมอยู่ ตราบใดที่ยังอยู่ในอาณาเขตโรงเรียนเซฟาเนีย เรา

สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของนายได้ทุกอย่าง”

“แน่ใจเหรอ” ครั้งที่แล้วร่างกายเขายังอ่อนก�าลังเพราะเพิ่งหลุด

จากผนึก แต่หลังจากได้พักฟื้นเป็นเวลาพอสมควร อาการบาดเจ็บท้ัง

ภายนอกและภายในเริ่มคืนสู่สภาพปกติ
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อินซู่ซวงรู้สึกว่าเงารอบข้อเท้ารัดแน่นขึ้นเรื่อยๆ และค่อยๆ ไต่ขึ้น

สูงราวกับเถาวัลย์หนาม พันรัดและทิ่มแทงเส้นเลือดท่ีอยู่ตามต�าแหน่ง

ต่างๆ ของร่างกายอย่างตรงเป้า

“ดเูหมอืนคนทีต้่องหลบๆ ซ่อนๆ จะไม่ได้มแีค่พวกเรา เจ้านายของ

นายก็ก�าลังท�าเรื่องบางอย่างที่เปิดเผยให้คนภายนอกรู้ไม่ได้เหมือนกัน” 

เควตซลักระซบิเสยีงแผ่วอย่างน่ากลวั “ฉนัเหนือ่ยหน่ายกบัการถกูบงการ

ทกุย่างก้าวแบบนีเ้หลอืเกินแล้ว ฉนัสามารถเปิดไพ่ทุกใบในมือแล้วหนีไป

โดยไม่ต้องค�านึงถงึผลทีต่ามมา ถงึตอนนัน้ คนทีต้่องคอยเกบ็กวาดความ

วุ่นวายที่เกิดขึ้นก็คือพวกนายเอง”

อินซู่ซวงส่งเสียงหึในล�าคออย่างเย็นชา แต่ดูเหมือนค�าขู ่ของ

เควตซัลไม่ท�าให้เขาเดือดร้อนเท่าใดนัก 

“ก็เป็นจริงอย่างที่นายว่า”

เควตซัลเลิกคิ้ว ประหลาดใจเล็กน้อยเมื่อได้ค�าตอบอย่างตรงไป

ตรงมาจากอินซู่ซวง

“สถานการณ์ในเวลานี้ อาจดูเหมือนพวกเราก�าลังขอความช่วย

เหลือจากนาย” อินซู่ซวงถอนใจ “แต่ทั้งหมดนี้เราไม่ได้ท�าไปเพื่อตัวเอง”

เควตซลัรอให้อนิซูซ่วงพดูจนจบ อกีฝ่ายเหลอืบมองเงาทีพ่นัอยูร่อบ

ขาของตนแวบหนึ่ง

หลังจากนั้นเพียงอึดใจ เควตซัลก็สลายอาคมเงาของตน

“ช่วงนี้ปีศาจผู้รุกล�้าลดจ�านวนลงมาก”

สีหน้าเควตซัลเปลี่ยนไปเล็กน้อย 

ก่อนหน้านี้เขามักออกล่าปีศาจที่ลักลอบเดินทางมายังโลกมนุษย์ 

และบีบให้พวกมันคายข้อมูลว่านักล่าปีศาจคนนั้นกับองค์ชายชาเคดอยู่

ที่ไหน

“ไม ่ ใช ่เพราะ ‘งานอดิเรก’ ยามเย็นของนายอย่างเดียว 

ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นทั่วโลก” อินซู่ซวงยิ้มบาง “หน่วยรักษาความมั่นคง
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ของสมาคมพบว่าปีศาจผูรุ้กล�า้หายสาบสญูไปก่อนพวกเขาจะบกุเข้าปราบ

ปราม บางส่วนก็ไม่พบร่องรอย บางส่วนถูกก�าจัด ที่ส�าคัญกว่านั้นคือ 

ปีศาจพวกนั้นไม่ได้ตายด้วยน�้ามือของนักล่าปีศาจ”

เควตซัลเลิกคิ้ว

“สาเหตุการตายของปีศาจคืออาคมปีศาจ แต่ปีศาจที่เป็นผู้ร่าย

อาคมไม่มีข้อมูลอยู่ในสารบบของสมาคม ประกอบกับก่อนหน้านี้มีคดี 

ผู ้อัญเชิญถูกโจมตีและปีศาจใต้พันธะหายสาบสูญเกิดขึ้นบ่อยคร้ัง  

ท่านประธานจึงเริ่มสงสัยว่าใครบางคนวางแผนรวบรวมเหล่าปีศาจไว้

เป็นกองก�าลัง”

ใบหน้าเควตซัลไร้ซึ่งอารมณ์ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าไม่สนใจ

สักนิด และไม่เห็นเลยว่าเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกับตัวเขาอย่างไร

“ผู ้บริหารระดับสูงของสมาคมคิดว่าเป็นฝีมือของกลุ ่มกบฏท่ี

พยายามสร้างสถานการณ์เหมอืนกลุม่ก่อการร้ายเพือ่ข่มขูแ่ละสร้างความ

หวาดกลัว” แววแห่งความชิงชังปราดแวบหนึ่งผ่านดวงตาของอินซู่ซวง 

“แต่กลุ่มกบฏทุกคนมีปีศาจใต้พันธะของตัวเอง ต่อให้จับปีศาจจ�านวน

มากมายแบบนัน้ไปได้ กไ็ม่สามารถผกูพนัธะกบัปีศาจทกุตวัได้อยูด่ ีเพราะ

มนษุย์ไม่สามารถผกูพนัธะกบัปีศาจจ�านวนมากขนาดนัน้ในคราวเดยีวได้”

เควตซัลเข้าใจทันที “นอกเสียจากว่าเป็นคนจากราชวงศ์...”

มีเพียงผู้สืบราชสันตติวงศ์ของราชาปีศาจเท่านั้นที่สามารถผูก

พันธะกับปีศาจได้จ�านวนไม่จ�ากัด ทั้งยังไม่สูญเสียพลังใดๆ ของตนเอง

เมื่อท�าการผูกพันธะด้วย

อินซู่ซวงพยักหน้า “หากเป็นอย่างที่นายบอก หลังจบสงครามชิง

ราชบัลลังก์ในโลกปีศาจ องค์ชายสามได้ครองต�าแหน่งผู้กุมชัย แต่

เนื่องจากองค์ชายชาเคดหายตัวไปอย่างลึกลับ เขาจึงส่งคนมายังโลก

มนุษย์เพื่อติดตามร่องรอยขององค์ชายผู้สาบสูญ ถ้าอย่างนั้น ท�าไมตัว

องค์ชายสามเองต้องรออยู่ที่โลกมนุษย์เป็นเวลานานขนาดนี้”
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“องค์ชายชาเคดเป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่ง ขอเพียงองค์ชายยังมีชีวิต 

องค์ชายสามจะไม่มีวันครองต�าแหน่งกษัตริย์ได้อย่างอุ่นใจ” เมื่อพูดถึง

ศัตรูคู่อาฆาต น�้าเสียงของเควตซัลก็ฉายแววชิงชังชัดเจน “องค์ชายสาม

เป็นคนที่ยอมท�าทุกวิถีทางเพื่อให้ตัวเองได้รับชัยชนะ”

“หรอืน่ีอาจเป็นแค่สาเหตหุนึง่” อนิซูซ่วงเตอืน “อกีอย่าง อย่าลมืสิ

ว่าราชนกิลุทีอ่ยูบ่นโลกมนษุย์ไม่ได้มแีค่เขา แต่ยงัมอีงค์ชายชาเคดทีพ่วก

นายก�าลังตามหาด้วยอีกคน”

ความนัยที่แฝงอยู่ใต้ประโยคนี้คือ ไม่แน่ผู้ที่ปีศาจผู้รุกล�้าเหล่านั้น

ผูกพันธะด้วยอาจเป็นองค์ชายชาเคด

เควตซัลเข้าใจวัตถุประสงค์ของอีกฝ่ายทันที

รังสีเย็นเยียบราวกับน�้าแข็งพุ่งจากนัยน์ตาสีม่วง เขาจ้องหน้าอิน-

ซู่ซวงเขม็ง

“นายยังจ�าได้ไหมว่านักล่าปีศาจที่ผนึกพวกนายหน้าตาเป็นยังไง” 

จู่ๆ อินซู่ซวงก็โยนค�าถามนี้ให้เขา

“...เขาสวมหน้ากากและร่ายมนตร์อ�าพรางไว้รอบตัว...” 

“นักล่าปีศาจทุกคนท�าแบบนั้นหมด” สิ่งที่อีกฝ่ายบอกมานี้ไม่อาจ

ใช้ระบุตัวได้เลย

“แต่ฉันจ�าเสียงเขาได้” เควตซัลเอ่ยเสียงเคร่ง “ถามเรื่องนี้ท�าไม”

“แค่สงสัยเท่านั้นเอง—”

เสยีงฝีเท้าทีก่�าลงัเดนิอย่างเรว็รีแ่ว่วมาจากระเบยีงด้านนอก หยดุ

ค�าพูดของอินซู่ซวงไว้กลางคัน

เสียงนั้นใกล้เข้ามาทุกขณะ ไม่กี่วินาทีหลังจากนั้น เสียงเคาะก็ดัง

มาจากประตูห้องท�างาน ตามด้วยบานประตูที่อ้ากว้าง

“เควตซัล!” เสียงหัวเราะร่าเริงดังเข้ามาในห้อง “มีคนเขียน

จดหมายรักให้ผมด้วยแหละ!”

ใบหน้าเฟิงผงิหลนัระบายด้วยรอยยิม้สดใส ส่วนหนึง่เพราะมคีวาม
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สุขที่ได้รับจดหมายรัก แต่เหตุผลหลักน่าจะเพราะได้เจอเควตซัล

พอเข้ามายืนในห้องแล้ว จึงเห็นว่ามีใครอีกคนหนึ่งอยู่ด้วย

“อ้าว! อาจารย์อิน! อาจารย์ก็อยู่ที่นี่ด้วยเหรอครับ!”

อินซู่ซวงตอบเสียงเรียบ “เธอมาท�าอะไรที่นี่”

ดูท่าการเจรจาของวันนี้คงต้องจบลงเท่านี้ก่อน

“มาแบ่งปันความสุขของผมน่ะสิครับ!” เฟิงผิงหลันควักจดหมาย

จากกระเป๋าเสื้อพร้อมรอยยิ้มกว้างแล้วชูสูงเหนือหัวเหมือนเด็กอวดของ

เล่นใหม่ “ดูนี่สิ! มีคนเขียนจดหมายรักให้ผมด้วย! จดหมายรักเชียวนะ! 

จดหมายรักอะ!”

เมื่อเทียบกับความตื่นเต้นสุดขีดของเฟิงผิงหลัน ความเยือกเย็น

และเฉยชาของอนิซูซ่วงและเควตซลัท�าให้รูส้กึราวกบัพวกเขาอยูก่นัคนละ

มิติ

“ว่าแต่อาจารย์มาหาเควตซลัท�าไมเหรอครบั อาจารย์ไม่สบายหรอื

เปล่า”

“มีธุระนิดหน่อย” อินซู่ซวงเหลือบมองเควตซัลแวบหนึ่ง ก่อนจะ

หนัไปบอกเฟิงผงิหลนั “เยน็นีเ้รยีกสมาชกิชมรมของเธอมารวมตวักนั ฉนั

จะให้พวกเธอปฏิบัติภารกิจล่าเงินรางวัล”

“ได้เลยครับ!”

พออินซู่ซวงออกจากห้อง เฟิงผิงหลันก็รีบเดินเข้าไปหาเควตซัล

ด้วยสีหน้าตื่นเต้นสุดขีด

เขารูส้กึเหมอืนไม่ได้เจอเควตซลัมานานเหลอืเกนิ ตัง้แต่วนัสดุท้าย

ของการทดสอบความสามารถในงานโรงเรียนจนถึงวันนี้ก็ผ่านมาหนึ่ง

สปัดาห์กว่า แม้แต่ตอนกลางคนืทีต้่องเข้าเรยีนในโรงเรยีนเงามดื เควตซลั

ก็ไม่มาเข้าเรียน

อินซู่ซวงบอกว่า อันที่จริงหลังจากเควตซัลรับหน้าที่เป็นแพทย์

ประจ�าโรงเรียนและอาจารย์ประจ�าชมรมแล้ว ต�าแหน่งก็เทียบได้กับอิล- 
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ดิรีม จึงไม่ต้องคอยตามติดผู้ผูกพันธะของตัวเองตลอดเวลา ท�าให้เขา 

รู้สึกเหงาชอบกล

แม้เวลาผ่านไปเพยีงไม่กีว่นั แต่พอได้เจออกีครัง้กท็�าให้เขาดีใจจน

บอกไม่ถูก

“ไม่เจอเควตซลัตัง้หลายวนั เควตซลัยงัหล่อจนอยากลงไปดิน้ตาย

เหมือนเดิมเลยนะเนี่ย!” เฟิงผิงหลันหัวเราะคิกคักพลางยิ้มบื้อ “เควตซัล

ไปไหนมาบ้างครับ คิดถึงผมบ้างไหม ฮ่าๆๆๆ!”

เควตซัลมองเฟิงผิงหลันด้วยสายตาเย็นชา

การอยูร่่วมกนัตลอดช่วงทีผ่่านมา ท�าให้เขารูแ้ล้วว่าเฟิงผงิหลนัจะ

พูดและท�าอะไรอีกบ้าง

อกีเดีย๋วเฟิงผงิหลนัจะเร่ิมเล่าเร่ืองไม่เป็นสาระที่ไม่เกีย่วข้องอะไร

กับเขาให้ฟังอย่างยืดยาว แล้วก็จะถามเขาว่าเขาคิดอย่างไรบ้าง มีความ

เหน็อย่างไรบ้าง และต่อให้เขาไม่พดูอะไร เฟิงผงิหลนักจ็ะพดูคนเดยีวต่อ

ไปเรื่อยๆ อยู่ดี

เขาเหลือบมองนาฬิกา ยังเหลืออีกสามสิบสองนาทีก่อนหมดเวลา

พักเที่ยง สามสิบสองนาทีหลังจากนี้ เฟิงผิงหลันจะออกจากห้องนี้และ

กลับไปที่ห้องเรียนโดยอัตโนมัติ

พอเห็นสายตาของเควตซัล เฟิงผิงหลันก็รีบพูดแทรกพร้อมรอย

ยิ้มกว้าง “เดี๋ยวผมก็ไปแล้วละครับ! คุณวางใจเถอะ!”

เควตซัลประหลาดใจเล็กน้อยที่อีกฝ่ายอ่านความคิดเขาได้อย่าง

ทะลุปรุโปร่ง

เจ้าเด็กนี่ไม่เคยคิดโกรธหรือเสียใจบ้างหรืออย่างไร เขาเอาพลัง

มาจากไหนมากมาย ถงึใช้ชวีติได้อย่างมคีวามสขุและร่าเรงิได้ตลอดเวลา

อย่างนี้

เฟิงผิงหลันยื่นจดหมายฉบับนั้นมาตรงหน้าเควตซัล

“เควตซัลดูนี่สิครับ จดหมายรักแหละ! เอ๋? เควตซัลรู้ไหมครับว่า
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จดหมายรักคืออะไร คือเวลาที่เราชอบใครสักคนเนี่ย เราก็จะเขียน

จดหมายเพื่อบอกความรู้สึกของเราให้อีกฝ่ายรับรู้ นี่ละครับที่เรียกว่า

จดหมายรัก! เวลาคนในโลกปีศาจอยากบอกรัก พวกเขาเขียนจดหมาย

รักกันไหมครับ เควตซัลเคยได้รับจดหมายรักหรือเปล่า ผมขอเขียนให้

คุณได้ไหม ถ้าผมเขียนละก็ รับรองจดหมายรักท่ีคุณได้รับจะหนาเท่า

พจนานุกรมเลย! แต่ในพจนานุกรมของผมจะไม่มีค�าอื่นเลย มีแค่ค�าว่า

เควตซัลค�าเดียว! ฮ่าๆๆๆ!”

เฟิงผงิหลนัพดูเป็นต่อยหอยอย่างมคีวามสขุอยูค่นเดยีวพกัหนึง่จงึ

ค่อยสงบลงบ้าง

“โอเค กลับเข้าประเด็นดีกว่า คือว่าจดหมายรักฉบับนี้เนี่ย เขียน

ได้ซาบซึ้งมากๆ เลย! ตอนผมอ่านดีใจจนแทบร้องไห้เลยละ! เดี๋ยวผมจะ

อ่านให้คุณฟังนะครับ! ถึงแม้ว่าท�าแบบนี้อาจจะเหมือนไม่ให้เกียรติคน

เขยีนเท่าไหร่ แต่ผมดีใจมากจรงิๆ กเ็ลยอยากเล่าให้คณุฟัง! ยงัไงเควตซลั

ก็เป็นคนดีอยู่แล้ว ถึงผมเล่าให้ฟังก็คงไม่เป็นไร!”

เควตซัลไม่อยากฟังสักนิด แต่เขาก็ไม่ขัดคออีกฝ่าย แค่อยากให้

ทุกอย่างจบลงโดยเร็ว

เฟิงผงิหลนัยิม้กว้างพลางเริม่อ่านจดหมายฉบบันัน้ด้วยเสยีงอนัดงั 

ทั้งยังอธิบายประกอบบางบทบางตอนตามความเหมาะสม รวมทั้งส่วนที่

เป็นอีโมติคอนต่างๆ ด้วย

เควตซัลฟังโดยไม่พูดอะไร เขาไม่มีความเห็นใดๆ เรื่องเนื้อหาใน

จดหมาย สิ่งที่เฟิงผิงหลันอ่าน เขาฟังแค่ผ่านหูเท่านั้น

แต่รอยยิ้มอิ่มเอมใจและเต็มไปด้วยความสุขบนใบหน้าของเฟิง- 

ผิงหลันกลับท�าให้เขาแอบไม่พอใจอยู่ลึกๆ โดยไม่รู้สาเหตุ

“ไม่นึกเลยว่าจะมีคนแอบชอบผม...” พอพูดจบเฟิงผิงหลันก็ชู

จดหมายไว้ตรงหน้าตัวเองแล้วยิ้มบื้อ แถมยังสูดจมูกดมกลิ่นอีกต่างหาก 

“คนที่ตัวหอมขนาดนี้แอบชอบผมละ!”
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เควตซัลขมวดคิ้วเล็กน้อย

เขาไม่พอใจ แต่เขาไม่รู้ว่าท�าไมตัวเองถึงรู้สึกไม่พอใจ

เพราะเฟิงผิงหลันพูดมากและชอบท�าอะไรโง่ๆ อย่างนั้นหรือ

หรือเพราะเหตุผลอื่น

“ไม่รูว่้าเจ้าของจดหมายจะเป็นนกัเรียนธรรมดาหรอืเป็นผูอ้ญัเชญิ

เนอะ หวังว่าจะเป็นนักเรียนธรรมดานะ”

“ท�าไม” เควตซัลโพล่งถามออกไปโดยไม่รู้ตัว

“เพราะถ้าเป็นผู้อัญเชิญ เกิดอยู่มาวันหน่ึงเธอรู้ว่าผมเป็นแค ่

ผู้อัญเชิญปลอมๆ คงผิดหวังน่าดู” เฟิงผิงหลันเกาหัวแกรกๆ พลางยิ้ม

เฝื่อน “จะยังไงสถานะผมในตอนนี้ก็เป็นแค่สถานะชั่วคราว สุดท้ายแล้ว

ผมก็คือคนธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นเอง”

เควตซัลมองเฟิงผิงหลัน ความรู้สึกไม่พอใจยิ่งรุนแรงกว่าเก่า

ใช่ แค่มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่ง

ใช่ ทุกสิ่งที่เห็นอยู่ตอนนี้เป็นแค่สถานะชั่วคราว สุดท้ายพวกเขา

ต้องแยกจากกัน

ขณะมองเฟิงผิงหลันที่ถือจดหมายฉบับนั้นในมืออย่างทะนุถนอม 

เควตซัลคิดว่า ไม่แน่คนที่จากไปก่อนอาจไม่ใช่พวกเขา

ไม่แน่ อาจเป็นเฟิงผิงหลันที่จากไปก่อน

จะอย่างไรเฟิงผิงหลันก็เป็นแค่มนุษย์คนหนึ่ง มนุษย์ธรรมดา 

คนหนึ่ง

สุดท้ายแล้วเฟิงผิงหลันก็ต้องเจอคนที่เขารัก และเบนความสนใจ

จากพวกเขาไปที่สิ่งอื่น ก้าวออกจากโลกที่รายล้อมด้วยภยันตรายแห่งนี้

ไป และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขดังที่มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งพึงมี

เมื่อถึงเวลานั้น ปีศาจใต้พันธะอย่างพวกเขา จะกลายเป็นภาระที่

ท�าให้เฟิงผิงหลันล�าบากหรือไม่

หากวันนั้นมาถึง เฟิงผิงหลันจะทอดทิ้งพวกเขาอย่างไม่ไยดีหรือ
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เปล่า

“ซินเดอเรลล่าน้อยจอมซน เธอแทบไม่บอกใบ้อะไรฉันเลย! แล้ว

ฉนัจะตอบค�าสารภาพรกัของเธอได้ยงัไง ถ้าเดาผดิคนขึน้มาจะท�ายงัไงล่ะ

เนี่ย เควตซัล คุณมีความเห็นอะไรบ้างไหมครับ”

“ปีศาจไม่มีปัญหาอะไรแบบนี้หรอก” เควตซัลตอบ น�้าเสียงฉาย

แววไม่ชอบใจเหมือนก�าลังติติงอีกฝ่าย “เมื่อเรามอบค�าสัตย์จะภักดีกับ

ใครแล้ว ในใจจะไม่มีที่ว่างเหลือให้ผู้อื่นอีก”

“งั้นเหรอครับ” เฟิงผิงหลันพยักหน้าแล้วเงียบไปครู่หนึ่ง จากนั้น

มมุปากกย็กขึน้เป็นรอยยิม้มเีลศนยั “แปลว่าเควตซลักอ็ยากให้ในใจผมมี

แค่เควตซัลคนเดียว ซื่อสัตย์ต่อเควตซัลคนเดียวด้วยหรือเปล่า”

เควตซัลชะงักไปครู่หนึ่ง

เขาไม่เคยคิดถึงเรื่องพวกนี้

ที่ส�าคัญกว่านั้นคือ เขาไม่อาจปฏิเสธอีกฝ่ายได้อย่างเฉียบขาด

“หรือว่า” เฟิงผิงหลันกระซิบถามลองเชิง “ใจของเควตซัลซื่อสัตย์

ต่อผมแค่คนเดียว”

แววแห่งความเดียดฉันท์และชิงชังอย่างรุนแรงปรากฏบนใบหน้า

คมเข้มของผู้ถูกถาม

“แหมๆ! ผมล้อเล่นหรอกครับ! เควตซัลอย่าโกรธผมเลยนะ!”  

เฟิงผิงหลันรีบยิ้มกลบเกลื่อน “เควตซัลซื่อสัตย์ต่อองค์ชายชาเคดเพียง 

คนเดียวมาตลอด ผมเป็นแค่คนผ่านทาง แค่มีโอกาสได้ชื่นชมใบหน้าอัน

หล่อเหลาของเควตซลักถ็อืเป็นบญุตาแล้ว! ฮ่าๆๆๆ!” เขารบีเกบ็จดหมาย

และเอ่ยลารวดเร็ว “งั้นผมไปก่อนนะครับ! ไว้เจอกันนะ!”

เฟิงผงิหลนัคดิว่าตวัเองพดูไม่เข้าหทู�าให้เควตซลัไม่พอใจจงึรบีออก

จากที่นั่นทันที

แต่ในความเป็นจริง คนที่เควตซัลโกรธนั้น—

คือตัวเขาเอง


