
Chapter 1 
ท�ำควำมสะอำดบ้ำนครั้งใหญ่ 
ต้องทิ้งของรกๆ ไปให้หมด 
แต่กลับพบว่ำตัวเองนี่แหละ
ที่ควรถูกโยนออกไปไกลๆ
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บรุกลิน รัฐนิวยอร์ก

คนืวนัพธุ หลงัหมิะตก ผวิถนนปกคลมุด้วยพรมเกลด็น�ำ้แขง็บำงๆ 

สีขำวโพลน

สถำปัตยกรรมยุคศตวรรษที่สิบเก้ำเรียงรำยขนำบสองข้ำงทำง 

บำร์เก่ำๆ แห่งหนึ่งเปิดไฟสว่ำง แสงไฟสีเหลืองหม่นสะท้อนเหนือป้ำยไม้ 

รอต้อนรับลูกค้ำขำประจ�ำและนักท่องเที่ยวที่ชอบท�ำตัวเป็นคนท้องถิ่น

อย่ำงเงียบงัน

หญงิสำวคนหนึง่นัง่อยูเ่หนอืเก้ำอีบ้ำร์ตวัสงูชดิก�ำแพงร้ำน เธอสวม

สเวตเตอร์ถกัสเีทำ ผมสแีดงรวบตงึเป็นหำงม้ำ เหนอืดัง้จมกูคอืกรอบแว่น

สีอ�ำพัน

ใครเหน็กต้็องคดิว่ำเธอเป็นข้ำรำชกำรต๊อกต๋อยทีเ่พิง่เลกิงำนและ

มำนั่งดื่มที่นี่

และไรซ์ รฟีกท็�ำงำนรำชกำรจริงๆ ต�ำแหน่งของเธอคอืเสมยีนฝ่ำย

ธุรกำร ท�ำต�ำแหน่งนี้มำแปดปีแล้ว ไม่เคยได้เลื่อนต�ำแหน่ง ถูกจิกหัวใช้

เป็นเบ๊ทุกวัน เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยน

เธอไม่ได้ชอบดื่มเหล้ำอะไรขนำดนั้น แต่บำงคร้ังในวันเงินเดือน

ออก เธอจะมำทีบ่ำร์ใกล้บ้ำนแห่งนีห้ลงัเลกิงำน แล้วสัง่คอ็กเทลรำคำแพง

หลำยแก้วมำนั่งดื่มคนเดียว เป็นกำรฉลองเล็กๆ ของเธอเอง

วนันีก้เ็หมอืนทกุครัง้ เป็นวนัท�ำงำนเดมิๆ ที่ไม่มอีะไรพเิศษ ลกูค้ำ

ในร้ำนไม่เยอะนัก เพลงเก่ำเพลงเดมิเปิดวนเป็นร้อยครัง้ บรรยำกำศชวน
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ให้รู้สึกเฉื่อยชำ

แต่เธอรู้สึกอึดอัดใจชอบกล

ใครคนหนึ่งก�ำลังมองเธออยู่

ชำยสำมคนนัง่ชดิมมุก�ำแพง เฉยีงไปทำงด้ำนหลงัของเธอ พวกเขำ 

เข้ำมำในร้ำนหลงัเธอไม่นำน หลงัจำกนัน้เธอกร็ูส้กึถงึสำยตำทีม่องมำอยู่

ตลอด

เธอรู้ว่ำตัวเองไม่ขี้เหร่ แต่ไม่โง่ขนำดจะคิดว่ำคนกลุ่มนั้นแอบมอง

เธอด้วยควำมพิศวำส

แกล้งท�ำเป็นฟังเพลงพลำงจิบเหล้ำไปด้วย เธอกวำดตำไปรอบร้ำน

เหมือนไม่ได้จงใจมองหำอะไรเป็นพิเศษ แล้วฉวยโอกำสแอบเหลือบมอง

คนด้ำนหลัง

ชำยหน้ำจีนคนหนึง่สบตำกบัเธออย่ำงจัง แถมยงัส่งยิม้น้อยๆ มำให้

เธอยิม้ตอบอย่ำงกระอกักระอ่วนก่อนจะหนักลบัไปทีเ่ดมิ ท�ำท่ำจบิ

ค็อกเทลต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่สัญชำตญำณในตัวส่งสัญญำณ

เตือนอยู่ตลอด

ผิดปกติ...

หรอืพวกเขำจบัได้แล้วว่ำเธอแอบท�ำงำนพเิศษ เธอจะเรยีกเรฟยำ

ออกมำช่วยดีไหม แต่เรฟยำไม่ได้ลงสนำมสู้มำนำนแล้ว เขำจะรับมือคน

พวกนี้ได้หรือ

พอนึกถึงใบหน้ำบึ้งตึงอมทุกข์ของเรฟยำ เธอก็หงุดหงิดขึ้นมำ

เธอกระดกเหล้ำที่เหลืออยู่ก้นแก้วนิดหน่อยลงคอรวดเดียวหมด 

จำกนั้นวำงเงินไว้บนโต๊ะ แล้วเดินออกจำกบำร์

เมือ่เท้ำก้ำวพ้นธรณปีระต ูเธอกร็บีสำวเท้ำฉบัๆ ผ่ำนถนนสำยแล้ว

สำยเล่ำ แถมระหว่ำงทำงยงัเลีย้วซอกแซกอกีหลำยครัง้ ก่อนจะหยดุยนืนิง่

สลัดพวกนั้นหลุดแล้วใช่ไหม

เสยีงฝีเท้ำสะท้อนก้องทัว่ตรอกเลก็ เธอหนัไปมองอย่ำงตืน่ตระหนก
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นักเลงอำยุรำวยี่สิบกว่ำสองคนก�ำลังย่ำงสำมขุมเข้ำมำใกล้เธอ 

พร้อมรอยยิ้มน่ำกลัวบนใบหน้ำ

“น้องสำวจ๊ะ แถวนี้ตอนกลำงคืนอันตรำยนะ อยำกให้พวกพี่ช่วย

ดูแลไหม”

“ให้พวกพี่พำไปส่งบ้ำนไหม”

ไรซ์เหลือกตำอย่ำงเหลืออด

เธอสดุจะทนแล้วกบักำรรกัษำควำมปลอดภยัแสนห่วยแตกของเมอืง 

บรุกลิน

“ฉันไม่ว่ำง—” ไรซ์ตั้งท่ำจะซัดอำคมใส่สองคนนั้นให้สลบ แต่

ไม่ทันลงมือ ทั้งสองก็ล้มลงไปนอนแน่นิ่งกับพื้นเสียก่อน

ชำยหน้ำจีนกับกลุ่มเพื่อนจำกบำร์ออกมำปรำกฏตัว

“เธอไม่เป็นไรใช่ไหม” คนหนึ่งในกลุ่มถำมด้วยเสียงอ่อนโยน “ได้

รับบำดเจ็บหรือเปล่ำ”

ไรซ์มองกลุ่มคนตรงหน้ำด้วยสำยตำหวำดระแวง

“คุณไรซ์ รีฟ เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยธุรกำรจำกกระทรวงศึกษำและ

วัฒนธรรม ศูนย์บัญชำกำรใหญ่ สมำคมผู้อัญเชิญใช่ไหมครับ” ชำยที่ยืน

อยู่ด้ำนหน้ำถำมอย่ำงสุภำพ

ไรซ์ไม่ตอบ เธอดดีนิว้กำงค่ำยอำคมแล้วเรยีกปีศำจของตวัเองออก

มำทันที

ปีศำจร่ำงสูงสองเมตรปรำกฏกำย ผิวกำยสีเทำอมน�้ำเงิน ข้อต่อ

และกระดูกปูดโปนออกมำจนเห็นเด่นชัด เรฟยำนั่นเอง ใบหน้ำเขำ 

บิดเบี้ยวถมึงทึง แถมยืนแข็งทื่อเป็นรูปปั้นอยู่กับที่ รำวกับไม่เต็มใจจะ

ปรำกฏตัวเมื่อถูกเรียกตัว 

ควำมรู้สึกขำยหน้ำวูบหนึ่งทิ่มเข้ำกลำงใจ ปีศำจของเธอไร้น�้ำยำ

เหลอืเกนิ แต่เธอกไ็ม่มทีำงเลอืกอืน่ นอกจำกออกค�ำสัง่อย่ำงเหนือ่ยหน่ำย

ว่ำ “โจมตี!”
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พอเรฟยำได้รับค�ำสั่งก็เริ่มขยับตัว ปำกที่เต็มไปด้วยฟันแหลมคม

อ้ำกว้ำง พุง่เข้ำตะครบุชำยทีอ่ยูต่รงหน้ำ กระดกูนิว้ยำวและหยำบกระด้ำง

รวบเข้ำด้วยกันเพื่อรวมพลังเวท ปล่อยคลื่นพลังที่เจือด้วยกลิ่นเหม็นเน่ำ

ใส่ชำยอีกสองคนที่เหลือ

ชำยคนนั้นมองเรฟยำ โดยไม่แม้คิดหลบ “เจ้ำนี่ไร้ประโยชน์”

เขำสะบัดมืออย่ำงลวกๆ เพียงครั้งเดียว

ร่ำงสูงใหญ่สะท้ำนอย่ำงแรงก่อนจะล้มตึงลงไปกับพื้น ปำกที่เต็ม

ไปด้วยฟันแหลมน่ำกลวัอ้ำกว้ำง ดวงตำขุน่มวัทัง้สองเบกิโพลง ไม่กระดกิ

กระเดี้ย สิ้นลมหำยใจ

ชำยอกีสองคนทีย่นือยูด้่ำนหลงัก้ำวเข้ำไปใกล้แล้วย่อตวัลง จดักำร

ศพของเรฟยำอย่ำงเชี่ยวชำญ

“เรำต้องคุยกันหน่อยนะ คุณไรซ์” ชำยคนนั้นเอ่ยด้วยรอยย้ิม 

รำวกับที่ฆ่ำไปเมื่อครู่คือแมลงวันสักตัว ไม่ใช่ปีศำจใต้พันธะของอีกฝ่ำย 

“ฉันชื่อขุนพลบูรพำ ฉันมีเรื่องอยำกถำมเธอนิดหน่อย หวังว่ำเธอคงให้

ควำมร่วมมือนะ”

ชวิวัง่ซทูีน่ัง่ยองอยูก่บัพืน้เพือ่ช่วยวำร์กเกอร์เกบ็ศพเหลอืกตำอย่ำง

เหลืออด

“นำยเป็นยำกูซ่ำแก๊งทวงหนี้หรือไง ใช้วิธีป่ำเถื่อนแบบนี้คุณไรซ์

เขำตกใจแย่” เขำมองไรซ์พลำงส่งยิ้มที่คิดว่ำมีเสน่ห์ที่สุดให้อีกฝ่ำย “ไม่

ต้องกลวันะครบั พวกเรำไม่ใช่คนไม่ด ีทกุคนในกลุม่เรำอ่อนโยนมำกเลย”

“กร๊อบ!” พูดไม่ทันจบประโยค วำร์กเกอร์ที่นั่งยองอยู่ด้ำนข้ำงก็

บิดคอของเรฟยำแล้วแยกส่วนหัวออกมำอย่ำงง่ำยดำย

สีหน้ำของไรซ์ดูเผือดไปเล็กน้อย แต่ยังรักษำท่ำทีสุขุมไว้ได้ เธอ

สูดลมหำยใจลึก ก่อนจะเอ่ยอย่ำงเสียไม่ได้ว่ำ “นำยอยำกรู้เรื่องอะไร...”

แค่ดูกำรโจมตีเมื่อครู่ เธอก็พอรู้แล้วว่ำอีกฝ่ำยแข็งแกร่งเพียงใด 

พยำยำมดิ้นรนไปรังแต่จะเสียเวลำและเสียแรง และสุดท้ำยคงไม่พ้น 
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ตกอยู่ในสภำพเดียวกับเรฟยำ

“ฉันรู้มำว่ำเธอแอบรับงำนพิเศษนิดๆ หน่อยๆ ที่ฝ่ำฝืนกฎของ

สมำคมอย่ำงรุนแรง”

“ใช่ ฉันดักฟังกำรประชุมของผู้ใหญ่ระดับสูงในกระทรวงศึกษำฯ 

คดัลอกและปลอมแปลงเอกสำรทำงกำร และขโมยข้อสอบผูอ้ญัเชญิระดบั

นำนำชำติไปขำยด้วย” ไรซ์ยอมรับอย่ำงไม่อ้อมค้อม

“เธอนี่ตรงไปตรงมำและกระชับฉับไวดีจัง” ตอนแรกขุนพลบูรพำ

เข้ำใจว่ำอีกฝ่ำยจะแกล้งท�ำเป็นไม่รู้เรื่องหรืออ้อนวอนขอชีวิต แบบนี้ก็ดี

เหมือนกัน ประหยัดเวลำไปเยอะ

“ฉันคิดอยู่แล้วว่ำไม่ช้ำก็เร็วสมำคมต้องรู้เรื่องนี้” ไรซ์เหลือบมอง

ร่ำงไร้ชีวิตของเรฟยำ “แค่ไม่คิดว่ำสมำคมจะใช้วิธีที่...เฉียบขำดขนำดนี้”

“เพรำะพวกเรำไม่ใช่คนของสมำคม และฉันก็เชื่อว่ำ ด้วยควำม

ระมดัระวงัและรอบคอบของคณุไรซ์แล้ว ต่อให้ผ่ำนไปอกีสบิปีพวกสมอง

ช้ำที่สมำคมก็ไม่มีทำงจับได้”

“นำยชมเกนิไปแล้ว” ไรซ์ตอบก่อนจะถำมต่ออย่ำงระมดัระวงั “ถ้ำ

นำยไม่ใช่คนของสมำคม งั้นนำยเป็นใคร ดูเหมือนนำยจะสืบประวัติฉัน

มำหมดแล้ว นำยต้องกำรอะไรจำกฉัน”

“ก็อย่ำงที่เธอบอกนั่นละ ฉันอ่ำนแฟ้มประวัติของเธอแล้ว และ 

รูเ้รือ่งในอดตีของเธอทัง้หมด เธอเกดิในเมอืงวสิคอนซนิทีเ่ป็นเมอืงเลก็ๆ 

มำจำกตระกลูผูอ้ญัเชญิตกอบั ครอบครวัของเธอเข้ำร่วมสมำคมมำตัง้แต่

รุ่นทวด แต่ปัจจุบันไม่มีอ�ำนำจหรือเส้นสำยอะไรในสมำคม แม้พื้นฐำน

ครอบครัวไม่ดิบดีอะไร แต่ผลกำรเรียนของเธอยอดเยี่ยม เธอติดอันดับ

หนึ่งในร้อยของคนที่ได้คะแนนสูงสุดในกำรทดสอบใหญ่ของโรงเรียน

เงำมืดทั่วโลก พอจบจำกโรงเรียนเงำมืดเธอก็สอบเป็นเจ้ำหน้ำที่ของ 

ศูนย์บัญชำกำรใหญ่สมำคมผู้อัญเชิญ ช่วงสำมปีแรกท�ำงำนไปด้วยเรียน

ไปด้วยจนจบปริญญำ จนวันนี้อยู่แผนกเดิมมำแปดปีแล้ว รับหน้ำที่ซื้อ
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ของใช้เข้ำคลัง จัดเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องใช้ และรับส่งเอกสำรภำยใน”

ขนุพลบรูพำเว้นจังหวะครูห่นึง่ “ฉนัยงัรู้ด้วยว่ำ ปีศำจใต้พนัธะของ

เธอเป็นมรดกตกทอดจำกทวด เธอเคยยื่นเร่ืองขออัญเชิญปีศำจมำแล้ว

ห้ำครั้ง ไม่เคยผ่ำนกำรพิจำรณำเลยสักครั้ง แต่ฉันขอพูดตำมตรงนะ ว่ำ

ไอ้ของเกรดต�่ำหน้ำตำอัปลักษณ์นั่นไม่เหมำะกับเธอสักนิด”

สีหน้ำของไรซ์แข็งทื่อไปชั่วขณะ ค�ำพูดของขุนพลบูรพำแทงใจด�ำ

เธออย่ำงจัง

เธออยำกอัญเชิญปีศำจของตัวเองจำกโลกปีศำจ แต่กำรท�ำพิธี

อัญเชิญต้องยื่นเรื่องขออนุญำตจำกสมำคมก่อน และเธอไม่เคยผ่ำนกำร

พิจำรณำแม้แต่ครั้งเดียว

ตอนแรกเธอเข้ำใจว่ำตัวเองทักษะไม่เพียงพอหรือเตรียมตัว 

ไม่พร้อมจรงิๆ อย่ำงทีเ่ขยีนไว้ในใบประเมนิผล เธอจงึพฒันำตวัเองอย่ำง

ต่อเนื่อง พยำยำมพิสูจน์ควำมสำมำรถให้สมำคมเห็นครั้งแล้วครั้งเล่ำ จน

ในที่สุดจ�ำต้องถอดใจ

เธอตระหนักแล้วว่ำสมำคมไม่มีวันเปิดโอกำสให้คนระดับล่ำงได้ 

ไต่เต้ำขึน้สูต่�ำแหน่งทีด่ขีึน้ เพรำะจะกระทบกระเทอืนต�ำแหน่งของตระกลู

สูงศักดิ์ทั้งหลำย

ขนุพลบรูพำพดูต่อ “ฉนัละนบัถอืเธอจริงๆ ขนำดใช้ปีศำจใต้พนัธะ

ชั้นต�่ำแบบนั้น ยังร่ำยอำคมดักฟังในศูนย์บัญชำกำรใหญ่ที่มีกำรป้องกัน

แน่นหนำขนำดนั้นได้ส�ำเร็จ”

“ไม่จ�ำเป็นต้องใช้เวทมนตร์อะไรเลย” ไรซ์หัวเรำะเฝื่อน “ฉันแค่

วำงปำกกำบันทึกเสียงขนำดจิ๋วไว้ตำมห้องท�ำงำนของหัวหน้ำระดับสูง 

ทั้งหลำย พอถึงเวลำก็ไปเก็บกลับมำเซฟไฟล์เปลี่ยนแบตเตอรี่ ปำกกำ

พวกน้ีไม่ใช่เครือ่งดกัฟัง กเ็ลยไม่มคีลืน่ไฟฟ้ำอะไรให้ดกัจบั แล้วกเ็หมอืน

ที่นำยบอก ฉันท�ำงำนรับส่งเอกสำรมำแปดปี ดังนั้นลงมือง่ำยนิดเดียว”

“เป็นวธิทีีช่ำญฉลำดอะไรอย่ำงนี”้ ขนุพลบรูพำยิม้อย่ำงพอใจ “ต้อง
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เป็นลูกน้องพวกโง่เง่ำไร้ควำมสำมำรถแบบนั้น เธอไม่โมโหบ้ำงหรือไง”

ไรซ์เลกิค้ิว เธอสมัผสัได้ถงึควำมนยัทีแ่ฝงอยู่ในน�ำ้เสยีงของอกีฝ่ำย 

“นำยต้องกำรอะไร”

“มำร่วมมือกับฉันไหม ฉันจะให้เงินเดือนสูงกว่ำสมำคมฯ สี่เท่ำ 

แล้วเธอก็จะได้ย้ำยไปอยู่ฝั่งตะวันออกของเมือง ถ้ำข้อเสนอนี้ยังไม่ดีพอ 

เธอจะต่อรองเพิ่มอีกก็ได้”

ไรซ์ชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะหลุดหัวเรำะออกมำเบำๆ

“นำยท�ำขนำดนี้ คนโง่เท่ำนั้นละที่กล้ำปฏิเสธ”

“แหม...ไม่ใช่แบบนัน้เสยีหน่อย เรำตัง้ใจมำยืน่หมยูืน่แมวให้แฮปป้ี

ทั้งสองฝ่ำยนะ”

“โฟลล์แมนจำกฝำ่ยควำมปลอดภัยข้อมลูไมม่ำท�ำงำนสำมวันแล้ว 

เป็นเพรำะเขำกับพวกนำยยื่นหมูยื่นแมวกันไม่แฮปปี้หรือเปล่ำ”

ขุนพลบูรพำยิ้มบำงแต่ไม่ตอบ

“งั้นนำยต้องกำรให้ฉันท�ำอะไร”

ขุนพลบูรพำยื่นกระดำษแผ่นหนึ่งมำตรงหน้ำอีกฝ่ำย “นี่คือวิธี

ติดต่อฉัน ฉันอยำกให้เธอก๊อบปี้แผนผังโรงเรียน รำยชื่อนักเรียน ประวัติ

พนักงำน และผังกำรวำงค่ำยอำคมรอบโรงเรียนเงำมืดทุกแห่งมำให้ฉัน 

แล้วกเ็อำตำรำงงำนประจ�ำวนัและตำรำงนดัทัง้หมดของรฐัมนตรกีระทรวง

ศึกษำฯ มำให้ฉันด้วย”

ไรซ์รับกระดำษแผ่นนั้นมำไว้ในมือ “ต้องกำรเมื่อไหร่”

“ยิง่เรว็ยิง่ด”ี มมุปำกขนุพลบรูพำยกขึน้เป็นรอยยิม้บำง “วำร์กเกอร์ 

ดูตัวอย่ำงไรซ์ไว้ เห็นไหมว่ำเขำรู้งำนขนำดไหน ไม่ปำกมำกเหมือนนำย

สักนิด”

“ฉันจะพยำยำม”

“ยังมีค�ำสั่งอะไรอีกไหม”

“มีครับ” ชิววั่งซูที่นั่งยองอยู่ด้ำนข้ำงลุกขึ้นพลำงหันมำยิ้มให้เธอ
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อย่ำงอ่อนโยนรำวกับคุณชำยสูงศักดิ์ “ที่นี่ไม่ปลอดภัย แถมคุณไรซ์ก ็

ไม่มีปีศำจใต้พันธะแล้วด้วย ผมหวังว่ำคุณจะให้เกียรติผมเป็นบอดีกำร์ด

ส่วนตัว พำดอกไวโอเลตที่งดงำมเลอค่ำอย่ำงคุณกลับไปส่งยังสวนลับ 

โดยปลอดภัยนะครับ”

วำร์กเกอร์ใช้หมัดกระทุ้งช่องท้องของเรฟยำอย่ำงแรง เลือด 

เหม็นเน่ำเหมือนขี้โคลนพุ่งเลอะทั่วตัวชิววั่งซู

ชิววั่งซูหันไปถลึงตำมองวำร์กเกอร์อย่ำงโกรธจัดอีกครั้ง

“อ้อ ฉันเจตนำน่ะ” วำร์กเกอร์ตอบอย่ำงไม่ยี่หระ “ฉันไม่อยำก

แบกไอ้ตัวเหม็นนี่กลับคนเดียว”

“นำย—”

“คุณบอดีกำร์ดนี่กลิ่นปุ๋ยคอกคลุ้งเลยนะ” ขุนพลบูรพำเอ่ยเตือน

เสียงนิ่ม “ถ้ำว่ำงมำกละก็ ฉันจะมอบหมำยงำนอย่ำงอื่นให้”

ชิววั่งซูกัดฟันก่อนจะหันกลับไปที่เดิมแล้วจัดกำรงำนตรงหน้ำต่อ

ไรซ์หันกลับมำมองขุนพลบูรพำ “ฉันจะจัดกำรโดยเร็วที่สุด” พูด

จบก็หันหลังเตรียมจะเดินออกไป

“อ้อใช่ รอก่อน” ขุนพลบูรพำเรียกเธอไว้ “มีอีกเรื่องที่อยำกถำม”

เขำหยบิมอืถอืออกมำจิม้สองสำมคร้ังก่อนจะหนัหน้ำจอไปทำงไรซ์

ไรซ์มองหน้ำจอ คิ้วเลิกขึ้นเล็กน้อย ภำพบนหน้ำจอคือตุ๊กตำหมี

เท็ดดี้สองตัว ตัวหนึ่งสวมเสื้อสีชมพู อีกตัวสวมเสื้อสีฟ้ำอ่อน

“ถ้ำจะให้เป็นของขวัญ อันไหนดีกว่ำ”

“นำยจะเอำไปให้ใคร”

“องค์หญิงจอมเอำแต่ใจคนหนึ่งน่ะ” ขุนพลบูรพำยิ้มเฝื่อน “ช่วงนี้

เธออำรมณ์ไม่ค่อยดี เลยต้องหำของขวัญไปปลอบใจเธอหน่อย”

“ฉันว่ำให้เพชรพลอยหรือเครื่องประดับน่ำจะเหมำะกว่ำตุ๊กตำ 

ยัดนุ่นนี่นะ”

ขนุพลบรูพำถอนใจอย่ำงเหนือ่ยหน่ำย “ทีเ่ธออำรมณ์บดูอยูต่อนนี้ 
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ก็เพรำะพลอยที่ฉันให้เธอไปครั้งก่อนนี่แหละ”

พลอยดวงจิตขององค์ชำยสำมที่เขำสัญญำว่ำจะน�ำไปให้เธอ เขำ

แอบเอำของปลอมสลับ แล้วมอบของย้อมแมวให้เธอแทน

แม้ไม่ถูกจับได้ แต่เคิร์กผิดหวังมำก เธอนึกว่ำพลอยดวงจิตจะมี

แสงสีรุ้งพร่ำงพรำวละลำนตำ และมีพลังแข็งแกร่งไร้เทียมทำน

องค์หญงิน้อยช่ำงไร้เดยีงสำเหลอืเกนิ ถ้ำมแีสงสรีุง้พุง่ออกมำละก็ 

องค์ชำยสำมคงหน้ำตำเหมือนไฟดิสโก้ในผับที่ส่องแสงวิบวับจนตำลำย 

อีกอย่ำง ตัวพลอยดวงจิตนั้นไม่มีพลังใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ำจะให้เปรียบก็คง

เหมอืนตรำหยกของฮ่องเต้ มคีวำมส�ำคญัเชงิสญัลกัษณ์มำกกว่ำพลงัทีน่�ำ

ไปใช้ได้จริง ไม่อย่ำงนั้นมีหรือองค์ชำยเจิ้นฉือจะยอมเอำออกมำให้ยืม

อกีอย่ำง ของย้อมแมวทีเ่ขำน�ำไปมอบให้ งดงำมและเปล่งประกำย

วิบวบักว่ำพลอยดวงจติของจรงิไม่รู้กีเ่ท่ำ หำกตอนนัน้มอบของจรงิให้ อำจ

ถูกกล่ำวหำว่ำเป็นของปลอมด้วยซ�้ำ

“ส่วนเครื่องประดับ องค์หญิงมีบอดีกำร์ดที่หวงก้ำงขั้นรุนแรงอยู่

คนหน่ึง เขำไม่มทีำงยอมให้องค์หญงิสวมใส่ของอะไรทีฉ่นัมอบให้เป็นอนั

ขำด” จนทุกวันนี้ขุนพลอะควินีก็ยังไม่ยอมเชื่อใจเขำ ส่วนควำมรักและ

กำรปกป้องที่ขุนพลอะควินีมอบให้เทพีเคิร์กก็มำกเหลือรับเข้ำขั้นบ้ำคลั่ง 

เป็นควำมรักระหว่ำงเจ้ำนำยกับผู้ใต้บัญชำที่ไร้สติสิ้นดี

แต่ก็ไม่ใช่ว่ำขุนพลบูรพำไม่เข้ำใจควำมรู้สึกแบบนั้น

อำจกล่ำวได้ว่ำควำมบ้ำคลั่งของขุนพลบูรพำ แซงหน้ำขุนพล

ประจิมไปไกลแล้วด้วยซ�้ำ

เคิร์กคือโลกทั้งใบของขุนพลประจิม แต่ตัวขุนพลบูรพำเองพร้อม

ที่จะมอบโลกทั้งใบนี้ให้คนที่เขำรัก

ไรซ์มองหน้ำขนุพลบรูพำอยูส่องสำมวนิำทก่ีอนจะหวัเรำะแล้วตอบ

ว่ำ “สีฟ้ำ”

“ท�ำไมล่ะ”
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“สีชมพูดูประจบประแจงเกินไป ถ้ำให้ในโอกำสปกติก็ไม่เป็นไร 

แต่ถ้ำเป็นเดก็ผูห้ญงิทีก่�ำลงัโมโหแบบนัน้ เธอจะคดิว่ำนำยพยำยำมเอำใจ

ให้เธอหยุดงอแง แล้วจะยิ่งโกรธหนักกว่ำเก่ำ”

“อย่ำงนี้นี่เอง ขอบใจนะที่ช่วยสอน ดูสิว่ำสมำคมเพิ่งสูญเสีย

บุคลำกรชั้นเยี่ยมระดับไหนให้พวกเรำ!”

ไรซ์ยิ้มนิดหนึ่งก่อนจะหันหลังเดินจำกไป

เสียงข้อควำมส่งเข้ำดังขึ้น ขุนพลบูรพำหยิบมือถือขึ้นมำ ใบหน้ำ

ระบำยด้วยรอยยิ้มอ่อนโยน

“จะกลับมาเมื่อไหร่ครับ ผมอยากกินหม้อไฟ จะรอพี่กลับมากิน

พร้อมกัน!”

ชิววั่งซูมองหน้ำขุนพลบูรพำอย่ำงประหลำดใจ เขำไม่คิดว่ำขุนพล

บูรพำจะมีรอยยิ้มแบบนี้ได้

“ใครส่งข้อควำมมำน่ะ คุณภรรยำเหรอ หรือว่ำคุณสำมี” 

“คนในครอบครัว” เขำเกบ็มอืถอืใส่กระเป๋ำ “คนในครอบครวัเพยีง

คนเดียวของฉัน”

คืนก่อนตรุษจีน ลมหนาวปลายฤดูเหมันต์พัดกระหน�่า อากาศ 

เย็นเยียบสะท้ำนไปถึงกระดูกด�ำ

คฤหำสน์สีขำวหิมะตั้งตระหง่ำนอย่ำงเงียบงันอยู่ท่ำมกลำงควำม

มืดของรำตรี รำวกับภูเขำน�้ำแข็งเย็นเยือก

เลยเทีย่งคนืมำแล้ว แต่หน้ำต่ำงบำนหนึง่บนชัน้หนึง่ยงัเปิดไฟสว่ำง

หลังหน้ำต่ำงบำนนั้นคือห้องครัว ภำยในห้องครัวมีคนสองคน

เสียงพึมพ�ำแผ่วเบำเจือด้วยควำมตื่นเต้นเล็กน้อยแว่วออกมำจำก

ห้องอันอบอุ่น

“อำ...ดูตรงนี้สิ กลำยเป็นแบบนี้ไปซะแล้ว...” ตงย่ำยิ้มบำงพลำง

ส่ำยหน้ำ ท่ำทำงเหมือนผู้ใหญ่เห็นเด็กน้อยก�ำลังเล่นซน รอยยิ้มแฝงแวว
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อันตรำยเล็กน้อย “สะสมมำนำนแค่ไหนแล้วเนี่ย...”

ไป่เหลียวยิ้มเฝื่อน “เย็นขนำดนี้แล้ว ยังไม่หยุดมืออีก เอำแรงมำ

จำกไหนมำกมำย...”

“ชู่ว์” ตงย่ำส่งสัญญำณให้อีกฝ่ำยเงียบ มือสวมถุงมือสีขำวน�้ำนม

สอดลกึเข้ำสูซ่อกเลก็แคบ ปลำยถงุมอืบำงจ๋อยสมัผสัโดนบำงสิง่ทีเ่หนยีว

หนืดและเย็นชื้น

ไป่เหลียวเลิกคิ้ว “...ต้องสอดเข้ำไปลึกขนำดนั้นเลยเหรอ”

“ใช่สิ ดูนี่ สกปรกออกอย่ำงนี้” ตงย่ำส่งเสียงจิ๊จ๊ะในล�ำคอ “สงสัย

ต้องสังคำยนำใหญ่อีกสักรอบ”

ไป่เหลียวหัวเรำะ “ถ้ำนำยมีควำมสุขก็โอเค ค่อยๆ ดื่มด�่ำไปก็แล้ว

กันนะ”

แล้วใบหน้ำของตงย่ำกร็ะบำยด้วยรอยยิม้กว้ำงรำวกบัได้ของขวญั

คริสต์มำส มือทั้งสองยกขึ้นอย่ำงตื่นเต้น—

มือข้ำงหนึ่งถือน�้ำยำท�ำควำมสะอำด พ่นใส่พัดลมดูดควันอย่ำง 

เอำเป็นเอำตำย มืออีกข้ำงถือฟองน�้ำ ออกแรงขัดถูสุดก�ำลัง

หลงัภำรกจิเสร็จสิน้ เฟิงผงิหลนักบัทกุคนเดนิทำงกลบัคฤหำสน์ นี่

เป็นวันหยุดยำวครั้งแรกของเขำกับพวกปีศำจ

ช่วงวันหยุดยำวนี้ ตงย่ำถือโอกำสท�ำควำมสะอำดคร้ังใหญ่ ให้

คฤหำสน์เอีย่มอ่องทกุซอกมมุ เขำจดักำรซอกหลบืทีป่กตทิ�ำควำมสะอำด

ไม่ถึง และจุดที่ไม่มีเวลำได้ขัดให้เอี่ยมอ่อง ปัดกวำดทุกตำรำงนิ้วให้

หมดจดในครำวเดียว

เขำจัดตำรำงท�ำควำมสะอำดของแต่ละวันไว้แล้ว แต่แค่วันแรก 

วันเดียว ก็ท�ำงำนทะลุเป้ำจนเสร็จงำนส�ำหรับสำมวันไปเรียบร้อย

ไป่เหลียวเอนหลังพิงตู้เย็นพลำงจิบน�้ำเชื่อมเย็นฉ�่ำอย่ำงสบำย

อำรมณ์ ตำจ้องตงย่ำทีก่�ำลงัขดัถอูย่ำงเอำจรงิเอำจงัพลำงหวัเรำะออกมำ

เบำๆ “ดูเหมือนนำยจะมีควำมสุขมำกนะ”
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“ใช่สิ”

“ท�ำควำมสะอำดมันสนุกขนำดนั้นเลย”

“ใช่!”

ไป่เหลียวพยักหน้ำ “งั้น ผ้ำปูเตียงฉันยับมำกเลย ช่วยฉันหน่อยสิ”

“เตียงยับเหรอ” ตงย่ำย้อนถำมโดยไม่แม้แต่หันไปมอง “เมื่อเย็น

ตอนฉันเอำผ้ำที่พับเสร็จแล้ววำงไว้ในห้องนำย เตียงก็ดูเรียบร้อยดีนะ”

“ฉนัเลยบอกให้นำยไปช่วยฉนัหน่อยไงล่ะ” มมุปำกไป่เหลยีวยกขึน้

เป็นรอยยิ้มมีเลศนัย “ไปช่วยฉันท�ำเตียงยับด้วยกัน”

ตงย่ำหยดุงำนตรงหน้ำแล้วหนัไปเหลอืบมองไป่เหลยีวอย่ำงไม่สบ

อำรมณ์

“ถ้ำว่ำงนักก็ไปนอนพักผ่อนซะ”

“ฉันก็พักอยู่นี่ไง นี่แหละกิจกรรมยำมว่ำงของฉัน”

ตงย่ำหัวเรำะออกมำเบำๆ ก่อนจะหันกลับไปท�ำงำนตรงหน้ำ

ไป่เหลียวมองตงย่ำท�ำควำมสะอำดพลำงจิบน�้ำเชื่อมไปด้วย เสียง

พูดคุยเงียบไปจำกห้องครัวชั่วขณะ เหลือเพียงเสียงขัดท�ำควำมสะอำด

ของตงย่ำ กับเสียงฮัมเบำๆ อย่ำงมีควำมสุขเท่ำนั้น

เงียบ สงบ สบำย ปรำศจำกภำระใดๆ ในโลกปีศำจพวกเขำแทบ

ไม่มีช่วงเวลำแบบนี้

ก่อนสงครำมชิงบัลลังก์ พวกเขำใช้เวลำเกือบทั้งหมดเพื่อเอำชีวิต

รอดในสภำพแวดล้อมอันโหดร้ำย หลังได้รับเลือกให้เข้ำร่วมกองทัพของ

องค์ชำยชำเคด ชวีติกส็ขุสบำยยิง่ขึน้ แต่ยงัไม่พ้นต้องเอำตวัเข้ำเผชญิคม

ดำบและภัยอันตรำยบนสนำมรบ

พวกเขำไม่เคยใช้ชีวิตอย่ำงสุขสบำยไร้กังวลเช่นนี้มำก่อน

“ไม่เบื่อบ้ำงหรือไง” จู่ๆ ไป่เหลียวก็โพล่งถำม

“ไม่เลย” ตงย่ำตอบด้วยรอยยิ้ม “กำรขจัดครำบให้หมดจด และ

ขัดถูทุกสิ่งจนสะอำดเอี่ยมเหมือนใหม่ ท�ำให้รู้สึกเบิกบำนเหมือนวินำทีท่ี
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เห็นหนอนดักแด้กลำยเป็นผีเสื้อเลยละ”

“ฉันไม่ได้พูดถึงเรื่องท�ำควำมสะอำด” ไป่เหลียววำงแก้วลงแล้ว

ขยับเข้ำไปใกล้ตงย่ำ “ฉันหมำยถึงชีวิตแบบนี้ต่ำงหำก”

ตงย่ำชะงักไปชั่วครู่ เขำเงียบก่อนจะตอบด้วยเสียงอันเบำว่ำ  

“...ฉันไม่เห็นเหตุผลที่จะต้องเบื่อเลย” เขำหันไปมองไป่เหลียว “อีกอย่ำง 

นำยเองก็ดูมีควำมสุขดีนี่”

ไป่เหลยีวเลกิคิว้ก่อนจะหวัเรำะลัน่ “นำยคดิอย่ำงนัน้จรงิๆ น่ะเหรอ”

ตงย่ำไม่ตอบ

เขำรู้ดีว่ำ ไป่เหลียวปล่อยตัวเองให้สนุกสุดเหวี่ยงเหมือนไม่สนใจ

อะไรทั้งสิ้น เพรำะส�ำหรับเขำแล้ว โลกมนุษย์เป็นเพียงที่พักร้อนและเล่น

สนุกเท่ำนั้น

รีสอร์ตพักร้อนจะสบำยขนำดไหน โปรแกรมเที่ยวจะสนุกเพียงใด 

สุดท้ำยแล้วก็เป็นเพียงที่พักชั่วครำว ไม่ใช่บ้ำนที่พักพิงและชวนให้คิดถึง

“นำยไม่ชอบที่นี่เหรอ” ตงย่ำย้อนถำม

“ชวีติแบบนี ้อสิระเกนิไป สมบรูณ์แบบเกนิไป” ไป่เหลยีวดงึลิน้ชกั

เปิดอย่ำงใจลอย นิ้วเรียวยำวยื่นไปคล้องหูถ้วยเซรำมิกจีนซึ่งเป็นของ

สะสมของตงย่ำมำไว้ในมือ “ก็เหมือนถ้วยใบนี้นั่นละ”

ถ้วยเคลอืบขอบทอง ลวดลำยชดช้อยสวยงำม สะท้อนแสงเหลอืบ

รุ้งเป็นประกำย

ตงย่ำจ้องไป่เหลียว และจ้องถ้วยในมือเขำ

ไป่เหลียวแสยะยิ้มอย่ำงชั่วร้ำย “เวลำฉันเห็นของที่สมบูรณ์แบบ 

ทีไร ก็อยำกท�ำลำยทิ้งเสียทุกที”

เขำปล่อยมือ ถ้วยร่วงลงสู่พื้น แตกกระจำยเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย

ตงย่ำขมวดคิ้วพลำงเหลือบมองเศษถ้วยที่กระจำยทั่วพื้น ก่อนจะ

ถอนใจ “นำยนี่น่ำเบื่อจริง”

“เพิ่งถูกปลดผนึกได้ครึ่งปี นำยก็ซื้อของมำกมำยขนำดนี้แล้ว  
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แบบนี้จะแบกกลับไปโลกปีศำจยังไง ขนำดของที่เก็บไว้ในตู้ ยังท�ำใจทิ้ง

ไม่ได้...” ไป่เหลียวยังไม่หุบยิ้ม นิ้วที่คล้องหูถ้วยเมื่อครู่ไล้ขึ้นมำกดเหนือ

กระดูกไหปลำร้ำของตงย่ำ แล้วไล้ลงไปที่หน้ำอกอย่ำงช้ำๆ “แล้วของท่ี

เก็บไว้ในใจนี่ล่ะ นำยจะท�ำใจทิ้งได้เหรอ”

“ไป่เหลียว...”

“นำยเล่นละครพ่อแม่ลูกในโรงเรียนเงำมืดมำนำนเกินไปแล้ว ฉัน

คิดว่ำนำยเล่นสนุกจนลืมฉันแล้วด้วยซ�้ำ ถ้ำนำยแยกไม่ออกว่ำอะไรคือ

ควำมจรงิ อะไรคอืเกมละก”็ ไป่เหลยีวกระซบิเสยีงแผ่ว “ฉนัจะช่วยก�ำจดั

เจ้ำสิง่น้ัน อ๊ะ หรือจะเป็น...มนษุย์คนนัน้ ทีก่ดีขวำงไม่ให้นำยมองเหน็ควำม

จริงเอง ดีไหมล่ะ”

มือที่สวมถุงมือยำงพุ่งเข้ำบีบล�ำคอเรียวขำวไว้ทันที พละก�ำลัง

มหำศำลดันตัวของอีกฝ่ำยจนชิดก�ำแพง

ใบหน้ำตงย่ำไม่มีรอยยิ้มอีกแล้ว สีหน้ำถมึงทึงกับแววตำท่ีฉำย

ประกำยอ�ำมหิตอย่ำงน่ำกลัวจ้องตรงมำที่เขำ

ล�ำคอของเขำถูกบีบ ล�ำตัวถูกตรึงไว้กับก�ำแพงจนกระดิกกระเดี้ย

ไม่ได้ เท้ำทั้งสองลอยจำกพื้น อำศัยเพียงปลำยเท้ำที่ยืดแตะพื้นไว้เพื่อ

ทรงตัว เขำก�ำลังจะขำดอำกำศหำยใจ แต่ใบหน้ำยังระบำยด้วยรอยยิ้ม 

ตำมองสีหน้ำกรำดเกรี้ยวของตงย่ำอย่ำงอิ่มเอม

กำรหยุดพักร้อนนำนๆ โดยไม่มีภำรกิจหรือเป้ำหมำยใดๆ ท�ำให้

เขำเบื่อจนแทบบ้ำ เขำเป็นคนที่อยู่เฉยๆ ไม่ได้ จึงต้องก่อเรื่อง จึงต้อง

รังแกคนที่เขำสนใจ

เขำยอมรับว่ำตัวเองโรคจิต

“ฉันไม่เคยลืมหน้ำที่และสถำนะของตัวเอง” ตงย่ำตอบเสียงเคร่ง 

“องค์ชำยชำเคดเป็นเจ้ำนำยเพียงหนึ่งเดียวของฉัน ฉันคือแม่ทัพล�ำดับท่ี

สำมภำยใต้บงัคบับญัชำขององค์ชำย หน้ำทีข่องฉนัคอืต้องตำมหำองค์ชำย

ให้พบ ก�ำจัดอุปสรรคทุกอย่ำงที่ขวำงหน้ำ ช่วยให้องค์ชำยได้ขึ้นสู่บัลลังก์ 
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และเป็นกษัตริย์ผู้ครองโลกปีศำจ”

แล้วเขำกเ็ลือ่นใบหน้ำไปแนบข้ำงหไูป่เหลยีว น�ำ้เสยีงหนกัแน่นเน้น

ทุกพยำงค์ชัดเจน “ผิงหลันเป็นเพื่อนที่ล�้ำค่ำที่สุดและส�ำคัญที่สุดของฉัน

บนโลกมนุษย์ ถ้ำนำยแตะเขำแม้แต่ปลำยก้อย ฉนัจะท�ำให้นำยเป็นเหมอืน

ถ้วยใบนั้น...”

“ไม่นกึเลย...” ไป่เหลยีวพยำยำมหำยใจพลำงยิม้เฝ่ือน “เพือ่นต่ำง

เผ่ำพนัธุท์ีรู่จ้กักนัได้แค่ครึง่ปี กลบัส�ำคญัในสำยตำนำยมำกกว่ำเพือ่นร่วม

เผ่ำพันธุ์ที่รู้จักกันมำเป็นร้อยปี...”

เขำมองแววแห่งควำมละอำยใจทีป่รำกฏในสำยตำกรำดเกรีย้วของ

ตงย่ำอย่ำงพึงพอใจ พละก�ำลังที่บีบรัดรอบล�ำคอเขำคลำยลงเล็กน้อย

ก็ดูสิ...

เป็นเสียแบบนี้ เขำจะอดใจไม่แกล้งได้อย่ำงไร

เขำนี่มันร้ำยถึงแก่นจริงๆ

ทันใดนั้น คลื่นพลังปีศำจวูบหนึ่งก็เคลื่อนผ่ำนไปในควำมมืด

เงำภำยในบ้ำนเริ่มเคลื่อนไหว

ตงย่ำปล่อยมือ เขำกับไป่เหลียวมองไปที่จุดก�ำเนิดของคลื่นพลัง

เป็นตำเดียว

ห้องรับแขกในยำมดึกอำบไล้ด้วยควำมมืดของรำตรี ฉับพลันนั้น

เอง เงำบนพื้นก็เร่ิมบิดตัวอย่ำงเงียบเชียบ ร่ำงสูงใหญ่ผุดขึ้นจำกควำม

ว่ำงเปล่ำ

เควตซัลเดินเข้ำมำหำคนทั้งสองด้วยสีหน้ำเย็นเยียบ “เรียกปีศำจ

ตนอื่นมำ เรำจะไปยำนุสกันเดี๋ยวนี้”

“เกิดอะไรขึ้น” ตงย่ำถำม

“จะไปเป็นสุนัขรับใช้สมำคมอีกแล้วหรือไง” ไป่เหลียวแขวะ

“เซิ่นหยำงมีข่ำวใหม่ เขำรู้แล้วว่ำใครที่สำมำรถบอกเรื่ององค์ชำย

ชำเคดกับพวกเรำได้”
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ตงย่ำประหลำดใจเล็กน้อย “จริงเหรอ”

“นำยอยำกให้เป็นเร่ืองโกหกหรอืไง” ไป่เหลยีวเอ่ยเสยีงกลัว้หวัเรำะ

ตงย่ำไม่สนใจถ้อยค�ำแดกดันของไป่เหลียว “ไปตอนนี้เลยเหรอ”

“ใช่ เวลำมีจ�ำกัด ที่ที่พวกเรำจะไปอยู่ไกลมำก”

“ไปที่ไหน”

“โลกปีศำจ”

ตงย่ำกะพริบตำปริบๆ อย่ำงไม่อยำกเชือ่ห ู“หมำยควำมว่ำ องค์ชำย

ชำเคดอยู่ที่โลกปีศำจงั้นเหรอ”

“ไม่แน่ใจ ต้องไปก่อนถึงจะรู้”

ตงย่ำเงียบไปครู่หนึ่ง “...จะไม่บอกผิงหลันก่อนเหรอ”

หำกว่ำองค์ชำยชำเคดอยู่ที่โลกปีศำจจริง พวกเขำก็ไม่มีเหตุผล

อะไรต้องกลับมำที่โลกมนุษย์อีก

“เขำไม่ใช่เจ้ำนำยพวกเรำ ไม่จ�ำเป็นต้องขออนญุำต” เควตซลัออก

ค�ำสั่งด้วยน�้ำเสียงเฉียบขำดดังแม่ทัพ “เวลำมีน้อย อย่ำมำกเรื่อง”

ตงย่ำหนัไปมองเควตซลัแวบหนึง่ก่อนจะเดนิออกไปเรยีกปีศำจตน

อื่นมำรวมตัว

ไป่เหลียวนวดคอของตัวเองพลำงเลิกคิ้วเป็นเชิงถำม “ขนำดอยู่

โลกมนุษย์ยังหำตัวไม่เจอ ไปโลกปีศำจจะได้ข่ำวอะไรกลับมำจริงเหรอ”

เควตซัลตอบเสียงเรียบ “เซิ่นหยำงบอกว่ำทุกคนต้องมำครบก่อน 

เขำถึงจะยอมปริปำก”

“ตอนแรกฉนันกึว่ำโลกมนษุย์น่ำจะไม่มอีะไรให้ฉนัคดิถงึ แต่ตอนนี้

ฉันเจอแล้วอย่ำงหนึ่ง” ไป่เหลียวพูดกลั้วหัวเรำะ “ฉันจะชอบเหลือเกิน

เวลำนำยถูกเซิ่นหยำงปั่นหัวจนยอมท�ำทุกอย่ำงขนำดนี้”

เควตซัลมองไป่เหลียวด้วยสำยตำเย็นเฉียบ “เซิ่นหยำงเป็นแหล่ง

ข่ำวหนึ่งเดียวของฉัน เพื่อองค์ชำยชำเคด ต่อให้ถูกปั่นหัว ฉันก็ยินดี”

“ช่ำงจงรักภักดีอะไรอย่ำงนี้” ไป่เหลียวปรบมือ “ฉันละนับถือ 
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นำยจริงๆ ไม่ว่ำสถำนกำรณ์เป็นอย่ำงไร นำยก็ยังยึดมั่นอุดมกำรณ์กับ 

เป้ำหมำยของตัวเองไม่เปลีย่น ไม่เคยหวัน่ไหวเลย ไม่ยอมเสยีเวลำบอกลำ

ด้วยซ�้ำ นำยท�ำได้ยังไงเนี่ย”

เควตซัลไม่สนใจค�ำถำมของไป่เหลียว

เพรำะสิ่งที่ไป่เหลียวพูดไม่ใช่ควำมจริง

ไม่ใช่ว่ำเขำไม่เคยหวั่นไหว

เป็นเพรำะหวั่นไหว เป็นเพรำะในใจมีควำมรู้สึกที่ไม่ควรมี เขำถึง

เลือกที่จะไม่บอกลำ

เขำไม่อยำกบอกลำเฟิงผงิหลนั ไม่ว่ำอกีฝ่ำยจะหวัเรำะหรอืร้องไห้ 

เขำก็ไม่อยำกเห็น

เขำตั้งใจแน่วแน่แล้ว ข่ำวขององค์ชำยชำเคดท�ำให้เขำเฉียบขำด

และมีสติพอที่จะก�ำจัดควำมรู้สึกที่เขำไม่เข้ำใจออกไปให้หมดสิ้น

ควำมอำลัยอำวรณ์และหวงแหนที่เขำไม่เคยรู้สึกมำก่อน

เวลาเช้ามืด ณ มุมหนึ่งของม่านราตรีสีครามเข้ม ค่ายอาคม

ล่องหนก�ำลงัท�ำงำนอย่ำงขนัแขง็ โอบล้อมและปกป้องอำณำเขตโรงเรยีน

เซฟำเนียอันกว้ำงใหญ่และเงียบสงบ

ณ จดุศนูย์กลำงคอือำคำรบริหำรทีม่ีไม้กำงเขนสขีำวหมิะตัง้เหนอื

ยอดตึก แสงไฟในห้องชั้นบนสุดยังเปิดสว่ำง

ภำยในห้องโถงอันสะอำดสะอ้ำนและสว่ำงไสว ชำยท่ำทำงน่ำ

เลื่อมใสคนหนึ่งก�ำลังคุกเข่ำอยู่หน้ำแท่นบูชำที่มีเครื่องก�ำยำน พลำงเอ่ย

บทสวดอธิษฐำน ร่ำงสีเทำอีกร่ำงเอนหลังพิงก�ำแพง มือทั้งสองกอดอก 

คอยอำรักขำผู้สวดอธิษฐำน

ทันใดนั้น เปลวเทียนก็วูบไหว

สำยลมหอบหนึ่งก่อตัวในห้องที่ปิดสนิท และพัดหนังสือหนำหนัก

ที่วำงอยู่หน้ำแท่นบูชำจนพลิกเปิด หน้ำหนังสือปลิวตำมแรงลมทีละหน้ำ 
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ก่อนจะหยุดลง

ท่ำนประธำนลุกขึ้นแล้วเดินตรงเข้ำไป มองบนหน้ำหนังสือ

ดังนั้น พระราชบัญญัติจึงหย่อนยานและความยุติธรรมก็มิได้

ปรากฏเสียเลย เพราะว่าคนชั่วล้อมรอบคนชอบธรรมไว้ ความยุติธรรม

จึงปรากฏอย่างวิปลาส

-- หนังสือฮาบากุก 1:4

ถ้อยพระวจนะท�ำนำยถึงควำมยำกล�ำบำก ท�ำให้เขำอดไม่ได้ท่ีจะ

ทอดถอนใจ

“เป็นอะไรไป ไม่มีข่ำวดีอีกแล้วหรือ เจ้ำเหนือหัวของนำยนี่ชอบ

ท�ำให้คนอื่นล�ำบำกเสียจริงนะ” ผู้ดูแลส่งเสียงจิ๊จ๊ะในล�ำคออย่ำงไม่สบ

อำรมณ์ อินซู่ซวงได้รับมอบหมำยให้ออกไปปฏิบัติภำรกิจอื่น ด้วยเหตุนี้

เขำจงึต้องรบัหน้ำทีเ่ฝ้ำสงัเกตกำรณ์วหิำรศกัดิส์ทิธิเ์ป็นเพือ่นท่ำนประธำน

“จะดหีรือร้ำยอย่ำงไร ล้วนขึน้อยูก่บัพระประสงค์ของพระผูเ้ป็นเจ้ำ”

ผู้ดูแลไม่เห็นด้วย “อย่ำงน้อยพระองค์ก็ควรแสดงพระประสงค์ให้

ชัดเจนกว่ำนี้ ไม่ใช่ค�ำใบ้คลุมเครือที่ไม่รู้ว่ำใช่หรือไม่ใช่แบบที่เป็นอยู่ 

ตอนนี้”

“เพรำะอนำคตเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวินำที ท้ังควำมคิดและกำร 

กระท�ำอำจเบนไปเส้นทำงอื่นได้ทุกเมื่อ” ท่ำนประธำนหันกลับมำ “พระ

ผู้เป็นเจ้ำทรงแสดงตนและเอ่ยพระประสงค์ของพระองค์ให้ฉันรู้ ฉันต้อง

น้อมรับและปฏิบัติภำรกิจที่ได้รับมอบให้ลุล่วง”

“นำยไปท�ำควำมผดิอะไรมำ ถงึได้รบัมอบภำรกจินี ้อย่ำบอกนะว่ำ

นำยขืนใจหญิงท้องแก่ ไม่ก็เผำบ้ำนเลี้ยงเด็กก�ำพร้ำ”

“ที่นี่คือวิหำรศักดิ์สิทธิ์ ระวังค�ำพูดด้วย”

ผู้ดูแลส่งเสียงหึในล�ำคอแล้วเงียบไปครู่หนึ่งด้วยควำมลังเล ก่อน

จะเอ่ยว่ำ “...แค่ควำมฝันครั้งเดียว ต้องจริงจังขนำดนั้นเลยเหรอ”
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เมื่อสิบสองปีก่อน แดเนียลเห็นนิมิตจำกพระผู้เป็นเจ้ำในควำมฝัน 

ท�ำนำยว่ำอีกสิบสองปีหลังจำกนี้จะเกิดกำรเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่จะ

พลิกระเบียบของโลกนี้จำกหน้ำมือเป็นหลังมือ

ด้วยเหตน้ีุเขำจึงละทิง้ต�ำแหน่งระดบัสงูในศนูย์บญัชำกำรใหญ่ของ

สมำคม และมำรับหน้ำที่เป็นประธำนผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนเซฟำเนีย

ท่ำนประธำนยิ้มบำง ก่อนจะเอ่ยอย่ำงหยอกเย้ำว่ำ “ใช่สิ เพรำะ

นิมิตทั้งหมดที่ ‘ดำเนียล’ ฝันเห็น สุดท้ำยล้วนกลำยเป็นควำมจริง”

ชื่อของเขำมีที่มำจำกชื่อของ “ดำเนียล” ผู้เผยพระวจนะ เขำลืม

เรือ่งรำวในควำมฝันคร้ังนัน้ไปแล้ว จ�ำได้เพยีงพระบญัชำของพระผูเ้ป็นเจ้ำ

สิง่น้ันคือภัยพบิตัแิละกำรท�ำลำยล้ำง แต่ในเวลำเดยีวกนักเ็ป็นควำม

รุ่งเรืองและกำรเริ่มต้นใหม่ คืออนำคตที่ผสมปนเปและขัดแย้งในตัวเอง

“ดำเนยีลกรำบทลูค�ำแก้นมิติแก่กษตัริย์แล้วได้รบัพระรำชทำนยศ

ชั้นสูง ส่วนนำยกลับถูกเนรเทศ” ผู้ดูแลแขวะอย่ำงไม่เกรงใจ

“แต่ดำเนียลก็เคยถูกโยนลงถ�้ำสิงโตเช่นเดียวกัน” ท่ำนประธำน

ตอบเสียงเรียบ “ต่อให้เส้นทำงของฉันจะเป็นหนทำงของเยเรมีย์ และรู้

แน่แท้ว่ำต้องพบหำยนะอนัยิง่ใหญ่ ฉนักไ็ม่มทีำงหลงไปเดนิทำงผดิเพรำะ

ควำมเห็นแก่ตัวเหมือนบำลำอัมเป็นอันขำด”

 “โอเค ฉันเถียงไม่ชนะนำยหรอก แต่ขอบอกเลยนะ ถ้ำจุดจบของ

นำยคือหำยนะ ฉันจะยืนหัวเรำะเยำะอยู่บนหลุมศพนำย”

“ถ้ำอย่ำงน้ันกช่็วยเอำดอกไม้มำด้วยนะ ฉนัชอบดอกลลิลี”่ แดเนยีล 

หวัเรำะเบำๆ ก่อนจะไล้มอืไปบนพระคมัภร์ี ปลำยนิว้สมัผสัควำมเยน็เยยีบ

รำวกับน�้ำแข็งวูบหนึ่งจำกหน้ำกระดำษ “ภำรกิจของฉันคือกำรรอคอย 

สงัเกตกำรณ์ และลงมอืเมือ่ได้รับพระบญัชำ ไม่ใช่ท�ำอะไรตำมใจตวัเอง”

ผู้ดูแลหัวเรำะเหยียดหยัน “นับตั้งแต่นำยเห็นนิมิตและเริ่มท�ำตำม 

พระบัญชำจำกเบื้องบน ดูเหมือนชีวิตนำยจะยิ่งยำกล�ำบำกและตกต�่ำลง

เรื่อยๆ ฉันว่ำเบื้องบนคงก�ำลังแกล้งนำยอยู่มำกกว่ำ”



หลันฉีจั่วเริ่น  33

แดเนียลเกิดในตระกูลสูงศักดิ์ ทั้งในอดีตก็มีผลงำนควำมด ี

ควำมชอบโดดเด่นมำกมำย แม้ละทิง้ต�ำแหน่งในศนูย์บญัชำกำรใหญ่แล้ว

ก็ยังมีคนนับหน้ำถือตำ และมีอิทธิพลในสมำคมอยู่มำกพอสมควร แต่

นโยบำยและกำรตดัสนิใจของเขำช่วงหลำยปีมำนี ้ท�ำให้คนจ�ำนวนไม่น้อย

ไม่พอใจ

เริ่มจำกกำรเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบของโรงเรียนเงำมืด สร้ำง

โรงเรยีนภำคกลำงวนัรบัมนษุย์เข้ำมำเรยีนด้วย เปิดกว้ำงให้ปีศำจมอีสิระ

ในกำรใช้ชวีติมำกขึน้เมือ่อยู่ในโรงเรียน และอกีเรือ่งหนึง่คอื ช่วยเซิน่หยำง

ที่ต้องคดีอุกฉกรรจ์ให้พ้นจำกโทษประหำรชีวิต

กำรกระท�ำสำมอย่ำงนี้ท�ำให้ชื่อเสียงบำรมีที่สั่งสมมำทั้งหมดถูก

ท�ำลำยไม่เหลือ จำกคนใหญ่โตที่มีคนนับหน้ำถือตำมำกมำย กลำยเป็น

คนชำยขอบ

ท่ำนประธำนยิ้มบำง “รำยได้ปีละล้ำน มีรถประจ�ำต�ำแหน่ง มีค่ำ

เดินทำงเวลำไปต่ำงประเทศและไปท�ำงำนต่ำงถิ่น ฉันก็รู้สึกเหมือนกันว่ำ

ชีวิตแบบนี้ ‘ล�ำบำกและตกต�่ำ’ มำกทีเดียว”

“ฉันไม่ได้หมำยควำมว่ำอย่ำงนั้น” ผู้ดูแลส่งเสียงฮึดฮัดในล�ำคอ

ด้วยควำมหงดุหงดิ “ฉนัชอบนำยทีบ้่ำระห�ำ่เหมอืนตอนอยูฝ่่ำยสบืสวนของ

สมำคมมำกกว่ำตอนนี้เยอะเลย”

“ฉันไม่เคยรู้เลยนะเนี่ยว่ำนำยเทิดทูนฉันขนำดนั้น”

ผู้ดูแลส่งเสียงหึในล�ำคออย่ำงเหนื่อยหน่ำยแล้วไม่พูดอะไรอีก

ห้องโถงกว้ำงแห่งนั้นตกอยู่ในควำมเงียบ

แล้วจู่ๆ ท่ำนประธำนก็โพล่งออกมำว่ำ “ฉันได้เห็นนิมิตของพระผู้

เป็นเจ้ำบ่อยครั้งขึ้นเรื่อยๆ กงล้อแห่งโชคชะตำหมุนเร็วขึ้นทุกขณะแล้ว 

ควำมลับทั้งหลำยก�ำลังจะถูกเปิดเผย อนำคตที่ไม่อำจท�ำนำยว่ำจะร้ำย

หรือดีก�ำลังใกล้เข้ำมำเรื่อยๆ ไม่แน่วันหนึ่งฉันอำจกลับสู่ควำมรุ่งโรจน์ 

หรือไม่แน่นำยอำจได้เอำดอกไม้ไปวำงที่หลุมศพแล้วหัวเรำะเยำะฉัน 
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อย่ำงไรก็ดี เวลำแห่งกำรรอคอยก�ำลังจะสิ้นสุดแล้ว”

“ใกล้ถึงเวลำแล้ว แต่ฉันคิดว่ำเฟิงผิงหลันยังไม่พร้อม เขำยังเป็น

แค่คนธรรมดำคนหนึง่ ไม่มพีลงัปีศำจหรอืพลงัเวทใดๆ ทัง้สิน้ ในช่วงเวลำ

ทีจุ่ดจบอนัวุน่วำยใกล้เข้ำมำทกุขณะ เขำจะเปลีย่นแปลงอะไรได้ แล้วเขำ

เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องที่เกิดขึ้นในคฤหำสน์หลังนั้นเมื่อสิบสองปีที่แล้ว”

“ถึงเวลำก็รู้เอง”

ผู้ดูแลส่งเสียงจิ๊จ๊ะในล�ำคออย่ำงไม่สบอำรมณ์ “นำยกับเบื้องบน

ของนำยนี่น่ำร�ำคำญพอกันเลยนะ”

มอืทีว่ำงอยูเ่หนอืหน้ำกระดำษสมัผสัได้ถงึแรงสัน่สะเทอืนจำกเล่ม

คัมภีร์ ท่ำนประธำนยกมือขึ้น แล้วหน้ำหนังสือก็เริ่มพลิกเปิดอีกครั้ง

ตัวหนังสือสีทองเรืองรองลอยขึ้นจำกหน้ำหนังสือ

ไม่มกีารร้ายใด ๆ  จะตกมาบนท่าน ไม่มภียัมาใกล้ทีอ่าศยัของท่าน 

เพราะพระองค์จะรับสั่งเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ในเร่ืองท่าน ให ้

ระแวดระวังท่านในทางทั้งปวงของท่าน

-- เพลงสดุดี 91:11

ปรมิำณน�ำ้ในแก้วสเีงนิทีว่ำงไว้เหนอืแท่นบชูำค่อยๆ เพิม่สงูจนล้น

ปริ่มออกมำ

ท่ำนประธำนมองปรำกฏกำรณ์ประหลำดตรงหน้ำโดยไม่ปริปำก 

ก่อนจะเงยหน้ำขึ้นมองไม้กำงเขนสีขำวที่ตั้งตระหง่ำนเหนือโบสถ์

“เบื้องบนของนำยว่ำยังไงอีกล่ะ” ผู้ดูแลถำมอย่ำงสงสัย

ท่ำนประธำนหันไปมองผู้ดูแลแล้วเอ่ยว่ำ “พอฟ้ำสว่ำงแล้ว ฉันขอ

ให้นำยช่วยอะไรหน่อย”

“อะไร”

“ส่งสำส์น สำส์นแห่งควำมปรำรถนำดีจำกพระผู้เป็นเจ้ำ”



Chapter 2 
คนเลว ในอดีตก็อำจไม่ใช่คนดี 

เพียงแต่ยังไม่เลวเข้ำกระดูกเท่ำนั้น
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ฟ้าประดับด้วยดวงดาวสขีมกุขมวั แสงอนัอ่อนจางมองแล้วเหมอืน

เกล็ดหิมะบำงเบำ โปรยปรำยลงปกคลุมสรรพสิ่งทั้งหลำย เย็นเยือกและ

เงียบเหงำ

อำคำรสีด�ำตั้งตระหง่ำนเหนือผืนดินโล่งกว้ำง รำวกับอสุรกำยที่

ก�ำลังหมอบอยู่เหนือพื้น ดวงไฟสลัวมองแล้วเหมือนนัยน์ตำอสูร ลอบ

สังเกตกำรณ์พื้นที่รกร้ำงนั้นอย่ำงไร้สุ้มเสียง

ภำยในห้องท�ำงำนชั้นใต้ดินที่อยู่ลึกลงไป ดวงไฟสีขำวซีดยังเปิด

สว่ำงเหมือนทุกวันที่ผ่ำนมำ

เสยีงกระแสไฟแล่นผ่ำนเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำทีก่�ำลงัท�ำงำน กบัเสยีงคลืน่

แม่เหล็กของค่ำยอำคมที่ห้อมล้อมอยู่โดยรอบแว่วมำเข้ำหูเบำๆ แต่

สม�่ำเสมอ แทรกอยู่ในอณูอำกำศทั่วห้อง

ร่ำงหนึ่งก�ำลังนอนฟุบอยู่เหนือเคำน์เตอร์ตัวยำว

ผมสีม่วงอ่อนสยำยคลุมทั่วโต๊ะ ใบหน้ำซีดขำวเอียงแนบอยู่เหนือ

กองเอกสำรทีพ่ะเนนิสงูเป็นภเูขำ ใบหน้ำงำมหมดจดจนยำกจะแยกว่ำเป็น

ชำยหรือหญิง ดวงตำทั้งสองปิดสนิท

แม้ดวงตำจะปิด แต่เขำไม่อำจเข้ำสู่ห้วงนิทรำ

เซิ่นหยำงไม่จ�ำเป็นต้องนอน หลังจำกร่ำงน้ีผ่ำนทัณฑ์ทรมำนใน

ครั้งนั้น กลไกทำงกำยภำพก็ไม่ท�ำงำนเหมือนมนุษย์ปกติอีกต่อไป

แม้ไม่จ�ำเป็นต้องนอน แต่บำงครั้ง สติสัมปชัญญะของเขำก็จะจม

ดิ่งสู่ภวังค์ ภำพในอดีตย้อนกลับมำปรำกฏให้เห็นซ�้ำแล้วซ�้ำเล่ำ เหมือน
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ภำพยนตร์ที่ฉำยวนไม่มีวันจบ

วันนี้ก็เช่นกัน

ตรงหน้ำเขำคือห้องสีฟ้ำอ่อนอันกว้ำงขวำง งดงำมและสว่ำงไสว

ภำยในห้องมีคนอยู่สองคน

เรือนผมด�ำสลวยรำวกับผ้ำไหมของหญิงสำวยำวจรดเอว รวบไว้

เป็นหำงม้ำอย่ำงลวกๆ ทีห่ลงัศรีษะ ร่ำงบอบบำงอ้อนแอ้น ยนือยูต่รงหน้ำ

ร่ำงสูงใหญ่อีกร่ำง

ชำยร่ำงใหญ่ยืนตัวตรงอย่ำงสง่ำงำม ผิวขำวซีดปกคลุมด้วยเกล็ด

สีเขียวม่วง ใบหน้ำคมเข้มที่งดงำมรำวกับรูปสลักไม่แสดงควำมรู้สึกใดๆ 

ดวงตำสีเขียวมรกตว่ำงเปล่ำรำวกับอยู่ในภวังค์

เซิ่นหยำงยิ้มหยันโชคชะตำของตัวเอง

นั่นคือเขำ เขำในอดีต

ทั้งสองคนคือเขำ

“ฉันรู้ว่านายฟังอยู่” หญิงสำวต้องเขย่งเท้ำและเงยหน้ำเพ่ือให้

ใบหน้ำอยู่ระดับเดียวกับร่ำงสูงใหญ่ตรงหน้ำ “ฉันรู้ว่าร่างกายของนายมี

ความรู้สึก”

ดวงตำทั้งสองของอีกฝ่ำยยังว่ำงเปล่ำ ริมฝีปำกปิดสนิท ไม่เอ่ย

ถ้อยค�ำใด

เขำรู้ว่ำเธอพูดถูก เขำฟังอยู่จริงดังที่เธอว่ำ

และเขำก็รู้ว่ำเธอพูดผิด สิ่งที่รู้สึกไม่ใช่ร่ำงกำย แต่คือหัวใจของ

เขำ

มือของเธอยื่นเข้ำไปใกล้ใบหน้ำของอีกฝ่ำย แล้วไล้ไปตำมเรือน

ผมสีม่วงอ่อน

ใบหน้ำเรียบเฉยรำวกับตุ๊กตำยังนิ่งสนิท แต่ควำมรู้สึกบำงอย่ำง

เริ่มปรำกฏในแววตำ

เธอยิ้มบำงแล้วเอื้อมมือไปที่ท้ำยทอยของอีกฝ่ำย จำกนั้นก�ำเข็ม



38   Residence of Monsters ก๊วนปีศำจอลเวง เล่ม 9

อำคมที่ปักอยู่ในล�ำคอของเขำแน่น

หญิงสำวพึมพ�ำท่องคำถำอย่ำงแผ่วเบำ พลำงใช้นิ้วกดเข็มอำคม

เตม็แรงจนปลำยเขม็แทงเข้ำปลำยนิว้ เลอืดแดงสดไหลจำกตวัเขม็ไปตำม

ล�ำคอขำวซีด

แล้วเธอก็กระชำกเข็มเล่มนั้นออกมำ เข็มเรียวยำวหลุดจำกร่ำงท่ี

ถูกพันธนำกำร

เซิ่นหยำงยิ้มเฝื่อน

เขำไม่ควรท�ำเช่นนั้นเลย

เขำเคยเข้ำใจว่ำ นัน่คอืจุดเริม่ต้นของกำรปลดปล่อยวญิญำณทีถ่กู

พนัธนำกำร โดยไม่รู้สกันดิว่ำ เส้นทำงนัน้จะน�ำไปสูก่ำรท�ำลำยพนัธสญัญำ

พอเขม็ถกูดงึออก อกัขระอำคมกป็รำกฏทัว่ร่ำงสงูใหญ่ทีย่นืแขง็ทือ่ 

ก่อนจะจำงหำยไป จำกนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีก

คิ้วเรียวงำมของหญิงสำวเลิกขึ้นเล็กน้อย เธอเงียบไปครู่หนึ่ง แต่

พอรูว่้ำนัยน์ตำของอกีฝ่ำยก�ำลงัจ้องตรงมำทีเ่ธอ รอยยิม้กป็รำกฏบนใบหน้ำ

“นายรู้ไหมว่าฉันเป็นใคร” เธอถำม

ริมฝีปำกที่เม้มแน่นสั่นระริกเล็กน้อย ปำกที่ไม่เคยได้ขยับเขยื้อน

มำนบัร้อยปีรูส้กึปวดแปลบเมือ่กล้ำมเนือ้ยดืเผยอ เสยีงที่ไม่เคยหลดุจำก

ล�ำคอมำนับร้อยปีแหบแห้งเหมือนอำกำศพยำยำมช�ำแรกผ่ำนช่องคอท่ี

เป็นพังผืด

“เซิ่น”

นั่นคือค�ำแรกที่หลุดจำกปำกเขำ หลังจำกถูกพันธนำกำรมำนับ 

ร้อยปี

นี่คือชื่อของผู้บังคับบัญชำคนที่เก้ำของเขำ เจ้ำนำยของเขำ และ

ผู้หญิงที่ให้ชีวิตใหม่แก่เขำ

นิ้วเรียวรำวกับล�ำเทียนของหญิงสำวแตะเหนือมือของเขำอย่ำง

แผ่วเบำ
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เพรำะยังไม่ได้ถอนเข็มอำคมทั้งหมด เขำจึงยังไม่มีควำมรู้สึกใดๆ 

เหมือนเดิม

แต่เขำมองเหน็ สมองของเขำจินตนำกำรสมัผสัจำกฝ่ำมอืขำวผ่อง 

เขำเดำเอำเองว่ำ คงไม่เรียบลื่นเท่ำใดนัก เพรำะกลำงฝ่ำมือซ้ำยของเธอ

มีแผลบำกเป็นทำงยำว เป็นแผลจำกคร้ังที่เขำทั้งสองออกปฏิบัติภำรกิจ

ด้วยกัน

ครั้งนั้นศัตรูพุ่งเข้ำมำหมำยจะใช้ตะขอยำวโจมตี เธอก�ำลังจะร่ำย

อำคมป้องกัน แต่ไม่ทันกำรณ์ ฝ่ำมือถูกคมเหล็กบำดเป็นทำงยำว คม

ตะขอที่เหวี่ยงเข้ำใส่ฟันลงที่ไหล่ซ้ำยของเขำ แต่ไม่บำดลึกถึงส่วนอก

เพรำะเงื่อนไขของพันธสัญญำและพลังอำคมบังคับให้เขำใช้

ร่ำงกำยปกป้องผูผ้กูพนัธะไม่ให้เป็นอนัตรำย ครัง้นัน้เป็นหนึง่ในรอบทีเ่ขำ

บำดเจ็บปำงตำย เวลำนั้นเขำเองก็ไม่รู้สึกอะไร เขำรู้เพียงว่ำตัวเองอำจ

จะตำย และคิดว่ำในที่สุดก็จะได้เป็นอิสระเสียที

ฝ่ำมือขำวผ่องเลื่อนไปที่หน้ำอกของเขำ “ขอโทษด้วยนะ…” 

น�้ำเสียงเธอฉำยแววรู้สึกผิด “แล้วก็…ขอบคุณมาก”

ริมฝีปำกที่เม้มแน่นสั่นระริกเบำๆ อีกครั้ง เหมือนจะมีค�ำพูดอะไร

หลุดออกมำ

เขำไม่อยำกดูแล้ว

ใบหน้ำหลับพริ้มที่นอนตะแคงอยู่เหนือโต๊ะ จู่ๆ ก็ลืมตำโพลง

เซิน่หยำงค่อยๆ ยนัตวัขึน้นัง่อย่ำงช้ำๆ แล้วยดืตวับดิขีเ้กยีจเหมอืน

แมว มือข้ำงหนึ่งยกขึ้นเกำใบหน้ำที่ทับแฟ้มเอกสำรจนเป็นรอยแดงๆ

หันไปมองนำฬิกำ ตอนนี้ตีสองครึ่ง เขำหลับตำไปไม่ถึงสำมนำที

ด้วยซ�้ำ

“น่ำร�ำคำญจริง...” เซิ่นหยำงหยิบคุกกี้ที่กินไปแล้วคร่ึงชิ้นจำกบน

โต๊ะขึ้นกัด

ใกล้ปีใหม่แล้ว ลูกค้ำและเอกสำรที่ส่งมำยำนุสน้อยลงอย่ำงเห็น
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ได้ชัด แต่เขำไม่มีวันหยุด เมื่อต้องติดแหง็กอยู่ในห้องปิดตำย กำรจัด

เอกสำรและดขู้อมูลภำรกจิ กลำยเป็นควำมบนัเทงิเพยีงอย่ำงเดยีวของเขำ

เขำชอบเคสที่มีคนตำยอย่ำงสยดสยอง ควำมโชคร้ำยของคนอ่ืน

ท�ำให้เขำรู้สึกสบำยใจขึ้นเยอะ

เสยีงสัน่ครดืๆ แว่วมำจำกใต้โต๊ะ เซิน่หยำงดงึเปิดลิน้ชกัแล้วควำน

หำโทรศพัท์ทีอ่ยู่ในนัน้ โทรศพัท์เครือ่งนัน้ไม่ได้เสยีบสำยอะไรเลย หน้ำจอ

ก็มืดสนิท

แต่เสียงริงโทนกลับดังสนั่น

เซิ่นหยำงเอื้อมมือไปรับโทรศัพท์ ฝ่ำมือซ้ำยที่กุมหูโทรศัพท์อยู่นั้น 

มรีอยแผลเป็นพำดเป็นทำงยำว “สวสัดปีีใหม่จ้ะ จะมำกนิข้ำวฉลองปีใหม่

กบัฉนัเหรอ หรอืจะเอำอัง่เปำมำให้ หรอืจะมำตัง้วงเล่นไพ่นกกระจอกทัง้

คืนเลยก็ได้นะ ตอนนี้ขำดอีกแค่สำมขำ ถ้ำพำเด็กน้อยของเธอกับสัตว์

เลี้ยงใหม่มำด้วยกันก็ครบขำพอดีเลย!”

“เริม่แผนกำรขัน้ต่อไปได้ เหยือ่เตรียมฮบุเบด็แล้ว” เสยีงแหบห้ำว

ของขุนพลบูรพำลอดมำจำกปลำยสำย

“วันหยุดยำวฉันยังต้องท�ำงำนอีกเหรอเนี่ย เธอเป็นเถ้ำแก่โรงงำน

นรกหรอืไง” เซิน่หยำงบ่นอบุอบิ “ปกตฉินัแอบช่วยเธอตัง้หลำยครัง้ ปีใหม่

ทั้งทีส่งผลไม้หัวหมูมำเซ่นฉันหน่อยจะเป็นไรไป”

“แล้วนำยก็แอบลอบกัดฉันตั้งหลำยครั้ง ปิดบังฉันตั้งหลำยเรื่อง

เหมือนกันไม่ใช่หรือไง” เสียงกลั้วหัวเรำะตอบจำกปลำยสำย

“ก็คนที่ท�ำธุรกิจกับฉันไม่ได้มีแค่เธอคนเดียวนี่นำ”

“ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงฉนักบันำยไม่ใช่ธรุกจิมำตัง้แต่แรกแล้ว ถ้ำ

เป็นธุรกิจ ฉันคงไม่ยอมอดทนกับพฤติกรรมของนำย แล้วป่ำนนี้นำยคง

นอนอยู่ในตูแ้ช่แขง็ตรงนัน้นำนแล้ว ไม่มทีำงได้นัง่เรือ่ยเฉือ่ยสบำยอำรมณ์

อยู่หน้ำเคำน์เตอร์แบบนี้แน่”

เซิ่นหยำงเคยขอให้เขำหำของนิดๆ หน่อยๆ มำให้เป็นครั้งครำว 
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แต่ส่วนใหญ่เป็นแค่ควำมสนใจชัว่ครัง้ชัว่ครำว พอนกึอะไรได้กเ็อ่ยปำกขอ 

ตอนแรกเขำนึกว่ำเซิ่นหยำงมีแผนกำรอะไรในใจ จนตอนหลังถึงรู้ว่ำ 

เซิ่นหยำงไม่มีเป้ำหมำยอะไรทั้งนั้น เพรำะควำมปรำรถนำหนึ่งเดียวของ

เซิ่นหยำง คือควำมวุ่นวำยและพินำศ

เซิ่นหยำงส่งเสียงหึในล�ำคออย่ำงไม่สบอำรมณ์

จองหองเหลือเกินนะ

แต่เขำไม่คิดถือสำอีกฝ่ำย เพรำะเจ้ำนี่ก็เป็นเพียงหมำกตัวหนึ่งที่

เดินตำมบทละครที่เขำก�ำกับ

“ตอนทีค่นของสมำคมลกัลอบขึน้เรือยำร์กเนอร์ ฉนัไม่รูว่้ำพวกนัน้

ได้ข้อมูลอะไรไปบ้ำง นำยพอมีข่ำวบ้ำงไหม” เสียงจำกปลำยสำยถำมขึ้น

อีกครั้ง

“มสี”ิ เซิน่หยำงแทบกลัน้หวัเรำะไม่อยู ่“ข้อมลูเยอะจนหวัฉนัแทบ

ระเบดิ เยอะจนทกุเร่ืองรวมกนัมัว่ไปหมด เยอะจนฉนัเองแยกไม่ออกแล้ว

ว่ำเธอต้องกำรข้อมูลไหนกันแน่ อีกอย่ำง พอเกิดเรื่องบนเรือนั่น สมำคม

กต็ืน่ตระหนก ตอนนีท้กุฝ่ำยระแวงและตืน่ตวัมำก จะแอบท�ำอะไรลบัหลงั

สมำคมคงไม่ง่ำยเหมือนแต่ก่อนแล้ว”

ปลำยสำยเงียบ

“แต่ว่ำ ถึงฉันจะช่วยเธอหำข้อมูลเรื่องนี้ไม่ได้ ฉันก็ช่วยให้เธอสืบ

จนรู้ควำมจริงของเรื่องนี้ได้นะ”

“หมำยควำมว่ำยังไง”

“แหม...ทีจ่ริงฉนักไ็ม่รูว่้ำควรพดูดีไหม...” เซิน่หยำงแกล้งอ้อมแอ้ม

ไม่ยอมตอบ เขำเอนหลังพิงพนักแล้วใช้ขำทั้งสองยันกับโต๊ะ จนตัวเขำ

พร้อมเก้ำอี้ไถลไปอยู่ตรงหน้ำจิกซอว์ที่ยังต่อไม่เสร็จบนขอบโต๊ะตัวยำว

เขำคว้ำจิกซอว์ขึน้มำสำมชิน้แล้วยกขึน้มองอย่ำงพนิจิครูห่นึง่ ก่อน

จะวำงลงไปประกอบบนภำพ

ชิ้นจิกซอว์ที่วำงลงไปคือขำทั้งสองของปีศำจ
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ก่อนที่คนปลำยสำยจะหมดควำมอดทน เขำก็เอ่ยปำก “คนระดับ

เบื้องบนในสมำคมไม่รู้ว่ำผู้อัญเชิญลักลอบขึ้นเรือยำร์กเนอร์ พวกนั้นไป

ดักรอที่ท่ำเรือ เพรำะมีคนโทร. แจ้งหน่วยรักษำควำมมั่นคงของสมำคม

ตอนเรือใกล้เทียบฝั่ง”

พอเซิน่หยำงพดูจบกร็บีเอำหโูทรศพัท์ออกห่ำงจำกหน้ำของตวัเอง 

เพรำะกลัวว่ำเสียงหัวเรำะจะลอดเข้ำไป

แหม...กำรที่รู้ทุกอย่ำงแต่ต้องแกล้งท�ำเป็นไม่รู้นี่ยำกจริงๆ นะ!

“ใครเป็นคนแจ้ง”

“อกีฝ่ำยไม่ระบชุือ่” เซิน่หยำงแสร้งท�ำเสยีงจรงิจงั “แสดงว่ำพวก

ผูใ้หญ่ในสมำคมไม่ได้เป็นคนส่งผูอ้ญัเชญิกลุม่นัน้ไปสร้ำงควำมวุน่วำยบน

เรือ ต้องเป็นฝีมือของฝ่ำยไหนสักฝ่ำยที่แอบลงมือโดยพลกำร”

“ใครกันที่จะท�ำเรื่องแบบนี้”

“อำจจะเป็นปีศำจของพวกกบฏ หรืออำจเป็นคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

กบักลุม่กบฏกไ็ด้ —แต่นัน่ไม่ใช่เร่ืองส�ำคญั ประเดน็ส�ำคญัอยูท่ี.่..รำยงำน

ที่ฉันส่งให้สมำคมเขียนไว้แบบนั้น” เซิ่นหยำงหัวเรำะ “เพรำะงั้น นี่น่ำจะ

เป็นเรื่องที่แผนกของใครบำงคนต้องเข้ำไปดูแล ใช่ไหมล่ะ”

เสียงถอนใจเบำๆ อย่ำงพอใจแว่วมำจำกปลำยสำย “ขอบใจนะ”

“ขอให้สนุกนะ”

“จะพยำยำมนะ”

“ว่ำแต่ว่ำ ตอนนี้ก็ใกล้ตรุษจีนแล้วนะ ไม่คิดจะกลับบ้ำนสักหน่อย

เหรอ กลับไปเยี่ยมครอบครัวที่ห่ำงหำยกันไปนำน แวะไปสถำนที่เก่ำๆ ที่

เคยไป ไม่แน่อำจจะได้อะไรที่คิดไม่ถึงกลับมำก็ได้”

ต่อมควำมอยำกแกล้งในตัวเซิ่นหยำงก�ำลังท�ำงำนอย่ำงแข็งขัน 

กำรปล่อยให้ทุกอย่ำงด�ำเนินไปตำมพลอตเร่ืองที่วำงไว้ก็สนุกดี แต่บำง

ครัง้เขำกอ็ยำกโยนเหยือ่เลก็ๆ น้อยๆ ออกไป เผือ่จะเกดิเรือ่งวุน่วำยใหญ่

โตน่ำสนุกกว่ำเก่ำ
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เสียงหัวเรำะหึอย่ำงไม่สบอำรมณ์ตอบกลับมำจำกปลำยสำย

“ที่ที่มีแค่ฉันคนเดียวไม่เรียกว่ำบ้ำน”

 

กลางดึก ผู้มาเยือนหกคนก้าวเท้าเข้าสู่โรงฌาปนกิจยานุสกลาง 

ทุ่งโล่งกว้ำงอันเงียบเหงำ

แขกเพยีงกลุม่เดยีวในช่วงวนัตรุษจีน ช่วยให้โรงฌำปนกจิอนัเงยีบ

ร้ำงเกิดไออุ่นขึ้นมำบ้ำง

เซิ่นหยำงใส่เสื้อเชิ้ตฮำวำย แว่นกันแดดคำดเหนือศีรษะ มำลัย

ดอกไม้คล้องรอบล�ำคอ ในมือถือลูกมะพร้ำวเสียบหลอดดูด นอนอย่ำง

สบำยอำรมณ์อยู่เหนือเก้ำอี้ตัวยำวด้ำนหลังเคำน์เตอร์ รำวกับก�ำลังพัก

ร้อนอยู่ที่เกำะบำหลี ไม่เหมือนอยู่ในฤดูหนำวแม้แต่นิดเดียว

กำรท�ำอะไรขัดกำลเทศะ เป็นควำมบันเทิงส่วนตัวอย่ำงหนึ่งของ

เขำ

“ฉนับอกว่ำทกุคนต้องมำให้ครบไม่ใช่เหรอ ท�ำไมมคีนไม่มำ” เขำ

ดูดน�้ำมะพร้ำวในมือพลำงเลิกคิ้วถำม

“ขำดที่ไหนกัน แค่นับเลขยังนับไม่ครบเลย หรือนำยเอำหัว

กระแทกกะลำมะพร้ำวจนสมองแหลกหมดแล้ว” ฉงหลงสวนทันควัน

“แหม...พวกชอบแดกดันนี่ฉลำดเหลือเกิ๊น ฉันว่ำกะโหลกเธอก็

เหมอืนกบัมะพร้ำวนีแ่หละ แค่ควำมหนำของเปลอืกอย่ำงเดยีวกก็นิเนือ้ที่

ไปเจด็ในสบิแล้ว” เซิน่หยำงหวัเรำะคกิคกัก่อนจะหมนุเก้ำอี้ไปหำทวีทีีอ่ยู่

อีกด้ำนของห้อง หันหลังให้เควตซัลกับคนอื่นอย่ำงไม่ยี่หระ “เฟิงผิงหลัน

ไม่มำด้วย ยังไม่ครบตำมเงื่อนไขที่ฉันต้องกำร”

“เขำเป็นมนษุย์ ครัง้นีเ้ป็นเรือ่งภำยในทีเ่รำต้องจดักำรกนัเอง เขำ

ไม่เกี่ยว” เควตซัลเอ่ยเสียงเย็น

“เกี่ยวหรือไม่เกี่ยวฉันเป็นคนตัดสิน” เซิ่นหยำงกดเปลี่ยนช่องไป

เรื่อยๆ อย่ำงสบำยอำรมณ์ “พำเขำมำที่นี่”
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“ท�ำไม”

“ตอนนี้เธอต้องกำรควำมช่วยเหลือจำกฉัน ดังนั้นคนตั้งกฎคือฉัน 

ฉนัจะยอมบอกข้อมลูทัง้หมดกต่็อเมือ่ทกุคนมำครบแล้ว อย่ำให้ฉนัต้องพดู

อะไรซ�้ำหลำยครั้ง” เซิ่นหยำงเงยหน้ำแล้วหันไปยิ้มให้เควตซัล “แน่นอน

ว่ำเธอจะปฏิเสธแล้วไปจำกที่นี่เสียก็ได้ เพรำะจะยังไง ถ้ำทั้งสองฝ่ำยยัง

มีชีวิต สักวันก็ต้องได้เจอกัน”

ควำมเย็นเยียบในแววตำของเควตซัลเย็นจัดยิ่งกว่ำลมหนำวด้ำน

นอก

ปีศำจทั้งหลำยหันไปมองเควตซัล รอฟังกำรตัดสินใจของเขำ

เควตซัลหันไปมองตงย่ำกับคนอื่นแล้วออกค�ำสั่ง “จับตำดูเขำไว้ 

เดี๋ยวฉันกลับมำ”

หลังจำกนั้นโดมวำร์ปก็ผุดขึ้นครอบร่ำงสูงใหญ่ ก่อนจะผลุบหำย

ไปทันที

 

รุ่งสาง คฤหาสน์สีขาวเหนือเนินเขาเงียบสนิท

เงียบผิดปกติ

เฟิงผิงหลันที่ก�ำลังหลับสนิท ถูกควำมรู้สึกหวำดผวำพุ่งเข้ำจู่โจม

โดยไม่ทันตั้งตัว เหมือนมีใครตบหน้ำเขำเต็มแรง กระชำกให้หลุดจำก

ควำมฝันและเหวี่ยงเขำกลับสู่โลกควำมจริงอย่ำงทำรุณ

เขำผุดลุกขึ้นนั่งอย่ำงตื่นตระหนก ตำเบิกกว้ำง ควำมง่วงงุนหำย

เป็นปลิดทิ้ง เขำนั่งอยู่บนเตียง เหลียวมองควำมมืดรอบด้ำน ในหัวรู้สึก

มึนงง

แต่ว่ำควำมหวำดวติกในใจยงัคกุรุ่น ควำมรูส้กึนัน้รนุแรงจนเขำไม่

อำจปล่อยไว้ ไม่อำจล้มตัวกลับไปนอนต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

เฟิงผิงหลันเอำมือทำบเหนืออก รู้สึกได้ว่ำหัวใจก�ำลังเต้นรัวด้วย

ควำมกลัว
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เกิดอะไรขึ้น...

เขำเกำหวัอย่ำงงนุงง ก่อนจะลกุจำกเตยีงแล้วเดนิออกไปนอกห้อง

วนิำททีีป่ระตเูปิด กระดำษแผ่นหนึง่กร่็วงหลดุจำกขอบประต ูแล้ว

ปลิวลงข้ำงเท้ำเขำ

อะไรน่ะ?

เฟิงผิงหลันย่อตัวไปเก็บกระดำษขึ้นมำ บนนั้นมีข้อควำมเพียง

บรรทัดเดียว

มคีนแจ้งข่าวองค์ชายชาเคดให้พวกเรารู ้พวกเราต้องออกเดนิทาง

สักระยะ ไม่แน่ใจว่ากลับเมื่อไร รักษาตัวด้วย

ลำยมือของตงย่ำ...

เฟิงผิงหลันมองกระดำษในมือ เขำยืนนิ่งอยู่กับที่ ในสมองมีแต่

ควำมว่ำงเปล่ำ

บนกระดำษมีค�ำยี่สิบค�ำ แต่สำยตำของเขำ หยุดอยู่ท่ีค�ำเพียง 

ค�ำเดียว—

“พวกเรำ”

ค�ำว่ำ “พวกเรำ” ในข้อควำมนี้ ไม่มีเขำรวมอยู่ด้วย

อำกำศเย็นมำก แต่เขำรู้สึกว่ำควำมเย็นเยียบที่แผ่มำจำกกระดูก

สันหลังหนำวยะเยือกกว่ำลมหนำวหลำยเท่ำ

เฟิงผิงหลันรีบเดินลงชั้นล่ำง เขำวิ่งวนส�ำรวจทุกตำรำงนิ้วใน

บ้ำน และเปิดเข้ำไปในห้องทุกห้องของเหล่ำปีศำจ

หลงัท�ำควำมสะอำดคร้ังใหญ่ประจ�ำปี ห้องทกุห้องสะอำดและเป็น

ระเบียบมำก ของใช้ส่วนตัวของทุกคนวำงไว้อย่ำงเรียบร้อยตำมต�ำแหน่ง

ที่เคยอยู่

แต่คนที่เคยอยู่ในห้องเหล่ำนี้ ไม่อยู่แล้ว

เฟิงผิงหลันยืนนิ่งอยู่กับที่พักหนึ่ง ก่อนจะเดินกลับขึ้นชั้นสำมไป

อย่ำงช้ำๆ
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เขำมองห้องของเควตซัลที่อยู่สุดระเบียงทำงเดินชั้นสำม ก่อนจะ

ค่อยๆ เดินเข้ำไปใกล้แล้วเปิดประตูเข้ำไป...

ว่ำงเปล่ำ!

แม้เขำจะรูแ้ก่ใจว่ำไม่มีใครอยู ่แต่กอ็ดไม่ได้ทีจ่ะหวงั ไม่แน่ว่ำอำจ

ไม่เป็นอย่ำงที่เขำคิด ไม่แน่ว่ำเควตซัลอำจอยู่ในห้อง และก�ำลังมอง 

ผู้บุกรุกที่ล่วงล�้ำเข้ำมำโดยไม่ขออนุญำตด้วยสำยตำไม่พอใจ

เฟิงผิงหลันยืนอยู่กลำงห้องอันว่ำงเปล่ำ

ห้องนั้นยังคงเหมือนเดิมทุกอย่ำง เหมือนครั้งแรกที่เขำถือวิสำสะ

เดินเข้ำมำ พอกวำดตำมองไปโดยรอบ ก็เห็นเพียงเฟอร์นิเจอร์จ�ำเป็น 

ไม่กี่ชิ้น เหมือนไม่เคยมีใครอยู่ในห้องนี้

หลังจำกเงียบไปครู่หนึ่ง จู่ๆ เฟิงผิงหลันก็หัวเรำะคิกคักอย่ำง

อำรมณ์ด ี“ฮิๆ ๆๆ! ฉนัอยู่ในห้องของเควตซลัละ! ว้ำววว! ไม่มีใครอยูบ้่ำน

เลยด้วย ฉันจะท�ำอะไรในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ก็ได้ ไม่มีใครรู้แน่นอน!”

เขำพุ่งไปที่ฟูกบนเตียงอย่ำงตื่นเต้นสุดขีด ก่อนจะกระโดดขึ้น 

นอนแล้วดงึผ้ำนวมมำกอดไว้แน่นแนบอก แล้วเอำหน้ำซกุไปบนหมอนอนั 

นุ่มนิ่ม

“ว้ำววว! ดคูวำมนุม่จนบรรยำยไม่ถกูของหมอนนีส่ิ...” เฟิงผงิหลนั

ยิ้มเผล่อย่ำงเจ้ำเล่ห์เหมือนคุณลุงบ้ำกำม ก่อนจะกำงมือทั้งสองแล้วถลำ

เข้ำตะครุบผ้ำนวมกับหมอนเต็มแรง “ฉันจะทิ้งกลิ่นของฉันไว้ให้ทั่วเลย! 

ทิง้ไว้เป็นตรำประทบัแทนตวัฉนั! ให้กลิน่พุง่เข้ำแทรกซมึทัว่โพรงจมกูและ

เส้นปรำณของเควตซัล ให้ทุกลมหำยใจเข้ำออกเป็นกลิ่นของฉันทั้งหมด

เลย! ฮ่ำๆๆๆๆ!”

เฟิงผิงหลันวำดขำไปรอบๆ เตียงอยู่ครู่หนึ่ง จำกนั้นเอำมือกอด

หมอนแล้วพลิกตัวไปอีกด้ำน

“อ๊ะ!”

เขำกะระยะห่ำงของขอบเตยีงพลำดไป ท�ำให้กลิง้ตกลงไปกองอยู่
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กับพื้น

เฟิงผิงหลันร้องโอยด้วยควำมเจ็บ เขำล้มหน้ำคว�่ำอยู่บนพื้น แต ่

ไม่คิดจะยันตัวลุกขึ้น

เงียบจังเลย

ควำมกลัวพุ่งเข้ำจู่โจมอีกครั้ง

ไม่ได้

เขำไม่ชอบควำมรู้สึกแบบนี้ ไม่ชอบควำมเงียบแบบนี้

ต้องไล่ควำมรู้สึกนี้ออกไปจำกหัวให้ได้

“แค่เดินทำงเท่ำนั้นเอง ไม่ใช่ว่ำจะไม่กลับมำเสียหน่อย” เฟิงผิง-

หลันพึมพ�ำกับตัวเอง

แต่พวกเขำอำจไม่กลับมำอีกก็ได้

สมองส่งเสียงเตือนให้เขำนึกถึงควำมเป็นจริง

เฟิงผิงหลันขมวดคิ้ว “ถ้ำไม่กลับมำ ก็แปลว่ำพวกเขำเจอตัวองค์

ชำยชำเคดแล้ว ซึง่เป็นเรือ่งทีด่ ีอกีอย่ำงฉนักเ็ตรยีมใจไว้แต่แรกแล้วด้วย”

เตรียมใจไว้แล้ว

แต่เขำเตรียมพร้อมแล้วแน่หรือ ท�ำใจได้แน่หรือ

“แน่นอนสิ ฮ่ำๆๆๆ...”

เฟิงผงิหลนัหวัเรำะแห้งๆ สองทกีเ็งยีบไป เพรำะกระทัง่เขำเอง ยงั

รู้สึกว่ำเสียงหัวเรำะของตัวเองระคำยหูเหลือเกิน “ฉันชินแล้ว ฉันชินกับ

กำรอยู่คนเดียว หลังจำกเควตซัลกับคนอื่นไปจำกที่นี่ ฉันก็จะกลับไปใช้

ชีวิตเหมือนเดิมเหมือนสมัย ม.ต้น ที่ผ่ำนมำฉันก็ใช้ชีวิตแบบนั้นมำตลอด

ไม่ใช่หรือไง ไม่เห็นจะยำกตรงไหนเลย”

ใช่...แต่ว่ำ แต่ก่อนเขำไม่รู้ว่ำกำรมีคนอื่นอยู่ข้ำงๆ รู้สึกอย่ำงไร

ตอนนี้เขำรู้แล้ว เขำเคยชินกับกำรมีคนอยู่เคียงข้ำงเสียแล้ว หำก

สูญเสียพวกเขำไป เขำจะยังท�ำตัวให้ชินกับควำมเหงำได้เหมือนเดิมหรือ

ไม่
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“หนวกหูจริงเชียว...”

เขำรู้สึกว่ำควำมคิดของตัวเองเสียงดังหนวกหูเหลือเกิน

เขำหลับตำลง แล้วสูดกลิ่นจำงๆ ที่ติดอยู่บนหมอนในอ้อมกอด

อย่ำงเงียบเชียบ

เขำนกึถงึเหตกุำรณ์หนึง่ทีเ่กดิขึน้เมือ่นำนมำแล้ว สมยัทีเ่ขำยงัเดก็ 

เขำเคยแอบเข้ำไปนอนในห้องของพี่จิ้งเฟิงในวันที่อำกำศหนำวมำก

ครั้งนั้นเขำร้องไห้สะอึกสะอื้น แถมยังงอแงไม่หยุด พยำยำมอ้อน

พีจ่ิง้เฟิงอย่ำงเอำเป็นเอำตำย จนสดุท้ำยพีจ้ิ่งเฟิงต้องยอมให้เขำนอนด้วย

แม้จะไม่เต็มใจ

เขำอยำกขยับเข้ำไปใกล้พี่จ้ิงเฟิงให้รู้สึกอุ่น แต่พ่ีจิ้งเฟิงกลับขยับ

หนีแล้วหันหลังให้เขำ

เขำซึง่ยงัเดก็กลวัว่ำพีจ้ิ่งเฟิงจะหล่นจำกเตยีง จงึไม่เขยบิเข้ำไปใกล้ 

ได้แต่นอนมองแผ่นหลังของพี่จิ้งเฟิงอยู่นำนจนหลับผล็อยไป

วันรุ่งขึ้นพี่จิ้งเฟิงย้ำยออกไปอยู่ที่อื่น และไม่กลับไปที่ห้องนั้นอีก 

เขำจ�ำได้เพียงว่ำเวลำนั้นพอนอนบนเตียงของพี่จิ้งเฟิง ยิ่งรู้สึกหนำวกว่ำ

นอนบนเตียงของตัวเอง

เหมือนตอนนี้ไม่มีผิด

สวบ

เสียงเสียดสีแผ่วเบำแว่วมำจำกพื้น

ตอนแรกเฟิงผงิหลนัคดิว่ำเป็นเสยีงลมจงึไม่ได้ใส่ใจ ยงัคงหลบัตำ

แล้วนอนคว�่ำกับพื้นในท่ำเดิม

วนิำทต่ีอมำ พละก�ำลงัวบูหนึง่กท็ำบลงเหนอืหลงัและไหล่ของเขำ 

ดึงให้เขำลุกขึ้นจำกพื้น

“เฟิงผิงหลัน!”

เฟิงผิงหลันที่จู ่ๆ ก็ถูกดึงให้ลุกโดยไม่ทันตั้งตัวสะดุ้งโหยง ตำ 

ทั้งสองเบิกกว้ำง
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“อ๊ะ! คะ...เควตซัล!?”

เควตซัลกลับมำแล้วเหรอเนี่ย!? แย่แล้ว ผ้ำปูเตียงกับผ้ำนวมถูก

รื้อเละเทะไปหมดเลย แถมตัวกำรยังถูกจับได้คำหนังคำเขำอีกต่ำงหำก!

“คือว่ำ...ผมไล่จับจิ้งจกน่ะครับ พอดีได้ยินเสียงจิ้งจกร้องจำกห้อง

เควตซลั เลยกลวัว่ำพวกมนัจะแอบท�ำอะไรไม่ดงีำมในพืน้ทีศ่กัดิส์ทิธิข์อง

ห้องนี้...” โอ ไม่นะ เขำลืมไปว่ำฤดูกำลนี้ไม่มีจิ้งจก! เหตุผลนี้ไม่อำจหำ

หลักฐำนยืนยันใดๆ ได้เลยในเชิงวิทยำศำสตร์—

อ๊ะ? เดี๋ยวก่อนนะ!

เฟิงผิงหลันกะพริบตำปริบๆ เขำเพิ่งตระหนักว่ำตัวเองอยู่ใน

สถำนกำรณ์แบบไหน

เควตซัลกึ่งคุกเข่ำอยู่ข้ำงตัวเขำ มือหน่ึงพยุงไหล่ของเขำไว้ ท่ี

ส�ำคญักว่ำนัน้คอื ในนยัน์ตำสม่ีวงทีเ่ปล่งประกำยระยบัคูน่ัน้ ฉำยแวววติก

และเป็นห่วงอย่ำงเห็นได้ชัด

“เควตซัล?” เฟิงผิงหลันลองเอ่ยเรียกอีกฝ่ำยเป็นกำรหยั่งเชิง

“นำยไม่เป็นไรใช่ไหม” พอเห็นว่ำเฟิงผิงหลันไม่มีอะไรผิดปกติ 

เควตซัลก็ปล่อยมือ

“อื้อ น่ำจะไม่เป็นไรนะครับ”

เควตซัลลุกขึ้นยืน ควำมกังวลในแววตำหำยไปแล้ว ร่ำงสูงเหลือบ

มองคนร่ำงเล็กกว่ำที่ก�ำลังนั่งอยู่บนพื้นด้วยสำยตำเย็นเยียบ ก่อนจะเค้น

ถำมเสียงแข็งว่ำ “ท�ำไมลงไปนอนอยู่บนพื้น”

“เอ่อ...เพรำะว่ำ...ไม่อยำกลกุขึน้ยนืน่ะครบั” เฟิงผงิหลนัไม่รูว่้ำจะ

ตอบอย่ำงไรด ีเพรำะทีจ่ริงเขำเองกไ็ม่รู้เหมอืนกนัว่ำตวัเองก�ำลงัท�ำอะไร

อยู่

เควตซัลมองเฟิงผิงหลันด้วยแววตำเรียบเฉย ก่อนจะเอ่ยด้วย 

น�้ำเสียงไร้ควำมรู้สึกว่ำ “ลุกขึ้น ไปกันได้แล้ว”

“ไปไหนเหรอครับ”
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“ยำนุส”

“เอ๋!? มีภำรกิจใหม่เหรอครับ” เฟิงผิงหลันลุกขึ้นยืน “จะไปยังไง

เหรอครับ อำจำรย์อินส่งรถมำรับหรือเปล่ำ”

“ใช้วิถีเงำ”

เขำไม่ปล่อยให้เฟิงผงิหลนัมเีวลำซกัไซ้ ฝ่ำมอืของเควตซลัหงำยขึน้

แล้วกวักเบำๆ ไปในอำกำศ

เงำบนพื้นเริ่มเคลื่อนไหวเหมือนระลอกคลื่น ก่อตัวขึ้นเป็นก�ำแพง

เงำควำมสูงรำวสองเมตร โอบคลุมรอบร่ำงของเฟิงผิงหลันกับเควตซัล

เงำทีต่ัง้ตระหง่ำนโค้งลงครอบเหนอืพืน้แล้วยบุตวัสูส่ภำพรำบแบน

เหมือนปกติ แต่เงำของคนทั้งสองที่เดิมทอดยำวอยู่บนพื้น เวลำนี้หำยวับ

ไปแล้ว

“ที่แท้มิติในอำคมเงำก็หน้ำตำแบบนี้นี่เอง...” เฟิงผิงหลันเหลียว

มองรอบตัวอย่ำงพินิจ

นี่เป็นครั้งแรกที่เขำได้เข้ำมำในมิติเงำของเควตซัล ตอนแรกเขำ

นึกว่ำในนี้จะมืดสนิท ยื่นมือออกไปแล้วมองไม่เห็นนิ้วของตัวเอง แต่สิ่งที่

เห็นตรงหน้ำต่ำงจำกที่คิดอย่ำงสิ้นเชิง

รอบด้ำนมืดสลัว ระดับแสงเหมือนยำมพลบค�่ำช่วงก่อนฝนตกที่มี

เมฆด�ำเกำะกลุ่มหนำ กระนั้นก็ไม่มืดสนิทเหมือนตอนกลำงคืน เพรำะมี

กลุม่แสงมำกมำยล่องลอยอยู่ในอำกำศ มตีัง้แต่ขนำดใหญ่เท่ำก้อนกรวด

ไปจนถึงเล็กจิ๋วเหมือนอณูฝุ่น กลุ่มแสงทั้งเล็กใหญ่ทอแสงสว่ำงบ้ำงสลัว

บ้ำง พร่ำงพรำวทั่วไปทุกที่

“เหมือนอยู่ในท้องฟ้ำที่เต็มไปด้วยดวงดำว...ผมเป็นรำชันแห่ง

จักรวำล แล้วดวงดำวทั้งหมดก็โคจรรอบตัวผม...เจ๋งเลย!”

เควตซัลที่เดินน�ำอยู่ด้ำนหน้ำ มุมปำกเผลอยกขึ้นเป็นรอยยิ้มบำง

โดยไม่รู้ตัว

เฟิงผงิหลนัเจออะไรกต็ืน่เต้นไปหมด เร่ืองเลก็น้อยธรรมดำแค่ไหน
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ในสำยตำเขำ กลำยเป็นเรื่องล�้ำค่ำและแปลกใหม่ไปเสียทุกอย่ำง

ไม่เคยมีใครเอ่ยชมมิติเงำเช่นนี้มำก่อน มีแค่เฟิงผิงหลันเท่ำนั้นที่

จะพูดอะไรแบบนี้

เขำเคยพำองค์ชำยชำเคดเดนิทำงด้วยวถิเีงำ แต่เมือ่เหน็โลกในมติิ

เงำ องค์ชำยเพียงตรัสว่ำ “ในเงาไม่ควรมีแสงสว่าง”

เควตซัลขมวดคิ้วเมื่อรู้ตัวว่ำเขำเผลอเอำเฟิงผิงหลันไปเทียบกับ

องค์ชำยชำเคดโดยไม่ตั้งใจ

ในฐำนะข้ำรำชบริพำร เขำไม่ควรมีเจ้ำนำยสองคน ไม่ควรรวนเร 

และยิ่งไม่ควรคิดวิจำรณ์เจ้ำนำย

เขำต้องรีบหำตัวองค์ชำยชำเคดให้เจอโดยเร็วที่สุด...

ไม่เช่นนั้น เขำไม่รู้ว่ำตัวเองจะถล�ำลึกไปมำกกว่ำนี้อีกแค่ไหน

เควตซัลเร่งฝีเท้ำ เฟิงผิงหลันต้องก้ำวเร็วจนกลำยเป็นวิ่งเหยำะๆ 

ถึงจะตำมทัน

“เควตซัล คนอื่นไปไหนเหรอครับ ทุกคนอยู่ที่นั่นหมดแล้วเหรอ”

“ใช่”

“ออกเดินทำงกลำงดึกแบบนี้ คงเป็นภำรกิจด่วนมำก พวกหัวหน้ำ

ห้องไปกบัพวกเรำด้วยไหม เสยีวหลิว่กบัคนอืน่ๆ จะไปเจอกบัพวกเรำทีน่ัน่

เลยหรือเปล่ำ”

“นี่ไม่ใช่ภำรกิจของสมำคม”

“อ้อ! โอเคครับ” เฟิงผิงหลันพยักหน้ำแล้วไม่ซักไซ้อะไรอีก เขำรู้

ดีว่ำเควตซัลตอบค�ำถำมเท่ำที่จ�ำเป็นเท่ำนั้น ซักไซ้มำกควำมไปอีกฝ่ำยก็

ไม่พูดอะไรอีกอยู่ดี

หลังจำกเดินอย่ำงเงียบๆ ไปได้ครู่หนึ่งเฟิงผิงหลันก็ถำมขึ้นอีก 

“สรุปแล้ว เกิดอะไรขึ้นเหรอครับ”

เควตซัลไม่ตอบ

ผ่ำนไปอีกสักพัก เฟิงผิงหลันก็เริ่มชวนคุยเร่ือยเปื่อยเพ่ือท�ำลำย
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ควำมเงียบ

“เมื่อกี้ผมนอนๆ อยู่ก็สะดุ้งตื่น พอออกจำกห้องนอนเลยรู้ว่ำ 

ทุกคนออกจำกบ้ำนไปแล้ว จะว่ำไป พวกเรำเหมือนมีสัญญำณจูนถึงกัน

เลยเนอะ! ครั้งหน้ำเควตซัลลองกัดนิ้วตัวเองแรงๆ ดูนะครับ ไม่แน่ว่ำผม

อำจจะปวดแปลบทีห่วัใจกไ็ด้! แต่ไม่แน่ใจว่ำถ้ำกดันิว้เท้ำจะจนูถงึกนัดว้ย

ไหม เควตซลัก้มกดันิว้เท้ำตวัเองถงึไหมครับ ผมท�ำได้นะ! ผมหมำยควำม

ว่ำผมก้มกัดนิ้วเท้ำตัวเองได้ ไม่ได้หมำยควำมว่ำจะกัดนิ้วของคุณนะ แต่

มำคิดดูให้ดี ผมก็กัดนิ้วเท้ำคุณได้แหละ ขอแค่คุณยื่นเท้ำมำตรงหน้ำผม

ก็โอเคแล้ว อ้อ จะว่ำไป ‘Your Feet’ นี่เหมือนชื่อหนังอะไรสักเรื่องเลย

เนอะ...”

“เงยีบได้ไหม” เขำชนิกบัควำมปำกมำกของเฟิงผงิหลนัตัง้นำนแล้ว 

แต่เขำไม่อยำกฟัง เพรำะกลัวว่ำถ้ำเป็นแบบนี้นำนเข้ำ เขำจะกลำยเป็น

คนที่ไม่ชินกับควำมเงียบ

“อ้อ โอเคครับ” เฟิงผิงหลันเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดเบำๆ ว่ำ 

“เมื่อกี้ ผมนึกว่ำทุกคนทิ้งผมไปซะแล้ว”

เควตซัลนิ่งฟัง

“โชคยังดีที่เควตซัลโผล่มำ ฮิๆๆๆ...”

เฟิงผิงหลันหัวเรำะคิกคักก่อนจะเงียบไปอีก สักพักถึงพูดเบำๆ ว่ำ 

“ถ้ำ...ถ้ำพวกคุณจะไป ต้องบอกผมนะครับ อย่ำแอบหนีไปเงียบๆ”

เขำพร้อมยอมรับกำรจำกลำทีม่รีอยยิม้เป้ือนครำบน�ำ้ตำ แต่ไม่อำจ

ท�ำใจยอมรับกำรถูกทอดทิ้งโดยไม่บอกกล่ำว

ควำมเงียบยำวนำนแทรกซึมเข้ำสู่บรรยำกำศ

เฟิงผงิหลนัคดิว่ำเควตซลัคงไม่สนใจตอบรบัค�ำขอของเขำ แต่แล้ว

เสียงทุ้มลึกก็แว่วมำจำกร่ำงสูงด้ำนหน้ำ

“ได้ ฉันจะบอกให้รู้...”

เขำรูว่้ำเฟิงผงิหลนักลวักำรถกูทอดทิง้ กลวักำรถกูลมื ครัง้หนึง่เขำ
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เคยให้ค�ำสัญญำเช่นนี้แล้ว แต่หลังจำกค�ำสำปถูกท�ำลำย เฟิงผิงหลันคง

จ�ำเรื่องนั้นไม่ได้

เฟิงผิงหลันตำเป็นประกำยขึ้นมำทันที เขำดีใจจนอกแทบระเบิด 

รำวกับแสงตะวันที่เปล่งประกำยเจิดจ้ำอย่ำงร้อนแรงเหนือเขตเส้น 

ศูนย์สูตรในยำมเที่ยงวันของเดือนที่ร้อนที่สุด

เขำอยำกพูดอะไรมำกกว่ำนี้ แต่เขำรู้สึกเวียนหัวมำก ตั้งแต่วินำที

แรกทีย่่ำงเท้ำเข้ำสูม่ติเิงำ ทัง้อำกำรยงัรุนแรงขึน้ทกุขณะ เขำรูส้กึเหมอืน

ก�ำลังก้ำวไปบนปุยนุ่น เอียงไปเอนมำ แต่เขำต้องต้ังสติไว้ ต้องรักษำ

ควำมเร็วในกำรเดินเพื่อตำมร่ำงสูงข้ำงหน้ำให้ทัน

รำวยี่สิบนำทีหลังจำกนั้น มิติเงำยิ่งมืดลงทุกขณะ จนรอบด้ำน

เหลือกลุ่มแสงเพียงไม่กี่จุด แล้วเควตซัลก็หยุดเดิน

“ถึงแล้ว”

เงำมืดที่ห้อมล้อมร่ำงของทั้งสองเลื่อนลงสู่พ้ืนรำวกับม่ำนบังแสง 

เผยให้เห็นห้องสว่ำงไสวที่อยู่ด้ำนนอก

ภำพทีป่รำกฏในดวงตำของเฟิงผงิหลนั คอืห้องโถงใหญ่อนัคุน้เคย

ในชั้นใต้ดินของยำนุส และตงย่ำกับคนอื่นๆ

“อ้อ ตัวเอกของเรื่องมำซะที!” เซิ่นหยำงขว้ำงมะพร้ำวที่ดื่มหมด

แล้วไปอีกมุมห้อง พอหันมำเห็นวัตถุสีขำวที่เฟิงผิงหลันกอดไว้ คิ้วก็เลิก

ขึ้นเล็กน้อย “เธอเอำอะไรมำด้วยน่ะ ของฝำกเหรอ”

เฟิงผิงหลันตั้งสติได้ แล้วก้มมองวัตถุที่หนีบไว้ใต้แขน

“อ้อ นี่คือหมอนของเควตซัลน่ะครับ! เมื่อกี้ผมไปท่ีห้องของ

เควตซัลมำ เลยเผลอหยิบติดมือมำด้วย” เพรำะจู่ๆ เควตซัลก็โผล่มำ เขำ

ไม่ทันตั้งสติเลยเอำหมอนติดมำด้วย

 “ห้องของเควตซัล?” ใบหน้ำของเซิ่นหยำงปรำกฏรอยยิ้มเจ้ำเล่ห์

เหมือนมีบำงอย่ำงแอบแฝง เขำหันไปมองเควตซัลแล้วพูดว่ำ “หำยไป 

ไม่ถึงครึ่งชั่วโมง ก็รีบลอดรูเข็มไปหำควำมสุขอย่ำงฉับไวขนำดนี้ ไม ่
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ธรรมดำจริงๆ นะน้องชำย”

ใบหน้ำของเควตซัลยังเรียบเฉย ไม่สนใจค�ำเย้ำแหย่ของเซิ่นหยำง 

ขณะที่เขำก�ำลังจะเร่งให้เซิ่นหยำงรีบเข้ำประเด็น เฟิงผิงหลันก็พูดแทรก

ขึ้นก่อน เขำเถียงเซิ่นหยำงด้วยน�้ำเสียงหนักแน่นว่ำ

“ผมไม่แน่ใจว่ำคุณหมำยควำมว่ำยังไง แต่ผมต้องขอพูดเพื่อ

ปกป้องศกัดิศ์รขีองเควตซลัว่ำ กำรใช้เขม็เพือ่เปรยีบเทยีบกบัเควตซลัเป็น

เรื่องที่ไม่เหมำะสมอย่ำงยิ่ง เควตซัลต้องเป็นดำบวิเศษที่ทั้งแหลมคม 

เฉยีบขำด และน่ำเกรงขำม ทนัททีีช่กัดำบออกมำเหล่ำศตัรตู้องหวำดกลวั

จนคุกเข่ำลงศิโรรำบ—” 

“กรุณำเงียบ” เควตซัลเตือนเสียงเข้มก่อนจะหันไปมองเซิ่นหยำง 

“มำกันครบแล้ว บอกข้อมูลมำ”

“หวังว่ำครั้งนี้จะเป็นข่ำวที่มีประโยชน์นะครับ” ตงย่ำเอ่ยอย่ำงมี

มำรยำท “ครั้งที่แล้วหลังจำกรับภำรกิจเรือยำร์กเนอร์ พวกเรำไม่ได้ข่ำว

เรื่ององค์ชำยชำเคดเลยสักเรื่อง สิ่งเดียวที่รู้คือองค์ชำยสำมและเหล่ำ 

ลูกสมุนสุขสบำยดีและได้เสพสุขเต็มที่บนโลกมนุษย์”

“อำจจะมีก็ได้ แต่เธอพลำดไป แต่ถ้ำจะพูดให้ถูกกว่ำนั้น ก็เป็น

ควำมผิดของฉันเอง” เซิ่นหยำงเหลือบมองเฟิงผิงหลันแวบหนึ่ง

ถ้ำไม่ใช่เพรำะเขำเกดิใจอ่อนชัว่วบูดงึเฟิงผงิหลนัออกจำกทีน่ัน่ คน

ทัง้หมดทีย่นือยูต่รงหน้ำเขำตอนนีค้งตำยกนัหมดแล้ว กระทัง่ตวัเขำเองก็

อำจถูกก�ำจัดให้สิ้นซำกไปพร้อมกันด้วย

พอรู้ตัวว่ำเซิ่นหยำงก�ำลังมองเขำ เฟิงผิงหลันก็ยิ้มกว้ำงให้อีกฝ่ำย

อย่ำงใสซื่อ

ไม่เป็นไร แค่ละครสั้นคั่นฉำกที่ท�ำให้สะดุดนิดหน่อย จะอย่ำงไรก็

ยังไม่ถึงเวลำ เพื่อฉำกจบที่น่ำตื่นตะลึงยิ่งกว่ำ เขำพร้อมจะรอ

เซิน่หยำงพดูต่ออย่ำงมัน่ใจ “ฉนัมัน่ใจว่ำตอนนีม้คีนทีรู่ว่้ำองค์ชำย

ที่รักของพวกเธออยู่ที่ไหน แถมไม่ใช่แค่ข่ำวครำวขององค์ชำยน้อยอย่ำง
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เดียว ไม่ว่ำจะพวกเธอจะอยำกรู้เรื่องอะไร คนที่ว่ำนี้ตอบได้ทุกค�ำถำม”

“ใครกันจะเก่งกำจขนำดนั้น” ฉงหลงยังไม่อยำกเชื่อ

“ทุกคนต้องเคยได้ยินชื่อของเธอแน่นอน” เซิ่นหยำงเว้นจังหวะ 

ครู่หนึ่งก่อนจะประกำศเสียงดังกังวำน

“ซำโคน่ำ แม่มดผู้ล่วงรู้อนำคตแห่งสรรพสิ่ง หรือที่รู้จักกันในนำม

รำชินีแห่งต�ำหนักพยำกรณ์”

ทันทีที่ค�ำพูดนั้นหลุดจำกปำกเซิ่นหยำง ใบหน้ำของเหล่ำปีศำจก็

ฉำยแววประหลำดใจ ควำมเคลือบแคลงในแววตำยิ่งฉำยชัดกว่ำเก่ำ

แม่มดผู้ล่วงรู้ ซำโคน่ำ เป็นต�ำนำนเก่ำแก่ของโลกปีศำจ ไม่มี 

เรือ่งรำวบันทกึเป็นลำยลกัษณ์อกัษร แต่ทีเ่ธอยงัด�ำรงอยู่ในประวตัศิำสตร์

จวบจนทุกวันนี้ เพรำะกำรบอกเล่ำปำกต่อปำกจำกรุ่นสู่รุ่น ไม่มีใครรู้ว่ำ

เธอเป็นใครมำจำกไหน และไม่มีใครรู้ว่ำเธอพ�ำนักอยู่ที่ใด

บ้ำงก็ว่ำเธอสืบเชื้อสำยจำกรำชวงศ์กษัตริย์ที่ถูกโค่นล้มบัลลังก์ 

บ้ำงกว่็ำเธอเป็นนำงฟ้ำตกสวรรค์ พลงัของเธอสงูส่งกว่ำเหล่ำปีศำจทัว่ไป

อย่ำงไม่อำจเทียบชั้น ด้วยเหตุนี้จึงไม่มีใครกล้ำท้ำทำยอ�ำนำจของเธอ

นอกจำกนี้ ซำโคน่ำยังมีพลังพยำกรณ์และท�ำนำยอนำคต ไม่ม ี

เรื่องใดที่เธอไม่รู้ ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องในอดีต ปัจจุบัน หรืออนำคต ยิ่งไป

กว่ำนั้น เธอยังรู้จุดก�ำเนิดและจุดจบของทุกคน รวมทั้งจุดอ่อนและพลัง

ของแต่ละคนด้วย ทกุสิง่ทีอ่อกจำกปำกเธอล้วนเป็นจรงิ เป็นสิง่ทีต้่องเกดิ

ขึ้นอย่ำงไม่ต้องสงสัย

“เรียกพวกเรำมำรวมตัวกัน เพื่อบอกข่ำวน่ำหัวร่อที่ไม่มีมูลควำม

จริงเนี่ยน่ะเหรอ แกพยำยำมหลอกพวกเรำใช่ไหม!?” มอร์ริสโกรธมำก 

“กำรโกหกก็เป็นธรรมเนียมบัดซบของตรุษจีนด้วยเหรอ เหมือนกำร

ท�ำควำมสะอำดบัดซบนั่นสินะ?”

ในสำยตำของเหล่ำปีศำจ บคุคลในต�ำนำนทีว่่ำนี ้เป็นเพยีงตวัละคร

ในเรื่องเล่ำ เพรำะไม่มีใครรู้หรือเคยเจอตัวจริงของเธอ คนส่วนมำกจึง
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มองว่ำเป็นเพียงต�ำนำน ไม่มีตัวตนอยู่จริง

“อยำกแกล้งพวกเธอไม่ต้องเสียแรงมำกมำยขนำดนั้น สติปัญญำ

ระดับเธอ ทิ้งเปลือกกล้วยไว้บนพื้นก็ลื่นล้มหัวแตกแล้ว”

“เธอมีอยู่จริงแน่เหรอ” ตงย่ำถำมย�้ำอย่ำงสุขุม

“แน่นอน”

“ไม่มีทำง ไม่มีใครเคยเจอเธอมำก่อน” ฉงหลงยังไม่ปักใจเชื่อ

“ฉันก็ไม่เคยเห็นสมองของนำยมำก่อน เลยไม่รู้ว่ำมีอยู่จริงไหม” 

เซิ่นหยำงเหลือกตำอย่ำงเหลืออดแล้วส่งเสียงหึในล�ำคอ “เร่ืองของ 

ซำโคน่ำยังเป็นปริศนำที่ไม่มีใครรู้ แต่ในช่วงเวลำหนึ่ง เธอและต�ำหนัก

เคลื่อนที่ของเธอจะปรำกฏขึ้นบนทุ่งหมอกเวิ้งว้ำงทำงตอนขั้วโลกเหนือ

ของโลกปีศำจ และเธอจะให้ค�ำตอบแก่ผู้ที่เดินทำงมำเยือนพร้อมค�ำถำม

ในใจ พวกเธอก็เดินทำงไปที่นั่นได้เช่นเดียวกัน”

“หมำยควำมว่ำ แกต้องกำรให้พวกเรำเดินทำงไปหำคนท่ีเรำไม่รู้

ว่ำอยู่ที่ไหน เพื่อขอค�ำตอบว่ำคนที่เรำก�ำลังตำมหำอยู่ท่ีไหนน่ะเหรอ”  

มอร์ริสขมวดคิ้ว “บ้ำไปแล้ว”

“ฉันแน่ใจว่ำเธอมำปรำกฏตัวแล้ว และฉันรู้ด้วยว่ำเธออยู่ที่ไหน”

“รู้ได้ยังไง”

“พอดีฉันเพื่อนเยอะ” ริมฝีปำกของเซิ่นหยำงแสยะเป็นรอยย้ิม

กระหยิม่ “เพือ่นฉนัรูจั้กปีศำจทีเ่พิง่เดนิทำงมำจำกโลกปีศำจ และพวกเขำ

ส่งข่ำวมำให้ฉัน”

เพื่อนที่เขำหมำยถึง ก็คือขุนพลบูรพำ

เขำล้วงข้อมูลภำยในสมำคมมำบอกขุนพลบูรพำ พร้อมกันนั้นก็

ล้วงข้อมูลควำมเคลื่อนไหวขององค์ชำยสำมจำกขุนพลบูรพำด้วย ไม่ว่ำ

จะเป็นข่ำวของโลกปีศำจหรือโลกมนษุย์ ควำมลบัทัง้หมดอยู่ในก�ำมอืของ

เซิ่นหยำง

เขำเหมือนพ่อค้ำหน้ำเลือดที่กักตุนสินค้ำ รวบรวมข่ำวจำกทุกท่ี 
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แล้วขำยต่อให้คนอื่นโดยเรียกค่ำตอบแทนสูงลิ่ว

เขำนั่งมองอยู่เฉยๆ ในที่ปลอดภัย ปล่อยให้คนใต้เงื้อมมือเดิน

หมำกตำมเกมที่วำงไว้ และมุ่งหน้ำสู่จุดจบคือควำมวินำศ

“ฉันเข้ำใจแหละว่ำพวกเธอคงไม่อยำกเชื่อ” เซิ่นหยำงพูดต่อ “แต่

ถ้ำฉันอยำกหลอกพวกเธอจริงๆ คงเลือกใช้ค�ำโกหกท่ีน่ำเชื่อกว่ำนี้ อีก

อย่ำง ตัวเลือกอยู่ในมือพวกเธอ ฉันแค่ส่งข่ำว พวกเธอจะไปหรือไม่ ก็

ตัดสินใจกันเอง”

เหล่ำปีศำจมองหน้ำกัน เวลำนี้คงต้องยอมท�ำตำมค�ำบอกของเซิ่น

หยำงไปก่อน

“แล้วเรำจะเดนิทำงไปโลกปีศำจได้ยงัไง พวกเรำไม่รูค้ำถำที่ใช้เปิด

ทำงเชื่อมมิติไปอีกโลก” ตงย่ำถำม

“แค่ใช้รอยแยกของมิติก็เดินทำงไปได้แล้ว เดี๋ยวฉันจัดกำรให้”

“เรำเจอองค์ชำยชำเคดครั้งสุดท้ำยบนโลกมนุษย์ ถ้ำถำมเรื่องบน

โลกมนุษย์กับเธอ เธอจะตอบได้เหรอ” ฉงหลงยังไม่ค่อยเชื่อ

“ตอบได้ แต่เธอจะตอบค�ำถำมของผูท้ีม่ำเยอืนแค่ข้อเดยีวเท่ำนัน้”

“ถึงจะรู้ว่ำต�ำหนักของเธออยู่ในทุ่งหมอก แต่ทุ่งหมอกอำณำเขต

กว้ำงขวำง ทั้งยังปกคลุมด้วยไอพิษที่ท�ำให้เห็นภำพลวงตำ ไม่มีทำงระบุ

ต�ำแหน่งที่ชัดเจนได้แน่” มอร์ริสพยำยำมชี้ให้เห็นปัญหำ

“ปีศำจทั่วไปไม่มีทำงหำพบ แต่ถ้ำมีอุปกรณ์น�ำทำงละก็ หำเจอ

แน่นอน ฉันจะเตรียมให้พวกเธอเอง”

“ซำโคน่ำ” ไป่เหลยีวใช้มอืข้ำงหนึง่วำงใต้คำง ก่อนจะเอ่ยถำมด้วย

สีหน้ำจริงจังว่ำ “เธอสวยไหม”

ทุกคนหันไปมองไป่เหลียว

“รำชินีแห่งต�ำหนักพยำกรณ์ ในเมื่อเป็นรำชินี ก็คงไม่รังเกียจ

จ�ำอวดท้องพระโรงทีส่ร้ำงควำมบนัเทงิให้ทกุคนหรอก” ไป่เหลยีวยิม้ “ถ้ำ

เธอถูกใจ ไม่แน่อำจจะยอมแถมให้หลำยค�ำถำมหน่อยก็ได้”
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“อะไรกนั จะจบีซำโคน่ำเหรอ” เซิน่หยำงตอบด้วยรอยยิม้ “รสนยิม

ไม่ธรรมดำ”

“แค่อยำกผูกมิตรไว้ ท�ำควำมรู้จักกันสักหน่อย” ไป่เหลียวตอบ

อย่ำงถ่อมตัว

“ฉนัขอแนะน�ำด้วยควำมหวงัด ีเวลำอยูต่่อหน้ำซำโคน่ำ ควรส�ำรวม

หน่อย ถ้ำไม่ระวัง จะกลำยเป็นศพโดยไม่รู้ตัว”

“ฉันกลัวแต่ว่ำถ้ำไม่ระวัง จะถูกจับแต่งเข้ำบ้ำนเป็นรำชำแห่ง 

ต�ำหนักพยำกรณ์น่ะสิ หึๆๆ...”

ตอนแรกทุกคนอยำกแขวะเขำสักหน่อย แต่คิดว่ำหำกเป็นค�ำพูด

จำกปำกไป่เหลียว ไม่แน่อำจเป็นจริงอย่ำงที่อวดอ้ำง

เหล่ำปีศำจยังถำมต่ออีกนิดหน่อย ส่วนเซิ่นหยำงก็ตอบทุกค�ำถำม

เฟิงผิงหลันไม่มีจังหวะพูดแทรก ได้แต่ยืนเงียบอยู่ด้ำนข้ำง ส่วน

เควตซัลก็ปิดปำกเงียบ จนทุกคนเริ่มสงบจึงเอ่ยปำก

“นำยให้ฉันพำเขำมำที่นี่เพื่ออะไร”

สำยตำของทุกคนไปรวมอยู่ที่เฟิงผิงหลัน

“โอ๊ยโหย! เธอนี่หัวแหลมจริง ถำมปุ๊บก็เข้ำประเด็นส�ำคัญเลย” 

เซิ่นหยำงปรบมือ ดวงตำฉำยประกำยวำบด้วยควำมเจ้ำเล่ห์ “หรือต้อง

บอกว่ำส�ำหรับเธอแล้ว เขำคือประเด็นส�ำคัญ”

เควตซัลจ้องเซิ่นหยำงด้วยแววตำเย็นเยียบ “นำยพล่ำมมำกไป

แล้ว...”

เซิ่นหยำงเหลือบมองเฟิงผิงหลันที่ยืนไม่รู้อีโหน่อีเหน่อยู่อีกด้ำน 

ก่อนจะประกำศด้วยรอยยิ้มกว้ำงบนใบหน้ำ “ฉันเรียกเฟิงผิงหลันมำ ก็

เพรำะเขำต้องไปโลกปีศำจ”

“ว่ำไงนะ” เหล่ำปีศำจอ้ำปำกค้ำง

“เย้!” เฟิงผิงหลันร้องลั่นอย่ำงยินดี

“นี่มันบ้ำยิ่งกว่ำกำรไปตำมหำแม่มดนั่นอีก!”
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“มนุษย์ไม่สำมำรถมีชีวิตรอดในโลกปีศำจได้” เควตซัลเอ่ยเสียง

เย็น

“ใช่แล้ว มนุษย์ธรรมดำต้องตำยแน่นอน” เซิ่นหยำงยอมรับอย่ำง

หน้ำชื่นตำบำน “แต่ก็มีคนส่วนน้อยที่ร่ำงกำยมีคุณสมบัติพิเศษบำงอย่ำง 

ท�ำให้ปรับตัวเข้ำกับสภำพแวดล้อมในโลกปีศำจได้”

“แล้วแน่ใจได้ยังไงว่ำเขำจะปรับตัวได้”

“ง่ำยจะตำย กแ็ค่ให้เขำไปทีโ่ลกปีศำจ พอไปถงึแล้ว ถ้ำเขำไม่ตำย

ก็แปลว่ำปรับตัวได้”

ทุกคนหน้ำเปลี่ยนสีทันควัน

“ฮ่ำๆๆ ฉันล้อเล่นหรอกน่ำ!” เซิ่นหยำงอธิบำยต่อ “ยังมีคนอีก

ประเภทที่ปรับตัวให้เข้ำกับสภำพแวดล้อมของโลกปีศำจได้ คือมนุษย์ที่

ผกูพนัธะกบัปีศำจแล้ว ปีศำจต้องผกูพนัธะกบัมนษุย์ จงึจะสำมำรถมชีวีติ

อยู่บนโลกมนุษย์ได้โดยไม่ถูกดูดกลืน มนุษย์ในโลกปีศำจก็เช่นเดียวกัน 

ต้องผูกพันธะกับปีศำจ จึงจะไม่เป็นอันตรำยเมื่อโดนไอพิษและไม่ถูกมิติ

ปีศำจดูดพลังชีวิต พวกนำยก็ผูกพันธะกันอยู่แล้ว ดังนั้นไม่มีปัญหำ”

“อย่ำงนี้นี่เอง”

“ถึงจะปรับตัวได้ ก็ไม่มีควำมจ�ำเป็นต้องพำเขำไปด้วย” เควตซัล

เอ่ยด้วยน�ำ้เสยีงเฉยีบขำด “กำรเดนิทำงครัง้นี ้ไม่ต้องกำรภำระทีเ่กนิควำม

จ�ำเป็น”

บนโลกมนษุย์ พวกเขำต้องใช้เฟิงผงิหลนัเป็นโล่ก�ำบงัเพือ่อ�ำพรำง

ตัว และจ�ำเป็นต้องใช้สติปัญญำของเฟิงผิงหลันเวลำออกปฏิบัติกำร แต่

โลกปีศำจคือสนำมรบของพวกเขำ เมื่ออยู่ที่นั่นเฟิงผิงหลันไม่สำมำรถ

แสดงควำมสำมำรถใดๆ ที่จะเป็นประโยชน์ได้เลย

ยิ่งไปกว่ำนั้น...

ส�ำหรับมนุษย์ธรรมดำ โลกปีศำจอันตรำยมำก

เฟิงผงิหลนักะพรบิตำปริบๆ แล้วท�ำท่ำเหมอืนจะกระซบิบอกอะไร
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สักอย่ำง เขำใช้มือข้ำงหนึ่งป้องข้ำงปำก แล้วพูดโดยไม่ออกเสียงว่ำ “ผม

เป็นเสบียงอำหำรได้นะ!”

“พอกลบัโลกปีศำจแล้วฉนักนิอำหำรของทีน่ัน่ได้ ไม่จ�ำเป็นต้องใช้

นำย” เควตซัลตอบเสียงแผ่ว

“น่ำเสียดำยจังเลย ฮ่ำๆๆๆ” เฟิงผิงหลันหัวเรำะลั่น

เขำเข้ำใจดี

บนโลกมนษุย์ เขำคอืสิง่จ�ำเป็น เพรำะสถำนะควำมเป็นมนษุย์และ

ควำมหัวไวเป็นครั้งครำว ท�ำให้เขำพอจะท�ำตัวให้เป็นประโยชน์ส�ำหรับ

เควตซัลได้บ้ำง แต่หำกอยู่ในโลกปีศำจ ขนำดตัวเขำเองยังไม่รู้เลยว่ำ 

ตัวเองจะช่วยอะไรทุกคนได้บ้ำง

แต่ค�ำพูดที่บอกว่ำเขำ “เป็นสิ่งไม่จ�ำเป็น” เป็นเหมือนเข็มทิ่มแทง

ให้เจ็บปวด ทะลุผ่ำนหูเข้ำไปถึงหัวใจของเขำ

เซิ่นหยำงเหมือนก�ำลังนั่งดูละคร เขำกินถั่วแมคคำเดเมียไปพลำง 

ดูกำรโต้ตอบระหว่ำงเฟิงผิงหลันกับเควตซัลไปพลำง เขำพอใจมำกท่ีได้

เห็นใบหน้ำที่พยำยำมฝืนยิ้มของเฟิงผิงหลัน และควำมรู้สึกผิดที่ปิดบังไว้

อย่ำงมิดชิดจนแทบมองไม่เห็นในดวงตำเย็นเยียบของเควตซัล

โอ๊ยโหย! ท�ำไมสนุกขนำดนี้เนี่ย ละครสนุกๆ แบบนี้ เขำดูนำนแค่

ไหนก็ไม่เบื่อ

น่ำเสียดำยที่ละครที่สนุกยิ่งกว่ำอีกเรื่องก�ำลังจะเริ่มต้น เขำจะมัว

เพลิดเพลินอยู่กับละครตอนนี้คงไม่ได้

“ฉันเรียกเขำมำ ก็เพรำะเขำจ�ำเป็นต้องไป เมื่อกี้ก็บอกแล้วไง ว่ำ

ต้องมีอุปกรณ์น�ำทำงถึงจะไปที่ต�ำหนักพยำกรณ์ได้”

“แล้วยังไง”

เซิ่นหยำงประกำศก้องด้วยรอยยิ้มกว้ำง “เฟิงผิงหลันนี่ละคือ

อุปกรณ์น�ำทำงที่ฉันหมำยถึง มีเพียงมนุษย์เท่ำนั้นที่จะหำซำโคน่ำเจอ  

ก็เหมือนนกอพยพที่รู้เส้นทำงบินนั่นละ คลื่นแม่เหล็กท่ีแผ่ออกมำจำก
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ต�ำหนักพยำกรณ์ มีเพียงมนุษย์เท่ำนั้นที่สัมผัสได้”

เฟิงผิงหลันส่งเสียงร้องอย่ำงยินดีอีกครั้ง

เยี่ยมเลย! ในที่สุดเขำก็ท�ำประโยชน์ให้ทุกคนได้!

เขำหันไปมองเควตซัล และเห็นวำ่ใบหน้ำของอีกฝ่ำยแสดงควำม

ไม่เห็นด้วยอย่ำงชัดเจน

ดูท่ำเขำคงไม่มีคุณสมบัติมำกพอจะเป็นเครื่องมือให้เควตซัล 

ละมั้ง...

“จะออกเดินทำงเมื่อไหร่” ไป่เหลียวถำม

“คืนนี้ หลังจำกนี้ยี่สิบชั่วโมง คืนจันทร์แรม เป็นช่วงเวลำที่เหมำะ

สมที่สุดในกำรข้ำมมิติ”

“ต�ำแหน่งของรอยแยก?”

ใบหน้ำเซิน่หยำงปรำกฏรอยยิม้มเีลศนยั “เป็นทีท่ีพ่วกนำยรูจ้กัด.ี..”

หลังจำกนั้นเหล่ำปีศำจก็ซักถำมรำยละเอียดอื่นอีกหลำยอย่ำง  

เซิ่นหยำงก็ให้ค�ำตอบทุกเรื่องด้วยควำมเต็มใจ ทั้งยังเอำอุปกรณ์และ

เครื่องอำคมต่ำงๆ ออกมำให้ส�ำหรับทุกคนใช้ระหว่ำงกำรเดินทำง

“นีคื่อเคร่ืองรำงส�ำหรบัยดึปำกทำงเข้ำรอยแยกมติ”ิ เซิน่หยำงหยบิ

กล่องเหล็กใบหนึ่งออกมำ ภำยในมีแผ่นทองค�ำทรงเพชรที่มีลำยอำคม

สลักอยู่หลำยแผ่น “วิธีใช้เหมือนคำถำกำงค่ำยอำคม แค่ปักยันต์อันนี้ไว้

ที่รอยแยกของมิติแล้วร่ำยคำถำ แค่นี้ก็เรียบร้อย”

หลังจำกนั้นเขำก็หยิบลูกแก้วโปร่งแสงสีฟ้ำใส ขนำดประมำณลูก

ปิงปอง ทั้งหมดมีเจ็ดลูก ใจกลำงของลูกแก้วมีรูปไม้กำงเขนสลักไว้

“นีค่อืคริสตลัตดิตำมตวั พอมองเข้ำไปจะเหน็ต�ำแหน่งของครสิตลั

ลูกอื่นๆ ว่ำอยู่ที่ไหน ยิ่งอยู่ใกล้กันมำกเท่ำไหร่ จุดแสงบนคริสตัลก็จะยิ่ง

สว่ำงมำกขึ้นเท่ำนั้น”

“แต่ทุกคนจะเดินทำงไปพร้อมกัน”

“ถ้ำคิดว่ำไม่มีโอกำสได้ใช้ก็ไม่ต้องเอำไป”
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ทกุคนมองหน้ำกนัแล้วคดิว่ำ ทำงทีด่เีพือ่ป้องกนัเหตสุดุวสิยั ทกุคน

เก็บคริสตัลไว้คนละลูกจะดีกว่ำ

ไป่เหลียวเล่นลูกแก้วคริสตัลในมือพลำงหันไปมองเซิ่นหยำงด้วย

รอยยิม้ “นำยนี่ใจกว้ำงจริง ฉนันกึว่ำนำยจะสนใจแต่เรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์

กับตัวนำยเอง”

“ใช่ ฉันเป็นแบบนั้นแหละ” เซิ่นหยำงยิ้ม “เพียงแต่นิยำมค�ำว่ำ 

‘ประโยชน์’ ของฉันกับเธออำจจะไม่ค่อยเหมือนกัน”

“นำยชอบกวนน�้ำให้ขุ่น” ไป่เหลียวยิ้มบำง “เวลำเด็กเกเรตัวป่วน

เกดิว่ำนอนสอนง่ำยขึน้มำ ถ้ำไม่ใช่เพรำะคดิกลบัตวักลบัใจ กแ็ปลว่ำก�ำลงั

วำงแผนจะก่อเรื่องวุ่นวำยหนักข้อยิ่งกว่ำเก่ำ”

“เธอนี่เข้ำอกเข้ำใจฉันดีจังเลย”

“เพรำะฉันเองก็เป็นคนแบบนั้นเหมือนกัน”

“ฉันรู้” เซิ่นหยำงใช้มือข้ำงหนึ่งเท้ำคำงแล้วยิ้มอย่ำงใสซื่อรำวกับ

เด็กน้อย “แต่พวกเธอไม่มีทำงเลือก ต่อให้รู้ว่ำสมบัติซ่อนอยู่ในกับดักก็

ต้องโดดลงไปอยู่ดี แต่ที่จริงฉันไม่ได้เป็นคนเลวร้ำยขนำดท่ีพวกเธอคิด

หรอกนะ”

ไป่เหลียวยิ้มตอบอย่ำงอ่อนโยน “หรือนำยอำจจะเลวร้ำยยิ่งกว่ำที่

พวกเรำคิด”

“เธอเข้ำใจฉันดีจริงๆ เสียด้วย หึๆๆๆ...”

“เมื่อกี้นำยก็เพิ่งพูดแบบนี้ไปหยกๆ หึๆๆ...”

ทัง้สองยิม้กว้ำงให้กนัอย่ำงมมีำรยำท แต่คนอืน่ทีม่องอยูก่ลบัขนลกุ

เกรียว

ถ้ำไม่อยำกแกว่งเท้ำหำเสี้ยน หำเร่ืองใส่ตัวให้วินำศสันตะโรละก็ 

อย่ำได้ไปข้องแวะกับสองคนนี้เป็นอันขำด

สุดท้ำย เมื่อแสงแรกของยำมเช้ำแทรกผ่ำนกลีบเมฆ ทุกคนก ็

เดินทำงออกจำกยำนุส


