
Chapter 1 
ช่วงปิดเทอมหน้าร้อน 

อันเกียจคร้านแต่แสนสุขแท้ๆ  
กลับคิดถึงตอนเปิดเทอม— 

สงสัยเราจะเป็นสาย M



ในช่วงที่หนาวที่สุดของฤดูหนาว ณ เมืองแห่งหนึ่งทางตอนเหนือ

ที่อากาศหนาวยะเยือก เกล็ดหิมะขาวโพลนปกคลุมทั่วผืนดิน เมื่อยืนอยู่

ท่ามกลางสายลมหนาวเสียดกระดูก รู้สึกราวกับลมหายใจจะจับตัวเป็น

น�้าแข็ง

ภายในคฤหาสน์อันโอ่โถงและหรูหราที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรม 

จีนโบราณ ดวงไฟภายในบ้านยังเปิดสว่าง

ทีน่ีคื่อคฤหาสน์ประจ�าตระกลูเว่ย ตระกลูผูอ้ญัเชญิอนัสงูศกัดิแ์ละ

ทรงอิทธิพล

ช่วงตรุษจีน สมาชิกในคฤหาสน์มีแขกมาเย่ียมเยียนไม่ขาดสาย 

บางครั้งยังได้ยินเสียงหัวเราะแทรกด้วยเสียงประทัด บรรยากาศอบอวล

ไปด้วยความรืน่เรงิและครกึครืน้ แต่ภายในห้องนอนทีอ่ยูล่กึเข้าไปด้านใน 

กลับไม่รู้สึกถึงบรรยากาศเริงรื่นแม้แต่น้อย 

ภายในห้องอุ่นมาก กลางห้องมีเตียงขนาดใหญ่ตั้งตระหง่าน หน้า

เตียงคือจอทีวีแอลซีดีขนาดห้าสิบนิ้ว เหนือเตียงคือเครื่องเล่นเกมกับ

หนงัสอืนยิาย เหนอืโต๊ะข้างเตยีงมขีนมทีก่นิเหลอืวางกองพะเนนิ แถมยงั

มีหม้อไฟเนื้อแพะที่ทิ้งไว้จนเย็นด้วยหม้อหนึ่ง

แต่ไห่ถังที่อยู่อย่างสุขสบายบนสวรรค์แห่งความเกียจคร้าน กลับ

ท�าหน้าบูดบึ้ง

เขาเกลยีดวนัขึน้ปีใหม่ เขาเกลยีดการถกูบงัคบัให้อยูแ่ต่ในคฤหาสน์ 

เกลียดการอยู่ร่วมกับญาติที่เขาเกลียดและเกลียดเขา
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อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เหตุผลที่ท�าให้เขาอารมณ์บูดอยู่ใน

เวลานี้

ไห่ถังกระแทกกดรีโมตเปลี่ยนช่องอย่างอารมณ์เสีย ตาเหม่อมอง

ทีวีอย่างใจลอย ก่อนจะวางรีโมตแล้วหันไปหยิบมือถือที่วางไว้ข้างตัว

เขาปลดล็อกหน้าจอแล้วเปิดหน้ากล่องรับข้อความ สายตาเปี่ยม

ด้วยความหวังขณะกวาดมอง SMS และอีเมลแต่ละฉบับที่ส่งเข้ามา

แล้วความกราดเกรี้ยวก็ปะทุ

“ไอ้บ้าเอ๊ย!” เขาขว้างมือถือพลางตะโกนสบถด้วยความหงุดหงิด

โบตั๋นที่ยืนรอรับใช้อยู่ด้านข้างเดินเข้าไปหยิบมือถือที่คว�่าหน้าอยู่

บนพรมปูพื้นอย่างเงียบเชียบ แล้ววางกลับไปบนโต๊ะข้างเตียงของไห่ถัง

เหมือนเดิม

ฉากเดมิเล่นวนซ�า้ตัง้แต่คนืก่อนตรุษจนี จนผ่านมาห้าวนัแล้ว กย็งั

เล่นวนซ�้าๆ เพียงแต่ความถี่เพิ่มขึ้นตามกาลเวลาที่ผ่านไปเท่านั้นเอง

โบตั๋นหันไปมองนาฬิกา สองทุ่มแล้ว เธอจึงเอ่ยเตือนอีกฝ่ายเบาๆ 

ว่า “คณุชายไห่ถงัคะ ได้เวลาเข้าเรียนช่วงค�า่แล้ว คณุชายต้องไปทีล่านฝึก

นะคะ”

“ไม่ไป” ไห่ถังปิดทีวีแล้วคว้าหนังสือการ์ตูน พร้อมกับหยิบถุง 

มันฝรั่งทอดกรอบมาวางบนตัก แล้วเริ่มหยิบใส่ปากเคี้ยวกร้วมๆ 

“ตั้งแต่กลับมาคุณชายก็เก็บตัวอยู่แต่ในห้อง ไม่ได้ออกไปไหน 

ตั้งหลายวันแล้ว แบบนี้ไม่ดีต่อสุขภาพนะคะ” โบตั๋นเตือนเสียงอ่อน  

“ท่านหัวหน้าตระกูลเองก็เริ่มออกปากติติงแล้วด้วย”

“งานเลี้ยงรวมตระกูลกับงานไหว้ผู ้อาวุโสประจ�าปีฉันก็ไปมา 

แล้วไง แค่นี้ก็ถือว่าไว้หน้าเขาเท่าไหร่แล้ว”

โบตัน๋ถอนใจอย่างอ่อนใจ ก่อนจะหนัไปมองมอืถอืทีว่างอยูบ่นโต๊ะ

“ยังไม่มีข่าวอะไรเลยเหรอคะ ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวดิฉันช่วย—”

พูดไม่ทันจบ ไห่ถังก็ตะคอกสวนขึ้นเสียก่อน “เงียบเหอะน่า!  
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พูดมาก!”

โบตั๋นได้ยินดังนั้นก็ปิดปากเงียบ ไม่พูดอะไรอีก

หลงัจากน้ันไม่นาน เสยีงเคาะกแ็ว่วมาจากหน้าประต ูโบตัน๋เดนิไป

เปิดรับ

ปีศาจรับใช้ระดับล่างที่ท�าหน้าที่ดูแลงานจุกจิกภายในบ้านยืนรอ

อยู่หน้าประตู พอเห็นว่าผู้ที่ออกมาเปิดประตูรับคือโบต๋ันก็ชะงักไปทันที 

เพราะโบตั๋นเป็นปีศาจระดับสูงส�าหรับใช้ในงานสู้รบ ตามกฎของตระกูล

เว่ย ในยามปกติปีศาจระดับสูงเช่นนี้ต้องถูกเก็บไว้ในค่ายอาคม จะออก

มาปรากฏกายได้ก็ต่อเมื่อมีภารกิจส�าคัญเท่านั้น

“ไม่ทราบว่ามีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะ” โบตั๋นถามอย่างอ่อนโยน

ปีศาจรบัใช้หลดุจากภวงัค์ “ท่านหวัหน้าตระกลูขอให้คณุชายไห่ถงั

ไปพบท่านหลงัจบวชิาเรียนภาคค�า่ขอรับ” เขากวาดสายตาส�ารวจรอบห้อง

อย่างเคลือบแคลง ไห่ถังก�าลังนั่งดูทีวีอยู่บนเตียง ดูแล้วไม่เหมือนก�าลัง

จัดการงานส�าคัญ

ถ้าอย่างนั้น ท�าไมถึงปล่อยให้ปีศาจใต้พันธะเดินไปเดินมาตามใจ 

ชอบอย่างนี้

“มีอะไรอีกหรือเปล่าคะ” โบตั๋นถามยิ้มๆ 

“ไม่มีแล้วครับ” ปีศาจรับใช้เลื่อนสายตากลับมาตรงหน้าแล้วถอย

ออกไปอย่างนอบน้อม

เรื่องของพวกเจ้านาย เขาไปก้าวก่ายอะไรไม่ได้ และทุกคนก็รู้ดี

ว่าคุณชายไห่ถังหัวแข็งขนาดไหน ถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาจริงๆ ท่าน

หัวหน้าตระกูลต้องออกหน้าจัดการเองอยู่แล้ว

โบตั๋นปิดประตูแล้วหันกลับไปหาเจ้าของห้อง “คุณชายไห่ถังคะ”

“ได้ยนิแล้วน่า” ไห่ถังส่งเสียงจิ๊จ๊ะในล�าคออย่างไมส่บอารมณ์แล้ว

ปิดทวี ี“เขาบอกให้ฉนัไปเจอหลงัเลกิเรียนวชิาช่วงค�า่ กแ็ปลว่าก่อนไปเจอ

เขาต้องไปเข้าเรียนก่อน”
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ประโยคเดียวเท่ากับสองค�าสั่ง เฉียบขาดไม่มีช่องว่างให้บิดพลิ้ว  

นี่ละสไตล์การปกครองแบบตระกูลเว่ยขนานแท้

ไห่ถังกระโดดลงจากเตียงแล้วเริ่มเปลี่ยนเสื้อผ้า

โบตั๋นขยับเข้าไปจะช่วยเหมือนทุกครั้ง มือหยิบเครื่องแบบเตรียม

จะสวมให้ แต่ไห่ถังกลับห้ามเธอไว้

“ฉันท�าเอง” ไห่ถังรับเครื่องแบบจากมือเธอแล้วกระแอมเบาๆ 

โบตั๋นไม่ขัด เธอยิ้มบางแล้วถอยออกไปอีกด้าน ก่อนจะหมุนตัว

เดินออกจากห้องไป

เพยีงไม่นาน ไห่ถงัทีเ่ปลีย่นชดุเสรจ็เรียบร้อยกเ็ดนิน�าโบตัน๋มุง่หน้า

ไปยังลานฝึก

ระหว่างทาง ทุกคนที่เดินผ่านพอเห็นไห่ถังต่างก้มลงท�าความ

เคารพ ก่อนจะเบอืนสายตาหนีไปอกีทางด้วยความหวาดหวัน่ เพราะโบตัน๋

ที่เดินตามมาข้างหลัง

ไห่ถงัไม่สนใจสายตาของคนอืน่ และเดนิดุม่ๆ พุง่ตรงไปยงัลานฝึก

ที่ผ่านมา เขาเองก็ปฏิบัติตามกฎของตระกูลและกักบริเวณไม่ให้

โบตั๋นออกมาข้างนอก แต่หลังจากคลุกคลีกับเฟิงผิงหลันไปได้สักระยะ 

เขาก็เริ่มชินกับการให้โบตั๋นไปไหนมาไหนกับเขา เหมือนเฟิงผิงหลันกับ

เหล่าปีศาจของเขา

เขาคิดว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็ไม่เลวร้าย

ลานฝึกตั้งอยู่ทางทิศเหนือของคฤหาสน์ประจ�าตระกูล ไกลจาก

โซนพักอาศัย คั่นกลางด้วยป่าสนขนาดใหญ่

ระหว่างเดินผ่านถนนหินมุ่งหน้าไปยังลานฝึก ไห่ถังหยิบมือถือ 

ออกมาดู ก่อนจะสบถออกมาอีกครั้ง

โบตั๋นถอนใจเบาๆ แล้วพยายามพูดให้อีกฝ่ายเย็นลง “คุณชาย 

ผิงหลันอาจจะก�าลังยุ่งก็ได้นะคะ”

“ปิดเทอมยุ่งอะไรไม่ทราบ ขนาดเต็นท์รับไฟแนนซ์รถมือสองกับ



24   Residence of Monsters ก๊วนปีศาจอลเวง เล่ม 10

ร้านขายอาหารเสริมยังส่งข้อความมาสวัสดีปีใหม่ฉันตั้งห้าข้อความ  

เจ้านั่นงานยุ่งกว่าคนขายรถกับคนขายผงโปรตีนอีกหรือไง!?” ไห่ถัง 

เตะหิมะบนพื้นเต็มแรง

“ถ้าคุณชายคิดมากขนาดนั้น ท�าไมไม่โทร. ไปถามล่ะคะ”

“ใครว่าฉันคิดมาก!”

เขาไม่คิดมาก—เขารู้อยู่แล้วว่าต้องเป็นแบบนี้

ที่ผ่านมา เขาชินกับชีวิตอันน่าอึดอัดและเต็มไปด้วยการแก่งแย่ง

ชิงดีในบ้านตระกูลเว่ย เขาคิดว่าปีนี้ก็คงไม่ต่างอะไรจากปีที่ผ่านมา แต่

เขาคิดผิด

เขาพบว่า พอออกจากเซฟาเนยี พอไม่ได้เจอเฟิงผงิหลนักบัคนอืน่ๆ 

ทุกวันช่างน่าเบื่อและไร้รสชาติเป็นที่สุด!

หลงัจบภารกจิบนเรอืยาร์กเนอร์ เฟิงผงิหลนัเป็นคนพดูเองเออเอง

ว่าจะฉลองคืนส่งท้ายปีเก่าด้วยการเล่นเกมออนไลน์กับเขา แล้วก็จะเล่น

เกมกันทุกวันตลอดปิดเทอม ตอนนั้นเขาก็อุตส่าห์ “กล�้ากลืนฝืนทน” 

ยอมรับค�าเชิญของอีกฝ่าย

แต่มเีพยีงเขาทีรู้่ว่า สิง่ทีย่ากทีส่ดุคอื การแกล้งแสดงออกว่าฝืนใจ 

ทั้งที่ในความเป็นจริง เขาดีใจเสียยิ่งกว่าดีใจ และนี่เป็นสิ่งเดียวท่ีเขา 

รอคอยในช่วงวันหยุดยาวนี้

พอกลบับ้าน เกมกต็ดิตัง้แล้ว เลเวลกเ็กบ็รอแล้ว คย์ีบอร์ดกบัเมาส์

ก็อัปเกรดเป็นรุ่นส�าหรับเล่นเกมโดยเฉพาะแล้ว พร้อมลุยเต็มที่ ปรากฏ

ว่าเฟิงผิงหลันปล่อยให้เขารอเก้อ! แถมตอนนี้เลยปีใหม่มาห้าวันแล้ว  

เขาไม่ได้รับแม้กระทั่งข้อความอวยพรปีใหม่!

แย่ที่สุด!

ไห่ถังเดินกระแทกเท้าแรงๆ ด้วยความโมโห ผ่านป่าสน มาจนถึง

ลานฝึก

ทนัททีีเ่ท้าเหยยีบเข้าสูล่านฝึก เสยีงเอ่ยทกัอย่างไม่ประสงค์ดกีแ็ว่ว
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มาเข้าหู

“เอ๋ นี่มันคุณชายไห่ถังคนดังนี่นา” ชายหนุ่มอายุแก่กว่าไห่ถัง 

หลายปีคนหนึ่งเดินเข้ามาหาเขาพร้อมรอยยิ้มกว้างบนใบหน้า น�้าเสียง

ร่าเริงสุดขีด “ไม่เจอกันนานเลยนะเนี่ย”

“นานที่ไหนกัน ตอนงานเลี้ยงคืนก่อนวันตรุษจีน เราก็เพ่ิงเจอ

คุณชายคนดังไปเอง” ชายหนุ่มอีกคนเอ่ยเสริมด้วยเสียงกลั้วหัวเราะ

ไห่ถังเหลือกตาอย่างเหลืออด

พวกมันมาอีกแล้ว

ในวัยเด็ก ตอนที่ครอบครัวเขาสูญเสียอ�านาจ คนพวกนี้ดูถูกเขา 

กลั่นแกล้งเขา พอหัวหน้าตระกูลรับเขาเข้ามาเลี้ยงดูเป็นบุตรบุญธรรม 

คนพวกนีก้อ็จิฉาเขา แดกดนัเขา ลกูพีล่กูน้องพวกนีค้อืสาเหตหุลกัทีท่�าให้

เขาไม่อยากอยู่ในคฤหาสน์ตระกูลเว่ย

“จริงเหรอเนี่ย? ท�าไมฉันจ�าไม่ได้เลย! เป็นผู้สืบทอดตระกูลใน

อนาคตแท้ๆ กลับไม่มีราศีชวนให้จดจ�าเลยสักนิด”

“ได้ยินว่าสองสามวันนี้นายเอาแต่เก็บตัวอยู่ในห้อง ไม่สบายหรือ

เปล่า ต้องรักษาสุขภาพนะ ไม่งั้นเดี๋ยวจะตายไวเหมือนคุณพ่อซงเสียน 

ของนาย”

“กไ็ม่แน่นะ คนแถวนีอ้าจจะไม่ได้รับพนัธกุรรมร่างกายที่ไม่แขง็แรง

ของคุณพ่อซงเสียนมาเลยก็ได้ พวกผู้หญิงตระกูลอินเบะร้ายจะตาย  

แถมตอนนั้นคุณพ่อซงเสียนก็ป่วยออดๆ แอดๆ ไม่แน่หล่อนอาจจะ...”

ค�าพดูจกิกดัอนัเจ็บแสบของลกูพีล่กูน้องคนหนึง่ เรยีกเสยีงหวัเราะ

ดังลั่นจากทุกคนในกลุ่ม

ไห่ถังมองกลุ่มคนตรงหน้า แล้วจู่ๆ ก็รู้สึกว่าไร้สาระจนน่าหัวร่อ

แต่ก่อน ค�าพูดแดกดันและการกลั่นแกล้งของลูกพ่ีลูกน้อง มัก

แทงใจด�าท�าให้เขาโมโหจนควบคมุตวัเองไม่ได้ สดุท้ายเกดิเรือ่งต่อยตจีน

เขาถกูลงโทษไปหลายครัง้ แต่ตอนนีเ้ขากลบัรู้สกึว่าน่าเบือ่และไร้รสชาติ
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สิ้นดี

ถ้าเทียบกันแล้ว ระดับความปากร้ายสู้หัวหน้าห้องไม่ได้ ระดับ

ความหวัดือ้สูฉ้งหลงไม่ได้ ระดบัความดบิเถือ่นสูม้อร์รสิไม่ได้ ระดบัความ

เย่อหยิ่งสู้จงเสียนไม่ได้ ระดับความหม่นมืดสู้จงยู่ไม่ได้ ระดับความ 

ร้ายกาจสู้อิวานไม่ได้ ส่วนไป่เหลียวยิ่งไม่ต้องพูดถึง

หรือแม้กระทั่งความน่าขยะแขยงและลูกไม้ชั้นต�่าของคนพวกนี้  

ก็ยังเทียบเฉาจี้เสียนกับไอรีนไม่ได้ด้วยซ�้า ขนาดสองคนนั้นยังทุ่มเท 

แรงกายแรงใจกับการหาเรื่องท�าลายชมรมของพวกเขามากกว่านี้เลย

มีแต่พวกอ่อนหัด! แม่งโคตรน่าเบื่อเลย!

“อ่อนหดั...” เขาพมึพ�ากบัตวัเองอย่างไม่สบอารมณ์ “ทีน่ีค่อืลานฝึก

หรอืลานทิง้ขยะกนัแน่ พอเดนิเข้ามากไ็ด้กลิน่พวกสวะเหมน็เน่าไปหมด!”

พวกลูกพี่ลูกน้องได้ยินดังนั้นก็หน้าเปลี่ยนสีทันควัน

ไห่ถังไม่สนใจ เขาเดินผ่านพวกนั้นเข้าไปในลานฝึก และเตรียม

เรียกเทพบริวารส�าหรับฝึกประลองออกมา จะได้ฝึกให้เสร็จๆ ไปโดยเร็ว

แต่เดินไปไม่ทันถึงโซนประลอง ศรอาบอาคมดอกหนึ่งก็พุ่งเข้า

โจมตีเขาจากด้านหลัง ไห่ถังเอี้ยวตัวหลบได้อย่างทันท่วงที ลูกธนูอาคม

เฉียดผ่านบ่าซ้ายของเขาไป ท�าให้แขนเสื้อขาดเป็นริ้ว

ไห่ถังหันไปมอง จึงเห็นว่าข้างตัวลูกพี่ลูกน้องทั้งสาม ปรากฏร่าง

อื่นเพิ่มขึ้นมาอีกสามร่าง พวกเขาเรียกปีศาจใต้พันธะออกมาแล้ว

“สูก้บัเทพบรวิารจะไปสนกุอะไร” เดก็หนุม่ทีอ่ายเุยอะทีส่ดุเอ่ยขึน้ 

“เรามาประลองกันสักตั้งดีกว่า”

“ดูพี่ถูกเทพบริวารอัดน่วมต่างหากที่สนุก” ไห่ถังยิ้มเย็น “ตอนที ่

พี่ไป่หรงท้าประลองกับเทพบริวารระดับสูงแล้วถูกอัดน่วมจนขี้ราด เป็น

เรื่องที่ประทับแน่นในความทรงจ�าของฉันจนถึงตอนนี้เลยนะ ถึงแม้ว่า 

วันน้ีฉนักอ็ยากเหน็ท่วงท่าอนัสง่างามของพีอ่กีสกัครัง้เป็นบญุตา แต่ชดุนี้

เป็นชุดใหม่ ฉันไม่อยากให้เปื้อน”
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ค�าพูดของไห่ถัง ท�าให้ลูกพี่ลูกน้องตระกูลเว่ยคนอ่ืนแทบกลั้น

หัวเราะไม่อยู่

“หุบปาก!” ไป่หรงตะคอกสวนด้วยความโกรธ เขาส่งสัญญาณให้

คนในกลุ่มอีกสองคนชักกระบี่ออกมา แล้วพุ่งเข้าล้อมด้านหลังของไห่ถัง

ไว้ เตรียมรุมโจมตี

ไป่หรงเรียกทวนยาวมาถือไว้ในมือ ปลายแหลมของทวนชี้มาท่ี 

ไห่ถัง มุมปากแสยะเป็นรอยยิ้มเหี้ยมเกรียม “ช่วยแสดงให้พวกเราเห็น

หน่อยเถอะว่า นายได้เรียนรู้อะไรจากโรงเรยีนชัน้เลวอย่างเซฟาเนยีบ้าง!”

ไห่ถังส่งเสียงหึในล�าคออย่างไม่ยี่หระ เขาชักกระบี่ออกมา ส่วน

โบตั๋นที่ยืนอยู่ข้างกายไห่ถังก็เรียกดาบออกมา พร้อมตั้งรับการโจมตี

ไห่ถังขมวดคิ้วขณะหันไปหาโบตั๋น เขากระซิบบอกอะไรเธอสอง-

สามประโยค อีกฝ่ายพยักหน้ารับค�าแล้วเก็บดาบ จากนั้นเดินข้ามลานฝึก

ไปยืนรออยู่ที่มุมด้านนอก ดูเหมือนเธอจะไม่เข้าร่วมการต่อสู้ครั้งนี้

การกระท�าเช่นนีแ้สดงให้เหน็อย่างชดัเจนว่าอกีฝ่ายไม่เหน็พวกเขา

อยู่ในสายตา ท�าให้พวกลูกพี่ลูกน้องยิ่งโกรธจัด

“ท�าแบบนี้หมายความว่ายังไงไม่ทราบ!”

“ตอนนี้โบตั๋นไม่สะดวกร่วมต่อสู้”

“ไม่ให้ปีศาจใต้พันธะลงสนามสู้ แล้วจะเรียกหล่อนออกมาท�าไม

ไม่ทราบ”

“ไม่ใช่เรื่องของพวกนาย” ไห่ถังตอบอย่างไม่ไว้หน้า “อีกอย่าง...

ตอนนี้โบตั๋นมีภารกิจอย่างอื่นที่ส�าคัญกว่า”

“ระวังความมั่นใจเกินเหตุจะท�าให้นายขายขี้หน้าซะเอง”

“ไม่ขนาดนั้นหรอก เรื่องแบบนั้น ใครจะช�านาญไปกว่าพี่”

ไป่หรงโกรธจนหน้าแดง เขากุมทวนแน่นแล้วพุ่งเข้าโจมตีทันที 

พรรคพวกทีเ่หลอือกีสองคนเหน็ดงันัน้กรี็บตามเข้ามา ปล่อยพลงัโจมตีใส่

ไห่ถังต่อเนื่องหลายระลอก ส่วนปีศาจใต้พันธะทั้งสามก็ใช้พลังปีศาจ 
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ร่ายอาคม เสริมพลังโจมตีให้ผู้ผูกพันธะของตน

ไห่ถังควงกระบี่สกัดการโจมตีของคนทั้งสามอย่างคล่องแคล่ว 

พร้อมกนันัน้กร่็ายอาคมเพือ่ก่อกวนการใช้เวทของปีศาจใต้พนัธะของฝ่าย

ตรงข้าม

การปฏิบัติภารกิจร่วมกับเฟิงผิงหลันและคนอื่นๆ การต่อกรกับ

ปีศาจผู้รุกล�้าและกลุ่มกบฏหลายต่อหลายครั้ง ท�าให้เขามีประสบการณ์

ลงสนามสู้จริงมากกว่าลูกพี่ลูกน้องที่ซ้อมอยู่แต่ในลานฝึกหลายเท่านัก 

หลังจากประมือกันหลายครั้ง แม้ว่าไห่ถังไม่อาจเอาชนะได้ทันที แต่ก็ 

นับว่าถือไพ่เหนือกว่าหลายขุม

ไห่ถงัหลบลกูธนทูีพุ่ง่เข้าโจมตเีขาจากด้านหลงัได้เป็นครัง้ทีส่ี ่แล้ว

หมนุตวัควงกระบ่ีเข้าโจมตตีอบโต้ คูต่่อสูท้ีล่อบโจมตเีขาชะงกัและรบีถอย

เข้าไปหลบหลังปีศาจใต้พันธะของตัวเองทันที

ไห่ถังเผลอขมวดคิ้วโดยไม่รู้ตัว

ท�าไมก่อนหน้านี้เขาถึงเห็นคนพวกนี้เป็นคู่ต่อสู้คนส�าคัญไปได้นะ

แค่พวกคนน่าสมเพชที่เกาะกลุ่มกับพวกเดียวกันให้พอรู้สึกอุ่นใจ 

เหมือนกบในกะลาที่จองหอง ทั้งที่ไม่รู้อะไรนอกเหนือจากโลกแคบๆ  

ในกะลาของตัวเอง

ทันใดนั้น เสียงริงโทนก็แว่วมาจากอีกด้านของลานฝึก

แววตาของไห่ถงัเปลีย่นไปในฉบัพลนั เขาหนัไปมอง และเหน็โบตัน๋

ทีย่นือยูอ่กีมมุก�าลงัชหูน้าจอมอืถอืหนัมาหาเขา พลางกวกัมอืเรยีกให้เขา

เดินไปหา

เสีย้ววนิาททีีเ่ขาเบนความสนใจไปทีอ่ืน่ ปลายทวนของไป่หรงกพ็ุง่

เข้าแทงข้างเอวเขาจนได้เลือด

“ยอมแพ้ตอนนี้ก็ยังไม่สายนะ” ไป่หรงยิ้มเยาะอย่างสะใจ

ไห่ถังค�ารามอยู่ในคอด้วยความเจ็บ เขาถลึงตาจ้องไป่หรงอย่าง

กราดเกรี้ยว ก่อนจะใช้มือรูดเลือดที่เอว สะบัดหยาดเลือดลงใส่พื้น แล้ว
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กระทืบเท้า ทันใดนั้น ค่ายอาคมขนาดยักษ์สีแดงฉานเหมือนโลหิตก็ผุด

ขึ้นด้านหลังเขา

กระแสเวทในค่ายอาคมส่งเสยีงเปรีย๊ะปร๊ะเหมอืนโลหะกระทบกนั 

บรรยากาศแห่งความกดดันแผ่ซ่านไปทั่วทุกอณูอากาศ

ทุกคนตกใจจนยืนตะลึงอยู่กับที่

“กะ...แกจะใช้อาคมพิฆาตวิญญาณสู้กับพวกเรางั้นเหรอ!?”

“ถ้าใช้อาคมพิฆาตวิญญาณ นายเองก็จะตายศพไม่สวยไปด้วย

นะ!” ขนาดคนที่ยืนดูอยู่เฉยๆ อย่างสบายใจในตอนแรกยังตกใจจนต้อง

ร้องปราม 

แต่ไห่ถังถลึงตาจ้องคนทั้งสามตรงหน้าด้วยแววตาอ�ามหิต เขา 

ไม่ปริปากพูด ค่ายอาคมที่อยู่ด้านหลังยังคงปล่อยพลังออกมาอย่าง 

ต่อเนื่อง

เหล่าปีศาจใต้พันธะรีบกางค่ายอาคมป้องกันระดับสูงเพื่อปกป้อง

เจ้านายของตัวเอง

ชั่วพริบตานั้นเอง ไห่ถังชูมือขึ้นสูงแล้วสะบัดเบาๆ 

พลงัเวทพุง่เปร้ียงจากค่ายอาคมขึน้สูเ่พดาน ท�าลายดวงไฟด้านบน

ทั้งหมด ลานฝึกถูกความมืดกลืนกินในพริบตา มองไม่เห็นอะไรทั้งสิ้น

มีเพียงกลุ่มคนที่มีค่ายอาคมป้องกันระดับสูงปกคลุมอยู่รอบตัว

เท่านั้น ที่ร่างอาบไล้ด้วยแสงเรืองสว่างสีฟ้าม่วง เด่นสะดุดตาอยู่กลาง

ลานฝึก

ขณะทีท่กุคนยงังนุงงจนไม่ทนัตัง้สต ิไห่ถงักว็ิง่รีเ่ข้าไปหาร่างทีส่่อง

แสงสว่าง กระโดดพุ่งเข้าตีเข่าใส่จุดบอบบางตรงหว่างขาของคนทั้งสาม

เสียงร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดดังลั่นไปท่ัวลานฝึก ร่างท่ีมี

แสงสว่างทั้งสามทยอยกันล้มลงไปกองกับพื้นทีละร่าง

อาจารย์ผู้คุมลานฝึกรีบออกค�าสั่งให้ปีศาจใต้พันธะเรียกลูกบอล

เพลิงออกมาให้ความสว่าง แสงสว่างจากเปลวเพลิงส่องให้เห็นร่างของ
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เว่ยไป่หรงกบัพรรคพวกนอนตวังออยูบ่นพืน้ ตวัสัน่งนังก ปากร้องโอดโอย

ด้วยความเจ็บปวด

ทุกคนเดินเข้ามาล้อมคนทั้งสามไว้ และรีบตรวจดูอาการบาดเจ็บ

ด้วยความกังวล

“เธอร่ายอาคมพิฆาตวิญญาณใส่พวกเขาเหรอ” อาจารย์ผู้คุม 

คนหนึ่งเค้นถามไห่ถังเสียงเครียด “บ้าไปแล้วหรือไง!”

ไห่ถังส่งเสียงหึอย่างไม่ยี่หระในล�าคอ “พิฆาตบ้าบออะไรล่ะ แค่

ใช้ยันต์อาคมสร้างภาพลวงตาเท่านั้นละ”

เขาแกล้งท�าเป็นร่ายอาคมพิฆาตวิญญาณท่ีมีพลังท�าลายล้าง

รนุแรง เพือ่ให้ปีศาจใต้พนัธะของอกีฝ่ายกางค่ายอาคมป้องกนัเวทระดบัสงู

การใช้ค่ายอาคมระดับสูงเพื่อเสริมพลังด้านต่างๆ ซ้อนทับกันโดย

ไม่อ�าพรางให้แนบเนยีน จะส่งผลให้ร่างของผูใ้ช้อาคมเรอืงแสงเมือ่อยู่ใน

ทีม่ดื และแม้ว่าจะสามารถป้องกนัการโจมตจีากเวทอาคมทีม่พีลงัท�าลาย

ล้างสูงได้ ก็ไม่สามารถป้องกันการโจมตีที่ไม่ใช่อาคมได้

มนุษย์และอาวุธที่ไม่ได้ใช้อาคมหรือพลังปีศาจใดๆ ไม่อยู่ใน

ขอบข่ายการป้องกันของค่ายอาคม จึงสามารถทะลวงผ่านไปได้อย่าง

ง่ายดาย เขาจงึใช้การโจมตทีางกายภาพเพือ่สร้างความเสยีหายรนุแรงให้

อีกฝ่ายแทน

ทกุคนอ้าปากค้าง ไม่มีใครคดิว่าไห่ถงัจะใช้กลยทุธ์การต่อสูแ้บบนี้

ไห่ถังไม่สนใจสายตาของคนรอบข้าง เขาสาวเท้ายาวๆ ก้าวเข้าไป

หาโบตัน๋ทีย่นือยูข่อบสนาม แล้วคว้ามอืถอืทีย่งัส่งเสยีงร้องจากมอืเธอมา

กดรับอย่างรีบร้อน

“ที่บอกว่าปีศาจใต้พันธะของนายมีภารกิจอย่างอ่ืนท่ีส�าคัญกว่า  

คือการช่วยนายเฝ้ามือถือเนี่ยน่ะเหรอ” สมาชิกตระกูลเว่ยคนหนึ่งที่ยืนดู

อยู่ขอบสนามเอ่ยขึ้นอย่างประหลาดใจ

“ลานฝึกสัญญาณไม่ค่อยดี มีแค่มุมนี้ที่สัญญาณดีหน่อย” ไห่ถัง
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ตอบสั้นๆ ด้วยความร�าคาญ

เขามองมือถือ หน้าจอปรากฏหมายเลขที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อน 

แถมอีกฝ่ายใช้วิดีโอคอลล์โทร. เข้ามา

เขาอยากกดรับทนัท ีแต่พอนกึถงึเฟิงผงิหลนัทีป่ล่อยให้เขารอเก้อ

ด้วยความทุกข์ตรมตลอดหลายวัน ก็เปลี่ยนใจปล่อยให้มือถือดังต่ออีก

หน่อย

เหอะ เขาไม่ว่างขนาดจะมานั่งรอรับมือถือตลอดทั้งวันหรอกนะ!

ไห่ถังคิดอยู่ในใจขณะก้าวเท้าฉับๆ ออกไปด้านนอกลานฝึก

“ของดีๆ เอาไว้กับนายก็เสียของเปล่า ไม่ต่างอะไรกับลิงได้แก้ว

เลย!” คนที่อยู่ในลานฝึกพากันโวยวายด้วยความเสียดาย

ไห่ถังได้ยินดังนั้นก็หัวเราะลั่น “ให้โบตั๋นสู้กับคนอ่อนหัดอย่าง 

พวกนายต่างหาก ที่เรียกว่าเสียของ!” พอพูดจบก็เดินออกนอกประตู 

ลานฝึก สลัดความวุ่นวายที่ก่อไว้ออกจากสมองทันที

เขาเดินไปจนถึงถนนหินที่เชื่อมกับตึกของหัวหน้าตระกูล พอตี

สีหน้าเหมือนร�าคาญเต็มแก่เสร็จเรียบร้อย จึงกดปุ่มรับ

ภาพที่ปรากฏบนหน้าจอ คือใบหน้ากวนประสาทของอิวาน

“ฮัลโหล อั่งเปาฉันอยู่ไหนเนี่ย?”

ไห่ถังประหลาดใจจนชะงัก “นายโทร. มาท�าไม”

“เพราะฉันเบื่อมากกก...ก็เลยอยากดูอะไรท่ีมันตลกๆ” อิวาน

หัวเราะรื่นแล้วจ้องตรงมาที่หน้าจอ หน้าขยับเข้ามาจนชิด “ว่าแต่นาย 

ดูอ้วนขึ้นนะ ช่วงปีใหม่กินขนมเข่งเยอะไปเหรอ เมื่อกี้ตอนเห็นนาย 

บนหน้าจอ ฉันถึงกับนึกว่าโทร. ผิดเป็นเบอร์เจ้าอ้วนจงยู่นะเนี่ย”

“หนวกหูน่า!” ไห่ถังตะคอกสวน “นี่นายโทร. มาก่อกวนใช่ไหม”

“ฉันติดต่อเฟิงผิงหลันไม่ได้ตั้งหลายวันแล้ว หยุดยาวเบื่อมากเลย 

อยากชวนเขาออกไปหาอะไรท�าแก้เซ็ง ปรากฏว่าติดต่อไม่ได้เลย ฉัน 

เห็นนายเคยอยู่บ้านเดียวกับเขา เลยโทร. มาถามเผื่อนายรู้ว่าพวกเขาไป
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ไหน”

“ฉันไม่รู้”

ดเูหมอืนจะไม่ใช่แค่เขาคนเดยีวที่ไม่ได้ยนิข่าวคราวจากเฟิงผงิหลนั 

พอรู้อย่างนี้แล้วไห่ถังก็อารมณ์ดีขึ้นบ้าง

“อ้อเหรอ” อิวานขมวดคิ้วเล็กน้อยอย่างเซ็งๆ “งั้นก็ช่างเถอะ”

แล้วสายก็ตัดไป หน้าจอกลับสู่ความมืด

ไห่ถังโกรธจนควันออกหู เขารีบกดปุ่มโทร. กลับ

อีกฝ่ายรับสายแทบจะทันที

“มีอะไรเหรอ” ปลายสายคือเสียงร�าคาญเต็มแก่ของอิวาน

“นายวางหูใส่ฉันท�าไม!”

“ก็นายไม่มีค�าตอบให้เรื่องที่ฉันถามนี่”

ไห่ถังกัดฟันกรอด พยายามข่มความโมโหในใจ “แสดงว่านายก ็

ไม่ได้ติดต่อกับเฟิงผิงหลันเหมือนกันใช่ไหม ทั้งทาง SMS อีเมล จดหมาย 

แล้วก็แอปแชตทั้งหลาย”

“ใช่” อวิานเงยีบไปครู่หนึง่ก่อนจะพดูแหย่อกีฝ่ายด้วยน�า้เสยีงยยีวน 

“อย่าบอกนะว่าตลอดหลายวันที่ผ่านมา นายรอให้เขาติดต่อนายอยู่”

“เปล่าซะหน่อย!” ไห่ถังเปลี่ยนเรื่องทันที “แล้วคนอื่นล่ะ”

“ฉนัถามเสยีวหลิว่กบัลีห่ว่านแล้ว พวกเขากไ็ม่ได้ตดิต่อเฟิงผงิหลนั

เลยเหมอืนกนั จงยูรั่บสายฉนัแค่ครัง้เดยีวแล้วบอกว่ายุง่มาก หลงัจากนัน้

ก็ไม่รับโทรศัพท์ฉันอีก” อิวานเล่าแล้วส่งเสียงหึในล�าคออย่างไม่พอใจ

ไห่ถังเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดต่อว่า “นี่นาย”

“อะไรเล่า”

“นายท�าอะไรอยู่”

“เกี่ยวอะไรกับนายด้วย ถามท�าไม”

“ฉันเบื่อ”

“อ้อเหรอ” อิวานตอบ ดูเหมือนนี่จะเป็นเหตุผลท่ีเขายอมรับได้  
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เขาเงยีบไปพกัหนึง่ก่อนจะเอ่ยขึน้ว่า “ฉนักเ็บือ่มากเหมอืนกนั ตัง้แต่กลบั

มาบ้าน อิกอร์ก็ถูกเรียกตัวไปร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ของตระกูล หรือไม่ก็

งานเลี้ยงอาหารค�่า งานฉลองของผู้ทรงอิทธิพลทางการเมืองแทบทุกวัน 

ฉันถูกทิ้งให้เหี่ยวอยู่บ้าน ไม่มีอะไรท�าเลย แล้วนายล่ะ”

“เหมือนกนั” ไห่ถงัเดนิข้ามสะพานหนิเหนอืทะเลสาบจ�าลองภายใน

คฤหาสน์ มองแสงไฟที่สะท้อนเหนือผิวน�้าพลางถอนใจ “ฉันอยากให้เปิด

เทอมเร็วๆ”

“ฉันก็เหมือนกัน” อยู่กับพวกชมรมศึกษาชมรม ตื่นเต้นเร้าใจกว่า

กันเยอะ

ชั่วขณะนั้น ทั้งสองตกอยู่ในความเงียบ

มีแค่ช่วงเวลาที่อยู่กับพวกเฟิงผิงหลัน ที่พวกเขาสามารถสลัด

สถานะทางสังคมและภาระอันหนักอึ้งที่ต้องแบกไว้บนบ่า และกลับไป 

ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายตามที่ใจต้องการ ไม่ต้องสวมหน้ากากใดๆ 

ไม่กีอ่ดึใจหลงัจากนัน้ ไห่ถงักโ็พล่งออกมาว่า “นายอยาก...เล่นเกม

ออนไลน์ด้วยกันไหม”

“อืม เอาสิ” อิวานตอบโดยไม่ต้องคิด “แต่เดี๋ยวก่อน ถ้าเป็นเกม

เลี้ยงปลาที่ฉงหลงชอบเล่น ฉันไม่เล่นนะ”

“ไม่ใช่เกมนั้นซะหน่อย”

“แต่ว่า ถ้าเกมนั้นมีระบบให้ตั้งชื่อปลาได้ ฉันก็อยากเล่นนะ ฉัน

อยากเลี้ยงปลาซักเกอร์แล้วตั้งชื่อว่าไห่ถัง จะได้ดูเจ้าปลานั่นดูดอึปลา 

ตัวอื่นทุกวัน”

“พูดจาให้มันเข้าหูคนอื่นสักวันจะตายไหม!” บ้าจริง เมื่อกี้อุตส่าห์

มีแวบหนึ่งที่เขาคิดว่าอีกฝ่ายจะเข้าใจความรู้สึกของเขา

พอวางสายแล้ว ไห่ถงักเ็ดนิต่อไปอกีสกัพกั จนในทีส่ดุอาคารทีพ่กั

ของเว่ยซงฟางผู้เป็นหัวหน้าตระกูลก็ปรากฏให้เห็นตรงหน้า

พอยามอารักขาเหน็เขากเ็ปิดทางให้เข้าไปด้านในทนัท ีดจูากสหีน้า
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ของอีกฝ่ายแล้ว เดาว่าวีรกรรมของเขาที่ลานฝึก ต้องถึงหูหัวหน้าตระกูล

แล้วอย่างแน่นอน

หากไม่ได้รบัอนญุาตจากหวัหน้าตระกลู ปีศาจใต้พนัธะทกุตนห้าม

เข้าไปด้านใน โบตั๋นจึงต้องรออยู่ด้านนอก ให้ไห่ถังเข้าไปเพียงคนเดียว

เขาเดินผ่านระเบียงทางเดิน ผลักเปิดประตูไม้หนาหนักท่ีสลัก

อักษรอาคมลายพร้อยจนเต็มบาน แล้วก็เห็นเว่ยซงฟางนั่งเอกเขนกอยู่

เหนือเก้าอีตั้วยาว ศอกวางเหนอืพนกัเก้าอี ้มอืข้างหนึง่เท้าข้างแก้ม อกีข้าง

ถือม้วนคัมภีร์ ตาหลุบลงอ่านหนังสือตรงหน้า

ไห่ถงัเดนิเข้าไปใกล้ ค้อมตวัลงค�านบัท�าความเคารพอย่างไม่เตม็ใจ

นัก พลางเอ่ยว่า “ท่านหัวหน้าตระกูล”

เว่ยซงฟางเหลือบตาขึ้นมองไห่ถัง “เธอควรเรียกฉันว่าพ่อ”

ไห่ถังไม่ตอบ

“เธอท�าลานฝึกเละเทะไปหมด ต้องใช้เวลาซ่อมนานทีเดียวกว่า 

จะกลับเป็นเหมือนเดิม” เว่ยซงฟางเอ่ยเสียงเรียบ ไร้อารมณ์ใดๆ 

ไห่ถังแอบถอนใจอย่างเหนื่อยหน่ายอยู่ในใจ

เป็นอย่างที่คิดจริงๆ สุดท้ายเขาก็โดนเอาเรื่อง

“ค่าซ่อมแซมทั้งหมดหักจากค่าใช้จ่ายประจ�าวันของผมก็ได้ ถ้า 

ไม่พอ ผมจะเอาเงินที่ได้รับตอนตรุษจีนมาโปะให้ครบ”

“เธอท�าให้ไป่หรง ไป่ฉี และหรงเต๋อบาดเจ็บ คนจากตระกูลสาขา

ไม่พอใจอย่างมาก”

“ผมท�าอะไรพวกนั้นก็ไม่พอใจทั้งนั้นละ” ไห่ถังส่งเสียงหึในล�าคอ 

“อีกอย่าง...พวกรุ่นพี่เป็นคนเข้ามาท้าทายผมก่อน รุมสามต่อหนึ่ง หาก 

จะว่ากันตามจริงพวกนั้นต่างหากที่เป็นฝ่ายละเมิดกฎการประลอง ต้อง

ได้รับการลงโทษ”

เว่ยซงฟางมองไห่ถังก่อนจะตอบด้วยเสียงกล้ัวหัวเราะ “ไม่นึกว่า

จะได้ยินค�าว่า ‘กฎ’ จากปากเธอ”
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ไห่ถังท�าปากเบ้อย่างกระอักกระอ่วน

“ถึงจะเป็นอย่างนั้น เธอก็ลงมือรุนแรงเกินไป ถ้าพวกเขาสูญเสีย

สมรรถภาพในการมีลูกหลานสืบสกุลขึ้นมา จะไม่ใช่เรื่องเล่นๆ เลยนะ”

“ถ้ามีรุ ่นสืบทอดที่ไร้สมองอย่างพวกพี่ไป่หรงเยอะกว่าที่มีอยู ่

ตอนนี้ ตระกูลเว่ยต้องล่มสลายแน่ ที่จริงควรคิดว่านี่เป็นการคัดกรอง

คุณภาพสมาชิกตระกูลด้วยซ�้า—”

สายตาเยน็เยยีบของเว่ยซงฟางตวดัมองไปที่ไห่ถงั ความเฉยีบขาด

ในแววตาของอีกฝ่ายท�าให้ไห่ถังปิดปากทันที

“พอเกิดเร่ือง หัวหน้าผู้ดูแลลานฝึกก็น�าวิดีโอจากกล้องวงจรปิด 

ที่ลานฝึกมาส่งให้ฉันทันที”

ไห่ถังก้มหน้างุด รอรับค�าต�าหนิและการลงโทษโดยไม่ปริปาก

“ฉันประหลาดใจมาก” เว่ยซงฟางพูดต่อ “เธอเปลี่ยนไป ตอนนี้

รู้จักใช้สมองมากขึ้นแล้ว”

ไห่ถงัเงยหน้าขึน้ทนัท ีสหีน้าเหมอืนก�าลงัถามว่า “นีพ่ดูเล่นใช่ไหม”

“แน่นอน ฉันไม่ได้หมายถึงคะแนนสอบของเธอ” เว่ยซงฟาง 

ถอนใจ

ไห่ถังเข้าใจทันที “เข้าใจครับ”

“ที่ผ่านมา เธอบุ่มบ่าม เจออะไรก็พุ่งชนอย่างเดียว หัวรั้นไม่ฟัง

ใคร”

ไห่ถังหัวเราะหึๆ แล้วพูดว่า “ตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับ”

“ใช่ แต่เธอในเวลานี้ยังหัวรั้นอย่างมีสมอง มีลูกล่อลูกชน ที่ผ่าน

มาเธอคิดแต่จะสู้อย่างเดียวโดยไม่แยกแยะ ต่อให้ตัวเองต้องเจ็บตัวด้วย

เธอก็ยอม แต่เธอในเวลานี้เริ่มรู้จักคิด เริ่มรู้จักหาวิธีให้ตัวเองเอาตัวรอด

จากการต่อสู้ได้โดยไม่เจ็บตัว” เว่ยซงฟางยิ้มบาง “ท�าลายหลอดไฟ ใช้

ประโยชน์จากค่ายอาคมป้องกนั เป็นวธิทีีฉ่ลาดมาก ในสถานการณ์แบบนัน้ 

ผู้อัญเชิญทั่วไปไม่มีทางคิดว่าอีกฝ่ายจะโจมตีด้วยมือเปล่า และพุ่งเข้า
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จู่โจมโดยไม่ใช้อาคมใดๆ เลย เธอไม่ได้อาศัยแค่ช่องโหว่ของค่ายอาคม

ป้องกนั แต่ยงัใช้ประโยชน์จากการวเิคราะห์ความคดิอ่านของฝ่ายตรงข้าม

ด้วย เห็นเธอเติบโตขึ้นแบบนี้ ฉันรู้สึกชื่นชมมาก”

ไห่ถังอึ้งไปเล็กน้อย แววตาชื่นชมและการยอมรับจากหัวหน้า

ตระกูล ท�าให้เขารู้สึกกระอักกระอ่วน ไม่รู้จะตอบรับอย่างไร

“อาจารย์ท่านไหนที่เซฟาเนียเป็นคนสอนวิชาพวกนี้ให้เธอ”

“ไม่ใช่อาจารย์ครับ” ไห่ถงัลงัเลเลก็น้อย ก่อนจะตอบเสยีงอ้อมแอ้ม

ว่า “ผมเรียนมาจาก...เพื่อนคนหนึ่งครับ—”

เขาเรียนมาจากเฟิงผิงหลัน

เฟิงผิงหลันมักอาศัยสถานการณ์และทรัพยากรที่มีอยู่ในเวลานั้น

ให้เป็นประโยชน์ พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส หลังจากคลุกคลีอยู่กับเฟิง- 

ผิงหลันได้ราวครึ่งปี และได้ออกไปปฏิบัติภารกิจร่วมกันหลายต่อหลาย

ครั้ง เขาก็ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มาบ้าง

“ยอดเยี่ยมมาก ถึงแม้เซฟาเนียจะชื่อเสียงไม่ค่อยดี แต่นักเรียน

ของทีน่ัน่ มีไม่น้อยทีเ่ป็นคมในฝัก” เวย่ซงฟางเอ่ยชม “เพือ่นของเธอเปน็

คุณชายจากตระกูลไหน”

“ไม่รู้ครับ” เฟิงผิงหลันไม่เคยพูดถึงครอบครัวของตัวเอง

“ถ้าอย่างนั้นเขาใช้วิชาแขนงไหน ถึงแม้ไม่รู้ว่ามาจากตระกูลไหน 

เผ่าไหน แต่พิจารณาจากวิธีร่ายอาคมและธาตุของเวทมนตร์ที่ใช้ ต้อง

สันนิษฐานได้บ้างละว่าเขาเรียนวิชามาจากตระกูลไหน”

“เขา—”

เขาพยายามคิดทบทวนว่าเฟิงผิงหลันมีจุดเด่นอะไรบ้างเวลา 

ใช้อาคม เพื่อจะน�ามาตอบค�าถามของเว่ยซงฟาง แต่แล้วเขากลับพบว่า  

ดูเหมือนเฟิงผิงหลันจะไม่เคยใช้อาคมใดๆ ให้เขาเห็นเลย

ไม่ว่าจะเป็นตอนที่อยู่ในคฤหาสน์หรือขณะออกปฏิบัติภารกิจด้วย

กัน เฟิงผิงหลันก็ไม่เคยใช้อาคมต่อสู้หรือป้องกันไม่ว่ารูปแบบใด เพราะ



หลันฉีจั่วเริ่น  37

เหล่าปีศาจคอยห้อมล้อมและช่วยเหลือเขาอยู่ตลอด ดังนั้นก่อนหน้านี้  

ไห่ถังจึงไม่เคยสังเกตเรื่องนี้มาก่อน

ในห้องเรียนของโรงเรียนเงามืด เวลาที่เฟิงผิงหลันกับซูลี่หว่าน

ฝึกฝนด้วยกนั ซลูีห่ว่านเป็นคนร่ายอาคมทัง้หมด หลงัจากสงัเกตอยูห่ลาย

ครั้งก็ได้ข้อสรุปว่าสองคนนั้นน่าจะนัดแนะกันไว้ก่อนแล้ว แต่เขาไม่เคย

นึกสนใจเรื่องพวกนี้ เพราะเวลาฝึกที่โรงเรียน เขาเองก็ฝึกแค่พอผ่านๆ 

เท่านั้นเหมือนกัน

แต่ตอนนี้พอมาคิดดูให้ดี เขาก็ตกใจมากเมื่อตระหนักว่า เฟิงผิง-

หลนัไม่เคยใช้อาคมเลยแม้แต่คร้ังเดยีว แต่ท�าไมเขาถงึไม่เคยใช้อาคมเลย

เล่า

หรือเป็นเพราะเขาแข็งแกร่งมาก แข็งแกร่งจนไม่จ�าเป็นต้องใช้

เวทมนตร์ก็สามารถคลี่คลายปัญหาทั้งหมดได้ หรือเป็นเพราะ—

แต่จะมีเหตุผลอะไรได้อีกเล่า

พอเห็นไห่ถังไม่ตอบ เว่ยซงฟางก็ไม่ซักไซ้อะไรอีก และพูดเข้า

ประเด็นทันที

“โบตั๋นเป็นปีศาจใต้พันธะระดับสูง เป็นอาวุธท่ีทรงพลังมาก” 

เว่ยซงฟางเอ่ยอย่างช้าๆ “เปรียบได้กับกระบี่อัญมณีอันล�้าค่า ถ้าไม่ถึง

คราวจ�าเป็นต้องใช้ต่อสู้ ก็ไม่ควรเอามาควงเล่นให้คนอื่นดู”

ไห่ถังหลุดจากภวังค์ความคิด สีหน้าเคร่งเครียดขึ้นมาทันที “ใน

เมื่อเธอเป็นปีศาจใต้พันธะของผม ผมจะใช้งานเธออย่างไรก็ได้ตาม 

ที่ต้องการ”

เว่ยซงฟางจ้องไห่ถงั เขาเงยีบอยูค่รูห่นึง่ก่อนจะพดูต่อ “วนันีท้ีเ่รยีก

เธอมา ก็เพื่อบอกให้เธอปฏิบัติตามกฎระเบียบ เก็บโบต๋ันเอาไว้ในค่าย

อาคมเหมือนเดิม”

ไห่ถังก้มหน้าพลางขบฟันแน่น

“แต่พอเห็นฝีมือของเธอที่ลานฝึก ฉันก็เปลี่ยนใจ”
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ไห่ถังเงยหน้าขึ้นมอง

“คนหัวขบถ ถ้าไม่มีความสามารถในระดับเดียวกันเป็นสิ่งรองรับ 

ก็เป็นได้เพียงความดื้อรั้นที่จะน�าไปสู่ความตกต�่าและเสื่อมถอย” เว่ยซง-

ฟางมองหน้าไห่ถงั น�า้เสยีงขงึขงัและหนกัแน่นเอ่ยต่ออย่างช้าๆ “วนันีเ้ธอ

ได้พสิจูน์ความสามารถให้ประจักษ์ ฉนัถงึยอมรบัความขบถของเธอ เพราะ

กฎ คือสิง่ทีก่�าหนดโดยผูท้ีม่คีวามสามารถ ถ้าเธอสามารถปีนขึน้สูจ่ดุสงูสดุ 

ก็จะสามารถสร้างกฎให้ทุกคนยอมรับและปฏิบัติตามได้”

ไห่ถังจ้องหน้าเว่ยซงฟาง หลังจากนั้นจึงก้มหน้าลง น้อมรับค�าพูด

ของอีกฝ่าย “รับทราบครับ”

“ครั้งนี้เธอล่วงเกินคนจากตระกูลสาขา เพ่ือไม่ให้ปัญหาลุกลาม

ใหญ่โต ฉนัจะให้เธอออกจากคฤหาสน์ไปก่อน เลือ่นก�าหนดกลบัโรงเรยีน

ให้เร็วขึ้น”

ไห่ถังดวงตาเป็นประกายขึ้นมาทันที “ขอบคุณท่านพ่อ” พูดจบ 

ก็หมุนตัวเดินออกจากห้องนั้นไปอย่างอารมณ์ดี

เว่ยซงฟางมองแผ่นหลงัของไห่ถงัทีก่�าลงัเดนิออกไป อดไม่ได้ทีจ่ะ

ยิ้มฝืดเฝื่อนกับตัวเอง

ไม่น่าเชือ่ว่าจะพดูขอบคณุเขาด้วยสหีน้าดีใจขนาดนัน้ แถมยงัเรยีก

เขาว่าท่านพ่ออีก

หรือเขาไม่รู้ว่านี่คือการลงโทษ

แม้จะเป็นฤดูหนาวเหมือนกัน แต่เมื่อเทียบกับพื้นที่ตอนเหนือที่

อากาศเย็นยะเยือกแล้ว เขตทะเลใต้มีแสงแดดอันอบอุ่นและลมอ่อนๆ 

ตลอดวัน จะมีแค่ช่วงกลางคืนเท่านั้นที่อากาศเย็นขึ้นมาหน่อย

ณ โซนที่อยู่อาศัยอันหรูหราบริเวณชานเมือง มีทาวน์เฮาส์หลัง

เดีย่วทีอ่อกแบบไว้อย่างงดงามทกุรายละเอยีดตัง้เรียงเป็นแนวยาว ภายใน

ลานบ้านของแต่ละอาคารปลกูดอกไม้และพรรณพชืหายากเอาไว้มากมาย 
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ส่วนด้านหลังสร้างเป็นเรือนกระจกที่มีอุปกรณ์ครบครัน

แม้ว่าอาคารแต่ละหลงัจะตัง้อยูแ่ยกกนั แต่เหนอืประตทูางเข้าของ

แต่ละตึก จะมีหินออบซิเดียนที่แกะสลักเป็นรูปดอกดาตุร่าฝังอยู่เหมือน

กันหมด

ชุมชนนี้คืออาณาเขตของตระกูลจง เชื้อสายผู้อัญเชิญที่ช�านาญ

ด้านอาคมสารพัดพิษและการควบคุมหุ่นปีศาจ

ดอกไม้ใบหญ้าที่บานสะพรั่งอย่างงดงามภายในสวน แท้จริงแล้ว

มีพิษร้ายแรงถึงชีวิต สิ่งที่ได้รับการฟูมฟักดูแลอยู่ในเรือนกระจกไม่ใช่

พรรณไม้ แต่คือปีศาจที่ถูกก�าจัดความรู้สึกนึกคิดจนกลายสภาพเป็น

เหมอืนต้นไม้ ปล่อยให้คนตดัแต่ง ดดัแปลง และควบคมุได้ตามใจต้องการ

ภายในเรือนกระจกของอาคารหลงัหนึง่ ประตกูระจกกึง่โปร่งแสง

มีแม่กุญแจขนาดเล็กคล้องล็อกไว้ แต่นอกจากแม่กุญแจที่มองเห็นด้วย

ตาเปล่า ประตูทั้งบานยังมีอาคมสารพัดพิษที่มนุษย์ธรรมดามองไม่เห็น

อาบไล้อยู่ทั่ว

ลึกเข้าไปในเรือนกระจก ด้านหลังชั้นวางของมากมายและ 

พรรณไม้ต่างๆ ทีข่ึน้บดบงัจนมองแทบไม่เหน็ คอืโซนทีแ่ยกไว้เหมอืนเป็น

ห้องทดลอง เหนือชั้นวางโลหะคือขวดยาและชิ้นส่วนตัวอย่างที่วางเรียง

เต็มชั้น ตรงกลางมีโต๊ะโลหะที่หน้าตาเหมือนโต๊ะผ่าตัดวางอยู่สองตัว

จงยู่ยืนอยู่ตรงทางเดิน หน้าหันเข้าหาโต๊ะตัวหนึ่ง

เหนือโต๊ะโลหะคอืร่างอวบอ้วนทีซ่ดีขาวจนน่ากลวั รอบตวัมสีายยาง

ห้อยระโยงระยาง ด้านบนของล�าตัว ตั้งแต่ริมฝีปากล่างไปจนถึงขาหนีบ 

มีรอยมีดผ่าเปิดเป็นทางยาว สายยางทั้งหมดที่ห้อยออกมาเสียบอยู่กับ

รอยผ่านั้น

ส่วนปลายเข็มของสายยางเส้นหนึ่งเสียบเชื่อมกับหลังมืออันผอม

แห้งและซีดเซียวของจงยู่ เลือดสีแดงเข้มค่อยๆ ไหลเข้าสู่ร่างอวบอ้วน

อย่างช้าๆ 
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มอืทีย่งัว่างอกีข้างหนึง่ของจงยู ่ถอืเคร่ืองมอือาคมส�าหรบัซ่อมแซม

หุ่นปีศาจ เขาก�าลังเย็บปิดส่วนท้องของปีศาจอย่างคล่องแคล่วและช�านิ

ช�านาญ

จนเวลาผ่านไปพักใหญ่ เขาจึงหยุดมือแล้วดึงปลายเข็มออกจาก

หลังมือของตัวเอง พลางหายใจหอบอย่างหมดแรง

ยังเหลืออีกสามสิบเปอร์เซ็นต์...

การต่อสูบ้นเรือยาร์กเนอร์สร้างความเสยีหายอย่างสาหสัแก่ปีศาจ

ใต้พันธะของเขา ท�าให้เขาไม่สามารถสวมใส่ร่างของหุ่นปีศาจได้อีก เขา

มองปีศาจใต้พันธะที่นอนอยู่บนโต๊ะโลหะ ดวงตาว่างเปล่าของอีกฝ่าย

ก�าลังเหม่อมองไปบนเพดาน

ร่างของปีศาจเหลือแผลบางส่วนที่ยังไม่สมาน แผลบากเป็นทาง

ยาวเหมือนตัวตะขาบ ท�าให้จงยู่รู้สึกไม่สบายใจทุกครั้งที่มองเห็น

ดูท่า...คงเจ็บมาก

ทันทีที่ความคิดนี้ผุดขึ้นมาในสมอง จงยู่จะรีบสลัดมันทิ้งทันที

หุน่ปีศาจรบัการโจมตแีทนเจ้านายของตวัเอง เป็นเรือ่งถกูต้องแล้ว 

พวกเขาเป็นแค่เครื่องมือ ไม่ต่างจากกระบี่หรือดาบ เมื่อแตกหักเสียหาย

อาจจะรู้สึกเสียดายบ้าง แต่แน่นอนว่าไม่มีใครเป็นห่วงว่าดาบหรือกระบี่

ของตัวเองจะรู้สึกเจ็บปวดหรือไม่

ความรู้สึกแบบนั้น...ช่างน่าหัวร่อเหลือเกิน

เขาไม่ใช่เซิ่นหยาง...เขาไม่มีทางท�าเรื่องโง่เขลาอย่างนั้นแน่

ทันใดนั้น ภาพของคนในชมรมศึกษาชมรมก็ผุดขึ้นมาในสมอง  

คนพวกนั้นปฏิบัติกับปีศาจเหมือนมนุษย์คนหนึ่ง

ในตอนแรก เขารู้สึกดูแคลนความสัมพันธ์ระหว่างคนพวกนั้น 

กับปีศาจใต้พันธะ แต่ไม่รู้เมื่อไร เขาเองก็เริ่มรู้สึกอิจฉา...

ที่แท้มนุษย์กับปีศาจก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแบบนั้นได้

ถ้าปีศาจของเขาพูดได้ละก็ ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายจะพูดอะไรบ้าง
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แต่พอมองร่างอวบอ้วนตรงหน้า จงยู่ก็อดไม่ได้ที่จะหัวเราะแห้งๆ 

เนือ่งจากต้องปรับเปลีย่นให้เหมาะกบัรปูร่างของผูผ้กูพนัธสญัญา 

ร่างของหุ่นปีศาจจึงต้องถูกดัดแปลงใหม่ทั้งหมด โดยมากมักเปลี่ยนไป 

จนไม่เหลือเค้าโครงเดิม

ถ้าอีกฝ่ายพูดได้ สิ่งที่หลุดจากปากคงมีแต่ค�าด่าแสบๆ คันๆ 

จงยู่หยิบผ้าสีด�าที่กองอยู่ข้างขาโต๊ะขึ้นมาคลุมเหนือร่างปีศาจ 

ใต้พันธะ จากนั้นโรยผงสมุนไพรสีส้มอิฐลงไป พึมพ�าท่องคาถาเบาๆ 

ผงสมุนไพรกลายเป็นสีขาวแล้วซึมหายเข้าไปในเนื้อผ้า เกิดเสียง

สวบสาบเบาๆ สะท้อนกลับมา

จงยูบ่ดิตวัผ่อนคลายกล้ามเนือ้ ก่อนจะหมนุตวัหนัไปทางโต๊ะโลหะ

อีกตัวหนึ่ง

บนโต๊ะมีอะไรบางอย่างวางอยู่ คลุมไว้ด้วยผ้าสีขาว

จงยู่เลิกผ้าคลุม ข้างใต้นั้นคือเครื่องแบบพนักงานชุดหนึ่ง

หรอืจะพดูให้ละเอยีดกว่านัน้ คอืเครือ่งแบบพนกังานเรอืยาร์กเนอร์ 

ชุดสกปรกจนดูไม่ได้ แถมยังมีรอยเปื้อนสีน�้าตาลเข้มเป็นดวงใหญ่

นั่นคือเลือดของเฟิงผิงหลัน

ชุดที่เฟิงผิงหลันสวมตอนถูกบุกโจมตีบนเรือ เขาแอบเก็บกลับมา

ด้วย

เขาท�าแบบนี้ ก็เพราะต้องการพิสูจน์สมมติฐานเรื่องหนึ่ง

เป็นเรือ่งทีเ่ขาเองคดิว่าเหลวไหลไม่มทีางเป็นไปได้ แต่กลบัไม่อาจ

วางใจปล่อยไปโดยไม่พิสูจน์

เขาหยิบหลอดทดลองที่มีน�้ายาสีเข้มออกมาหลอดหนึ่ง แล้วเทลง

บนคราบเลือด จากนั้นจึงหยิบคทาสีขาวอมเทารูปร่างประหลาดที่ท�ามา

จากกระดูกของปีศาจขึ้นมา

จงยู่จ้องเสื้อเปื้อนเลือดตัวนั้นแล้วลังเลอยู่ครู่หนึ่ง จากนั้นสูดลม

หายใจลึก
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เขาก�าคทากระดูกแน่น วาดอักษรอาคมสีขาวลงเหนือเสื้อตัวนั้น

อย่างคล่องแคล่ว ก่อนจะวางคทาลงแล้วหันไปจุดเทียนไขมันสัตว์ในถ้วย

กระเบื้องเคลือบ

นีค่อืคาถาส�าหรบัตรวจสอบพลงัอาคม ใช้เพือ่ระบวุ่าอาคมสดุท้าย

ที่ผู้ถูกตรวจสอบใช้คืออาคมอะไร

ควันเทียนค่อยๆ ก่อตัวแล้วพุ่งสูงขึ้นสู่อากาศ จากนั้นหมุนวน

เหมือนไซโคลนแล้วดูดรอยเลือดบนเนื้อผ้าเข้าไป ส่วนอักษรอาคมสีขาว

ก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีด�าเข้ม และไหลซึมไปทั่วราวกับน�้าหมึก

เมื่อควันจางหาย รอยเลือดบนเสื้อจะเปลี่ยนรูปทรง กลายเป็น 

รูปร่างของอาคมที่เจ้าของเสื้อเคยร่าย

จงยู่มองคราบเลือดบนเสื้อที่พลิกม้วนไปมาราวกับเกลียวคลื่น 

ใบหน้าเขาสงบนิ่ง แต่ในใจกลับร้อนรุ่มจนแทบทนไม่ได้

เขาไม่รู้ว่าตัวเองคาดหวังผลลัพธ์อะไรจากการทดลองครั้งนี้

หากผลออกมาว่าสิง่ทีเ่ขาสนันษิฐานถกูต้อง แล้วเขาจะท�าอย่างไร

ต่อ

เขาควรจะท�าอย่างไร เขาจะท�าอะไรได้—

ใบหน้าที่ระบายด้วยรอยยิ้มไร้เดียงสาของเฟิงผิงหลันผุดขึ้นใน

สมอง

จงยู่ขมวดคิ้ว

สีของกลุ่มควันจางลงเรื่อยๆ แล้วเปลวเทียนก็ดับไปเอง

บนเสือ้ตวันัน้ คอืคราบเลอืดทีย่งัเป้ือนเป็นวงใหญ่ ไม่ต่างจากก่อน

ร่ายอาคมแม้แต่น้อย มองไม่เห็นร่องรอยหรือลวดลายใดๆ แสดงว่า

เจ้าของเลือดนี้ เป็นมนุษย์ธรรมดาที่ไม่เคยร่ายอาคมใดๆ

จงยู่นิ่งไปชั่วขณะ ก่อนจะหยิบมือถือขึ้นมา แล้วกดเบอร์ของ 

เฟิงผิงหลัน

ไม่เปิดเครื่อง
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โทร. เบอร์บ้าน ก็ไม่มีคนรับ

เขาหายไปไหนนะ

จงยู่มองเสื้อตัวนั้นแล้วถอนใจยาว

ถ้ารู้เร็วกว่านี้ เขาคงไม่หาเรื่องเดือดร้อนให้ตัวเองแบบนี้—

คราบเลือดบนเสื้อสีโดดสะดุดตา กระทั่งจงยู่ที่เห็นเลือดจนชิน  

จู่ๆ ก็รู้สึกว่าคราบเลือดนั้นขวางหูขวางตาเสียเหลือเกิน—

บาดเจ็บสาหัสขนาดนั้น เจ้านั่นจะอาการดีขึ้นหรือยังนะ

ในเมือ่เป็นแค่มนษุย์ธรรมดาทีอ่่อนแอกว่าใครทัง้หมด กอ็ย่าพุง่ตวั

เข้าไปหาอันตรายแบบนี้อีกเลย...
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Chapter 2 
เมื่อโจรขึ้นบ้าน สิ่งที่สยองยิ่งกว่า 
ของมีค่าถูกขโมย คือการเจอว่า 
Diary ลับที่บันทึกประวัติศาสตร์ 

ด�ามืดของตัวเองหายไป



ณ ทุ่งหมอก โลกปีศาจ

ภายในต�าหนักอันโอ่โถง เปลวไฟจากเทียนหอมรูปร่างแปลกตา

ก�าลังลุกโชติช่วง กลุ่มควันเรืองสีทองจางลอยม้วนวนไปในอากาศ

แต่กลิ่นหอมกลับถูกกลบมิดด้วยกลิ่นคาวเลือดคลุ้งฉุน

เลือดสดเจิ่งนองเป็นแอ่งขนาดยักษ์ทั่วพื้นราวกับทะเลสาบสีเลือด 

ผิวทะเลสาบเงาวาบ สะท้อนให้เห็นใบหน้าเคร่งเครียดของผู้มาเยือน

“ขอให้ทกุท่านเดนิเข้าไปด้านใน” ปีศาจผวิสนี�า้ตาลซึง่เป็นผูน้�าทาง

เอ่ยเตือน “เธอนั่งอยู่ข้างหน้านั่น”

กลุ่มผู้มาเยือนเงยหน้าขึ้น เสียงพูดของอีกฝ่ายดึงสติของพวกเขา

กลับมาจากความตกตะลึงเมื่อเห็นศพมนุษย์ตรงหน้า

ลึกเข้าไปภายในต�าหนัก ห่างจากพวกเขาราวเจ็ดเมตร มีเบาะ 

รองน่ังขนาดใหญ่ทีฝั่งประดบัด้วยเพชรนลิจินดาอนัสวยงาม เหนอืเบาะนัง่

คือร่างผอมเล็ก หญิงผมด�าคนหนึ่งนั่งอยู่ตรงกลางนั้น เธอสวมอาภรณ์ 

ที่ถักทอด้วยผ้าแพรและดิ้นทองอย่างงดงาม ติ่งหู ล�าคอ และข้อมือ สวม

เครื่องประดับอัญมณีพราวระยับ

แต่ทกุคนมองไม่ออกว่าเธออายเุท่าไร เพราะส่วนตัง้แต่ล�าคอขึน้ไป

จนถงึใบหน้าของเธอปกคลมุด้วยคราบเลอืด เลอืดของผูถ้กูสงัเวย สะสม

ทับเป็นชั้นอยู่เต็มใบหน้า คราบเลือดหนาเตอะที่มีอยู่เดิมแห้งจนแตก

ระแหง แล้วยังถูกคราบเลือดใหม่สาดทับเข้าไปอีกชั้น ท�าให้ท้ังใบหน้า

มองแล้วเหมือนเปลือกต้นไม้เนื้อหยาบแห้งกรัง ไม่มีสัญญาณแห่งชีวิต
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แม้แต่น้อย

นี่ละคือซาโคน่า แม่มดผู้ล่วงรู้อนาคตของสรรพสิ่ง

ดวงตาทั้งสองของเธอปิดสนิท รูปร่างเล็กและผอมกว่าท่ีคิดไว้ 

ส�าคัญที่สุดคือรูปลักษณ์ภายนอกและรัศมีแห่งพลังอ�านาจท่ีแผ่ออกมา 

จากตัวเธอ ซึ่งน่าสยดสยองกว่าที่จินตนาการไว้หลายขุมนัก

ด้านหน้าทีน่ัง่ของซาโคน่า มอ่ีางแก้วคริสตลัใบหนึง่วางอยู ่อ่างแก้ว

โปร่งใสเผยให้เห็นสิ่งที่อยู่ภายใน—ลูกตาสีขาวซีดคู่หนึ่ง และหัวใจที่มี

เศษเนื้อกับคราบเลือดเปื้อนเกรอะกรัง...วางอยู่เหนือกองเลือดเจิ่งนอง

อย่างเงียบงัน

นั่นคือสิ่งแลกเปลี่ยนส�าหรับค�าพยากรณ์ 

ภายในต�าหนักเงียบสนิท ไม่มีใครพูดอะไรแม้แต่ค�าเดียว สายตา

ของทุกคนรวมอยู่ที่เควตซัล

เควตซัลรู้สึกเหมือนตัวเองก�าลังยืนอยู่บนลานประหาร สายตา

ทั้งหมดคือมีดอันแหลมคมที่ก�าลังพุ่งตรงมาหาเขา

ฉงหลงกับมอร์ริสไม่กล้าพูดอะไร แต่ดวงตาของพวกเขาฉายแวว

ต่อต้านอย่างชัดเจน นัยน์ตาของไซเมิร์ฟเอ่อคลอไปด้วยหยาดน�้าตา

พวกเขาไม่กล้าปริปากบอกให้เควตซัลหยุด เพราะหากพูดออกไป

ก็เท่ากับละทิ้งความจงรักภักดีที่มีให้องค์ชายชาเคด แต่พวกเขาก็ไม่กล้า

บอกให้เควตซัลลงมือ เพราะหากพูดออกไปก็เท่ากับท�าลายมิตรภาพ 

ของเฟิงผิงหลัน

แต่ไป่เหลียวกลับดูใจเย็นกว่าคนอื่น เขามองเควตซัลด้วยสายตา

พินิจ รอดูว่าเขาจะตัดสินใจอย่างไร และใช้เหตุผลอะไรกับเรื่องนี้ 

เขาเดาไว้แต่แรกแล้วว่า ไม่ช้าก็เร็วพวกเขาต้องเจอสถานการณ ์

ที่ต้องเลือกเช่นนี้

เขามองออกแต่แรกแล้วว่า ละครครอบครวัแสนสขุทีเ่หน็อยู ่ไม่ช้า

ก็เร็วย่อมต้องจบลง
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แต่เขาไม่รู้ว่า สถานการณ์ที่ต้องเลือกจะโหดเหี้ยมทารุณเช่นนี้

ก็บอกแล้วไม่มีใครฟัง...

ไป่เหลียวแอบหัวเราะแห้งๆ อยู่ในใจ

ละครครอบครัวแสนสุขสันต์ไม่ควรเล่นจนลืมตัว มัวแตม่ีความสุข

จนลืมความเป็นจริง เจ้าพวกนี้นี่นะ ปล่อยตัวเองให้ถล�าลึกจนถอนตัว 

ไม่ขึ้น เรียนผูกแล้วไม่รู้วิธีแก้ละสิ

ดูเขาน่ี เขาไม่เคยปล่อยตัวจนแยกละครกับความเป็นจริงไม่ออก 

หึๆๆ...

แม้ว่าในใจจะคิดอย่างนี้ แต่ใบหน้าที่ระบายด้วยรอยยิ้มเยาะหยัน

อยู่เสมอ เวลานี้กลับไม่ปรากฏแววแห่งความขบขัน

เควตซัลมองศพที่กองอยู่บนพื้น ไม่ว่าท�าอย่างไรก็ไม่อาจท�าใจให้

หันไปมองหน้าเฟิงผิงหลันได้

ความจงรักภักดีที่มีให้องค์ชายชาเคด และความยุติธรรมท่ีเฟิง- 

ผิงหลันควรได้รับ สองสิ่งนี้วางอยู่คนละด้านของตาชั่ง บีบบังคับให้เขา

เลือก ต้องมีด้านหนึ่งที่ยกสูงขึ้น และอีกด้านที่ดิ่งต�่าลง

ปีศาจผู้น�าทางเห็นทุกคนเงียบสนิท ก็เลิกคิ้วเล็กน้อยด้วยความ

สงสัยระคนขบขัน

เขาไม่เคยเห็นสถานการณ์เช่นนี้มาก่อน

พาเครื่องสังเวยเดินทางมาไกลนับหมื่นลี้ แต่พอมาถึงกลับลังเล 

ไม่กล้าตัดสินใจ ท่าทางของปีศาจกลุ่มนี้ ดูราวกับว่าพวกเขาไม่อาจท�าใจ

ท�าร้ายมนุษย์ผู้นี้

ท�าใจไม่ได้งั้นเหรอ จะเป็นไปได้อย่างไรกัน

ปีศาจผู้น�าทางชูมือทั้งสอง กริชปลายโค้งสะท้อนเงาเย็นเยียบ

ปรากฏเหนือฝ่ามือ

“ถ้าพวกคุณไม่มเีคร่ืองมอืทีเ่หมาะสมละก.็..” เขายืน่กรชิปลายโค้ง

ไปตรงหน้าเควตซลัอย่างนอบน้อมและมมีารยาท “ได้โปรดใช้กรชิเล่มนี”้
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เควตซัลมองหน้าปีศาจผู้น�าทาง แล้วรับกริชมาถือไว้ในมือ

เขาจ้องใบมีดเขม็ง คมมีดสีเงินขาวสะท้อนแสงไฟเย็นเยียบ ผิว

โลหะเรียบลื่นราวกับกระจก สะท้อนให้เห็นใบหน้าของเขาเอง

ใบหน้าเยน็ชาเรยีบเฉยไม่ต่างจากทกุวนัทีผ่่านมา ไม่มีใครมองออก

ว่าเขารูส้กึอย่างไร แต่ลกึลงไปใต้นยัน์ตาสม่ีวงเข้มนัน้ กลบัฉายแววสบัสน

และโศกเศร้าอย่างเห็นได้ชัด

จนตอนนี้เอง เขาถึงตระหนักว่า เขาก�าลังหลอกตัวเองและคนอื่น

มาตลอด

เขานึกว่าตัวเองจะสามารถเสียสละทุกอย่างเพื่อองค์ชายชาเคด

โดยไม่มวีนันกึเสยีใจ และยนิดที�าทกุอย่างทีจ่ะช่วยให้องค์ชายได้ขึน้ครอง

บัลลังก์

นี่เป็นเรื่องโกหก เพราะเขาท�าไม่ได้ เขาในเวลานี้ ไม่อาจยอมให้

เฟิงผิงหลันกลายเป็นเครื่องสังเวย

เขานกึว่าส�าหรบัเขาแล้ว เฟิงผงิหลนัเป็นแค่เครือ่งมอืทีเ่ขาจะโยน

ทิ้งเมื่อไรก็ได้

นี่ก็เป็นเรื่องโกหกเช่นกัน เพราะเขาท�าไม่ได้ เขาในเวลานี้ ไม่อาจ

ยอมปล่อย “เครื่องมือ” ที่ว่านี้ไปได้

เขานึกว่าความกล้าหาญและฉลาดหลักแหลมของเฟิงผิงหลัน  

มีผลต่อความรู้สึกของเขาเพียงเล็กน้อย แค่ท�าให้เขารู้สึกดีกับอีกฝ่ายขึ้น

มานิดหน่อย 

นี่ยิ่งเป็นเรื่องโกหกเข้าไปใหญ่

เฟิงผิงหลันเป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับเขา

เควตซัลหลุบตาลงต�่า เขาสูดหายใจลึก จากนั้นจึงเลื่อนสายตาไป

ที่เฟิงผิงหลัน ชั่ววินาทีที่ดวงตาทั้งสองคู่ประสานกัน เควตซัลรู้สึกโกรธ 

ขึ้นมาโดยไม่รู้ตัว

แม่งเอ๊ย! เจ้านั่นยังยิ้มได้อยู่อีกเหรอ
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ใบหน้าของเฟิงผิงหลัน มีรอยยิ้มกระอักกระอ่วนเหมือนรู้สึก 

ไม่สบายใจที่ท�าให้คนอื่นล�าบากใจ เป็นรอยยิ้มที่แฝงไว้ด้วยความรู้สึกผิด

เควตซัลถอนใจอย่างหนักหน่วง ความเฉียบขาดและหนักแน่น 

หวนคืนสู่นัยน์ตาสีม่วงอีกครั้ง

เอาตามนี้ละ

เขาก�ากริชปลายโค้งในมือ จากนั้น พลิกฝ่ามือเตรียมง้างกริช

เหล่าปีศาจสูดหายใจลึกด้วยความตระหนก ไซเมิร์ฟถึงกับต้อง

เบือนหน้าหนีไปอีกทาง ไม่กล้ามองภาพตรงหน้า—

ฉัวะ!

เสียงกระแทกแหลมลั่นแสบแก้วหูดังไปทั่ว ทุกคนหันมองตาม 

ต้นเสียง

กริชปลายโค้งที่อยู่ในมือเควตซัล เวลานี้ปักอยู่ในเสาหินหยกทาง

ด้านข้าง

สถานการณ์พลกิผนัรวดเรว็จนทกุคนตัง้ตวัไม่ทนั สหีน้าเตม็ไปด้วย

ความงุนงง

“พวกเรายงัต้องกลบัโลกมนษุย์” เควตซลัเอ่ยด้วยน�า้เสยีงเยน็เยยีบ

เหมือนทุกครั้ง “ถ้าเจ้านี่ตายไป จะไม่เป็นผลดีกับพวกเรา แล้วก็ไม่รู้จะ

อธิบายกับพวกโรงเรียนเงามืดยังไงด้วย”

ไซเมิร์ฟ ฉงหลงและมอร์ริสพากันถอนใจด้วยความโล่งอก แต ่

ไป่เหลียวกลับยิ้มน้อยๆ ด้วยความประหลาดใจ

“สรุปว่าทุกท่านไม่ต้องการทราบค�าพยากรณ์แล้วใช่ไหม” ปีศาจ

ผู้น�าทางถามด้วยรอยยิ้ม “ดั้นด้นมาจนถึงต�าหนักพยากรณ์ด้วยความ 

ยากล�าบาก ยอมกลับบ้านมือเปล่าง่ายๆ เช่นนี้ ไม่เสียดายหรือ”

“พวกเราหาค�าตอบเองได้ ด้วยวิธีของเราเอง”

ขณะตอบ เควตซัลหันไปมองซาโคน่าที่นั่งอยู่เหนือเบาะอัญมณี 

เขาไม่รู้ว่าการเปลี่ยนใจเช่นนี้จะท�าให้แม่มดบรรพกาลโกรธหรือไม่
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แต่ซาโคน่าไม่ปริปากพูดแม้แต่ค�าเดียว เธอนั่งนิ่งอยู่ที่เดิมไม่ขยับ 

และเพราะใบหน้าของเธอเป็นเช่นนั้น จึงไม่มีทางบอกได้ว่าเธอก�าลังคิด

อะไรอยู่

ปีศาจผู้น�าทางเลิกคิ้วอย่างประหลาดใจ เขาอยู่ท่ีนี่มานับพันปี  

นี่เป็นครั้งแรกที่เจอเหตุการณ์เช่นนี้

“ในเมื่อท�าใจฆ่าเขาไม่ได้ แล้วจะมาที่นี่ท�าไม”

“เราถูกคนสารเลวหลอกให้มาที่นี่” พอนึกถึงเซิ่นหยาง เควตซัล 

ก็โกรธจนแทบควบคุมอารมณ์ไม่อยู่

“น่าเสยีดายจริง” ปีศาจผูน้�าทางถอนใจเบาๆ “ถ้าอย่างนัน้ขอเชญิ

ทุกท่านกลับไปเถิด ขออนุญาตไม่ส่งแขก”

เควตซลัแอบถอนใจอย่างโล่งอกอยู่ในใจ ดเูหมอืนซาโคน่าจะไม่โกรธ

ทีพ่วกเขาโผล่มาโดยไม่บอกกล่าว แถมจู่ๆ  นกึจะไปกไ็ป นบัแต่วนิาทแีรก

ที่เขาเหยียบเข้ามาในต�าหนัก ก็รู้สึกถึงพลังที่มองไม่เห็นแทรกซึมอยู่ใน

ทุกอณูอากาศ พลังปีศาจที่มีแต่ก็เหมือนไม่มีเช่นนี้ ท�าให้เขานึกถึงค่าย

อาคมของโรงเรียนเงามืด

เขาสนันษิฐานว่า พืน้ทีน่ีม้ค่ีายอาคมทีจ่�ากดัพลงัปีศาจรายล้อมอยู่ 

หากเกิดการต่อสู้ พวกเขาคงท�าได้แค่รอความตาย

ขณะทีท่กุคนก�าลงัจะเดนิออกจากทีน่ัน่ เสยีงของใครคนหนึง่กร้็อง

ขวางพวกเขาไว้ก่อน

“เดี๋ยวก่อน!”

ทุกคนชะงักฝีเท้าด้วยความประหลาดใจ

เพราะเจ้าของเสียงนั้นไม่ใช่ซาโคน่า แต่เป็นเฟิงผิงหลัน

“คุณผู้ชายผิวเกรียมแดดท่านนี้พูดถูก อุตส่าห์มาจนถึงท่ีนี่แล้ว  

จะยอมแพ้ง่ายๆ อย่างนี้เหรอ” เฟิงผิงหลันเอ่ยถามเสียงดังฟังชัด

ปีศาจผูน้�าทางทีถ่กูเรียกว่าคณุผูช้ายผวิเกรยีมแดดคิว้ขมวดเข้าหา

กันเล็กน้อย แต่ใบหน้ายังระบายด้วยรอยยิ้ม “ชื่อของฉันคือเวนน์”
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“เป็นบ้าอะไรของนาย!” มอร์ริสตะคอก แล้วใช้มะเหงกเขกหัว 

เฟิงผิงหลันเข้าโป๊กหนึ่ง

“โอ๊ย!”

“นายเอาของมั่วซั่วอะไรจากริมทางมากินใช่ไหม!? เสียสติไปแล้ว

เหรอ!?” ฉงหลงร่วมวงด้วยอีกคน

“ผิงหลัน อย่าท�าแบบนี้สิ!” ขนาดไซเมิร์ฟยังทนฟังอยู่เฉยๆ ไม่ได้

เฟิงผิงหลันลูบหัวของตัวเองเบาๆ ด้วยความเจ็บ แต่ก็ยังไม่หยุด

พูด “ถ้ายอมแพ้ง่ายๆ แบบนี้ ก็น่าเสียดายแย่สิ พวกเราเดินทางตั้งหลาย

วันกว่าจะมาถึงที่นี่ แต่เข้ามาไม่ถึงสิบนาทีก็จะกลับเสียแล้ว ยังไม่ได้ขอ

ใช้ห้องน�้าที่นี่ด้วยซ�้า...” เขาเห็นมือของมอร์ริสเริ่มก�าหมัดอีกครั้ง จึงรีบ

อธิบายเป็นพัลวัน “ประเด็นคือ เรายังไม่ทันเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่ก็จะ

กลับเสียแล้ว เราน่าจะพยายามมากกว่านี้หน่อย”

“คนที่ไม่เข้าใจมีแค่นายคนเดียว” เควตซัลตะคอกสวนกลับมา  

น�้าเสียงเย็นเยียบแฝงด้วยความโกรธ

เขาพอเดาได้ว่าเฟิงผงิหลนัคดิจะท�าอะไร ต้องรบีขวางไว้เสยีตัง้แต่

ตอนนี้—

เควตซัลเริ่มร่ายอาคม เขาจะเรียกเงาขึ้นมามัดตัวเฟิงผิงหลันไว้ 

แล้วพาเขาออกจากที่นี่ แต่เงาเหนือพื้นสั่นสะท้านเพียงน้อยๆ แล้วก็ 

ไม่เกิดอะไรขึ้นอีก

เป็นอย่างที่คาดไว้ไม่ผิด ผู้มาเยือนจากโลกภายนอกไม่สามารถใช้

พลังปีศาจที่นี่ได้!

เควตซัลยื่นมือออกไป ตั้งท่าจะคว้ามือของเฟิงผิงหลัน แต่อีกฝ่าย

ถอยหลบ

“ใครว่า! ต้ังแต่พวกเราเข้ามา ไม่มีใครพดูอะไรกนัเลยสกัค�า มแีค่

คณุผูช้ายผวิเกรยีมทีเ่สนอจะให้เควตซลัยมืกรชิ แล้วเควตซลักพ็งัเสาบ้าน

เขาไปต้นหนึง่ เสรจ็แล้วกบ็อกว่าจะออกจากทีน่ี ่ท�าแบบนี้ไม่ต่างอะไรกบั
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พวกเด็กแว้นที่ขี่รถไปถึงโบราณสถานแล้วใช้ลิควิดเขียนบนผนังว่า 

‘XXXพ่อทุกสถาบัน มาเช็กอินที่นี่แล้ว’ เลยสักนิด!”

เฟิงผิงหลันพูดเร็วกว่าปกติหลายเท่า เพราะเวลานี้เขารู้สึกกดดัน

มาก เขาต้องการใช้อารมณ์ขนัและค�าพดูไร้สาระมากลบเกลือ่นความรูส้กึ

ที่แท้จริง เพื่อให้เขาได้พูดในสิ่งที่อยากพูด ได้ท�าในสิ่งที่อยากท�า

เขาเหมือนรถไฟขบวนหนึ่งที่คิดแต่จะพุ่งไปข้างหน้า ไม่อาจแตะ

เบรก เพราะทนัททีีเ่ขาหยดุ ความกลวัและความลงัเลกจ็ะไล่ตามมาจนทนั

“เมื่อกี้เขาก็บอกแล้ว ว่าศพที่เห็นคือส่ิงท่ีคนกลุ่มเมื่อครู่น�ามา 

แลกเปลี่ยน แค่นี้ก็ชัดเจนพอแล้ว!”

“นัน่เป็นสิง่ทีน่ายตคีวามเอาเอง ไม่แน่คนคนนัน้อาจจะตายตัง้นาน

แล้ว และคนกลุ่มนั้นก็แค่น�าศพมาวางที่นี่”

“เมื่อกี้เราได้ยินเสียงกรีดร้อง—”

“พวกเรายืนอยู่ด้านนอก ไม่รู้สักหน่อยว่าเป็นเสียงใคร ไม่แน่อาจ

เป็นเสียงของคนในกลุ่มนั้นที่ร้องว่า—‘ว้าย! ส้นสูงยี่ห้อ Jimmy Choo 

ที่เพิ่งซื้อมาใหม่ของเค้าเปื้อนเศษล�าไส้ซะแล้ว!’—อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ 

ครั้งที่แล้วไลลาจากห้อง D ก็กรีดร้องลั่นในห้องเรียนเพราะแบบนี้แหละ 

เสียงโหยหวนจนอาจารย์นึกว่าเกิดคดีฆาตกรรม!”

“มนุษย์คนนีเ้พิง่ตาย ปีศาจพวกนัน้ใช้ชวีติของเขาเป็นสิง่แลกเปลีย่น

กับค�าพยากรณ์!” เควตซัลขึ้นเสียงโดยไม่รู้ตัว

“แสดงว่าเควตซัลท�าใจฆ่าผมไม่ได้สินะ” เฟิงผิงหลันย้อนถาม 

ทันควัน เขากะพริบตาปริบๆ แล้วกระซิบถามว่า “เควตซัลคิดว่าชีวิตของ

ผม ส�าคัญกว่าการหาตัวองค์ชายชาเคดให้พบเหรอ”

เจอค�าถามแทงใจด�าโดยไม่ทนัตัง้ตวั ท�าให้เควตซลัจกุจนพดูไม่ออก

เฟิงผงิหลนัรบีฉวยโอกาสนัน้หนัไปหาเวนน์ แล้วถามว่า “สรปุแล้ว

ต้องท�ายังไงถึงจะได้รู้ค�าพยากรณ์ ขั้นตอนมีอะไรบ้าง ท�าไมคนคนนี้ถึง

ต้องตายล่ะครับ”
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เวนน์มองหน้าเฟิงผิงหลัน เขาเห็นความมุ่งมั่นและเด็ดขาดใน 

แววตาของอกีฝ่าย และเหน็ความกลวัทีอ่กีฝ่ายพยายามกดเกบ็ไว้ในใจด้วย

เป็นแค่มนุษย์ธรรมดาแท้ๆ กลับคิดอยากปกป้องปีศาจพวกนี้หรือ 

คนกลุ่มนี้ มีความสัมพันธ์อย่างไรกันแน่

จากนั้น เวนน์ก็เริ่มอธิบายอย่างลื่นไหลและสุภาพ

“ตามธรรมเนียม ผู้ที่ต้องการค�าตอบต้องมอบบรรณาการแก ่

ซาโคน่า ซาโคน่าจะรบับรรณาการนัน้ไว้ และมอบค�าตอบทีอ่กีฝ่ายต้องการ” 

เขาเว้นจงัหวะครูห่นึง่ แล้วมองไปยงัศพบนพืน้ “ส่วนสาเหตทุีท่�าให้มนษุย์

คนนี้ตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ เพราะก่อนที่ซาโคน่าจะท�าการพยากรณ์ เธอ

ต้องควักนัยน์ตาของเขาออกมา และใช้มือคว้านเข้าไปในอกของเขา  

เพือ่สมัผสัหวัใจ เธอใช้นยัน์ตาของเขาเพือ่มองดสูิง่ทีเ่กดิขึน้ในอกีมติหินึง่ 

และใช้หัวใจของเขาเพือ่รบัรูค้วามคดิและอารมณ์ทีซ่่อนอยูภ่ายใต้เหตกุารณ์

ทั้งหมดที่เกิดขึ้น”

เมื่อทุกคนได้ยินดังนั้น ก็ไม่มีใครกล้าปริปากพูด

แต่เฟิงผิงหลันยังไม่ยอมถอดใจง่ายๆ เขาถามต่ออีกว่า “ถ้า 

อย่างนั้น บรรณาการที่มอบให้คืออะไร”

“ก็มนุษย์คนนั้นไงเล่า! ไอ้ปัญญาอ่อน!” ฉงหลงพูดแทรกขึ้นมา

เพราะทนฟังต่อไปไม่ไหว

“แบบนี้ไม่ค่อยถกูต้องเท่าไหร่มัง้ ผมเป็นแค่เครือ่งบอกทาง จะเอา

มาเป็นบรรณาการได้ยงัไงกนั แบบนีก้เ็หมอืนเรยีกคนมาดดูส้วม พอเสรจ็

เรื่องกลับบอกเขาว่าค่าตอบแทนก็คือขี้ที่ดูดออกมานั่นแหละ แบบนี ้

ไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่นะ!”

เวนน์ยิ้มเฝื่อน “เปรียบเทียบแบบนี้คงไม่เหมาะสมเท่าไหร่”

“เรื่องมาถึงขั้นนี้แล้ว นายยังท�าปากเก่งอยู่อีก!” มอร์ริสพุ่งเข้าไป

คว้าคอเสือ้ของเฟิงผงิหลนั ตัง้ท่าจะลากเขาออกไป เขาคดิว่าต้องใช้ก�าลงั

เพื่อจัดการเรื่องนี้ และรีบพาเฟิงผิงหลันออกจากที่นี่โดยเร็วที่สุด



หลันฉีจั่วเริ่น  55

แต่เฟิงผงิหลนัยกแขนทัง้สองขึน้สงู แล้วย่อตวัลง ปล่อยให้เสือ้นอก

ถูกดึงหลุดจากตัว ส่วนตัวเขาก็หลบไปอยู่อีกด้าน

มอร์ริสมองเสื้อในมือ แล้วหันไปมองเฟิงผิงหลัน เขานึกไม่ถึงว่า

เฟิงผงิหลนัจะใช้วธินีี ้เพราะทกุครัง้ทีผ่่านมา เฟิงผงิหลนัจะแค่ยิม้บือ้แล้ว

ยอมท�าตามโดยดี

“เมื่อกี้คุณบอกว่า คนที่ต้องการค�าตอบต้องมอบบรรณาการเป็น

สิ่งแลกเปลี่ยน แต่ไม่ได้บอกว่าต้องใช้มนุษย์เท่านั้น” เฟิงผิงหลันหันไป

มองเวนน์ แล้วถามด้วยน�้าเสียงเอาจริง “แสดงว่า จะให้ของอย่างอื่นเป็น

บรรณาการก็ได้ ใช่ไหมฮะ”

เวนน์จ้องหน้าเฟิงผิงหลันอยู่ครู่หนึ่ง แล้วรอยยิ้มบางก็ปรากฏบน

ใบหน้า “เธอฉลาดมาก” เขาสะบัดมือเบาๆ แล้วศพที่นอนอยู่บนพื้นก็

อันตรธานไปทันที “ราชินีแห่งต�าหนักพยากรณ์เป็นต�านานโบราณ เมื่อ

เป็นต�านาน จึงยากจะหลีกเลี่ยงความคลาดเคลื่อนจากการบอกเล่าปาก

ต่อปาก ไม่รู้เริ่มตั้งแต่ตอนไหน ที่ผู้มาเยือนทั้งหลายต่างเข้าใจผิดว่า 

ต้องใช้มนุษย์เป็นเครื่องสังเวย จึงจะได้ค�าตอบ”

ปีศาจทั้งหลายได้ยินดังนั้น ดวงตาก็เป็นประกายวาววับด้วยแสง

แห่งความหวัง

“แต่นายกไ็ม่เคยคดิจะแก้ไขความเข้าใจผดินี”้ เควตซลัเอ่ยเสยีงเยน็

มมุปากของเวนน์ยกขึน้เป็นรอยยิม้น้อยๆ ขณะถามย้อนว่า “ท�าไม

ฉันต้องท�าเช่นนั้นด้วยเล่า”

“แสดงว่าถ้าหาบรรณาการอย่างอื่นมามอบ เฟิงผิงหลันก็ไม่ต้อง

ตายแล้วใช่ไหม” ฉงหลงเห็นสถานการณ์ก�าลังพลิกผันไปในทางที่ดีขึ้น 

จึงรีบเสนอความเห็นอย่างกระตือรือร้น

“อาจเป็นอย่างนั้นก็ได้ ต้องดูว่าของที่มอบให้คืออะไร”

เวนน์ยิ้มขณะเดินไปยังเบาะที่นั่ง เขาพึมพ�าร่ายคาถาเบาๆ แล้ว

เลอืดกบัหวัใจในอ่างแก้วคริสตลักอ็นัตรธานไปในพรบิตา เผยให้เหน็อ่าง
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คริสตัลโปร่งใสที่ส่องประกายอย่างงดงามตามที่ควรเป็น

เขามองซาโคน่าที่นั่งเงียบตลอดตั้งแต่ต้น แล้วถอนใจเบาๆ “แต่

ด้วยสภาพของเธอในเวลานี้ หากต้องการค�าตอบที่ชัดเจน ก็ต้องใช้หัวใจ

และดวงตาทั้งสองของมนุษย์ จึงจะมอบค�าพยากรณ์ได้”

อาจเป็นด้วยสาเหตนุี ้คนอืน่จึงเข้าใจผดิว่าต้องใช้มนษุย์เป็นเครือ่ง

สังเวย

ฉงหลงขมวดคิ้ว แล้วกระซิบเสียงสลดว่า “พูดอยู่ตั้งนาน สุดท้าย

ก็ต้องใช้ชีวิตของมนุษย์เป็นสิ่งแลกเปลี่ยนอยู่ดี...”

เฟิงผิงหลันยังไม่ยอมถอดใจ และถามต่ออีกว่า “คุณบอกว่า  

ซาโคน่าต้องการเห็นค�าพยากรณ์อย่างชัดเจน จึงต้องใช้มือคว้านเข้าไป 

ในอกของมนุษย์ แล้วควักนัยน์ตาของอีกฝ่ายออกมา แสดงว่า ที่จริงแล้ว

เป้าหมายของเธอไม่ใช่การฆ่ามนุษย์ ถูกต้องไหม”

“เธอนี่ฉลาดจริงๆ” เวนน์ยิ้มบาง “มนุษย์พวกนั้นตายเพราะ 

เสียเลือด”

“แล้วมันต่างกันตรงไหน!” มอร์ริสตะคอกด้วยความโกรธ

“ต่างกันสิ!” เมื่อเทียบกับเหล่าปีศาจที่รู้สึกสิ้นหวังและพยายาม 

ต่อต้าน เฟิงผิงหลันกระตือรือร้นกว่าพวกเขามาก “ถ้าเป้าหมายของเธอ

ไม่ใช่การฆ่ามนุษย์ ฉนักไ็ม่จ�าเป็นต้องตาย! แค่ให้ฉนัอยู่ในค่ายอาคมอะไร

สักอย่างเพื่อรักษาชีวิตของฉันไว้ แล้วค่อยให้ตงย่าให้เวทรักษาบาดแผล 

แค่นีก้ห็มดปัญหาแล้ว! เหมอืนเข้าห้องผ่าตดัไปเปลีย่นอวยัวะเท่านัน้เอง!”

เหล่าปีศาจมองหน้าเฟิงผงิหลนัทีพ่ยายามท�าทกุวถิทีางโดยไม่ยอม

แพ้ ชั่วขณะนั้น ทุกคนตะลึงท�าอะไรไม่ถูก

นี่เป็นครั้งแรกที่เฟิงผิงหลันต่อต้านไม่ยอมท�าตามพวกเขา เป็น 

ครั้งแรกที่เขาแสดงด้านขบถของตัวเองให้เห็นโดยที่ไม่ได้โดนค�าสาป

และการต่อต้านของเขาก็ท�าไปเพื่อเหล่าปีศาจ

เควตซัลพูดขึ้นเป็นคนแรก น�้าเสียงเย็นเยียบไร้ความรู้สึกของเขา



หลันฉีจั่วเริ่น  57

แฝงด้วยความเฉียบขาด “ตงย่าไม่อยู่ที่นี่”

“เดีย๋วเขากม็าถงึแล้วละครับ ต�าแหน่งในครสิตลัตดิตามตวัระบวุ่า

เขาอยู่ไม่ไกลจากที่นี่”

เควตซัลพูดอีกว่า “ต่อให้เธอยังมีชีวิต แต่เธอก็จะมองไม่เห็น”

“ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครบั เซร์ินโนสกบัอาจารย์คนอืน่ทีโ่รงเรยีน

เงามืดต้องรักษาดวงตาของผมได้แน่ หรือไม่อย่างนั้นก็ต้องมีวิธีอื่นที่จะ

ท�าให้ผมมองเหน็” เฟิงผงิหลนัยิม้อย่างสดใส “ปีศาจเก่งจะตาย ไม่มอีะไร

ที่ท�าไม่ได้ ดังนั้น—”

“หุบปาก” จู่ๆ เควตซัลก็พูดแทรกเฟิงผิงหลันกลางคัน

นัยน์ตาสีม่วงสบประสานกับนัยน์ตาสีด�า

ในดวงตาทั้งสองคู่คือความดื้อรั้นและแข็งกร้าว ไม่มีใครยอม 

อ่อนข้อให้ใคร

เควตซัลขบฟันแน่น เขาต้องใช้ความพยายามอย่างที่สุด เพื่อห้าม

ตัวเองไม่ให้ตะคอกเฟิงผิงหลัน เขาค่อยๆ คายค�าพูดออกมาทีละค�า  

“เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับนาย นายไม่ต้องแกล้งท�าเป็นเข้มแข็ง”

“ผมไม่ได้แกล้งท�าเป็นเข้มแข็ง!” เฟิงผิงหลันสวนกลับทันควัน 

“แกล้งท�าเป็นเข้มแข็งคือรู้อยู่แล้วว่าไม่มีทางเป็นที่ยอมรับ แต่ก็ยังดึงดัน

พยายามอย่างเอาเป็นเอาตาย...แกล้งท�าเป็นเข้มแข็งคือเจ็บปวดใจเจียน

ตาย แต่ยังเสแสร้งท�าเป็นมีความสุข...แกล้งท�าเป็นเข้มแข็งคือรู้อยู่แก่ใจ

ว่าโดดเดี่ยว รู้อยู่แก่ใจว่าสิ้นหวัง เป็นตายอย่างไรก็ไม่ยอมรับ แล้วยัง

แกล้งท�าตัวเหมือนไม่รู้สึกรู้สาอะไร...แกล้งท�าเป็นเข้มแข็งคือรู้ดีอยู่แก่ใจ

ว่าตัวเองไม่เป็นที่ต้องการของคนอื่น เป็นคนที่ถูกลืม ไร้ค่า แต่ยังไม่เลิก

หลอกตัวเอง ใช้ชีวิตไปวันๆ เหมือนร่างที่ไร้วิญญาณ—”

ค�าพูดทั้งหมดพรั่งพรูออกมาจากส่วนลึกภายในจิตใจ เป็นความ

รู้สึกที่เก็บกดไว้มาแสนนาน ด้านที่มืดมนและอ่อนแอของเขา เขาพูดเร็ว

และใช้แรงไปมากจนแทบหายใจไม่ทัน พอพูดจบ จึงหายใจหอบไม่หยุด
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ทุกคนภายในต�าหนักตกอยู่ในความเงียบ

อดึใจหน่ึงหลงัจากนัน้ เควตซลัจึงเอ่ยขึน้เบาๆ ว่า “นายไม่กลวัเหรอ”

เป็นแค่มนุษย์ที่แสนอ่อนแอคนหนึ่งเท่านั้นแท้ๆ...

ทั้งที่ไม่มีอะไรสักอย่าง ท�าอะไรไม่ได้สักอย่าง แต่กลับมีความ 

มุ่งมั่นที่แข็งแกร่งดังเหล็กกล้า แม้กระทั่งปีศาจยังไม่อาจเทียบชั้นได้

“สิง่ทีผ่มกลวัทีส่ดุ กค็อืสิง่ทีผ่มพดูไปเมือ่ครู่” เฟิงผงิหลนัจ้องหน้า

เควตซัลนิ่ง น�้าเสียงของเขาหนักแน่น “ถ้าทุกคนไม่ได้อยู่ข้างๆ ผมแล้ว 

ถ้าเควตซัลไม่ได้อยู่ข้างๆ ผมแล้ว ผมไม่มีทางกล้าพูดอะไรแบบนี้ หรือ

ตัดสินใจท�าอะไรแบบนี้”

“นายไม่จ�าเป็นต้องท�าเพื่อพวกเรา”

“ผมจะท�าก็ได้ หรือจะไม่ท�าก็ได้ นี่เป็นตัวเลือกของผม” เฟิงผิง-

หลนัมองหน้าเควตซลั ก่อนจะเลือ่นสายตาไปยงัปีศาจแต่ละตน “พวกนาย

เข้ามาในชีวิตของฉัน ท�าให้ฉันไม่กลัวในสิ่งที่เคยกลัวอีกต่อไป—”

ต้ังแต่ได้รูจ้กักบัเหล่าปีศาจ ความพยายามของเขาได้รบัการยอมรบั 

เขามีความสุขจากใจจริง เขาไม่โดดเดี่ยวอีกแล้ว ชีวิตของเขาเต็มไปด้วย

ความหวัง

ปีศาจใต้พันธะของเขาต้องการเขา

ชีวิตของเขามีคุณค่าและความหมาย

เขามีความสุขมาก เขาจึงอยากท�าอะไรเพ่ือเหล่าปีศาจให้มาก 

กว่านี้

เขารูด้ว่ีา วนัหนึง่สิง่เหล่านีต้้องจบลง หากวนัหนึง่ต้องแยกจากกนั

และกลับไปเผชิญกับชีวิตอันแห้งผากและความโดดเดี่ยวอันยาวนาน  

ถ้าอย่างนั้นเขาขอจบชีวิตลงอย่างยิ่งใหญ่ ณ ที่นี้ ณ เวลานี้ เสียเลยยัง

จะดีกว่า

รอยยิ้มระบายทั่วใบหน้าของเฟิงผิงหลัน เขาพยายามให้ก�าลังใจ

เหล่าปีศาจ “ไม่เป็นไร พวกเราลองให้ของขวัญอย่างอ่ืนก่อน ถ้าเธอ 
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ไม่พอใจ ค่อยหาทางออกกันอีกที” เขาเตะกระเป๋าเป้ใบยักษ์ที่วางอยู่บน

พื้นเบาๆ “ลองดูก่อนเถอะ”

สุดท้ายความหัวรั้นของเฟิงผิงหลัน ก็ท�าให้เหล่าปีศาจใจอ่อน

“ถ้าลองแล้วไม่ได้ผล เราจะไปจากที่นี่ทันที” เควตซัลยื่นค�าขาด

มอร์รสิเองกห็กัข้อนิว้เสยีงดงักร๊อบๆ เป็นเชงิขู ่“นายเหลอืเสือ้อกี

แค่ตัวเดียวเท่านั้นละ”

“รู้แล้วน่า” เฟิงผิงหลันหันไปหาเวนน์ “ได้ไหมครับ”

เวนน์ไม่ตอบ เขาหมุนตัวแล้วหันไปหาซาโคน่าท่ีนั่งอยู่บนเบาะ 

อันหรูหราที่ด้านหน้า “ท่านเห็นว่าอย่างไร—”

ซาโคน่าทีน่ัง่นิง่โดยไม่ปริปากแม้แต่ค�าเดยีวราวกบัรปูป้ัน หวัเราะ

ออกมาเบาๆ เสียงของเธอใสกังวาน ต่างจากใบหน้าท่ีเต็มไปด้วยคราบ

เลือดโดยสิ้นเชิง

“น่าสนใจมาก...” มุมปากที่เต็มไปด้วยคราบเลือดแห้งกรังยกขึ้น

เป็นรอยยิ้ม “กฎแห่งผู้สร้างโลกขีดเส้นก�าหนดไว้ ท�าให้ฉันต้องตกอยู่ใน

สภาพดังที่เห็นอยู่นี้...”

ใบหน้าที่ปกคลุมด้วยเลือดสีน�้าตาลแดงจนมองไม่เห็นดวงตา 

ทั้งสอง หันมาหาเฟิงผิงหลัน เฟิงผิงหลันรู้สึกถึงพลังมหาศาลที่ท�าให้เขา

รู้สึกอึดอัดจนแทบหายใจไม่ออก ทั้งร่างสั่นสะท้านโดยไม่รู้สาเหตุ

“อยากรักษาชีวิตไว้ แต่ก็อยากได้ค�าตอบ ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้  

ขอเพียงเธอมอบ...”

ริมฝีปากของเธอเผยอขยับน้อยๆ แต่ไม่มีใครได้ยินสิ่งท่ีเธอพูด 

ราวกับจู่ๆ ก็ถูกเปลี่ยนเป็นฟิล์มหนังใบ้

ซาโคน่าหัวเราะหึๆ กับตัวเองแล้วพึมพ�าเบาๆ ว่า “บอกใบ้แบบนี้

ก็ไม่ได้หรือ เข้มงวดเสียจริงนะ—”

เธอยงัพดูโดยไม่มเีสยีงอยูอ่กีพกัหนึง่ ทกุคนยงัคงไม่ได้ยนิสิง่ทีเ่ธอ

พูด แต่ก็สัมผัสได้ว่า เธอไม่ได้ก�าลังพูดกับพวกเขา ดูเหมือนเธอก�าลังพูด
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กับตัวเองมากกว่า

หลังจากนั้นไม่นาน เสียงของซาโคน่าก็กลับมาอีกครั้ง

“แสดงความสามารถของเธอให้ฉันเห็นเป็นประจักษ์หน่อยเถิด  

ผลงานของพระผู้เป็นเจ้า...”

ค�า่คืนฤดูเหมนัต์อนัหนาวเหนบ็ ณ คฤหาสน์สขีาวหมิะเหนอืเนนิเขา

ภายในบ้านมีแสงจากดวงไฟหม่นสลัว แขกผู้ไม่ได้รับเชิญทั้งสอง

ได้มาพบกันในห้องโถงใหญ่

พลังอาคมพุ่งเข้าโจมตี คิโยฮาระกระโดดหลบได้อย่างทันท่วงที

เขาหันไปมอง และเห็นใบหน้าของผู้โจมตีอย่างชัดเจน ใบหน้า 

ที่เขาเห็นจากแฟ้มคดีมานับครั้งไม่ถ้วน—สุภาพบุรุษจอมโจรนั่นเอง

ผู้จู่โจมเปิดฉากโจมตีอีกครั้ง คิโยฮาระยังคงตั้งรับโดยไม่ตอบโต้

ทีผ่่านมา เขาจะปล่อยพลงัโจมตตีอบโต้ไปพร้อมกบัการตัง้รบัศตัรู 

และเทคนิคการต่อสู้ของสุภาพบุรุษจอมโจรก็ไม่ซับซ้อนเลยสักนิด เขา

สามารถพลิกสถานการณ์เป็นฝ่ายได้เปรียบภายในครึ่งนาที และเอาชนะ

คู่ต่อสู้เช่นนี้ได้โดยง่าย

แต่เวลานี้ ความคิดของเขาไม่อาจจดจ่ออยู่กับการต่อสู้ตรงหน้า

เพราะเขาได้เจอคนที่เขาไม่คาดคิด

เพื่อนร่วมงานของเขา เพื่อนสนิทของเขา—เฟิงจิ้งหลัน

คิโยฮาระหันไปมองสุภาพบุรุษจอมโจร อีกฝ่ายยังคงปล่อยพลัง

โจมตีใส่เขาอย่างต่อเนื่อง แต่ในแววตาคือความสิ้นหวังที่ไม่อาจปิดบัง

เขาเข้าใจทุกอย่างแล้ว

แสดงว่า ผูช้กัใยเบือ้งหลงัสภุาพบรุษุจอมโจร คอืนายอย่างนัน้เหรอ

จิ้งหลัน...

ความประหลาดใจ ตกใจ ไม่เข้าใจ และความรู้สึกอันซับซ้อนอีก

หลายอย่างพลุ่งพล่านอยู่ภายในใจของคิโยฮาระ ท�าให้เขาลังเลไม่กล้า
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ลงมือ และไม่อาจแสดงความสามารถได้เต็มที่เหมือนทุกครั้ง

แสดงว่า แผนการทั้งหมดของสมาคมสิงโตเขียว และเรื่องที่เกิด

บนเรือยาร์กเนอร์ รวมทั้งคดีฆาตกรรมผู้อัญเชิญทั้งหมด...

สภุาพบรุุษจอมโจรปล่อยอาคมปีศาจใส่คโิยฮาระอกีระลอก คโิย-

ฮาระตั้งรับโดยสัญชาตญาณ ด้วยทักษะพิเศษของนักล่าปีศาจ อาคม

ปีศาจประเภทนี้ไม่มีผลอะไรกับเขา—

แต่แล้วเขาก็ต้องประหลาดใจ เพราะอาคมปีศาจไม่ถูกท�าลาย  

และทะลวงเข้าโจมตีเขาเข้าเต็มรัก

เป็นไปได้ยังไง!?

ความเจ็บปวดพุ่งเข้าจู่โจมทั่วทั้งร่าง เขารู้สึกเหมือนหัวจะระเบิด

เป็นเสี่ยงๆ 

คิโยฮาระเบกิตากว้าง ร่างล้มลงแน่นิง่กบัพืน้ สตสิมัปชญัญะค่อยๆ 

เลือนหาย

เฟิงจิ้งหลันลุกขึ้นยืน แล้วเดินเข้าไปหาคิโยฮาระที่นอนนิ่งอยู่บน

พื้นอย่างช้าๆ 

คิโยฮาระพยายามลืมตา เขาอยากเห็นสีหน้าของเฟิงจิ้งหลันใน 

เวลานี้ให้ชัดๆ แต่ภาพตรงหน้ากลับถูกความมืดเข้ากลืนกินอย่างรวดเร็ว

เฟิงจิ้งหลันโค้งตัวลงไปที่พื้น แล้วพึมพ�าอย่างแผ่วเบาด้วยเสียง

กระซิบที่มีเพียงเขาที่ได้ยิน

“...ฉันรู้สึกเสียใจมากที่ต้องสูญเสียเพื่อนรักไปคนหนึ่ง—”

สติสัมปชัญญะของคิโยฮาระดับวูบ ดวงตาทั้งสองปิดลง

ชวิวัง่ซยูนือยูอ่กีด้าน สายตาของเขาหยดุอยูท่ีข่นุพลบรูพา ซึง่ก�าลงั

นั่งยองๆ อยู่ข้างตัวคิโยฮาระ

เขาไม่เห็นสีหน้าของขุนพลบูรพา เขารู้ว่าคิโยฮาระยังไม่ตาย 

เพราะการโจมตีเมื่อครู่ไม่รุนแรงถึงชีวิต

นี่เป็นค�าสั่งของขุนพลบูรพา เขาต้องการจับเป็น
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“หลังจากนี้เอายังไงต่อ” ชิววั่งซูเอ่ยถาม “จะทิ้งเขาไว้ที่นี่ไหม”

“ไม่ เขายังมีประโยชน์อยู่” ขุนพลบูรพาลุกขึ้นยืน แล้วหันไปพูด

กับวาร์กเกอร์ที่ยืนดูต้นทางอยู่ที่อีกมุมห้องว่า “อุ้มเขาไปที่รถ”

วาร์กเกอร์จบัคโิยฮาระทีส่ลบไม่ได้สตแิบกขึน้บ่าราวกบัถงุข้าวสาร 

แล้วเดินออกจากห้องไป

ชิววั่งซูพยายามสังเกตสีหน้าของขุนพลบูรพา เผ่ือจะได้เง่ือนง�า

อะไรบางอย่าง แต่ขุนพลบูรพาก็ดูไม่ต่างจากทุกวันที่ผ่านมา ไม่อาจบอก

ได้เลยว่าเขาก�าลังรู้สึกอย่างไร

แต่เขาสัมผัสได้ว่า ขุนพลบูรพายังคงอารมณ์ไม่ดีนัก นับตั้งแต ่

ได้รับจดหมายจากเซิ่นหยางเมื่อสามวันก่อน เขาก็อยู่ในสภาวะโกรธจัด

ตลอดเวลา

“จัดการที่นี่ให้เรียบร้อย อย่าลืมเก็บของที่เขาเอาติดตัวมาไปให้

หมดด้วย” ขุนพลบูรพาออกค�าสั่ง

“อืม...”

ชวิวัง่ซเูริม่ลงมอืตามค�าสัง่ทนัท ีจัดแจงเฟอร์นเิจอร์ทีเ่ละเทะเพราะ

การต่อสู้เมื่อครู่ให้เข้าที่ และเก็บกวาดสิ่งของที่แตกหัก ขณะที่เขาก�าลัง

เลื่อนโซฟา ก็สังเกตเห็นว่ามีกระเป๋าถือที่ท�าจากหนังใบหนึ่งตกอยู่ที ่

มุมห้อง ดูเหมือนจะไม่ใช่ของที่อยู่ในบ้านนี้ตั้งแต่แรก

ชิววั่งซูแอบเก็บกระเป๋าถือใบนั้นไปไว้ใต้โซฟาอย่างเงียบเชียบ  

แล้วแกล้งท�าเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น จากนั้นก็รีบเก็บกวาดส่วนที่

เหลือต่ออย่างขะมักเขม้น

ขุนพลบูรพามองชิววั่งซูอยู่ครู่หนึ่ง พอได้ยินเสียงวาร์กเกอร์เดิน 

เข้ามาในบ้าน จึงเดินขึ้นชั้นบนไปตรวจดูห้องอื่นต่อ

ชิววั่งซูรีบฉวยโอกาสนี้ คุกเข่าลงไปหยิบกระเป๋าถือจากใต้โซฟา 

ฉวยโอกาสในช่วงเวลาสิบกว่าวินาทีที่ขุนพลบูรพาไม่อยู่ในห้อง และ 

วาร์กเกอร์ยังเดินเข้ามาไม่ถึงห้องรับแขก รีบค้นของในกระเป๋าถือของ 
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คิโยฮาระ

ทนัททีีเ่ปิดกระเป๋า สิง่ทีป่รากฏต่อสายตาคอืดอกไม้กระดาษทีเ่ขา

เป็นคนพับและจดหมายที่เขาเป็นคนส่ง ทั้งสองอย่างเป็นหลักฐานที่ 

ไม่เป็นผลดีกับตัวเขา แถมยังวางเด่นเป็นสง่าทับอยู่ด้านบนเอกสารและ

ของอย่างอื่นภายในกระเป๋า

“แม่งเอ๊ย!”

ชิววั่งซูสูดหายใจลึกอย่างหวาดหวั่น หัวใจแทบจะหยุดเต้น

โชคดีที่เจอเข้าก่อน ไม่อย่างนั้นเขาตายแน่!

เขารีบคว้าดอกไม้กระดาษและจดหมายยัดเข้าไปใต้โซฟา จังหวะ

ที่ดึงมือออกมา วาร์กเกอร์ก็เดินเข้ามาในห้องรับแขกพอดี

ชวิวัง่ซรูบีคว้ากระเป๋าถอืมาไว้ในมอื แล้วลกุขึน้เดนิฉบัๆ เข้าไปหา

วาร์กเกอร์ เขาไม่ต้องการให้คนอื่นเข้ามาใกล้โซฟา

“หาเจอแล้ว!” เสียงของชิววั่งซูแหลมสูงกว่าปกติเพราะความ 

ตื่นเต้น เขารู้ตัวว่าท่าไม่ดี จึงรีบหัวเราะกลบเกลื่อน แล้วชูกระเป๋าถือสูง

เหนือหัว “ฉันเจอกระเป๋าใบนี้!”

วาร์กเกอร์เลิกคิ้วสูง “ในนั้นมีแผ่นหนัง AV หรือไง”

“ไม่ใช่สักหน่อย! นี่เป็นของนักล่าปีศาจคนนั้น!”

วาร์กเกอร์ได้ยนิดงันัน้กง็ง “แล้วท�าไมนายต้องดีใจขนาดนัน้ด้วย”

“เอ่อ...กเ็พราะว่า...” ชวิวัง่ซใูช้ความคดิอย่างรวดเรว็ สารอะดรนีาลนิ

ท�าให้เขาคิดหาค�าตอบทีเ่หมาะสมทีส่ดุได้ภายในเวลาเพยีงเสีย้ววนิาท ีเขา

เกาหัวแกรกๆ พลางกลืนน�้าลาย แล้วกระซิบอธิบายเบาๆ ด้วยน�้าเสียง

หวาดหวั่นเล็กน้อย “ขุนพลบูรพาสั่งให้ฉันหาของที่คิโยฮาระเอาติดตัวมา 

ฉันกลัวว่าถ้าหาไม่เจอ จะตายศพไม่สวยเหมือนปีศาจเมื่อวันก่อนตัวนั้น 

พอเจอกระเป๋าใบนี้ ก็เลยรู้สึกเหมือนรอดชีวิตจากภัยพิบัติมาได้อย่าง

หวุดหวิดน่ะ...” พอพูดจบ ก็ลอบสังเกตสีหน้าของวาร์กเกอร์

สีหน้าของอีกฝ่ายแสดงถึงความเห็นด้วย ดูเหมือนวาร์กเกอร์จะ 
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ไม่ติดใจอะไรกับเหตุผลนี้ 

“ใช่แล้วละ” วาร์กเกอร์รบักระเป๋าถอืจากมอือกีฝ่าย “ทางทีด่นีาย

อย่าท�าให้เขาโมโหดีกว่า”

หลังจากนั้นไม่นาน ขุนพลบูรพาก็เดินลงมาจากชั้นบน ใบหน้า

ระบายด้วยรอยยิ้ม

แต่พอชิววั่งซูกับวาร์กเกอร์เห็นรอยยิ้มของอีกฝ่าย สัญชาตญาณ

กลับร้องเตือนว่า อันตรายก�าลังมาเยือน

เมื่อสองวันก่อน พวกเขาก็เห็นรอยยิ้มแบบนี้บนใบหน้าของขุนพล

บูรพาเช่นกัน

หลังจากน้ันไม่ถึงสามนาที ขุนพลบูรพาก็ฆ่าลูกสมุนขององค์ชาย

สามและสมาคมสิงโตเขียวรวดเดียวสามราย ปีศาจสองตน มนุษย ์

หนึ่งคน ถูกฆ่าตายเรียบอย่างโหดเหี้ยมภายในเสี้ยววินาที

ลางไม่ดีเสียแล้ว

เขาไปเจออะไรที่ชั้นบนนั่นกันแน่นะ

“เรียบร้อยแล้วเหรอ” ขุนพลบูรพาถามทั้งสองด้วยรอยยิ้ม

“เรียบร้อยแล้ว” วาร์กเกอร์ยื่นกระเป๋าถือในมือให้อีกฝ่าย “นี่เป็น

ของคิโยฮาระ”

ขุนพลบูรพารับกระเป๋ามาไว้ในมือ เปิดดูผ่านๆ แล้วส่งคืนให้ 

วาร์กเกอร์

“ไปกนัเถอะ” ขนุพลบรูพาพดู “ต้องกลบัไปดแูลเจ้าหญงินทิราของ

พวกเราให้ดีๆ หน่อยเสียแล้ว”

ณ เขตชานเมอืงทีห่่างจากความพลกุพล่าน ในเขตชมุชนอนัทรดุ

โทรม มีเพียงอพาร์ตเมนต์หลังเตี้ยความสูงราวสี่ห้าชั้นต้ังเรียงราย 

เนื่องจากทุกคนย้ายเข้าไปอยู่ในตัวเมือง จึงเหลือเพียงไม่กี่ครอบครัว 

ที่อาศัยอยู่ในชุมชนแห่งนี้ ภายในอาคารหลังมหึมา มีหน้าต่างเพียงไม่กี่



หลันฉีจั่วเริ่น  65

บานที่มีแสงไฟซีดขาวส่องลอดออกมาให้เห็น

หนึ่งในนั้นคืออพาร์ตเมนต์ความสูงห้าชั้น เหนือชั้นดาดฟ้าคือบ้าน

ที่สร้างจากแผ่นสังกะสี บ้านสังกะสีที่เต็มไปด้วยคราบสนิมไม่มีหน้าต่าง

แม้แต่ครึ่งบาน มีประตูเพียงบานเดียว ภายในบ้านคือห้องอันกว้างขวาง 

ทั้งสี่ด้านทาด้วยสีขาว ไม่มีก�าแพงแบ่งสัดส่วน ไม่มีเฟอร์นิเจอร์หรือการ

ตกแต่งใดๆ ราวกับเป็นแค่กล่องสีขาวเกลี้ยงๆ ใบหนึ่ง แต่ใต้สีทาบ้าน 

ขาวสะอาดนั้น มีค่ายอาคมอันสลับซับซ้อนและแน่นหนาซ่อนอยู่

นี่คือคุกสีขาวโพลน ที่คุมขังอสุรกายสองตน

กลางห้องคือคิโยฮาระที่นอนสลบไม่ได้สติอยู่กับพ้ืน มือท้ังสอง 

ถูกมัดไพล่ไว้ด้านหลัง

ที่มุมห้อง ชิววั่งซูนั่งอยู่กับพื้น หลังพิงก�าแพง ค่ายอาคมภายใน

ห้องท�าให้เขารู้สึกอ่อนแรงไปทั้งร่าง

ชิววั่งซูมองคิโยฮาระ คาเนะยูกิที่นอนสลบอยู่กับพื้น อดไม่ได้ที่จะ

กลืนน�้าลายอย่างหวาดหวั่น

คนคนนี้คือนักล่าปีศาจที่ตามสืบเรื่องของเขาอยู่

เขามั่นใจว่าคิโยฮาระเก็บดอกไม้กระดาษของเขาได้ และได้รับ

จดหมาย ในเมื่อคิโยฮาระค้นเจอเงื่อนง�าที่เขาทิ้งไว้ เช่นนั้นแล้ว เป็นไป

ได้หรือไม่ที่เขายังเจอเงื่อนง�าอย่างอื่นอีก

การปรากฏตัวของคิโยฮาระ จะช่วยให้เขามีโอกาสรอดมากขึ้น 

หรือไม่

คิโยฮาระนอนคว�่าหน้าอยู่บนพื้น ตาทั้งสองปิดสนิท ผมหางม้า 

ที่ผูกไว้หลังศีรษะห้อยลงมาคลุมเหนือไหล่ พาดลงมาปรกใบหน้า

ชิววั่งซูจ้องใบหน้าของอีกฝ่าย ก่อนจะขยับเข้าไปใกล้ แล้วนั่งยอง

ลงข้างตัวคิโยฮาระ

เป็นผู้ชายแท้ๆ ไว้ผมยาวเสียขนาดนี้ จงใจท�าให้คนอื่นเข้าใจผิด

ชัดๆ...
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เขาเผลอยื่นมือไปปัดเส้นผมที่ร่วงลงมาปรกหน้าของอีกฝ่ายโดย

สัญชาตญาณ เผยให้เห็นใบหน้าหล่อเหลาสมบูรณ์แบบ

ชิววั่งซูถอนใจยาว

แม้ว่าเขาจะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับคิโยฮาระเลยแม้แต่น้อย แต่เขารู้ว่า

จุดจบของอีกฝ่ายต้องเลวร้ายมาก เลวร้ายยิ่งกว่าเขาเสียอีก

เขายงัจ�าได้ ตอนทีค่โิยฮาระเจอขนุพลบรูพาในบ้านของเฟิงผงิหลนั 

สีหน้าของเขาแสดงความประหลาดใจ ตกใจและสิ้นหวังอย่างชัดเจน

เห็นได้ชัดว่าสองคนนี้รู้จักกันมาก่อน เผลอๆ อาจเป็นเพื่อนสนิท

กันด้วยซ�้า

ได้เจอกบัเพือ่นในสถานการณ์แบบนัน้ คงเลวร้ายไม่ต่างกบัการไป

ดูตัวแล้วเจอว่า คู่ดูตัวของตัวเองคือภรรยาเก่า

“โอย...”

เสียงครวญครางเบาๆ ด้วยความเจ็บปวดแว่วมาจากพื้น ดูเหมือน 

คิโยฮาระเริ่มได้สติแล้ว

ชิววั่งซูรีบสลัดความคิดวุ่นวายจากหัว แล้วพยายามรวบรวมสติ

ถ้าไม่รีบอธิบายเรื่องทั้งหมดให้คิโยฮาระเข้าใจ ทุกอย่างต้องเลว

ร้ายยิ่งกว่านี้แน่!

แม้ว่าเขาจะเอาดอกไม้กระดาษและจดหมายไปซ่อนแล้ว แต่ถ้า 

คิโยฮาระเข้าใจผิดว่าเขาใช้ของพวกนั้นเพื่อหลอกล่อให้อีกฝ่ายมาติดกับ 

หลักฐานที่สามารถมัดตัวเขาทั้งหมดก็จะถูกเปิดเผย แบบนั้นแย่แน่!

“เฮ้ย! ลุกขึ้น” ชิววั่งซูสะกิดบ่าคิโยฮาระ “ได้ยินฉันไหม”

คิโยฮาระไม่ตอบ แต่ดูเหมือนลมหายใจเริ่มถี่กระชั้นขึ้นมา

“เฮ้ย! นายเป็นอะไรหรือเปล่า”

ชิววั่งซูใช้มือหนึ่งช้อนหลังท้ายทอยของคิโยฮาระ ยกศีรษะของ 

อีกฝ่ายให้สูงขึ้นเล็กน้อย แล้วใช้อีกมือตบใบหน้าของอีกฝ่ายเบาๆ

เปลือกตาของคิโยฮาระสั่นระริกเล็กน้อย แต่เขาก็ยังไม่ลืมตา  
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ริมฝีปากของเขาเผยอเปิด เสียงอ่อนแรงเอ่ยค�าพูดที่ฟังแทบไม่ได้ยิน

“นายก�าลงัพดูกบัฉนัอยูเ่หรอ” ชวิวัง่ซเูอยีงหเูข้าไปใกล้ใบหน้าของ

อีกฝ่าย พยายามฟังให้ชัดเจนว่าอีกฝ่ายก�าลังพูดหรือแค่ร้องครวญคราง

ด้วยความเจ็บปวด

ตอนนี้เอง ประตูห้องก็เปิดผาง

ทันทีที่วาร์กเกอร์ผลักประตูเปิด ก็เห็นชิววั่งซูนั่งคุกเข่าอยู่ข้างตัว

คิโยฮาระ แล้วเอียงศีรษะเข้าไปจนชิดใบหน้าของอีกฝ่าย

ภาพที่เห็นท�าให้เขาถึงกับขมวดคิ้ว 

“ชิว่ๆ! ไปให้พ้นไป๊!” เขาปัดมอืพลางตะโกนไล่ชวิวัง่ซรูาวกบัก�าลงั

ไล่หมาจรจัด “ฉันน่าจะแนะน�าให้ขุนพลบูรพาจับนายไปท�าหมันซะ!”

“นายเหน็ฉนัเป็นหมาตดิสดัหรือยงัไง!?” ชวิวัง่ซผูละจากคโิยฮาระ

แล้วถอยไปอยู่อีกด้านของห้อง ปากก็ก่นด่าด้วยความโมโห “อีกอย่าง 

เจ้านี่ก็เป็นผู้ชาย! ฉันไม่ได้อดอยากถึงขั้นไม่เลือกกินหรอกนะ”

วาร์กเกอร์ส่งเสียงหึในล�าคออย่างไม่เห็นด้วย ก่อนจะเดินเข้ามา

ภายในห้อง มือทั้งสองกอดอกขณะยืนพิงข้างก�าแพง ตาจ้องคนทั้งสอง

เขม็ง

“นายไปยืนตรงนั้นท�าไม”

“ขุนพลบูรพาบอกว่าเขาใกล้ฟื้นแล้ว เลยส่งฉันมาดู” วาร์กเกอร์

เลิกคิ้ว “ดูเหมือนนายจะไม่ค่อยอยากให้ฉันอยู่ที่นี่นะ”

“เพ้อเจ้อ”

วาร์กเกอร์ส่ายหน้า “นายนี่อาการหนักจริงๆ”

“ฉันก็บอกแล้วไงว่านายคิดไปเองทั้งนั้น!”

“โอย...” ร่างสงูเพรียวทีน่อนอยูบ่นพืน้ ส่งเสยีงร้องเบาๆ ด้วยความ

เจ็บปวด

ชิววั่งซูหันไปมองคิโยฮาระด้วยสายตาหวาดหวั่น

ฟื้นแล้วเหรอ?
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คิโยฮาระไอโขลกๆ แล้วพ่นลมหายใจออกอย่างแรง จากนัน้เปลอืก

ตาที่ปิดสนิทก็เริ่มสั่นระริกแล้วเผยอเปิดอย่างช้าๆ ดวงตาท้ังสองหันมา

ประสานสายตากับชิววั่งซูพอดี

ชิววั่งซูเห็นแววแห่งความกราดเกรี้ยวในสายตาของอีกฝ่ายอย่าง

ชัดเจน

“นาย...” คิโยฮาระพูดลอดไรฟัน

ชิววั่งซูรู้สึกปวดหัวตุบๆ 

ซวยแล้ว

เจ้านี่ต้องเข้าใจผิดว่าเขาเป็นพวกเดียวกับขุนพลบูรพาแน่ๆ—

หวัใจของชวิวัง่ซเูต้นแรงจนแทบระเบดิ ภาพของปีศาจทีถ่กูฆ่าตาย

ต่อหน้าต่อตาเขาเมื่อสองวันก่อนผุดขึ้นมาในสมอง

เพียงเสี้ยววินาที ดวงตาทั้งสอง กะโหลก และล�าคอของปีศาจตน

นั้นก็ถูกขุนพลบูรพาใช้ตะปูทะลวงทะลุในคราวเดียว พอล้มลง ปีศาจตน

นั้นไม่ได้ตายทันที แต่ก็ไม่อาจกระดิกกระเดี้ย ต้องทนทรมานโดยไม่อาจ

ร้องขอความช่วยเหลืออยู่พักหนึ่งถึงจะสิ้นลม

ตอนนี้เขารู้สึกเหมือนกะโหลกและลูกตาของเขาเริ่มจะเจ็บแปลบ

ขึ้นมาหน่อยๆ 


