
Chapter 01

ปิดเทอมฤดูร้อน

ที่ไม่ต้องไปเรียนเสริมต่างหาก 

ถึงจะเรียกว่าปิดเทอมที่แท้จริง



กรกฎาคม ช่วงเวลาที่ร้อนที่สุดของฤดูร้อน

ท้องฟ้ากระจ่างใสไร้เมฆ แสงตะวนัอนัร้อนแรงทะลวงลงแผด

เผาผืนดิน ท�าให้ผิวหนังและดวงตาของคนที่เดินผ่านไปมาแทบไหม้

เป็นตอตะโก เมืองไทเปตั้งอยู่ในพื้นที่แอ่งกระทะ ไอร้อนชื้นเร่ิม 

ก่อตัวตั้งแต่ช่วงบ่าย บรรยากาศเหนียวเหนอะร้อนอ้าวที่เกาะแน่น

แบบสลัดไม่หลุด ท�าให้ฤดูร้อนยิ่งอบอ้าวเกินจะทน

อากาศแบบนี ้การหลบอยู่ในบ้านย่อมเป็นตวัเลอืกทีช่าญฉลาด

ที่สุด

ฝูซิงสวมเสื้อกล้ามกับกางเกงขาสั้น นอนแผ่อย่างเกียจคร้าน

อยู่บนโซฟาในห้องรับแขก ในมือถือรีโมตโทรทัศน์ กดเปลี่ยนช่องไป

เรื่อยๆ อย่างเบื่อหน่าย

เสยีงมอเตอร์พดัลมดงัหึง่ๆ สลบักบัเสยีงพดูจากโทรทศัน์สร้าง

มลภาวะทางเสียงได้พอสมควร เด็กหนุ่มนอนนิ่งไม่ขยับอยู่บนโซฟา 

ตาจ้องตรงไปที่หน้าจอ รู้สึกราวกับเวลาหยุดอยู่กับที่

น่าเบื่อจังเลย...

ฝูซิงพลิกตัวอย่างเกียจคร้านแล้วเกาพุงตัวเอง จากนั้นใช้นิ้ว

เท้าคีบถุงขนมจากบนโต๊ะน�้าชามาไว้ในมือ เปิดถุงหยิบแผ่นมันฝร่ัง

โยนเข้าปากเคี้ยวกร้วมๆ อย่างสบายอารมณ์

เขาเหลือบมองปฏิทินบนก�าแพงด้วยหางตา วันนี้วันที่สิบหก
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กรกฎาคม

พูดอีกอย่างหนึ่งคือ วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสามของการปิดเทอม 

ฤดูร้อน ปิดเทอมฤดูร้อนที่กินเวลายาวเกือบสองเดือนครึ่ง ตั้งแต่

ปลายเดือนมิถุนายนจนถึงต้นเดือนกันยายน ปิดเทอมฤดูร้อนครั้ง

สุดท้ายในชีวิตนักเรียนมัธยมปลายของเขา ผ่านไปแล้วยี่สิบวันใน

สภาพนี้

รู้สึกว่ามัน...ว่างเปล่าพิกล

มีเด็กรุ่นเดียวกันคนหนึ่งบ้านอยู่ชั้นห้าตึกเดียวกับเขา ตอนนี้

ขึ้นชั้นมัธยมหกแล้ว และเริ่มไปเรียนเสริมช่วงปิดภาคฤดูร้อนตั้งแต่

ต้นเดอืนกรกฎาคม เช้ามากส็ะพายกระเป๋าเป้ไปเรยีนพเิศษ สีทุ่ม่กว่า

ถึงจะกลับบ้าน มีอยู่หลายครั้งที่ฝูซิงออกไปซื้ออาหารมื้อดึกแล้ว

บังเอิญขึ้นลิฟต์ตัวเดียวกัน อีกฝ่ายเห็นฝูซิงใช้ชีวิตอย่างสบายใจไร้

กังวล ก็ได้แต่มองมาด้วยสายตาอจิฉาระคนไม่เข้าใจ ท�าให้ฝซูงิท�าตวั

ไม่ค่อยถูก

อันที่จริงเขาขึ้นมัธยมหกแล้วเหมือนกัน หรือเขาเองก็ควร

เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยเหมือนเพื่อนคนอื่น? แต่ที่ชาลอมไม่มี

ใครสนใจเรื่องเรียนต่อเลย ท�าให้เขาเองพลอยลืมเร่ืองนี้ไปด้วย ก็

พวกเขาเป็นปีศาจ จะเรียนมหาวิทยาลัยไปเพื่ออะไรเล่า? อีกอย่าง...

ต่อให้อยากสอบเข้าขึ้นมาจริงๆ ก็ไม่จ�าเป็นต้องรีบร้อนสอบปีนี้ พวก

เขามีเวลาเตรียมตัวสอบอีกนานแสนนานเลยทีเดียว 

เรือ่งนีท้�าให้เขารูสึ้กโหวงเหวงในใจอย่างบอกไม่ถกู เขาไม่รูว่้า

ตัวเองควรท�าอะไร ไม่รู้ว่าเป้าหมายของตัวเองอยู่ที่ไหน บ้าจริง... 

เมื่อไหร่จะเปิดเทอมสักทีนะ...

ฝซูงิลมืตามองฝ้าเพดานพลางส่งเสยีงเรอด้วยความอิม่ เขาใช้

มือข้างหนึ่งปาดเศษขนมที่มุมปาก แล้วเริ่มเหม่อ จากประสบการณ์
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ตลอดยีส่บิวนัทีผ่่านมา อกีไม่เกินสิบนาทเีขาจะม่อยหลบั หลงัจากนัน้

อกีสองชัว่โมง เสยีงนาฬิกาตอนหกโมงเยน็จะปลกุให้เขาตืน่ไปกินข้าว 

พอกินอิ่มแล้วก็ออกไปเทขยะกับยืมการ์ตูน กลับมาบ้านอ่านการ์ตูน 

เล่นเกมออนไลน์ หลังจากนั้นไม่นานก็ถึงเวลานอน

เขาหาวแล้วตด ยืดเส้นยืดสายเล็กน้อยแล้วเปลี่ยนท่าก่อนจะ

นอนต่อ

ตึง! ตึง! ปึงๆๆๆๆๆ!

เสยีงกระแทกรวัเป็นจงัหวะแว่วมาจากด้านนอก ตามด้วยเสยีง

ดังอื้ออึงที่สะท้อนมาจากช่องบันไดและก้องเข้ามาในห้อง ฝูซิงเลิก

เปลือกตาลืมขึ้นอย่างเกียจคร้าน

มีคนย้ายบ้านเหรอ อากาศร้อนขนาดนี้ยังต้องย้ายบ้านอีก 

ล�าบากแย่เลย...

“ติ๊งต่อง จิ๊บๆๆๆๆๆ” เสียงกริ่งเลียนแบบนกร้องแปร่งหูดังขึ้น

ฝูซิงหันตามต้นเสียง ตามองประตูบ้านอย่างเคลือบแคลง

ใครกัน ไม่เห็นรู้เลยว่าวันนี้จะมีแขกมาเยี่ยม หรือจะเป็นพวก

เซลล์มาขายของ? แกล้งท�าไม่รู้ไม่ชี้ดีกว่า

“ติ๊งต่อง จิ๊บๆๆๆๆๆ ติ๊งต่อง จิ๊บๆๆๆๆๆ ติ๊งต่อง จิ๊บๆๆๆๆๆ” 

เสยีงกดกริง่รวัเรว็บอกให้รูว่้าแขกผูม้าเยอืนก�าลงัจะหมดความอดทน

“มาแล้วๆๆ!” ฝซูงิหนัไปตะโกนบอกแล้วลกุข้ึนเดนิไปเปิดประตู 

“มีธุระอะไร บอกก่อนเลยนะว่าถ้ามาขายของ ที่นี่ไม่ซื้ออะไรทั้งนั้น”

ผู้มาเยือนที่หน้าประตู ท�าให้ฝูซิงถึงกับชะงัก

“บะ...แบรด?” เขาฝันไปหรือเปล่าเนี่ย

“ในที่สุดก็เปิดประตูซะที ฉันก�าลังคิดจะพังประตูเข้าไปเลย” 

ภาษาจนีส�าเนยีงแปร่งหลูอดผ่านไรฟันทีข่บกันแน่นด้วยความหงุดหงิด 

ร่างสงูล�า่ของแบรดสวมเสือ้คอกลมสขีาวทีม่ลีวดลายแบบเรยีบๆ เสือ้
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ตวัหลวมในเวลานีแ้นบตดิเนือ้เพราะหยาดเหงือ่ เผยให้เหน็กล้ามเนือ้

ล�่าสันเป็นมัดๆ อย่างชัดเจน

“นายมาได้ไงเนี่ย”

“มาไม่ได้หรือไง”

“ไม่ใช่อย่างนั้น! ฉันแค่แปลกใจน่ะ ท�าไม...”

“สวัสดีจ้ะฝูซิง” จูเยว่ยื่นหน้าออกมาจากด้านหลัง เธอสวม

หมวกเบเรต์ ใบหน้าขาวนวลในเวลานี้แดงก�่าและเต็มไปด้วยหยาด

เหงื่อเพราะแดดร้อนจัดด้านนอก เด็กสาวเอ่ยถามฝูซิงด้วยน�้าเสียง

อ่อนล้าเหมือนคนจะหมดแรงว่า “ขอโทษนะ ขอพวกเราเข้าไปก่อน

ได้ไหม ข้างนอกค่อนข้างร้อนน่ะ...”

“จูเยว่! เธอก็มาด้วยเหรอ”

ฝูซิงกวาดตามองไปด้านหลัง แล้วก็ต้องตกใจเมื่อเจอะเข้ากับ

ใบหน้าอันคุ้นเคยของใครอีกหลายคน

ตนัจ้วนสวมหมวกกนัแดดแบบคลมุปิดทัง้หน้า ตัง้แต่ส่วนศีรษะ

ลงไปถึงล�าคอมีผ้าคลุมมิดชิด แถมยังสวมผ้าปิดปาก เหลือแค่ลูกตา

โผล่ออกมา ส่วนแขนสวมปลอกแขนลายดอกเหมือนคนแก่ อุปกรณ์

กันแดดพร้อมระดับบิวตี้บล็อกเกอร์ยังต้องยกธงขาว ส่วนโมมิจิกับ

ทาเอะฮารุสวมหมวกสาน ผิวระเรื่ออมชมพูโดนแดดจนเป็นสีแดงก�่า

“เอ่อ...ตันจ้วน นายจะไปเก็บใบชาที่สวนไหน”

ตันจ้วนเหลือกตามองฝูซิงอย่างหงุดหงิด

“ฉันไม่ชอบทาครีมกันแดด...” เขาเกลียดความรู้สึกเหนียว

เหนอะหนะแบบนั้นเป็นที่สุด

“แล้วชุดของนายนี่คือ?”

“ขอซ้ือจากคณุป้าทีแ่จกใบปลิวอยู่ข้างถนน อาจจะดนู่าเกลยีด

ไปหน่อย แต่กนัแดดได้ดีเลยละ” มุมปากของตนัจ้วนยกข้ึนเป็นรอยยิม้
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บาง ท่าทางพออกพอใจอยู่ไม่น้อย

โมมจิผิลกัตันจ้วนใหพ้้นทางแล้วตะคอกอย่างไมส่บอารมณ์วา่ 

“เลิกพล่ามได้แล้ว! ฉันเปียกไปถึงกางเกงในแล้วเนี่ย! เหงื่อทั้งนั้น!” 

ทาเอะฮารทุีน่ัง่ยองๆ อยูข้่างตูเ้กบ็รองเท้าเงยหน้าข้ึนมองอย่าง

อ่อนแรง “ทาเอะฮารุจะตายแล้ว...”

“อ้อๆๆๆ โอเคๆๆ ขอโทษที!” ฝูซิงรีบเบี่ยงตัวหลบ “เข้ามา

เลยๆ อ้อใช่ รองเท้าต้องถอดวางไว้ข้างนอกนะ เรียงเป็นแถวชิดริม

ก�าแพงให้เป็นระเบียบนะ ไม่งั้นนิติบุคคลต้องเดินมาต่อว่าแน่ๆ...”

แบรดกับคนอื่นๆ ถลึงตามองฝูซิงอย่างเหลืออด พวกเขาถอด

รองเท้าแล้วเตะไปไว้ตรงตู้รองเท้าอย่างลวกๆ มีแค่จูเยว่ที่หันไปเก็บ

รองเท้าให้เป็นระเบียบอย่างว่าง่าย

พอเข้ามาในห้องแล้ว เสยีงบ่นงมึง�าด้วยความหงุดหงิดกย็งัตาม

มาเป็นระลอก

“ท�าไมในห้องร้อนไม่ต่างจากข้างนอกเลย?”

“ไหนแอร์ล่ะ”

“ร้อนๆๆๆๆๆๆ”

“อ๊ากกก ไอ้บ้า!”

“ไม่ร้อนสักหน่อย เปิดพัดลมแล้วนี่ไง!” ฝูซิงกึ่งเถียงกึ่งปลอบ

ขณะย้ายพดัลมไปจ่อตรงหน้าทกุคน จากนัน้กพ็ดูด้วยน�า้เสยีงภาคภมูิ

ว่า “เดี๋ยวฉันจะปรับระดับเป็น ‘แรงสุด’ นะ เป็นไงล่ะ! ลมแรงขึ้น

แล้วใช่ไหม!”

ลมแรงจัดพัดผ่านร่างชุ่มเหงื่อของทุกคน ผมที่เปียกเหง่ือจน

เกาะกันเป็นก้อนกระจุยไปทุกทิศทุกทาง ผมเหนียวเหนอะแปะโดน

หน้าบ้าง โดนตัวบ้าง

ความร้อนรุ่มยังไม่คลาย แต่ความทรมานเพิ่มเป็นเท่าตัว
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แบรดกัดฟันแน่น “ฉันอยากเด็ดหัวนายออกมาเป็นศรลมบอก

ทิศจริงเชียว...”

“บ้านนายไม่มแีอร์เหรอ” เอม็เมอรลัด์ปาดเหงือ่ทีม่มุหน้าผาก 

อย่างแผ่วเบา ลมเย็นๆ จากพัดลมช่วยคลายความร้อนให้เอลฟ์ลม

สบายตัวขึ้นบ้าง “ฉันสั่งซื้อให้นายก็ได้นะ คิดค่าด�าเนินการแค่ยี่สิบ

เปอร์เซ็นต์”

“บ้านฉนัมีแอร์ แต่ค่าไฟแพงมาก แถมอยูห้่องแอร์มากๆ กไ็ม่ดี 

ต่อสุขภาพด้วย พัดลมนี่แหละ ธรรมชาติดี” ฝูซิงอธิบายด้วยน�้าเสียง

ภาคภูมิ “บางทีเราก็ต้องรักษ์โลกกันบ้างน่ะ”  

ทุกคนสดูหายใจลกึ พยายามข่มใจห้ามตวัเองไม่ให้กระชากฝซูงิ 

มาต่อยเสียตอนนั้น

โมมิจิไม่พูดให้มากความ สาวน้อยหยิบกระเป๋าสตางค์ออกมา

แล้วควกัธนบตัรห้าใบวางปึงลงบนโต๊ะทนัท ี“ฉันช่วยออกค่าไฟให้นาย

เอง ช่วยเปิดแอร์ที เปิดเบอร์แรงสุดเลยนะ! เดี๋ยวนี้!”

“แต่ว่า—”

ครึก! เอี๊ยดดด!

เสียงโลหะเสียดสีแหลมแสบหู คอพัดลมถูกแบรดบิดหักเป็น

สองท่อนหน้าตาเฉย มือทัง้สองของเจ้าตวัยงัถอืฝาครอบพดัทรงกลม

ไว้ในมือ ใบหน้าที่ระบายด้วยรอยยิ้มเสแสร้งหันมาบอกฝูซิงว่า 

“ขอโทษที ฉันนึกว่ามันจะหมุนได้สามร้อยหกสิบองศาเหมือนหัวของ

นายน่ะ”

“ฉันท�าแบบนั้นได้ที่ไหนกัน!”

“อยากลองดูไหมล่ะ” แบรดเหวี่ยงพัดลมไปอีกด้าน สองมือ

ประกบกันด้วยสีหน้าอยากรู้อยากลอง เสียงหักข้อต่อดังกร๊อบแกร๊บ 

อย่างน่าสยดสยอง
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ฝูซิงหดคออย่างหวาดหวั่น “ไม่ละขอบใจ ฉันจะไปเปิดแอร์

เดี๋ยวนี้แหละ...”

เขาหยิบรีโมตที่วางอยู่บนโต๊ะน�้าชาขึ้นมากดปุ่มเปิด เสียงใส

เสนาะของมอเตอร์แอร์ที่เริ่มท�างาน เปรียบประหนึ่งเสียงสวรรค์

ส�าหรับทุกคนในที่นั้น

เมือ่อณุหภมิูลดลง อารมณ์ของทกุคนในนัน้กพ็ลอยสงบลงตาม

ไปด้วย ฝซูงิเดนิไปยกชาข้าวบาร์เลย์เยน็ฉ�า่มาจากห้องครัวอย่างรู้งาน 

ดับเพลิงร้อนรุ่มในใจของเพื่อนๆ ได้ชะงัด

“ท�าไมจู่ๆ ถึงมาที่นี่ได้ล่ะ” ฝูซิงถาม “เกิดอะไรขึ้นเหรอ” ทุก

คนหันมามองหน้ากัน

ตันจ้วนถลึงตาจ้องฝูซิงแล้วถามสวนว่า “ไม่ต้อนรับหรือไง”

“ไม่ๆๆ ไม่ใช่อย่างนั้น! มีเหรอจะไม่ต้อนรับ!” ฝูซิงรีบปฏิเสธ

เป็นพัลวัน เขาก้มหน้าพลางเกาท้ายทอยเบาๆ อย่างกระอักกระอ่วน 

“ฉันดีใจมากเลยที่ได้เจอพวกนาย ดีใจจนรู้สึกเหมือนไม่ใช่เรื่องจริง

เลยแหละ ไม่อยากเชื่อเลยว่าเรื่องนี้ก�าลังเกิดกับฉันจริงๆ...”

เขาถึงกับสงสัยว่าตัวเองก�าลังฝัน เป็นความฝันในยามบ่ายอัน

น่าเบื่อหน่าย

ค�าพูดของฝูซิงเหมือนก้อนหินที่โยนลงน�้า สร้างวงคลื่น

กระเพือ่มไหว ท�าให้จติใจของทกุคนในทีน่ัน้รูส้กึสบายและเตม็ไปด้วย

ความอบอุ่น

“ไม่ใช่เรือ่งใหญ่อะไรสกัหน่อย” แบรดส่งเสยีงหึในล�าคออย่าง

เยือกเย็น พยายามกลบเกลื่อนความเขินอายของตัวเอง

“ฝูซิง นายนี่มันเด็กน้อยไร้เดียงสาจริงๆ” โมมิจิลุกขึ้นแล้ว

เข้าไปลูบหัวฝูซิงเบาๆ อย่างเอ็นดู

“จรงิด้วย” ทาเอะฮารเุอนตวัเข้าไปใกล้จเูยว่ทีน่ัง่อยูข้่างๆ แล้ว 
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กระซิบว่า “เขาเป็นเคะจริงๆ ด้วย”

จูเยว่ส�าลักชาพรวด

“วันที่สิบเก้านี้ก็เป็นวันเริ่มทริปทัศนศึกษาของเราแล้ว ที่แรก

ที่เราจะไปคือประเทศไทย พวกเราเลยนัดคนที่เดินทางกลุ่มเดียวกัน

มาเจอกันท่ีบ้านนายก่อน แล้วค่อยเดนิทางไปที่ไทยต่อ” เอม็เมอรลัด์

จิบชาเย็นฉ�่าพลางอธิบายอย่างสบายอารมณ์ “แล้วก็ถือโอกาสมา

เที่ยวที่นี่ด้วยเลย ฝากนายดูแลพวกเราด้วยแล้วกันนะ!”

“นายตั้งใจจะมากินเที่ยวฟรีก็บอกมาเถอะ!” ฝูซิงแขวะอย่าง

ไม่สบอารมณ์

พอเอ็มเมอรัลด์พูดเขาถึงนึกได้ เขาเกือบลืมกิจกรรมส�าคัญ 

ที่ว่านี้ไปเสียสนิท

ทริปทัศนศึกษาของโรงเรียน

นกัเรยีนทีก่�าลงัจะขึน้ปีสามทกุคนต้องร่วมกจิกรรมทศันศกึษา

ในช่วงปิดเทอมฤดูร้อน ตารางการเดินทางทัศนศึกษาของชาลอม 

อะคาเดมี่เลิศหรูอลังการอย่างที่สุด นักเรียนจะได้เดินทางทั่วทั้งห้า

ทวปีและแวะชมสถานทีส่�าคญัต่างๆ จากทัว่โลกเป็นเวลาสามสปัดาห์ 

โดยวิทยาเขตเหนือและใต้ออกเดินทางพร้อมกัน

หากเทียบกับการทัศนศึกษาสามวันสองคืนรอบเกาะไต้หวัน

แบบขอไปทีสมัยที่เขาอยู ่มัธยมต้น การทัศนศึกษาคร้ังนี้คงเป็น

เวอร์ชั่นสุดหรู ปกแข็ง ขอบทอง!

“เอ่อ...สรุปคือ—” ฝูซิงกวาดตามองทุกคนที่นั่งอยู่รอบวง  

แบรด เอ็มเมอรัลด์ จูเยว่ ตันจ้วน โมมิจิ ทาเอะฮารุ “กลุ่มทัศนศึกษา

ของพวกเรามากันแค่หกคนเองเหรอ”

“เดี๋ยวฟลอรัลจะตามมาจากฮวาเหลียนน่ะ ส่วนโรคอร์ตก�าลัง

กินน�า้แขง็ไสชามละสีส่บิห้าดอลลาร์ไต้หวนัอยูท่ีร้่านใต้อะพาร์ตเมนต์
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ของนาย” เอ็มเมอรัลด์ถอนใจ ท่าทางคนโชคร้ายที่ต้องควักเงินจ่าย

ค่าน�้าแข็งไสของโรคอร์ตจะเป็นเขา

“เอ่อ...แสดงว่า—” ฝูซิงเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดต่ออย่าง

กระอกักระอ่วนเลก็น้อย “เลโอนาร์ด...ไม่มาด้วยเหรอ” ในใจอดไม่ได้ 

ที่จะรู้สึกผิดหวังอยู่เล็กน้อย

ทุกคนชะงักไปทันที “เฮ้ย!!!”

แบรดหนัไปมองด้านหลงัอย่างลกุลีล้กุลนแล้วหลดุสบถออกมา

ว่า “ซวยแล้ว!” แล้วรีบพุ่งตัวออกไปนอกห้อง จากนั้นไม่กี่วินาทีก็ยก

กล่องไม้ทรงส่ีเหลีย่มผนืผ้าความยาวประมาณสองเมตรเข้ามาในบ้าน

“ผ้าม่านบ้านนายเป็นผ้ากันแสงใช่ไหม” 

“ใช่สิ เพราะครอบครัวพ่อฉันเขาแพ้แสงน่ะ”

“ปิดม่านซะ”

ฝูซิงปิดผ้าม่านพลางพินิจมองกล่องไม้ใบยาวด้วยความสงสัย 

“นั่นอะไรน่ะ”  

โมมิจิยิ้มอย่างมีเลศนัยพลางตอบว่า “ของขวัญของนายไง”

“สดๆ กรุบๆ เลยละ” ทาเอะฮารุเสริม

“ทาเอะฮารุ!”

แบรดมองขอบกล่องที่ตอกตะปูอย่างแน่นหนาแล้วหันมาถาม

ว่า “บ้านนายมีชะแลงไหม”

“ไม่มี”

แบรดขมวดคิ้ว “ไม่เป็นไร งั้นเสียงอาจจะดังหน่อยนะ” 

พูดจบก็หันไปตะโกนใส่กล่องว่า “ระวัง!” แล้วง้างมือข้างหนึ่ง

ขึ้นรวบรวมพลังปีศาจ กรงเล็บหมาป่าอันแข็งแกร่งงอกจากปลายนิ้ว 

เขาตวดัมอืลงสับข้างกล่องจนแตกเป็นชิน้ๆ แล้วใช้เท้าถบีฝาเปิดออก

ฝซูงิชะโงกหน้าเข้าไปด้วยความอยากรูอ้ยากเหน็ อยากจะรูว่้า
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ในกล่องมีของขวัญ ‘สดกรุบ’ อะไรอยู่กันแน่ 

“เฮ้ย!” นี่มัน—

สิ่งที่อยู่ในกล่องใบยาวนั้นคือเลโอนาร์ดที่ก�าลังนอนนิ่งด้วย

ใบหน้าบดูบึง้ ผมเผ้ายุ่งเหยิง เส้ือผ้ายับยู่ย่ีและเปียกเหงือ่จนแนบเนือ้ 

ราวกับปลาหมึกแห้งที่ถูกจับยัดใส่กล่องขายช่วงเทศกาลตรุษจีน 

สภาพดูแทบไม่ได้ 

ฝซูงิไม่เคยเหน็เลโอนาร์ดในสภาพย�า่แย่ขนาดนีม้าก่อนในชวีติ

“เฮ้ย! ละ...เลโอนาร์ด?”

นะ...นี่มันอะไรกันเนี่ย

ท�าไมเขาถึงถูกจับยัดใส่กล่องแบบนี้ล่ะ นี่ก�าลังสวมบทเล่น

ละครอะไรกนัอยู่หรอืเปล่า หรอืนีจ่ะเป็นมุกกรบิแบบเข้าใจยากสไตล์

คนเยอรมัน

เลโอนาร์ดลกุขึน้อย่างช้าๆ การเคลือ่นไหวแขง็ทือ่ราวกบัหุน่ยนต์ 

ท่าทีเยือกเย็นและเย่อหยิ่งที่เห็นเป็นปกติหายไปแบบไม่เหลือเค้า

เขาสูดหายใจลึกแล้วยืดแขนขาอย่างช้าๆ จากนั้นลุกขึ้นหันมา

มองแบรดด้วยสายตาเย็นเยือกราวกับน�้าแข็ง “เดี๋ยวฉันคิดบัญชีกับ

นายแน่...”

“ก่อนจะคาดโทษใคร นายควรจะขอบคุณฉันที่แบกนายกับ

กล่องหน้าตาน่าเกลียดนี่ขึ้นมาถึงชั้นเจ็ดซะก่อนนะ” แบรดเกาคาง

อย่างไม่ยี่หระ แล้วเอ่ยด้วยน�้าเสียงสบายๆ ว่า “กล่องสูงจนยัดเข้า

ลิฟต์ไม่ได้ แถมบันไดทั้งแคบทั้งชัน ท�ากล่องหล่นบ้างอะไรบ้างไม่ใช่

เรื่องแปลก แต่ที่ฉันลืมหิ้วนายเข้ามาในบ้านด้วย เป็นความสะเพร่า

ของฉันเอง ขอโทษด้วยก็แล้วกัน”

ฝูซิงกระจ่างทันที

ที่แท้เสียงโครมครามเมื่อครู่ก็คือกล่องของเลโอนาร์ดนี่เอง...
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น่าสงสารจริงๆ

พอเห็นฝูซิงท�าหน้างง จูเยว่ก็เข้ามาช่วยอธิบาย “ฤดูร้อนเป็น

ช่วงท่ีนักท่องเที่ยวเยอะมาก ตั๋วเครื่องบินจองยาก เที่ยวบินที่มาถึง

ไทเปก่อนวันศุกร์มีแค่ไฟลต์เช้าเที่ยวนี้เที่ยวเดียว เราเดินทางมาถึง

ตอนกลางวัน ก็เลยไม่มีทางเลือกอื่น ต้องให้เลโอนาร์ดหลบอยู่ใน

กล่องระหว่างเดินทางมาที่นี่” 

“แสดงว่า...เขาเดินทางจากสวิตเซอร์แลนด์มาถึงไต้หวันใน

สภาพนี้เลยเหรอ” แบบนั้นส่งพัสดุมาน่าจะสะดวกกว่านะ

“ไม่ขนาดนั้นหรอก” จูเยว่ยิ้มบาง “แค่ตอนเปลี่ยนเครื่องจาก

ฮ่องกงมาไทเปเท่านั้นเอง” 

จากฮ่องกงมาถึงที่นี่ อย่างน้อยก็ห้าชั่วโมงกว่าเชียวนะ!

“นายยงัโอเคอยูไ่หม” ฝซูงิถามอย่างห่วงใย พลางยกชาแช่เยน็

แก้วหนึ่งมาเสิร์ฟให้ 

เลโอนาร์ดเหลือบมองฝูซิงด้วยหางตาแล้วตอบว่า “ไม่ตาย

ง่ายๆ หรอก” แล้วรับชามาดื่มรวดเดียวหมด

เสียงกริ่งดังขึ้นอีกครั้ง โรคอร์ตที่กินน�้าแข็งไสหมดแล้วและมี

คราบนมข้นสองหยดเลอะมมุปากเดนิเข้ามาในบ้านด้วยรอยยิม้กว้าง

“อร่อยมาก! ลูกกลมๆ สีด�าๆ ที่เคี้ยวแล้วหนึบๆ อร่อยสุดๆ ไป

เลย! เดี๋ยวตอนเย็นฉันจะกลับไปซื้อกินอีก”

“อันนั้นเรียกว่าไข่มุกถั่วแดง เด๋ียวตอนเย็นฉันพานายไปซื้อที่

ตลาดกลางคืนนะ” ฝูซิงมองหน้าเพื่อนที่ไม่เจอกันมายี่สิบกว่าวัน 

ความรู้สึกหนักอึ้งและอารมณ์หม่นหมองในใจหายวับไปทันตา ความ

ตื่นเต้นและชื่นมื่นเข้ามาเติมเต็มแทนที่ 

“ไม่เจอกันนานเลยนะ”

“จริงด้วย” จูเยว่ยิ้มแล้วมองฝูซิงตั้งแต่หัวจรดเท้า “ดูเหมือน
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เธอจะตัวสูงขึ้นนะ”

“อื้อ ใช่แล้วละ” ฝูซิงเล่นผมตัวเองอย่างประหม่า “พอกลับมา

ไต้หวนักส็งูขึน้สองเซน็ต์ กระดกูฉนัยดืช้าไปหน่อยน่ะ” เพราะสาเหตุ

นี้ ช่วงนี้ข้อกับกระดูกของเขาเลยปวดร้าวไปหมด

โมมิจิจ้องหน้าฝูซิงเขม็ง “ดูมีเค้า เหมือนจะหล่อขึ้นนิดหน่อย”

อันที่จริงฝูซิงที่ตัวสูงขึ้นกว่าเก่า ใบหน้ายังดูอ่อนเยาว์แบบเด็ก

มัธยมต้น แต่เริ่มมีกลิ่นอายของความหล่อเหลาแบบผู้ใหญ่ปนเข้ามา

บ้างเลก็น้อย แม้จะไม่หล่อระดบัเหน็แล้วต้องเหลยีวหลงัเหมือนเลโอ-

นาร์ดและคนอื่นๆ แต่เห็นแล้วก็สดชื่น มองนานไม่เบื่อ

“เป็นค�าชมทีอ้่อมโลกมากๆ เลย” ฝซูงิบ่นอบุอบิ แต่กอ็ดไม่ได้ 

ที่จะแอบดีใจ “ว่าแต่...ท�าไมตอนนี้พวกนายพูดภาษาจีนคล่องจังเลย

ล่ะ”

“ในที่สุดก็สังเกตแล้วเหรอ” แบรดส่งเสียงหึในล�าคอ “เพราะ

ตอนทัศนศึกษาต้องเดินทางผ่านหลายประเทศ โรงเรียนเลยออกกฎ

ให้นกัเรยีนทีจ่ะขึน้ปีสามทกุคนลงเรยีนภาษาเพิม่อย่างน้อยสองภาษา 

เพือ่ให้สะดวกต่อการสือ่สาร เพราะถ้าออกจากเขตโรงเรยีนกจ็ะไม่มี

พลังของอิฐหอคอยบาเบล การสือ่สารจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ส�าหรับ

พวกเรา”

“จริงเหรอเนี่ย ท�าไมฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลย!” แย่แล้วๆ แบบนี้

เขาจะต้องซ�้าชั้นหรือเปล่าเนี่ย!

“กฎนี้บังคับใช้กับทุกเผ่าพันธุ์ยกเว้นสัตว์ภูต เพราะสัตว์ภูตมี

พรสวรรค์สือ่สารได้ทกุภาษาตดิตวัมาแต่ก�าเนดิ” ตนัจ้วนอธบิายด้วย

น�า้เสียงหงดุหงดิ “ถ้าแม้แต่เพือ่นในทมีของตวัเองยงัสือ่สารไม่ได้ จะ

ไปเที่ยวอะไรที่ไหนได้”

“พวกนายทุกคนเลยเลือกเรียนภาษาจีนเหรอ” ฝูซิงรู ้สึก
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ประหลาดใจและดีใจมากทีท่กุคนให้ความส�าคญักบัเขาขนาดนี ้แต่ใน

ใจกแ็อบรูส้กึผดิอยูน่ดิหน่อย “ขอโทษด้วยนะทีท่�าให้ทกุคนล�าบาก...”

“ไม่ได้อะไรขนาดนั้น จริงๆ ก็ไม่รู้จะเลือกเรียนภาษาอะไรอยู่

แล้ว” แบรดหยบิน�า้แขง็ในแก้วขึน้มาเคีย้วพลางพูดอย่างไม่ยีห่ระ “ชา

หมดแล้ว”

“ครับๆๆ” ฝูซิงรีบวิ่งกลับไปที่ห้องครัว ไม่กี่วินาทีก็วิ่งกลับมา

พร้อมชาเตม็แก้ว “แสดงว่าพวกนายจะอยูท่ีน่ีจ่นถงึวนัทศันศกึษาเลย

เหรอ”

“ใช่สิ”

“พักที่โรงแรมเหรอ”

“ไม่งั้นจะให้นอนบ้านนายหรือไง”

“นอนบ้านฉันก็ได้ เพราะพ่อแม่ฉันไม่อยู่ กว่าจะกลับมาก็ศุกร์

หน้าโน่น ส่วนพี่ฝูชิงยังอยู่ที่ชาลอมไม่ได้กลับมา ถ้าทุกคนไม่ถือ จะ

นอนทีบ้่านฉนักไ็ด้” มหาวทิยาลยัประจ�าชมุชนท่ีหลนิหลนิเป็นอาจารย์

อยูจ่ดัทรปิพกัร้อนให้เจ้าหน้าทีม่หาวทิยาลยั แม่ของเขากเ็ลยหนร้ีอน

ไปเที่ยวที่นิวซีแลนด์ตั้งแต่วันจันทร์แล้ว

“จริงเหรอ” เอ็มเมอรัลด์ตาเป็นประกายวับ “อยู่ได้โดยไม่มี

เงื่อนไขอะไรเลยใช่ไหม”

“ใช่สิ ฟรี ไม่ต้องจ่ายค่าน�้าค่าแก๊สอะไรเลย โอเคไหม” ฝูซิง 

มองออกอย่างทะลุปรุโปร่งว่าเอ็มเมอรัลด์ก�าลังคิดอะไร จึงเป็นฝ่าย

อธิบายขึ้นมาก่อน

“เยี่ยมเลย งั้นฉันจะรีบไปยกเลิกห้องที่โรงแรมเดี๋ยวนี้ละ”

“ฉันด้วยๆ! ฉันก็อยากนอนบ้านฝูซิงเหมือนกัน!” โรคอร์ตรีบ

ยกมือ “ยังไงก็อยากนอนที่นี่!”

“โรคอร์ต...” อา...ไม่นกึเลยว่าโรคอร์ตจะรกัเขาขนาดนี ้ไม่เสยี
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แรงที่เขาคอยให้อาหารอยู่ทุกวัน

ขณะที่ฝูซิงก�าลังตื้นตันใจเพราะมิตรภาพอันงดงามของเหล่า

เพื่อน โรคอร์ตก็พูดขึ้นมาอีกประโยคว่า “เพราะคืนนี้ฉันจะลงไปกิน

น�า้แขง็ไสใส่ไข่มุกถ่ัวแดงอกีรอบ!” รอยย้ิมบนใบหน้าของฝซูงิหายวบั

ไปทันตา ที่แท้ก็เพราะเห็นแก่กินเหรอเนี่ย...

“แล้วคนอื่นล่ะ”

“ไม่มีความเห็น”

“ยังไงก็ได้นะ...”

“ขอแค่ได้อยู่กับโมมิจิ ทาเอะฮารุอยู่ได้ทุกที่เลย!”

โมมจิลูิบหวัทาเอะฮารเุบาๆ อย่างอ่อนโยน “ถ้างัน้กอ็ยูท่ีน่ีแ่ล้ว

กัน ตอนเย็นก็ให้ฝูซิงคอยบริการ” โมมิจิแหย่พลางยิ้มหวาน “เราจะ

ได้เห็นกันว่าส่วนอื่นของฝูซิงก็ยืดด้วยเหมือนกันหรือเปล่า”

“อะไรเล่า!”

“ฉันไม่จุกจิกเรื่องที่นอนอยู่แล้ว” ตันจ้วนพูดอย่างหนักแน่น 

“แต่ห้ามปิดแอร์”

“ใช่ๆๆๆ!”

ทุกคนเหน็พ้องต้องกนั ด้วยเหตนุี ้ช่วงเวลาสามวนัหลงัจากนัน้ 

บ้านตระกลูเฮ่อจงึมแีขกเพิม่มาอกีแปดคน เยอะทีส่ดุเป็นประวตักิารณ์

“พวกนายเลอืกเองแล้วกนัว่าอยากอยูห้่องไหน” ฝซูงิพาทกุคน

เดินดูรอบบ้าน 

“ฝั่งซ้ายมือของทางเดินเป็นห้องของพ่อกับแม่ ห้องจะใหญ่

หน่อย หลินหลินเก็บห้องไว้สะอาดมากเลย อยู่ได้สบาย ขอแค่อย่า

ท�าห้องเละเทะเป็นพอ ด้านขวาเป็นห้องของพี่ฝูชิง เป็นเตียงนอนได้

สองคน พีฝ่ชูงิย้ายของไปไว้ทีช่าลอมเกอืบหมดแล้ว เลยไม่ค่อยได้ใช้

ห้อง ข้างในมีที่ว่างเยอะใช้ได้ตามสบาย ส่วนนี่เป็นห้องอ่านหนังสือ
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ผสมห้องรับแขกแบบญี่ปุ่นของพ่อ ข้างในมีฟูกใช้นอนได้ ส่วนห้อง

ของฉันก็...”

ฝูซิงมองประตูห้องสีขาวครีมด้านในสุดของระเบียงทางเดิน

ด้วยความลงัเลระคนกระอกักระอ่วน “อาจจะแคบแล้วกอ็าจจะรกอยู่

สักหน่อย ถ้าอยากใช้ห้องนี้ ฉันขอเวลาเก็บกวาดสักพัก...ถ้าเป็นไป

ได้ไม่แนะน�าเท่าไหร่”

“ไม่เป็นไรหรอก พวกเราเคยเหน็ห้องนอนของนายแล้ว” เอม็-

เมอรัลด์ตบบ่าฝูซิงเป็นเชิงปลอบ “พวกเรารู้ดีว่าข้างในจะเป็นยังไง”

ฝูซิงหัวเราะแห้งๆ “ขอบใจมากนะ” ความใส่ใจในรูปแบบนี้ 

ช่างท�าใจยอมรับได้ยากเหลือเกิน

โมมิจิ ทาเอะฮารุ กับจูเยว่นอนในห้องนอนใหญ่ของพ่อแม่  

เอ็มเมอรัลด์ ตันจ้วน โรคอร์ตนอนห้องฝูชิง แบรดกับเลโอนาร์ด

ถลึงตาจ้องกันไปจ้องกันมาอยู่นาน แต่สุดท้ายก็ยังไม่ได้ข้อสรุป ต่าง

ฝ่ายต่างคุมเชิงกัน จนสุดท้ายลากกระเป๋าไปหยุดอยู่หน้าห้องอ่าน

หนังสือด้วยกันทั้งคู่

“ห้องนายอยู่โน่น” แบรดชี้ไปที่กล่องไม้สภาพเละเทะที่วาง

แหมะอยู่ในห้องรับแขก “เผ่าเลือดสีนิลนอนในโลงไม้นั่นละเหมาะ

แล้ว ไปโน่นไป”

“ห้องนายอยู่โน่น” เลโอนาร์ดชี้ไปที่ประตูบ้าน “ไปท�าหน้าที่

เฝ้าบ้านตรงโน้นไป ปกติหมาน่ะต้องล่ามไว้นอกบ้าน”

“ว่าไงนะ!!!”

“หรอืแม้กระทัง่งานเฝ้าบ้านนายกท็�าไม่ได้ ท�าเป็นแค่จบัมอื นัง่

ลง ขออาหารแค่นี้เหรอ” บรรยากาศระหว่างทั้งสองตึงเครียดแทบ

ถงึจดุระเบดิ อากาศร้อนอ้าวบ่ันทอนสต ิท�าให้โกรธง่ายกว่ายามปกติ

“ใจเย็นก่อน ท่านสภุาพบรุษุทัง้หลาย” โมมิจเิข้ามาปรามพร้อม



หลันฉีจั่วเริ่น  37

รอยย้ิมกว้าง “ดูสถานการณ์ด้วย อย่าลืมจุดประสงค์สิว่าเรามาท�า

อะไรที่นี่ ถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมา ระวังจะเก็บกวาดล�าบาก”

“ใช่แล้วครับๆๆ ขอทุกท่านโปรดเมตตา บ้านหลังนี้พวกเรายัง

ผ่อนไม่หมดเลย ถ้าเกิดอะไรขึ้นละก็ พ่อต้องกระอักเลือดแน่” ฝูซิง

รีบเสริม “ไม่งั้นเดี๋ยวฉันรีบไปเก็บกวาดห้องให้เรียบร้อย คืนนี้เลโอ-

นาร์ดนอนห้องฉันก็ได้”

“แล้วนายจะนอนที่ไหน”

“นอนโซฟาในห้องรับแขกไง”

เลโอนาร์ดขมวดคิ้ว เขาเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะถอนใจเบาๆ 

“นาย—” นายนอนห้องตัวเองไปเถอะ ฉันนอนห้องรับแขกเอง 

แต่ค�าพดูไม่ทนัหลดุจากปาก กถ็กูแบรดขดัจงัหวะเข้าเสยีก่อน

“ช่างเถอะ เดี๋ยวฉันไปนอนห้องรับแขก” แบรดเอ่ยอย่างไม่

อ้อมค้อม พลางส่งเสยีงหเึลก็น้อยในล�าคอ “แค่สองวนัเอง นอนที่ไหน

ก็เหมือนกัน”

“จริงเหรอเนี่ย” ฝูซิงทั้งดีใจทั้งประหลาดใจ ความยินดีฉายชัด

บนใบหน้า “แบรดนี่นิสัยดีจริงๆ เลยเชียว! ขอบใจนายมากเลยนะ!”

เลโอนาร์ดเงยีบ เขามองฝซูงิจับมือของแบรดพลางเอ่ยขอบคณุ

ซ�้าๆ ด้วยความซาบซึ้ง ความหม่นหมองและไม่สบอารมณ์วูบหนึ่ง 

ผุดขึ้นในใจ อากาศอันร้อนระอุพลอยท�าให้จิตใจร้อนรุ่มตามไปด้วย

ทุกคนแยกย้ายเข้าห้องนอนของตวัเองและงีบหลบัพักผ่อนตาม

อัธยาศัย เดินทางขึ้นรถลงเรือมาทั้งวัน ต่อให้เป็นสิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์

พิเศษก็รู้สึกเหนื่อยอ่อนไม่ต่างจากมนุษย์ธรรมดา

เวลาราวห้าโมงเย็น ฟลอรัลขับรถมินิแวนมาจอดอยู่หน้า 

อะพาร์ตเมนต์บ้านฝูซิง เธอลงจากรถ เหวี่ยงปิดประตูดังตึง “ไม่เจอ

กันนานนะ”
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“ไม่เจอกันนานเลย นี่รถของเธอเหรอ” เจ๋งเป้งไปเลย!

“ใช่” ฟลอรัลเหลือบมองกลุ่มคนที่ยืนเด่นสะดุดตาอยู่ใต ้

อะพาร์ตเมนต์ มุมปากยกขึ้นเล็กน้อยขณะพึมพ�าเบาๆ กับตัวเองว่า 

“เยอะกว่าที่ฉันคิดไว้เยอะเลย”

“อะไรเหรอ”

“ไม่มีอะไร หลังจากนี้เราจะไปตลาดกลางคืนซื่อหลินกันใช่

ไหม”

“ใช่ๆๆๆ คนืนีถ้้าเหลอืเวลา เราขึน้ไปดูดาวบนเขาหยางหมงิซาน

กันก็ได้นะ”

“คืนนี้เมฆหนามาก ขึ้นไปบนเขาหยางหมิงซานคงเห็นแต่สัตว์

สี่เท้า” ฟลอรัลปฏิเสธทันควัน “เอาเป็นว่าเราออกเดินทางกันเลยดี

กว่า รถฉันนั่งได้แค่เจ็ดคน อีกสองคนที่เหลือเรียกรถอีกคันตามมา

แล้วกัน”

ใบหน้าฝูซิงระบายด้วยรอยยิ้มภาคภูมิ “ไม่ต้องห่วง” หึๆๆ ใน

ที่สุดก็ถึงคราวที่เขาจะได้แสดงฝีมือเสียที “เดี๋ยวฉันขี่มอเตอร์ไซค์ให้

อีกคนซ้อนท้ายไปได้เลย!”

หลงัจากเกบ็ออมเงนิมานาน ในทีส่ดุปิดเทอมหน้าร้อนปีนี ้ฝซูงิ 

ก็ได้มอเตอร์ไซค์ที่เขาเฝ้าฝันมาแสนนานมาไว้ในครอบครอง คู่หูรู้ใจ

บนเส้นทางอันคดเคี้ยวและเทพสงครามบนท้องถนน RACING 150 

สีน�้าเงิน!

ทุกคนชะงัก “นายขี่มอเตอร์ไซค์เป็นด้วยเหรอ”

“มีใบขับขี่หรือเปล่า”

“คนทีค่ดิว่าตวัเองขีเ่ป็นกบัขีเ่ป็นจรงิๆ มนัต่างกนันะ ขีบ่นถนน

จริงกับขี่รถจ�าลองในสนามเด็กเล่นมันไม่เหมือนกัน” 

“ฉันอายุยี่สิบแล้วนะเฮ้ย! แล้วก็สอบใบขับข่ีผ่านตั้งแต่ปีก่อน
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แล้วด้วย!” แย่ที่สุด ท�าไมทุกคนชอบดูถูกเขาแบบนี้นะ! “มา มีใคร

อยากซ้อนท้ายฉันไหม”

ทุกคนมองหน้ากัน บรรยากาศเงียบกริบไปชั่วขณะ

“ไม่มีเลยเหรอ” ใบหน้าฝูซิงฉายแววผิดหวังเล็กน้อย

“ไม่งั้นเราจับฉลากดีไหม” จูเยว่หยิบลูกกวาดสกิตเทิลส์หลาก

สีออกมา “ใครหยิบได้สีขาวก็ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ของฝูซิง” 

ทกุคนเหน็ด้วย เหล่าปีศาจผลดักนัหยบิลกูกวาดคนละเมด็ แล้ว

วางไว้เหนือฝ่ามือ

“ฉันได้สีแดง!”

“สีส้ม!”

“ฟ้า” แบรดพูด พอสังเกตเห็นว่าจูเยว่หยิบได้ลูกกวาดสี

เดียวกัน ก็รู้สึกมีความสุขโดยไม่รู้สาเหตุ

“สีเขียว” ทาเอะฮารุกับโรคอร์ตพูดพร้อมกัน

“ฉันได้สีขาว” เลโอนาร์ดประกาศเสียงเย็น แล้วโยนลูกกวาด

เข้าปากไปทันที “อย่ามัวเสียเวลา ไปกันได้แล้ว”

ทุกคนพากันผ่อนลมหายใจอย่างโล่งอก ในใจแอบประหลาด

ใจเลก็น้อยกบัความใจกว้างของเลโอนาร์ด มีแค่จูเยว่ทีม่องมาทางเด็ก

หนุ่มร่างสูงด้วยแววตามีเลศนัย 

“เดี๋ยวเจอกัน” ทุกคนพากันทยอยเดินขึ้นรถของฟลอรัล

“ดูแลตัวเองนะ” แบรดตบบ่าของเลโอนาร์ดเบาๆ ขณะเดิน

ผ่าน

“หึ...”

ฝูซิงน�าทางเลโอนาร์ดมาจนถึงที่จอดรถชั้นใต้ดิน

“เอ่อ...นายจะซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ฉันจริงๆ น่ะเหรอ”

“จะไม่ให้ซ้อนหรือยังไง”
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“ฉันจะกล้าท�าแบบนั้นได้ยังไง!”

ฝซูงิประหลาดใจเลก็น้อย ไม่นกึว่าเลโอนาร์ดจะตรงไปตรงมา

ขนาดนี้ ท�าให้แอบซึ้งใจอยู่ลึกๆ วันนี้คงเป็นวันโชคดีของเขาละมั้ง 

ท�าไมถึงมีเรื่องน่าตื้นตันใจเกิดขึ้นทั้งวันเลย

ฝูซิงเดินมาหยุดอยู่ตรงหน้ารถมอเตอร์ไซค์สีน�้าเงินเข้ม จาก

นั้นก็หยิบหมวกกันน็อกสีชมพูลายดาวดวงโตๆ ที่แขวนไว้ข้างรถข้ึน

มาสวม

“นี่รถของนายเหรอ”

“ใช่สิ”

“ดูใช้ได้นะ” เลโอนาร์ดเอ่ยชมจากใจจริง

มุมปากของฝูซิงยกขึ้นเป็นรอยยิ้มบาง “ขอบใจนะ”

เขาเปิดช่องเก็บของใต้เบาะแล้วหยิบหมวกกนันอ็กลายเปลอืก

แตงโมสเีขยีวอกีใบออกมา เด็กหนุม่ลังเลอยู่ชัว่ครูก่่อนจะส่งหมวกให้

เลโอนาร์ด

“เอ่อ...ฉันเหลือแค่หมวกใบนี้นะ”

“ต้องใส่ด้วยเหรอ”

“ถ้าไม่สวมหมวกจะถูกปรับ หรือนายอยากใส่ใบที่ฉันสวมอยู่

มากกว่า?”

เลโอนาร์ดมองลายดาวสชีมพดูวงใหญ่ทีมี่หน้ายิม้บนศีรษะของ

ฝูซิงแล้วถอนใจยาวอย่างเสียไม่ได้ เขารับหมวกจากมืออีกฝ่ายแล้ว

สวมให้ตัวเอง นับวันเขาจะยิ่งยอมอ่อนข้อให้ฝูซิงมากขึ้นเรื่อยๆ...

ฝซูงินัง่ลงตรงเบาะคนขบั แล้วหนัมายิม้ให้เลโอนาร์ดด้วยรอย

ยิ้มที่ตัวเองคิดว่าเท่ที่สุด “ขึ้นรถสิ” 

เลโอนาร์ดนั่งซ้อนเบาะหลัง

ฝซูงิหนักลบัไปมองถนนตรงหน้า แล้วเอ่ยด้วยน�า้เสยีงมาดมัน่ 
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“นั่งให้ดีๆ ล่ะ ถ้าฉันขับเร็วไป นายจะโอบเอวฉันก็ได้” 

เลโอนาร์ดสูดหายใจลึกอย่างใกล้หมดความอดทน “เลิกวอน

ให้ฉันหักคอนายซะที...”

ฝูซิงหัวเราะแห้งๆ แล้วหันไปสตาร์ทรถ

กลุ่มเมฆหนาครึ้มและมืดขึ้นกว่าเม่ือครู่ เสียงฟ้าร้องแว่วมา

ไกลๆ เดี๋ยวฝนต้องตกแน่ๆ...

ขณะที่เลโอนาร์ดก�าลังคิดแบบนั้นอยู่ในใจ หยาดฝนก็เริ่ม

โปรยปรายลงมากระทบแก้ม

ท่าไม่ดีเสียแล้ว...

ฝูงชนที่หลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายเดินขวักไขว่เต็มสองข้าง

ถนน ราวกบักระแสคลืน่สเีนือ้ทีท่ะลกัทลายเข้าท่วมทกุตรอกซอกซอย

ของตลาดกลางคืนจนไม่เหลือที่ว่าง พอตกกลางคืน ไฟร้านค้าและ

ไฟถนนแย่งกันส่องสว่าง ย้อมทอให้ตลาดกลางคืนสว่างไสวราวกับ

เวลากลางวัน พื้นถนนที่เปียกชื้นสะท้อนเงาของบรรยากาศริมถนน 

แสงไฟสะท้อนแอ่งน�้าเป็นประกายระยับจับตา

เห็นบรรยากาศครึกครื้นเช่นนี้ หากไม่บอกไม่มีทางมองออก

เลยว่าก่อนหน้านี้ไม่นานมพีายฝุนฟ้าคะนองอย่างหนกัในช่วงเยน็ กว่า

ฝูซิงและเลโอนาร์ดจะฝ่าฝนมาถึงตลาดกลางคืน เวลาก็ผ่านไปกว่า

หนึ่งชั่วโมงแล้ว

“ท�าบ้าอะไรของพวกนาย มาเอาป่านนี—้” แบรดยนืรอทีล่าน

จอดรถจนหมดความอดทน พอเหน็สองคนมาถงึกต็ัง้ท่าจะอ้าปากด่า 

แต่สภาพอันเละเทะของฝูซิงกับเลโอนาร์ดท�าให้เขายั้งปากไว้ก่อน

ทั้งสองเปียกมะล่อกมะแล่กไปทั้งตัว ใบหน้ามีรอยเปื้อนจาก

มลพิษตามท้องถนน ผมที่ถูกหนีบอยู่ใต้หมวกกันน็อกเปียกไปครึ่ง
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หนึ่ง แถมยังยุ่งเหยิงจนดูไม่ได้

“ขอโทษที พอดีฝนตกรถเลยติดน่ะ” ฝูซิงยิ้มบื้อ “ไม่อย่างนั้น

แค่เดี๋ยวเดียวก็ถึงแล้ว”

ทุกคนมองหน้าฝูซิงแล้วหันไปมองใบหน้าซีดเผือดไร้เร่ียวแรง

ของเลโอนาร์ดเหมือนอยากพูดอะไรบางอย่าง แต่ทุกคนก็ยั้งปากไว้

ก่อนเพราะคิดได้ว่า อย่างน้อยวีรบุรุษเผ่าเลือดสีนิลผู้กล้าหาญก็ควร

ได้เหลือศักดิ์ศรีหยดสุดท้ายเก็บไว้บ้าง

เลโอนาร์ด นายคงผ่านอะไรมาเยอะสินะ

“ถ้างัน้เราไปเดนิเล่นกนัเถอะ!” โรคอร์ตเอ่ยอย่างกระตอืรือร้น 

“ฉันอยากกินน�้าแข็งไส ไก่ทอด ขนมเข่งย่าง ชานมไข่มุก แล้วก็ของ

เขียวๆ เหลืองๆ หนึบๆ กรอบๆ!”

“นายหมายถึงหอยนางรมทอดใช่ไหม” ฝซูงิพูด “โอเค ง้ันกต็าม

มาเลย! ไปกันเถอะ!”

ฝูซิงเดินน�าทุกคนฝ่าฝูงชนลัดเลาะเข้าไปตามตรอกซอกซอย

ต่างๆ อย่างคล่องแคล่ว ต้องขอบคุณรูปลักษณ์ภายนอกอันงดงาม

สะดุดสายตาของแบรดและคนอื่นๆ ที่ท�าให้ผู้คนตามท้องถนนตะลึง

จนต้องหยุดเดินและเปิดทางให้ ท�าให้พวกเขาเดินไปได้เรื่อยๆ โดย

ไม่มีอุปสรรค ทั้งยังได้ส่วนลดเยอะมากอีกด้วย

“นี่มัน...เยี่ยมมากจริงๆ!” พอหันไปเห็นน�้าแข็งไสถ้วยพูนสูง

เกือบเท่าศรีษะ โรคอร์ตกอ็ทุานออกมาด้วยความตืน่ตะลงึ น�า้ตาเอ่อ

คลอเบ้าด้วยความปลาบปลื้ม

“แค่ห้าสิบดอลลาร์ไต้หวันก็ได้ถ้วยใหญ่ขนาดนี้เชียว! ฉันรัก

ไต้หวัน!”

ฝูซิงอดไม่ได้ที่จะแอบยิ้มอยู่คนเดียว พนักงานร้านหลงเสน่ห์

โรคอร์ตไปอีกคนแล้วสินะ
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แบรดกบัตนัจ้วนลองนวดกดจดุทีฝ่่าเท้าแล้วเอ่ยชมไม่ขาดปาก 

ท้ังสองนอนแผ่หลาอยู่บนเก้าอี้ตัวยาว ศีรษะและหัวไหล่แนบชิดติด

กัน สีหน้าอิ่มเอมราวกับได้ขึ้นสวรรค์

ภาพทั้งหมดนี้ถูกฟลอรัลถ่ายเก็บไว้ทั้งหมด

“พอกลบัไปแล้วตดัต่อใส่เอฟเฟ็กต์เพิม่นดิหน่อย รบัรองขายดี

มาก...” ฟลอรัลก้มไปกระซิบเสียงเบากับทาเอะฮารุที่ยืนอยู่ด้านข้าง

ทาเอะฮารพุยกัหน้า ใบหน้าฉายแววเหน็ด้วย “ทาเอะฮารุเข้าใจ

ดีเลยละ” จากนั้นก็หันไปมองจูเยว่ที่ก�าลังจ้องเด็กหนุ่มทั้งสองตาไม่

กะพริบ ใบหน้าปรากฏรอยยิ้มเคลิบเคลิ้มแบบแปลกๆ ฝูซิงเห็นแล้ว

ขนลุกซู่ขึ้นมาทันที

ขอร้องละ อย่าสอนน้องไปในทางที่ผิดเลยนะ...

เอ็มเมอรัลด์สนใจเครื่องหนีบตุ๊กตาอย่างมาก เขาจ้องเหล่า 

ผู้เล่นท่ีพยายามคีบอยู่เป็นชั่วโมงโดยไม่ประสบความส�าเร็จ แต่ก็ยัง

หยอดเหรยีญใส่ตูไ้ปเรือ่ยๆ โดยไม่มีทท่ีาจะหยดุ ดวงตาฉายประกาย

วับวาบ ท่าทางตื่นเต้นมาก

ฝูซิงแอบยิ้มอยู่คนเดียว เขาจะไม่แปลกใจเลย ถ้าเทอมหน้า

เห็นเครื่องหนีบตุ๊กตาวางอยู่ที่โรงอาหารในโรงเรียน

กว่าจะเดินทั่วตลาดกลางคืน เวลาก็ผ่านไปเกือบสองชั่วโมง 

คนอื่นๆ ยกเว้นเลโอนาร์ด กินจนพุงป่อง ใบหน้าอิ่มเอิบด้วยความสุข

ขณะเดนิผ่านร้านค้าในตลาด สายตาของฝซูงิพลนัไปสะดุดเข้า

กับอะไรบางอย่าง

แผงลอยเลก็ๆ นัน้วางขายงานศลิปะทีท่�าจากลวดดดั เส้นลวด

อะลมูเินยีมทีแ่ขง็ทือ่และเย็นเยียบถูกย้อมเป็นสสีนัสดใส และดดัเป็น

รูปทรงต่างๆ ในพริบตาด้วยฝีมืออันช�านิช�านาญของเถ้าแก่เจ้าของ
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ร้าน สรรค์สร้างเป็นของประดับที่งดงามและประณีต

“ลองดกู่อนได้นะครบั ดัดเป็นรปูตวัอกัษรกไ็ด้นะครบั” เถ้าแก่

วัยรุ่นดัดลวดในมือพลางร้องเรียกลูกค้าไปด้วย

“น่ารักดีนะ” จูเยว่ยิ้มพลางเดินเข้าไปดู “ฝูซิงชอบไหม”

“เอ่อ...ไม่หรอก...” ฝูซิงตอบแต่สายตายังจ้องไปที่สินค้า

ตัวอย่างบนชั้นวาง

เอ็มเมอรัลด์กับคนอื่นๆ เห็นดังนั้นก็รู้ทันทีว่าอีกฝ่ายก�าลังคิด

อะไร

“อยากซื้อไหม”

“ไม่หรอก...”

“ไม่งั้นทุกคนซื้อด้วยกันคนละอันไหม” โมมิจิเสนอ “ทุกคนสั่ง

ท�าลวดเป็นชื่อของตัวเอง จะได้เก็บเป็นของที่ระลึกจากไต้หวันไง ดี

ไหม”

แววแห่งความยินดีปราดผ่านดวงตาของฝซูงิไปทนัท ี“จรงิเหรอ”

“อืม”

“ฉันอยากได้ๆ! ฉันขอสีพีชนะ! เพราะสีเหมือนเจลลี่บีนส์”

“โอเค”

“ราคาไม่แพงไม่มีปัญหา...”

ฝูซิงช่วยทุกคนเลือกสีลวดและสื่อสารกับเถ้าแก่เจ้าของร้าน

ด้วยรอยยิ้มกว้าง

สามสิบนาทีหลังจากนั้น ในมือของแต่ละคนก็มีลวดดัดเป็นชื่อ

ของตัวเอง

ฝูซิงถือลวดสีน�้าเงินอมฟ้าที่ดัดเป็นค�าว่า LUCKY STAR ในมือ

และจ้องลวดดัดชิ้นนั้นอยู่เนิ่นนาน

เขารู้สึกดีใจเหลือเกิน
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ไม่ใช่เพราะได้ซื้อของที่เขาอยากได้ แต่เพราะเขากับเพื่อนได้

มีของที่ระลึกร่วมกัน เป็นความทรงจ�าที่พวกเขาสร้างไว้ร่วมกัน

ขากลับก็มีปัญหาเดิม คือคนที่ต้องซ้อนรถฝูซิง

ครั้งนี้จูเยว่เป็นผู้กล้าอาสาซ้อนท้ายฝูซิง แต่แบรดรีบเข้ามา

ขวางไว้ทันควัน

“เธอนั่งมินิแวนกลับดีกว่านะ” แบรดพุ่งเข้ามาขวางหน้าจูเยว่

แล้วคว้าหมวกกันน็อกลายแตงโมไปจากมือฝูซิงทันที “ฉันไปกับฝูซิง

เอง”

“จริงเหรอ” จูเยว่ประหลาดใจเล็กน้อย

“ฉนัอยากนัง่รถตากลมหน่อยน่ะ...” แบรดเงยหน้ามองท้องฟ้า

“โอเค ขอบใจมากนะ!” จูเยว่ถอนใจอย่างโล่งอกแล้วโบกมือ

ให้แบรดด้วยความซาบซึ้งใจ จากนั้นก็เดินกลับไปที่รถมินิแวนสีขาว

ของฟลอรัล

“แบรด ไม่นึกเลยว่านายจะอยากซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ฉัน

ขนาดนี้” ฝูซิงมองแบรดอย่างตื้นตันใจ “เดี๋ยวฉันจะพานายโบยบินสู่

ท้องฟ้าเองนะ!”

“หยุดพูดจาไม่เป็นมงคลเด๋ียวนี้นะ!” แบรดฟาดศีรษะที่สวม

หมวกกันน็อกของฝูซิงอย่างแรง “ขี่ไปดีๆ เลย! ฉันยังไม่อยากรีบขึ้น

บันไดสวรรค์ก่อนวัยอันควรหรอกนะ!”

“ครับๆๆ” ฝูซิงรีบนั่งให้เข้าที่แล้วเสียบกุญแจรถ

แบรดกระโดดขึ้นนั่งคร่อมบนเบาะหลัง มือข้างหนึ่งจับไหล ่

ของฝูซิงแน่น “ขี่ให้มันดีๆ นะ” แบรดขู่ “ฉันจะคอย ‘เตือน’ นายอยู่

เป็นระยะ” พูดจบก็บีบกระดูกไหล่ของฝูซิงแน่น 

เขาเหน็สหีน้าของเลโอนาร์ดตอนลงจากมอเตอร์ไซค์ก่อนหน้า
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นี ้บอกได้ค�าเดยีวเลยว่า สหีน้าแย่ยิง่กว่าตอนออกมาจากกล่องไม้เมือ่

ตอนบ่ายเสียอีก

เห็นแบบนั้นแล้ว เขาจะปล่อยให้จูเยว่มาสัมผัสประสบการณ์

เฉียดตายแบบนี้ได้ยังไงกัน!

“รู้แล้วน่า! ฉันขี่รถปลอดภัยจะตาย!” ฝูซิงสตาร์ทรถแล้ว

เหยยีบคนัเร่ง “ออกรถละนะ” พดูจบ รถสนี�า้เงนิเข้มกพ็ุง่ออกไปข้าง

หน้าอย่างรวดเร็วราวกับสายฟ้าแลบ ควบทะยานไปบนท้องถนนใน

ยามค�่าคืน

แบรดไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะตะคอกด่า เขาเกือบถูกเหวี่ยงตก

จากรถจึงต้องรีบคว้าที่จับด้านหลังเบาะไว้และพยายามทรงตัว

“เฮ่อฝูซิง!!!” 

เสยีงตะคอกอย่างกราดเกรีย้วแว่วมาจากด้านหลงั แต่ถกูเสยีง

แตรจากรถด้านหลังและเสียงลมกลบไปหมดสิ้น...

หนึ่งชั่วโมงหลังจากนั้น 

มอเตอร์ไซค์สีน�้าเงินเข้มก็ค่อยๆ วิ่งผ่านซอยเล็กๆ อันเงียบ

สงบเข้าสู่อะพาร์ตเมนต์และหยุดจอด

ท้ังสองขึน้ลฟิต์ไปชัน้บน ทนัททีีป่ระตบู้านตระกลูเฮ่อเปิดออก 

เสียงบ่นอย่างหงุดหงิดก็แว่วออกมาทันที

“ฝนก็ไม่ตกรถก็ไม่ติด ท�าไมหายไปนานขนาดนี้!” ตันจ้วน

กอดอกพลางเค้นถามเสียงเข้ม

“ขอโทษที” ฝูซิงหัวเราะแห้งๆ “เมื่อกี้เจอด่านต�ารวจ ฉันตกใจ

เลยเลี้ยวผิดทางขึ้นเขาไปเลย อ้อมไกลนิดหน่อยน่ะ แหะๆๆ...”

“นายมีใบขับขี่แล้วไม่ใช่เหรอ”

ฝูซิงแลบลิ้นแล้วกะพริบตาปริบๆ เหมือนเด็กซน “ปฏิกิริยา
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ตอบสนองอตัโนมตัน่ิะ แหะๆ...” เขาชนิกบัการหลบด่านต�ารวจตัง้แต่

สมัยที่ไม่มีใบขับขี่ จนตอนนี้ก็ยังแก้ความเคยชินที่ว่าไม่หาย

ฝูซิงร่าเริงและกระปรี้กระเปร่าเป็นปกติ ตรงข้ามกับแบรดที่

เดินเข้ามาพร้อมใบหน้าซีดขาวราวกับต้นไม้ใกล้ตาย สภาพแทบไม่

ต่างจากเลโอนาร์ดตอนออกจากกล่องไม้เมื่อตอนบ่าย

พอเหน็สหีน้าซดีเผอืดของแบรด มมุปากของเลโอนาร์ดกเ็ผลอ

ยกขึ้นเป็นรอยยิ้มสะใจโดยไม่รู้ตัว

“จริงด้วย” จู่ๆ ฝูซิงก็นึกขึ้นได้ “พวกนายไม่มีกุญแจแล้วเข้า

มาได้ยังไง ใช้อาคมเหรอ”

“ขอทีเถอะ กลอนประตูห่วยแตกแบบนี้ ใช้กิ๊บหนีบผมก็เกิน

พอแล้ว” ฟลอรัลเหลือกตาอย่างเหลืออด “อย่างน้อยนายก็น่าจะมี

ระบบรักษาความปลอดภัยอะไรสักหน่อยนะ”

“ระบบรักษาความปลอดภัยแพงมาก แถมที่นี่ก็อยู่ใกล้สถานี

ต�ารวจด้วย พ่อฉนักบัหวัหน้าสถานสีนทิกนั เขากเ็ลยช่วยดแูลพวกเรา

เป็นพิเศษ ไม่ต้องกังวลเรื่องขโมยหรอก!”

ทุกคนหันมามองหน้ากัน

ระบบรักษาความปลอดภัยที่ว่าไม่ได้มีไว้กันขโมย แต่มีไว้กัน

ไวต์ไทรแองเกิลต่างหากเล่า!

สิง่มชีวีติเผ่าพนัธุพ์เิศษทีอ่าศยัอยู่ในชมุชนของมนษุย์ธรรมดา 

ส่วนใหญ่ต้องติดระบบรักษาความปลอดภัยและกล้องวงจรปิดอย่าง

แน่นหนา เพื่อป้องกันการบุกรุกของไวต์ไทรแองเกิล ทั้งยังช่วยให้

สามารถโจมตีตอบโต้หรือหลบหนีได้ทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุผิดปกติ

โจรขโมยอะไรพวกนั้นเป็นแค่เรื่องเล็กน้อย ไม่อยู่ในรายชื่อ

ของสิ่งที่พวกเขาต้องระวังเลยด้วยซ�้า

ดูเหมือนนิสัยแปลกๆ ไม่เหมือนชาวบ้านของฝูซิง จะมีต้นตอ
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มาจากคนในครอบครัวของเขานี่ละ

เอ็มเมอรัลด์ก้มดูนาฬิกาข้อมือ ตอนนี้เวลาห้าทุ่มสามสิบแปด

นาที

“ต้องขอบคุณที่เขามาช้า ตอนนี้ก็ได้เวลาพอดี”

ฝูซิงได้ยินดังนั้นก็งุนงงไปหมด

“หา!? อะไรเหรอ” เวลาอะไรกัน ทุกคนจะกลับกันแล้วเหรอ

เพื่อนๆ ที่ยืนบังอยู่หน้าโต๊ะน�้าชาตอนแรกขยับตัวแหวกออก

สองข้าง เผยให้เห็นสิ่งที่อยู่ด้านหลัง

เหนือโต๊ะน�้าชาทรงสี่เหลี่ยมคือกองกล่องของขวัญที่ห่ออย่าง

สวยงามทั้งกล่องเล็กและกล่องใหญ่ พร้อมขนมและคุกกี้ต่างๆ 

พะเนินเป็นกองสูง นอกจากนี้ยังมีเค้กสองชั้นก้อนใหญ่ยักษ์ปักเทียน

รูปตัวเลขด้วย

ฝซูงิเบกิตามองสิง่ทีอ่ยูต่รงหน้าด้วยความประหลาดใจ ชัว่ขณะ

นั้นไม่รู้ว่าควรตอบสนองอย่างไร 

“ท�าอะไรเนี่ย พวกนายไหว้เจ้าเหรอ”

เอ็มเมอรัลด์เลิกคิ้วแล้วหันไปหาแบรด “เมื่อกี้พวกนายรถชน

เหรอ เจ้านี่เอาหัวไปกระแทกอะไรมาหรือเปล่า”

“เปล่านะ แต่มีเกือบชนหลายครั้งเหมือนกัน...” พอนึกถึงการ

ผจญภัยบนท้องถนนเมื่อช่วงค�่า ใบหน้าของแบรดก็กลายเป็นสีเขียว

ซีดอย่างน่าสงสาร

เอ็มเมอรัลด์หันไปหาฝูซิงแล้วถามว่า “นายไม่รู้เหรอว่าพรุ่งนี้

เป็นวันอะไร”

“พรุ่งนี้เหรอ ก็วันที่สิบเจ็ดกรกฎาคมไง—” เอ...รู้สึกคุ้นๆ นะ

“นายลืมแม้กระทั่งวันเกิดของตัวเองเหรอเนี่ย” โมมิจิแทบไม่

อยากเชื่อหูตัวเอง
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ฝูซิงเบิกตากว้าง ปากอ้าค้าง

วันเกิด? อ้อใช่ วันที่สิบเจ็ดกรกฎาคมเป็นวันเกิดของเขาเอง

แสดงว่า—

“เอ่อ...พวกนายมาฉลองวันเกิดให้ฉันเหรอ” ฝูซิงถามด้วย 

น�้าเสียงลังเลเล็กน้อย 

“ไม่งั้นจะให้มาฉลองงานครบรอบวันตายของนายแทนเหรอ” 

ฟลอรัลพ่นลมออกจมูกอย่างหงุดหงิด

ฝูซิงยืนอึ้งอยู่ที่เดิม ในสมองมีแต่ความว่างเปล่า

นี่ไม่ใช่ความจริง...

เขาฝันไปหรอืเปล่าเนีย่ หรอืว่าความจริงแล้วตอนนีย้งัเป็นเวลา

บ่าย เขายังนอนฝันกลางวันอยู่บนโซฟาหรือเปล่า

“เธอเป็นอะไรหรอืเปล่า” จเูยว่หนัมาถามอย่างห่วงใย “ท่าทาง

เธอตกใจมากเลย”

“ครอบครัวฉันไม่ฉลองวันเกิดน่ะ” ฝูซิงตอบ ท่าทางยังมึนงง

อยู่เล็กน้อย เขาเองก็เพิ่งรู้เหตุผลที่แท้จริงว่าท�าไมครอบครัวเขาไม่

ฉลองวันเกิดเมื่อสองปีที่แล้ว ตอนที่พ่อแม่บอกว่าเขาเป็นปีศาจ

ค้างคาว “พ่อของฉันบอกว่า ส�าหรับสิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์พิเศษ วันเกิด

ไม่ใช่เรื่องส�าคัญ เพราะอายุขัยของพวกเรายืนยาวมาก มีแค่มนุษย์

อายขุยัสัน้ทีจ่ะจ�าวนัเกดิ และเฉลมิฉลองเพือ่ระลกึว่าตวัเองใช้ชวีติมา

แล้วกี่ปี และยังเหลือเวลาอีกประมาณกี่ปี...”

“ฟังดูซีเรียสมากเลยเนอะ” โมมิจิหัวเราะ “ก็แค่วันที่น่าจดจ�า

วันหนึ่ง วันที่เราจะได้ฉลองกันปีละครั้ง ไม่ต้องคิดอะไรเยอะหรอก”

“ฝซูงิไม่ชอบเหรอ” ใบหน้าของโรคอร์ตระบายด้วยความกงัวล 

“เค้กก้อนนีฉ้นัเป็นคนเลอืกเอง เป็นรสวานลิลา ฝซูงิชอบวานลิลาหรือ

ช็อกโกแลตมากกว่ากัน”
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“ท�าไมจะไม่ชอบล่ะ! เพียงแต่...”

เพยีงแต่ความสขุแบบนี ้ช่างมากมายเกนิกว่าทีเ่ขาเคยคาดคดิ

ไว้ ท�าให้หัวใจดวงน้อยๆ ของเขาพองโตจนแทบจะรับไม่ไหว ราวกับ

คนยากไร้ที่อดอยากมานานแสนนาน แล้วจู่ๆ ก็มีอาหารมื้อใหญ่มา

วางเต็มโต๊ะตรงหน้า

ความซาบซึ้งและตื้นตันใจที่ไม่อาจบรรยายเป็นค�าพูดเติมเต็ม

จนเอ่อท่วมไปทั้งหัวใจ

นี่คือครั้งแรกในยี่สิบปีตั้งแต่เขาลืมตาดูโลก ที่มีเพื่อนตั้งใจมา

หาเขาถงึบ้านในช่วงปิดเทอมฤดูร้อน เพือ่นสมัยประถมส่วนใหญ่บ้าน

อยู่ละแวกเดียวกัน แต่พอเลิกเรียนก็ต่างคนต่างอยู่ ไม่ไปมาหาสู่กัน

เท่าไร เพือ่นจากชาลอมอะคาเดมีม่าจากคนละประเทศ ต้องเดนิทาง

ข้ามน�า้ข้ามทะเล แต่ทกุคนกลบัยอมเดนิทางไกลขนาดนีเ้พ่ือมาหาเขา

ถึงที่นี่

ยิ่งกว่านั้น ทุกคนยังจ�าวันเกิดของเขาได้ และจัดงานฉลองให้

เขาด้วย

“ท�าไมจู่ๆ ถึงอยากจัดงานวันเกิดให้ฉันล่ะ”

“ตอนแรกทุกคนแค่วางแผนจะมาหานายที่บ้าน แต่เลโอนาร์ด

ปฏิเสธ” เอ็มเมอรัลด์เหลือบมองเลโอนาร์ดแว่บหนึ่ง อีกฝ่ายเบือน

หน้าหนีแล้วท�าเป็นไม่สนใจ “เขาบอกว่าสิบเจ็ดกรกฎาคมเป็นวันเกิด

นาย ไม่แน่นายอาจจะอยากฉลองกับครอบครัวมากกว่า”

“เลโอนาร์ด นายจ�าวันเกิดฉันได้ด้วยเหรอ”

“แค่บงัเอญิเหน็เข้าตอนกรอกข้อมลูนกัเรยีนหอ แล้วกบ็งัเอญิ

จ�าได้” เลโอนาร์ดตอบอย่างเย็นชา ราวกับเรื่องนี้ท�าให้เขารู้สึก

หงุดหงิดใจ

เอ็มเมอรัลด์พูดต่อ “พวกเราก็เลยไปถามฝูชิง เขาบอกว่า
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ครอบครวันายไม่ฉลองวนัเกดิ ช่วงปิดเทอมทกุคนแยกย้ายกันท�าเร่ือง

ของตัวเอง เพราะงั้นพวกเราไม่ต้องห่วง เรื่องก็เป็นแบบนี้แหละ”

“ขอบใจมากเลยนะ!” ฝซูงิตืน้ตนัใจจนน�า้ตาปร่ิม เขาแทบอยาก

คุกเข่าลงไปขอบคุณทุกคน “ขอบคุณมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ เลย!”  

ฝูซิงพร�่าขอบคุณเป็นชุด ท�าให้ทุกคนทั้งเขินทั้งกระอักกระอ่วน

“พอแล้วน่าๆ รีบแกะของขวัญเถอะ” ฟลอรัลเร่ง “แล้วพอ

เที่ยงคืนค่อยเป่าเค้กอธิษฐาน”

“อื้อ!” ฝูซิงพยักหน้าแล้วนั่งลงพร้อมรอยยิ้มกว้าง

แบรดให้เครื่องออกก�าลังกายส�าหรับฝึกกล้ามเนื้อ พร้อม 

ยาต้มต�ารับพิเศษประจ�าตระกูล ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้

ร่างกาย—เขารูส้กึเหมอืนอกีฝ่ายก�าลงัดถูกูเขาอย่างไรไม่รู้ ของขวญั

จากฟลอรัลเป็นกล้อง DSLR พร้อมเลนส์ ส่วนตันจ้วนน�าชุดสูทจาก

งานโรงเรียนมาดัดแปลงเป็นไซซ์ของฝูซิง และเพิ่มรายละเอียดส่วน

ต่างๆ ให้สวยงามและประณีตยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีสมุดโน้ตความ

หนาเท่าสมุดหน้าเหลือง ข้างในคือสรุปเนื้อหาส�าคัญของวิชาเรียน

ทั้งหมด 

ของขวญัจากจเูยว่เป็นครสิตลัเผ่านาคทีีส่่องประกายสว่างไสว 

พอแตะแล้วจะเกิดแสงเรืองสีฟ้า ท�าให้รู ้สึกสดชื่นและเย็นสบาย  

โมมิจิให้สาเกขวดใหญ่กับซีดีที่ไม่มีหน้าปก จากรอยยิ้มมีเลศนัยบน

ใบหน้าของอกีฝ่าย ท�าให้ฝซูงิพอเดาได้ว่าเนือ้หาในซดีคีอือะไร—ต้อง

เป็นวิดีโอสอนภาษาญี่ปุ่นแน่ๆ เดี๋ยวเขาจะเอามานั่งเรียนแบบจริงจัง

เลย 

ของขวญัจากทาเอะฮารเุป็นโมจโิฮมเมดกบัการ์ดทีเ่ธอวาดเอง 

ส่วนเอ็มเมอรัลด์ให้ซีดีเกมใหม่มาหลายแผ่น เป็นเกมที่เขาเคยบ่น

อยากได้ตั้งแต่ตอนเปิดพรีออร์เดอร์ ไม่นึกว่าเอ็มเมอรัลด์จะจ�าได้! 
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ของขวัญจากเลโอนาร์ดคือมีดสั้นน�้าหนักเบาสองเล่มพร้อม

สายหนังและปลอกมีด ฝูซิงสงสัยเหลือเกินว่าเขาเอาของพวกนี้ผ่าน

ด่านตรวจที่สนามบินมาได้อย่างไร

ขนมและเค้กบนโต๊ะเป็นของขวัญจากโรคอร์ต

ความสุขอันท่วมท้นท�าให้ฝูซิงอดไม่ได้ที่จะรู้สึกว้าวุ่นในใจ

จริงเหรอ เขาท�าแบบนี้ได้จริงๆ น่ะเหรอ

เฮ่อฝูซิง นายมีสิทธิ์อะไร นายมีความสุขแบบนี้ได้จริงๆ น่ะ 

เหรอ

เขานึกขอบคุณสวรรค์จากก้นบ้ึงของหัวใจที่ตัวเองเกิดเป็น 

สิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์พิเศษ ขอบคุณที่เขาได้เข้าเรียนที่ชาลอมอะคาเดมี่ 

ไม่อย่างนัน้ ทุกอย่างทีอ่ยูต่รงหน้าในเวลานี ้ไม่มทีางจะเกดิขึน้ได้เลย!

นาฬิกาข้างผนงัตบีอกเวลาเทีย่งคนื ประกาศให้รูว่้าวนัใหม่เริม่

ต้นขึ้นแล้ว

“สุขสันต์วันเกิดฝูซิง”

“อธิษฐานสิ”

“อื้อ!” ฝูซิงเป่าเทียน

เขาไม่มีค�าอธิษฐานอะไรที่อยากขอ เพราะทุกสิ่งที่เขาหวัง  

ทุกสิ่งที่มากเกินกว่าสิ่งที่เขาเคยหวัง ได้กลายเป็นจริงทั้งหมดแล้ว! 

เขาเพียงหวังให้เวลาหยุดอยู่ตอนนี้ไปตลอดนิรันดร

หวังว่าเขาจะไม่ต้องแยกจากเพื่อนกลุ่มนี้ไม่ว่าเวลาจะผ่านไป

นานเท่าใด



Chapter 02

ถึงจะออกไปทัศนศึกษา 

ก็ยังต้องนอนด้วยกัน



เวลาหน่ึงทุม่ แสงสดุท้ายของวนัลบัหาย ม่านราตรีสเีข้มทิง้ตวั

ลงคลุมท้องฟ้า ดวงดาวมากมายทอแสงระยิบระยับอยู่เหนือเมือง

พัทยา เมืองซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งหาดสีทองของ

ประเทศไทย

แสงไฟริมหาดเปิดสว่างอยู่ท่ามกลางความมืดของราตรี ท้อง

ทะเล ชายหาด และพรรณไม้เขตร้อนเขยีวชอุม่ สรรค์สร้างบรรยากาศ

เมืองชายทะเลอันเปี่ยมด้วยมนตร์เสน่ห์

ณ โรงแรมห้าดาวริมชายหาดทางตอนเหนือ

แสงไฟที่ส ่องสว่างเผยให้เห็นสิ่งปลูกสร้างหลากสไตล์ที่

กระจายตวักันอยูท่ัว่บรเิวณ แสงนวลสบายตาของไฟถนน ท�าให้วลิล่า

ที่ออกแบบอย่างประณีตยิ่งดูโอ่อ่าและงดงาม

คืนน้ี รสีอร์ตสดุหรแูห่งนีถ้กูเหมาจองทัง้หมด—เพราะชาลอม

อะคาเดมี่ซึ่งได้เงินสนับสนุนจากสปอนเซอร์ทุนหนา ได้เลือกใช้ 

สถานที่แห่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของทริปทัศนศึกษาภาคฤดูร้อน

นักเรียนทยอยกันเดินทางมาที่นี่ตั้งแต่วันที่สิบแปดช่วงค�่า พอ

ถึงเย็นวันที่สิบเก้า ทุกคนก็เดินทางมาจนครบ 

เหล่านักเรียนในชุดล�าลองส�าหรับฤดูร้อนยืนรวมตัวกันที่ลาน

กว้างกลางรีสอร์ต ใบหน้าฉายแววตื่นเต้นอย่างเห็นได้ชัด

ลานกว้างเตม็ไปด้วยเสยีงจอแจ เพราะข่าวลอืมากมายเกีย่วกบั
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กิจกรรมทัศนศึกษาของโรงเรียน ก่อนออกเดินทาง นักเรียนตั้ง 

ข้อสันนิษฐานและปล่อยข่าวโคมลอยไปต่างๆ นานา รุ่นพี่ที่เรียนจบ

ไปแล้วมีกฎเป็นที่รู ้กันว่าจะไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 

รุ่นน้องโดยเด็ดขาด ท�าให้กิจกรรมนี้ยิ่งดูลึกลับน่าค้นหา

“เดีย๋วถงึเวลากร็ูเ้องแหละ อย่าขีโ้กงส”ิ พอฝซูงิแอบเลยีบเคียง

ถามเรือ่งนีก้บัพีฝ่ชูงิซึง่เรยีนจบเมือ่แปดปีก่อน กไ็ด้ค�าตอบแสนเยน็ชา 

กลับมาแบบนี้

แค่ถามดูจะได้เตรียมใจไว้ก่อน ไม่ได้จะโกงสักหน่อย...ฝูซิง

แอบคิดในใจด้วยความเซ็ง

ห้าทุม่คนืนัน้ ครใูหญ่ซาบทินัเดนิน�าคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่

ของชาลอมอะคาเดม่ีเข้าสู่ลานกว้าง เสียงพูดคุยจอแจของเหล่า

นักเรียนเงียบกริบในพริบตา อาจารย์ส่วนใหญ่แต่งตัวด้วยชุดล�าลอง

ทีเ่หมาะกบัอากาศหน้าร้อนเหมอืนพวกนกัเรยีน มเีพยีงครใูหญ่ซาบทินั

ที่สวมชุดคลุมยาวสีขาวนวล แลดูงามสง่าน่าเกรงขามเหมือนทุกครั้ง

อีกคนหนึ่งที่แต่งตัวโดยไม่สนสถานการณ์และสถานที่คือ 

ซามุคาวะ

หลงัจากผ่านช่วงเวลาอนัล�าบากยากแค้นมานานพอสมควร ใน

ที่สุดซามุคาวะก็กลับมาใช้อาคมพรางตาได้เหมือนปกติ ซามุคาวะใน

ร่างชายวยักลางคนทีห่น้าบดูตลอดศกสวมสทูสเีทาเข้มยนือยูร่วมกบั

อาจารย์คนอืน่ ดวงตาแหลมคมราวกับเหย่ียวกวาดมองเหล่านกัเรยีน

อย่างเข้มงวด ให้ความรูส้กึเหมือนมียมทตูเข้ามายนือยูก่ลางรีสอร์ตริม 

ทะเลแสนสวย ขัดกับบรรยากาศอย่างรุนแรง

พอเห็นซามุคาวะในสภาพนี้ ฝูซิงก็เร่ิมคิดถึงโชตะน้อยแสน 

น่ารักคนเก่า

ซาบิทันก้าวออกมายืนด้านหน้า และเอ่ยด้วยน�้าเสียงสุขุมราบ
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เรียบเหมือนก�าลังประกอบพิธีกรรมว่า “สวัสดีนักเรียนทุกคน ก่อน

อื่นต้องขอแสดงความยินดีและขอขอบคุณทุกคนที่ได้ศึกษาและใช้

ชวีติอยู่ในชาลอมตลอดสองปีทีผ่่านมา นีเ่ป็นการปิดเทอมภาคฤดูร้อน

ครัง้สดุท้ายของทกุคนในทีน่ี ้และเป็นหลกัไมล์บอกจดุเริม่ต้นของการ

นับถอยหลังสู่วันที่พวกเธอจะจบการศึกษาจากโรงเรียนของเรา”

ประโยคนี้ท�าให้ฝูซิงรู้สึกสะท้านเล็กน้อย จบการศึกษา...

ความรู้สึกต่อต้านผุดขึ้นจากส่วนลึกในใจ

“หลงัจากขึน้ปีสาม สถานะในชาลอมอะคาเดมีข่องทกุคนในที่

นี้ก็จะอยู่ในระดับสูงเกือบที่สุด เป็นรองแค่เหล่าอาจารย์อาวุโสของ

โรงเรียนเท่านั้น การเดินทางทัศนศึกษาครั้งนี้ถือเป็นของขวัญการ

บรรลุนิติภาวะ เพื่อฝึกฝนให้ทุกคนได้เป็นรุ่นพ่ีที่มีความรู้ความ

สามารถ เป็นผู้น�าของนักเรียนรุ่นหลัง”

หลังจากนั้นซาบิทันก็ถอยออกไปด้านข้าง อาจารย์เกรย์สลับ

เดินขึ้นมาแทนและเริ่มอธิบายกฎระเบียบเกี่ยวกับการทัศนศึกษา

เส้นทางการทัศนศึกษาครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วโลก รวมแล้ว 

กว่าสองร้อยจุดหมายปลายทาง ระยะเวลาเดินทางรวมสามสัปดาห์ 

และแน่นอนว่ากจิกรรมครัง้นี้ไม่ได้จดัเพือ่ให้นกัเรียนเทีย่วเล่นเอาสนกุ

อย่างเดียว

นักเรียนจากวิทยาเขตเหนือและใต้แบ่งเป็นกลุ่มย่อย โดย 

ทกุคนสามารถเลือกสมาชกิในกลุ่มได้ตามความสมคัรใจและ ‘ไม่จ�ากดั’ 

จ�านวนสมาชิกในกลุ่ม แต่ละวิทยาเขตจะแยกย้ายไปคนละเส้นทาง 

วิทยาเขตหนึ่งมุ่งหน้าไปทางตะวันออก อีกวิทยาเขตหนึ่งมุ่งหน้าไป

ทางตะวนัตก สาเหตทุีต้่องแบ่งเป็นสองเส้นทาง เพือ่กระจายนกัเรยีน

ออกไปและไม่ให้เกิดความแออัดระหว่างเดินทาง

นกัเรยีนจะได้รบัคูม่อืคนละหนึง่เล่ม ในคูม่อืคอืปรศินาค�าใบ้ที่



หลันฉีจั่วเริ่น  57

จะน�าไปสู่จุดหมายปลายทางแต่ละแห่ง นักเรียนจะต้องหาทางไข

ปรศินาให้ส�าเรจ็และมุง่หน้าไปยงัจดุหมายปลายทางเพือ่เกบ็แต้มและ

ประทับตราบนคูมื่อ แต่ละกลุม่ต้องสะสมตราประทบัให้ได้สามสบิสาม

ดวงจึงจะผ่านเกณฑ์การประเมิน กลุ่มที่ไม่ผ่านต้องรับผิดชอบจ่าย 

ค่าเดินทางส�าหรับการทัศนศึกษาครั้งนี้ทั้งหมด ส่วนทีมที่ท�าคะแนน

ได้ดีเยี่ยมจะได้รับเงินรางวัลอย่างงาม

น่าสนุกมากทีเดียว

“กฎหลักๆ ก็มีเท่านี้ รายละเอียดอ่านเพิ่มเติมได้ในคู่มือ”  

อาจารย์เกรย์ดีดนิ้ว แล้วบราวนี่ที่ซ่อนตัวอยู่ก็แบกคู่มือเล่มเล็กกอง

เบ้อเร่อออกมาแจกให้ทุกคนอย่างฉับไว

คู่มอืความหนาราวสามสบิหน้า หน้าปกแข็งสนี�า้เงินเข้มป๊ัมทอง

เป็นข้อความอันวิจิตรบรรจงว่า

คู่มือทัศนศึกษาครั้งที่ 324

โรงเรียนชาลอมอะคาเดมี่

พอพลิกเปิด จะเห็นกฎการเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในหน้าแรกๆ 

ส่วนหน้าถัดจากนั้นจะเป็นค�าใบ้ที่ประกอบด้วยข้อความและรูปภาพ

เรียงกันเป็นแถว ความยาวหลายสิบหน้ากระดาษ

ตะวันออก วิหารเทพแห่งสายน�้าใต้พิภพในศตวรรษใหม่ ผู้

อารักขาเมืองหลวง

ตะวันออก เมืองที่ถูกลืม เนินเขาแห่งผู้วายชนม์ 

ตะวันตก พระต�าหนักอันงดงามของราชาผู้บริสุทธิ์ 

ตะวันตก เมืองแห่งขนม 
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ตะวนัออก นครปารสีแห่งตะวนัออก มหานครเหนอืมหาสมทุร

ฝซูงิรูส้กึราวกับก�าลังอ่านแบบเรยีนวชิาเลข เขาไม่เข้าใจความ

หมายของข้อความเหล่านี้เลยแม้แต่นิดเดียว

หน้าสดุท้ายของคูม่อื มตีวัอกัษรสแีดงเข้มประทบัไว้ว่า รางวลั

แห่งการช�าระล้าง ในหน้านี้ มีค�าบอกใบ้อยู่เพียงข้อเดียว 

บนหน้ากระดาษคอืรปูสามเหลีย่ม ตรงกลางของสามเหลีย่มมี

เส้นสีแดงขีดคร่อม ค�าใบ้ด้านล่างเขียนว่า ล้มล้างระบอบที่ไม่เป็น

ธรรม นี่มันอะไรกัน

เหล่านักเรียนเริ่มหันไปซุบซิบกันเอง ฝูซิงสังเกตเห็นว่าไม่ใช่

แค่เขาที่พลิกมาหยุดที่หน้าสุดท้าย

“ตอนนี้หลายๆ คนก็น่าจะสังเกตเห็นค�าใบ้ในหน้าสุดท้ายของ

คู่มือแล้ว และเชื่อว่าหลายคนคงรู้ความหมายของค�าใบ้นี้ดี” อาจารย์

เกรย์เลือกจังหวะอธิบายได้อย่างเหมาะเจาะ ท�าให้เหล่านักเรียนที่

ก�าลังว้าวุ่นสงบลงเล็กน้อย “ไม่ต้องตื่นตระหนก ค�าบอกใบ้ข้อนี้เป็น

แค่บททดสอบเสริมส�าหรับเก็บแต้มพิเศษ เพราะสุดท้ายแล้ว จุดมุ่ง

หมายของการก่อตัง้ชาลอมอะคาเดมีก่ค็อืการปกป้องสิง่มชีวีติเผ่าพนัธุ์

พิเศษ” 

อีกด้านหน่ึงของชีวิตนักเรียนอันสงบสุขและกลมเกลียว คือ

ความเป็นจริงอันโหดร้ายที่ถูกอ�าพรางไว้อย่างแนบเนียน

“พวกเราจะไม่บังคับให้นักเรียนปฏิบัติภารกิจข้อสุดท้ายนี้ แต่

หากมีผู้กล้าท่านไหนต้องการขันอาสา โรงเรียนของเรายินดีมอบ

เกยีรตยิศสงูสดุให้โดยไม่ลงัเล โดยมีเงือ่นไขข้อเดยีวคอื ต้องเดนิทาง

กลับมาให้ได้โดยปลอดภัย”

พออาจารย์เกรย์พูดจบ บรรยากาศโดยรอบก็ตกอยู่ในความ
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เงยีบสงดัอย่างประหลาด ใบหน้าของหลายคนในทีน่ัน้ฉายแววมุง่มัน่ 

ราวกับได้ตัดสินใจเด็ดขาดแล้ว

ซาบิทันเดินขึ้นสู่เวทีอีกครั้ง “หวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์

อย่างเต็มที่จากการเดินทางครั้งนี้ ท�าให้การทัศนศึกษาของโรงเรียน

เกดิคณุค่ามากทีส่ดุ กจิกรรมครัง้นีเ้ป็นทัง้การฝึกฝนและการเดนิทาง 

จึงมีความยากล�าบากและความเสี่ยง แต่ในเวลาเดียวกันก็มีความ 

ผ่อนคลายและเพลิดเพลินอยู่ด้วย ขึน้อยู่กับว่าทกุคนจะเผชญิหน้ากบั

ความท้าทายที่เข้ามาด้วยทัศนคติและความรู้สึกแบบไหน”

จากนัน้ ซาบิทนักป็ระกาศด้วยน�า้เสยีงเคร่งขรึมว่า “และตอนนี้

ก็ถึงเวลา ขอประกาศเริม่ต้นการเดนิทางทศันศึกษาอย่างเป็นทางการ 

ณ บดันี ้เราจะกลบัไปพบกนัอกีครัง้ทีก่รนีชิ ในวนัทีเ่ก้าสงิหาคม เวลา

ห้าทุ่ม ซึ่งเป็นเวลาสิ้นสุดกิจกรรมครั้งนี้”

ซาบิทันเว้นจังหวะชั่วครู่ แล้วใบหน้าก็ระบายด้วยรอยยิ้มซึ่ง

น้อยครั้งนักจะได้เห็น “ขอให้ทุกคนเที่ยวอย่างมีความสุข”

เสยีงโห่ร้องด้วยความตืน่เต้นดังกกึก้องราวกบัฟ้าค�าราม เหล่า

นักเรียนกระจายตัวกันไปเข้ากลุ่มของตัวเองอย่างรวดเร็ว และเร่ิม

วางแผนการเดินทางร่วมกับเพื่อนๆ

ฝูซิงกับเพื่อนๆ เดินทอดน่องอย่างไม่รีบร้อนกลับไปที่วิลล่า 

ระหว่างทางพวกเขาเห็นคนอื่นๆ แบกกระเป๋าสัมภาระวิ่งสวนออกไป 

เตรียมมุ่งหน้าไปยังจุดหมาย จ�าเป็นต้องรีบร้อนขนาดนั้นด้วยเหรอ

ฝูซิงอดไม่ได้ที่จะแอบร้อนใจเมื่อเห็นความกระตือรือร้นของ

นักเรียนกลุ่มอื่น ต่างจากกลุ่มของเขาที่ท�าตัวเรื่อยเฉื่อยอย่างที่สุด

โรคอร์ตนอนอยู่บนเก้าอี้ไม้ไผ่ตัวยาวพลางดื่มน�้าผลไม้รวมที่

ท�าจากผลไมเ้มอืงรอ้น ไม่รู้เลยว่าเป็นแกว้ทีเ่ท่าไรของวนั เลโอนาร์ด

นัง่อยู่ข้างหน้าต่างบานใหญ่จรดพืน้ รบัลมเยน็ยามกลางคนืขณะอ่าน
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หนังสือที่ดูเข้าใจยากเล่มหนึ่ง ทาเอะฮารุกับโมมิจินั่งอยู่บนพ้ืนไม้

กระดาน ผลัดกนัชืน่ชมของทีซ่ือ้มาจากตลาดน�า้อัมพวาและห้างรอยลั

การ์เด้นพลาซ่าเม่ือสองวันก่อน เอ็มเมอรัลด์ถือเคร่ืองคิดเลขในมือ 

ค�านวณค่าใช้จ่ายและเงนิทีเ่หลอืจากการเดินทางช่วงสองวนัทีผ่่านมา

จูเยว่เตรียมสวมชุดว่ายน�้าไว้ในเสื้อตัวยาวตั้งแต่มาถึง และ

ก�าลังจะไปเล่นน�้าที่สระว่ายน�้าประดับไฟนีออนของโรงแรม แบรด

เผลอกินกั้งเข้าไปช่วงมื้อเย็น ตอนนี้หน้าตาพะอืดพะอมเป็นสีเขียว

คล�้าไม่ต่างจากผลกีวี่ที่เสียบอยู่บนแก้วของโรคอร์ต แต่ขนาดอยู่ใน

สภาพแบบนั้น สายตาของเขาก็ยังคอยมองตามจูเยว่ตลอด ฟลอรัล

นัง่อยูไ่ม่ห่างจากแบรดเท่าใดนกั ท่าทางเหมอืนก�าลงัคดิอะไรอยู่ในใจ 

แต่สายตาของเธอกค็อยมองตามแผงหน้าอกใต้คอเสือ้ทีป่ลดกระดมุ

ลงมาถึงเอวของแบรดอยู่ตลอดเช่นเดียวกัน นี่มันห่วงโซ่อาหารชัดๆ

“หลังจากนี้เราจะเอายังไงกันต่อ?” ฝูซิงเอ่ยถามอย่างร้อนใจ 

“บางคนเริ่มออกเดินทางแล้วนะ พวกเราก็น่าจะ—”

“ยังเหลืออีกตั้งสามอาทิตย์ไม่ใช่เหรอ”

“ไม่ต้องรีบร้อน”

“แต่ว่า” ฝูซิงพลิกเปิดคู่มือ คิ้วเริ่มขมวดเข้าหากันอีกคร้ัง  

“ค�าใบ้พวกนี้ยากมากเลย น่าจะต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าจะไข

ปริศนาได้...”

“ฮ่ีๆๆๆ!” จู่ๆ ตันจ้วนก็หัวเราะอย่างมีเลศนัย ดึงความสนใจ

ของทุกคนในที่นั้นไปทันที

“น้องแมงมุมน้อยคันรูตูดอยากสวนทวารเหรอจ๊ะ” โมมิจิ

หัวเราะ

“หุบปากนะ นังผู้หญิงชั้นต�่า!” ตันจ้วนตะคอก ใบหน้าปรากฏ

รอยยิ้มยโสเหมือนคนรู้มากกว่า “ไอ้พวกที่ชอบดูถูกสติปัญญาอัน
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ปราดเปรื่องของฉันและดูถูกพลังแห่งความรู้ ครั้งนี้แหละที่พวกนาย

ต้องลงไปคกุเข่ากราบบชูาความเฉลยีวฉลาดของฉนั! ปรศินาทีอ่ยู่ใน

คู่มือเล่มนี้ ฉันหาค�าตอบได้สองในสามแล้ว!”

“พวกเราไม่เคยดูถูกเธอเลยนะ” จูเยว่รีบปลอบ

“แค่รูส้กึว่านายปากมากแล้วกน่็าร�าคาญนดิหน่อยเท่านัน้เอง” 

แบรดแขวะด้วยเสียงเฉื่อยชา

“หึ!” ตันจ้วนถลึงตาจ้องทุกคนด้วยความโมโห “งั้นพวกนายก็

ไปหาค�าตอบเองแล้วกัน!” พูดจบก็สะบัดหน้าเดินตึงๆ ข้ึนไปที่ห้อง

พักผ่อนบนชั้นสอง

พอเห็นคลังสมองของกลุ่มปึงปังเดินออกไปด้วยความน้อยใจ 

ฝูซิงก็ลนลานท�าอะไรไม่ถูก

“ท�ายังไงดี”

“ฉันพนันกับนายเลย อีกไม่เกินสิบนาทีเขาจะเดินลงมาเอง” 

เอ็มเมอรัลด์หันมากระซิบบอกฝูซิง 

เป็นจริงดังว่า ไม่ถึงสามนาทีหลังจากนั้น ตันจ้วนก็เดินกลับลง

มาใหม่พร้อมใบหน้าบึ้งตึง

“ช่างเถอะ ยังไงฉันก็ไม่อยากให้ชื่อตัวเองอยู่ในกลุ่มที่ไม่ผ่าน

การประเมินอยู่แล้ว” เขาถอนใจยาว ท�าท่าเหมือนฝืนใจสุดขีด “จะ

ยงัไงกเ็ป็นเพ่ือนกลุม่เดียวกนั ฉนัมีหน้าทีต้่องคอยช่วยเหลอืคนทีด้่อย

กว่า”

“ใช่แล้วๆๆ ผู้รอบรู้อย่างท่านตันจ้วนย่อมต้องแบกภาระหนัก

หน่วงกว่าปุถุชนทั่วไป พลังอันยิ่งใหญ่ย่อมมาพร้อมความรับผิดชอบ

อนัยิง่ใหญ่ใช่ไหมขอรบั” ฝซูงิรบีไปเชญิตนัจ้วนเข้ามานัง่อย่างนอบน้อม 

จากนั้นก็กลับไปนั่งประจ�าที่ของตัวเอง

“นีแ่หละคอืสาเหตทุีท่�าให้ฉนัยนืกรานอยากอยูก่ลุม่เดยีวกบัเขา 
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ถึงแม้ว่าเขาจะน่าร�าคาญและชอบคิดเล็กคิดน้อย แต่ก็ต้องยอมรับ

แหละว่าในสถานการณ์บางอย่าง เขามปีระโยชน์มากจริงๆ” เอ็มเมอ-

รัลด์แอบหัวเราะอย่างเจ้าเล่ห์ “เอามาสิบดอลลาร์”

“อะไรกัน ฉันไม่ได้บอกสักหน่อยว่าจะพนันกับนาย!”

“แต่นายก็ไม่ได้บอกว่าจะไม่พนันนี่”

ฝูซิงควักกระเป๋าเงินออกมาอย่างจ�าใจ ไอ้เอลฟ์หน้าเลือด!

“อ้อๆ อนันีฉ้นัพอรูว่้าอยูท่ี่ไหน” โมมจิอ่ิานคูม่อืแล้วหนัมาถาม 

“ฝูซิงอยากไปญี่ปุ่นไหม”

“อื้อ อยากสิ!”

“พวกเราเป็นกลุ่มฝั่งตะวันออก พูดอีกอย่างคือ เราต้องเดิน

ทางจากจุดเริ่มต้นที่เราอยู่ตอนนี้ มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออก ดังนั้น 

เราควรไขปรศินาของค�าใบ้ในฝ่ังเอเชยีตะวนัออกให้ครบก่อน จากนัน้

ค่อยมุ่งหน้าไปทางอเมริกาแล้วก็ยุโรป”

“จุดที่อยู่ใกล้พวกเรามากที่สุดตอนนี้คืออันนี้” ตันจ้วนอธิบาย 

“นครปารสีแห่งตะวนัออก มหานครเหนอืมหาสมุทร เซีย่งไฮ้เคยได้รับ

การขนานนามว่าเป็นนครปารีสแห่งตะวันออก และเป็นเมืองที่อยู่ 

ติดชายฝั่งของจีน ส่วนจุดประทับตรา...” 

ด้านข้างค�าใบ้คอืวงกลมทีเ่รยีงซ้อนกนักบัเส้นตรงทีข่ดีจากบน

ลงล่าง มองแล้วเหมือนไม้เสียบลูกชิ้น 

“น่าจะเป็นหอไข่มุกตะวนัออก แลนด์มาร์กส�าคญัของเซีย่งไฮ้”

“โอเค งั้นพวกเรามุ่งหน้าไปที่นั่นก่อน”

“ค่อยออกเดินทางพรุ่งนี้ได้ไหม ฉันอยากช็อปปิ้งที่นี่ต่ออีก

หน่อยน่ะ!” ใบหน้าของโมมจิริะบายด้วยความตืน่เต้น วญิญาณนกัชอ็ป

ในตัวเธอก�าลังด้ินเร่าๆ รอแทบไม่ไหวที่จะได้ออกไปละลายทรัพย์ 

ให้หมดกระเป๋า
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“พอถงึเซีย่งไฮ้ เธอจะได้ซือ้ของจนพอเลย วนัทีย่ีส่บิตอนตหีนึง่

กว่ามีเที่ยวบินไปเซี่ยงไฮ้ ถ้าขึ้นไฟลต์นั้นพวกเราจะไปถึงก่อน

พระอาทิตย์ขึ้น” ตันจ้วนถอนใจเบาๆ ท่าทางเหมือนภาคภูมิในความ

รอบรู้ของตัวเองมาก

“ท�าไมไม่รีบออกเดินทางตั้งแต่ตอนนี้เลยล่ะ ไปถึงก็เป็นเวลา

เปิดท�าการของธรุกจิพเิศษแบบทีน่ายชอบพอด ีถกูใจนายเลยใช่ไหม” 

โมมิจิสวนกลับอย่างไม่สบอารมณ์

“ชั้นต�่า! ฉันเนี่ยนะ จะไปที่แบบนั้น!”

“ก็จริงนะ เพราะยังไงพวกเขาก็มีสิทธิ์เลือกลูกค้า ฉันว่านาย

จัดการใช้นิ้วมืออันช�านาญการของนายจัดการภารกิจให้เสร็จ

เรียบร้อยในห้องน�้าบนเครื่องบินไปเลยดีกว่า” โมมิจิหาวหวอดอย่าง

เกียจคร้าน แต่ก่อนทีต่นัจ้วนจะทนัได้เถยีงสวน เธอกช็ี้ไปทีแ่ผนทีโ่ลก

บนโต๊ะแล้วพูดว่า

“ถ้าจุดแรกที่เราจะไปคือเซี่ยงไฮ้ จุดที่สองก็น่าจะมุ่งหน้าข้ึน

เหนือไปเหอหนาน จากนั้นค่อยมุ่งหน้าไปโตเกียว ในประเทศจีนมีจุด

ประทับตราเยอะก็จริง แต่ถ้าเดินทางวนอยู่ในจีนจะวางแผนเส้นทาง

ยาก ถ้าอยากเดินทางให้ได้หลายประเทศที่สุดในเวลาที่สั้นที่สุด เรา

ไม่ควรใช้เวลาในประเทศใดประเทศหนึ่งนานเกินไป”

“ท�าไมเราต้องไปเหอหนานด้วยล่ะ”

“หน้า 7 แถวที่ 6 นับจากด้านล่าง ‘ตะวันออก ปัญจราชธานี 

บุรีใต้พิภพ นครแห่งคนถือผีและขี้เมา ราชวังแห่งจักรพรรดิ ต�าหนัก

แห่งวรีชน 20060713’ ” ปลายนิว้ของโมมจิแิตะเบาๆ ทีห่น้ากระดาษ 

“ที่นี่น่าจะคืออินสวี ซากปรักหักพังของเมืองหลวงโบราณจากสมัย

ราชวงศ์ซาง อยูท่ีเ่มืองอนัหยาง มณฑลเหอหนาน ตามประวตัศิาสตร์

ราชวงศ์ซางมกีารย้ายเมอืงหลวงถงึห้าครัง้ โดยคร้ังสดุท้ายคือรัชสมัย
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ฮ่องเต้ผานเกิงที่ย้ายเมืองหลวงไปไว้ที่เมืองอิน นิสัยนับถือสิ่งเหนือ

ธรรมชาติและชอบด่ืมเหล้าเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวของชาวเมืองอิน 

ส่วนวันที่ 13 กรกฎาคม ค.ศ. 2006 คือวันที่เมืองโบราณอินสวีได้รับ

เลือกเป็นมรดกโลก” 

“เธอรู้ได้ยังไงน่ะ” ตันจ้วนประหลาดใจมาก

“หลายปีก่อนฉันเคยมีแฟนเรียนคณะโบราณคดี ฉันเคยไป

เทีย่วเมอืงนี ้ก่อนทีม่นัจะกลายเป็นมรดกโลกน่ะ” โมมจิยิิม้อย่างสดใส 

“แฟนฉันเรียนที่มหาวิทยาลัยโตเกียวด้วยนะ! ฮ่าๆๆ”

ตันจ้วนจ้องหน้าโมมิจิด้วยความประหลาดใจ แม้ไม่เต็มใจนัก 

แต่เจ้าตัวก็ไม่อาจปิดบังความชื่นชมที่ฉายชัดในดวงตา

“เนื้อที่ของเมืองโบราณอินสวีกว้างตั้งเจ็ดสิบเอ็ดเอเคอร์เลย

นะ” กว่าจะส�ารวจทัว่พืน้ที ่พวกเขาอาจจะกลายเป็นส่วนหนึง่ของซาก

ปรักหักพังไปเสียก่อน 

“ ‘ราชวังแห่งจักรพรรดิ ต�าหนักแห่งวีรชน’ ส่วนนี้น่าจะพูดถึง

สุสานจักรพรรดิที่อยู่ในอินสวี สมัยราชวงศ์ซางมีธรรมเนียมในการ

ฝังข้าราชบรพิารไว้คอยรบัใช้ฮ่องเต้ในภพหน้า มกีารขดุพบศรีษะของ

นักโทษจากชนกลุ่มน้อยเผ่าเชียงจ�านวนมากในสุสาน”

“ว้าว! เจ้าแมงมุมน้อยนีเ่ก่งจรงิๆ เลยเชยีว” โมมจิยิืน่มอืไปลบู

ศีรษะของตันจ้วนเบาๆ เหมือนก�าลังเล่นกับเด็กตัวน้อย ตันจ้วนปัด

มืออีกฝ่ายเบาๆ แต่มุมปากปรากฏรอยยิ้มบาง “ก็แค่ความรู้รอบตัว

ทั่วไป”

เอ็มเมอรัลด์มองปฏิกิริยาของตันจ้วนด้วยความประหลาดใจ

เล็กน้อย ตันจ้วนบ้าสะอาดแถมจุกจิกจู้จี้ยิ่งกว่าอะไร หนึ่งในสิ่งที่เขา

ไม่ชอบเอามากๆ ก็คือการถูกแตะเนื้อต้องตัว

“ใครจะไปรู้ ตามตัวเขาอาจจะมีเชื้อโรคอะไร หรือบางทีก่อน
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หน้านีเ้ขาอาจจะเพิง่ไปปลดปล่อยในห้องน�า้มากไ็ด้ ฉนัไม่อยากให้มอื

ที่มีสเปิร์มหรือสิ่งปฏิกูลอะไรพวกนั้นมาแตะโดนตัวฉันหรอกนะ” 

นี่คือค�าพูดของตันจ้วน

ปีศาจแมงมุมที่หยิ่งยโสแถมหลงตัวเองเป็นที่สุดกลายเป็นคน

ที่ ‘เป็นกันเอง’ ขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไร เอ็มเมอรัลด์เกาคางตัวเองเบาๆ 

ด้วยความสงสัย ตากวาดมองเพื่อนคนอื่นๆ ที่อยู่ในห้องเหมือนก�าลัง

คิดอะไรอยู่ในใจ

คนที่เปลี่ยนไปไม่ใช่แค่ตันจ้วน

ย้อนไปสองปีก่อนหน้า เขาไม่มทีางจนิตนาการได้เลยว่าวนัหนึง่

เขาจะมาร่วมทรปิทศันศกึษากบัคนกลุม่นี ้และเขาคดิว่าคนอืน่ๆ กค็ง

ประหลาดใจไม่แพ้กัน

เลโอนาร์ด แบรด โมมิจิ ทาเอะฮารุ โรคอร์ต จูเยว่ ทุกคน

เปลี่ยนไปไม่น้อย แม้กระทั่งตัวเขาเองก็เปลี่ยนไป ทุกคนเปลี่ยนไป

ในทิศทางที่แตกต่างกัน แต่มีจุดร่วมกันอยู่อย่างหนึ่ง

ทุกคนยิ่งเหมือนมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆ

สิง่มชีวีติเผ่าพนัธุพ์เิศษไม่มกีารเปลีย่นแปลงทางอารมณ์เท่าใด

นัก และจะไม่ปล่อยให้อารมณ์ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือการ

คิดวิเคราะห์ โดยอารมณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดคือความโกรธและความ

แค้น แต่ละคนมาจากเผ่าพนัธุแ์ละตระกลูทีแ่ตกต่างกนักจ็รงิ แต่โดย

พื้นฐานแล้วทุกคนชอบอยู่อย่างสันโดษ การมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบ

ข้างค่อนข้างรวบรัด ไม่ท�าอะไรมากเกินจ�าเป็น และเป็นไปเพ่ือผล

ประโยชน์เพียงอย่างเดียว

แต่คุณลักษณะเฉพาะที่ว่านี้กลับค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไปทีละ

น้อย อารมณ์ความรูส้กึทีเ่กดิจากคนรอบข้างเริม่มอีทิธพิลต่อพวกเขา 

พวกเขาเริม่ห่วงใยและให้ความส�าคญัแก่คนที่ไม่ได้สร้างผลประโยชน์
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ส�าคัญใดๆ ให้ตัวเอง

สิ่งเดียวที่ไม่เปลี่ยน คือต้นเหตุที่น�ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลง

ทั้งหมดนี้

มีเฮ่อฝูซิงเพียงคนเดียวที่ไม่เคยเปลี่ยนไปเลย

เอ็มเมอรัลด์ไม่รู้ว่าการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้เป็นเร่ืองดีหรือร้าย 

อารมณ์ความรู้สึกที่มากเกินไป มักกลายเป็นอุปสรรคในช่วงเวลา

ส�าคัญ แต่หากบอกให้เขาเปลี่ยนกลับไปเป็นคนเก่า...

ยากมาก และเขาก็ไม่อยากท�าแบบนั้นด้วย

“แล้วสถานที่ในโตเกียวอยู่ที่ไหนเหรอ” ฝูซิงพลิกเปิดคู่มือ 

สมองยังคงว่างเปล่า “ถ้าไปโตเกียว พวกเราอยู่ที่นั่นนานหน่อยได้

ไหม ฉันอยากซื้อของนิดหน่อยน่ะ”  

“ ‘ทิศตะวันออก วิหารเทพแห่งสายน�้าใต้พิภพในศตวรรษใหม่ 

ผู้อารักขาเมืองหลวง’ อันนี้น่าจะหมายถึงเส้นทางระบายน�้าใต้ดิน

ความลึกยี่สิบสองชั้นรอบนอกตัวเมืองไซตามะทางตอนเหนือของ

โตเกียว ที่นั่นเป็นเขื่อนเก็บน�้าส�าหรับป้องกันน�้าท่วม แถมยังเป็น

สถานที่ถ่ายท�าของหนังซูเปอร์ฮีโร่ญี่ปุ่นหลายเรื่อง” โมมิจิอธิบาย

อย่างลื่นไหล

ชัว่ขณะนัน้ทกุคนไม่รูว่้าควรตอบสนองอย่างไร บคุลกิใฝ่รูแ้ละ

รอบรูข้องโมมจิใินเวลานี ้แตกต่างจากภาพลักษณ์ทีท่กุคนเคยมีในใจ

อย่างสิ้นเชิง

“เอ๋? เป็นอะไรกัน อึ้งกันไปหมดเลยเหรอ นึกว่าฉันเป็นกูรู

เฉพาะเรื่องช็อปปิ้งกับเรื่องรักๆ ใคร่ๆ หรือไง” โมมิจิหัวเราะเบาๆ 

“ฉนัไม่เหมอืนใครบางคนทีเ่ทีย่วป่าวประกาศความรูใ้นหวัของตวัเอง

จนปากเปียกปากแฉะหรอกนะ เพราะฉนัชอบเกบ็ปากไว้ท�าอย่างอืน่”

“ท�าอะไรเหรอ” ฝูซิงเอ่ยถามด้วยแววใสซื่อ 
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มุมปากของโมมิจิยกขึ้นเล็กน้อย เผยให้เห็นรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ 

“อยากให้ฉันช่วยสอนนายไหม”

“คนเรียนควรจะเป็นตันจ้วนมากกว่านะ” ทาเอะฮารุพูดแทรก

ด้วยใบหน้าไร้เดียงสา “แต่ให้เอ็มเมอรัลด์หรือแบรดสอนเขาแทน

ก็ได้” 

เอ็มเมอรัลด์ที่นั่งจิบน�้าพันช์อยู่อีกด้านถึงกับส�าลักพรวด

แล้วสายตาของทุกคนก็ตวัดไปทางผู้ต้องสงสัยหมายเลขหนึ่ง

ทันที

ฟลอรัลโบกพัดพลางเงยหน้าชมจันทร์อย่างไม่รู้ร้อนรู้หนาว 

“มาโทษฉันได้ยังไง การ์ตูนที่เก็บไว้ในตู้เสื้อผ้ากล่องนั้นไม่ใช่ของฉัน

สักหน่อย...” อะไรกันเนี่ย มาโทษเราเสียอย่างนั้น?

ระหว่างทีท่กุคนก�าลงังงเป็นไก่ตาแตก จู่ๆ  จเูยว่กล็กุพรวดแล้ว

พูดรัวเร็วด้วยน�้าเสียงร่าเริงผิดปกติว่า “โมมิจิเก่งสุดยอดไปเลย  

น�้านิ่งไหลลึกแท้ๆ เลยนะเนี่ย นอกจากสวยแล้วยังฉลาดสุดยอดอีก

ต่างหาก! เอ๋? สามทุม่กว่าแล้วเหรอเนีย่ พวกเรารบีเกบ็ของเตรยีมตวั

ไปสนามบินกันดีกว่าไหม”

ฟลอรัลพูดถึงการ์ตูนอะไรน่ะ ตลอดเส้นทางไปสนามบิน ฝูซิง

เฝ้าแต่คิดอยากถามอยู่ตลอด แต่สัญชาตญาณของเขาส่งสัญญาณ

เตือนว่า อย่าถามเด็ดขาด นายรู้แล้วต้องกลัวแน่ๆ

เวลาตีห้า สนามบินนานาชาติผู่ตง เซี่ยงไฮ้

ท้องฟ้าสีด�าเข้มค่อยๆ สว่างขึ้นทีละน้อยขณะเครื่องบิน

เคลื่อนที่ลงจอด ในยามนี้ ท้องฟ้ากลายเป็นสีน�้าเงินอมเทาหม่น

ทันทีที่ลงจากเครื่อง ทุกคนก็พุ่งตัวไปข้ึนรถบัสสนามบินด้วย

ความเร็วราวกับจรวด มุ่งหน้าไปยังโรงแรมห้าดาวในตัวเมือง 
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เหลอืเวลาอกีหลายชัว่โมงกว่าจะถงึเวลาเชก็อนิ แต่ถ้ามมีนตร์

โน้มน้าวใจของปีศาจจิ้งจอก ปัญหาเล็กแค่นี้คลี่คลายได้ง่ายเหมือน

ปอกกล้วยเข้าปาก

แสงสว่างของดวงตะวันยามเช้าค่อยๆ ลอดเข้าสู ่ห้องโถง

รับรองของโรงแรม เลโอนาร์ดสวมเสื้อโค้ตตัวหนา หมวก และแว่น

กนัแดด ท่าทางสบายๆ ไม่รบีร้อน ตอนนีอ้ยู่ในตวัอาคาร ไม่ต้องกลวั

โดนแดด อีกอย่าง...ถ้าสวมเครือ่งป้องกนัอย่างดตีัง้แต่หวัจรดเท้า การ

ตากแดดเป็นระยะเวลาสั้นๆ จะไม่ส่งผลกระทบต่อเผ่าเลือดสีนิล

เท่าใดนัก

“ห้องสี่คนหนึ่งห้อง พร้อมเตียงเสริมหนึ่งเตียง ห้องสองคน

สองห้อง และห้องเดี่ยวอีกหนึ่งห้องนะคะ นี่คีย์การ์ดของคุณค่ะ” 

พนักงานต้อนรับที่หน้าเคาน์เตอร์หยิบคีย์การ์ดออกมาวางให้ทุกคน

ฝูซิงคว้าการ์ดใบหนึ่งขึ้นมาอย่างรวดเร็วแล้วลากกระเป๋าเดิน

ทางกับเลโอนาร์ดพุ่งตรงไปที่ลิฟต์

“เขารบีอะไรของเขา?” โรคอร์ตมองแผ่นหลงัของฝซูงิทีว่ิง่ออก

ไปด้วยความสงสัย

“คงอยากอยูก่บัเลโอนาร์ดสองต่อสองเรว็ๆ ละมัง้” ทาเอะฮารุ 

พูดอย่างมีเลศนัย “เด็กหนุ่มที่จมดิ่งอยู่ในวังวนแห่งเพลิงปรารถนา 

กระหายจะดื่มด�่าการรุกล�้าในนามของสิ่งที่เรียกว่ารัก”

“อ้อ เข้าใจแล้วละ” โรคอร์ตแกล้งพยกัหน้าหงึกๆ เหมือนเข้าใจ

“เธอจ�าประโยคแปลกๆ ทีย่าวขนาดนี้ได้ด้วยเหรอเนีย่!” ฟลอรลั

เลิกคิ้วพลางถอนใจอย่างชื่นชม 

ทาเอะฮารุท�าหน้าภูมิใจ “ภาษาจีนของทาเอะฮารุสุดยอดเลย

ใช่ไหม!”

“ฟลอรัล” โมมิจิขมวดคิ้ว “อย่าสอนเรื่องแปลกๆ แบบนี้ให ้
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ทาเอะฮารุสิ!”

“โทษฉันอีกแล้วเหรอ” สายตาของฟลอรัลตวัดไปทางจูเยว่ 

“เธอคิดจะออกมาอธิบายสักหน่อยไหม”

“ฝูซิงคงเป็นห่วงกลัวเลโอนาร์ดจะถูกแดดเผาน่ะ โอเคๆ เรา

รีบแยกย้ายกันไปพักผ่อนในห้องดีกว่านะ!” จูเยว่เร่งให้ทุกคนแยก

ย้ายไปเข้าห้องของตวัเอง ใบหน้าระบายด้วยรอยยิม้กว้างอย่างร่าเรงิ

เกินเหตุอีกครั้ง

ฝูซิงลากเลโอนาร์ดพุ่งเข้าไปในห้องแล้วรูดปิดม่านที่ทั้งหนา

และหนักอย่างฉับไว 

วนิาทต่ีอมา ท้องฟ้าด้านนอกกส็ว่างจ้าราวกบัปลาทีถ่กูจบัหงาย

ท้อง

“วิกฤตการณ์คลี่คลาย!”

ไม่มีวิกฤตการณ์อะไรสักหน่อย...

ตอนแรกเลโอนาร์ดอยากพูดแบบนี้ แต่พอหันไปเห็นสีหน้า 

โล่งอกสุดขีดของฝูซิง ก็ได้แต่กลืนค�าพูดนั้นกลับลงคอ

ช่างเถอะ...

จะว่าไป การมีคนให้ความส�าคัญและห่วงใยแบบนี้ ก็รู้สึก... 

ไม่แย่เลย

เขาถอดแว่นตาด�า หมวก และเสื้อโค้ต จากนั้นหมุนตัวไปอีก

ด้านเพื่อจัดสัมภาระให้เข้าที่ แต่สิ่งที่ปรากฏต่อสายตาท�าให้ใบหน้า

อันหล่อเหลาของเลโอนาร์ดถึงกับแข็งทื่อ

“...นี่เป็นห้องคู่”

“มีปัญหาอะไรเหรอ” ฝูซิงถามอย่างงุนงง

“ฉันจองห้องเดี่ยว”

“อ้าว ขอโทษที ฉันคว้ากุญแจได้ก็รีบวิ่งมาเลย ไม่ทันได้
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สังเกต...” ฝูซิงเกาหัวแกรกๆ อย่างกระอักกระอ่วน “นอนห้องเดียว

กับฉันไม่ดีเหรอ จะยังไงพวกเราก็เป็นรูมเมทกันมาตั้งสองปี”

เลโอนาร์ดสูดหายใจลึก “นอนห้องคู่ฉันไม่มีปัญหา” เด็กหนุ่ม

พูดพลางกวาดสายตาไปที่โซนเตียงนอนด้านใน “แต่นี่เป็นเตียงคู่...”

“เอ๋? จริงเหรอเนี่ย” หืม? แบบนี้คงไม่เหมาะเท่าไหร่ “เดี๋ยว

ฉันไปถามให้นะ”

ฝซูงิยกหโูทรศพัท์แล้วกดหมายเลขต่อของห้องอีกห้องหนึง่ เขา

พูดงึมง�าๆ กับปลายสายอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะยิ้มอย่างกระอักกระอ่วน

แล้ววางหู

“เอ่อ...ทาเอะฮารุกับโมมิจิเข้าไปใช้ห้องเดี่ยวแล้ว ส่วนห้องคู่

อีกห้องหนึ่งเป็นของฟลอรัลกับจูเยว่ แต่ดูเหมือนพวกเขาจะไม่อยาก

แลกห้องน่ะ”

โดยเฉพาะจูเยว่ ไม่รู้ว่าท�าไมถึงไม่ยอมแลกห้อง ตอนแรกอีก

ฝ่ายท�าท่าลังเลนิดหน่อย แต่พอได้ยินว่าฝูซิงกับเลโอนาร์ดได้อยู่ห้อง

ที่มีเตียงคู่ ก็ปฏิเสธแข็งขันขึ้นมาทันที

“แล้วฟรอนต์เดสก์ของโรงแรมก็บอกว่า ตอนนี้เหลือแค่ห้อง

เพรสซิเดนต์สวีทที่ยังว่างอยู่...”  

เลโอนาร์ดถอนใจยาว

“ฉะ...ฉันนอนโซฟาก็ได้นะ! โซฟาในห้องนี้ก็ดูนอนสบายดี

เหมือนกัน!” ฝูซิงเดินไปยืนข้างโซฟาตัวยาวแล้วใช้มือตบแรงๆ สอง

ที “สบายกว่าเตียงที่บ้านฉันอีก!”

“ตามใจนาย...”

จะยงัไงเขากเ็ข้านอนตอนกลางวนัและใช้ชวีติตอนกลางคนื จะ

จัดที่นอนยังไงก็ไม่กระทบเขาเท่าไร

หลังจากนั้นไม่กี่นาที เสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้น ฝูซิงรับโทรศัพท์
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แล้วตอบรับด้วยน�้าเสียงยินดี

“พวกโมมิจิบอกว่าอยากออกไปเดินเล่นที่เดอะบันด์”

“อืม” แล้ว?

ฝูซิงลังเลอยู่ครู่หนึ่ง “แต่ถ้าฉันไป นายก็ต้องอยู่ที่นี่คนเดียว”

“ตอนนี้เป็นเวลานอนของฉัน ฉันไม่อยากถูกรบกวน” เลโอ-

นาร์ดเอ่ยเสียงเย็น ตัดบทฝูซิงที่ก�าลังลังเลและกังวล

“งัน้เหรอ...ถ้างัน้ฉนัออกไปเดนิเทีย่วกบัพวกเขานะ ไม่ต้องห่วง

นะ เดี๋ยวฉันซื้อของกลับมาฝาก!” 

เลโอนาร์ดไม่ตอบ เขาลากกระเป๋าเดินทางเดินหายเข้าไปใน

โซนเตียง ปิดไฟ โซนด้านในของห้องมืดสนิท

ฝซูงิมองตามทศิทีเ่ลโอนาร์ดเดนิออกไปพลางขมวดคิว้ เขายนื

นิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะถอนใจเบาๆ แล้วสะพายกระเป๋าเป้เดินออกไป

รวมกับเพื่อนๆ ที่ด้านนอก

ประตูห้องปิดลงตามด้วยเสียงใสกังวานของกลอนไฟฟ้า

อัตโนมัติ เลโอนาร์ดถอนใจอย่างโล่งอก

เขานอนอยู่บนเตียงพลางกวาดตามองความมืดที่โอบล้อมอยู่

รอบกาย ความมืดที่ท�าให้เขารู้สึกคุ้นเคยและอุ่นใจ ทว่า เตียงคู่หลัง

กว้างและฟูกอันนุ่มสบาย กลับท�าให้เขาอึดอัดอย่างบอกไม่ถูก

ฟุ้งซ่านอีกแล้ว

ตอนแรกเขาจองห้องเดีย่ว ไม่ใช่แค่เพราะต้องการพ้ืนทีส่่วนตวั 

แต่เพราะไม่อยากให้เพื่อนคนอื่นต้องคอยพะวง

นาฬิกาชวีติของเผ่าเลอืดสนีลิแตกต่างจากสิง่มชีวีติอ่ืนที่ใช้ชวีติ

ตอนกลางวัน ข้อจ�ากัดด้านเวลาไม่เป็นผลดีต่อการร่วมเดินทางกับ

เพื่อนเผ่าอ่ืน ด้วยเหตุนี้เผ่าเลือดสีนิลส่วนใหญ่จึงเลือกที่จะจับกลุ่ม

กบัเพือ่นเผ่าพนัธุเ์ดียวกัน และเดินทางไปยงัประเทศซกีโลกใต้ทีต่อน
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นี้เป็นฤดูหนาว เวลากลางคืนยาวกว่ากลางวัน ตอนแรกมีเผ่าเลือดสี

นลิหลายกลุม่ทีพ่ยายามดงึเขาไปร่วมทมีด้วย แต่เขาเลอืกทีจ่ะปฏเิสธ

อย่างเรียบเฉยและเย็นชา

เลโอนาร์ดยิ้มบาง

เขากลายเป็นส่วนหนึง่ของสิง่ทีค่นเผ่าเลอืดสนีลิเรยีกว่า ‘พวก

ต่างเผ่า’ โดยไม่รู้ตัว...ถ้าเลอาห์รู้ว่าเขากลายเป็นแบบนี้ เธอจะคิด 

ยังไงบ้างนะ

เดอะบันด์ตั้งอยู่ในเขตสัมปทานนานาชาติ เป็นหน่ึงในจุด 

เริ่มต้นของการพัฒนาเมืองสมัยใหม่ในเซี่ยงไฮ้ เขตเมืองอันล�้าสมัย

มตีกึสงูระฟ้า อาคารพาณชิย์และอาคารทีพ่กัอาศยัอนัหรหูราตัง้เรยีง

รายแน่นขนดั อาคารร่วมสมัยใหม่เอีย่มอ่อง ส่ิงปลกูสร้างสไตล์ยโุรป

หลากหลายรูปแบบ และตึกโบราณแบบจีนยุคเก่าตั้งอยู่รวมกันใน

พื้นที่เดียว ท�าให้รู้สึกราวกับมิติเวลาของอดีตและปัจจุบันถูกหล่อ

หลอมเข้าด้วยกัน เป็นความงดงามที่ทั้งขัดแย้งและกลมกลืน

“ไม่ได้มาตั้งนาน ที่นี่เปลี่ยนไปเยอะเลย” ตันจ้วนเดินพลาง

มองวิวถนนสองข้างทางแล้วถอนใจ “คนก็เปลี่ยนไปเยอะเลย”

“ใช่แล้วละ” จูเยว่ถอนใจแล้วเหม่อมองไปยังระลอกน�้าสีฟ้า

ครามในแม่น�้าที่อยู่ไกลออกไป “เมืองนี้พลุกพล่านเกินไป ท�าให้เรา

ปักหลักสร้างที่อยู่ถาวรที่นี่ไม่ได้ เผ่านาคีที่เคยอาศัยอยู่ที่นี่น่าจะย้าย

ไปอยูแ่ถวยนูนานและกุ้ยโจวทางตะวนัตกเฉยีงใต้ของจนีกนัหมดแล้ว”

“ทางตะวนัออกเฉยีงเหนอืกไ็ม่แย่นะ โซนภเูขาส่วนใหญ่ได้รบั

การอนุรักษ์อย่างดี หลายเผ่ายังคงใช้ชีวิตในรูปแบบเดิม หลายปีมา

นี้ประชากรที่เคยย้ายออกไปอยู่ที่อื่นก็เดินทางกลับบ้านเกิด กลุ่มที่

พ�านกัอาศยัในเขตรอบนอกของตวัเมืองก็ย้ายขึน้มาอยูบ่นภเูขา ทีน่ัน่
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อากาศสะอาด น�้าใสบริสุทธิ์ เหมาะเป็นที่อยู่อาศัยมาก ติดแค่ว่าห่าง

ไกลความเจริญพอสมควร” ตันจ้วนเว้นจังหวะครู่หนึ่งก่อนจะพูดต่อ 

“แต่สองสามปีก่อนตดิเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็ใหม่ สะดวกขึน้มากเลย”

“ฟังดูดีนะ” จูเยว่ยิ้มบาง “อีกหน่อยฉันย้ายไปอยู่ที่นั่นบ้างดี

กว่า ถึงตอนนั้นก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะ!” 

แบรดที่นั่งจิบชาเงียบๆ อยู่อีกด้านถึงกับส�าลักอย่างแรง

ฝูซิงหันไปมองแบรดอย่างมีเลศนัยแล้วกระซิบว่า “สองปีแล้ว

นะ นายต้องเปลี่ยนเทคนิคแล้วละ...”

แบรดหันมาถลึงตาจ้องฝูซิง ก่อนจะหันไปหาจูเยว่แล้วพูดว่า 

“แคลิฟอร์เนีย...ก็ดีนะ ระบบนิเวศอนุรักษ์ไว้อย่างสมบูรณ์ แถม

สะดวกสบายมากด้วย” เขาเว้นจังหวะนิดหนึ่งก่อนจะพูดต่อ “และ

แน่นอนว่าเป็นที่ที่เหมาะกับการอยู่อาศัยระยะยาวมากๆ เลย...”

เสียงของแบรดเบาลงเรื่อยๆ ฝูซิง โมมิจิ เอ็มเมอรัลด์หันมา

มองหน้ากนัแล้วเอามอืปิดปากเพือ่ห้ามไม่ให้เสยีงหวัเราะหลดุออกมา

“จริงเหรอ ฉันไม่เคยไปเลย ถ้าฉันมีโอกาสไปเที่ยวที่นั่น ฝาก

เนื้อฝากตัวให้แบรดเป็นไกด์พาฉันเที่ยวด้วยนะ!”

“เธอได้ไปแน่นอน” แบรดหยิบคู ่มือออกมาแล้วพลิกเปิด  

“ ‘ตะวันตก หุบเขาฆาตกร แดนดงป่าไพร งานแต่งงานสีขาวหิมะ 

1890’ ค�าใบ้ข้อนีห้มายถงึ อทุยานแห่งชาตโิยเซมติทีางตะวนัตกกลาง

ของแคลิฟอร์เนีย ค�าว่า โยเซมิตี เป็นภาษาพ้ืนเมืองของชนเผ่า 

อะฮ์วาฮ์นชี ีแปลว่า ฆาตกร ร้อยละเก้าสิบห้าของพืน้ที่ในอทุยานแห่ง

ชาตเิป็นพืน้ทีป่่าตามธรรมชาต ิค.ศ. 1890 เป็นปีทีพ่ืน้ทีส่่วนนัน้ได้รบั

การบัญญัติเป็นอุทยานแห่งชาติ ส่วนงานแต่งงานสีขาวหิมะน่าจะ

หมายถึงน�้าตกไบรดัลเวล1”

“นายรู้ได้ยังไงน่ะ” ฝูซิงประหลาดใจมาก
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“ช่างเหนือความคาดหมายจริงๆ” ตันจ้วนเอ่ยชมจากใจจริง 

“ฉันนึกว่าสมองนายมีแต่กล้ามเนื้อ ที่แท้ก็ยังมีฟังก์ชันในการคิด

วิเคราะห์เหมือนสมองทั่วไปด้วย! ใช้ได้ๆๆๆ เยี่ยมมาก! สู้ๆ นะ!”  

ตันจ้วนตบไหล่แบรดเป็นเชิงให้ก�าลังใจ ราวกับอาจารย์เจ้าส�านักที่

ก�าลังชื่นชมศิษย์ผู้กลับตัวกลับใจ หลังจากหลงทางไปสู่ด้านมืด

“อยากโดนบีต้ายคาทีเ่หรอ ไอ้แมงมมุสีต่า” แบรดยิม้เยน็ เสยีง

หักข้อนิ้วดังกร๊อบๆ เป็นจังหวะ

“แบรดเก่งมากเลย ความรูร้อบตวัเยอะมากๆ” จเูยว่มองแบรด 

ด้วยสายตาชื่นชม “งั้นหลังจากเราไปญี่ปุ่น ที่หมายถัดไปก็เป็น

แคลิฟอร์เนีย ถึงตอนนั้นคงต้องรบกวนเธอเป็นไกด์น�าทางพวกเรา 

ทุกคนด้วยนะ”

“อืม...” แบรดตอบสั้นๆ แล้วเดินฉับๆ ต่อไปข้างหน้า แต่หาก

มองให้ดีจะเห็นว่าใบหูเขาแดงเถือกไปหมด

พวกเขาขึ้นรถบัส ระหว่างทางมีหยุดแวะพักชมนกชมไม้ไป

เรื่อยเปื่อย จนเวลาล่วงเลยมาเกือบเที่ยง พวกเขาก็มาถึงจัตุรัสเฉินอี้ 

หลังจากกินอาหารเที่ยงอย่างง่ายๆ ในร้านฟาสต์ฟู้ดละแวกนั้น พวก

เขาก็ขึน้รถรางลอดใต้อโุมงค์เลเซอร์ทีเ่ดอะบันด์ ได้ชมการแสดงแสงสี

อันงดงามตระการตาภายในอุโมงค์ เลเซอร์หลากสีพวยพุ่งสลับกัน 

ไปมา ชวนให้ดวงตาพร่าลาย ยิง่มซีาวด์เอฟเฟ็กต์อนัสมจรงิประกอบ

เข้าไปอกีอย่าง ท�าให้รูส้กึราวกบัหลดุเข้าไปอยู่ในโลกแห่งจนิตนาการ

อุโมงค์ความยาวหกร้อยสี่สิบหกเมตร ใช้เวลาเพียงไม่นานก็

เดนิทางมาถึงปลายทาง พอเดนิออกจากสถานรีถแล้ว จดุหมายปลาย

1 น�้าตกไบรดัลเวล (Bridal Veil Fall) แปลตรงตัวเป็นภาษาไทยได้ว่า น�้าตกผ้าคลุมหน้า

เจ้าสาว
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ทางแรกก็ปรากฏต่อสายตา หอไข่มกุตะวนัออกตัง้ตระหง่านอย่างสง่า

งาม ส่วนที่เป็นทรงกลมสะท้อนแสงตะวัน เกิดเป็นล�าแสงสีทองสุก

สว่าง งดงามจับตาอย่างยิ่ง

“นีค่อืทีห่มายแรก หอคอยไข่มกุตะวนัออก” เอม็เมอรลัด์พลกิ

คูม่อื “แล้วต้องไปประทบัตราที่ไหนเนีย่ เอาเป็นว่าเราเข้าไปดูกันก่อน

ก็แล้วกัน”

“อา...รอเดี๋ยวก่อน”

“ท�าไมเหรอ” ทุกคนหันไปหาฝูซิง

“จะเข้าไปประทบัตราตอนนีเ้ลยเหรอ” เขารูส้กึว่าท�าแบบนี้ไม่

ค่อยดีเท่าไร “เลโอนาร์ด...ไม่อยู่นะ”

“เดี๋ยวตอนกลางคืนให้เขามาประทับตราเองก็ได้”

“งั้นเหรอ...” ฝูซิงเกาหัวแกรกๆ “เอ่อ...ฉันคิดว่า เรามาพร้อม

กันน่าจะดีกว่า ทุกคนอยู่กลุ่มเดียวกัน ก็น่าจะปฏิบัติภารกิจพร้อมกัน

นะ”

“นายสนิทกับเขาขนาดนั้นตั้งแต่เม่ือไหร่กันเนี่ย” โมมิจิยิ้ม

พลางจ้ิมแก้มของฝูซิงอย่างหยิกแกมหยอก “แบบนี้ฉันก็อิจฉาแย่น่ะ

สิ”

“พวกเรากส็นทิกนัมาตัง้นานแล้ว...เอ๊ย ไม่ใช่ ต้องบอกว่าไม่ใช่

แค่เลโอนาร์ดคนเดยีว แต่ฉนัอยากอยูพ่ร้อมหน้ากบัทกุคน วนันีต่้อให้

เป็นคนอ่ืนที่ไม่ใช่เลโอนาร์ด ฉันก็จะท�าแบบเดียวกัน” ฝูซิงเงียบไป 

ชั่วครู่ ก่อนจะพูดต่อด้วยน�้าเสียงเอาจริง “ฉันชอบทุกคนมาก ชอบ

มากจริงๆ”

ทุกคนมองหน้ากนั ชัว่ขณะนัน้ต่างคนต่างท�าอะไรไม่ถกู ความ

ตรงไปตรงมาของเด็กหนุ่ม ท�าให้พวกเขาไม่รู้จะรับมืออย่างไร

“เอาตามที่นายว่าก็ได้”
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“เยี่ยมเลย ถ้างั้นเราไปเดินเล่นที่อื่นกันก่อนนะ ส�ารวจพ้ืนที่

รอบๆ ไปก่อน พอตกเย็นเลโอนาร์ดมาถึงแล้วเราค่อยไปประทับตรา

ด้วยกนั!” ฝซูงิเดนิน�าอยูข้่างหน้าด้วยรอยยิม้กว้าง “ตรงนัน้มีขนมขาย

ด้วยนะ โรคอร์ต!”

“มาแล้วๆๆ!” โรคอร์ตรีบวิ่งตามไป

เอม็เมอรลัด์พบัปิดคูม่อืแล้วยิม้เจือ่น “เฮ้อ ต้องมาใหม่อกีรอบ 

เปลืองค่ารถจริงเชียว”

“แต่ฉันตัดสินใจเองโดยไม่ถามความเห็นของเขาเลยแบบนี้ 

ไม่รู้เลโอนาร์ดจะโกรธหรือเปล่า...เมื่อกี้ฉันก็บังคับให้เขานอนห้อง

เดียวกัน ดูเหมือนเขาจะไม่ชอบใจเท่าไหร่...” ฝูซิงเดินต่อไปเร่ือยๆ 

ด้วยความพะวักพะวนในใจ

“ไม่ต้องกังวลนะ ฉันจะบอกความลับอะไรให้...” จูเยว่ยิ้มบาง

แล้วใช้มือป้องข้างริมฝีปาก เขยิบเข้ามาใกล้ฝูซิงแล้วกระซิบข้างหู

“ในห่อลูกกวาดสกิตเทิลส์ ไม่มีเม็ดที่เป็นสีขาว”

พดูจบจูเยว่กห็นัมาขยบิตาให้ฝซูงิ แล้วเดนิลิว่ออกไปหาฟลอรัล

ที่เดินน�าอยู่ข้างหน้า 

ฝูซิงยืนอึ้ง ไม่เข้าใจว่าส่ิงที่จูเยว่พูดเมื่อครู่หมายความว่า

อย่างไร

ในห่อลูกกวาดสกิตเทิลส์ไม่มีเม็ดสีขาว? อะไรของเขาเนี่ย!

แล้วจู่ๆ  เขาก็นกึถึงเหตกุารณ์หนึง่ขึน้มาได้ วนันัน้ตอนทีท่กุคน

มาหาเขาที่บ้าน

ตอนท่ีต้องตัดสินใจหาคนนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ของฝูซิง 

แต่ละคนต้องหยิบลูกกวาดคนละหน่ึงเม็ด เลโอนาร์ดกวาดตามอง 

ลูกกวาดในมือของคนอื่นๆ อย่างรวดเร็ว แล้วชิงพูดขึ้นว่า

“ฉันหยิบได้สีขาว” จากนั้นก็โยนลูกกวาดเข้าปากไปทันที
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ไม่มีใครรูว่้าลกูกวาดในมอืเลโอนาร์ดเป็นสอีะไร และไม่มีใคร

ไปซักไซ้เพื่อหาค�าตอบ เลโอนาร์ดกินลูกกวาดสีขาวที่ความจริงแล้ว

ไม่มีอยู่ เป็นเพราะกลัวเขาจะเสียใจหรือเปล่านะ 

ความอบอุ่นวูบหนึ่งแผ่ซ่านไปทั่วหัวใจ

“ฮิๆๆๆ...” มุมปากของฝูซิงยกขึ้นเล็กน้อย อดไม่ได้ที่จะแอบ

หัวเราะคิกคักอยู่คนเดียว

“หัวเราะอะไรของนาย”

“ท�าหน้าแบบนี้แล้วนายยิ่งดูซื่อบื้อหนักกว่าเก่าอีก”

“ฮิๆๆๆ...” ฝูซิงยังไม่หยุดยิ้ม 

สีหน้าแบบนั้นของฝูซิง ท�าให้จูเยว่พลอยยิ้มตามไปด้วย

ฝูซิง...ฉันหวังว่าเธอจะบริสุทธิ์ไร้เดียงสาแบบนี้ไปตลอด

ม่านราตรทีิง้ตวัลงปกคลมุเหนอืท้องฟ้า แสงไฟระยบิระยบัจาก

ร้านรวงสว่างขึ้นทีละดวง แสงหลากสีพร่างพราวและงดงามยิ่งกว่า

แสงขาวสว่างในยามกลางวนั ระยบัพราวราวกบัท้องฟ้าประดบัดาวที่

อยู่บนแดนดิน

พอดวงตะวันลับจากขอบฟ้า ก็ถึงเวลาของเผ่าเลือดสีนิลซึ่งใช้

ชีวิตในเวลากลางคืน

นาฬิกาชีวิตร้องเตือนบอกเวลาตื่น เลโอนาร์ดซึ่งนอนอยู่บน

เตยีงคู่หลังกว้างค่อยๆ ตืน่ขึน้จากการหลบัใหลอันยาวนาน เขาเหลอืบ

มองนาฬิกาแขวนที่ข้างผนัง ตอนนี้หนึ่งทุ่ม เขาตื่นสายกว่าปกติเล็ก

น้อย การเดินทางขึ้นรถลงเรือท�าให้เหนื่อยล้าได้จริงๆ

เสียงลมหายใจแผ่วเบาแว่วมาจากด้านข้าง เลโอนาร์ดหันขวับ 

ประสาทสัมผัสตื่นตัวเต็มที่ แต่แล้วสิ่งที่ปรากฏตรงหน้ากลับเป็น

ใบหน้าอันคุ้นเคย ท�าให้เลโอนาร์ดถึงกับชะงัก

ฝูซิงนอนตะแคงหันหน้าอยู่บนเตียงข้างๆ เขา ปากเผยอเปิด
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เล็กน้อย มุมปากมีรอยน�้าลายหยดเป็นทาง

เลโอนาร์ดเลิกคิ้วเล็กน้อย เขาค่อยๆ ขยับตัวอย่างระมัดระวัง 

แต่แล้วก็รู้สึกว่ามีวัตถุอะไรบางอย่างทับอยู่บนส่วนท้อง พอก้มมอง

จึงเห็นว่าฝูซิงเอาขาข้างหนึ่งพาดทับบนตัวเขาอย่างไม่เกรงใจ

ท�าบ้าอะไรของมันเนี่ย! แล้วฝูซิงกลับมาตั้งแต่เม่ือไร ท�าไม 

ถึงมานอนอยู่ข้างเขาได้ แล้วท�าไม...

ท�าไมเขาถึงไม่รู้สึกตัวเลยสักนิด

เขากลายเป็นคนประสาทสัมผัสช้าขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไร หาก 

วนันีค้นทีแ่อบเข้ามาไม่ใช่ฝซูงิแต่เป็นพวกไวต์ไทรแองเกลิ เขาคงไม่รู้

ด้วยซ�้าว่าตัวเองตายได้ยังไง! เลโอนาร์ดรู้สึกโกรธในความเลินเล่อ

ของตัวเอง เขาขมวดคิ้วมุ่นแล้วกัดริมฝีปากแน่น

เด็กหนุ่มอีกคนราวกับสัมผัสได้ถึงเพลิงแห่งความกราดเกรี้ยว

ของเลโอนาร์ด จึงพลิกตัวแล้วหดขากลับไปไว้ข้างตัว

เลโอนาร์ดจ้องใบหน้าของฝซูงิทีก่�าลงัหลบัใหล ท่ามกลางความ

มดื ผมสัน้สดี�าปรกลงข้างใบหน้าทีอ่่อนเยาว์กว่าอายจุรงิของเดก็หนุม่ 

เขาดูคล้ายเลอาห์อยู่นิดหน่อย...

ความคิดนี้ท�าให้ความโกรธในใจของเลโอนาร์ดหดหายไปเล็ก

น้อย ฝูซิงเหมือนเลอาห์ บริสุทธิ์ไร้เดียงสา ไร้ซึ่งเขี้ยวเล็บ เห็นแล้ว

ชวนให้รักและสงสาร

แล้วจู่ๆ ฝูซิงก็ยกแขนข้างหนึ่งมาพาดบนเอวของเลโอนาร์ด 

ร่างผอมบางขยุกขยิกเล็กน้อยแล้วค่อยๆ ขยับใกล้เข้ามา มืออีกข้าง

ยื่นออกมาแตะศีรษะของเลโอนาร์ด

หากจะพูดให้เข้าใจง่ายกว่านั้น คือเลโอนาร์ดถูกตระกองกอด

ราวกับนกตัวน้อยอันบอบบางในอ้อมแขนของฝูซิง 

เลโอนาร์ดเลิกคิ้วขึ้นอีกครั้ง
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“ตื่นขึ้นมาเดี๋ยวนี้ เฮ่อฝูซิง”

มอืทีว่างอยู่บนศรีษะของเลโอนาร์ดเริม่ขยบัอกีครัง้ และลบูไล้

ไปตามเส้นผมสีด�าขลับของอีกฝ่ายอย่างอ่อนโยน

“เฮ่อฝูซิง!”

“อาวั่ง อย่าดื้อสิ...” ฝูซิงที่ก�าลังหลับสนิทพูดงึมง�า “เดี๋ยวเอา

กระดูกซี่โครงให้กินนะ...” 

เลโอนาร์ดโกรธจัดและลุกพรวดทันที มือตบเปิดสวิตช์ไฟข้าง

หัวเตียงดังปึง

แสงสว่างบาดตาท�าให้ฝซูงิทีก่�าลงัหลบัอย่างสบายสะดุง้ตืน่ เขา

ลุกขึ้นอย่างงัวเงีย

“อ๊าๆๆ ตื่นแล้วๆๆ!” เขาขยี้ตาอย่างแรงแล้วพยายามตั้งสติ 

“อ้าว! เลโอนาร์ดตื่นแล้วเหรอ” 

เลโอนาร์ดไม่ตอบ สายตาเย็นเยียบถลึงจ้องอีกฝ่ายด้วยความ

ไม่พอใจ

ฝูซิงเข้าใจทันทีว่าเกิดอะไรขึ้น เขาหัวเราะแห้งๆ อย่าง

กระอักกระอ่วนแล้วชิงอธิบายขึ้นมาก่อน

“ขอโทษด้วยนะ พอดีตอนบ่ายฉันกลับมาเหนื่อยๆ แล้วก็ไม่

อยากปลกุนาย ฉนัเหน็เตยีงใหญ่มาก คดิว่านอนบนเตยีงคงไม่เป็นไร 

น่ะ แหะๆๆๆ...”

พอเห็นใบหน้าบื้อๆ ของฝูซิง เลโอนาร์ดก็ได้แต่สูดหายใจลึก

แล้วถอนใจเบาๆ “เจอจุดประทับตราแล้วใช่ไหม”

“พวกเราแค่แวะไปดู แต่ยังไม่ได้ประทับตรา รอเย็นอีกหน่อย

แล้วค่อยไปที่นั่นอีกที”

“ท�าไม”

“เพราะนายไม่อยูไ่ง” ฝซูงิตอบหน้าตาเฉย “พวกเราเป็นเพือ่น
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กัน ก็ต้องไปด้วยกันเป็นทีมสิ”

“ฉันไม่ต้องการทีม” เลโอนาร์ดตอบอย่างเย็นชา

แต่ไหนแต่ไรเขากท็�าอะไรด้วยตวัเองคนเดยีวมาตลอด ในยาม

จ�าเป็น เขาสามารถร่วมมือกับคนอื่นได้ แต่เขาไม่ต้องการเพื่อนร่วม

ทมี เขาไม่ต้องการให้คนอืน่มาเป็นตวัถ่วง และไม่ต้องการเป็นตวัถ่วง

ของคนอื่นด้วย

การร่วมเดินทางกับทุกคนในครั้งนี้ ถือเป็นการเปลี่ยนแปลง

ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของเขา

“โอ๊ยโย้ยโหย! พูดอะไรของนาย” ฝูซิงลงจากเตียงแล้วตบบ่า

เลโอนาร์ด “ฉนักเ็คยคดิว่าตวัเองไม่ต้องกนิผกั แต่สดุท้ายของทีข่บัถ่าย

ออกมาแข็งอย่างกับหินแกรนิต เหมือนตกนรกทั้งเป็นเลยละ”

บางครั้งเราชอบนึกว่าตัวเองเก่ง คิดว่าไม่จ�าเป็นต้องท�าตาม

กฎเกณฑ์ท่ีคนอืน่วางไว้กจ็ดัการได้ไม่มปัีญหา แต่พอลงมือท�าไปจริงๆ 

กลับถูกความเป็นจริงตบหน้าเข้าฉาดใหญ่ และต้องก้มหน้ายอมรับ

บทเรียนของชีวิตไปเงียบๆ ด้วยความเจ็บปวด

“แล้ว?” เลโอนาร์ดไม่เข้าใจว่าเรือ่งขีป้ะต๋ิวทีดู่ไม่เกีย่วข้องอะไร

เลยของฝูซิงจะช่วยอธิบายสัจธรรมอันยิ่งใหญ่อะไรได้

“แล้ว...” ฝซูงิหยบิเสือ้โค้ตขึน้มาสวมแล้วหนัไปหยบิกระเป๋าเป้

สะพายหลัง “ทุกคนก็ก�าลังรอพวกเราอยู่ที่ห้องโถงของโรงแรม ไป

กันเถอะ! ไปประทับตรากัน! แล้วก็หาขนมกินมื้อดึกด้วย! โมมิจิบอก

ว่าอยากไปเที่ยวผับแถวถนนฮวาซานหรือไม่ก็ถนนเม่าหมิงใต้ ฉันไม่

เคยไปผับมาก่อนเลยละ!”

เลโอนาร์ดจ้องฝูซิงเขม็งก่อนจะถอนใจเบาๆ อีกครั้ง จากนั้น

หยิบกระเป๋าพกใบเล็กเดินตามฝูซิงออกไปที่ห้องโถง

พวกเขากินอาหารเย็นที่ย่านซินเทียนตี้ จากนั้นก็ไปเดินเล่นที่
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ถนนเหิงซานและย่านใหม่ของผู่ตง เมืองท่ีอารยธรรมตะวันออกกับ

ตะวนัตกผสมผสานกนัอย่างกลมกลนื แสงสีในยามค�า่คนืเตม็ไปด้วย

มนตร์เสน่ห์ชวนให้หลงใหล

เวลาล่วงเลยมาถึงเที่ยงคืน ค�่าคืนนี้ก�าลังจะสิ้นสุด เหลือเพียง

ร้านทีซ่่อนตวัในชัน้ใต้ดินและตามตรอกซอกซอยเลก็ๆ ทีย่งัเตม็เป่ียม

ด้วยชีวิตชีวา แสงสีและความครึกครื้นเร้นกายอย่างเงียบเชียบอยู่

ท่ามกลางความมืดของราตรี

ด้านล่างหอคอยไข่มุกตะวันออกที่ตั้งตระหง่านอย่างสง่างาม 

มีลมเย็นฉ�่าจากแม่น�้าพัดผ่านเป็นระยะ

“ดกึขนาดนีแ้ล้ว เราคงต้องหาทางแอบเข้าไปข้างใน” ฝซูงิมอง 

ประตใูหญ่ทีล่งกลอนอย่างแน่นหนาแล้วพมึพ�ากบัตวัเองอย่างทกุข์ใจ 

“ไม่น่าเที่ยวเล่นจนดึกขนาดนี้เลย...”

“ยังไงเราก็ต้องแอบเข้าไปอยู่แล้ว” ตันจ้วนเงยหน้ามองยอด

หอคอย “เรามาประทับตราตอนกลางคืนนี่แหละดีแล้วเพราะฉันเพิ่ง

ไปค้นข้อมูลมา ถ้าเรามาประทับตราตอนกลางวันจะยุ่งยากมาก”

“ท�าไมล่ะ”

“กลุ่มที่ขึ้นไปก่อนหน้าเราน่าจะลงมาแล้ว”

ทกุคนถอยหลงัออกมาโดยสญัชาตญาณ ฝซูงิงงเป็นไก่ตาแตก 

แต่ก็ถอยออกมาตามคนอื่นๆ

หลงัจากนัน้ราวสามวนิาท ีร่างของคนสีค่นก็พุ่งพรวดลงมาจาก

อากาศราวกับสายฟ้าแลบ

“ว้าก!” ฝูซิงสะดุ้งโหยง แต่พอมองดูให้ดีก็จ�าได้ว่าสองคนใน

นั้นเป็นนักเรียนปีเดียวกันจากห้อง A อีกคนหนึ่งเป็นรุ่นพ่ีที่จบการ

ศึกษาไปแล้วเมื่อปีก่อน ส่วนคนสุดท้ายไม่รู้ว่าเป็นใคร แต่ดูเหมือน

จะไม่ใช่นักเรียนปีเดียวกัน
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“ข้างบนเป็นยังไงบ้าง” เอ็มเมอรัลด์ถาม

“วิวสวยดีนะ” เด็กหนุ่มผมแดงหัวเราะ “ง่ายอย่างกับปอก

กล้วย”

“จริงเหรอ”

“ง่ายสุดๆ เดีย๋วเราคงต้องไปหาอะไรทีท้่าทายมากกว่านี”้ เดก็

สาวผมด�าอีกคนหนึง่มองหน้าฝซูงิกบัคนอืน่ๆ แม้ใบหน้าจะระบายด้วย

รอยยิ้ม แต่น�้าเสียงกลับฉายแววข่มอย่างชัดเจน “เหยื่อของใคร คน

นั้นก็ต้องล่าเอาเอง”

“แน่นอนๆ” เอ็มเมอรัลด์ตอบด้วยรอยยิ้ม 

หลงัจากถามไถ่ตามมารยาทนดิหน่อยแล้ว อกีฝ่ายกโ็บกมอืลา

แล้วเดินจากไป

หลังจากคนกลุ่มนั้นเดินออกไปแล้ว ฝูซิงก็โพล่งถามออกมา

ด้วยความอยากรู้ “ทีมเมื่อกี้...เหมือนมีบางคนที่ไม่ใช่นักเรียนปีสาม

ใช่ไหม”

“ใช่สิ มีแค่สองคนนั้นที่มาจากห้อง 3A อีกคนเป็นเผ่าเสือดาว

จากห้อง B ทีเ่รียนจบไปเมือ่ปทีีแ่ลว้ ส่วนอกีคนเป็นเอลฟ์ธาตนุ�้าทีอ่ยู่

ปีสอง” 

“ท�าแบบนี้ได้ยังไง! นี่มันโกงกันชัดๆ”

“ไม่โกง เพราะคู่มือเขียนไว้ว่า ‘สมาชิกทีม ไม่จ�ากัด’ ความ

หมายคอืไม่มข้ีอจ�ากัดอะไรเลย ไม่ว่าจะเป็นจ�านวนคนหรอืคณุสมบตัิ

อื่นๆ จะไปหานักเรียนชั้นปีอื่นหรือแม้กระทั่งผู้ช่วยจากนอกโรงเรียน

ก็ได้” ตันจ้วนดันกรอบแว่น “สิ่งส�าคัญที่สุดส�าหรับนักเรียนชาลอม

อะคาเดมี่คือความสามารถ การใช้เส้นสายเพื่อหาเพื่อนร่วมทีมก็ถือ

เป็นความสามารถรูปแบบหนึ่ง เราจะใช้วิธีอะไรก็ได้ในขอบเขตที่

ก�าหนดเพื่อบรรลุเป้าหมาย ไม่จ�าเป็นต้องลงมือท�าเองทุกอย่างก็ได้”
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“ท�าไมนายถงึรูล่้ะ” ก่อนหน้านีพ้ีฝ่ชูงิยงัไม่ยอมให้เขาถามเลย! 

จุกจิกที่สุด

“แต่ละคนต้องใช้ความสามารถของตัวเองในการรวบรวม

ข้อมูลด้วยวิธีต่างๆ” มุมปากของฟลอรัลยกขึ้นเป็นรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ 

“ข้อมูลทั้งหมดถูกปิดกั้น จนถึงวันที่เริ่มกิจกรรม ถึงจะสามารถถาม

และค้นข้อมูลได้อย่างเปิดเผย แต่คนที่รู้วิธี ไม่จ�าเป็นต้องถามก็ได ้

ค�าตอบ และสามารถหาเงื่อนง�าได้เยอะพอตัว”

“ก็ไม่ต่างกนัเท่าไหร่หรอก เพราะพวกเรากม็ผีูช่้วยของเราเอง

เหมือนกัน”

“จริงเหรอเนี่ย” โอเค แสดงว่าพี่ฝูชิงเองนั่นละที่ไม่ยอมบอก

เขา “ผู้ช่วยของเราเป็นใครล่ะ”

“เดีย๋วไปถงึทีห่มายต่อไปกร็ูเ้อง ฉนันดัเขาไว้แล้ว เราจะไปเจอ

กันที่สนามบินเจิ้งโจว”

“จุดประทับตราอยู่ที่ยอดหอคอย ความหมายของค�าใบ้ ก็คือ

จุดยอดสูงที่สุดของหอคอย”

ฝซูงิเงยหน้ามองหอคอยสงูเสยีดฟ้าทีต่ัง้ตระหง่านอยูต่รงหน้า 

“ยากเกินไปหน่อยมั้ง! แล้วจะขึ้นไปยังไงล่ะเนี่ย!”

“นี่เป็นกฎของเกมนี้ ถ้าค�าบอกใบ้ชัดเจนและการเดินทางไป

ถงึจดุหมายง่าย ระดบัความยากของจดุประทบัตรากจ็ะยิง่สงู ในทาง

กลับกัน ถ้าค�าใบ้เดายาก และการเดินทางไปถึงจุดหมายยาก จุด

ประทับตราก็จะตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ชัดเจนสังเกตเห็นได้ง่าย ดังนั้น...” 

ใบหน้าของเอ็มเมอรัลด์ระบายด้วยรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ “มีทางเดียวคือ

ต้องไปทางอากาศ ยันต์เรียกลม ราคาใบละยี่สิบยูโรเท่านั้น”

“นายเก็บไว้ใช้เองเถอะ” โมมิจิยิ้มบางแล้วจูงมือทาเอะฮารุ 

“ฉันขอตัวก่อนนะ”
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พดูจบ รอบเท้าของเธอก็ปรากฏบอลเพลงิสกุสว่างพร้อมเสยีง

ระเบิด ตามด้วยเสียงไฟปะทุเป็นจังหวะ จากนั้นโมมิจิก็ดีดตัวข้ึนสู่

ท้องฟ้าราวกับเหยยีบอยูบ่นสปรงิขนาดยกัษ์ เธออาศยัแรงระเบดิของ

บอลเพลิงพาร่างของเธอและทาเอะฮารุดีดข้ึนไปทีละชั้น ทีละชั้น 

จนถึงยอดสูงสุดของหอคอย

เลโอนาร์ดสูดหายใจลึก ปีกหมอกโลหิตสีแดงหม่นผุดขึ้นจาก

แผ่นหลัง พาร่างของเขาโบยบินขึ้นสู่ท้องฟ้า

ฝซูงิเบกิตากว้าง จ้องร่างของเพือ่นร่วมทมีทีล่บัหายไปในกลบี

เมฆ ปากอ้าค้างด้วยความตื่นตะลึง

“ท�าแบบนีจ้ะดเีหรอ สะดดุตาเกนิไปหน่อยมัง้?” ถ้าคนอืน่เหน็

เข้าจะท�ายังไง

ฟลอรัลเหลือบมองฝูซิงด้วยหางตา “ในแหวนของโรงเรียนมี

อาคมพรางตาร่ายเอาไว้ ถ้านักเรียนใช้พลังพิเศษนอกเขตโรงเรียน 

แหวนจะสร้างค่ายอาคมไว้โดยรอบ อ�าพรางตาไม่ให้คนอ่ืนสงัเกตเหน็

พวกเรา แม้กระทัง่กล้องวงจรปิดและกล้องวดิโีอต่างๆ กจ็บัภาพพวก

เราไว้ไม่ได้”

“เยี่ยมเลย!”

หลงัจากเลโอนาร์ดกบัโมมจิขิึน้ไปบนยอดหอคอยแล้ว เอม็เมอ-

รัลด์ก็เบนความสนใจมาที่คนอื่นในกลุ่มแทน

“ตันจ้วน อย่าหาว่าฉันใจร้ายล่ะ ส�าหรับนาย ราคามิตรภาพ

เลย สิบเก้ายูโรเท่านั้น”

“มิตรภาพของเรามีค่าแค่ยูโรเดียวเองเหรอ” ตันจ้วนส่งเสียง

หึอย่างเย็นชา

“ก็จริง มิตรภาพไม่สามารถตีมูลค่าเป็นตัวเงินได้ ถ้างั้นฉันคิด

ราคาปกติแล้วกัน”
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ตันจ้วนถลึงตาจ้องเอ็มเมอรัลด์แล้วส่ายหน้า จากนั้นก็ยื่นนิ้วชี้

กับน้ิวก้อยออกมา พ่นใยแมงมุมสีขาวเงินเส้นบางยาว เกาะติดกับ

ด้านหนึง่ของหอคอย เขาใช้ใยแมงมมุเป็นเชอืกโหน เหวีย่งตวักระโดด

ขึ้นไปตามก�าแพงของหอคอยจนถึงยอดด้านบน

ท่วงท่าการเคลื่อนไหวขึ้นข้างก�าแพงตึกอย่างคล่องแคล่วของ

ตนัจ้วน ท�าให้ฝซูงิรูส้กึคุน้ตาพกิล “อมื เหมือนฉันจะเคยเหน็เหตกุารณ์

แบบนี้ในหนังสักเรื่องหนึ่งนะ...”

“อ้อใช่ ช่วงปิดเทอมเขาชอบดหูนงัฮอลลวีูด้มากเลย” เอ็มเมอ-

รัลด์มองแผ่นหลังของตันจ้วนที่เคลื่อนที่ห่างออกไปเร่ือยๆ พลาง

ขมวดคิ้ว “ถ้าวันไหนเขาเกิดอยากใส่บอดี้สูทแบบรัดรูปขึ้นมา ฉันจะ

ไม่แปลกใจเลย”

“น่าจะเป็นภาพที่ไม่น่าอภิรมย์เท่าไหร่นะ”

“แล้วจูเยว่ล่ะ สนใจไหม”

“ไม่เป็นไรจ้ะ ขอบคุณมากนะ” จูเยว่ยิ้มบางแล้วใช้มือปัด

เส้นผมทีถ่กูลมพดัมาโดนหน้าอย่างแผ่วเบา “ทีน่ีอ่ยูไ่ม่ไกลจากแม่น�า้ 

ฉันใช้อาคมเรียกมังกรน�้าได้”

จูเยว่หยิบขวดน�้าแร่ออกมาจากกระเป๋าเป้แล้วหมุนเปิดฝา 

เอยีงขวดเทน�า้ลงพืน้ สายน�า้สะท้อนแสงจนัทร์กลายเป็นสเีงินแวววาว 

หล่ังไหลลงสู่พื้นดินอย่างต่อเนื่อง ปริมาณมากกว่าน�้าที่บรรจุอยู่ใน

ขวดหลายเท่าตัว

น�า้ที่ไหลลงสูพ่ืน้หมนุตวัเป็นวงกลม เกดิเป็นวงแหวนสายน�า้ที่

หมุนด้วยความเร็วสูงและขยายรัศมีกว้างข้ึนเร่ือยๆ จนกลายเป็น

ลูกบอลน�้าขนาดยักษ์ความสูงเกือบสองเมตร ตรงกลางของลูกบอล

น�้าเปิดออกเป็นช่อง ฟลอรัลกับจูเยว่กระโดดเข้าไปด้านในพร้อมกัน 

แล้วรอยแยกก็ปิดเข้าหากัน
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จูเยว่มองคนที่ยืนอยู่นอกลูกบอลน�้าด้วยสายตาลังเลเล็กน้อย 

“แบรดอยากมาด้วยกันไหม”

“อา...” จู่ๆ ก็ถูกเชิญโดยไม่ทันตั้งตัว ท�าเอาแบรดท�าตัวไม่ถูก 

ทั้งดีใจทั้งประหลาดใจในเวลาเดียวกัน “อะ...เอ่อ ฉัน—”

“ไปสิ! มัวอายอะไรอยู่เล่า!” ฝูซิงใช้มือดันหลังแบรดเต็มแรง

แบรดสะดุดหน้าคว�่าเข้าไปในลูกบอลน�้า ร่างเปียกจนชุ่ม เขา

หนัมาถลึงตามองฝซูงิทีย่นือยูข้่างหลงัด้วยความโกรธ ดวงตาลกุโพลง

อย่างน่ากลัว

“นายตายแน่!” แบรดหันมาท�าปากพูดขู่โดยไม่มีเสียง

“โอ๊ยโย้ยโหย! ฝูซิงนี่จริงๆ เลยเชียว” จูเยว่หยิบผ้าเช็ดหน้า

ออกมาเชด็หยดน�า้บนใบหน้าของแบรด “เปียกไปทัง้ตวัเลย แบบนีถ้้า

เป็นหวัดจะท�ายังไงเนี่ย”

ใบหน้าของแบรดแดงเถือกไปทั้งหัวหู ความเดือดดาลเมื่อครู่

วับหายไปในพริบตา

“ฉันว่าเขาน่าจะร้อนมากกว่านะตอนนี้” ฝูซิงยิ้มเจ้าเล่ห์ “น�้า

น่าจะเดือดจนแห้งหมดละ”

แบรดอ้าปากพะงาบๆ แล้วท�าท่าจะหยิบผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเอง 

“อา...ฉะ...ฉันเช็ดเองก็ได้นะ”

“ไม่เป็นไรหรอกๆๆ ไม่ต้องเกรงใจก็ได้” จูเยว่หยิบผ้าเช็ดหน้า

คนืมาแล้วกดซบัน�า้ทีข้่างล�าคอของแบรดอย่างแผ่วเบา มมุปากยกขึน้

เป็นรอยยิ้ม “กระดูกไหปลาร้าของเธอสวยมากเลย”

“ไม่ใช่แค่กระดูกไหปลาร้าหรอกที่สวย ส่วนอื่นๆ ของเขาก็น่า

ดูชมไม่ใช่เล่นเหมือนกัน” ฟลอรัลเอ่ยเสริมเสียงเรียบ

“จริงเหรอ” จูเยว่ยิ้มบางแล้วหันมามอง “งั้นเดี๋ยวเราค่อยเจอ

กันนะ” พูดจบก็ดีดนิ้ว สายน�้าขนาดยักษ์พุ่งขึ้นจากพื้นดิน ผลักบอล
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น�้าให้เด้งขึ้นสู่ท้องฟ้า

เหลือแค่ฝูซิง เอ็มเมอรัลด์ และโรคอร์ต

“แล้วพวกเราล่ะจะไปยังไง”

“ช่างเถอะ” เอ็มเมอรัลด์ตระหนักแล้วว่าไม่มีทางท�าก�าไรได้ 

เลยยอมตดัใจพาทกุคนขึน้ไปโดยไม่คดิอะไรอกี เขาเรยีกสายลมหมนุ

ออกมารายล้อมรอบร่างของฝูซิงและโรคอร์ต

“ตอนนีร่้างกายของพวกนายจะเบามากๆ แรงโน้มถ่วงของโลก

จะไม่มอีทิธพิลกบัพวกนาย หลงัจากนีแ้ค่พยายามปีนข้ึนไปข้างบน หา

จุดเหมาะๆ กระโดดขึ้นไป ก็ไปถึงยอดบนสุดของหอคอยได้แล้วละ”

ฝซูงิปฏเิสธอย่างรกัษาน�า้ใจ “ไม่เป็นไรหรอก ฉันแปลงร่างแล้ว

ใช้ปีกบนิขึน้ไปกไ็ด้” น้อยครัง้นกัทีเ่ขาจะมโีอกาสได้แสดงฝีไม้ลายมอื 

เขาไม่อยากให้ทุกคนต้องคอยช่วยเขาไปเสียทุกครั้ง

“ถ้านายแปลงร่างเฉพาะส่วนแล้วเรียกปีกออกมา เสื้อผ้าของ

นายจะขาด แล้วนายก็จะไม่มีมือถือปากกาด้วยนะ ตอนร่อนลงน่าจะ

ไม่สะดวกเท่าไหร่ เพราะบนยอดหอคอยไม่มพ้ืีนให้ยนื ฉันว่านายระวงั

หน่อยจะดีกว่า”

“เอ๋?” ส่วนที่บอกว่าเสื้อผ้าขาดเขายังพอเข้าใจ แต่ที่บอกว่า

ไม่มีมือถือปากกานี่แปลว่าอะไร “ฉันแปลงร่างแล้วน่าจะเป็นแบบ

เดียวกับเลโอนาร์ดไม่ใช่เหรอ ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะ”

“หลงัจากความผดิพลาดแบบโง่ๆ เมือ่ครัง้ทีแ่ล้ว ฉนัเดาว่านาย

คงไม่ได้แปลงร่างอีกเลยสินะ แถมนายไม่ได้เลือกลงวิชาศาสตร์ 

สิง่มชีวีติเผ่าพนัธุพ์เิศษทีก่รอทท์เป็นคนสอนด้วย” เอม็เมอรัลด์อธบิาย

ด้วยสหีน้าไม่สบอารมณ์นกั “สัตว์ภูตทีเ่ป็นสตัว์บกสีเ่ท้า พอแปลงร่าง

แล้วสองเท้าหน้าจะกลายเป็นมือ สองเท้าหลังกลายเป็นเท้า ถ้าเป็น

สัตว์ปีก ปีกทั้งสองข้างจะกลายเป็นมือ ขาทั้งสองข้างเป็นเท้า ส่วน
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สัตว์ประเภทแมลงและปลาอื่นๆ ครีบและขาตามส่วนต่างๆ จะรวม

กันแล้วแปลงเป็นอวัยวะมือและเท้าตามจ�านวนที่เหมาะสม”

“อา...แล้วยังไง”

เอ็มเมอรัลด์ขมวดคิ้วแล้วเอ่ยด้วยน�้าเสียงหงุดหงิดเล็กน้อย 

“นายเป็นปีศาจค้างคาว ถ้านายแปลงร่างแบบเฉพาะส่วน มอืสองข้าง

ของนายก็จะกลายเป็นปีก ไม่เหมอืนเผ่าเลอืดสนีลิทีม่ปีีกงอกออกมา

จากหลัง ทีนี้เข้าใจหรือยัง”

ฝูซิงพยักหน้า ในใจยังรู้สึกงุนงง

แต่...เขาเคยมีปีกงอกออกมาจรงิๆ นะ...ปีกแบบเดยีวกบัเลโอ-

นาร์ด เป็นปีกค้างคาวสีด�าสองข้างที่งอกออกมาจากแผ่นหลัง ตอนที่

เขาเข้าร่วมการทดสอบนักเรียนชั้นปีที่หนึ่ง

“นัน่มนัตวัประหลาดอะไรน่ะ สตัว์ภตูเหรอ ปีกนัน่ดเูหมอืนปีก

ค้างคาวนะ”

“แต่ค้างคาวไม่มีขาสี่ข้างสักหน่อย”

เขานกึถึงบทสนทนาแปลกประหลาดระหว่างดนีกบัอเลก็ซาน-

เดอร์ตอนทีเ่ขาอยูบ่นหอคอยต้องห้าม ตอนนัน้เขาเองกร็ูส้กึงนุงง แต่

เพราะสตสิมัปชญัญะค่อนข้างพร่าเลือน ประกอบกบัหลงัจากนัน้เกดิ

เรื่องราวมากมาย เขาเลยลืมเรื่องนี้ไปเสียสนิท

ความหวาดหวั่นท�าให้เขารู้สึกเย็นวาบไปทั่วสันหลัง หรือว่า

เขา...จะไม่ปกติ

พลังที่ควรมี เขากลับไม่มี พลังที่ไม่ควรมี เขากลับมี ตัวเขาที่

เป็นแบบนี้ ตกลงคืออะไรกันแน่

ฝูซิงสะบัดหัวแรงๆ พยายามสลัดความกังวลและหวาดหวั่นไป

จากสมอง

บางทีเน้ือหาที่อยู่ในหนังสือเรียนอาจเป็นแค่ทฤษฎีที่รวบรวม
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จากสิง่มชีวีติเผ่าพนัธุพ์เิศษส่วนใหญ่ จะอย่างไรกน่็าจะมกีรณยีกเว้น

บ้าง หรือไม่แน่ เอ็มเมอรัลด์อาจจะจ�าผิด ความจริงแล้วอาจจะไม่มี

อะไรเลยก็ได้

ฝูซิงพยายามฝืนท�าใจให้ร่าเริงเพื่อรับมือกับกิจกรรมในการ

ทัศนศึกษาด้วยอารมณ์ที่เบิกบาน ทว่า ส่วนลึกในจิตใจกลับมีเสียง

หนึ่งร้องเตือนราวกับหนามที่คอยทิ่มแทงเขาอยู่ตลอด

...ห้ามให้ใครรู้เด็ดขาด...

นายเป็นตัวประหลาดอะไรกันแน่นะ ฝูซิง...


