
Chapter 1 
ยิ่งเป็นเด็กดีว่านอนสอนง่ายเท่าไร
ยิ่งมีโอกาสระเบิดท�าลายตัวเอง

โดยไม่มีใครคาดคิดมากขึ้นเท่านั้น



อย่าไป อย่าทิ้งฉันไว้ ขอร้องละ

ใบหน้าที่เต็มไปด้วยความหวาดหวั่นและสิ้นหวังมองมาที่เควตซัล 

ไม่มคี�าพดูใดหลดุจากปาก แต่เขาได้ยนิค�าวงิวอนทีป่ระทบัแน่นในแววตา 

ซ่อนไว้ในส่วนลึกของจิตใจ

คฤหาสน์สขีาวหมิะเหนอืเนนิเขาปรากฏแสงสว่างจ้าบาดตา หมอก

กึง่โปร่งแสงสเีหลอืงสลบัม่วงพุง่แหวกเส้นขอบฟ้าไปอย่างรวดเรว็ราวกบั

ลูกธนู และลับหายไปจากสายตาในชั่วอึดใจ

แม้ทุกอย่างจะเกิดขึ้นในเสี้ยวพริบตา แต่เหล่าปีศาจก็สัมผัสได้ถึง

พลังปีศาจอันแข็งแกร่ง กองทัพขององค์ชายสามที่กระจายตัวซุ่มรออยู่ที่

ตีนเขาพบเป้าหมายและเริ่มปฏิบัติการไล่ล่าทันที

ทางเชื่อมต่อมิติรูปทรงบิดเบี้ยวผุดขึ้นกลางอากาศ แสงสว่าง

ภายในทางเชือ่มวบูวาบไปมาอยูต่ลอดราวกบัผวิน�า้ทีก่�าลงักระเพือ่ม ภาพ

ของวัตถุด้านนอกทางเชื่อมพร่าเลือนและวูบไหว เห็นเพียงเค้าโครงรางๆ 

ไม่ชัดเจน

ปีศาจใต้พนัธะทัง้หกตนเดนิตามอยูด้่านหลงัผูด้แูล สมองพยายาม

ประมวลความจริงที่เพิ่งค้นพบ

“นักล่าปีศาจคนนัน้เป็นพีช่ายของเฟิงผงิหลนั” มอร์รสิกระซบิเสยีง

แผ่ว

“อาจจะไม่ใช่พี่น้องแท้ๆ ก็ได้...” ตงย่าตอบเลี่ยงๆ พยายามช่วย
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พูดให้สถานการณ์ของเฟิงผิงหลันดีขึ้น แต่ไม่เป็นผล ตอนที่เฟิงผิงหลัน

กับนักล่าปีศาจคนนั้นยืนอยู่ด้วยกัน ทุกคนเห็นชัดเต็มสองตาว่าท้ังสอง

หน้าตาคล้ายกันเพียงใด

“ถ้าอย่างนั้นผิงหลันก็...รู้เรื่องทั้งหมดมาตั้งแต่ต้นงั้นเหรอ”

ไม่มีใครตอบ เพราะไม่มีใครรู้ค�าตอบ และไม่มีใครกล้าชี้ขาดว่า

ข้อสันนิษฐานนี้เป็นจริงหรือไม่

เควตซัลรู้สึกสับสนและว้าวุ่นไม่ต่างจากคนอื่น แต่สิ่งที่ครอบง�า

ความคิดของเขาอยู่ในเวลานี้ไม่ใช่นักล่าปีศาจคนนั้น แต่เป็นใบหน้าของ

เฟิงผิงหลัน

“เขาเป็นพี่ชายของฉัน...”

สีหน้าหวาดกลัวและตกใจของเฟิงผิงหลันผุดขึ้นมาในสมอง

เควตซัลกัดฟันกรอด ความโกรธ ความว้าวุ่น ความงุนงง และ

ความร้อนใจรุมเร้าเข้ามาในจิตใจ ครอบง�าความคิดของเขา เข้ามาเบียด

บังความเกลียดชังที่มีอยู่เดิม

เขาทั้งร้อนใจและว้าวุ่น เขาคุ้นเคยกับความเกลียดชังและความ

โกรธ อารมณ์สองอย่างนี้มีเส้นแบ่งที่ชัดเจน เป็นอารมณ์ท่ีแก้ไขได้โดย

ง่ายด้วยการใช้ก�าลัง แต่เขาเกลียดความอึดอัดใจที่ตัวเองรู้สึกอยู่ในเวลา

นี้ เพราะเขาไม่รู้ว่าควรขีดเส้นตรงไหนหรือรับมือกับมันอย่างไร

เขาพยายามควบคุมตัวเองให้สงบลง ย้อนคิดและทบทวนเงื่อนง�า

ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์หาความจริงออกมาให้ได้

แต่เวลานี้เขาสูญเสียความสามารถในการคิดไปเสียแล้ว

ใบหน้าซีดเผือดไร้สีเลือดกับแววตาสิ้นหวังและหวาดหวั่นของ 

เฟิงผิงหลัน ยังประทับแน่นในความทรงจ�า

เควตซัลสบถออกมาเบาๆ

อย่าท�าหน้าแบบนั้น...เขาไม่อยากเห็น...

อย่าท�าให้เขาเปลี่ยนไป อย่าท�าให้เขากลายเป็นสิ่งท่ีไม่เหมือน 
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ตัวเขาเองแบบนี้

“เตรยีมกางเกราะป้องกนัได้เลย อกีสามวนิาทเีราจะออกจากทาง

เชื่อมมิติแล้ว” ผู้ดูแลออกค�าสั่ง เหล่าปีศาจเตรียมพร้อม

สามวนิาทหีลงัจากนัน้ ม่านแสงทีก่ะพรบิวบูวาบกพ็ุง่ขึน้มาจากพืน้

ของทางเชื่อมมิติ ร่างของทุกคนในที่นั้นถูกดูดกลืนเข้าไป

ทางเชื่อมมิติสีม่วงเหลืองเริ่มสั่นสะเทือนอย่างแรงก่อนจะคืนสู่

สภาวะสงบนิ่ง ทางเชื่อมมิติที่ไม่มีผู้เดินทางอยู่ภายในยังคงท�างานต่อไป

เรื่อยๆ เป็นกับดักล่อศัตรูที่ไล่ตามมาข้างหลัง

เหล่าปีศาจกระโจนลงสู่ม่านแสง กระตุ้นให้เกิดคลื่นพลังพุ่งย้อน

กลับมา คลื่นสะท้อนจู่โจมและผลักไสผู้บุกรุกให้ถอยออกไป

เหล่าปีศาจกดัฟันแน่นขณะพยายามตรึงเกราะป้องกนัให้คงสภาพ

ไว้ได้ ภายใต้สภาพแวดล้อมเช่นนี้ แม้แต่การทรงตัวให้ยืนอยู่ได้ยังต้อง

อาศัยพละก�าลังมหาศาล

ผู้ดูแลเดินน�าอยู่หน้าสุด ท่าทางไม่เป็นเดือดเป็นร้อนแม้แต่น้อย 

“อีกยี่สิบวินาทีเส้นทางลัดนี้จะปิดแล้วนะ” เขาส่งเสียงจิ๊จ๊ะในล�าคอด้วย

ท่าทีร�าคาญ “ท�าอะไรของพวกนาย ขนาดคนแก่ที่ใช้เครื่องช่วยเดินใน

สวนสาธารณะยังเดินเร็วกว่าพวกนายอีก”

เหล่าปีศาจถลงึตาจ้องผูด้แูลด้วยความโกรธ พวกเขาใช้พละก�าลงั

ทั้งหมดที่มีส่งแรงให้ขาก้าวต่อไปข้างหน้าเร็วที่สุดเท่าที่ท�าได้ พุ่งตรงไป

ยังปากทางออกสีด�าทะมึนที่ปลายอีกด้านของม่านแสง

เมื่อทะลุผ่านม่านแสงมาได้แล้ว สิ่งที่รออยู่ ณ ปลายทางคือความ

มดื แสงสว่างจดัในม่านแสงท�าให้เหล่าปีศาจปรบัสภาพสายตาไม่ทนั พวก

เขาต้องหยุดยืนนิ่งอยู่กับที่ และใช้ประสาทสัมผัสส่วนอ่ืนท่ีเหลือส�ารวจ

พื้นที่ที่ตนเองยืนอยู่ในเวลานี้

พื้นที่เหยียบอยู่นุ่มนิ่มเหมือนปูรองด้วยพรมหนา กลิ่นบุหรี่จางๆ 

ลอยคลุง้อยู่ในอากาศ อณุหภมูอิุน่กว่าเมือ่ครู่เลก็น้อย ท�าให้พวกเขางนุงง



หลันฉีจั่วเริ่น  23

พอสมควร

หลังจากนั้นเพียงอึดใจ แสงไฟสีขาวนวลละมุนตาก็สว่างขึ้น เผย

ให้เห็นโฉมหน้าของสถานที่แห่งนี้

ทีน่ี่เป็นห้องชดุทีม่พีืน้ทีก่ว้างขวาง การตกแต่งภายในเป็นสไตล์นโีอ

คลาสสิก เน้นโทนสีครีม สีขาว และสีไม้ธรรมชาติ หรูหราแต่เรียบง่าย 

เหนือพื้นหินอ่อนสีครีมปูด้วยพรมผืนหนาที่เป็นลวดลายเรขาคณิต 

หน้าต่างบานใหญ่เหนือผนังด้านหนึ่งเผยให้เห็นวิวเมืองในเวลาย�่ารุ่ง

แล้วพวกเขาก็เห็นใบหน้าอันคุ้นเคยของคนสามคน

“สวสัด”ี เซร์ินโนสเอนหลงัพงิโซฟา เท้าข้างหนึง่พาดไขว่ห้าง ปาก

คาบบุหรี่ เขาสวมกางเกงบอกเซอร์แค่ตัวเดียว มือโบกไปมาอย่าง

เกียจคร้านขณะหันมาพูดกับพวกเขาว่า “มาถึงเร็วจัง”

ผูด้แูลก้าวฉบัๆ ออกไปข้างหน้าแล้วคว้าบหุรีอ่อกจากปากเซร์ินโนส 

ตอนแรกเขาท�าท่าจะดบับหุร่ีในทีเ่ขีย่บหุร่ี แต่พอหนัไปกเ็หน็ว่า ทีเ่ขีย่บหุรี่

คริสตัลที่วางไว้บนโต๊ะตอนนี้สภาพไม่ต่างอะไรจากกองศพหลังสงคราม 

ก้นบุหรี่จ�านวนนับไม่ถ้วนกองพะเนินทับถมกันเป็นภูเขาลูกย่อม เขาสบถ

เบาๆ อยู่ในล�าคออย่างหงุดหงิด ก่อนจะโยนบุหรี่ลงในแก้วที่มีของเหลว

สีเขียวเข้มใส่เอาไว้

“ที่นี่ไม่ใช่หาดไบรตันที่นายจะมานอนเปลือยอาบแดดได้ตาม

อ�าเภอใจหรอกนะ!”

“เนื้อผ้าของโซฟานายนิ่มสบายกว่าเสื้อที่ฉันใส่อีก” เซิร์นโนสพูด

พลางหยบิแก้วทีอ่ยูบ่นโต๊ะขึน้มา เขาช้อนก้นบหุรีจ่ากแก้วแล้วตัง้ท่าจะยก

ขึ้นดื่ม แต่อินซู่ซวงพุ่งเข้ามาคว้าแก้วไว้ได้ก่อน

“พอได้แล้ว ไปสวมเสื้อผ้าซะ” อินซู่ซวงออกค�าสั่งเสียงเย็น

เซิร์นโนสเกาหัวแกรกๆ แล้วลุกขึ้นท�าตามอย่างว่าง่าย

เควตซัลกับคนอื่นๆ ยืนมองเหตุการณ์ตรงหน้าด้วยความงุนงง สิ่ง

เดียวที่แน่ใจคือ ตอนนี้พวกเขาปลอดภัยแล้ว
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“...ที่นี่ที่ไหน” ฉงหลงชิงถามขึ้นก่อน

“บ้านพกัตากอากาศในเมอืงน่ะ” ผูด้แูลเดนิไปทีบ่าร์แล้วเปิดตูเ้ยน็ 

หยิบขวดของเหลวสีน�้าตาลเข้มออกมาเทใส่แก้วแล้วคีบมะนาวฝาน 

สองสามแว่นวางลงไปด้านบน “เปิดให้บริการเฉพาะสมาชิกเท่านั้น และ

ต้องเป็นสมาชิกที่มีเงินจ่ายค่าธรรมเนียมปีละล้านด้วย รับประกันความ

ปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของสมาชิกร้อยเปอร์เซ็นต์ เป็นตัวเลือกที่

ยอดเยี่ยมที่สุดส�าหรับกิจกรรมเพื่อความบันเทิงและการแลกเปลี่ยนผิด

กฎหมายทกุรปูแบบของเหล่าผูม้อีทิธพิลในวงการธรุกจิและการเมอืง ทัง้

ยงัเป็นจดุนดัพบชูร้กัยอดนยิมของผูอ้ญัเชญิฉ้อฉลบางคนในสมาคมด้วย”

“นีเ่ป็นหนึง่ในฐานทีม่ัน่ลบัของพวกเรา อยูไ่ม่ใกล้จากเซฟาเนยี แต่

มัน่ใจได้ว่าปลอดภยัจากการสอดแนม อกีอย่าง...อาคมทางเชือ่มมติเิมือ่ครู่

ล่อศัตรูจ�านวนกว่าครึ่งออกไปห่างจากที่นี่หลายร้อยกิโลเมตร ถ้าท�า 

ทุกอย่างให้รอบคอบ ไม่มีทางถูกจับได้แน่” อินซู่ซวงอธิบาย

เหล่าปีศาจหันมามองหน้ากัน

จรงิดงัว่า คงไม่มีใครคาดคดิว่าพวกเขาจะหนมีาซ่อนตวัในสถานที่

ที่อยู่ใกล้แค่เอื้อม แถมยังหรูหราอลังการขนาดนี้

“เฟิงผิงหลันล่ะ” อินซู่ซวงเอ่ยถาม

“อยู่กับนักล่าปีศาจ” ผู้ดูแลกัดก้อนน�้าแข็งเสียงดังกร้วมอย่างไม่

สบอารมณ์ “ข่าวล่าสุด นักล่าปีศาจคนนั้นเป็นพ่ีชายของเฟิงผิงหลัน 

สถานการณ์ชักจะน่าสนใจขึ้นทุกทีแล้ว ว่าไหม”

เมื่ออินซู่ซวงกับคนอื่นๆ ได้ยินดังนั้น หน้าก็เปลี่ยนสีทันควัน

แสดงว่าค�าพยากรณ์ของท่านประธานถูกต้อง สถานการณ์ของ

พวกเราเลวร้ายลงทุกขณะ...

“ท�าไมพวกนายถึงมาอยู่ที่นี่” มอร์ริสถามต่อ

“ก็เหมือนพวกเธอนั่นละ พวกเราก�าลังหลบหนีและซ่อนตัว”  

อินซู่ซวงถอนใจ “ระหว่างที่พวกเธอไม่อยู่ ท่านประธานถูกจับเข้าคุก  
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ตอนนี้คนอื่นรับหน้าที่บริหารโรงเรียนแทน”

อินซู่ซวงสรุปสถานการณ์ปัจจุบันให้เหล่าปีศาจฟังอย่างสั้นๆ ท่าน

ประธานถกูใส่ร้ายและจับไปขงั ข่าวเกีย่วกบัสภุาพบรุษุจอมโจร และเรือ่ง

ทีม่หีนอนบ่อนไส้ของสงิโตเขยีวเข้าไปแทรกตวัอยู่ในศนูย์บญัชาการใหญ่

สมาคมผู้อัญเชิญ...

สีหน้าของเควตซัลกับคนอื่นๆ ถมึงทึงยิ่งกว่าเก่า

“แสดงว่านักล่าปีศาจคนนั้นเป็นคนของสิงโตเขียวอย่างนั้นเหรอ” 

ตงย่าตั้งข้อสันนิษฐานจากข้อมูลของอินซู่ซวง

“ใช่ เรามั่นใจว่าเขาทรยศสมาคม” ผู้ดูแลลูบคางเบาๆ แล้วพูดต่อ 

“แต่ดูเหมือนจะมีอะไรซับซ้อนมากกว่านั้น เพราะศัตรูที่ไล่ตามมาเมื่อครู่

เป็นปีศาจทั้งหมด ไม่มีผู้อัญเชิญอยู่ในกลุ่มนั้นเลย”

“พวกนั้นเป็นลูกสมุนขององค์ชายสาม...”

ผู้ดูแลเลิกคิ้ว “คนขององค์ชายสามร่วมมือกับกลุ่มกบฏอย่างนั้น

เหรอ”

“พวกเราได้ข่าวกรองจากโลกปีศาจว่า ตอนนีอ้งค์ชายสามวางแผน

จะสร้างอาณาจกัรของตวัเองในโลกมนษุย์” ตงย่าพดู “สงิโตเขยีวกบัองค์

ชายสามมีศัตรูร่วมกันคือสมาคมผู้อัญเชิญ หากพวกเขาจะผนึกก�าลังกัน

เพื่อโค่นล้มสมาคมก็ไม่ใช่เรื่องแปลก...”

“ร่วมมอืกบัมนษุย์เพือ่สร้างอาณาจกัรปีศาจอย่างนัน้เหรอ” ผูด้แูล

ส่งเสียงจิ๊จ๊ะในล�าคออย่างไม่สบอารมณ์สุดขีด “ไร้สมองสิ้นดี”

“สรุปแล้ว สถานการณ์ตอนนี้ก็เป็นแบบนี้ละ” โกเมอร์ยิ้มเฝื่อน 

“ตอนนี้เราเสียเปรียบอย่างหนักเลย”

“ไม่มีข่าวดีอะไรเลยเหรอ”

“คนของสมาคมตัดพันธะระหว่างพวกเรากับแดเนียล เพราะ

ต้องการให้พวกเราสูญเสียพลังจนตายไปเอง แต่พวกเขาไม่รู้ว่าพวกเรา

ได้ผกูพนัธะกบัคนอืน่ไว้ก่อนแล้ว และยงัสามารถใช้ชวีติอยูบ่นโลกมนษุย์
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ได้โดยอิสระ”

นับเป็นข่าวดี แต่เมื่อเทียบกับสถานการณ์อันเลวร้ายตรงหน้า คง

ไม่เพียงพอจะลบล้างกันได้

“คนของท่านประธานมีแค่พวกนายสามคนเหรอ” มอร์ริส

ประหลาดใจเล็กน้อย “ไม่มีลูกน้องคนอื่นแล้วเหรอ”

“ยังมีอิลดิรีมอีกคน ตอนนี้เขายังท�างานอยู่ในโรงเรียนและคอย

ช่วยส่งข่าวจากทางนั้นมาให้เรา แต่หลังจากแดเนียลถูกจับ เขากับหลิ่ว- 

อี้เฉินก็ถูกจับตาดูทุกฝีก้าว ตอนนี้ติดต่อพวกเขาไม่ได้เลย และพวกเขาก็

คงกระดิกตัวไปไหนไม่ได้เหมือนกัน”

เหล่าปีศาจเงียบกริบ

ในที่สุดพวกเขาก็รู้ตัวตนที่แท้จริงของศัตรู แต่สายไปเสียแล้ว ที่

พึ่งเดียวของพวกเขาบนโลกมนุษย์ เวลานี้ก็ตกอยู่ในสถานการณ์ล�าบาก

ระดับที่เอาตัวเองยังแทบไม่รอด

“แล้วนักเรียนคนอื่นในชมรมศึกษาชมรมล่ะ พวกเขาถูกจับตัวไป

เหมือนกันเหรอ” ฉงหลงถาม พยายามท�าเสียงเหมือนไม่เป็นเดือดเป็น

ร้อน

ไป่เหลยีวหนัไปมองฉงหลงแล้วยิม้ออกมา “นายเป็นห่วงมนษุย์พวก

นั้นเหรอ”

“ถามไปงั้นแหละ ยังไงพวกเขาก็พอมีความสามารถอยู่บ้าง ถึง

เวลาคับขันขึ้นมาอาจจะช่วยพวกเราได้” ฉงหลงเบือนหน้าหนีไปอีกทาง

“พวกเขามีเหตุผลอะไรต้องช่วยพวกเรา” ไป่เหลียวย้อนถามด้วย

รอยยิ้ม “พวกเราไม่ได้เป็นพวกเดียวกับมนุษย์พวกนั้นจริงๆ สักหน่อย”

ฉงหลงชะงักไปเล็กน้อย คิ้วขมวดเข้าหากัน จากนั้นก็ไม่พูดอะไร

อีก

“นักเรียนพวกนั้นปลอดภัยดี” อินซู่ซวงเอ่ย “สาเหตุหลักที่ท�าให้

แดเนยีลถกูจบัคือเขาถกูกล่าวหาว่ามคีวามเกีย่วพนักบักลุม่กบฏ หลกัฐาน
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ทั้งหมดชี้ไปที่ตัวเขาเพียงคนเดียว ดูเหมือนว่านักล่าปีศาจคนนั้นจะไม่ได้

น�าเรือ่งของพวกเธอหรอืเรือ่งของชมรมศกึษาชมรมรายงานให้สมาคมรู”้

“ท�าไมล่ะ” ถ้าลากสมาคมเข้ามาเกี่ยว น่าจะเหยียบพวกเขาให้จม

ดินได้ง่ายๆ

“ไม่รู้เหมือนกัน ไม่แน่ พวกนั้นอาจจะไม่ได้มีอ�านาจมหาศาลเท่า

ที่พวกเราคิด” อินซู่ซวงเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะพูดต่อ “หรือพวกนั้นอาจจะ

มีแผนการอย่างอื่นอีก”

“ตอนนี้คงท�าอะไรไม่ได้นอกจากแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปทีละ

อย่าง” ผู้ดูแลเอ่ยด้วยน�้าเสียงหงุดหงิด จากนั้นจึงหันไปหาเควตซัล “แล้ว

นายมีปัญหาอะไรไม่ทราบ ถ้านายจะแสดงท่าทีแบบนี้กับคนท่ีมีบุญคุณ

ช่วยชวีตินาย ฉนัคงรู้สกึว่าตวัเองท�าพลาดทีช่่วยพวกนาย” ตัง้แต่ก้าวแรก

ที่เข้ามาในห้องนี้จนถึงเวลานี้ เจ้านี่เอาแต่จ้องเขาด้วยสายตาเย็นเยียบ

เหมือนก�าลังมองศัตรู ขวางหูขวางตาเขาอย่างมาก

“ฉนัมแีค่ค�าถามเดยีว...” เควตซลัทีน่ิง่เงยีบมาตัง้แต่ต้นเอ่ยขึน้ด้วย

เสยีงทุม้ลกึ สายตาทีเ่ฉยีบคมและเยน็เยยีบราวกบัใบมดีจดจ้องอยูท่ีผู่ด้แูล

ซึ่งนั่งอยู่บนโซฟา “นายเป็นใคร”

ทนัททีีค่�าถามนีห้ลดุจากปาก เงาบนพืน้กผ็ดุขึน้ผงาดเหนอืพืน้และ

กลายสภาพเป็นใบมดีเงาอนัแหลมคมสบิสองเล่ม ห้อมล้อมอยูร่อบตวัของ

ผู้ดูแลราวกับกลีบดอกไม้ ปลายอันแหลมคมจ่ออยู่ที่ล�าคอของอีกฝ่าย

อินซู่ซวงกับคนอื่นยืนตะลึง ไม่มีใครคิดว่าเควตซัลจะท�าแบบนี้

ทันทีทีเ่ควตซลัจู่โจม ตงย่ากบัปีศาจตนอืน่กต็ัง้ท่าพร้อมสูใ้นฉบัพลนั 

ราวกับไม่ประหลาดใจแม้แต่น้อยที่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้

แม้มภียัคกุคามอนัตรายถงึชวีติห้อมล้อมอยูโ่ดยรอบ แต่ผูด้แูลกลบั

ไม่มีท่าทีสะทกสะท้าน ราวกับอาวุธอันแหลมคมที่อยู่ตรงหน้าไม่มีความ

น่ากลัวแม้แต่น้อย

“นี่คือวิธีที่นายใช้เพื่อขอให้คนอื่นแนะน�าตัวเหรอ อินซู่ซวง นาย 
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น่าจะส่งตวัเขาไปทีห้่องแนะแนวเพือ่รบัค�าปรกึษาด้านสภาพจติใจตัง้นาน

แล้วนะ”

เควตซลัไม่ขยบั ตาจ้องเขมง็ไปทีผู่ด้แูล “นายแปลงร่างเป็นอกีาตา

สองสีได้ใช่ไหม”

“ใช่ แล้วยังไง บางครั้งฉันก็ใส่ถุงเท้าที่ข้างซ้ายกับขวาสีไม่เหมือน

กัน เวลานอนผิดท่า อวัยวะบางส่วนในร่างกายฉันก็จะสีข้างซ้ายขวาไม่

เท่ากัน ขนาดก็ไม่สมมาตรกันด้วย”

สายตาของทุกคนที่ก�าลังจดจ้องไปที่ผู้ดูแล ค่อยๆ เลื่อนลงด้าน

ล่างโดยสัญชาตญาณ

“ฉันหมายถึงแก้มต่างหากเล่า” ผู้ดูแลถลึงตาจ้องเควตซัล “นี่น่ะ

เหรอค�าถามทีน่ายอยากถาม หวันายโหม่งกบัม่านแสงระหว่างเดนิทางมา

ที่นี่หรือยังไง”

“สิบสองปีก่อน คืนที่พวกเราถูกนักล่าปีศาจผนึกที่เนินเขานั่น ก็มี

อีกาตาสองสีบินออกไปจากคฤหาสน์หลังนั้นเหมือนกัน” ตงย่ามองหน้า

ของอีกฝ่ายแล้วเอ่ยเสริมอย่างเนิบช้า “พวกเราเห็นเหตุการณ์จากความ

ทรงจ�าของเนตรอสูร”

“งั้นเหรอ ดูเหมือนพวกนายจะลูกเล่นแพรวพราวกว่าที่ฉันคิดไว้

นะ” ผู้ดูแลยิ้มบาง “ใช่ เมื่อสิบสองปีก่อนฉันเคยไปสังเกตการณ์ที่

คฤหาสน์หลังนั้นจริงๆ แล้วพวกนายจะท�าไม”

“ถ้าอย่างนั้นนายเองก็อาจจะทรยศสมาคมเหมือนนักล่าปีศาจคน

นัน้” เควตซลัพดูอย่างช้าๆ “นายรู้ว่าพวกเราไปทีโ่ลกปีศาจ บางทนีายอาจ

จะรู้ด้วยว่าพวกเราไปหาใครที่นั่น ดังนั้นนายเลยแฝงตัวเป็นพวกเดียวกับ

เราเพื่อสืบข่าว แกล้งเล่นละครตบตาด้วยการเข้าไปช่วยชีวิตพวกเรา”

“ช่างเป็นการวเิคราะห์ทีล่กึซึง้อะไรอย่างนี”้ ผูด้แูลพ่นลมแรงๆ ทาง

จมูกอย่างไม่ชอบใจ “ถ้าพวกนายช่างสังเกตกว่านี้อีกสักนิด พวกนายคง

รู้ว่าไม่ใช่แค่คืนนั้น หลังจากวันที่ผนึกถูกท�าลายฉันก็ไปวนเวียนอยู่รอบๆ 
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คฤหาสน์หลังนั้นเป็นประจ�า ถ้านายยังสงสัยว่าฉันเป็นลูกสมุนของนักล่า

ปีศาจคนนั้นอยู่อีก ฉันจะซัดอวัยวะส่วนนั้นของนายให้สีด้านซ้ายขวาไม่

เท่ากันไปเลย แล้วฉันจะบอกให้นะว่าอวัยวะส่วนที่ว่าไม่ใช่แก้ม” พูดจบ

เขากด็ดีนิว้ ล�าแสงจ�านวนมากพุง่ออกมาจากปลายนิว้ ท�าลายมดีเงาทีจ่่อ

อยู่รอบล�าคอสลายเป็นผุยผง

เควตซัลประหลาดใจเล็กน้อย แม้ว่าเมื่อครู่เขาไม่ได้ใช้พลังเต็ม

ร้อยเพราะแค่ต้องการขู่อีกฝ่ายให้กลัว แต่การท�าลายมีดเงาทั้งหมดให้

สลายเป็นผยุผงในพริบตา ไม่ใช่สิง่ทีปี่ศาจระดบัธรรมดาจะสามารถท�าได้

“แล้วฉนักร็ูด้้วยว่าพวกนายไปหานงัแม่มดหนงัเหีย่วซาโคน่าทีโ่ลก

ปีศาจเพื่อขอค�าพยากรณ์ พวกนายไม่ต่างอะไรจากเด็กปากไม่สิ้นกลิ่น

น�้านมที่แอบไปสูบบุหรี่ในห้องน�้าแล้วถูกครูจับได้ แต่คิดเองเออเองว่าสิ่ง

ทีต่วัเองท�ามนัยิง่ใหญ่เสยีเหลอืเกนิ ฉนัอยากจะหวัเราะให้ฟันร่วง! แค่ฉนั

เหน็เฟิงผงิหลนักลบัมาในสภาพครบสามสบิสอง กร็ูแ้ล้วว่าพวกนายไม่ได้

ข่าวอะไรทีเ่ป็นประโยชน์กลบัมาหรอก” ผูด้แูลแสยะยิม้อย่างน่ากลวัขณะ

พูดต่อ “แต่ต้องขอชมว่าพวกนายท�าได้ดีมาก ไม่อย่างนั้นเมื่อกี้ฉันคงยืน

มองอย่างมคีวามสขุอยูข้่างหน้าต่าง แล้วปล่อยให้นกัล่าปีศาจคนนัน้บดขยี้

พวกนายจนเละเป็นโจ๊ก”

ชั่ววินาทีนั้น เหล่าปีศาจสัมผัสได้ถึงแรงกดดันอันมหาศาล

เขามั่นใจแล้วว่าปีศาจตรงหน้าไม่ใช่ลูกน้องขององค์ชายสามหรือ

นกัล่าปีศาจ เพราะผูท้ีแ่ขง็แกร่งเช่นนี้ไม่มทีางยอมตกเป็นเบีย้ล่างของคน

จ�าพวกนั้น

“ท�าไมท่านประธานถึงต้องจับตาดูพวกเราด้วย เขารับค�าสั่งจาก

ใคร” ฉงหลงถาม “อีกอย่าง...นายแข็งแกร่งขนาดนี้ ท�าไมถึงยอมท�าตาม

ค�าสั่งของมนุษย์ ยอมเป็นปีศาจใต้พันธะของมนุษย์”

“ฉนัไม่ใช่ปีศาจใต้พนัธะของใครทัง้นัน้ ฉนักบัแดเนยีลแค่ร่วมงาน

กัน” ผู้ดูแลยิ้มน้อยๆ “ท�าไมไม่ลองถามดูล่ะ ว่าหลังจากพวกอินซู่ซวงตัด
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พันธะกับแดเนียลแล้ว พวกเขาไปผูกพันธะกับใครแทน นอกจากตัว

ประหลาดที่มีพลังระดับเซียนอย่างแดเนียลแล้ว บนโลกนี้จะยังมีใครอีก

ที่สามารถผูกพันธะกับปีศาจได้พร้อมกันสามตนในคราวเดียว”

พวกปีศาจสบัสนไปหมด พวกเขาไม่เข้าใจค�าบอกใบ้ของผูด้แูลเลย

แม้แต่น้อย

“นายไม่ต้องอ้อมค้อมแล้วละ” อินซู่ซวงเอ่ยอย่างไม่สบอารมณ์

“นักเรียนของนายนี่ไม่ได้เรื่องเลยนะ” ผู้ดูแลส่งเสียงหึในล�าคอ

พลางหันไปหาไป่เหลียว “คนอื่นยังพอว่า แต่แม้กระทั่งนายยังจ�าไม่ได้นี่

ออกจะมากไปหน่อยนะ”

ไป่เหลยีวเลกิคิว้พลางมองคนตรงหน้า เขาพยายามรือ้ความทรงจ�า

ในหัว แต่ยังนึกอะไรไม่ออกอยู่เหมือนเดิม

ผู้ดูแลถอนใจ

“ฉนัเคยพดูแล้วไม่ใช่เหรอ ว่าต่อให้ต้องลีภ้ยัไปอยูต่่างถิน่กต้็องใช้

ชีวิตอย่างราชา นายเห็นที่หลบภัยระดับนี้ ยังคิดไม่ออกอีกเหรอว่าเป็น

ใคร” ผู้ดูแลถอดแว่นกันแดด เผยให้เห็นใบหน้าที่มีดวงตาสีแดงและสีด�า 

“คิดออกหรือยังล่ะ ไป่เหลียว”

ความประหลาดใจที่พุ่งเข้าจู่โจมท�าให้ใบหน้าท่ีระบายด้วยรอยย้ิม

ของไป่เหลียวแข็งทื่อไปในฉับพลัน

ใบหน้าสูงวัยแต่เปี่ยมด้วยก�าลังวังชาที่อยู่ตรงหน้า ฉายแววบ้าบิ่น

ของผู้รักอิสระและไม่ชอบอยู่ในกรอบเกณฑ์ที่เขาคุ้นเคย มิตรผู้ร่วมเส้น

ทางพเนจรอย่างไร้จุดหมายไปทั่วอาณาจักรปีศาจ ตั้งแต่ตอนที่เขายังไม่

เข้าร่วมกองทัพขององค์ชายชาเคดเมื่อหลายร้อยปีก่อน

“...เฟเซอร์?”

เหล่าปีศาจทั้งหลายตกตะลึง

เขาคือองค์ชายจากอาณาจักรปีศาจ พระอนุชาของราชาแห่ง

อาณาจกัรปีศาจองค์ก่อน พระปิตลุาขององค์ชายชาเคด องค์ชายเฟเซอร์
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ที่คนทั้งหลายเย้ยหยันและตั้งฉายาว่าเป็นองค์ชายไม่เอาถ่าน

ณ หมู่บ้านชนบทอันห่างไกลทางตอนใต้ บ้านเก่าแก่หลังหนึ่งตั้ง

อยู่อย่างโดดเดี่ยว

อาคารหลงัเก่าทรดุโทรมไปตามกาลเวลา ภายในคอืพืน้ทีป่ดู้วยอฐิ

สีแดงแบบหินภูเขาไฟ บนพื้นห้องรับแขกมีร่างอืดบวมไร้ศีรษะร่างหนึ่ง

นอนแผ่หลา นั่นคือหนึ่งในอดีตผู้อาศัยของบ้านหลังนี้

จงยู่คุกเข่าลงข้างร่างนั้นแล้วหยิบอุปกรณ์ของตัวเองออกมา มือ

อนัช�านาญเคลือ่นไหวอย่างคล่องแคล่ว แยกส่วนตุก๊ตาอาคมจนกลายเป็น

ส่วนประกอบเล็กๆ จ�านวนนับไม่ถ้วนในเวลาอันรวดเร็ว

ตุ๊กตาอาคมนี้เป็นเคล็ดวิชาลับของตระกูลจง จะปล่อยทิ้งไว้ใน

สภาพน้ีไม่ได้ เขาต้องรบัผดิชอบท�าลายให้สิน้ซาก เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่าเคลด็

วิชาประจ�าตระกูลจะไม่หลุดรอดไปอยู่ในมือของคนนอก

ระหว่างที่รื้อแยกชิ้นส่วน จิตใจของจงยู่รู้สึกหนักอึ้งขึ้นทุกขณะ

ตุ๊กตาอาคมนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณสามปีที่แล้ว ตอนนั้นเซิ่น-

หยางถูกส่งเข้ายานุสไปรับการลงโทษตั้งนานแล้ว นอกจากนี้ ล�าตัวของ

ตุก๊ตาอาคมตวันีก้ไ็ม่มตีราอนมุตัใิดๆ ของตระกลูจง ท�าให้สรปุได้ว่า ของ

สิ่งนี้ไม่ได้สร้างขึ้นภายใต้การควบคุมดูแลของตระกูล

“นายคิดจะท�าอะไรอีก...” จงยู่กัดฟันกรอดพลางพึมพ�ากับตัวเอง 

“แม้กระทั่งอาคมต้องห้ามอย่างการสลับวิญญาณนายยังไม่เว้น ยังมีกฎ

อะไรอีกที่นายจะไม่ฝ่าฝืน”

ใบหน้าหญิงก็ไม่ใช่ชายก็ไม่เชิงของเซิ่นหยางผุดขึ้นมาในสมอง 

จากน้ันกค่็อยๆ กลายเป็นใบหน้าของสตรทีีง่ดงามหมดจดนางหนึง่ ใบหน้า

ของสตรีผู้นั้นมีบางส่วนที่คล้ายคลึงกับเซิ่นหยาง มุมปากของเธอยกขึ้น

เล็กน้อย เป็นรอยยิ้มที่เปี่ยมด้วยความสุขและอิ่มเอมใจ 

“เสี่ยวยู่ ฉันจะบอกความลับอะไรให้” หญิงสาวโค้งตัวลงแล้ว 
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กระซิบเสียงแผ่วที่ข้างหูของเขา

จงยู่เกลียดเวลาเธอท�าแบบนี้ เพราะท�าให้เขารู้สึกเหมือนตัวเอง

เป็นเดก็ ท�าให้ช่องว่างระหว่างวยัของเขากบัเธอยิง่ชดัเจน เขาไม่อยากให้

เธอเห็นเขาเป็นเด็ก

แต่ในเวลาเดียวกันเขาก็ชอบให้เธอท�าแบบนี้ เขาชอบความรู้สึกที่

ใบหน้าของเธอขยับเข้ามาใกล้ และเธอท�าแบบนี้กับเขาเพียงคนเดียว

เท่านั้น

“ฉันมีคนที่ชอบแล้วละ” พอพูดจบ ใบหน้าของเธอก็ระบายด้วย

รอยยิ้มเขินอายระคนประหม่า

จงยู่ไม่ยิ้ม

“คนตระกลูเถงิเหรอ” ตระกลูเถงิกบัตระกลูจงมคีวามสมัพนัธ์ใกล้

ชิดกันมาโดยตลอด สองครอบครัวไปมาหาสู่กันเสมอ

“ไม่ใช่”

“ตระกูลเจียงเหรอ หรือว่าตระกูลเว่ย” จงยู่ซักไซ้ต่อ “อย่าบอก

นะว่าเป็นคนจากตระกูลเฮอร์มอร์ต...”

“ฉันบอกเธอไม่ได้ว่าเขาเป็นใคร” เธอยิ้มบางแล้วพูดต่อ “ตัวตน

ของเขาพิเศษมากๆ เขาคอยปกป้องฉันเสมอ ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ค่อยพูด 

แต่ความรู้สึกของเราเชื่อมโยงกัน”

จงยู่รู้สึกจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว สมองพยายามไล่รายชื่อของคน

ทีม่สีทิธิเ์ป็นไปได้ ระหว่างนัน้กค็ดิหาทางกลัน่แกล้งคนทีม่ชีือ่อยู่ในนัน้ไป

พร้อมกันด้วย

ไม่แน่ ถ้าเธอได้เหน็คณุชายไร้สมองพวกนัน้ถกูฉกีหน้า เธออาจจะ

ตาสว่างขึ้นมาบ้าง

“เขายินดีตายเพื่อฉัน”

จงยูหั่นไปมองเธอ สหีน้าของอกีฝ่ายแน่วแน่ ดวงตาเตม็เป่ียมด้วย

ความรักและเชื่อมั่น
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เขาสบถค�าหยาบอยู่ในใจ นกึสาปแช่งให้ไอ้คนทีเ่ขาไม่รูว่้าเป็นใคร

ให้รีบตายไปโดยเร็ว

หญิงสาวยิ้มน้อยๆ แล้วกระซิบกับเขาด้วยน�้าเสียงหนักแน่น “ฉัน

เองก็เหมือนกัน”

จงยู่รู้สึกเหมือนหัวใจจมดิ่งลงไปในความมืด

หนึ่งปีหลังจากนั้น เธอกับคนรักที่เธอพูดถึง ก็พิสูจน์ค�าพูดนั้นให้

โลกเห็น

ความคดิถกูดงึจากภวงัค์กลบัมาอยู่ในปัจจบุนั จงยูม่องตุก๊ตาอาคม

ที่ถูกแยกส่วนจนเละเทะด้วยอารมณ์ที่ว้าวุ่น

ถ้าเขาห้ามเธอไว้ได้ก่อน ไม่แน่ผลลัพธ์อาจไม่เป็นแบบนี้

บางทีเธออาจเห็นเขาเป็นเด็กไปตลอด และเขาคงไม่มีวันได้เป็น

คนคนน้ันทีเ่ธอรกั แต่อย่างน้อยเขากย็งัมโีอกาสได้ยนิเสยีงกระซบิอนัแผ่ว

เบาของเธอที่ข้างหูเขาอีกครั้ง...

จงยูล่กุขึน้ยนืแล้วกางค่ายอาคมเหนอืพืน้ จากนัน้กใ็ช้ยนัต์ทีช่บุด้วย

น�า้ยาสตูรพเิศษเป็นเชือ้เพลงิ จุดไฟ โยนลงบนเศษซากของหุน่ตวันัน้ เปลว

เพลงิสนี�า้เงนิเยน็เยยีบลกุท่วมตุก๊ตาอาคมและเผาทกุสิง่มอดไหม้เป็นจณุ

ในพริบตา ไม่เหลือสิ่งใดไว้แม้เถ้าธุลี

กว่าไห่ถังกับจงยู่จะออกมาจากบ้านเก่าของเฟิงผิงหลัน ฟ้าก็มืด

แล้ว ทัง้สองมุง่หน้ากลบัไปยงัสถานรีถไฟ ขึน้นัง่บนรถ เตรยีมตวัเดนิทาง

กลับ

ไห่ถงัมองใบหน้าถมงึทงึของจงยู ่แม้ว่าปกตจิงยูจ่ะชอบท�าตวัลกึลบั

และดูพิลึกพิลั่น แต่เวลานี้เขาสัมผัสได้ถึงความกราดเกร้ียวในใจของอีก

ฝ่าย เป็นความโกรธที่คุกรุ่นอยู่ในใจเพราะพบว่าตัวเองถูกหลอกลวง ถูก

ปิดบัง

“น่ี” ไห่ถงัหนัไปเรียกจงยู ่อกีฝ่ายไม่ตอบ เขาจงึใช้ศอกกระทุง้ร่าง

อ้วนกลมของอีกฝ่ายเบาๆ “นี่”
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จงยู่หันมามองไห่ถังด้วยสายตาเย็นเยียบ

เจ้านี่จะท�าอะไรอีก...

“นายหงุดหงิดเรื่องอะไรของนายน่ะ” ไห่ถังถาม

จงยู่เลิกคิ้ว “ฉันหงุดหงิดเพราะมีถุงขยะที่ชอบส่งเสียงรบกวนนั่ง

อยู่ข้างฉัน”

“นายต่างหากที่เป็นขยะ! แม่งโว้ย ท�าไมนายถึงพูดจาหมาไม่รับ

ประทานแบบนี้!”

“งัน้นายกไ็ม่ต้องชวนฉนัคยุส ิไม่เหน็ต้องพดูจากกัขฬะแบบนีเ้ลย”

“นายนีม่นั” ไห่ถงัถลงึตาจ้องจงยูด้่วยความโกรธ แต่เพยีงครูเ่ดยีว

ก็ควบคุมอารมณ์ไว้ได้ และแค่ส่งเสียงหึในล�าคอเบาๆ เพื่อบอกให้รู้ว่าไม่

สบอารมณ์ “ช่างเถอะ ฉันไม่อยากต่อปากต่อค�ากับไอ้อ้วนไม่รู้จักโตแบบ

นายแล้ว อีกอย่าง...นายต่างหากที่กักขฬะ ทั้งนายแล้วก็ครอบครัวนาย มี

แต่พวกกักขฬะ”

จงยู่เหลือกตาอย่างเหลืออด

ใครกันแน่ที่ไม่รู้จักโต

จงยู่นึกว่าในที่สุดจะได้พักแก้วหูอย่างสงบ ไม่นึกว่าผ่านไปแค่ไม่กี่

นาที อีกฝ่ายก็เริ่มใช้แขนกระทุ้งเขาอีก

“นี่ๆ เมื่อกี้นายบอกว่าเซิ่นหยางเป็นคนท�าตุ๊กตาอาคมตัวนั้น นาย

กับเซิ่นหยางมีความสัมพันธ์เป็นอะไรกัน”

จงยู่เหลือบมองไห่ถังด้วยหางตา นึกโกรธตัวเองที่พลั้งปากพูดสิ่ง

ที่ไม่ควรพูด “...นายจะท�าไม” นึกเหรอว่าเรื่องแค่นี้จะเอามาขู่เขาได้

“ฉันแค่รู้สึกเหมือนนายแคร์เขามาก”

“แล้วยังไง นายพยายามจะพูดอะไรไม่ทราบ”

“สาเหตทุีท่�าให้นายโกรธขนาดนี ้ไม่มทีางเป็นอย่างอืน่นอกจากถกู

คนที่นายแคร์หักหลัง หลอกลวง” ไห่ถังเงียบไปชั่วครู่ ก่อนจะพูดต่อด้วย

น�้าเสียงราบเรียบ
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ตอนที่หัวหน้าตระกูลเว่ยรับตัวเขาเป็นลูกบุญธรรม เขาไม่รู้เร่ือง

ด้วยเลยแม้แต่น้อย

วันที่หัวหน้าตระกูลออกค�าสั่งให้เขาย้ายเข้าไปอยู่คฤหาสน์ของ

ตระกูลหลัก ท่านแม่แกล้งปลอบเขาว่าหัวหน้าตระกูลเล็งเห็นพรสวรรค์

ของเขา และอยากรู้จักเขาให้มากกว่านี้ ย้ายไปอยู่ที่นั่นแค่ไม่กี่วัน เดี๋ยว

ก็ได้กลับมาอยู่บ้านที่ตระกูลสาขาเหมือนเดิม

แม้รอยยิ้มหมองเศร้าบนใบหน้าของท่านแม่จะท�าให้เขารู้สึกงุนงง

อยูเ่ลก็น้อย แต่ไห่ถงักไ็ม่นกึเคลอืบแคลง ด้วยความเชือ่ใจจงึยอมเดนิทาง

ไปยังคฤหาสน์ของตระกูลหลักโดยไม่โต้แย้ง

ไม่นกึว่าพอเดนิทางไปถงึ จงึได้รูค้วามจรงิว่าเวลานีส้ถานะของเขา

ไม่ใช่ไห่ถังแห่งตระกูลอินเบะอีกแล้ว เขาในเวลานี้คือเว่ยไห่ถัง ลูกบุญ- 

ธรรมของเว่ยซงฟาง ส่วนท่านแม่ก็ถูกส่งตัวกลับไปอยู่ที่บ้านตระกูล 

อินเบะที่เกียวโตเรียบร้อยแล้ว

ไม่มีใครรอคอยให้เขากลับไปยังบ้านตระกูลสาขาที่อยู่ในหมู่บ้าน

ชนบทอันห่างไกลอีกแล้ว

เขาโมโหมาก เขาโกรธและไม่อาจท�าใจยอมรับการกระท�าเช่นนี้

ของท่านแม่ แต่คนที่เขาโมโหที่สุดคือตัวเขาเอง เพราะเขาไม่มีอ�านาจจะ

ขดัขืนอะไรได้ จ�าต้องก้มหน้าก้มตายอมรบัสถานการณต์รงหน้าแต่โดยดี

จงยู่ในเวลานี้ ไม่ต่างอะไรจากเขาในเวลานั้น

จงยู่ส่งเสียงจิ๊จ๊ะในล�าคอ “ถ้านายพูดแบบนี้เพื่อให้ฉันรู้สึกคลื่นไส้

ละก ็ยนิดด้ีวย เพราะนายท�าส�าเรจ็แล้ว...” เขาตอกกลบัด้วยค�าพดูอนัเจบ็

แสบตามความเคยชิน

“เหอะ อยากอ้วกก็อ้วกไปเลย นายจะได้ย่ิงเหมือนคนแพ้ท้อง

มากกว่าเดิม! ไอ้อ้วน!” ไห่ถังเบือนหน้าหนีไปอีกทางด้วยความโกรธ

จงยู่มองไห่ถัง รู้สึกงุนงงกับการกระท�าของอีกฝ่าย

คุณชายสมองทึบนี่กินอาหารผิดส�าแดงเข้าไปหรือไง ท�าไมจู่ๆ ก็
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ท�าตัวอย่างกับเด็กผู้หญิง เล่าเรื่องอดีตฝังใจอะไรก็ไม่รู้

เดี๋ยวนะ หรือว่าเจ้านี่ก�าลังเป็นห่วงเขา

จงยูจ้่องหน้าไห่ถงั มองใบหน้าทีฉ่ายแววโกรธระคนอายของอกีฝ่าย 

ภายใต้อารมณ์โกรธที่ฉายชัดบนใบหน้า มีความกระอักกระอ่วนและ

ประหม่าอายแฝงอยู่จางๆ ใบหูเหมือนจะแดงเรื่อขึ้นมาเล็กน้อย

เขาเผลอขมวดคิ้วโดยไม่รู้ตัว

สงสัยคุณชายสมองทึบนี่คงไม่เคยแสดงความหวังดีกับใครละมั้ง

จู่ๆ จงยู่ก็รู้สึกว่าใบหูที่แดงเรื่อน้อยๆ นั้นช่างน่าหลงใหลเหลือเกิน 

เขาต้องการน�ามันไปเก็บสะสมไว้

พลันสมองก็ปรากฏภาพใบหูที่ถูกตัดแยกส่วนอย่างสวยงามไร้ท่ีติ 

แช่ไว้ในขวดน�้ายาฟอร์มาลินหลายสิบหลายร้อยช้ินวางเรียงรายกัน แต่

แล้วเขาก็ตระหนักว่า หากใบหูนี้ไม่ได้ประกบติดอยู่บนร่างกายของไห่ถัง 

และไม่ได้เป็นสีแดงเร่ือเพราะความประหม่าอายของเจ้าตัว ก็คงไม่ดูน่า

หลงใหลเหมือนในเวลานี้

ไห่ถังรู้สึกถึงสายตาของอีกฝ่ายที่จดจ้องมาที่เขา จึงตะคอกสวน

ไปด้วยความโกรธว่า “มองอะไรของนาย”

“...เมื่อกี้นายเจออะไรในบ้านนั้นบ้างไหม” จงยู่เปลี่ยนหัวข้ออย่าง

แนบเนียน

ไห่ถังเลิกคิ้ว เมื่อแน่ใจว่าอีกฝ่ายไม่มีเจตนาจะถากถางเขาต่อ จึง

ยอมเปิดปากเล่าพร้อมเสียงหัวเราะอย่างภาคภูมิในล�าคอ “ฉันค้นดู 

ทุกซอกทุกมุมในบ้านนั้นแล้ว ดูเหมือนจะมีแค่ตุ๊กตาอาคมที่เป็นป้าสะใภ้

หรือไม่ก็ป้าของเฟิงผิงหลันอาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้น”

“เฟิงผิงหลันไม่ได้อาศัยอยู่ที่นั่นเหรอ”

“มห้ีองหนึง่ในบ้านทีม่กีล่องใส่ของวางไว้ ดเูหมอืนจะเป็นของของ

เฟิงผิงหลัน” เขาจ�าได้ว่าเฟิงผิงหลันเคยเล่าว่า เขาอยู่บ้านใกล้ๆ กับบ้าน

ญาติ บางครั้งเวลามีเรื่องอะไรญาติก็เข้ามาช่วยดูแล อาจจะเพราะตอน
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หลังเขาย้ายไปอยู่หอของโรงเรียนเลยไม่มีเวลาเก็บกวาดข้าวของพวกนี้

“ตอนเข้าไปในห้องของเฟิงผิงหลัน นายเจอของอะไรท่ีน่าสนใจ

บ้างหรือเปล่า เช่น เครื่องมืออาคมแบบพิเศษ หรือสิ่งของอะไรที่บ่งบอก

ว่าเขามาจากตระกูลไหน”

“ไม่มีเลย ในบ้านนั้นมีของแค่อย่างเดียวท่ีเกี่ยวข้องกับเวทมนตร์

คือตุ๊กตาอาคมตัวนั้น นอกนั้นไม่มีของอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับอาคมหรือ

พลงัปีศาจอยูเ่ลย หรอือาจจะถกูซ่อนไว้เพราะมคีวามเกีย่วข้องกบัวชิาลบั

ประจ�าตระกูล”

หรอือาจไม่มีใครซกุซ่อนอะไรทัง้นัน้ เพราะไม่เคยมขีองทีว่่าอยูเ่ลย

ตั้งแต่แรก

จงยู่แอบคิดในใจ

“เฟิงผิงหลันยังไม่ตอบข้อความของนายอีกเหรอ”

ไห่ถังหยิบมือถือขึ้นมา พอเช็กมิสคอลล์และข้อความแชตทั้งหมด

แล้วก็ส่ายหน้าน้อยๆ ก่อนจะลองกดโทร. ออกอีกครั้ง แต่ปลายสายก็ยัง

เป็นข้อความเสียงอัตโนมัติอยู่เหมือนเดิม

“ไม่เป็นไร เดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอเขาก็แค่ถามให้รู้เร่ือง” ไห่ถังเก็บ 

มอืถอืใส่กระเป๋าแล้วพดูอย่างโกรธๆ “นีเ่ป็นครัง้แรกในชวีติเลยทีฉ่นัรูส้กึ

อยากให้เปิดเทอมไวๆ”

ณ ร้านขายอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงพิงก์มีตบอล กลางย่านชอปปิงใน

ตัวเมือง  

หลิว่อีเ้ฉนินัง่ยองๆ อยูท่ีท่างเดนิขณะหยบิสนิค้าเรยีงบนชัน้ให้เป็น

ระเบียบ ระหว่างนั้นตาก็จ้องอิลดิรีมที่นั่งอยู่หลังเคาน์เตอร์

มีบางอย่างผิดปกติ

อลิดรีิมไม่พดูอะไรมาสองชัว่โมงแล้ว เขาไม่ต�าหนว่ิาเธอท�าตวั “ไม่

สมเป็นกลุสตรี” และไม่บ่นลกูค้าทีเ่ข้ามาต่อราคา ทีน่่าตกใจทีส่ดุคอื ตอน
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ทีเ่ขากวาดทรายในกระบะถ่ายของแมวและเทอาหารปลาใส่ตู ้เขากไ็ม่ได้

พร�่าพรรณนาปรัชญาแห่งชีวิตมนุษย์ให้พวกมันฟังเลยสักแอะ

ครั้งล่าสุดที่เธอเห็นอิลดิรีมเศร้าสลดขนาดนี้ คือตอนที่เธอบังคับ

ให้เขาเปลือยท่อนบนแล้วสวมแต่ผ้ากันเปื้อนออกไปช่วยขายของท่ีหน้า

ร้าน

อลิดริมีซึง่ถกูบงัคบัให้ใช้เรอืนร่างเป็นพรีเซน็เตอร์ขายของถกูเหล่า

อาเจ้และคุณป้าทั้งหลายรุมห้อมล้อมหน้าหลังเพื่อชื่นชมกล้ามเนื้อก�าย�า

ได้สัดส่วน เหล่าป้าๆ เลือกซื้อสินค้าไปพลาง แทะโลมเขาไปพลาง เรียก

ได้ว่าถูกแทะจนตัวแทบจะแหว่งเป็นรูพรุนเลยทีเดียว

วนันัน้ยอดขายของร้านพุง่เป็นประวตักิารณ์ ส่วนอลิดริมีกซ็มึเศร้า

ไปหลายวันกว่าจะหายเป็นปกติ

หลิ่วอี้เฉินเกาคางเบาๆ อย่างงุนงง ช่วงสองสามวันที่ผ่านมาเธอก็

ไม่ได้ใช้ให้อิลดิรีมพลีกายไปท�างานอะไร ถึงแม้เขาจะถูกคุณป้ามือไว 

บางคนหลอกหยกินูน่จบันีร่ะหว่างคดิค่าสนิค้าบ้างเป็นครัง้คราว แต่เท่าที่

จ�าได้ก็ไม่มีใครท�าอะไรลามปามจนเกินเหตุ

หลิว่อีเ้ฉนิมองใบหน้าสขุมุคงแก่เรียนของอกีฝ่าย อลิดริมีสวมแว่น

ตลอดแม้ไม่ได้สายตาสัน้ เขาบอกว่าการสวมแว่นท�าให้เหมอืนนกัปราชญ์

ผู้รอบรู้ ดูแล้วน่าเชื่อถือ ดูเหมือนอดีตเจ้านายสักคนเคยบอกเขาไว้อย่าง

นั้น

เธอคิดว่าไร้สาระทั้งเพ แต่เธอพอเข้าใจได้ว่าท�าไมคนคนนั้นถึง

บอกให้อิลดิรีมสวมแว่น

ใบหน้าด้านข้างที่อยู่ภายใต้กรอบแว่นนิ่งสนิทไร้ซึ่งรอยยิ้ม คิ้วได้

ทรงสวยขมวดเข้าหากนัเลก็น้อย ก่อนหน้านี ้สาเหตเุดยีวทีจ่ะท�าให้อลิดริมี

ขมวดคิ้วคือตัวเธอเอง แต่เวลานี้ อีกฝ่ายก�าลังขมวดคิ้วด้วยสาเหตุที ่

เธอเองไม่อาจรูไ้ด้ ริมฝีปากบางได้รปูทีค่อยแต่จะบ่นกระปอดกระแปดให้

คนอื่นเสียอารมณ์ เวลานี้เม้มสนิทจนเป็นเส้นบาง มีบางครั้งที่เผยอออก
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เล็กน้อย เพื่อถอนใจอย่างเบาๆ ไร้สุ้มเสียง

หลิ่วอี้เฉินสบถกับตัวเองเบาๆ แล้วสะบัดหัวอย่างแรง

จะปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้

ถ้าเจ้านี่ยังซึมเศร้าแบบนี้ต่อไป เธอต้องเป็นบ้าตามไปด้วยอีกคน

แน่ๆ...

เธอลกุขึน้เดนิไปทีเ่คาน์เตอร์ แล้วกระแทกเสยีมอนัเลก็ลงกบัโต๊ะ

“ไปท�าความสะอาด”

“เมื่อมินานก่อนนี้เพิ่งเก็บกวาดเสร็จสิ้น”

“ไม่ได้หมายถงึทรายแมว ฉนัหมายถงึห้องน�้าส�าหรบัลกูค้าต่างหาก 

เมือ่กีป้้าคนหนึง่เข้ามาใช้แล้วท�าห้องน�า้เละเทะหมดเลย ฉนัไม่อยากให้ไม้

ถพูืน้เลอะ นายเอาทรายแมวราดดดูน�า้ออกไปก่อน เสรจ็แล้วค่อยใช้เสยีม

ตักออก”

อลิดรีิมหยบิเสยีมแล้วลกุขึน้ยนือย่างว่าง่าย ตัง้ท่าจะออกไปปฏบิตัิ

ภารกิจอันยากเย็นเกินสมควรโดยไม่แม้แต่จะท้วงติง

แต่ยังไม่ทันจะเดินพ้นเคาน์เตอร์ ขาข้างหนึ่งก็วาดขึ้นมาขวางไว้

ตรงหน้า เท้ายันอยู่ที่ผนังข้างหนึ่ง กั้นไม่ให้เขาเดินออกจากเคาน์เตอร์

หลิ่วอี้เฉินใช้เท้าข้างหนึ่งยันกับก�าแพง สองแขนกอดอก คางเชิด

สูง ดวงตาแข็งกร้าวถลึงจ้องปีศาจใต้พันธะของเธอเองด้วยมาดนักเลง

“จักมอบหมายสิ่งใดอีกฤๅ” อิลดิรีมก้มลงมองเท้าของหลิ่วอี้เฉิน 

“กิริยาเช่นนี้มิงาม หาควรท�าเช่นนี้อีกไม่”

“ท�าบ้าอะไรของนาย” หลิ่วอี้เฉินถามออกไปตรงๆ ไม่อ้อมค้อมให้

เสียเวลา “ใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวตั้งแต่วันก่อนแล้ว เกิดอะไรขึ้น นายไป

ก่อเรื่องอะไรไว้”

อิลดิรีมขมวดคิ้วก่อนจะกระซิบตอบเสียงแผ่ว “หามีเร่ืองใดไม่ 

โปรดอย่าทุกข์ใจเพราะบ่าวเลย”

หลิว่อีเ้ฉนิขมวดคิว้ ตาจ้องอลิดรีิมเขมง็ ฉบัพลนันัน้ ความคดิอย่าง
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หนึ่งก็แล่นเข้ามาในสมอง

“หรือลุงแดเนียลไปก่อเรื่องอะไรไว้”

ฉับพลันนั้นประกายวูบหนึ่งก็ปราดผ่านดวงตาของอิลดิรีมไป “หา

มีเรื่องใดไม่ โปรดอย่าคาดเดาเองโดยมิมีมูล”

“อย่ามาโกหก เนี่ยนะไม่มีอะไร!” เหอะ ถูกจับได้คาหนังคาเขา! 

“เหมือนดาราออกมาชี้แจงว่าไม่ได้ท�าจมูก แค่ดัดฟัน! นายคิดว่าจะมีใคร

เชื่อไหมล่ะ!”

“เปรียบเปรยเช่นนี้มิควรอย่างยิ่ง มิควรน�าเร่ืองส่วนตัวของผู้อ่ืน 

”

“หบุปาก เลกิเปลีย่นเร่ืองซะท!ี” หลิว่อีเ้ฉนิพดูทะลกุลางปล้อง “ลงุ

แดเนียลไปก่อเรื่องอะไรไว้”

อลิดริมีจ้องหน้าเดก็สาวทีก่�าลงัโกรธจัดตรงหน้า ดวงตาของอกีฝ่าย

ลุกโชน แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความแน่วแน่ ไม่มีวันยอมอ่อนข้อ

เขาแอบถอนใจกับตัวเอง

ท�าไมเด็กน้อยนี่ถึงท�าตัวสงบเสงี่ยมอยู่เฉยๆ ไม่เป็นนะ การเป็น

กุลสตรีผู้เรียบร้อยรู้จักกาลเทศะมันยากนักหรือไง

หลิว่อีเ้ฉนิจ้องอลิดรีิมเขมง็ ในใจรู้สกึตุม้ต่อมอยูเ่ลก็น้อย แทบไม่มี

ครั้งไหนที่อิลดิรีมมองเธอนิ่งๆ โดยไม่พูดอะไรแบบนี้ อีกฝ่ายมักจะใช้ 

ค�าพูดที่ทั้งยากและเยิ่นเย้อมาต�าหนิเธอเรื่องโน้นเรื่องนี้ ขี้บ่นจนบางครั้ง

เธอลืมไปเลยว่าอีกฝ่ายเป็นปีศาจ ขี้บ่นจนเธอลืมไปเลยว่าปีศาจตนนี้

หน้าตาหล่อเหลาน่ามองขนาดไหน

หลิ่วอี้เฉินกัดฟันแน่น “รีบบอกฉันมา อย่าบีบให้ฉันต้องใช้อ�านาจ

ของผู้ผูกพันธะออกค�าสั่งให้นายพูด!”

อิลดิรีมชะงักไปครู่หนึ่ง ก่อนจะเอ่ยอย่างช้าๆ ว่า “เธอเป็นผู้ผูก

พันธะของฉันก็จริง แต่ล�าดับชั้นของแดเนียลอยู่สูงกว่าเธอ” อีกฝ่ายเลิก

ใช้ภาษาเยิน่เย้อพลิกึพลิัน่ทีป่กตชิอบใช้ แสดงว่าตอนนีอ้ลิดริมีเริม่จรงิจงั
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ขึ้นมาแล้ว เรื่องนี้หนักหน่วงจนเขาหมดอารมณ์นั่งแต่งค�าสวยๆ เล่นลิ้น

กับคู่สนทนา

“เขาออกค�าสั่งให้นายท�าทุกวิถีทางเพื่อปิดบังฉันอย่างนั้นเหรอ”

“เขาออกค�าสั่งให้ฉันท�าทุกวิถีทางเพื่อปกป้องเธอ” อิลดิรีมตอบ

จากใจจริง “นี่เป็นวิธีที่ฉันใช้เพื่อปกป้องเธอ”

“วิธีบ้าบออะไรของนาย!” หลิ่วอี้เฉินตะคอกสวน เท้าที่ยันอยู่กับ

ก�าแพงตวัดเหวี่ยงเข้าใส่หน้าอกของอิลดิรีม

อลิดริมีถอยไปด้านหลงัเลก็น้อยแล้วสะบดัมอืเพยีงเบาๆ กค็ว้าข้อ

เท้าของหลิว่อีเ้ฉนิไว้ได้อย่างแม่นย�า เขาอาศยัทศิทางโจมตขีองอกีฝ่ายจบั

เท้าของเด็กสาวดึงไปข้างหลัง สกัดแรงโจมตีของอีกฝ่ายได้ทั้งหมด

หลิ่วอี้เฉินเสียหลักล้มลงใส่อิลดิรีมเต็มแรง

จงัหวะนัน้หลิว่อีเ้ฉนินกึว่าตวัเองจะล้มลงในอ้อมอกของอกีฝ่าย แต่

อลิดริมีปล่อยเท้าของเธออย่างรวดเร็วแล้วยืน่มอืออกไปพยงุไหล่ของเธอ

ไว้ ประคองให้เธอยืนทรงตัว

หลิ่วอี้เฉินอึ้งไปชั่วขณะ ตาเหลือบมองมือที่ประคองอยู่ข้างไหล่

ของเธอ

อิลดิรีมชักมือกลับอย่างรวดเร็ว สายตาเข้มงวดท่ีแฝงด้วยความ

ปรารถนาดีจากใจจริงมองตรงมาที่หลิ่วอี้เฉิน

“เธอต้องใจเย็นก่อนนะ เสียวหลิ่ว” เขาถอนใจ “นี่เป็นแค่การ 

เริ่มต้นเท่านั้น”

ความอดึอดัพุง่เข้าเกาะกมุจิตใจของเดก็สาว อลิดริมีไม่เคยพดูแบบ

นี้กับเธอมาก่อน

เธอเริ่มเป็นห่วงลุงแดเนียลเสียแล้ว 

คุณยายของเธอให้ก�าเนิดเด็กหัวขบถสองคนแก่ตระกูลเวียลนูฟ 

คนแรกคือแม่ของเธอเอง และคนที่สองคือแดเนียล ลุงของเธอ

แม่ของเธอมคีวามสามารถโดดเด่นตัง้แต่ยงัเลก็ แต่เธอเป็นผูห้ญงิ
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ทีม่คีวามคดิเป็นของตวัเอง ไม่หวัอ่อนตามใคร แถมยงัดือ้เงยีบ ชอบแอบ

ท�าอะไรขัดค�าสั่งผู้ใหญ่อยู่ตลอด ดังนั้นคนในตระกูลจึงไม่คาดหวังอะไร

กับเธอมากนัก ขอแค่อย่าก่อเรื่องอะไรให้เดือดร้อนคนอื่นเป็นพอ

แต่ลงุแดเนยีลต่างจากแม่ เขามคีวามสามารถโดดเด่น แถมยงัยอม

ท�าตามค�าสัง่ของผูใ้หญ่ในตระกลู เดนิตามเส้นทางทีผู่ใ้หญ่วางแผนไว้ให้ 

เขามีชีวิตอยู่เพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงให้ตระกูลเวียลนูฟได้แผ่ขยาย

อ�านาจในสมาคมผู้อัญเชิญ

จนเมื่อสิบสองปีก่อน จู่ๆ ลุงแดเนียลก็ลาออกจากต�าแหน่งระดับ

สูงในฝ่ายสืบสวนอาชญากรรมโดยไม่มีสัญญาณเตือนใดๆ แถมยังย่ืน

เรื่องขอย้ายไปเป็นประธานผู้บริหารของโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในพ้ืนท่ี

ตะวันออกไกล วันนั้นเองที่ทุกคนได้เห็นด้านที่เป็นขบถในตัวลุงแดเนียล

ยิง่เป็นเดก็ดว่ีานอนสอนง่ายเท่าไร ยิง่มโีอกาสระเบดิท�าลายตวัเอง

โดยไม่มีใครคาดคิดมากขึ้นเท่านั้น

หลิ่วอี้เฉินสูดหายใจลึกแล้วพยายามปรับน�้าเสียงให้สงบนิ่งท่ีสุด 

“นายไม่พูดก็ตามใจ เดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะไปถามเขาเอง” พูดจบก็สะบัดหน้า

เดินดุ่มๆ ออกไปทันที

อลิดริมีถอนใจยาวขณะมองแผ่นหลงัของหลิว่อีเ้ฉนิทีเ่ดนิไกลออก

ไป

ก่อนเขาจะผูกพันธะกับหลิ่วอี้เฉิน เขาก็รู้แก่ใจอยู่แล้วว่าเด็กคนนี้

รับมือยาก ในแววตาของหลิ่วอี้เฉินคือเปลวเพลิงอันร้อนแรงท่ีไม่ยอม

ศิโรราบให้ใคร หากแววตาแบบนี้ไปปรากฏอยู่ในร่างของบุรุษ เขาจะผูก

พนัธะกบัอกีฝ่ายด้วยความยนิดอีย่างทีส่ดุ และจะฟมูฟักให้บรุษุผูน้ัน้กลาย

เป็นผู้น�าทัพที่แข็งแกร่งและเกรียงไกรกว่าใคร

แต่เธอเป็นเด็กผู้หญิง เขาไม่อาจใช้วิธีที่เขาเชี่ยวชาญฟูมฟักและ

เลี้ยงดูเธอให้เติบใหญ่ได้ดังที่ควรเป็น

เพราะเธอเป็นผูห้ญงิ วนัหนึง่เปลวเพลงิแห่งนกัสูท้ีโ่ชตช่ิวงชชัวาล
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อาจแปดเปื้อนด้วยมลทิน จนกลายเป็นเปลวเพลิงแบบอื่น และเขาเองก็

อาจถูกเปลวเพลิงนั้นดึงดูดให้เผลอไผล จนสุดท้ายไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่ง

ต้องถูกมอดไหม้จนวอดวาย

สายตาของเขาเลื่อนไปที่ท้องถนนนอกประตูกระจก

ทวิทศัน์ของเมอืงด้านนอกยงัราบเรียบไม่มอีะไรแปลกใหม่ ไม่ต่าง

จากทุกวันที่ผ่านมา ผู้คนเดินพูดคุยกัน บางคนจูงสัตว์เลี้ยงเดินผ่านไป

แต่เขารู้ว่า รอบปลอกคอของหมาตัวนั้นมีอักษรอาคมประทับอยู่ 

ใต้เสื้อโคตของผู้คนที่ก�าลังพูดคุยมีอาวุธซุกซ่อนไว้ ทุกคนคือหน่วยลาด

ตระเวนที่สมาคมผู้อัญเชิญส่งมาสอดแนมพวกเขา

ไม่ใช่แค่ข้างนอกนั่น ในกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาในร้านวันนี้ มีหลายคน

ที่แอบวางของบางอย่างไว้ตามมุมอับของร้าน ดักฟังทุกความเคลื่อนไหว

ภายในร้านไม่ให้คลาดสายตา

อิลดิรีมถอนใจยาว

การทะเลาะกันเมื่อครู่ คนของสมาคมก็น่าจะได้ยินหมดแล้ว

แบบนีก้ด็เีหมอืนกัน สมาคมจะได้รูว่้าหลิว่อีเ้ฉนิไม่มีส่วนเกีย่วขอ้ง

อะไรกับการกระท�าของแดเนียลแม้แต่นิดเดียว อีกไม่นาน พวกนั้นน่าจะ

ลดความระแวดระวังลง เปิดช่องให้พวกเขามีโอกาสลงมือบ้าง

แต่ว่า...อีกนานเท่าไรเล่า

สถานการณ์มาถงึขัน้นีแ้ล้ว พวกเขายงัมโีอกาสพลกิเกมอยูห่รอืไม่

“แดเนียล ครั้งนี้พระเจ้าตรัสว่าอย่างไรบ้าง...”

ศูนย์บัญชาการใหญ่ สมาคมผู้อัญเชิญ

ณ สถานคมุขงัหลกั ภายในห้องกกักนัระดบัสงูสดุของเขตควบคมุ

ระดับ S 

ประตโูลหะหนาหนกัเตม็ไปด้วยลายสลกัอกัษรอาคม นอกประตมูี

ลกูกรงเหลก็กัน้อกีชัน้ ด้านนอกลกูกรงเหลก็คอืจดุยนืประจ�าการของพศัดี
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สองนาย ผลัดเวรทุกสี่ชั่วโมง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้คุมทุกนายอยู่ในสภาพ

พร้อมปฏิบัติงานเต็มที่

พัศดีที่เพิ่งเสร็จจากกะของตัวเองเดินออกจากเขตควบคุมระดับ S 

มุ่งหน้าไปยังเขตควบคุมระดับสูง นี่เป็นคร้ังแรกท่ีเขาสองคนได้รับมอบ

หมายให้ท�างานในเขตควบคมุระดบั S จึงอดไม่ได้ทีจ่ะแอบกระซบิกระซาบ

แลกเปลี่ยนข่าวที่ตนรู้มา

“คนที่อยู่ในห้องกักกันระดับสูงสุดเป็นใครน่ะ”

“ข้างบนสั่งห้ามไม่ให้พวกเราคุยกันเรื่องนี้” ฝ่ายถูกถามท�าหน้า

เครยีด แต่ไม่ทนัไรกค็ายข่าวทีต่วัเองได้รูม้าอย่างรวดเรว็ “ได้ยนิว่ามส่ีวน

เกี่ยวข้องกับกลุ่มกบฏ”

“ว่าไงนะ”

“เป็นบุคคลส�าคัญในสิงโตเขียว ตัวอันตรายเลยละ แถมคนที่จับ

ตัวเขากลับมาก็เป็นนักล่าปีศาจด้วย”

“จริงเหรอ” พัศดีอีกคนอ้าปากค้าง “เจ้านี่ต้องถูกลงโทษอย่าง

รุนแรงในข้อหาเป็นไส้ศึกแน่ๆ”

ทั้งสองเดินพลางคุยกันไปพลาง โดยไม่รู้ตัวเลยว่าเหล่านักโทษใน

ห้องขังทั้งสองฝั่งพากันเงยหน้าขึ้นมอง แอบเงี่ยหูฟังทุกค�าพูดที่หลุดจาก

ปากพวกเขาอย่างตั้งใจ

“จะถูกเรียกตัวไปสอบปากค�าเมื่อไหร่น่ะ”

“เห็นบอกว่า ‘ยังอยู่ระหว่างพิจารณา’ นะ” ความหมายคือไม่มีวัน

ได้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดี คนในห้องขังนั้นจะไม่มีวันได้โอกาสแก้

ต่างหรือลบล้างข้อกล่าวหาให้ตนเอง จากวันนี้จนตลอดนิรันดร์

“หึ สมควรกบัสิง่ทีม่นัท�าแล้วละ แล้วเมือ่ไหร่จะเริม่ท�าทณัฑ์ทรมาน

ให้มันคายข้อมูล”

“ยังไม่ได้รับค�าสั่งเลย แต่แค่อยู่ในคุกนั่นก็น่าจะทรมานมากเกิน

พอแล้ว”
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เหล่านักโทษมองพัศดีทั้งสองที่ก�าลังเดินห่างออกไปเรื่อยๆ ต่าง

ฝ่ายต่างมองหน้ากัน แลกเปลี่ยนความคิดและอารมณ์ท่ีคนนอกไม่อาจรู้

ได้อย่างไร้สุ้มเสียง

ภายในห้องกักกันระดับสูงสุด

ห้องคมุขงัแคบเลก็สขีาวโพลน ผนงัทัง้สีด้่านรวมถงึเพดานและพืน้

เป็นสีขาวเหมือนหิมะ แสงสว่างส่องมาจากมุมห้องทั้งแปดด้าน แสงขาว

จัดจ้านจนรู้สึกบาดตา

ภายในห้องนัน้มคีนอยูเ่พยีงคนเดยีว เขาสวมชดุนกัโทษสขีาว ตาม

ตัวไม่มีบาดแผลแม้แต่น้อย เมื่อเทียบกับนักโทษคนอื่นในคุกแห่งนี้แล้ว 

นับว่าความเป็นอยู่สุขสบายกว่าพอสมควร หากไม่ใช่เพราะมือทั้งสองถูก

ตรึงไว้เหนือศีรษะด้วยโซ่ตรวน คงมองไม่ออกเลยว่าเป็นนักโทษที่ถูกคุม

ขัง

แต่ความจริงต่างจากสิ่งที่เห็น

เหงื่อเย็นเยียบผุดเต็มร่างของแดเนียล หลังจากถูกจับ เขาก็ถูก

ส่งตัวมาที่คุกแห่งนี้ แม้ไม่มีกระบวนการสอบปากค�าใดๆ แต่อาคมอัน

รุนแรงภายในห้องสร้างแรงกดดันให้ร่างกายของเขาอย่างมหาศาล  

พละก�าลงัในร่างกายของเขาถกูสบูออกไปอยูต่ลอดเวลา รูส้กึเหมอืนเป็น

ไข้หวัดใหญ่ กล้ามเนื้อปวดเมื่อยและครั่นเน้ือคร่ันตัว เด๋ียวก็ปวดมาก 

เดี๋ยวก็ปวดน้อย ไม่อาจกะเกณฑ์อะไรได้เลย ผิวหนังทุกตารางนิ้ว เส้น

ประสาททุกเส้น กล้ามเนื้อทุกมัด สัมผัสได้เพียงความเจ็บแปลบที่แล่น

พล่านไปทัว่ การท�าทณัฑ์ทรมานด้วยการเฆีย่นตยีงัสขุสบายกว่านีม้ากนกั

เขาเคยได้ยินว่า นี่คือความรู้สึกของปีศาจท่ีติดอยู่บนโลกมนุษย์

โดยไม่มีนายผู้ผูกพันธะ

สติสัมปชัญญะของเขาตื่นตัวเต็มที่ เขาไม่อาจนอนหลับ ไม่อาจ

สลบหมดสต ิทีผ่่านมา เขาสามารถคกุเข่าอธษิฐานในโบสถ์ได้สามวนัสาม

คืน ความแข็งแกร่งของจิตใจและความอดทนของเขาสูงกว่าคนท่ัวไป
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หลายเท่า แต่ความเจ็บปวดตามร่างกายในเวลานี้รุนแรงจนเขาไม่อาจ

รวบรวมสมาธิเพื่ออธิษฐาน ทันทีที่เขาพยายามหยุดคิด ส่วนหนึ่งใน

ร่างกายก็จะเจ็บแปลบรุนแรงจนทนไม่ไหว เมื่อเวลาผ่านไปนานเข้า เขา

จึงไม่อาจใช้ความคิดใดๆ ได้อีก ท�าได้เพียงปล่อยให้ความเจ็บปวดและ 

ความสิ้นหวังกัดกร่อนจิตใจอันแน่วแน่ไปเรื่อยๆ

“...ท�าไมจึงทอดทิ้งลูก ท�าไมจึงไม่ช่วยลูก...” แดเนียลพึมพ�าด้วย

เสียงอันแหบห้าว

เขาทอดสายตาลงมองพืน้ หยาดเหงือ่ที่ไหลจากตวัเขาหยดลงนอง

รวมกันกลายเป็นแอ่งน�้า สะท้อนเงาใบหน้าของเขาเอง

สมยัทีเ่ขายงัเป่ียมด้วยอ�านาจและความทะเยอทะยาน เขาเคยเข้า

มาในสถานคุมขังหลักนับครั้งไม่ถ้วน ทุกครั้งก็จะพานักโทษวายร้ายทั้ง

หลายเข้ามารบัการลงโทษ แต่เขาในเวลานี ้สภาพน่าสมเพชยิง่กว่านกัโทษ

ทั้งหลายที่เขาเคยจับมาที่นี่อย่างเทียบชั้นกันไม่ได้

หากไม่ใช่เพราะความฝันคร้ังนัน้ เขาคงไม่ต้องเผชญิกบัจดุจบแบบ

นี้...

คนที่ใช้ชีวิตอยู่ในความมืด วันหนึ่งพลันได้เห็นแสงสว่าง คนที่ใช้

ชวีติอยูบ่นดนิแดนแห่งความมดืมดิและสิน้หวงั วนัหนึง่พลนัมแีสงอนัอบอุน่

สาดส่องลงมา

มโนภาพและถ้อยค�าที่ประทับแน่นในจิตใจเมื่อสิบสองปีก่อน ผุด

ขึ้นมาในสมองของเขาอีกครั้ง

เขารู ้เขาต้องน�าแสงสว่างและความหวงัไปสูท่ีแ่ห่งนัน้ ดนิแดนแห่ง

ความมืดมิดที่ถูกพระผู้เป็นเจ้าทอดทิ้ง

ถ้าเช่นนั้น ภารกิจของเขาสิ้นสุดลงแล้วหรือ

หรือเวลานี้ เขาเองก็ถูกพระผู้เป็นเจ้าทอดทิ้งด้วยเช่นกัน


