
Chapter 01

ดวงดาวแห่งโชคลาภจากบูรพาทิศ 

เหยียบย่างสู่ที่ราบสูงแดนตะวันตก



เฮ่อฝูซิง นั่งอยู่บนที่นั่งแบบขั้นบันไดกลางห้องเรียนทรงครึ่ง

วงกลม กลืนไปกับฝูงชนจ�ำนวนมหำศำล ดวงตำของเขำมองตรงไป

ด้ำนหน้ำด้วยควำมงุนงง

อำจำรย์ประจ�ำวชิำนีเ้ป็นชำยร่ำงท้วมวยักลำงคนชือ่ ชไนเดอร์ 

เวลำนี้เขำก�ำลังยืนอยู่บนเวทีขนำดใหญ่หน้ำห้อง มือหนึ่งถือขวดแก้ว 

อีกมือบิดเปิดฝำขวดอย่ำงทะนุถนอมรำวกับนักชิมมือฉมังที่ก�ำลังจะ

ลิ้มลองไวน์รสเลิศ กลิ่นน�้ำมันเครื่องยนต์จำงๆ ฟุ้งกระจำยไปทั่วห้อง

ตำลุงนี่ท�ำอะไรของเขำเนี่ย ฝูซิงขมวดคิ้ว ตำจ้องทุกควำม

เคลื่อนไหวของอีกฝ่ำยด้วยควำมเคลือบแคลง แม้เขำจะเข้ำเรียนที่นี่

ได้สองวันแล้ว แต่ก็ยังไม่อำจท�ำใจเชื่อทุกสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้ำ ทั้งยัง

นึกสงสัยด้วยซ�้ำว่ำเรื่องทั้งหมดเป็นเพียงละครตบตำ

...ละครตบตำที่ครอบครัวเขำจัดฉำกขึ้นมำ เพื่อลงโทษที่

คะแนนสอบวัดระดับเข้ำม.ปลำยของเขำต�่ำยิ่งกว่ำดัชนีมวลไขมันใน

ร่ำงกำย

ชไนเดอร์เขย่ำขวดเล็กน้อยแล้วเทของเหลวใสๆ ภำยในขวด

ลงเหนอืพืน้หนิอ่อน เขำปล่อยให้วงน�ำ้มันรปูทรงขยกุขยกันองไหลไป

ตำมพื้น แล้วหยิบไม้ขีดไฟออกมำถูกับกลักให้เกิดเปลวไฟ จำกนั้นก็

โยนไม้ขดีท่ีมีไฟลกุโชนลงบนกองน�ำ้มันด้วยท่วงท่ำอนัสง่ำงำม กองไฟ

สว่ำงวำบลุกพึ่บขึ้นมำในพริบตำ
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“เชีย่!” เขำหลดุอทุำนด้วยควำมตกใจ เล่นใหญ่ไปแล้วมัง้! คน

สวิสเขำสอนหนังสือกันแบบนี้เหรอ ส�ำนักงำนใหญ่ขององค์กำร

สหประชำชำตอิยู่ทีน่ีน่ะเว้ย ท�ำไมอำจำรย์ท�ำตวัอย่ำงกบัผูก่้อกำรร้ำย

เลย!

กระนัน้ ร่ำงอ้วนเตีย้กลบัไม่ถูกเปลวเพลงิโหมเข้ำกลนืกนิ เปลว

ไฟแหวกออกไปรอบด้ำนรำวกับต้นหญ้ำที่ถูกลมพัด ประหนึ่งว่ำมี

ก�ำแพงที่มองไม่เห็นคั่นกลำงระหว่ำงร่ำงของอำจำรย์กับเปลวเพลิง  

ฝูซิงจ้องตำค้ำงอย่ำงตื่นเต้นตกตะลึง

“นีเ่ป็นค่ำยอำคมขัน้พืน้ฐำน เม่ือครูน่ีค้รกู�ำหนดเงือ่นไขให้ค่ำย

อำคมนี้สกัดธำตุไฟ เปลวเพลิงจึงไม่สำมำรถลุกลำมเข้ำมำในรัศม ี

ห้ำสบิเซนตเิมตรรอบบรเิวณทีค่รยูนือยู ่เมือ่พลงัอำคมแขง็แกร่งมำก

ขึ้น ประเภทและอำณำเขตของค่ำยอำคมก็จะขยำยเพ่ิมตำมไปด้วย 

ท�ำให้สำมำรถสกัดกั้นสิ่งใดก็ตำมจำกพื้นที่ที่ก�ำหนด”

ชไนเดอร์อธิบำยอย่ำงเนิบช้ำด้วยท่วงท่ำสง่ำงำม จำกนั้นจึง

ควกัขวดเพรยีวบำงใบหนึง่ออกมำจำกกระเป๋ำหน้ำอก พรมผงแป้งใน

ขวดลงบนกองเพลิง แล้วเปลวไฟก็ดับหำยไปในพริบตำ เหลือเพียง

ควันด�ำหนำคลุ้งกระจำยไปทั่ว นักเรียนที่นั่งอยู่แถวหน้ำสุดพำกันไอ

ค็อกแค็ก หลำยคนรีบหยิบสมุดโน้ตออกมำบังควันไม่ให้เข้ำจมูก

ฝูซิงกลืนน�้ำลำย ตำยังจ้องตรงไปที่หน้ำห้องเรียน

ชไนเดอร์ดีดนิ้ว แฟรี่ตัวจิ๋วปรำกฏออกมำพร้อมผ้ำขี้ริ้วและถัง

น�้ำในมือ เหล่ำแฟรี่จัดกำรเก็บกวำดเศษขี้เถ้ำบนพื้นจนสะอำดเอี่ยม

ในอึดใจ

แสดงว่ำ...นี่เป็นเรื่องจริง พ่อกับแม่ไม่ได้หลอกเขำ โรงเรียน

ของเขำไม่ใช่โรงเรียนของมนุษย์ธรรมดำ...
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งั้นขอย้อนกลับไปเริ่มเล่าตั้งแต่ต้นแล้วกัน

เขำชื่อ เฮ่อฝูซิง เป็นนักเรียนอำยุสิบแปดปีธรรมดำๆ คนหนึ่ง 

เพิ่งสอบวัดระดับเข้ำม.ปลำยไปเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่ำนมำ—ใช่ สอบ

เข้ำม.ปลำยตอนอำยุสิบแปดนี่ละ เพรำะร่ำงกำยอันอ่อนแอที่สวรรค์

มอบให้แต่ก�ำเนิด ท�ำให้เขำต้องพักกำรเรียนไปถึงสองปี วันประกำศ

ผลสอบ ขณะทีท่กุคนก�ำลงันัง่กนิข้ำวเยน็ พ่อแม่และพีส่ำวกเ็ล่ำควำม

ลับสุดยอดของตระกูลที่พวกเขำเก็บง�ำไว้ด้วยสีหน้ำเคร่งเครียด

“พวกเรำกลัวแสงอำทิตย์ ท�ำให้ออกไปข้ำงนอกได้เฉพำะตอน

กลำงคืน แต่ร่ำงกำยของพวกเรำแข็งแรงและอำยุยืนยำวกว่ำมนุษย์

ธรรมดำ อีกอย่ำงคือ พวกเรำชอบกลิ่นเลือดสด...”

“สรุปสั้นๆ คือ พวกเรำไม่ใช่มนุษย์ธรรมดำ” คุณพ่อเฮ่อ 

ประกำศก้อง

ค�ำประกำศอนัเลือ่นลัน่ฟ้ำดนิท�ำให้เฮ่อฝซูงิตะลงึงนั เมือ่เรยีก

สติกลับมำได้ ควำมเศร้ำก็ถั่งโถมเข้ำมำแทนที่

ไม่นกึเลยว่ำคะแนนของเขำจะเลวร้ำยถงึขัน้ท�ำให้พ่อเสยีใจจน

เสียสติ...

“ฝูซิง นี่เป็นเรื่องจริงนะจ๊ะ” หลินหลินพูดด้วยรอยยิ้ม 

หลินหลิน คือแม่ของเขำ ชื่อจริงว่ำ ฝูหลิน ส่วนหลินหลินเป็น

ชื่อเล่น เธอชอบให้คนในบ้ำนเรียกเธอด้วยชื่อเล่น เพรำะฟังดูอ่อน

เยำว์กว่ำ

ฝูซิงหัวเรำะแห้งๆ “เอ่อ งั้นเหรอครับ...” เอำยังไงดีล่ะเนี่ย 

กระทั่งแม่ก็สติเลอะเลือนตำมพ่อไปด้วย เขำควรท�ำยังไงดี เรียกรถ

พยำบำลดีไหม

“ไม่ต้องท�ำหน้ำเอ๋อหรอกน่ำ” พีส่ำวคนโตแห่งบ้ำนตระกลูเฮ่อ

—เฮ่อฝูชิง กินบะหมี่ในชำมของตัวเองด้วยสีหน้ำเรียบเฉย “เรื่องนี้
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อำจจะเกินขอบเขตกำรประมวลผลของสมองนำยไปหน่อย แต่เป็น

เรื่องจริงแน่นอน”

“พี่ต่ำงหำกที่หน้ำเอ๋อ!”

ขนำดพีส่ำวของเขำยงัพดูแบบนี ้งัน้กอ็ำจจะพอเชือ่ได้นดิหน่อย 

ละมั้ง ฝูชิงเป็นคนใจเย็นและฉลำดที่สุดในบ้ำน ไม่น่ำเสียสติตำม 

คนอื่นไปด้วยแน่

สงสัยพ่อผู้มีอำชีพเป็นนักเขียนจะอำกำรก�ำเริบเพรำะท�ำงำน

หนกัเกนิไปอกีแล้ว พ่อถึงใช้ค�ำพดูเหนอืจรงิมำอธบิำยเรือ่งธรรมดำๆ 

ในชีวิตแบบนี้ แต่ก็ยังดีกว่ำครั้งก่อนตอนที่พ่อคร�่ำครวญด้วยสีหน้ำ

เศร้ำสลดว่ำ 

“เป็นอกีคราทีจ่ติวญิญาณแห่งอสิรชนต้องยอมจ�านนต่อความ

เป็นจริงอันโหดร้ายที่เกิดจากด้านมืดอันอัปลักษณ์ของมวลมนุษย์”

คนในบ้ำนไม่มีใครเข้ำใจว่ำพ่อพดูถงึอะไร สดุท้ำยถงึได้รูว่้ำพ่อ

ก�ำลังบ่นเรื่องร้ำนบะหมี่หอยนำงรมเจ้ำประจ�ำที่พ่อต้องซื้อกินทุกวัน

พุธ เพรำะจู่ๆ ร้ำนก็หยุดโดยไม่มีสำเหตุ

“เอ่อ...แล้วยังไงต่อครับ” ในเมื่อไม่ใช่มนุษย์ งั้นพวกเขำเป็น

อะไรล่ะ ผีดูดเลือด? ปีศำจ? หรือมนุษย์ต่ำงดำว? เอ...แต่ไม่ว่ำจะ

เป็นอันไหน ก็น่ำจะเป็นแค่ค�ำเปรียบเปรยเฉยๆ แหละนะ

“ตัวตนที่แท้จริงของพวกเรำทุกคนในตระกูลเฮ่อก็คือ—”  

เฮ่อเสวยีนอีส้ดูหำยใจลกึ “ปีศำจค้ำงคำว พ่อเป็นปีศำจค้ำงคำวเลอืด

บริสุทธิ์ ส่วนหลินหลินเป็นเลือดผสมระหว่ำงมนุษย์กับปีศำจค้ำงคำว 

ดังนั้นพวกลูกจึงเป็นปีศำจค้ำงคำวเลือดผสมสำมในสี่”

“หำ!?” ท�ำไมค�ำตอบย้อนไปถึงเรื่องสำยเลือดบรรพบุรุษของ

เขำล่ะเนีย่ โอเค เขำยอมแพ้แล้ว เขำไม่รูจ้รงิๆ ว่ำปีศำจค้ำงคำวทีพ่่อ

พดูถึงเป็นค�ำอปุมำอปุไมยอะไร หมำยถงึมคีวำมสขุจนอยำกเต้นเพลง
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ค้ำงคำวกินกล้วย? หรือหมำยถึงอย่ำงอื่น? “แล้วยังไงต่อครับ”

“ดังนั้น ลูกต้องไปเข้ำเรียนที่โรงเรียนนี้” หลินหลินหยิบซอง

เอกสำรสีครีมออกมำยื่นให้ฝูซิง

“หำ!?” เขำไม่เห็นควำมเชื่อมโยงระหว่ำงสองเร่ืองนี้เลย  

ค�ำพูดละเมอเพ้อพกของพ่อเก่ียวอะไรกับเรื่องโรงเรียน หรือตอนนี้

รัฐบำลมีโครงกำรให้ทุนกำรศึกษำสนับสนุนกลุ่มชำติพันธุ ์ปีศำจ

ค้ำงคำว?

ฝูซิงดึงเอกสำรออกมำจำกซองแล้วอ่ำนข้อควำมที่หัวกระดำษ 

“ชำลอมอะคำเดมี่ โรงเรียนส�ำหรับสิ่งมีชีวิตเผ่ำพันธุ์พิเศษ...?” สิ่งมี

ชีวิตเผ่ำพันธุ์พิเศษแปลว่ำอะไรน่ะ หรือจะเป็นชื่อหลักสูตรแนวใหม่

ของโรงเรียนติวสอบ?

“ใช่แล้วละ ที่นี่เป็นโรงเรียนที่รับสอนสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่ไม่ใช่

มนุษย์โดยเฉพำะ”

“นำยสอบตดิโรงเรยีนเอกชนทีท่ัง้แพงทัง้ห่วย ถ้ำไปเรยีนทีน่ัน่

ไม่ต่ำงอะไรจำกกำรเอำเงินโยนทิ้งแม่น�้ำ แถมเรียนไปก็ไม่ได้ควำมรู้

อะไรที่เป็นประโยชน์กลับมำสักอย่ำง ครอบครัวเรำไม่มีเงินส่งเสีย

นำยเรียนที่แบบนั้นหรอก”

ฝูซิงพยำยำมแก้ต่ำงให้ตัวเองด้วยควำมไม่พอใจ “ผมสอบได ้

ที่นั่นเพรำะมีเหตุผลของผมหรอก—”

“ใช่ๆ พีรู่ห้รอกน่ำ วชิำสงัคมอ่ำนเลขข้อผดิท�ำให้ฝนค�ำตอบผดิ

ท้ังแผ่น วชิำเลขไม่ทนัเหน็ว่ำหน้ำสดุท้ำยยงัมคี�ำถำมอกีข้อ วชิำภำษำ

จนีนำยกเ็ขยีนชือ่ตวัเองกบัชือ่โรงเรยีนลงไปในกระดำษส�ำหรบัเขยีน

เรียงควำม แถมยังอวดดีแต่งกลอนของตัวเองใส่ลงไปอีก ส่วนวิชำ

วทิยำศำสตร์นำยห่วยอยูแ่ล้ว ต่อให้ไม่เกดิข้อผดิพลำดอะไรกค็ะแนน

แย่อยู่ดี” เฮ่อฝูชิงแคะหูอย่ำงเกียจคร้ำน “สอบแค่ครั้งเดียวแต่ท�ำ
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พลำดได้เยอะขนำดนี้ ไม่ธรรมดำเลยจริงๆ พี่ว่ำนำยต้องเป็นมือวำง

อันดับหนึ่งในจักรวำลของคนซื่อบื้อแน่นอน”

แม้ว่ำค�ำพูดของเฮ่อฝูชิงจะระคำยหูอยู่ไม่น้อย แต่สิ่งที่เธอพูด

มำก็เป็นเรื่องจริง

ฝูซิงเถียงไม่ออก ได้แต่ถอนใจอย่ำงหนักหน่วงเพรำะเถียงไม่

ชนะ เขำพลิกเปิดเอกสำรดูผ่ำนๆ แล้วก็ต้องตกใจเมื่อพบว่ำโรงเรียน

แห่งนี้อยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ “ชำลอมอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์เหรอเนี่ย”

“ใช่สิ”

“จะพูดให้ถูกกว่ำนั้นคือตั้งอยู่ในซอกหลืบหนึ่งของเทือกเขำ

แอลป์ เพรำะโรงเรียนประเภทนี้สร้ำงในท่ีสะดุดตำเกินไปไม่ได้อยู่

แล้ว” เฮ่อเสวียนอี้อธิบำยอย่ำงใจเย็น สีหน้ำเคร่งขรึมและเอำจริง

เหมือนผู้ผ่ำนประสบกำรณ์มำก่อน

“งั้นก็น่ำจะสร้ำงบนเทือกเขำหิมำลัยไปเลยนะครับ ผมจะได้ขี่

จำมรีไปเรียน ว่ำแต่...เรียนโรงเรียนแบบนี้น่ำจะแพงกว่ำโรงเรียน

เอกชนอีกนะครับ”

ใบหน้ำของเฮ่อเสวียนอี้ปรำกฏรอยยิ้มเยือกเย็นที่ยำกจะคำด

เดำว่ำก�ำลังคิดอะไร “ค่ำเล่ำเรียนฟรีทั้งหมด แถมยังมีทุนกำรศึกษำ

ให้ด้วย”

“จริงเหรอเนี่ย”

สวสัดกิำรดอีะไรขนำดนี ้รูส้กึเหมอืนเป็นขบวนกำรต้มตุน๋อะไร

แบบนั้นเลย...ท�ำเอำเขำอดไม่ได้ที่จะนึกนับถือควำมตั้งใจของแก๊ง 

ต้มตุ๋นที่อุตส่ำห์บินข้ำมน�้ำข้ำมทะเลจำกสวิตเซอร์แลนด์มำหลอกต้ม

กันถึงที่นี่ สมัยนี้หำคนที่ทุ่มเทท�ำงำนขนำดนี้ได้ไม่เยอะแล้วนะเนี่ย

ฝูซิงพลิกอ่ำนเอกสำรต่อไปเรื่อยๆ นอกจำกข้อมูลทั่วไปที่ควร

รูก่้อนเข้ำเรยีนทีโ่รงเรยีนแห่งนีแ้ล้ว ยงัมศีพัท์แสงแปลกๆ อีกมำกมำย
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ปนอยู่ในเนื้อควำมด้วย เช่นว่ำ ค�ำสำป สังคมมนุษย์ ยุคแรกแห่งกำร

ก�ำเนิดปีศำจ สปีชีส์ทุติยภูมิ สปีชีส์เลือดผสม ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่อยู่

เหนือควำมเข้ำใจของเขำไปหลำยขุม

อำ...เขำเข้ำใจแล้ว

รอยยิ้มปรำกฏที่มุมปำกของฝูซิง เขำแกล้งท�ำเป็นพยักหน้ำ

อย่ำงเข้ำอกเข้ำใจแล้วหันไปหำเฮ่อเสวียนอี้ “พ่อครับ นี่คือต้นฉบับ

นยิำยเรือ่งใหม่ของพ่อใช่ไหม อมื ผมว่ำพลอ็ตน่ำสนใจดนีะครบั ส�ำนกั-

พิมพ์น่ำจะรับพิจำรณำแหละ เพรำะช่วงนี้นิยำยแฟนตำซีก�ำลังฮิต”

“พ่อไม่เขียนนิยำยหลอกเด็กอะไรแบบนั้นหรอกนะ!” เฮ่อ-

เสวยีนอีถ้ลงึตำจ้องลกูชำยเขมง็ “ลกูยงัไม่เข้ำใจอกีเหรอว่ำเกดิอะไร

ขึ้น ท้ังหมดท่ีพ่อพูดมำเป็นเรื่องจริงนะ ลูกเป็นปีศำจค้ำงคำว และ

ตัง้แต่เดอืนกนัยำยนเป็นต้นไป ลกูต้องเข้ำเรยีนทีน่ี ่ทีโ่รงเรียนส�ำหรับ

เผ่ำพันธุ์พิเศษอย่ำงพวกเรำโดยเฉพำะ!”

“โอเคครับ เรื่องจริงก็เรื่องจริง” เฮ่อฝูซิงเกำหัวแกรกๆ “แล้ว

ท�ำไมถึงเพิ่งมำบอกผมเอำตอนนี้ล่ะครับ”

ตลอดสิบแปดปีทีผ่่ำนมำ เขำใช้ชวีติเหมอืนมนษุย์ธรรมดำ อนั

ที่จริงออกจะธรรมดำจนเขำรู้สึกเหนื่อยหน่ำยหน่อยๆ ด้วยซ�้ำ ท�ำไม

ไม่บอก ‘ควำมจริง’ ที่ว่ำให้เขำรู้เร็วกว่ำนี้อีกสักหน่อย ชีวิตเขำจะได้

น่ำสนใจขึ้นอีกนิด

“ตอนแรกพวกเรำคิดว่ำลูกมีพันธุกรรมมนุษย์อยู่ในตัวมำก 

กว่ำน่ะสิ เพรำะลูกไม่มีพลังพิเศษอะไรเลย แถมลูกก็ไม่มีจุดอ่อน

เหมือนที่ปีศำจค้ำงคำวทั่วไปควรมีด้วย ลูกตำกแดดสว่ำงจ้ำข้ำงนอก

ได้ตลอดทัง้วนั ซึง่คนอืน่ในครอบครวัไม่มีใครท�ำได้เลย” เฮ่อเสวยีนอี้

ถอนใจยำว “ตอนแรกพวกเรำคิดอยู่นำนมำก ถึงแม้พวกเรำจะอยำก

ให้ลูกได้ใช้ชีวิตแบบเดิมต่อไปเรื่อยๆ แต่จะยังไงในร่ำงกำยของลูกก็
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มีเลือดของปีศำจไหลเวียนอยู่ ท�ำให้ลูกไม่เหมือนมนุษย์ทั่วไป เรำจึง

ตัดสินใจส่งลูกไปเรียนในชำลอม ที่นั่นลูกจะมีโอกำสได้เจอคนอ่ืนๆ 

ทีเ่หมอืนลกู อกีอย่ำง...คลำสเรยีนพเิศษของทีน่ัน่กน่็ำจะช่วยให้ลกูน�ำ

พลังของตัวเองออกมำใช้ได้มำกขึ้นด้วย”

“ที่ส�ำคัญกว่ำนั้นคือ พวกเรำไม่อยำกเสียเงินไปกับเร่ืองไม่มี

ประโยชน์” ฝูชิงเสริม

ฝซูงิถลงึตำจ้องพีส่ำว “พีอ่ย่ำพดูมำกน่ำ!” เดีย๋วก่อนนะ พีฝ่ชูงิ

ก็เคยไปเรียนที่ต่ำงประเทศเหมือนกันนี่นำ อย่ำบอกนะว่ำ—

“พี่ก็เรียนชั้นมัธยมที่นั่นเหมือนกันเหรอ”

“ใช่แล้วละ แต่พี่เขำเรียนโรงเรียนมัธยมของมนุษย์ธรรมดำที่

สวิตเซอร์แลนด์ แล้วก็เรียนที่ชำลอมไปพร้อมๆ กัน” เฮ่อเสวียนอ้ี

อธบิำยด้วยน�ำ้เสียงสบำยๆ “แต่สถำนกำรณ์ของลกูสองคนไม่เหมอืน

กัน พ่อคิดว่ำลูกตั้งใจเรียนที่ชำลอมแค่อย่ำงเดียวก็พอแล้ว เพรำะ

ชำลอมมช่ีองทำงทีจ่ะมอบประกำศนยีบัตรจบชัน้ม.ปลำยของโรงเรียน

มนุษย์ธรรมดำที่สวิตเซอร์แลนด์ให้ลูกได้ แล้วที่นั่นก็ไม่ได้มีแค่คลำส

เรียนส�ำหรับเผ่ำพันธุ์พิเศษอย่ำงเดียว แต่ยังมีวิชำกำรแขนงต่ำงๆ 

เหมือนโรงเรียนทั่วไปด้วย ถ้ำเรียนจบแล้ว ลูกอยำกกลับมำสอบ

มหำวิทยำลัยที่นี่ หรือจะยื่นเรียนต่อที่มหำวิทยำลัยในต่ำงประเทศ 

เหมือนพี่ฝูชิงก็ได้นะ”

ช่ำงเป็นโรงเรยีนทีส่ะดวกสบำยและตวัเลอืกหลำกหลำยอะไร

อย่ำงนี้!

“ถ้ำฝซูงิยงัไม่อยำกไปเรยีนกไ็ม่เป็นไรนะ เพรำะปีศำจค้ำงคำว

อำยุยืนมำกๆ ลูกจะสอบใหม่อีกสักร้อยรอบก็ไม่มีปัญหำ” หลินหลิน

พูดอย่ำงอ่อนโยน

“แม่ครับ ผมไม่ได้หัวขี้เลื่อยขนำดนั้นนะครับ...” เขำไม่อยำก
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เป็นเด็กเรียนซ�้ำชั้นอีกแล้ว

เฮ่อฝูซิงมองเอกสำรในมือ หูก็ฟังค�ำพูดพร�่ำไม่หยุดหย่อนของ

คนในบ้ำนไปด้วย ถึงแม้ทุกคนจะพูดเป็นจริงเป็นจัง แต่เขำก็ยังรู้สึก

ว่ำเรื่องทั้งหมดเป็นเพียงละครตบตำเพื่อหลอกให้เขำตกใจเล่น เป้ำ-

หมำยท่ีแท้จริงก็แค่ต้องกำรให้เขำยอมไปเรียนที่ต่ำงประเทศแต่โดย

ดี ยำยเป็นคนฝรั่งเศส เขำจึงเดำว่ำแปดในสิบต้องเป็นคุณยำยอำศัย

เส้นสำยสักทำงให้เขำได้เข้ำเรียนที่โรงเรียนนั้นแน่ๆ

แต่เอำจริงๆ นะ พูดกันตรงๆ ก็ได้หรอก ไม่เห็นต้องเล่นใหญ่

รัชดำลัยขนำดนี้เลย นึกว่ำก�ำลังหลอกเด็กไปหำหมอฟันกันหรือ 

ยังไง...

“ดูเหมือนลูกจะยังไม่ค่อยเชื่อใช่ไหม” เฮ่อเสวียนอี้หร่ีตำมอง

ลูกชำยที่ก�ำลังเหม่อลอยด้วยควำมเคลือบแคลง

“อ้อ เชื่อสิครับ ท�ำไมจะไม่เชื่อ” เชื่อก็บ้ำแล้ว

“แต่ปฏิกิริยำของลูกดูสงบนิ่งแปลกๆ นะ เหมือนลูกไม่ตกใจ

เลย”

“ผมตกใจอยู่ในใจน่ะ”

“อยำกให้พวกเรำแสดงพลงัพเิศษของปีศำจให้ลกูดเูพือ่พสิจูน์

ไหม” หลนิหลนิพดูยิม้ๆ “ให้คณุพ่อโชว์โดดลงมำจำกดำดฟ้ำกไ็ด้ พ่อ

ไม่เป็นไรแน่นอนเพรำะเขำบินได้”

“หำ!? ไม่ต้องหรอกครับ!” ฝูซิงรีบปฏิเสธเป็นพัลวัน เพรำะ

กลัวว่ำพ่อจะบ้ำจีต้ำมแม่ไปด้วย ถ้ำเป็นแบบนัน้จริง สงสยัเขำยงัไม่ทนั

ได้ร่วมพิธีเปิดภำคเรียน คงได้ไปร่วมพิธีเผำกงเต๊กของพ่อก่อน

แม้จะฟังดูเหลือเชื่ออย่ำงที่สุด แต่ลึกๆ เขำก็รู้สึกเชื่ออยู่บ้ำง 

เพรำะประสบกำรณ์สิบแปดปีในครอบครัวนี้ท�ำให้เขำรู้สึกเหมือนกัน

ว่ำครอบครวัเขำแตกต่ำงจำกครอบครวัทัว่ไป แต่เขำกไ็ม่อำจท�ำใจให้
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เชื่อเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ดี

ปีศำจค้ำงคำวเนีย่นะ จะเป็นไปได้ยงัไงกนั ถ้ำเป็นอย่ำงนัน้จรงิ 

แสดงว่ำตลอดเวลำที่ผ่ำนมำพ่อแม่กับพี่สำวเขำสวมหน้ำกำกกับชุด

หนงัรดัรปู ขบัรถแต่งสดี�ำระดบัพระกำฬออกไปปรำบผูร้้ำยในตวัเมอืง

เป็นประจ�ำทุกคืน?

เอ่อ...ไม่น่ำเป็นไปได้นะ เอำเป็นว่ำช่ำงเถอะ ยงัไงเรือ่งทัง้หมด

ก็คงเป็นแค่เรือ่งแต่ง ไม่ว่ำจะใช้ค�ำอธบิำยแบบไหนกไ็ม่ต่ำงกนัหรอก

เรื่องเดียวที่เขำมั่นใจคือ หลังจำกปิดเทอมฤดูร้อนสิ้นสุด เขำ

ต้องไปเรียนต่อที่สวิตเซอร์แลนด์

เอ...ไม่รู้ว่ำที่สวิตเซอร์แลนด์จะมีร้ำนเช่ำกำร์ตูนไหม

 

แล้วเวลากผ่็านไปอย่างรวดเรว็พร้อมความเคลอืบแคลงในใจ

เขำ

ต้นเดือนกันยำยน เฮ่อฝูซิงพร้อมพ่อเขำนั่งเคร่ืองบินสิบแปด

ชั่วโมง ต่อด้วยรถยนต์อีกสี่ชั่วโมง บวกกับเดินเท้ำอีกครึ่งชั่วโมง จน

มำถึงหน้ำประตูโรงเรียนชำลอมอะคำเดมี่

คลำสเรยีนของสองวนัแรกปกตดิทีกุอย่ำง เขำไม่รูส้กึถงึอะไร

ที่แปลกไปจำกธรรมดำ แม้เขำจะประหลำดใจเล็กน้อยที่นักเรียน 

ทกุคนพดูภำษำจนีได้ แต่เขำกห็ำเหตผุลมำอ้ำงให้ตวัเองเชือ่ว่ำทีน่ีค่ง

เป็น ‘โรงเรียนที่สอนด้วยภำษำจีน’

กำรใช้ชีวิตในต่ำงถิ่นที่ไม่คุ้นเคย ท�ำให้ชีวิตสองวันแรกใน

โรงเรยีนผ่ำนไปอย่ำงมนึงงด้วยอำกำรท้องเสยีและวงิเวยีน ไม่มีแก่จติ

แก่ใจจะปฏสิมัพนัธ์กบัใครที่ไหนทัง้สิน้ แม้ว่ำห้องนอนในหอพักจะเป็น

ห้องคู่ แต่รูมเมทของเขำยังไม่ย้ำยเข้ำมำ เขำจึงไม่มีใครให้คุยด้วย

เขำยงัคดิอยูเ่หมอืนเดมิว่ำชำลอมเป็นโรงเรียนมัธยมธรรมดำๆ 
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ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ทุรกันดำร กระทั่งวิชำ ‘อำคมพื้นฐำน’ เขำยังเข้ำใจ

ว่ำชือ่วชิำจรงิๆ คงเป็น ‘ภำษำศำสตร์และไวยำกรณ์’ แต่คงมกีำรแปล

ผิดพลำดเลยกลำยเป็นชื่อนี้

จนกระทัง่วนิำทนีีท้ีเ่ขำได้เหน็เป็นประจกัษ์แก่สำยตำ สมองถงึ

ประมวลผลจนเขำเชื่ออย่ำงถึงแก่นว่ำตัวเองได้ย่ำงกรำยเข้ำมำสู่ 

สถำนที่ที่ไม่ธรรมดำอย่ำงที่สุดเสียแล้ว

สมองช้ำจริงนะ เฮ่อฝูซิง

“ค่ำยอำคมใช้ส�ำหรับป้องกันเป็นหลัก แต่หำกใช้งำนอย่ำง

เหมำะสมก็อำจกลำยเป็นกับดักโจมตีศัตรูได้เช่นเดียวกัน” อำจำรย์ 

ชไนเดอร์บรรยำยต่อ “เช่นว่ำ เธออำจจะดดูอำกำศในค่ำยอำคมออก

ไปทั้งหมด”

อำจำรย์ร่ำงอ้วนใช้นิ้วมือวำดเป็นวงกลมเหนือโต๊ะหน้ำห้อง

พลำงพึมพ�ำท่องคำถำ จำกนั้นหยิบขวดแก้วที่มีแมลงสำบอยู่ข้ำงใน

ออกมำจำกใต้โต๊ะแล้วโยนแมลงสำบลงเหนือบริเวณที่วำดนิ้วไว ้

เมื่อครู่ ทันทีที่แมลงสำบร่อนลงแตะผิวโต๊ะ มันก็เริ่มดิ้นพรำดๆ และ

วิ่งพล่ำนอย่ำงต่ืนตระหนก แต่ไม่ว่ำวิ่งอย่ำงไรก็ไม่อำจออกไปจำก

พื้นที่รอบรัศมีของวงกลม เพียงชั่ววินำทีมันก็นอนแอ้งแม้งขำชี้ฟ้ำ 

กลับบ้ำนเก่ำไปอย่ำงไร้สุ้มเสียง

เฮ่อฝูซิงเบิกตำกว้ำง มองแมลงสำบท่ีหงำยท้องแน่นิ่งด้วย

สีหน้ำตื่นตะลึง

เจ๋งเป้ง! ถ้ำเขำเรียนทักษะนี้ส�ำเร็จ อีกหน่อยก็ไม่ต้องล�ำบำก

ล้ำงพืน้รองเท้ำทีเ่ลอะเศษซำกน้องปีเตอร์ตวัน้อยๆ อกีต่อไป—เดีย๋ว

ก่อน นั่นไม่ใช่ประเด็น!

นะ...นี่ก็แปลว่ำ พลังอำคมกับเวทมนตร์อะไรทั้งหลำยนั่นมีอยู่

จริงๆ บนโลกนี้เหรอเนี่ย!
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ถ้ำอย่ำงนั้นนักเรียนที่นั่งอยู่รอบๆ เขำตอนนี้ รวมทั้งอำจำรย์

ตัวอ้วนปุ๊กลุกท่ำทำงใจดีเหมือนผู้พันเคเอฟซีที่ยืนอยู่หน้ำห้องก็ไม่ใช่

มนุษย์ธรรมดำน่ะสิ? เหมือนที่พ่อบอกเขำว่ำทุกคนเป็นปีศำจ มนุษย์

หมำป่ำ แวมไพร์ หรือไม่ก็สิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชำติรูปแบบอื่นอย่ำง

นั้นหรือ

เฮ่อฝซูงิกลนืน�ำ้ลำยแล้วหนัไปมองคนทีน่ัง่อยูร่อบห้องอย่ำงอด

ไม่ได้ พูดตำมตรงว่ำเขำไม่รู้จะรับมือกับเหล่ำสิ่งเหนือธรรมชำติและ

ภตูผวีญิญำณทัง้หลำยอย่ำงไร หรอืจะพดูให้ถกูกว่ำนัน้คือ...ตอนนีเ้ขำ

รู้สึกกลัวขึ้นสมอง

ใจเยน็ก่อน อย่ำเพิง่ตืน่ตระหนก เขำเองกเ็ป็นส่วนหนึง่ของทีน่ี่ 

ไม่มเีหตผุลอะไรทีเ่ขำต้องกลวัเลย นีมั่นสงัคมโลกยคุโลกำภวิตัน์แล้ว 

ทุกคนไม่ว่ำมำจำกมุมไหนของโลกก็เป็นเพื่อนกันได้ทั้งนั้นละ...

เฮ่อฝูซิงพยำยำมปลอบตัวเองอยู่ในใจ พลำงแอบลอบส�ำรวจ

เพือ่นนกัเรยีนคนอืน่ๆ ทีอ่ยู่ในห้อง ด้วยหวงัว่ำจะมเีงือ่นง�ำอะไรทีช่่วย

ให้เขำรับมือกับสถำนกำรณ์ตรงหน้ำได้บ้ำง

สีหน้ำของทุกคนเรียบเฉย ไม่มีวี่แววประหลำดใจกับทักษะ

พเิศษเมือ่ครูข่องอำจำรย์ รปูลกัษณ์ภำยนอกของทกุคนเหมอืนมนษุย์

ธรรมดำ—เอ๋? จะว่ำไปก็ไม่ค่อยเหมือนเท่ำไหร่ นักเรียนส่วนใหญ่

ของที่นี่หน้ำตำดีผิดมนุษย์มนำทั้งนั้นเลย! ไม่ว่ำจะเป็นผู้หญิงหรือ

ผู้ชำย ไม่ว่ำจะผิวสีไหนหรือมำจำกชำติพันธุ์ไหน ล้วนมีรูปลักษณ์

ภำยนอกที่สวยหล่อสะดุดตำ เรียกได้ว่ำไปออกกล้องในรำยกำร 

‘อเมริกำส์เน็กซ์ท็อปโมเดล’ ได้สบำยๆ

ท่ำมกลำงเหล่ำนกัเรยีนนำนำชำตทิีส่วยหล่อรำวกบัเดินออกมำ

จำกแฟชั่นแม็กกำซีน มีเจ๊กหน้ำเต้ำหู้ธรรมดำๆ อย่ำงเขำปนมำด้วย

คนหน่ึง เหมือนในกล่องมำกำร็องอันเลิศหรูจำกร้ำนดังของปำรีสมี



26  Shalom Academy โรงเรียนนี้รับแต่ปีศาจ เล่ม 1

ไข่ใบชำวำงปนอยูด้่วย คณุสมบตัภิำยในแปลกแยกจำกทกุคนกแ็ย่พอ

อยู่แล้ว นี่รูปลักษณ์ภำยนอกของเขำก็หลุดธีมไม่เหมือนคนอื่นอีก!

ทีน่ีเ่ป็นโรงเรยีนเฉพำะส�ำหรบั ‘สิง่มชีวีติเผ่ำพนัธุพ์เิศษ’ จรงิๆ 

น่ะเหรอ เขำยอมรบัว่ำทีน่ีแ่ตกต่ำงจำกทีอ่ืน่ แต่ทกุคนทีน่ัง่อยู่ในห้อง

กับเขำตอนนี้ก็ดูเหมือนคนธรรมดำกันทั้งนั้นเลยนะ

“...ต่อไป เรำจะให้นักเรียนคนหนึ่งออกมำสำธิตหน้ำห้อง 

นักเรียนผมด�ำคนที่สำมนับจำกฝั่งขวำของแถวที่ห้ำ ลงมำตรงนี้”  

ชไนเดอร์มองมำที่ฝูซิงแล้วพูดด้วยรอยยิ้ม

“หำ!?” ฝูซิงเรียกสติกลับมำในทันควัน “ผมเหรอครับ”

“ใช่ เธอนั่นแหละ” ใบหน้ำของชไนเดอร์ระบำยด้วยรอยยิ้ม

อ่อนโยนขณะกวักมือเรียกฝูซิงลงมำ “ไม่ต้องตื่นเต้นหรอก”

ฝูซิงลังเลอยู่ครู ่หนึ่ง ก่อนจะท�ำใจสู้แล้วลุกขึ้นเดินลงไปที่ 

โพเดี้ยม

“เอ่อ...อำจำรย์ครับ ผมกลัวว่ำผมจะท�ำตำมที่อำจำรย์บอก 

ไม่ได้...” เขำพูดไปตำมจริง แต่ก็พยำยำมอ้อมค้อมที่สุดเท่ำที่ท�ำได้

“ไม่เป็นไรหรอก เธอถ่อมตัวเกินไป”

นี่ไม่ใช่กำรถ่อมตวัสกันดิเลยครบัอำจำรย์ “อันทีจ่ริง ผมไม่เคย

ท�ำแบบนี้มำก่อนเลยครับ” ด้วยควำมสำมำรถระดับเขำแล้ว ไม่เคยมี

ควำมจ�ำเป็นต้องถ่อมตัวมำก่อน

“จริงเหรอเนี่ย ถ้ำงั้นครูจะเป็นครูคนแรกให้เธอเอง! กำรได้

สอนคนที่เพิ่งเร่ิมต้นจำกก้ำวแรกเป็นงำนที่มีควำมสุขมำกเลยนะ”  

ชไนเดอร์ย้ิมกว้ำงด้วยควำมประหลำดใจระคนยินดี ใบหน้ำฉำยแวว

ตืน่เต้น “ไม่ต้องกงัวลหรอก ทกุเรือ่งย่อมมคีรัง้แรกด้วยกันทัง้นัน้ เธอ

จ�ำขั้นตอนที่ครูอธิบำยเมื่อครู่ได้ใช่ไหม”

เฮ่อฝูซิงลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้ำ เขำเพิ่งเข้ำใจสถำน-
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กำรณ์ตรงหน้ำอย่ำงถ่องแท้เมือ่ห้ำนำททีีผ่่ำนมำนีเ่อง ก่อนหน้ำนีเ้ขำ

ไม่รู้อะไรสักนิด และเขำไม่แน่ใจเลยว่ำตัวเองรู้จริงๆ หรือไม่ว่ำต้อง

ท�ำอย่ำงไร

“ถ้ำงั้นก็ท�ำตำมขั้นตอนที่ครูสอนได้เลย! เดี๋ยวครูจะคอยยืนดู

อยูข้่ำงๆ นีล่ะ อนัดับแรกให้เธอสร้ำงค่ำยอำคมแบบพืน้ฐำนก่อน แล้ว

จุดกองไฟเล็กๆ ไว้ตรงนี้ จำกนั้นค่อยใช้ค่ำยอำคมก�ำจัดเปลวเพลิง

ออกไป” ชไนเดอร์ตบบ่ำฝูซิงเบำๆ เป็นเชิงให้ก�ำลังใจ จำกนั้นหยิบ

ไม้ขีดก้ำนหนึ่งมำจุดไฟส่งให้เขำ “ครูจะคอยช่วยดูอยู่ข้ำงๆ เอง อย่ำ

เพิ่งดูถูกตัวเอง ลองดูก่อน มือใหม่ส่วนใหญ่จะมีพลังอันเยี่ยมยอด

ซ่อนอยู่นะ!”

ฝูซิงจ้องหน้ำชไนเดอร์ เขำมั่นใจแล้วว่ำอีกฝ่ำยต้องไม่ยอมให้

เขำกลับไปนั่งแน่นอน ไม่มีทำงเลือกนอกจำกท�ำตำมแต่โดยดี

เอำก็เอำวะ ตำยเป็นตำย ยังไงนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขำต้องขำย

ขี้หน้ำ

ฝูซิงสูดหำยใจลึก ฟันขบกันแน่น ตำทั้งสองหลับลง พยำยำม

คิดถึงสิ่งที่อำจำรย์สอนเมื่อครู่

อืม...อันดับแรกคือต้องรวบรวมสมำธิ—สมำธิ! สมำธิ! โอเค 

เย่ียมมำก ดูเหมือนตอนนี้จะมีสมำธิแล้ว หลังจำกนั้นก็ก�ำหนด

ขอบเขตท่ีต้องกำรไว้ในใจ—เอ๋? ขอบเขตเหรอ ต้องใหญ่เท่ำไหร่ล่ะ 

หนึ่งเมตรประมำณนี้ไหม ช่ำงเถอะ เอำอะไรก็ได้ไปก่อนแล้วกัน  

ยังไงก็คงท�ำไม่ส�ำเร็จอยู่แล้ว...

ขั้นตอนสุดท้ำย ก�ำหนดเงื่อนไขของค่ำยอำคม คือกำรก�ำจัด

สิ่งใดสิ่งหนึ่งออกไป หรือไม่ก็สกัดกั้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเอำไว้—เม่ือครู่

อำจำรย์บอกให้เขำก�ำจัดเปลวเพลิง งั้นตั้งเงื่อนไขเป็นก�ำจัดแล้วกัน

ฝูซิงทบทวนขั้นตอนเหล่ำนี้อยู่ในใจ แต่ตัวเขำเองกลับไม่รู้สึก



28  Shalom Academy โรงเรียนนี้รับแต่ปีศาจ เล่ม 1

ถึงควำมเปลี่ยนแปลงใดๆ แถมเสียงหัวเรำะเย้ยหยันของคนในห้อง

ยังก่อกวนเขำตลอดเวลำ เหมือนแมลงวันที่บินมำตอมให้เสียสมำธิ

“สู้ๆ นะ ใกล้ท�ำส�ำเร็จแล้วละ!” เสียงอำจำรย์ชไนเดอร์แว่วมำ

จำกด้ำนข้ำง “ฉันสัมผัสได้ถึงพลังอำคมที่ก�ำลังท�ำงำน! ถ้ำเธอเพ่ง

สมำธิมำกกว่ำนี้อีกนิด ต้องดับไฟได้แน่!”

จริงเหรอเนี่ย เขำจะท�ำส�ำเร็จเหรอ ค�ำพูดของชไนเดอร์เป็น

แรงผลกัดนัให้ฝซูงิ เขำเพ่งสมำธจิดจ่อไปทีค่่ำยอำคม คิว้ขมวดเข้ำหำ

กันจนหน้ำผำกยู่ยี่ ควำมคิดเพียงหนึ่งเดียววนเวียนอยู่ในสมอง

ก�ำจัด...ก�ำจัด...ก�ำจัด...

ก�ำจัด ก�ำจัดทุกสิ่งทุกอย่ำงนอกเหนือจำกคนที่อยู่รอบตัวเขำ

ออกไปให้หมด!

เปรี้ยง! แควก! ฟืด!

เสียงระเบิดดังลั่น เสียงฉีกแหลมแสบแก้วหู และเสียงไม้ที่

สลำยเป็นผุยผงถั่งโถมเข้ำมำในหูเขำอย่ำงพร้อมเพรียง

เขำท�ำส�ำเร็จแล้วเหรอเนี่ย!

พอได้ยินเสียง ฝูซิงก็ลืมตำแล้วมองตรงไปที่ชไนเดอร์

อำจำรย์ชไนเดอร์ยืนอยู่ที่เดิม ไม้ขีดไฟในมือสลำยกลำยเป็น

ผุยผงไปแล้ว—นอกจำกนั้น ชุดสูทที่สวมอยู่บนร่ำงอวบอ้วนก็ถูกฉีก

เป็นชิน้เล็กชิน้น้อยและปลวิว่อนไปทัว่ รำวกบัมมีอืทีม่องไม่เหน็มำดงึ

ให้ขำดออกจำกกัน!

เฮ้ย! นี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ย!

ดวงตำของเฮ่อฝูซิงกวำดผ่ำนเศษผ้ำที่ลอยว่อนกลำงอำกำศ 

และผ่ำนเส้นรอบวงรัศมีหนึ่งเมตรออกไปที่พื้น แล้วก็ต้องตกใจเมื่อ

พบว่ำท่ำมกลำงเศษผ้ำสีขำวนวลบนพื้น มีกระจุกเส้นขยุกขยุยสี

น�้ำตำลเข้มร่วงอยู่บนเวทีด้วย
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นะ...นั่นคือ...?

เขำสัมผัสได้ถึงลำงสังหรณ์อันเลวร้ำยขณะค่อยๆ หันกลับไป

มองอำจำรย์ชไนเดอร์

ผู้พันเคเอฟซีหน้ำตำใจดีที่ยืนอยู่หน้ำห้องตอนแรก กลำยเป็น

ผู้เฒ่ำเต่ำหัวใสนิ้งเวอร์ชั่นอวบอิ่ม แถมเปลือยล่อนจ้อนอีกต่ำงหำก!

เสียงจ้อกแจ้กกระหึ่มจำกทุกมุมของห้องเรียนในชั่วพริบตำ

“นะ...นี ่เธอกล้ำดยีงัไง!” ชไนเดอร์ทัง้โกรธทัง้อำย ตำถลงึจ้อง

ฝูซิงด้วยควำมโมโห

ฝูซิงรีบขอโทษเป็นพัลวัน “ขอโทษครับ! ผมขอโทษด้วยจริงๆ 

ครับ!”

เขำจะท�ำยังไงดีล่ะทีนี้! ใช่แล้ว เขำจะปล่อยให้อำจำรย์ยืน 

ขำยหน้ำอยู่อย่ำงนี้ไม่ได้

เพือ่แสดงควำมรูส้กึผดิอย่ำงจรงิใจของเขำ ฝซูงิรบีย่อตวัลงไป

แล้วยื่นมือออกมำ ตั้งท่ำจะใช้ฝ่ำมือบังของลับของชไนเดอร์จำก

สำยตำเพื่อนร่วมห้อง

“ท�ำอะไรของเธอ ไอ้เด็กโรคจิต!” ชไนเดอร์ปัดมอืฝซูงิทนัควนั 

เขำกลัวว่ำอีกฝ่ำยจะเสียบมือเข้ำมำที่หว่ำงขำ

“ผมแค่จะช่วยบงัให้อำจำรย์เท่ำนัน้เองครับ” เขำพูดด้วยแววตำ 

จริงใจ

“ไม่ต้อง!”

ชไนเดอร์ดีดนิ้ว แฟรี่ตัวจิ๋วเมื่อครู่ปรำกฏกำยออกมำอีกครั้ง 

พอเห็นสภำพของชไนเดอร์ พวกมันก็อึ้งไปชั่วขณะ ก่อนจะระเบิด

หัวเรำะเสียงดังลั่น แต่พอหันไปเห็นดวงตำที่ลุกโชนด้วยควำมโกรธ 

ของอกีฝ่ำย พวกแฟรีก่ร็บีเสกแถบผ้ำออกมำ ตวัหนึง่จบัมมุซ้ำย อกีตวั

จับมุมขวำ ช่วยกันกำงผ้ำออกแล้วขึงบังตัวชไนเดอร์ไว้
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เหตุกำรณ์ตรงหน้ำท�ำให้ฝูซิงนึกถึงภำพ ‘ก�ำเนิดวีนัส’ ที่มี 

ชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก แต่นี่อำจจะเป็นเวอร์ชั่นเซอร์เรียล...

“มองอะไร!” ชไนเดอร์ตะคอกฝซูงิอย่ำงกรำดเกร้ียว “เธอจงใจ

ใช่ไหม!”

“ไม่ใช่นะครับ!” ฝูซิงตกใจจนเผลอก้ำวถอยหลังและสะดุดล้ม

หงำยหลังใส่ที่นั่งแถวแรกของห้อง

แควก!

เสียงผ้ำฉีกขำดดังขึ้นอีกครั้ง ตำมด้วยเสียงกรีดร้องดังลั่น

“ว้ำย!” เสื้อผ้ำของนักเรียนที่นั่งแถวแรกปลิวหลุดจำกตัว

รำวกับลูกดอกที่พุ่งตำมแรงเหวี่ยง แม้แต่โต๊ะและเก้ำอ้ีก็ถูกท�ำลำย

กลำยเป็นผุยผงตำมไปด้วย

“โอ...ไม่นะ ขอโทษๆๆๆ! ขอโทษด้วยจรงิๆ!” ฝซูงิพยำยำมพยงุ

ตัวลุกขึ้นแล้วขยับออกไปข้ำงๆ

แควก! แควก! แควก!

ทุกตำรำงนิ้วที่ฝูซิงเดินผ่ำน เสื้อผ้ำจะถูกฉีกกระจำยปลิวว่อน

ไปทั่ว ตำมด้วยเสียงกรีดร้องและโวยวำยที่ท�ำให้ทุกอย่ำงยิ่งสับสน

อลหม่ำน

“เธอยงัไม่ได้สลำยค่ำยอำคม หยดุยนือยูก่บัที ่ห้ำมขยบัไปไหน

ทั้งนั้น!” ชไนเดอร์ที่มีแถบผ้ำพันเต็มตัวเหมือนมัมมี่ตะคอกเสียงดัง

ลั่นพลำงพึมพ�ำท่องคำถำ สลำยค่ำยอำคมของฝูซิง

ฝูซิงยืนตะลึงอยู่กับที่ ไม่กล้ำขยับเขย้ือนไปไหน จนกระทั่ง 

ชไนเดอร์เดนิเข้ำมำหำเขำได้โดยทีแ่ถบผ้ำไม่ถูกฉกีปลวิ ฝซูงิถงึมัน่ใจ

ว่ำค่ำยอำคมสลำยไปเรียบร้อย

ควำมอลหม่ำนจึงถูกควบคุมให้หยุดอยู ่เพียงเท่ำนั้น แต่ 

‘อุบัติภัย’ ที่เกิดขึ้นแล้ว ไม่อำจฟื้นฟูให้เป็นดังเดิมได้ทันที
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นักเรียนหลำยคนตัดสินใจคืนร่ำงเป็นภูตหรือปีศำจเพื่อไม่ให้

คนอืน่เหน็ร่ำงเปลอืยเปล่ำของตวัเอง ทีน่ัง่แถวหน้ำทีม่นีกัเรยีนนัง่อยู่

ในตอนแรก เวลำนี้มีหมำป่ำตัวหนึ่ง จิ้งจอกสองตัว และไก่ฟ้ำอีกตัว

เข้ำไปนั่งอยู่แทน

นกัเรยีนอกีกลุม่ที่ไม่สำมำรถคนืร่ำงได้ ไม่มทีำงเลอืกนอกจำก

ใช้มือปิดป้องเรือนร่ำงอันงดงำมสมบูรณ์แบบของตัวเอง แล้วนั่งอยู่

บนพืน้อย่ำงสง่ำงำมรำวกบัรปูป้ันเลอค่ำ นกัเรยีนทีเ่ป็นเผ่ำเอลฟ์และ

แฟรีก่ำงปีกทีซ่่อนไว้ออกมำ ใช้ปีกกึง่โปร่งแสงของตวัเองปกป้องร่ำง

อันเปลือยเปล่ำจำกสำยตำของคนอื่น แม้จะไม่ค่อยได้ผลนักก็ตำม

ภำพตรงหน้ำท�ำให้ฝูซิงตกตะลึง

คนกลำยร่ำงเป็นสตัว์! แถมยงัมปีีกอกี! นะ...นีมั่นเหลอืเชือ่เกิน

ไปแล้ว...

ดวงตำของฝูซิงเบิกกว้ำงเป็นไข่ห่ำน จ้องตรงไปที่สำวน้อยผม

สเีงนิทีน่ัง่เฉียงเขำไปทำงด้ำนหน้ำ ใบหขูองเธอในเวลำนีเ้ปลีย่นรูปร่ำง

จนเรยีวและแหลม ผมลืน่สลวยรำวกบัผ้ำแพรยำวคลมุเลยหน้ำอกลง

ไปถึงเอวอันเพรียวบำง อ�ำพรำงทรวดทรงอันอรชรจำกสำยตำรอบ

ข้ำง

เขำกลืนน�้ำลำยเอื๊อก

นะ...นี่มันเหลือเชื่อเกินไปแล้ว ภำพที่เห็นตรงหน้ำงดงำมจน

เขำไม่อยำกเชื่อว่ำเป็นเรื่องจริง—งดงำมเหลือเชื่อจนเขำไม่อำจละ

สำยตำ

ถ้ำหยิบมือถือออกมำถ่ำยรูปตอนนี้ เธอจะนึกว่ำเขำเป็นพวก

วิตถำรหรือเปล่ำนะ

สำวน้อยเห็นฝูซิงตะลึงจนตำค้ำง มุมปำกก็ยกข้ึนเป็นรอยยิ้ม

น้อยๆ
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ฝูซิงใจเต้นน้อยๆ แล้วยิ้มตอบกลับไปเหมือนไอ้บื้อ ฮี่ๆๆ...สวย

จังเลย...

“เธอ!”

ฝ่ำมือหนำหนักตบลงที่บ่ำของฝูซิงเต็มแรง พอหันกลับไปก็ 

เจอชไนเดอร์ท่ีมีแถบผ้ำพันเต็มตัว ตำลุกโชนถลึงจ้องอย่ำงโกรธจัด 

รูปร่ำงอนัอดุมสมบูรณ์เหมอืนตุ่มดองผักของอีกฝ่ำย ดึงเขำออกจำก

ควำมฝันสีชมพูกลับสู่โลกควำมเป็นจริงในพริบตำ

“อำจำรย์ครับ ผมขอโทษจริงๆ นะครับ ผมไม่รู้จริงๆ ครับว่ำ

จะกลำยเป็นแบบนี้—”

“ไม่ต้องพูดอะไรแล้ว” ชไนเดอร์เชิดหน้ำแล้วหันไปทำงเวที 

“ไม่ว่ำสำเหตุคืออะไร แต่นี่คือผลลัพธ์ที่เกิดจำกกำรกระท�ำของเธอ 

จบคำบเรยีนแล้วเธอกบับรำวนีต้่องอยูเ่กบ็กวำดจนกว่ำจะเรยีบร้อย!”

“บรำวนี่?” ไม่ใช่ขนมหรอกเหรอ

พอนักเรียนคนอื่นแยกย้ำยไปแล้ว เขำจึงได้รู ้ว่ำบรำวนี่ที ่

ชไนเดอร์พูดถึง คือแฟรี่ตัวน้อยที่บินไปบินมำพวกนั้นนั่นเอง

แฟรี่บินร่อนทั่วห้องพลำงเก็บกวำดเศษซำกแห่งภัยพิบัติอย่ำง

รวดเร็ว ส่วนฝูซิงรับผิดชอบเอำขยะชิ้นใหญ่ๆ ออกไปทิ้งในต�ำแหน่ง

ที่แฟรี่บอก ระหว่ำงที่บินไปบินมำ เหล่ำแฟรี่ก็คุยกันด้วยภำษำอะไร

สกัอย่ำงทีฝ่ซูงิฟังไม่เข้ำใจ แต่เดำจำกสหีน้ำ พวกเขำคงก�ำลงับ่นด้วย

ควำมไม่พอใจ แถมบำงครั้งยังตะคอกใส่ฝูซิงด้วยเสียงแหลมแสบ

แก้วหูอีกต่ำงหำก

ไหนๆ ก็ชื่อเหมือนขนมแสนอร่อยแบบนั้นแล้ว น่ำจะท�ำตัวให้

อ่อนโยนกว่ำนี้สักหน่อยนะ...ฝูซิงเก็บกวำดพลำงบ่นอุบอิบอยู่ในใจ

มำคิดดูอีกที เขำเองก็ไม่ค่อยอยำกเชื่อเลยว่ำตัวเองจะสร้ำง

ควำมวุน่วำยใหญ่โตขนำดนัน้ เขำมพีลงัท�ำลำยล้ำงมหำศำลขนำดนัน้
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เชียวหรือ

ฝซูงิครุน่คดิอยูค่รูห่นึง่แล้วก้มหน้ำลงมองมอืทัง้สองของตวัเอง 

พยำยำมหวนนึกถึงควำมรู้สึกเมื่อครู่

แต่ต่อให้เป็นอย่ำงนั้นจริงๆ แล้วยังไงล่ะ

ทกัษะกำรฉกีเสือ้ผ้ำระดบัล�ำ้เลศิ ไม่ใช่เรือ่งน่ำยนิดอีะไรเท่ำไหร่ 

ถ้ำพดูออกไปรงัแต่จะท�ำให้คนอืน่นกึว่ำเขำเป็นพวกวติถำรเสยีเปล่ำๆ

 

หลงัจากเกบ็กวาดทีเ่กดิเหตอุย่างรวดเรว็แล้ว ระฆงับอกเวลา

เข้ำเรียนคลำสต่อมำก็ดังขึ้น ฝูซิงลุกจำกที่นั่งแล้วมุ่งหน้ำไปยัง

ห้องเรียนถัดไปอย่ำงรวดเร็ว

คำบสุดท้ำยในตำรำงเรียนวันนี้เขียนไว้ว่ำเป็นชั่วโมงโฮมรูม 

เขำต้องกลับไปที่ห้องเรียนประจ�ำของเขำ

ห้องเรยีนของเฮ่อฝซูงิคอืห้อง C เขำอ่ำนค�ำชีแ้จงในตำรำงเรียน

แล้วมุ่งหน้ำไปยังที่หมำย

ชัว่โมงโฮมรมูจะเป็นยงัไงนะ อำจำรย์ประจ�ำชัน้ของเขำจะเป็น

คนยงัไง แล้วเขำจะอยู่ห้องเดียวกับใครบ้ำง แต่ยงัไงกค็งไม่มีใครเป็น

มนุษย์ธรรมดำอยู่ดีแหละ

เขำเดินขึ้นชั้นบนแล้วเลี้ยวตรงหัวมุม สุดทำงเดินคือประตูไม้

ซีดำร์ที่มีตัวอักษร C สีทองประทับไว้

ฝซูงิเดนิไปทีป่ระตแูล้วเลือ่นเปิดอย่ำงแผ่วเบำ เสยีงโหวกเหวก

ดังลอดช่องประตูออกมำจำกด้ำนใน

ภำยในห้องอันกว้ำงขวำงปูด้วยพรมสีน�้ำเงินและม่วงแดง ข้ำง

ผนงัมเีตำผงิ เหนอืผนงัมีรปูวำดและรปูสลักแขวนประดบัเตม็ไปหมด 

ภำยในห้องมีโซฟำวำงไว้สองสำมชุด เป็นสีน�้ำเงินและม่วงแดง 

เช่นเดียวกับพรมห้อง
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นอกจำกโซฟำขนำดยกัษ์แล้ว ยงัมีเก้ำอีน้ัง่บนุวมหนำและเก้ำอี้

โซฟำแบบเดี่ยวทั้งขนำดเล็กและขนำดใหญ่ตั้งกระจำยอยู่ทั่วห้อง 

ก�ำแพงทั้งสองด้ำนบิวด์อินด้วยตู้ยำวสไตล์คลำสสิก ด้ำนล่ำงของตู้มี

ตู้เตี้ยๆ ที่บุด้วยนวมหนำนุ่มย่ืนออกมำ สำมำรถใช้เป็นที่นั่งได้เช่น

เดียวกัน ด้ำนในสุดของห้องมีโต๊ะไม้แท้ขนำดยักษ์ตั้งตระหง่ำน ข้ำง

โต๊ะคือกระดำนด�ำแบบเล่ือนได้ เหนือเพดำนมีโคมระย้ำประดับ

คริสตัลสวยงำมแขวนประดับ

อำจำรย์ประจ�ำชั้นห้อง C ยังไม่มำ ภำยในห้องมีนักเรียนอยู่

ประมำณย่ีสิบคน ส่วนใหญ่เริ่มจับกลุ่มกันเป็นกลุ่มเล็กๆ สองหรือ

สำมคน นั่งกระจำยกันอยู่ทั่วห้อง

ฝูซิงกวำดตำส�ำรวจทั่วห้องแล้วเดินไปที่มุมว่ำงมุมหนึ่ง เขำ

สังเกตว่ำผู้หญิงคนหนึ่งหันมำมองตอนที่เขำเดินเข้ำมำ แล้วเขำก็จ�ำ

ได้ว่ำเธอคือผู้หญิงที่แปลงร่ำงเป็นจิ้งจอกในคลำสเรียนเมื่อครู่

เพื่อนร่วมห้องของเขำเป็นปีศำจจิ้งจอกเหรอเนี่ย ไม่รู้เธอจะ

ชอบกินเต้ำหู้ทอดไหม เพรำะปีศำจจิ้งจอกในมังงะญี่ปุ่นทุกเล่มที่เขำ

เคยอ่ำนก็ชอบกินเต้ำหู้ทอด พอฝูซิงหย่อนตัวลงนั่งก็รู้สึกว่ำมีมือของ

ใครคนหนึ่งแตะที่บ่ำเขำ พอหันไปก็เห็นเด็กสำวหน้ำตำสวยหมดจด

แบบชำวเอเชียคนหนึ่งน่ังอยู่ข้ำงๆ อีกฝ่ำยมีเรือนผมสีด�ำขลับ แต่

ดวงตำเป็นสีน�้ำเงินกระจ่ำงเหมือนทะเลสำบน�้ำลึก เครื่องหน้ำของ

เธอหวำนละมุนชวนมอง ชุดผ้ำชีฟองสีฟ้ำอ่อนสวมทับบนผิวขำวผ่อง 

พลิ้วไหวน้อยๆ รำวกับคลื่นน�้ำตำมจังหวะกำรเคลื่อนไหวอันงำมสง่ำ

“สวัสดี” ริมฝีปำกอวบอิ่มของเธอยกขึ้นน้อยๆ เป็นรอยยิ้ม

“สวัสดี” ฝูซิงตอบกลับไปด้วยน�้ำเสียงตื่นๆ เล็กน้อย สมัยอยู่

ไต้หวัน กำรจะเจอผู้หญิงแปลกหน้ำเข้ำมำชวนคุยก่อนเกิดขึ้นกับเขำ

น้อยครัง้มำกถงึมำกทีส่ดุ และส่วนใหญ่กจ็ะเป็นนกัศกึษำฝึกงำนทีย่นื
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แจกแบบสอบถำมที่หน้ำสถำนีรถไฟไทเป

“เมื่อกี้ฝีมือเธอเยี่ยมไปเลย ฉันเพิ่งเห็นคนใช้ค่ำยอำคมแบบนี้

เป็นครั้งแรกนะเนี่ย”

“นัน่เป็นอบัุตเิหตนุะ” ฝซูงิเกำหวัแกรกๆ อย่ำงกระอกักระอ่วน

เด็กสำวหัวเรำะนอ้ยๆ “แต่เธอท�ำเสื้อฉนัขำด ฉนัเลยตอ้งกลบั

ห้องไปเปลี่ยนเป็นชุดล�ำลองก่อน”

“ต้องขอโทษด้วยจริงๆ นะ! ขอโทษมำกๆ! ฉันจะชดใช้ให้เธอ

เอง”

“ไม่เป็นไรหรอก เครื่องแบบได้ฟรีอยู่แล้ว เดี๋ยวโรงเรียนก็จะ

ส่งชุดใหม่มำให้” เธอยิ้มอย่ำงเบิกบำน “อีกอย่ำง...ฉันต้องขอบคุณ

เธอที่ท�ำให้ได้เห็นอะไรดีๆ หลำยอย่ำงเลย”

“หำ!? อะไรนะ” เมื่อครู่เขำฟังผิดหรือเปล่ำนะ

สำวน้อยหัวเรำะแล้วพูดต่อว่ำ “ฉันชื่อ จูเยว่ เธอล่ะชื่ออะไร”

“เฮ่อฝูซิง” เขำตอบ ในใจรู้สึกประหม่ำอยู่เล็กน้อย “เรียกฉัน

ว่ำฝูซิงก็ได้นะ ฉันมำจำกไต้หวัน เธอล่ะมำจำกที่ไหน”

พอได้เหน็ใบหน้ำสวยละมุนและอ่อนหวำนของจเูยว่ ต่อให้ต้อง

กรีดเลือดมำเขียนแบบสอบถำมร้อยชุดเขำก็ยอม!

“ส่วนใหญ่ฉนัจะอยูแ่ถวๆ ทะเลจนีตะวนัออกกบัทะเลเหลอืงน่ะ 

แต่บำงครั้งก็จะว่ำยทวนแม่น�้ำแยงซีขึ้นไปแถวทะเลสำบต้งถิงด้วย”

ทะเลเหลือง? แม่น�้ำแยงซี? “แสดงว่ำ เธอคือ...?”

“ฉันเป็นนำคี” เธอตอบด้วยรอยยิ้มบำง

“นำงเงือกเหรอ” ว้ำว! เหมือนภำพฝันเลยนะเนี่ย!

“นำงเงือกอยู่ทำงแถบยุโรป ส่วนฝั่งเอเชียตะวันออกเป็นนำค

หรอืนำค ีสำยพนัธุข์องนำงเงอืกคอืครึง่คนครึง่ปลำ ส่วนพวกเรำนำคี

เป็นครึ่งคนครึ่งงู”
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“งั้นเหรอ” มิน่ำ...ดวงตำของเธอถึงเป็นสีเหมือนมหำสมุทร 

“เธอมำคนเดียวเหรอ”

“ใช่ ฉันชอบสิ่งของของมนุษย์ คนในเผ่ำก็เลยส่งฉันมำเรียน 

ที่นี่ ฝูซิงล่ะเป็นเผ่ำพันธุ์ไหน”

“ฉันเป็นปีศำจค้ำงคำวน่ะ—”

ไม่ทันพูดจบ เขำก็รู้สึกถึงแรงดึงที่ส่วนคอ จำกนั้นภำพที่เห็น

ตรงหน้ำก็เริ่มเคลื่อนที่ออกห่ำงจำกพื้นดินไปเรื่อยๆ

“นี่มันไอ้วิตถำรในคลำสเรียนเมื่อกี้นี่” เสียงทุ้มลึกดังมำจำก

ด้ำนหลัง

ฝูซิงหันไปมอง เด็กหนุ่มร่ำงบึกเหมือนนักอเมริกันฟุตบอลยืน

อยู่ด้ำนหลัง ดวงตำสีมรกตของอีกฝ่ำยจ่ออยู่ตรงหน้ำ—ว่ำแต่...จู่ๆ 

เขำตวัสงูขนำดนีต้ัง้แต่เมือ่ไร พอเหลอืบตำมองลงไปข้ำงล่ำงถึงเข้ำใจ 

ที่แท้เขำไม่ได้ยืดตัวสูงขึ้น แต่ถูกอีกฝ่ำยกระชำกคอเสื้อจำกด้ำนหลัง

แล้วหิ้วตัวขึ้นมำด้วยมือเพียงข้ำงเดียวต่ำงหำก

เขำเป็นฝ่ำยเสียเปรียบอย่ำงไม่ต้องสงสัย

อีกฝ่ำยขยับเข้ำมำใกล้ล�ำคอของฝูซิง ชั่วขณะนั้นเขำคิดว่ำ 

อกีฝ่ำยจะงบัคอแล้วฝำกรอยคสิมำร์กพร้อมโลหติแดงฉำน ปรำกฏว่ำ

อีกฝ่ำยแค่สูดจมูกฟุดฟิดแล้วพูดอย่ำงเหยียดหยำมว่ำ “กลิ่นเหมือน

มนุษย์เลย ฉันจ�ำได้ว่ำชำลอมไม่รับมนุษย์เข้ำเรียนไม่ใช่เหรอ” เขำ

ส่งเสียงหึในล�ำคออย่ำงดูแคลน “คงไม่ใช่ลูกกระจ๊อกที่พวกไวต์ไทร

แองเกิลส่งมำหรอกนะ?”

ไวต์ไทรแองเกิล? คืออะไรน่ะ ยี่ห้อช็อกโกแลตหรือเปล่ำ

“เข้ำใจผิดแล้วนะ ฉันไม่ใช่มนุษย์หรอก” เขำอยู่ของเขำดีๆ 

ท�ำไมมีคนเข้ำมำหำเรื่อง อ๋อ! เขำรู้แล้ว นี่ต้องเป็นเด็กนักเลงที่ชอบ

รังแกเพื่อนเหมือนที่เขำเห็นในข่ำวแน่ๆ! “เอ่อ ถ้ำนำยอยำกได้เงิน 
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ละก็ ฉันมีเงินแค่สำมร้อยดอลลำร์ไต้หวันนะ...”

“พูดอะไรของนำย” อีกฝ่ำยเลิกคิ้ว รู้สึกงุนงงกับค�ำพูดของ 

ฝูซิง

ฝูซิงพยำยำมสื่อสำรกับอีกฝ่ำยอย่ำงเยือกเย็นที่สุด นี่เป็นสิ่งที่

หลินหลินเคยสอนเขำตั้งแต่สมัยเด็ก ยิ่งสถำนกำรณ์ตรงหน้ำคับขัน

เท่ำไร เขำยิ่งต้องใจเย็น

คนทีร้่ำยกำจล้วนมีเรือ่งเศร้ำซ่อนอยู่ในใจด้วยกนัทัง้นัน้ ไม่แน่

พีบ่กึหน้ำเหีย้มตรงหน้ำอำจจะเกดิในครอบครวัทีย่ำกจนข้นแค้น หรอื

เขำอำจจะแค่ต้องกำรเรยีกร้องควำมสนใจจำกคนรอบข้ำงเท่ำนัน้กไ็ด้

เมื่อคิดได้ดังนั้น ควำมรู้สึกเห็นใจก็เอ่อท้นขึ้นมำ

“อย่ำท�ำแบบนี้เลย” ฝูซิงพยำยำมยิ้มอย่ำงอ่อนโยนเหมือน

นักบุญ “นำยเป็นเด็กดี อย่ำท�ำเรื่องแบบนี้เลย ทุกคนก็เป็นเพื่อนกัน

ทั้งนั้นละ แหะๆๆ”

สีหน้ำของอีกฝ่ำยเหยเกเหมือนคนท่ียื่นมือออกไปเพ่ือดูว่ำฝน

ตกหรือไม่ แต่กลับมีขี้นกตกลงมำใส่มือแทน

“แบรด ฉันมั่นใจว่ำหมอนี่ ไม่ใช่คนของไวต์ไทรแองเกิล

แน่นอน” เด็กหนุ่มผมสีน�้ำตำลที่ยืนอยู่ข้ำงๆ เอ่ยขึ้น “นอกเสียจำกวำ่

ไวต์ไทรแองเกิลเป็นโรงพยำบำลบ้ำ”

“ฝซูงิเป็นปีศำจค้ำงคำว” จูเยว่ผูมี้จิตใจงดงำมมองฝซูงิทีถ่กูจบั

ห้อยต่องแต่งอยูเ่หนอืพืน้ด้วยแววตำกงัวล พลำงพยำยำมช่วยอธบิำย 

“ได้โปรดปล่อยเขำลงมำเถอะนะ”

เด็กหนุ่มที่ชื่อแบรดหันไปมองจูเยว่

แม้ว่ำฝูซิงจะขยับเขยื้อนไปไหนไม่ได้ แต่เขำก็กังวลว่ำอีกฝ่ำย

จะรังแกจูเยว่ แต่แบรดแค่เหลือบมองจูเยว่แว่บหนึ่ง จำกนั้นก็ยอม

ปล่อยฝซูงิลงกับพืน้แต่โดยดี—ไม่สิ ต้องบอกว่ำจบัเขำเหวีย่งไปทีน่ัง่
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ข้ำงเตำผิงจะถูกกว่ำ

“ค้ำงคำวงัน้เหรอ” แบรดส่งเสยีงหึในล�ำคออย่ำงไม่ยีห่ระแล้ว

หันไปทำงเตำผิงด้วยสีหน้ำเหยียดหยัน “ที่แท้ก็พวกแมลงดูดเลือด 

มิน่ำ...ถึงอ่อนแอแบบนี้”

แมลงดูดเลือด? เขำหมำยถึงผีดูดเลือดเหรอ ฝูซิงใช้มือนวด

ไหล่ที่ปวดแปลบแล้วเงยหน้ำขึ้นมอง

คนที่รวมกลุ่มกันอยู่ข้ำงเตำผิง ตอนแรกไม่เกี่ยวข้องอะไรกับ

เหตุกำรณ์วุ่นวำยเม่ือครู่ แต่เม่ือได้ยินค�ำพูดของแบรด ทุกคนก็

เงียบกริบ สำยตำเย็นชำพุ่งตรงมำทำงแบรดทันที

“นำยก�ำลังพูดถึงพวกเรำอยู่เหรอ ไอ้หมำสมองนิ่ม” สำวสวย

ผมสนี�ำ้ตำลแดงเอ่ยค่อนแคะแล้วหวัเรำะเสยีงเยน็ “กนิขีต้วัเองเข้ำไป

หรือไงถึงได้พูดจำหมำๆ แบบนี้”

“ช่วยดแูลคนในเผ่ำของตวัเองด้วยนะ” แบรดส่งเสยีงหึในล�ำคอ

อย่ำงดถููกแล้วหนัไปจ้องหน้ำฝซูงิ “ท�ำตวัลบัๆ ล่อๆ อย่ำงกบัโจร เหน็

แล้วมันขวำงหูขวำงตำ!” พูดจบก็หันหลังเดินตึงๆ ออกไปทันที

ฝซูงิรบีอธบิำย “เข้ำใจผดิแล้วละ ฉนัไม่ใช่ผดีดูเลอืดหรอกนะ” 

ทีแ่ท้แบรดนกึว่ำเขำเป็นผดูีดเลือด เลยท�ำกับเขำแบบนีอ้ย่ำงนัน้เหรอ

แบรดชะงักก่อนจะหันกลับมำอย่ำงเฉื่อยชำ “ว่ำไงนะ”

“ฉันเป็นปีศำจค้ำงคำว ไม่ใช่ผีดูดเลือด”

แบรดมองฝูซิงอย่ำงไม่ชอบใจอยู่ครู่หนึ่ง แล้วมุมปำกก็ยกขึ้น

เป็นรอยยิ้มแสยะ “อ้อเหรอ”

“ใช่”

“อืม ฉันเชื่อ”

“อื้อ” ไม่นึกว่ำอีกฝ่ำยจะยอมเข้ำใจอะไรง่ำยๆ แบบนี้ “ท�ำไม

ล่ะ”
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“เพรำะคนเผ่ำเลือดสีนิลไม่มีทำงเรียกตัวเองว่ำผีดูดเลือด” 

เสียงเย็นเยือกแว่วมำจำกด้ำนหลังของฝูซิง

ฝูซิงหันไปมอง ชำยผมด�ำใบหน้ำเย็นชำคนหนึ่งนั่งอยู่กลำง

โซฟำ ดวงตำเย็นยะเยียบจ้องตรงมำที่เขำด้วยควำมโกรธ

“ผีดูดเลือด เป็นชื่อที่ดูหมิ่นเผ่ำพันธุ์ของเรำ” เสียงทุ้มลึกพ่น

ค�ำพูดแต่ละค�ำออกมำช้ำๆ

แม้ว่ำอีกฝ่ำยจะไม่ท�ำอะไร แต่เขำสัมผัสได้ถึงบรรยำกำศ

กดดันที่ก่อตัวขึ้นรอบตัว เป็นควำมรู้สึกที่น่ำกลัวยิ่งกว่ำ

เวรกรรม เขำแค่พยำยำมอธบิำยให้แบรดเข้ำใจ กลบักลำยเป็น

ว่ำไปพูดล่วงเกินคนกลุ่มนี้เข้ำทั้งกลุ่ม

“มะ...ไม่ใช่อย่ำงนัน้นะ ฉนัไม่มเีจตนำจะดถูกูพวกนำยเลย ฉนั

แค่กลัวเขำจะเข้ำใจผิดว่ำฉันเป็นคนเผ่ำเลือดสีนิล ก็เลย—”

“ถกูเข้ำใจผดิว่ำเป็นเผ่ำเลอืดสนีลิ นำยเลยรูส้กึอบัอำยหรอืไง”

“ไม่ใช่นะ!”

ซวยแล้ว ย่ิงพดูสถำนกำรณ์ย่ิงเลวร้ำยลงเรือ่ยๆ พอหนักลบัไป

มองก็เห็นว่ำแบรดกลับไปนั่งตรงกลุ่มของตัวเองแล้ว สีหน้ำของ 

อีกฝ่ำยสะใจเหมือนก�ำลังดูละครเรื่องสนุก

จูเยว่ยืนอยู่ที่เดิมด้วยสีหน้ำเป็นกังวล ท�ำอะไรไม่ถูก ส่วนคน

อื่นๆ ถ้ำไม่หันกลับไปท�ำเรื่องของตัวเองต่อ ก็ท�ำเหมือนแบรดคือนั่ง

รอดูละครเรื่องสนุกอยู่ขอบสนำมอย่ำงใจจดใจจ่อ

เฮ้อ! ดูเหมือนเขำจะยิ่งท�ำให้สถำนกำรณ์เลวร้ำยลงอีก ท�ำไม

ไม่ว่ำเขำหยิบจับอะไรก็ต้องพังพินำศไปหมดแบบนี้...

แล้วจู่ๆ ควำมคิดอย่ำงหนึ่งก็แว่บเข้ำมำในสมองของฝูซิง เขำ

นึกถึงนทิำนทีเ่คยฟังตอนเดก็ๆ เรือ่งค้ำงคำวทีถ่กูขับไล่และกดีกนัจำก

กลุม่ของเหล่ำสตัว์ป่ำทัง้หลำย เพรำะมนัไม่ใช่ทัง้นก และไม่ใช่ทัง้สตัว์
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เดนิดนิ สุดท้ำยมนัจงึต้องโบยบนิอย่ำงโดดเดีย่วในยำมค�ำ่คืนไปตลอด

ชีวิต—

ฝซูงิหนักลบัไปเผชญิหน้ำกบัเผ่ำเลอืดสนีลิทีก่�ำลงักรำดเกรีย้ว 

ดวงตำประสำนกับชำยหนุ่มผมด�ำเข้ำพอดี แล้วเขำก็พบว่ำ ลึกลงไป

ในนัยน์ตำสีเข้มของอีกฝ่ำย มีแสงสีแดงฉำนฉำยวำบอยู่จำงๆ

ดูท่ำว่ำชะตำเขำอำจถึงฆำต ก่อนที่เขำจะได้โบยบินไปอย่ำง

โดดเดี่ยวเสียอีก


