
Chapter 01

ปิดเทอมฤดูหนาวผ่านไปแล้ว 

แล้วปิดเทอมฤดูร้อนล่ะ อีกนานไหม



ชั้นใต้ดิน B2 ของโรงพยาบาล ทางเดินสีขาวซีดว่างเปล่า 

ไร้ผู้คน แสงฟลูออเรสเซนต์สีฟ้าอมเทาอาบไล้ทั่วทางเดิน ท�าให้

บรรยากาศโดยรอบรูส้กึเยน็ยะเยอืกชวนขนลกุอย่างบอกไม่ถูก บางที

บรรยากาศชวนสยองนีอ้าจไม่ได้เกดิจากแสงไฟ แต่เป็นเพราะห้องผ่า

ชันสูตรกับห้องดับจิตซึ่งตั้งอยู่สุดทางเดินนี้

เมือ่บานประตเูปิดออกกส็มัผสัได้ถงึลมหนาวเยน็เยอืกทีพ่ดัมา

ปะทะร่าง อุณหภูมิภายในห้องแทบไม่ต่างจากอากาศหนาวจัดของ

เดอืนมกราคม ท�าให้ขนลุกชนัตัง้แต่ปลายเท้าไปจนถงึกระดกูสนัหลงั

ภายในห้องท�างานอันกว้างขวาง มีโต๊ะท�างานโลหะตัวหนึ่งตั้ง

อยู่ตรงกลาง เหนือชั้นวางเหล็กที่ขนาบอยู่สองด้าน คือแฟ้มเอกสาร

ที่จัดวางอย่างเป็นระเบียบกับขวดยาที่แปะฉลากภาษาต่างประเทศ 

นอกจากนี้ยังมีขวดแก้วใบหนาแช่วัตถุปริศนาที่ไม่อาจบอกได้ว่าคือ

อะไรวางรวมอยู่ด้วย

หลงัก�าแพงคอืห้องดบัจติ สถานทีพ่�านกัชัว่คราวของผูว้ายชนม์

“ทีน่ีค่อืห้องท�างานของฉนั ถ้าเดนิผ่านประตเูหลก็ด้านหลงันัน่

ไปจะเจอห้องดับจิต” หญิงสาวอธิบายด้วยน�้าเสียงราบเรียบ ใบหน้า

ของเธอสวยหมดจดและสง่างาม ผมยาวสลวยผูกเป็นหางม้า ท่าทาง

เหมือนเธอไม่มีความอดทนพอที่จะอธิบายอะไรให้มากความ “หลักๆ 

แล้วงานส่วนน้ีฉันเป็นคนดูแล มีเจ้าหน้าที่อีกสองคนเป็นผู้ช่วย แต่
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ก่อนหน้านี้พวกเขาท�าเรื่องยื่นขอกับทางโรงพยาบาลเพ่ือย้ายโต๊ะไป

อยู่ออฟฟิศบนตึก และจะลงมาที่นี่เฉพาะเวลาท�างาน”

มมุปากของเธอยกขึน้เล็กน้อยเป็นรอยยิม้มเีลศนยัขณะพดูต่อ 

“แต่แบบนี้ก็ดี ฉันท�างานง่ายขึ้นเยอะ”

“อืมๆ” ฝูซิงพยักหน้าพลางบันทึกค�าพูดของอีกฝ่ายลงในสมุด

โน้ต “แล้วหน้าที่หลักๆ ที่ต้องรับผิดชอบมีอะไรบ้าง”

“ดูแลคนที่ผ่านเข้ามาและออกไปจากที่นี่ บางครั้งต้องผ่า

ชันสูตรพลิกศพบ้าง อยากให้อธิบายแบบลงรายละเอียดด้วยไหม”

“ไม่ละ แค่นี้ก็พอแล้ว” เขาก้มหน้าก้มตาจด ไม่มีความตั้งใจ

ใดๆ ที่จะลงลึกรายละเอียดมากไปกว่านี้

เขาไม่ชนิกับสถานการณ์แบบนี ้แต่เขาจ�าเป็นต้องมาทีน่ีเ่พราะ

การบ้านจากอาจารย์

เขาชื่อ เฮ่อฝูซิง ปีนี้อายุสิบแปด เป็นนักเรียนชั้นปีที่หนึ่งของ

โรงเรียนชาลอมอะคาเดม่ี โรงเรียนส�าหรับสิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์พิเศษ 

และเป็นปีศาจค้างคาวที่ยังอ่อนประสบการณ์อยู่มาก

สาวสวยท่าทางเย็นชาคนนี้ คือพี่สาวที่อายุห่างจากเขาแปดปี 

เฮ่อฝูชิง

ไม่กี่เดือนก่อนหน้า เขายังคิดว่าตัวเองเป็นแค่มนุษย์ธรรมดา 

ที่ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงคนหนึ่ง ไม่นึกว่าแท้จริงแล้ว เขาไม่ใช่แค่

มนุษย์ที่ร่างกายไม่แข็งแรง แต่ยังเป็นปีศาจค้างคาวที่คุณสมบัติ

บกพร่องด้วยอีกอย่าง

ราวครึ่งปีก่อนหน้านี้ เขาได้ล่วงรู้ความลับสุดยอดของตระกูล

—ครอบครัวเขาเป็นปีศาจที่แฝงตัวอยู่ท่ามกลางมนุษย์ธรรมดา—

ทุกอย่างท่ีเขาเคยรู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับโลกใบนี้ถูกพลิกกลับหัว 

กลับหางภายในชั่วข้ามคืน มนุษย์ไม่ใช่ผู้ครอบครองโลกใบนี้ แท้จริง
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แล้วยังมส่ิีงมชีวีติอกีรปูแบบทีเ่ร้นกายอยูภ่ายใต้เงาแห่งประวตัศิาสตร์

การสร้างโลกอันยาวนาน พวกเขาพรางตัวอย่างกลมกลืนอยู่ใน 

สงัคมมนษุย์ และสร้างความเปลีย่นแปลงต่ออารยธรรมโลกอยูเ่งียบๆ 

ใต้เงามืด

หลังจากฝซูงิได้รูต้วัตนทีแ่ท้จรงิของตวัเองและครอบครวั กไ็ด้

เวลาพฒันาทกัษะทีแ่ฝงอยู่ในตวั และเรยีนรูว่้าจะ ‘เป็นนกัเรยีนดเีด่น

ท่ีแข็งแรงสดใส และเป็นปีศาจที่งามสง่าสมเป็นปีศาจ’ ได้อย่างไร 

ด้วยการเข้าเรยีนทีโ่รงเรยีนซึง่สร้างขึน้ส�าหรบัสิง่มชีวีติเผ่าพนัธุพ์เิศษ

โดยเฉพาะ—ชาลอมอะคาเดม่ี และเขาก็ได้เพื่อนร่วมชั้นใหม่เป็น

เอลฟ์ แฟรี่ และปีศาจเผ่าพันธุ์ต่างๆ

และในตอนนี้ เขาก็ก�าลังท�ารายงานที่อาจารย์สั่งเป็นการบ้าน

ช่วงปิดเทอมฤดูหนาว

การแบ่งภาคเรียนของชาลอมไม่เหมือนโรงเรียนในไต้หวัน 

พวกเขามวีนัหยดุยาวสามสปัดาห์ตัง้แต่ช่วงครสิต์มาสเป็นต้นไป หลงั

จากนั้นจะเริ่มภาคเรียนที่สองช่วงกลางเดือนมกราคม วิชาสังคม

มนุษย์เป็นวิชาบังคับที่ต้องเรียนต่อเน่ืองสามปีเต็ม นอกจากนี้ยังมี

การบ้านช่วงปิดเทอมหน้าหนาว ให้ท�าการสัมภาษณ์สิง่มชีวีติเผ่าพนัธุ์

พิเศษที่เคยท�างานอยู่ในสังคมมนุษย์หนึ่งคน อาจารย์แนะน�าว่าควร

เลือกผู้ให้สัมภาษณ์เป็นคนในครอบครัวของตัวเอง

ทุกคนในครอบครัวเขาท�างานอยู่ในสังคมมนุษย์ พ่อเป็นนัก-

เขยีน แม่เป็นอาจารย์ทีม่หาวทิยาลยัใกล้บ้าน ส่วนพีส่าวเป็นเจ้าหน้าที่

ตรวจสอบและชันสูตรพลิกศพของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง งาน

ของแม่ไม่ต่างจากอาจารย์ที่โรงเรียนมากนัก เนื้อหาการสัมภาษณ์ 

คงไม่น่าสนใจ ส่วนพ่อก็ขลุกอยู่แต่ในบ้าน ต่อกรกับแรงบันดาลใจ 

จินตนาการ ความฝัน และความเป็นจริงอยู่ตลอดเวลา อาชีพอิสระ
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ฟังเผินๆ ดูเท่มาก แต่เวลากรอกแบบสอบถามก็ชวนให้ปวดใจอยู่

เหมือนกัน เช่น ตอนกรอกช่องรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตัวเลขที่เขียน

ลงไปเห็นแล้วน่าสลดใจที่สุด

“มีอะไรอยากถามอีกไหม” เฮ่อฝูชิงถามด้วยน�้าเสียงร�าคาญ

“อมื...” ฝซูงิมองแบบสอบถามในมอื “พ่ีรู้สกึยงัไงบ้างกับสภาพ

แวดล้อมการท�างาน”

“ดีมากๆ ตากแอร์ได้ทั้งวันอย่างที่ต้องการเลย” ฝูชิงหย่อนตัว

ลงนั่งบนเก้าอี้หมุนนุ่มสบายด้านหลังโต๊ะท�างาน แล้วหยิบกาแฟเย็น

ในถ้วยกระเบ้ืองเคลือบขึ้นมาจิบอย่างสบายใจ ก้อนน�้าแข็งในแก้ว

กระทบกันเสียงใสกังวาน

“ตอนนี้เดือนมกราฯ นะ” ฝูซิงดึงผ้าพันคอให้กระชับแน่นขึ้น

อกี ตอนแรกคดิจะเข้ามาหลบลมหนาวในอาคาร แต่พอเข้ามาในห้อง

ท�างานของฝชูงิ ลมเยน็เยยีบทีอ่ณุหภูมิต�า่ยิง่กว่าด้านนอกกลบัพุง่เข้า

มาปะทะร่างของเขาไม่หยุดหย่อน ตอนนี้เขาหนาวจนตัวสั่นไปหมด

แล้ว “หนาวขนาดนี้ ต่อให้เป็นหมีขั้วโลกก็คงร้องไห้โฮๆ อยากกลับ

บ้าน”

ฝูชิงเลิกคิ้วอย่างไม่ยี่หระ “ถ้าไม่รักษาอุณหภูมิห้องให้อยู่ใน

ระดับนี้ ‘คน’ ในห้องนั้นก็คงอยากร้องไห้โฮๆ เหมือนกันแหละ” เธอ

พยกัพเยดิไปทางประตหู้องดับจิต แล้วพดูจาเลยีนแบบฝซูงิเพือ่แกล้ง

ล้อเขา “แล้วฝูซิงก็จะตกใจจนฉี่รดกางเกง ก้นเปียกแฉะๆ ไปหมด 

กลิ่นเหม็นโฉ่ๆ แล้วก็จะดูโง่ๆ บื้อๆ หน่อย”

“พอได้แล้ว!” นิสัยไม่ดี! ท�าไมพี่ถึงชอบแกล้งเขาขนาดนี้นะ! 

เมื่อคิดได้ดังนี้เขาก็รีบก้มหน้าก้มตาเขียนรายงานให้เสร็จ จะได้รีบ

ออกจากที่นี่ ลดโอกาสที่จะถูกล้อเลียนมากไปกว่านี้

“อืม แล้วต้องอยู่กับคนตา...เอ๊ย! คนที่เสียชีวิตไปแล้วเยอะ
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ขนาดนี้ พี่ไม่รู้สึกไม่ชินหรือต้องปรับตัวบ้างเลยเหรอ”

เฮ่อฝูชิงเลิกคิ้ว “ส�าหรับสิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์พิเศษบางชนิด ที่นี่

คือคลังอาหารชั้นดีเลยนะ”

“แหวะ!” มันจะมากเกินไปแล้วนะ! ถึงจะเป็นเรื่องจริง แต่พูด

ออกมาแบบนี้ก็...“ท�าไมถึงเลือกท�างานนี้ล่ะ”

“มีหลายเหตุผลนะ หนึ่งคือชอบความเงียบ สองคือถ้าอยู่ใน

โรงพยาบาลก็จะไม่เป็นจุดสังเกตของคนภายนอก”

“ท�าไมเหรอ”

“สิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์พิเศษส่วนใหญ่รับการรักษาที่โรงพยาบาล

ท่ัวไปไม่ได้ ดังนั้นต้องมีคนคอยแอบให้ความช่วยเหลือเวลาพวกเขา

เจบ็ไข้ไม่สบาย ส่ิงมีชวีติเผ่าพนัธุพ์เิศษบางส่วนจะเข้ารบัการรกัษาใน

คลนิกิเอกชนทีเ่พือ่นร่วมเผ่าพนัธุเ์ป็นเจ้าของ แต่โรคบางอย่างจ�าเป็น

ต้องรักษาในโรงพยาบาลใหญ่ที่มีอุปกรณ์ครบครัน แล้วที่นี่ก็มี 

เครื่องมือทุกอย่างพร้อม ถ้าจะท�าวิจัยก็สะดวกกว่ามาก”

“ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลไม่เข้ามาดูแลหรือควบคุมอะไรเลย

เหรอ”

“ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลวันๆ กินแต่ขนมหวาน ถ้าไม่เกิด

ปัญหาอะไรใหญ่โตจริงๆ คนข้างบนไม่ลงมายุ่มย่ามหรอก อีกอย่าง

โรงพยาบาลนี้ใช่ว่าจะโปร่งใสอะไรมากมาย ที่จริงที่นี่มียากูซ่าคอย

หนุนอยู่เบื้องหลัง แต่ทุกคนก็หลับตาข้างหนึ่งท�าเสียว่าไม่เห็น”

“งั้นเหรอ...” ฟังดูซับซ้อนจังเลย

ฝูซิงมองตารางค�าถามสัมภาษณ์ในมือ “อืม น่าจะไม่มีค�าถาม

อะไรแล้วละ อ้อ เกือบลืม พี่มีเส้นผมของผู้หญิงราศีพิจิกไหม แล้วก็

เล็บมอืกับผงกระดกูซีโ่ครงของผูช้ายทีอ่ายมุากกว่าหกสบิหกปีด้วย...

อ้อ แล้วถ้ามีเลือดของชายบริสุทธิ์ ก็ขอด้วยขวดหนึ่งนะ”
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คนท่ีสัง่ของพวกนีจ้ะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเอม็เมอรลัด์ ไม่

ต้องบอกก็รูว่้าสดุท้ายของพวกนีจ้ะต้องถกูน�าไปท�าเป็นสนิค้าแล้วขาย

ในราคาแพงหูฉี่

ฝชูงิลุกขึน้แล้วหยิบแก้วไปวางในอ่างล้างจาน “ฉนัไม่เหน็รูเ้ลย

ว่าต้องมีของที่ระลึกติดมือกลับไปหลังจากสัมภาษณ์ด้วย”

“เพื่อนของผมเป็นคนขอน่ะ...”

ฝูชิงเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะหันตัวเดินหายเข้าไปในห้องด้าน

หลัง จากนั้นไม่นาน เธอก็ออกมาพร้อมถุงที่ซีลอย่างมิดชิดหลายใบ

“เอาไปซะ” เธอยืน่ถงุในมือให้ฝซูงิ “ส่วนเลอืดของชายบรสิทุธิ์ 

ก็ใช้เลือดของตัวนายเองนั่นละ!”

“ท�าไมผมต้องเสียเลือดตั้งขวดหนึ่งกับเร่ืองไม่เป็นเร่ืองแบบนี้

ด้วย—เฮ้ย! พี่ดูถูกผมนี่นา!”

“นายมเีรือ่งให้ดถูกูไม่รูต้ัง้กีเ่รือ่ง พี่ไม่มคีวามจ�าเป็นอะไรต้อง

ยกเรือ่งนีข้ึน้มาพดูเลย” เฮ่อฝชูงิยิม้เยน็ “อกีอย่าง...ไม่ใช่ว่าพี่ไม่ช่วย 

แต่เธอต้องบอกพี่มาก่อนว่าต้องท�ายังไงพี่ถึงจะรู้ว่าคนที่ตายไปแล้ว

เป็นคนประเภทเดียวกับเธอ”

“จะว่าไปก็ถูกนะ...” ถึงค�าพูดของพ่ีสาวจะระคายหูไม่ใช่น้อย 

แต่ก็เป็นความจริง

ฝูซิงรับถุงซีลมาเก็บใส่กระเป๋าเป้ “ขอบคุณมากนะ ผมนึกว่า

พี่จะปฏิเสธเสียอีก”

“เรื่องเล็กน้อย” ฝูชิงกลับไปนั่งที่เดิม แล้วก้มหน้าพลิกอ่าน

เอกสาร “กว่านายจะหาเพื่อนได้สักคนคงไม่ใช่เรื่องง่าย”

ท่าทางอาจดูเหมือนปกติ แต่ที่จริงเธอก�าลังพยายามกลบ

เกลือ่นความกระอกักระอ่วนของตวัเอง ฝชูงิไม่ถนดัแสดงความห่วงใย

ให้ใครเหน็ แต่ภายใต้ความเยน็ชาและปากร้าย คือความรักและห่วงใย
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ที่เธอมีให้คนในครอบครัวอย่างเต็มเปี่ยม

ฝูซิงจ้องหน้าอีกฝ่าย มุมปากยกขึ้นเป็นรอยยิ้มน้อยๆ โดยไม ่

รู้ตัว

“งั้นผมกลับบ้านก่อนนะ!”

“อ้อ ช่วงนี้ไข้หวัดใหญ่ระบาดนะ ก่อนเปิดเทอมอย่าลืมไปฉีด

วัคซีนป้องกันด้วย” สายตาของฝูชิงยังคงหยุดอยู่ที่เอกสารหน้าเดิม 

ฝซูงิชะงกัฝีเท้า “ผมนกึว่าสิง่มชีวีติเผ่าพนัธุพิ์เศษจะไม่เป็นหวดั

เสียอีก...หรืออย่างน้อยก็ไม่น่าเป็นโรคของมนุษย์น่ะ”

“ไม่ใช่เสียหน่อย” ฝูชิงเงยหน้า เมื่อพูดเรื่องวิชาการ ท่าทาง

ของเธอก็กลับเป็นปกติ “ตอนนี้ไวรัสระบาดไปทั่ว แถมบางครั้งยังมี

กรณีการกลายพันธุ์ด้วย แม้กระทั่งสิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์พิเศษก็อาจติด

เชื้อได้ไม่ต่างกัน”

“อ้าวเหรอ” แสดงว่าสิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์พิเศษก็ไม่ได้แข็งแกร่ง

อะไรอย่างที่เขาคิดจินตนาการ

มนษุย์หมาป่าขีมู้กย้อย เอลฟ์เป็นโรคคางทมู แวมไพร์ท้องเสยี

—แค่คิดก็อยากหัวเราะแล้ว

“ครั้งที่แล้วลุงลู่ก็โดนไปเต็มๆ ตอนที่เขาออกไป ‘หลอกต้ม’ 

ดนัถกูตรวจเจอเชือ้ไวรสัไข้หวดัใหญ่ เกอืบกลายเป็นตวัอย่างเคสการ

แพร่เชือ้จากมนษุย์สูก่วาง โชคยงัดแีก้ไขทนั ไม่ง้ันกลายเป็นเร่ืองใหญ่

แน่”

ลุงลู่เป็นเพื่อนสนิทของพ่อเขาที่ไต้หวัน เป็นปีศาจกวางซิกา 

นอกจากนี้ยังเป็นประธานสมาคมอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์พิเศษ

นานาชาติ (เรียกโดยย่อว่า สมาคมอนุรักษ์ฯ) สาขาไต้หวันอีกด้วย

สมาคมอนุรักษ์ฯ เดิมเป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อปกป้องและ

อนุรักษ์ส่ิงมีชีวิตเผ่าพันธุ์พิเศษทั่วโลก ถ้าเรามองข้ามพันธกิจที่ฟังดู
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สูงส่งอลังการต่างๆ เช่น ปกป้องสิทธิ ยกระดับคุณภาพชีวิต รักษา

ไว้ซึง่เกียรตแิละศกัดิศ์ร ีอะไรต่างๆ เหล่านัน้แล้ว วตัถปุระสงค์ส�าคญั

ของการก่อตั้งสมาคมอนุรักษ์ฯ คือการ ‘ล้างแค้นโดยละม่อม’ กับ

เหล่ามนษุย์ทัง้หลาย ทัง้ยงัมกีารคดิค้นขัน้ตอนด�าเนนิการไว้อย่างเป็น

ระบบ ดังต่อไปนี้

(1) สิง่มชีวีติเผ่าพนัธุพ์เิศษประเภทสัตว์อนรัุกษ์แปลงร่างกลบั

เป็นสัตว์

(2) เพื่อนร่วมกลุ่มปลอมตัวเป็นนักปีนเขา แล้วแจ้งกับหน่วย

งานรัฐบาลหรือองค์กรเอกชน (ส่วนมากเป็นองค์กรของเศรษฐีหน้า

ใหม่) ว่าพบสัตว์อนุรักษ์ได้รับบาดเจ็บ

(3) ส่งตวัเพื่อนทีแ่ปลงร่างเป็นสัตวใ์ห้หน่วยงานนั้นๆ และรับ

เงินรางวัล

(4) แอบช่วยเพื่อนหนีออกมาอย่างลับๆ

สรุปง่ายๆ ก็คือ เป็นแก๊งสิบแปดมงกุฎ

น่าเสียดายที่ค้างคาวไม่ใช่สัตว์อนุรักษ์ ไม่อย่างนั้นคงได้เข้า

ร่วมสมาคมด้วย แต่ด้วยความทระนงในศักดิ์ศรีแบบแปลกๆ ของพ่อ

เขา พ่อต้องยกเหตุผลเรื่องความถูกต้องและเที่ยงธรรมแล้วปฏิเสธ

การเข้าร่วมสมาคมอย่างไม่ต้องสงสัย

“ขึน้ไปทีเ่คาน์เตอร์ชัน้สามแล้วบอกชือ่ฉนั จะได้ลดราคาพเิศษ

ส�าหรับพนักงานโรงพยาบาล”

“โอเค” แม้ไม่อยากฉดียาแต่ฝซูงิก็ไม่ปฏเิสธ เพราะน้อยคร้ังนกั

ที่พี่สาวเขาจะแสดงความเป็นห่วงออกมาแบบนี้

“อย่าร้องไห้โฮๆ ตอนฉีดยาล่ะ”

“เงียบเหอะน่า!”
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ปิดเทอมฤดูหนาวสามสัปดาห์ผ่านไปอย่างรวดเร็ว เดือน

มกราคม นักเรียนส่วนใหญ่ในไต้หวันยังอยู่ท่ามกลางสมรภูมิสอบ

ปลายภาคอันร้อนแรง แต่ส�าหรับฝูซิง วันหยุดยาวของเขาเพิ่งสิ้นสุด

ยังไม่ทันฉลองตรุษจีน เขาก็ต้องขึ้นเคร่ืองบินเดินทางกลับ 

ชาลอมและเริ่มต้นภาคเรียนที่สองของปี ส�าหรับเผ่าพันธุ์พิเศษที่มี

ชีวิตมาหลายร้อยปี เทศกาลงานปีใหม่อะไรต่างๆ คงไม่ใช่เรื่องสลัก

ส�าคัญอะไรเท่าไรแล้ว

สวติเซอร์แลนด์ตัง้อยูบ่นละตจิดูสงู อณุหภมิูต�า่กว่าไต้หวนัมาก 

ถึงขั้นมีหิมะตกลงมาด้วยซ�้า ทิวทัศน์ที่เห็นต่างจากเดือนกรกฎาคม 

ปีที่แล้วอย่างสิ้นเชิง

หิมะขาวโพลนปกคลุมเหนือท้องถนนและตัวอาคาร เม่ือ 

ทอดสายตามองออกไป อาคารทรงยุโรปที่ตั้งเรียงรายดูเหมือนบ้าน

ขนมปังขิงหลังยักษ์ที่โรยด้วยน�้าตาลไอซิ่งสีขาวละมุน

เฮ่อเสวยีนอีก้บัลกูชายนัง่เครือ่งบนิสบิกว่าชัว่โมง มุง่หน้าไปยงั

ต�าบลชนบทเล็กๆ ในสวิตเซอร์แลนด์ พอมาถึงก็เห็นรถโรงเรียนคัน

หนึง่จอดรออยูท่ี่มุมถนน ไม่ต้องเดินข้ามเขาเลาะป่าไกลๆ เข้าไปด้วย

ตัวเองเหมือนครั้งแรก

นักเรียนชั้นปีที่หนึ่งต้องรอจนเข้าภาคเรียนที่สองจึงจะมีรถ

โรงเรยีนรบัส่ง เพราะอตัราการลาออกในภาคเรยีนทีห่นึง่ค่อนข้างสงู 

คนจ�านวนไม่น้อยสมัครเข้าเรียนแล้วสละสิทธ์ิไม่มาเรียน (สิ่งมีชีวิต

เผ่าพันธุ์พิเศษส่วนใหญ่ค่อนข้างหัวโบราณ พวกเขาชอบอาศัยอยู่ใน

บ้านเกดิทีคุ่น้เคยมากกว่าออกมาใช้ชวีติร่วมกบัสิง่มชีวีติต่างเผ่าพนัธุ์

ในต่างถ่ินแบบนี้) เพื่อลดภาระด้านการบริหารจัดการ โรงเรียนจึง

ก�าหนดระเบียบไว้เช่นนี้

ทั้งสองด้านของคันรถมีข้อความพิมพ์ไว้ว่า ‘ศูนย์แลกเปลี่ยน
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นักเรียนเพื่อสันติภาพนานาชาติ’ ด้านนอกปลอมแปลงเป็นรถบัสรับ

ส่งนกัเรยีนทัว่ไป แต่ความจรงิรถคนันีต้ดิตัง้อาคมแบบพเิศษไว้ ทนัที

ทีพ้่นเขตตวัเมอืง รถจะเคลือ่นทีด้่วยวธิกีระโจนข้ามมติ ิใช้เวลาเพยีง

สองนาทีก็จะเข้าสู่เขตโรงเรียนที่ซ่อนอยู่ในโซนมิติบิดเบี้ยว

คาบเรียนแรกหลังเปิดเรียนคือการรวมตัวกันที่ห้องเรียนของ

ตัวเอง ทันทีที่เลื่อนเปิดประตูก็ได้ยินเสียงพูดคุยจอแจดังลั่น เหมือน

เทอมท่ีแล้วไม่มีผิด แต่ครั้งนี้ มีหลายคนที่เห็นฝูซิงเดินเข้ามาแล้ว 

หันมาทัก พอเจอเพื่อนที่ไม่ได้คุยกันนาน ความเศร้าที่ต้องแยกจาก

ครอบครัวก็หายวับไปในพริบตา

ข้างเท้าของเอลฟ์เอ็มเมอรัลด์มีถุงใบใหญ่วางอยู่ นิ้วมือจิ้ม 

ไอโฟนในมอืไม่หยดุ ใบหน้าระบายด้วยรอยยิม้ ต้องเป็นเพราะเจอวธิี

หาเงินแบบใหม่ หรือไม่ก็ขายของได้ก�าไรอื้อซ่า

แฟรี่โรคอร์ตนั่งอยู่ข้างๆ ด้วยสีหน้ากระตือรือร้น ตามองไป

รอบๆ พลางแทะคกุกี้ในมืออย่างมีความสขุ ถ้าไม่ใช่เพราะมเีศษคกุกี้

เลอะเตม็หน้า โรคอร์ตคงดูเหมือนชายหนุม่สดุฮอตทีห่ลดุออกมาจาก

หนังฮอลลีวู้ด

“เอ็มเมอรัลด์ ช่วงปิดเทอมหน้าหนาวไปเที่ยวไหนมา” ฝูซิงรีบ

เดินเข้าไปหาเพื่อนสนิท พลางเอ่ยทักด้วยรอยยิ้มกว้าง

“ไปหลายที่เลย ฉันกลับบ้านไปรอบหนึ่ง แล้วก็ไปซื้อของ 

พรอีอร์เดอร์ทีญ่ีปุ่น่กบัเกาหล”ี เอม็เมอรลัด์ตรวจสอบรายการสนิค้า

ในมอืกบัของภายในถงุ “ช่วงหน้าหนาวทีผ่่านมา หลายคนน�า้หนกัขึน้ 

ฉันเลยซื้อพวกผลิตภัณฑ์ลดความอ้วนมาขาย”

เขาพูดพลางแกะเปิดถุงน่องสีด�าแบบแพ็กสิบสองคู่ คนทั่วไป

เรียกถุงน่องนี้ว่าเล็คกิ้งขาเรียว เส้นใยแบบพิเศษจะช่วยเพิ่มการเผา

ผลาญของเซลล์ไขมัน ยกกระชบัให้ทรวดทรงสวยงามตามทีต้่องการ 
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เป็นสินค้าขายดีบนร้านค้าออนไลน์

“แล้วช่วงปิดเทอมนายไปสัมภาษณ์ใครมา”

“ฉันเขียนเรื่องของลูกพี่ลูกน้องฉันน่ะ เขาเปิดร้านเบเกอร่ี 

ญาติของฉันแทบไม่มีใครท�างานในสังคมมนุษย์เลย ไม่เหมือน

ครอบครัวนาย แล้วนายล่ะเขียนเรื่องของใคร”

“ฉันเขียนเรื่องพี่สาวฉันน่ะ”

อาชีพนักเขียนนิยายของพ่อไม่มีอะไรน่าสนใจเท่าไร แถมพ่อ

ก็ไม่ใช่เจ้าของผลงานขายดีหรือนักเขียนดัง เรื่องที่พ่อเขียนคนทั่วไป

อ่านไม่ค่อยเข้าใจ แต่พ่อบอกว่างานเขียนท่ีลึกซึ้งน้อยคนนักที่จะ 

เข้าถงึ ส่วนพีฝ่ชูงิบอกว่าพ่อก�าลงัร้องเพลงอยูบ่นเวทีในสมองของพ่อ

เอง คนทีส่ือ่สารกบัพ่อได้ นอกจากมนษุย์ต่างดาว กค็งมแีค่เงาสะท้อน

ของพ่อเองในกระจกนั่นละ ส่วนแม่ท�างานเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย 

จะเขียนเรื่องอาจารย์ให้อาจารย์ด้วยกันอ่าน คงจะน่าเบื่อน่าดู

“อ๋อ ฉันรู้ พี่นายท�างานในโรงพยาบาลใช่ไหม แล้ว—”

เอม็เมอรลัด์พดูไม่ทนัจบประโยค ฝซูงิก็ชงิหยบิถงุกระดาษออก

มาส่งให้เขาก่อน “อ้ะ ของที่นายต้องการอยู่ในนี้นะ”

“ขอบใจนะ” เอ็มเมอรัลด์รับถุงไปอย่างลิงโลด เขาพินิจดูของ

ในถุงด้วยแววตาเป็นประกาย ราวกับคนติดยาโหยอยากเสพยา

วินาทีนั้นฝูซิงรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นพ่อค้ายาบ้า

“ฉันเอาของมาให้นายแล้ว มีอะไรตอบแทนฉันไหม”

“ฉันจะอัปเกรดให้นายเป็นสมาชิก VIP บัตรทองของร้านฉัน

ฟรีๆ เลย หลังจากนี้ถ้านายซื้อของจะได้ลดราคาสามสิบเปอร์เซ็นต์”

“โห ห่วยมาก”

ฝูซิงหันไปหาโรคอร์ต แฟรี่หนุ ่มสุดหล่อที่ก�าลังใช้แววตา 

วิบวับแบบเดียวกันมองอาหารลดความอ้วนแคลอรีต�่าเส้นใยสูงที่ 
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เอม็เมอรลัด์วางไว้บนโต๊ะ “แล้วนายล่ะโรคอร์ต ปิดเทอมเป็นยงัไงบ้าง”

“ฉันอยู่ที่โรงเรียนน่ะ น่าเบื่ออยู่เหมือนกัน แต่ในห้องอุ่นมาก 

นอนสบายมากเลย”

“นายไม่กลับบ้านเหรอ”

“ก่อนเปิดเทอมกลับไปสองวัน ซื้อของกลับมานิดหน่อย”

“ครอบครัวนายไม่เป็นห่วงเหรอ”

“ฉันอยู่คนเดียวมาตลอดน่ะ” โรคอร์ตเลียนิ้ว “อ้อ ไม่สิ มี  

‘ทุกคน’ อยู่เป็นเพื่อน คอยอยู่เคียงข้างฉันตลอดเวลา ดังนั้นไม่ถือว่า

อยู่คนเดียว”

พอเห็นรอยยิ้มอันใสซื่อของโรคอร์ต ฝูซิงอดไม่ได้ที่จะรู้สึก

ซาบซึ้งจนแสบจมูก ช่างเป็นมิตรภาพที่สวยงามอะไรแบบนี้นะ!  

‘ทุกคน’ ที่โรคอร์ตพูดถึงต้องหมายถึงกลุ่มเพื่อนของพวกเขาแน่ๆ! 

ถึงแม้ตัวจะอยู่คนละที่ แต่หัวใจและมิตรภาพของพวกเขาก็แนบแน่น

ไม่เปลี่ยน!

“วางใจเถอะ พวกเราจะอยู่กับนายเสมอ” ฝูซิงวางมือทั้งสอง

ลงเหนือบ่าของโรคอร์ตที่สูงกว่าเขาหนึ่งช่วงตัว พลางเอ่ยด้วยสีหน้า

จริงจัง

“หืม?” สีหน้าของโรคอร์ตดูงุนงงเล็กน้อย เขาเอียงหัวอย่าง

ครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่ง แล้วรอยยิ้มก็ปรากฏบนใบหน้า “ขอบใจนะ”

“อ้อใช่ ฉันเอาเตาไฟฟ้ามาด้วยนะ แล้วก็เอาหัวน�้าซุปส�าหรับ

หม้อไฟหม่าล่ามาด้วย!” นี่เป็นเรื่องที่พวกเขานัดกันตั้งแต่ก่อนปิด

เทอมหน้าหนาว “เดี๋ยวเย็นวันไหนนัดกันมาต้มหม้อไฟดีกว่า!”

“โอเค!”

ร่างสีแดงไวน์ราวกับเปลวเพลิงที่ก�าลังลุกโชนเคลื่อนที่เข้ามา

ในห้อง เสียงจอแจเงียบลงในฉับพลัน อาจารย์ประจ�าชั้นห้อง 1C  
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หมอผีกรอทท์ได้เดินทางมาถึงอย่างสง่างาม

“ไม่เจอกันสามสัปดาห์ ดูเหมือนทุกคนจะสบายดีนะ” กรอทท์

วางเอกสารกองใหญ่ในมือลงบนโต๊ะ “เข้าสู่ภาคเรียนที่สองของ 

ชาลอม ทุกคนจะมีอิสระมากขึ้น แต่ก็ต้องรับการฝึกฝนต่างๆ เพิ่ม

มากขึ้นตามไปด้วย”

“อย่าบอกนะว่ามกีจิกรรมประหลาดๆ อะไรอกี...” ฝซูงิแอบหนั

ไปกระซิบกับเอ็มเมอรัลด์

เมื่อนึกถึงกิจกรรมฮัลโลวีนเมื่อเทอมที่ผ่านมา แม้จะตื่นเต้น

โลดโผน แต่ดูเหมือนจะท�าให้หัวใจรับภาระหนักไปหน่อย

“ได้ยนิว่าปีนีจ้ะจดังานโรงเรยีน วทิยาเขตซกีโลกใต้ก็จะมาร่วม

จัดกับเราด้วยนะ”

“คนจากโรงเรียนโซนใต้จะมาที่นี่เหรอ!” งั้นก็เป็นเรื่องใหญ่

มากเลยน่ะสิ

ชาลอมอะคาเดมีม่โีรงเรยีนสองวทิยาเขต แบ่งตามโซนซกีโลก

เป็นเหนือกับใต้ โรงเรียนของฝูซิงอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นโซนซีก

โลกเหนือ ส่วนโรงเรียนโซนซีกโลกใต้จะตั้งอยู่บนหมู่เกาะพอลินีเซีย

ในมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ เนื่องจากโรงเรียนกระจัดกระจายอยู่ตาม

เกาะต่างๆ จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวิทยาเขตหมู่เกาะ

นกัเรยีนวทิยาเขตหมูเ่กาะโดยมากจะสงูวยักว่านกัเรยีนวทิยา-

เขตสวติเซอร์แลนด์มาก ส่วนใหญ่จะเป็นเชือ้สายของเผ่าพนัธุเ์ก่าแก่

ที่ค่อนข้างอนุรักษนิยม ดังนั้นนักเรียนจากวิทยาเขตสวิตเซอร์แลนด์

จึงเรียกที่นั่นว่าบ้านพักผู้สูงอายุ

เอ็มเมอรัลด์มองปฏิทิน ฉับพลันดวงตาก็เป็นประกายขึ้นมา 

“งานโรงเรยีนไม่ได้จัดเป็นประจ�าทกุปีหรอกนะ อย่างแรกเลยคอืการ

บรหิารจดัการล�าบาก สองคอืถ้าไม่มเีหตผุลอะไรเป็นพิเศษ ก็ไม่มีใคร
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อยากเปลอืงแรงเปลอืงสมองท�าเรือ่งอะไรพวกนี ้แต่ครัง้นีเ้ป็นโอกาส

ครบรอบย่ีสบิเจด็ปีการก่อตัง้โรงเรยีน ถงึได้จดังานโรงเรียนเพ่ือเฉลมิ

ฉลอง...แต่กว่าจะรู้ผลจริงๆ คงต้องรอถึงเดือนมีนาคม”

“โรงเรียนเราเพิ่งยี่สิบเจ็ดปีเองเหรอ” เขานึกว่าโรงเรียนนี้จะ

มีประวัติศาสตร์เก่าแก่เป็นหลายร้อยปีเสียอีก!

“ปีที่ยี่สิบเจ็ดตามรอบวงโคจรของดาวพฤหัสฯ น่ะ สิ่งมีชีวิต 

เผ่าพันธุ์พิเศษอายุยืนยาวกว่ามนุษย์ทั่วไป เราเลยใช้การโคจรของ

ดาวพฤหัสฯ ในการนับวันเดือนปีแทน”

อย่างนี้นี่เอง “ฟังดูยิ่งใหญ่มากเลย!”

แต่งานโรงเรียนของสิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์พิเศษเป็นอย่างไรล่ะ มี

ตลาดนัดให้เปิดบู๊ทขายของอะไรแบบนี้ไหม

สมองของฝซูงิปรากฏภาพของแบรดทีม้่วนแขนเสือ้ป้ิงปลาหมกึ

อยู่หน้าเตาถ่านอย่างขยันขันแข็ง กับภาพของเลโอนาร์ดที่ก�าลังนั่ง

ยองๆ อยู่กับพื้นเพื่อสูบลมใส่ลูกโป่ง...ฮ่าๆ! เขาชักอยากให้งาน

โรงเรียนมาถึงเร็วๆ เสียแล้วสิ

“...ในภาพรวมไม่มีอะไรต้องระวังเป็นพิเศษ ไม่ต่างจากเทอม

ทีผ่่านมาเท่าไหร่ แต่ว่า...” กรอทท์ตบโต๊ะ เสยีงกระซบิกระซาบเบาๆ 

ของเหล่านกัเรยีนเงยีบกรบิทนัตา ความสนใจทัง้หมดถกูดงึกลบัมาที่

เขาอีกครั้ง “เทอมใหม่ต้องเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่”

“ว่าไงนะ!?” เหล่านกัเรยีนเริม่ร้อนใจ เพราะไม่มีใครอยากรบั

ช่วงต่อ

“จะใช้แพะรับบาปตัวเดิมบนแท่นบูชายัญแท่นเดิมได้ยังไงกัน 

เทอมนี้เราต้องเลือกคนใหม่มารับใช้ทุกคนนะ” กรอทท์ยิ้มพลางหัน

ไปเหลือบมองฝูซิง

ฝูซิงฝืนยิ้มกลับไปอย่างฝืดเฝื่อน ที่แท้เขาก็เป็นแค่เครื่อง
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สังเวย...อย่างน้อยเทอมนี้ก็ภาระน้อยลงหน่อย

ฝูซิงถอนใจอย่างโล่งอก ส่วนกรอทท์ก็พูดต่อว่า “งั้นให้เลโอ-

นาร์ดเป็นคนรับหน้าที่ไปแล้วกัน”

ทุกคนสูดหายใจเฮือกด้วยความตกใจสุดขีด แล้วทั้งห้องก็ตก

อยู่ในความเงียบ

“มปัีญหาอะไรไหม” กรอทท์เอ่ยพลางยิม้ตาหย ี“หรือคณุเลโอ-

นาร์ดมีภารกิจอย่างอื่นต้องท�า เลยไม่สะดวกรับหน้าที่นี้?”

ฝูซิงหันไปมองเลโอนาร์ด เทอมที่ผ่านมาเลโอนาร์ดลักลอบ

ออกนอกโรงเรียนหลายครั้ง ซ�้าร้ายครั้งที่ผ่านมายังได้รับบาดเจ็บ

สาหสักลบัมาด้วย แม้จะไม่ได้ทิง้หลกัฐานอะไรไว้ให้เหน็ แต่ไม่แน่อาจ

มีเงื่อนง�าบางอย่างท�าให้คนอื่นเริ่มสงสัยและสาวมาถึงตัวเขา

สีหน้าเลโอนาร์ดยังคงเรียบเฉยไม่ต่างจากที่ผ่านมา “ไม่มี”

“งัน้กต็กลงตามนี!้” กรอทท์ก้มลงอ่านเอกสารในมอื “อกีเรือ่ง

หนึง่คอื เทอมนีต้้องเลอืกสมาชกิตวัส�ารองไปฝึกงานทีส่โมสรกลุม่ดาว

กุมภ์ ทุกห้องต้องเลือกตัวแทนมาสองคน” เขาเงยหน้าข้ึน “ใครที่

ต้องการเข้าร่วมกรุณาลุกขึ้นยืน”

“สโมสรกลุม่ดาวกมุภ์คอือะไรน่ะ” โรคอร์ตหนัไปหาฝซูงิพลาง

กระซบิถาม “มอีะไรเก่ียวข้องกับเครือ่งขายน�า้อตัโนมตัใินโรงอาหาร

ไหม”

“กลุ่มดาวกุมภ์เป็นหน่วยงานที่ก่อตั้งโดยนักเรียนในโรงเรียน 

ลักษณะคล้ายสภานักเรียนนั่นแหละ แต่ว่าสภานักเรียนในโลกของ 

สิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์พิเศษย่อมมีภาระหน้าที่และสมาชิกที่ยิ่งใหญ่กว่า 

สภานกัเรยีนท่ัวไป แม้แต่ชือ่ของสโมสรกม็ปีระวตัทิีม่าลกึซึง้มากเลย” 

ฝซูงิเล่าอย่างภาคภูมิ นีเ่ป็นข้อมูลทีเ่ขาได้เรยีนรูร้ะหว่างท�าหน้าทีเ่ป็น

หัวหน้าห้อง
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“ท�าไมถึงเรียกว่าสโมสรกลุ่มดาวกุมภ์ล่ะ”

“เอ...” ฝูซิงเองก็ไม่รู้เหมือนกัน

“ดวงดาวที่ปกปักรักษากลุ่มดาวกุมภ์คือดาวพลูโต ซึ่งเป็น

สัญลักษณ์แห่งความเปลี่ยนแปลง ทั้งยังมีสองด้านที่ซ้อนทับกันอยู่ 

คือชีวิตและความตาย” เอ็มเมอรัลด์อธิบาย

ฝซูงิสงัเกตเหน็ว่าตอนทีเ่อม็เมอรลัด์พดูชือ่กลุม่ดาวกมุภ์ สหีน้า

ของเขาฉายแววไม่พอใจอยู่จางๆ

“อืม้ๆ” โรคอร์ตพยกัหน้าหงกึๆ “สรปุแล้วสโมสรกลุม่ดาวกมุภ์

ท�าหน้าที่อะไรล่ะ”

ฝูซิงยักไหล่ “ไม่รู้เหมือนกัน” เขาไม่รู้ด้วยซ�้าว่าสภานักเรียน

ในโรงเรียนของโลกมนุษย์ท�าอะไร ดังนั้นเร่ืองสโมสรกลุ่มดาวกุมภ์

คงไม่ต้องพูดถึง “คงไม่ได้จัดการเรื่องอาหารกลางวันคุณค่าทาง

โภชนาการไม่เพยีงพอและรสชาตไิม่อร่อย หรือเปลีย่นกฎห้ามท�าสผีม 

ห้ามซอยผมอะไรแบบนั้นหรอกมั้ง”

“นายอยากเข้าร่วมสโมสรไหม ฝูซิง”

“ไม่อยาก” จะหาเรื่องใส่ตัวท�าไมกัน!

นอกจากเสียงกระซิบกระซาบของพวกเขาแล้ว ในห้อง 1C  

มแีต่ความเงยีบ นกัเรยีนทกุคนมองหน้ากนั ไม่มีใครตอบค�าถามของ 

กรอทท์

กรอทท์เลิกคิ้ว ท่าทางประหลาดใจเล็กน้อย “ว้าว! ดูเหมือน

ห้องเราจะมีแต่คนรักสันโดษนะเนี่ย ปกติมีแต่คนจะแย่งกันเข้าเป็น

สมาชกิสโมสรกลุ่มดาวกุมภ์ ต้องคยุกันยาวเลยกว่าจะตกลงได้ว่าใคร

จะได้ต�าแหน่งไป”

มมุปากของกรอทท์ยกขึน้เป็นรอยยิม้บาง มีทัง้ความชืน่ชมและ

ล�าบากใจระคนกนั “ความสงบเป็นเรือ่งด ีแต่ถ้าไม่มีใครรบัหน้าทีน่ีก้็
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จะล�าบากเหมือนกัน ดังนั้น—ฝูซิง!”

ฝูซิงก้มหน้าแล้วแกล้งตาย

“ฝูซิง!”

สกิลแกล้งตายใช้ไม่ได้ผล “ครับ” โธ่เว้ย! โดนอีกแล้ว

“เธอรับหน้าที่นี้ไปก็แล้วกันนะ”

“ไหนอาจารย์บอกว่าแพะรับบาปตัวเดิมไม่ควรใช้ซ�้าไงครับ” 

แม้รู้ดีว่าต่อต้านไปก็ไร้ประโยชน์ แต่ฝูซิงก็อดไม่ได้ที่จะเอ่ยถามสัก

หน่อย

“นี่มันคนละแท่นบูชากัน เพราะงั้นไม่นับ”

“ทั้งหมดต้องมีสองคน งั้นอีกคนก็...” กรอทท์กวาดตามองไป

รอบห้อง แล้วสายตาก็ไปหยุดอยู่ที่ร่างสูงใหญ่ที่มุมหนึ่งของห้อง 

“อา...เธอ ไอแซก เนฟสกี้?”

เดก็หนุม่เผ่าเลือดสีนลิผวิซดีขาวทีส่วมเสือ้โค้ตตวัหนาหนกัเงย

หน้าขึน้ตามเสียงเรยีก ดวงตาหมองเศร้าสฟ้ีาจางมองตรงไปทีก่รอทท์ 

ราวกับเรือที่ลอยขึ้นมาจากทะเลที่เต็มไปด้วยคลื่นลม

“เธอรับหน้าที่นี้ไปนะ”

ไอแซกเงียบอยู่ครู่หนึ่ง แต่สุดท้ายก็พยักหน้ารับอย่างช้าๆ

“เยี่ยมมาก” กรอทท์จับผมยาวสลวยที่ข้างล�าคอของตัวเอง 

“ความเงียบและสุขุมเป็นข้อดีก็จริง แต่เก็บตัวเกินไปก็ไม่ดี เธอใช้

โอกาสนี้ออกไปคลุกคลีกับโลกภายนอก ให้คนอื่นได้รู้จักเธอมากขึ้น

แล้วกันนะ”

อาจารย์จ�าไม่ได้ด้วยซ�้าว่าเขาชื่ออะไร ฝูซิงแอบบ่นอุบอิบอยู ่

ในใจ

ไอแซกเป็นคนที่เงียบและเก็บตัวที่สุดคนหนึ่งในห้อง เขาไม่

รวมกลุ่มกับใคร และแม้ว่าตัวเขาเองจะเป็นเผ่าเลือดสีนิล แต่เขาก็
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ไม่อยู่กลุ่มเดียวกับพวกเลโอนาร์ดและไปไหนมาไหนคนเดียวตลอด 

เวลาอยู่ในห้องเขาจะนั่งอยู่ที่มุมห้องเงียบๆ คนเดียว แต่ร่างสูงใหญ่

ของเขากลับท�าให้ดูสะดุดตาพอสมควร

เป็นคนที่ลึกลับเดาใจยากมากทีเดียว

หวังว่าอนาคตจะเป็นเพื่อนที่ดีกับเขาได้นะ ฝูซิงแอบอธิษฐาน

อยู่ในใจ

หลงัจบการประชมุแล้ว ทุกคนแยกย้ายกนักลบัหอพกั บราวนี่ 

แฟรี่น้อยที่รับหน้าที่ท�างานต่างๆ ในโรงเรียนน�ากระเป๋าสัมภาระใบ

ใหญ่ของทุกคนย้ายไปไว้ในห้องนอนเรียบร้อยแล้ว

บานประตูไม้สุดคลาสสิกถูกผลักเปิด เหนือเก้าอี้ข้างหน้าต่าง

ภายในห้องคือร่างอันคุ้นตา

“ไม่เจอกันตั้งนานนะ!” ฝูซิงโบกมือทักทายเลโอนาร์ดอย่าง

ร่าเริง “เก็บของเสร็จแล้วเหรอ”

“อืม” สายตาของเลโอนาร์ดละจากหน้าหนังสือมาเหลือบมอง

ฝูซิงแว่บหนึ่ง เขาตอบด้วยน�้าเสียงเรียบเฉย ก่อนจะเบนความสนใจ

กลับไปที่หน้าหนังสืออีกครั้ง

ท่าทางเหมือนเยน็ชาไร้มารยาท แต่ถ้านีเ่ป็นปฏกิริิยาจากเลโอ-

นาร์ด ก็นับว่าเป็นมิตรกว่าเทอมที่แล้วเยอะทีเดียว

“ปิดเทอมหน้าหนาวเป็นยงัไงบ้าง ไปเทีย่วที่ไหนมาหรอืเปล่า” 

ฝูซิงนั่งลงเหนือพื้นระหว่างห้องรับแขกกับห้องนอน เขาจัดของใน

กระเป๋าสัมภาระ พลางชวนเลโอนาร์ดคุยไปด้วย

“ฉันกลับไปลุดวิกส์บูร์ก” เลโอนาร์ดให้ค�าตอบ เป็นสิ่งที่แทบ

ไม่เคยเกดิข้ึน แถมน�า้เสียงของอกีฝ่ายยังแฝงด้วยความพงึพอใจนดิๆ 

อีกต่างหาก
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“หืม? ไปเที่ยวเหรอ” ลุดวิกส์บูร์ก? หืม ไม่เคยได้ยินชื่อเลย 

“ซื้อของฝากอะไรกลับมาไหม”

มุมปากเลโอนาร์ดยกขึ้นเล็กน้อยก่อนจะล้วงเข้าไปในกระเป๋า

เป้แล้วหยิบของชิ้นหนึ่งโยนให้ฝูซิง

ฝซูงิคว้าของชิน้นัน้ไว้ได้ด้วยความทลุกัทเุล พอแบฝ่ามอืออกดู

ก็เห็นว่าเป็นวัตถุแข็งๆ สีขาว ขนาดเล็กและบาง

“นี่อะไรน่ะ” หน้าตาคล้ายๆ ลูกอมนมแพะ หรือจะเป็นฟาร์ม

แพะที่ลุดวิกส์บูร์ก?

ฝูซิงยกของชิ้นนั้นขึ้นมาดมแล้วลองแลบลิ้นเลียเบาๆ

“นั่นคือกระดูกนิ้วก้อย” สายตาของเลโอนาร์ดหยุดอยู่ที่หน้า

หนังสือ มุมปากยกขึ้นเล็กน้อย สีหน้าเย็นชาไม่อาจปกปิดความพึง

พอใจภายในใจเอาไว้ได้ “เก็บมาจากร่างของพวกไวต์ไทรแองเกิล”

“เชี่ย!” ฝูซิงตกใจจนเผลอปล่อยมือ กระดูกนิ้วก้อยอันเล็กจิ๋ว

ร่วงลงไปบนพรม “ท�าไมไม่รีบบอกเล่า! ถุยๆๆ!”

อ๊ากกก! เมื่อกี้เขาเผลอเลียไปหน่อยหนึ่งแล้วด้วย!

“นายเอาไปใส่ปากเหรอ” เลโอนาร์ดหนัมามองฝซูงิด้วยสายตา

เยน็เยยีบ “ถ้วยรางวลัแห่งชยัชนะของฉนัถูกนายท�าสกปรกหมดเลย”

“อา...” ฝูซิงดึงสติกลับมาได้ “ขอโทษด้วยนะ”

เขาเกือบลืมไปว่าความคิดอ่านของส่ิงมีชีวิตเผ่าพันธุ์พิเศษ 

แตกต่างจากมนุษย์ และค�าว่ามนุษย์ โดยมากมักเป็นค�าที่พูดด้วยนัย

เกลียดชังมากกว่าเป็นมิตรเสียด้วย

ฝูซิงเก็บกระดูกนิ้วขึ้นมาแล้วกลั้นใจข่มความกลัวไว้ขณะใช้

แขนเสื้อเช็ดกระดูกนั้นเบาๆ ก่อนจะส่งคืนให้เลโอนาร์ด

ไวต์ไทรแองเกลิเป็นองค์กรลบัทีแ่ฝงตวัอยู่ในสงัคมมนษุย์ การ

มีอยู่ของพวกเขาเป็นความลับที่ไม่อาจเปิดเผยให้โลกรู้ เช่นเดียวกับ
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การมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์พิเศษทั้งหลาย สิ่งที่แตกต่างคือ ไวต์-

ไทรแองเกิลถอืก�าเนดิขึน้เพือ่ก�าจดัสิง่มชีวีติเผ่าพนัธุพ์เิศษให้หมดสิน้

ไปจากโลกนี้

เลอาห์ น้องสาวของเลโอนาร์ดก็สิ้นชีวิตด้วยน�้ามือของพวก 

ไวต์ไทรแองเกิลเช่นเดียวกัน

“อา...ไวต์ไทรแองเกิลคนนั้นคือ...” คือฆาตกรที่ฆ่าเลอาห ์

ใช่ไหม

สีหน้าของเลโอนาร์ดเย็นชาขึ้นมาอีกครั้ง “ไม่ใช่”

เขาเดินไปที่ตู้แล้วหยิบขวดแก้วออกมา จากนั้นหย่อนกระดูก

นิ้วก้อยลงไปในขวด ฝูซิงสังเกตเห็นว่า ในขวดใบนั้นมีกระดูกขนาด

เล็กลักษณะเดียวกันอยู่กว่ายี่สิบอัน

เลโอนาร์ดท�าให้เขาสมัผสัได้ถงึความน่ากลวัของนกัล่า ฝซูงิอด

ไม่ได้ท่ีจะสะท้านน้อยๆ ชัว่วนิาทนีัน้ เขาสมัผสัได้ชดัเจนอย่างที่ไม่เคย

เป็นมาก่อนว่าคนตรงหน้าไม่ใช่มนุษย์—แม้ว่าตัวเขาเองก็ไม่ใช่

มนุษย์เช่นกัน

ที่นี่คือโรงเรียนส�าหรับสิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์พิเศษ แหล่งรวมของ

อมนษุย์ เขามาทีน่ี ่กเ็พือ่เรยีนรูว้ธิกีารใช้ชวีติแบบปีศาจ และวธิลีะทิง้

ความเป็นมนุษย์

แต่เขาคิดว่าตัวเองเป็นคนนี่นา แล้วเขาก็คิดว่าทุกคนที่อยู่ที่นี่

เป็นคนทัง้นัน้เลยด้วย ไม่ใช่เพราะรปูลกัษณ์ภายนอกทีเ่หมอืนมนษุย์ 

แต่เป็นอะไรบางอย่างทีเ่ป็นนามธรรม อะไรบางอย่างทีย่ากจะอธบิาย

ได้ด้วยค�าพูด

ความสับสนในอัตลักษณ์ของตัวเองท�าให้เขารู้สึกว้าวุ่นและ 

หลงทาง ทั้งความรู้สึกนี้ยังรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ด้วย

ฝูซิงรีบเปลี่ยนหัวข้อสนทนา เขาต้องการลบความรู้สึกแปลก
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ปลอมนี้ออกไปจากใจให้เร็วที่สุด

“อ้อใช่” เขาหยิบซองสุญญากาศสีน�้าตาลแดงออกมาจาก

กระเป๋าเดินทาง “ดูนี่สิ! ฉันเตรียมหัวน�้าซุปส�าหรับท�าหม้อไฟหม่าล่า

มาด้วยนะ!”

เลโอนาร์ดมองหน้าฝูซิง ใบหน้าว่างเปล่าไร้ความรู้สึก

“ก่อนหน้านี้นัดกับทุกคนไว้แล้วว่าจะมากินหม้อไฟด้วยกัน”  

ฝูซิงยังรื้อกระเป๋าต่อแล้วหยิบเตาไฟฟ้าฮาโลเจนอันหนาหนักออกมา 

“มะรืนนี้พวกเราจะกินหม้อไฟกัน ต้องไปสั่งเนื้อกับผักจากห้องครัว

มาเตรียมไว้ก่อน นายล่ะ อยากกินอะไรเป็นพิเศษไหม”

เลโอนาร์ดเงยีบไปครูห่นึง่ ก่อนจะเอ่ยขึน้ด้วยน�้าเสยีงเยน็เยยีบ 

“เทอมที่แล้วมีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้น แต่ก็ไม่ได้แปลว่าความสัมพันธ์

ระหว่างพวกเราจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนะ”

“หมื?” ความสัมพนัธ์? พวกเขาก็เป็นรมูเมทไม่ใช่หรอืไง “นาย

หมายความว่ายังไง”

“อย่ายุ่งเกี่ยวกับฉันมากเกินจ�าเป็น” พูดจบเลโอนาร์ดก็ลุกขึ้น

ด้วยสีหน้าเย่อหยิ่งแล้วเดินไปที่เตียงนอนของตัวเอง

ฝูซิงอึ้งไปพักหนึ่งก่อนจะเรียกสติกลับมาได้

อ๋า! เขาเข้าใจแล้ว ใครบางคนอยากเล่นบทพระเอกผู้สันโดษ

อีกแล้วสินะ แต่รูมเมทที่อยู่ด้วยกันมาครึ่งปีก็ไม่ใช่ขี้ๆ เหมือนกัน

ฝูซิงแกล้งท�าเป็นถอนใจยาวอย่างเศร้าๆ “แบบนี้ใครจะช่วย

นายท�างานของหัวหน้าห้องล่ะเนี่ย”

เลโอนาร์ดชะงักฝีเท้า

“หน้าท่ีรับผิดชอบของหัวหน้าห้องมีหลายอย่างมากเลย แถม

ฉันยังได้ยินมาว่าเทอมนี้อาจจะต้องจัดงานโรงเรียนโดยมีสองวิทยา-

เขตเป็นผู้จัดงานร่วมกัน ถ้าเป็นแบบนั้นหัวหน้าห้องคงจะยุ่งมากๆ  
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ต่อให้เป็นเวลาพักผ่อนก็คงออกไปไหนไม่ได้—แต่แน่ละว่า นั่นคือ

กรณีที่ไม่มีใครคอยช่วยงาน”

ฝูซิงแสดงเจตนาอย่างไม่ปิดบัง แถมยังแกล้งถอนใจอย่าง 

ใสซื่ออีกรอบ “แบบนี้จะท�ายังไงดีล่ะ เลโอนาร์ด”

อยากให้เขาช่วยไหมล่ะ เลโอนาร์ด หึๆๆๆ

เลโอนาร์ดหนัมาถลงึตาจ้องฝซูงิแว่บหนึง่ “ตามใจนาย” พดูจบ

ก็เดินกลับไปที่เตียงทันที

ฝูซิงอดไม่ได้ที่จะแอบยิ้มขณะมองแผ่นหลังของรูมเมทผู้หยิ่ง

ทระนง เขามัน่ใจเลยว่า คนืนีต้อนตัง้วงกนิหม้อไฟ เลโอนาร์ดต้องมา

ด้วยแน่

วิชาคณิตศาสตร์ระดับกลางของเทอมที่สองย้ายเวลามาเป็น

เจด็โมงเช้า ส�าหรบัคนตืน่เช้าอย่างฝซูงิแล้วการย้ายเวลาไม่ใช่ปัญหา 

แต่ส�าหรับเอ็มเมอรัลด์ที่ถ่างตาท�าเว็บขายของทั้งวันทั้งคืน การเข้า

เรียนแต่เช้าตรู่ช่างยากเย็นราวกับการจ่ายภาษีเลยทีเดียว

พอปรบัเวลาเรยีนใหม่ จ�านวนนกัเรยีนทีน้่อยอยูแ่ล้วยิง่น้อยลง

กว่าเก่า แต่ก็มีคนหน้าใหม่โผล่มาให้เห็นบ้างคนสองคน สิ่งที่ท�าให ้

ฝูซิงประหลาดใจคือ ไอแซก เนฟสกี้ ก็อยู่ในกลุ่มนักเรียนหน้าใหม่ 

ที่ว่านี้ด้วย

ตอนที่ไอแซกเข้ามาในห้อง เขาสวมเสือ้โค้ตตวัยาวทบัเสือ้นอก

ของยูนิฟอร์มนักเรียน ทั้งยังสวมผ้าปิดปาก แว่นด�า และหมวก ถ้า

อาจารย์ไม่เช็กชื่อ ฝูซิงไม่มีทางรู้เลยว่าเขาเป็นใคร

ตอนแรกเขาไม่มีความทรงจ�าอะไรเกี่ยวกับเพ่ือนร่วมห้องที่

ชอบเก็บตัวเงียบคนนี้เลย แต่หลังจากกรอทท์มอบหมายให้ไอแซก

เป็นสมาชิกตัวส�ารองในการฝึกงานที่สโมสรกลุ่มดาวกุมภ์ ฝูซิงก็เริ่ม
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สนใจเขาขึ้นมา

“ฉันนึกว่าเผ่าเลือดสีนิลกลัวแสงอาทิตย์เสียอีก” ระหว่างพัก 

ฝูซิงชวนเอ็มเมอรัลด์คุยเรื่อยเปื่อย

เอ็มเมอรลัด์นอนฟบุอยูก่บัโต๊ะพลางตอบอย่างเกยีจคร้าน “นัน่

เป็นแค่ภาพจ�าที่คนบอกต่อๆ กันมาแล้วคิดไปเอง เผ่าเลือดสีนิลไม่

ชอบแสงอาทิตย์ แต่ไม่ถึงขั้นกลัว เนื้อเยื่อส่วนต่างๆ ในร่างกายของ

พวกเขาไวต่อแสงอาทิตย์ ถ้าอวัยวะที่มีเนื้อเยื่อสัมผัสกับแสงแดด

โดยตรงจะเกิดอาการบวมและพองอย่างรุนแรงจนเลือดออก ดังนั้น

พวกเขาเลยไม่ค่อยไปไหนมาไหนในเวลากลางวัน”

“เนื้อเยื่อ?”

“ก็พวกริมฝีปากหรือดวงตาอะไรแบบนี้ไง!” เอ็มเมอรัลด์หาว

หวอดแล้วเกาแก้มเบาๆ “ที่จริงอวัยวะระหว่างขาหนีบก็มีเนื้อเยื่ออยู่

เหมอืนกนั แต่ในสถานการณ์ปกตอิวยัวะตรงนัน้คงไม่มโีอกาสได้เปิด

อล่างฉ่างให้แดดเผาหรอก จริงไหมล่ะ”

“อ้อ เข้าใจแล้วละ”

พดูอกีอย่างคอื หากเผ่าเลอืดสนีลิออกไปข้างนอกในเวลากลาง

วนัโดยไม่สวมแว่นกนัแดดกบัผ้าปิดปาก พวกเขากจ็ะกลายเป็นผน้ีอย

คิวทาโร่หรือไม่ก็ปลาดุก มิน่าล่ะไอแซกถึงแต่งตัวอย่างกับโจรปล้น

ธนาคาร

ฝซูงิมองส�ารวจไอแซกอยูพ่กัใหญ่ ถงึแม้ตอนนีจ้ะเป็นเวลาพกั 

แต่อีกฝ่ายก็ยังนั่งนิ่งๆ อยู่ที่โต๊ะของตัวเองโดยไม่มีปฏิสัมพันธ์กับ

เพื่อนนักเรียนคนไหน ร่างสูงใหญ่ยืนน่ิงอยู่ระหว่างโต๊ะกับเก้าอี้ 

ราวกับรูปสลัก

แม้ว่าเลโอนาร์ดจะเป็นคนเย็นชาไม่ค่อยสนใจคนอื่น แต่เขา

รู้สึกว่าไอแซกเข้าถึงยากยิ่งกว่าเลโอนาร์ดเสียอีก
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ใบหน้าที่สวมแว่นกันแดดขยับเล็กน้อยก่อนจะหันมาทางฝูซิง 

ฝูซิงเบือนสายตาหนีไปอีกทางอย่างรวดเร็ว

คนอะไรพิลึกชะมัด

วิชาบังคับช่วงเย็นวันพฤหัสฯ คือวิชาอาคมพื้นฐาน หัวข้อใน

คาบเรียนนี้เกี่ยวข้องกับวิญญาณและค�าสาป วันนี้กรอทท์สวมเสื้อ

โค้ตสไตล์กอธกิ ชายแขนเสือ้ปักดิน้สเีงนิด�าเป็นลายใยแมงมมุพร้อม

ริบบิ้นลายหัวกะโหลก ราวกับจงใจจะให้สอดรับกับเนื้อหาที่สอนใน

คลาส

“เมือ่ชวีติด�าเนนิไปถึงจุดจบ วญิญาณจะแยกออกจากร่างกาย 

และวญิญาณก็จะกลายเป็นพลังงานกลุ่มหนึง่ที่ไม่มคีวามคดิอ่านเป็น

ของตัวเอง โดยมากคงอยู่ในโลกเชิงกายภาพได้เพียงไม่กี่วันก็จะสูญ

สลายไปเอง แต่ผูว้ายชนม์บางคนมีอารมณ์ทีร่นุแรงและทรงพลงัมาก

ในช่วงเวลาก่อนจะสิ้นลม ท�าให้ความคิดในช่วงสุดท้ายนั้นติดพันอยู่

กับดวงวิญญาณด้วย ท�าให้วิญญาณนั้นเกิดมีความคิดอ่านข้ึนมา 

เหมือนกับตัวเจ้าของวิญญาณครั้งยังมีชีวิต และกลายเป็นวิญญาณ

ร้ายหรือวิญญาณอาฆาต”

กรอทท์เขียนค�าส�าคัญสองสามค�าลงบนกระดานด�า “ในกลุ่ม

สิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์พิเศษและมนุษย์ มีเพียงส่วนน้อยที่มีความสามารถ

ในการมองเห็นวิญญาณ และมีคนเพียงหยิบมือเท่านั้นที่สามารถ

ควบคุมหรือออกค�าสั่งกับดวงวิญญาณของผู้ที่ตายไปแล้ว หรืออาจ

ถึงขั้นสร้างค�าสาปขึ้นมาจากวิญญาณได้”

ลมเยน็เยอืกในฤดหูนาวกบัไออุน่จากฮตีเตอร์ภายในห้อง สอง

สิง่รวมกนักลายเป็นบรรยากาศสมบูรณ์แบบทีส่ดุส�าหรับการนอนหลบั 

ฝูซิงใช้มือข้างหนึ่งเกยคาง พยายามฝืนความง่วงงุนที่เข้ามาครอบง�า 
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แต่ตัวหนังสือที่เขียนลงบนสมุดโน้ตกลับเละเทะจนอ่านแทบไม่ออก

หัวข้อที่เรียนในคาบนี้น่าตื่นเต้นมากๆ แต่ส�าหรับเขาแล้วไม่มี

อะไรใหม่ ซีรี่ส์โทรทัศน์และเกมต่างๆ ใช้ธีมเร่ืองศพคืนชีพกับ

วิญญาณพยาบาทบ่อยจนเขาแอบรู้สึกเบื่อเรื่องพวกนี้อยู่หน่อยๆ

เมื่อเทียบกับเรื่องพลังพิเศษ อาคม หรือความรู้อย่างอื่นที่เขา

ไม่เคยได้สมัผสัมาก่อน เนือ้หาทีเ่รยีนในคาบนีน้บัว่าจดืชดืและน่าเบือ่

อยู่เล็กน้อย เหมือนเอามุกเก่าๆ ในหนังสยองขวัญมาเรียบเรียงใหม่

ไม่นกึว่าเพือ่นร่วมชัน้คนอืน่จะรูสึ้กว่าเรือ่งทีเ่รยีนวนันีน่้าสนใจ

มาก หลงัเลิกเรยีนหลายคนยงัพดูคยุและถกเถยีงหวัข้อนีอ้ย่างสนอก

สนใจ

“ได้ยินว่าวิญญาณที่มีความแค้นจะวนเวียนอยู่ที่เดิม และคอย

โจมตคีนทีบ่กุรกุเข้าไปในพืน้ทีข่องตวัเอง” วกิก้ี แฟร่ีหน้าตาอ่อนเยาว์

เหมอืนเดก็น้อยหนัมากระซบิด้วยเสยีงแผ่วเบา เสยีงหวานใสอ่อนโยน

ฟังแล้วน่ารักน่าชังเป็นที่สุด

“ยาโยอ ินีเ่ป็นของดงัจากประเทศเธอไม่ใช่เหรอ เธอเคยได้ยนิ

เรื่องเล่าอะไรพวกนี้บ้างไหม” เวนน์ พี่ชายฝาแฝดของวิกกี้ถามอย่าง

อยากรู้อยากเห็น

“ของดังบ้าอะไรเล่า!” ยาโยอิบ่นงึมง�าอย่างไม่สบอารมณ์

“ภูเขาโคยา ภูเขาโอโซเระ แล้วก็ภูเขาฮิเอ เป็นภูเขาแห่ง

วิญญาณท่ีชื่อดังที่สุดของญี่ปุ ่น ได้ยินว่าที่นั่นเชื่อมโยงกับโลก

วิญญาณด้วย” ทาเอะฮารุเสริมเสียงระรื่น “ผู้อาวุโสของพวกเราสั่ง

ห้ามไม่ให้เด็กที่อายุยังน้อยเข้าไปใกล้ที่นั่นเด็ดขาด!”

ฝูซิงฟังเรื่องสยองขวัญที่พยายามเสริมแต่งให้น่ากลัวของ

เพื่อนๆ แล้วรู้สึกราวกับตัวเองกลับไปอยู่มัธยมต้นอีกครั้ง

“ฉันนึกว่าสิ่งมีชวีิตเผา่พนัธุ์พิเศษจะไม่สนใจเรื่องอะไรท�านอง
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นี้เสียอีก” เขากระซิบกับเอ็มเมอรัลด์เบาๆ ด้วยสีหน้าประหลาดใจ

“ท�าไมล่ะ”

“อืม จะพูดยังไงดีล่ะ” ฝูซิงเกาหัวแกรกๆ “ก็เช่นว่า มนุษย์คง

ไม่มานัง่ถกกนัว่าตอนกลางคนืมมีนษุย์ไปโผล่อยูท่ี่ไหนบ้าง เพราะมนั

เป็นเรือ่งปกตธิรรมดามากๆ เลย! เว้นแต่ว่าคนคนนัน้มกีญุแจสารพดั

นกึท่ีสะเดาะกลอนได้ทกุบ้าน หรอืแบกกระเป๋าทีม่แีต่ชดุชัน้ในผูห้ญงิ

เต็มไปหมด”

“นายสับสนอีกแล้วเหรอเนี่ย” เอ็มเมอรัลด์ส่งเสียงหึในล�าคอ

อย่างไม่สบอารมณ์ “ส่ิงมีชีวิตเผ่าพันธุ์พิเศษก็เหมือนกับมนุษย์นั่น

แหละ พวกเรามีชีวิต มีลมหายใจ โลกหลังความตายก็เป็นปริศนา

ลึกลับที่พวกเราไม่เข้าใจเหมือนกัน”

“แต่ตอนทดสอบความกล้า ทุกคนไม่เห็นจะกลัวเลย”

“ก็นั่นเป็นของปลอมนี่นา” เอ็มเมอรัลด์ตอบหน้าตาเฉย

ใบหน้าของฝูซิงระบายด้วยความงุนงง จูเยว่ซึ่งนั่งอยู่ข้างๆ จึง

พยายามช่วยอธบิาย “สิง่มชีวีติเผ่าพนัธุพ์เิศษไม่เหมอืนกบัมนษุย์ตรง

ท่ีเวลาแยกแยะสถานการณ์ ปฏิกิริยาตอบสนองของพวกเราจะช้า 

เวลามนุษย์ดูภาพยนตร์สยองขวัญจะรู้สึกกลัว แต่ส�าหรับสิ่งมีชีวิต 

เผ่าพนัธุพ์เิศษ ถ้าเรารูแ้ล้วว่าเรือ่งราวในนัน้เป็นของปลอม ความรูส้กึ

กลัวจะเกิดขึ้นยากมากเลย”

“งั้นเหรอ...” แบบนี้เรื่องตื่นเต้นในชีวิตก็หายไปเยอะเลยสิ

“พวกนายรูเ้รือ่งวญิญาณอาฆาตในป่าอาทติย์อัสดงหรือเปล่า” 

ตันจ้วนผู้รอบรู้เอ่ยขึ้น ความสนใจของทุกคนไปรวมอยู่ที่เขาทันที

“คืออะไรเหรอ”

ป่าอาทิตย์อัสดงอยู่ทางทิศตะวันตกของชาลอมอะคาเดมี่ ต้น

เมเปิ้ลมากมายเต็มผืนป่า แม้จะไม่มีรั้วกั้น แต่ป่าแห่งนี้ก็เป็นหนึ่งใน
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สถานทีต้่องห้ามของโรงเรยีนเช่นเดยีวกบัหอคอยต้องห้าม เพราะป่า

อาทติย์อสัดงตัง้อยูเ่หนอืเขตแดนของมิตบิิดเบ้ียว จงึมคีวามแปรปรวน

สูงกว่าพื้นที่อื่น พื้นที่ป่ากว้างขวางราวกับไร้ที่สิ้นสุด ภายในนั้นมีสิ่ง

ปลูกสร้างโบราณที่ถูกทิ้งร้างจากยุคสมัยต่างๆ จากทุกที่ทั่วโลก

“ได้ยนิว่าในป่าอาทติย์อสัดงมปีราสาทชคัตชิเช่จากสโลวาเกยี

ที่ถูกดึงเข้ามาอยู่ที่นี่ด้วยการเชื่อมโยงของมิติบิดเบ้ียว” ตันจ้วนดัน

กรอบแว่นบนดั้งจมูก “เป็นปราสาทของเคาน์เตสบาโธรี่”

หวัข้อนีน่้าสนใจจนเอม็เมอรลัด์ซึง่ก�าลงัจิม้เครือ่งคดิเลขอย่าง

เอาจริงเอาจังถึงกับเงยหน้าขึ้นถามอย่างสนอกสนใจ “นายหมายถึง

เคาน์เตสผีดูดเลือดน่ะนะ?”

ชือ่นีท้�าให้เผ่าเลอืดสนีลิทีต่อนแรกไม่ได้อยู่ในบทสนทนานีด้้วย

ถึงกับหันขวับ

“พวกนายก�าลังพูดถึงใครน่ะ” ฝูซิงกระซิบถาม

“ผู้หญิงชาวฮังการีที่เป็นฆาตกรต่อเนื่องในสมัยศตวรรษที ่

สิบหกน่ะ ต�านานเล่าว่าเธอแช่ตัวในเลือดสดๆ ของเหยื่อ” จูเยว่ 

อธิบายเสียงแผ่ว “เธอเป็นเผ่าเลือดสีนิลด้วยเหมือนกัน แต่การ 

กระท�าของเธอบ้าคล่ังและน่าสยดสยองจนดึงดดูความสนใจของพวก 

ไวต์ไทรแองเกลิ ท�าให้พวกเขาเริม่ออกล่าเผ่าเลอืดสนีลิ ดงันัน้คนเผ่า

เลือดสีนิลเลยเกลียดเธอมาก”

“ตอนนี้เธอตายแล้วใช่ไหม”

“มนุษย์จับเธอไปลงโทษ แต่ในความเป็นจริงแล้วเธอไม่สะทก

สะท้านเลยสกันดิ สดุท้ายชาวเผ่าเลอืดสนีลิต้องเข้าไปลอบสงัหารเธอ

ด้วยตวัเอง” พอได้ยนิบทสนทนาระหว่างฝซูงิกบัจเูยว่ เรเชลล์กอ็ธบิาย

แทรกขึ้นมา “แต่ร่างของเคาน์เตสบาโธรี่หายสาบสูญไปหลังจาก 

การประหาร ได้ยินว่าเธอเคยท�าสัญญากับซาตานและใช้มนตร์ด�า 
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บางอย่าง แม้ร่างของเธอจะเน่าเปื่อยและสลายไปแล้ว แต่วิญญาณ

ร้ายของเธอยังคงวนเวียนอยู่บนโลกมนุษย์”

จเูยว่กลวัว่าเรือ่งเกีย่วกบัเผ่าเลอืดสนีลิทีเ่ธอเล่าจะท�าให้เรเชลล์

ไม่พอใจ จงึยิม้แห้งๆ ให้อกีฝ่ายเป็นเชงิขอโทษ แต่เรเชลล์แค่ยิม้ตอบ

แล้วหันไปคุยกับคนอื่นต่อ ดูเหมือนไม่สนใจ แต่ก็เหมือนร�าคาญใจ

อยู่ลึกๆ ด้วย

ฝซูงิหนักลบัมา จงึเหน็ว่าเอม็เมอรลัด์ก�าลงัเงีย่หฟัูงด้วยดวงตา

เป็นประกาย

“นายไม่กลัวเลยเหรอ” เขากลัวจะตายอยู่แล้ว!

“คนอืน่ได้ยนิค�าว่าวญิญาณร้าย แต่ฉนัได้ยนิค�าว่าโอกาสทอง” 

เอม็เมอรลัด์โชว์รายการสนิค้าบนไอโฟนของตวัเองด้วยรอยยิม้ระรืน่ 

“ทุกคนย่ิงกลัวก็ยิ่งดี ยันต์กันผีที่ค้างสต๊อกมาเป็นชาติของฉันจะได้

ขายออกซะที”

ดทู�าเข้าส!ิ ฝซูงิเดาว่าเรือ่งสยองขวญัส�าหรับเอ็มเมอรัลด์น่าจะ

เป็นวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจหรืออะไรท�านองนั้น และชื่อเลห์แมน

บราเธอร์สคงน่ากลัวกว่าซาดาโกะหรือคายาโกะเป็นล้านเท่า


