
Chapter 01

ปิดเทอมฤดูร้อนสิน้สุดลงแล้ว 

นับถอยหลังสู่ปีใหม่



“ท�ำไมนำยถึงใช้สูตรนี้” ตันจ้วน เด็กหนุ่มสวมแว่นท่ำทำง 

คงแก่เรียนใช้มือข้างหนึ่งเท้าคาง นิ้วจิ้มไปที่สมุดโน้ตอย่างหงุดหงิด

“ไม่ได้เหรอ” ฝูซิงมองวิธีค�านวณของตัวเองในสมุดแล้วเทียบ

ดูกับหนังสือเรียน ดูไม่ออกว่าจุดผิดอยู่ตรงไหน

“ถ้านายอยากได้ค�าตอบทีผ่ดิ ใช้วธินีีย่้อมได้” ตนัจ้วนใช้นิว้นวด

ขมับเบาๆ “ทักษะคณิตศาสตร์ของนายคงท�าให้เธลิสอยากร้องไห้”

“เกี่ยวอะไรกับเจ้าหญิงแห่งวงการเพลงคันทรี่ด้วยล่ะ” ฝูซิง 

งุนงงเล็กน้อย

“ฉนัว่าเพลง Speak Now เพราะดนีะ” เอม็เมอรัลด์แสดงความ

เห็น

“ฉันหมายถึงบิดาแห่งคณิตศาสตร์ เธลิสแห่งเมืองไมล์ตุส 

(Thales of Miletus) ไม่ใช่เทย์เลอร์ สวิฟต์”

“อ๋อๆ” ล�้าลึกจริงๆ

“งั้นมารดาแห่งคณิตศาสตร์เป็นใคร” โมมิจิเอ่ยแทรก

“น่าจะเป็นเมยีเขานะ” เอม็เมอรลัด์ยกัไหล่ “มาดามเธลสิอะไร

แบบนี้”

“พวกนายหยุดพูดอะไรโง่ๆ ได้แล้ว กลุ่มเรามีคนโง่คนเดียวก็

น่าจะพอแล้วนะ” ตันจ้วนเอ่ยอย่างเย็นชา

“นายด่าฉันเหรอ!” ฝูซิงร้องท้วงอย่างไม่สบอารมณ์
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“ว้าว! ยินดีด้วย นี่เป็นค�าถามแรกเลยที่นายตอบถูก”

“ตันจ้วน...”

“ถ้าไม่พอใจฉนัไปก็ได้” ตนัจ้วนกอดอก สหีน้าหงุดหงิดเลก็น้อย 

“เพราะคนที่ตกเลขไม่ใช่ฉัน”

“มีอังกฤษ เคมี ทฤษฎีการใช้อาคมพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ยุค

กลางของยุโรปด้วย” แบรดที่นั่งอยู่อีกด้านหาวหวอด “อ้อ ยังมีอีก

วิชาหนึ่ง ฮาสุด วรรณกรรมจีน วิชานี้ขนาดฉันยังสอบผ่านเลยนะ”

“เลิกพูดได้แล้วน่า...” ฝูซิงก้มหน้าอย่างหมดอาลัยตายอยาก

แสงอาทติย์กลางฤดรู้อนส่องผ่านหน้าต่างเข้ามาในห้องหนงัสอื 

ปกตหิอ้งอนักวา้งขวางนีจ้ะมนีักเรยีนนัง่เต็มประมาณแปดในสบิของ

พื้นที่ แต่เวลานี้มีเพียงพวกเขาแปดคน

เพราะตอนนี้คือเดือนกรกฎาคม สัปดาห์ที่สองหลังปิดเทอม 

ฤดรู้อน นกัเรยีนของชาลอมส่วนใหญ่เดนิทางกลบับ้าน และนกัเรยีน

ที่อยู่หอพักช่วงปิดเทอมก็ไม่มีใครเข้าห้องอ่านหนังสือ

ยกเว้น คนที่สอบไม่ผ่าน

“อย่าไปดุเขาเลย ฝูซิงพยายามเต็มที่แล้วละ” จูเยว่พยายาม

ไกล่เกลี่ยแล้วหันไปยิ้มให้ฝูซิง “สู้ๆ นะ อีกแค่ชั่วโมงเดียวก็จบแล้ว”

“ต่อไปเป็นวิชาภาษาอังกฤษส�าหรับสนทนากับทฤษฎีการใช้

อาคม” เอ็มเมอรัลด์ก้มดูตารางเวลาในมือ “กินข้าวเย็นเสร็จแล้วมี

เวลาพักยี่สิบนาที หลังจากนั้นจะเป็นวิชาวรรณกรรมจีน”

ฝูซิงโอดครวญออกมาเบาๆ อย่างทุกข์ตรม

แม้ว่าเทอมที่แล้วเขาจะคลี่คลายคดีวิญญาณอาฆาตลอบ

ท�าร้ายนกัเรยีนได้อย่างสวยงาม แต่สงสยัเขาจะทุม่เทแรงกายแรงใจ

กับการสืบเรื่องนั้นมากไปหน่อย ท�าให้คะแนนสอบทิ้งดิ่งแบบเกิน

เยียวยา ดังนั้น...
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ผลสอบปลายภาคของเขา มีหกวชิาทีต่ดิตวัแดง เป็นสถติใิหม่ที่

ของชาลอมอะคาเดมี่เลยทีเดียว

อาจารย์ทกุคนประเมนิคะแนนอย่างโปร่งใสและเทีย่งธรรมมาก 

ไม่ช่วยเพิ่มคะแนนใดๆ ให้เขาเป็นกรณีพิเศษ แต่โชคยังดีที่อาจารย์

อะลุ่มอล่วยให้เขาท�ารายงานส่งแทนการสอบซ่อม

ด้วยเหตุนี้ทุกคนจึงมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ เพื่อช่วยฝูซิงจัดการ

การบ้านกองโตให้เสร็จ

“อยากลองน�า้มนัสกดัเพิม่ไอควิไหม” เอม็เมอรลัด์ไม่ปล่อยให้

โอกาสขายของหลุดลอยไปโดยง่าย “นี่เป็นสารสกัดจากสมองของ 

ลิงเทพบนภูเขาเสวี่ยซานที่มีระดับสติปัญญาสูงมาก ช่วยให้สมอง

ปลอดโปร่ง เพิ่มไอคิว”

“กินแล้วจะเดินไปซื้อซีอิ๊วเองได้ ไม่ต้องลากแม่ไปซื้อด้วย  

สุดยอดไปเลย” ฟลอรัลตบไหล่ฝูซิงที่นอนฟุบอยู่บนโต๊ะอย่างแรง 

“อย่ามาแกล้งตาย รีบลุกขึ้นมาเขียนต่อเดี๋ยวนี้”

“อืมๆ รู้แล้วน่า” ถึงแม้จะรู้สึกเหนื่อยล้า แต่ทุกคนอุตส่าห์อยู่

ช่วยติวและช่วยสอนการบ้าน จะเหนื่อยอย่างไรเขาก็ต้องอดทน ไม่

ท�าให้คนอื่นผิดหวัง

ฝูซิงเงยหน้าขึ้นแล้วจ้องตัวอักษรที่เบียดเสียดกันอยู่บนสมุด

รายงานเล่มบาง รู้สึกดวงตาพร่าลาย

“เอาสูตรนีม้าแทนค่าตรงนี้ไม่ได้” ตนัจ้วนใช้ปากกาจิม้รูปเรขา-

คณติบนสมดุของฝซูงิ “นายต้องหาความยาวของด้านนีอ้อกมาก่อน”

“โอเค” ฝซูงิหยิบไม้บรรทดัออกมาทาบบนรปูทนัท ี“หนึง่จดุแปด

เซนติเมตร”

ตนัจ้วนเงยหน้าถลงึตาจ้องฝซูงิ เขาอ้าปากจะด่า แต่หนัไปเหน็

สีหน้ากังวลของจูเยว่เข้าเสียก่อน จึงต้องอดกลั้นความโกรธในใจไว้
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เด็กหนุ่มสูดหายใจลึก แก้มกระตุกเล็กน้อยขณะพยายามยกมุมปาก

ขึ้นเป็นรอยยิ้ม “เป็นวิธีแก้โจทย์ที่สร้างสรรค์และสร้างเสียงหัวเราะ

ได้ยอดเยี่ยมมากเลย คุณฝูซิง”

“แหะๆ...” ฝูซิงจับผมอย่างประหม่า

“นายนึกว่าฉันชมนายจริงๆ เหรอ”

โมมิจิหัวเราะออกมาเบาๆ อย่างไม่ยี่หระ “ไม่เห็นต้องดุขนาด

นั้นเลย แค่ตัวเลขกับเครื่องหมายสองสามตัว ชีวิตคนยังมีเรื่องอื่นที่

น่าสนใจอีกตั้งเยอะ ท�าไมต้องจริงจังกับเรื่องพวกนี้นักล่ะ”

ตันจ้วนส่ายหน้าอย่างหยิ่งยโสเหมือนก�าลังคิดในใจว่า ‘คน 

ชั้นต�่าอย่างเธอจะไปรู้อะไร’ แล้วหันไปตอบว่า “ค�าพูดของเธอแสดง

ให้เห็นชัดเจนเลยว่าเธอเป็นคนตื้นเขินขนาดไหน”

“เครียดขนาดนี้ระวังหาแฟนไม่ได้นะ”

“ของพรรค์นั้นไม่จ�าเป็นส�าหรับฉัน”

โมมิจิยิ้มบาง แล้วจู่ๆ ก็คว้ามือขวาที่จับปากกาอยู่ของตันจ้วน

ขึ้นมาไว้ตรงหน้าของตัวเอง “สวัสดีจ้ะ เธอคงเหนื่อยมากสินะ”

“ท�าอะไรของเธอ”

“ทักทายแฟนของตันจ้วนไง”

ฝซูงิท�าหน้างง ส่วนแบรดระเบดิหวัเราะดงัลัน่ เอม็เมอรลัด์ยิม้

แล้วส่ายหน้าน้อยๆ

“ความคิดชั้นต�่าแล้วยังพูดจาต�่าๆ อีก” ตันจ้วนสะบัดมืออย่าง

แรงแล้วใช้มือดันกรอบแว่นเหนือดั้งจมูก “ผู้หญิงอย่างเธอมากกว่า

มั้งที่จะขายไม่ออก”

“อ้อเหรอ” โมมจิหิวัเราะแล้วกระซบิตอบเสยีงแผ่ว “ไม่แน่ อาจ

เพราะขายออกเลยกลายเป็นคนแบบนี้...”

พอฝซูงิหนัไปกเ็หน็ว่าโมมิจกิ�าลงัลกุขึน้พลางบดิขีเ้กยีจและหนั
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ไปพดูเสยีงออดอ้อนกบัทาเอะฮารวุ่า “น่าเบือ่จงัเลย ทาเอะฮาร ุพวก

เราไปหาอะไรสนุกๆ ท�ากันดีกว่า”

“โอเค!”

“ไปเลยไป๊!” ตันจ้วนสะบัดมือเหมือนก�าลังไล่แมลงวัน “แล้ว

ไม่ต้องกลับมาอีกนะ”

โมมิจิหัวเราะขณะเดินออกไป “โอ๊ยโย้ยโหย! ดุจังเลย อย่าใช้

แฟนไล่คนอื่นแบบนั้นสิ ทะนุถนอมเค้าหน่อย”

“ชัน้ต�า่!” ตนัจ้วนถอนใจหนกัหน่วงแล้วหนัมาจ้องฝซูงิทีพ่ยายาม

กลั้นหัวเราะอยู่คนเดียว “มองอะไรไม่ทราบ รีบเขียนต่อเดี๋ยวนี้!”

“ครับๆๆ...” ฝูซิงรีบคว้าปากกามาเขียนต่อโดยไม่รีรอ

“ฉนัมาร์กจดุส�าคญัของวชิาวรรณกรรมจนีไว้ให้นายเรยีบร้อย

แล้ว ค�าตอบอยู่ในนัน้แหละ แค่ลอกหน้าทีฉ่นัพบัมมุไว้กพ็อ” ฟลอรลั

วางแบบเรียนเล่มหนาลงบนโต๊ะ

“ขอบใจมากนะ!”

“ฟลอรัลเก่งจังเลย” จูเยว่ชมจากใจจริง “ฉันเองก็อยากช่วย

เหมือนกัน”

“ไม่ยากหรอก รอบหน้าแค่ฝูซิงสอบตกวิชาภูมิศาสตร์ เธอก็

จะมีโอกาสช่วยเขาแล้ว”

“เฮ้ๆๆ เลิกด่าฉันซะที!” ฝูซิงร้องท้วงอย่างไม่พอใจ “จูเยว่

อตุส่าห์อยู่เป็นก�าลงัใจ แค่นีก้ช่็วยได้เยอะแล้ว! ไม่อย่างนัน้ใครจะทน

วิธีสอนแบบสปาร์ตันของตันจ้วนได้เล่า!”

ตันจ้วนเลิกคิ้ว “ตอนนี้กลายเป็นความผิดของฉันแล้วว่างั้น?”

“มิกล้าขอรับๆ”

“อะแฮ่ม!” แบรดส่งเสยีงกระแอมเบาๆ ดงึความสนใจของฝซูงิ

ไปที่เขา
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ฝซูงิรูท้นัทว่ีาอกีฝ่ายต้องการอะไรจงึรีบพูดเสริมว่า “อ้อ อีกคน

ทีจ่ะลมืไม่ได้เลยคอืแบรดทีอ่ตุส่าห์เสยีสละวันหยดุฤดรู้อนทีจ่ะได้กลบั

บ้านเกิดไปอยูพ่ร้อมหน้ากบัครอบครวั เพือ่อยูท่ีน่ีแ่ละทบทวนบทเรียน

เป็นเพื่อนฉัน ฉันนี่ซาบซึ้งน�้าตาไหลลืมไม่ลงไปชั่วชีวิตเลย!”

ดูเหมือนค�าชมของฝูซิงจะไม่ท�าให้แบรดรู้สึกรู้สาอะไรนัก “ก็

ไม่ขนาดนั้น”

“แบรดเป็นคนจิตใจดีมากเลย” จูเยว่หันไปยิ้มให้แบรด “ฉัน

ดีใจมากเลยที่ได้เป็นเพื่อนกับเธอ”

“อืม...” เพื่อนงั้นเหรอ...สีหน้าของแบรดดูกระอักกระอ่วน 

เล็กน้อย แต่เขายังคงยิ้มให้เธออย่างสุภาพ

ฟลอรัลหลุดหัวเราะออกมา

เธอใช้มือข้างหนึ่งเท้าคางแล้วเหม่อมองออกไปนอกหน้าต่าง 

แสงแดดยามบ่ายส่องกระทบใบหน้า ท�าให้นยัน์ตาแมวสเีหลอืงอ�าพนั

หรี่เล็กเป็นเส้นบาง

หนุ่มสาวนี่นะ...

ความสงบสุขแบบนี้ จะคงอยู่อีกนานแค่ไหน

เธอรู้สึกร้อนรนโดยไม่รู้สาเหตุ

เมื่อไรความรู้สึกนี้จะหายไปนะ

ด้วยควำมช่วยเหลืออย่ำงสุดควำมสำมำรถของผองเพื่อน 

ตลอดหนึง่สปัดาห์ ในทีส่ดุการบ้านปรมิาณมหาศาลเท่าภเูขาลกูย่อม

กเ็สรจ็สิน้หนึง่วนัก่อนเดนิทางกลบับ้าน ฝซูงิไปหาพ่ีสาวของเขาทีศู่นย์

พยาบาล เธอเพิ่งเข้าร่วมเป็นสมาชิกทีมแพทย์ที่ศูนย์พยาบาลของ 

ชาลอมอะคาเดมี่เมื่อภาคเรียนที่ผ่านมา

ศูนย์พยาบาลในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนว่างเปล่าและเงียบสงัด 



24  Shalom Academy โรงเรียนนี้รับแต่ปีศาจ เล่ม 3

การตกแต่งและโทนสเียน็ของทีน่ี่ไม่ต่างจากโรงพยาบาลทัว่ไปเท่าใด

นกั แต่สิง่หนึง่ทีต่่างออกไปคอืศนูย์พยาบาลของชาลอมอะคาเดม่ีไม่มี

กลิ่นยาฆ่าเชื้อ มีแต่กลิ่นยาสมุนไพรหอมสดชื่นฟุ้งกระจายอยู่ทั่ว

ฝซูงินอนแผ่อยูบ่นเก้าอีต้รวจคนไข้ภายในห้องท�างานของฝชูงิ 

เขาตากแอร์อย่างสบายอารมณ์ มือข้างหนึ่งถือไซรัปแก้หวัดผสม 

ชาเขยีวเย็น (สูตรนีโ้รคอร์ตเป็นคนสอน อร่อยอย่างไม่น่าเชือ่เลยทเีดียว) 

เพอร์ซมิม่อนในชดุพยาบาลบนิวนไปมาพลางช่วยเขาเตมิน�า้แข็งลงใน

แก้ว ช่างสบายและผ่อนคลายราวกับก�าลังนอนอาบแดดอยู่บน

ชายหาดทางใต้ของฟลอริดา

“สบายเหลือเกินนะ”

“ไม่ขนาดนัน้หรอก” ฝซูงิเขย่าแก้ว ก้อนน�า้แขง็กระทบกนัเป็น

เสียงกังวานใส เขายกแก้วขึ้นจิบ แล้วเอ่ยอย่างเนิบช้าราวกับนักชิม

ที่ก�าลังวิเคราะห์อาหารชั้นเลิศ “อา...รสชาติแห่งความสุขเป็นแบบนี้

นี่เอง”

“ตู้เย็นในออฟฟิศพี่ไม่มีช่องแช่แข็ง” ฝูชิงเอ่ยเสียงเรียบ

“อาฮะ แล้วยังไง”

“น�้าแข็งของนายเอามาจากห้องแล็บเก็บชิ้นส่วนที่อยู่ข้างๆ”

น�า้ชาเขยีวพุง่พรวดจากปากของฝซูงิ ท�าให้เพอร์ซมิม่อนเปียก

ไปทั้งตัว “ว่าไงนะ!”

“ไม่ต้องกลัวหรอก ไม่ได้ ‘สั่งของเข้าสต๊อก’ มาพักใหญ่แล้ว” 

ฝูชิงยิ้มบางแล้วเดินไปที่อ่างล้างมือ หยิบผ้าขี้ริ้วโยนมาให้ฝูซิง

“กรุณาเก็บกวาดที่ตัวเองท�าสกปรกให้เรียบร้อยด้วย”

ฝูซิงรับผ้าขี้ริ้วมาอย่างไม่เต็มใจ เขานั่งยองลงไปกับพื้นอย่าง

หงุดหงิดแล้วเริ่มเก็บกวาด อาจเพราะสิ่งที่ฝูชิงพูดเมื่อครู่ ท�าให้เขา

จิตตกและรู้สึกเหมือนในปากมีรสเหม็นเน่าอยู่จางๆ
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ระหว่างที่เช็ดพื้น ฝูซิงก็ถามอีกฝ่ายว่า “หลินหลินบอกว่าช่วง

ปิดเทอมพี่ไม่กลับไป เสียใจมากเลย” เมื่อวานแม่วิดีโอคอลล์มาหา

และบ่นกับเขานานมาก “ท�าไมไม่กลับไปล่ะ”

“พีเ่พิง่เข้ามาท�างานได้ไม่นาน ยงัมอีกีหลายอย่างทีต้่องเรียนรู้ 

ในฐานะท่ีเป็นอาจารย์ทีอ่ายนุ้อยทีส่ดุในประวตัศิาสตร์ของชาลอม ทัง้

ยงัเป็นเลอืดผสม พีต้่องท�างานให้ดทีีส่ดุ เพือ่ไม่ให้ถกูพวกอนรัุกษนยิม

กลั่นแกล้ง อีกอย่าง...เทอมหน้าจะมีงานโรงเรียนที่สองวิทยาเขตจัด

งานร่วมกัน ในฐานะพนักงานใหม่ ยังไงก็ต้องอยู่ที่นี่เพื่อช่วยงานอยู่

แล้ว...”

“อ้าวเหรอ” เรื่องอายุเขาพอเข้าใจ ส�าหรับสิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์

พิเศษที่นับอายุกันเป็นหลักร้อย ฝูชิงที่อายุแค่ยี่สิบหกไม่ต่างอะไรกับ

เด็กแบเบาะ แต่ว่า—

“เป็นเลือดผสมไม่ดีตรงไหน ฉันจ�าได้ว่าห้อง D ก็มีลูกผสม

มนษุย์หมาป่ากบัเอลฟ์นะ” จู่ๆ  เขากน็กึได้ ก่อนเข้าโรงเรยีนพ่อกเ็คย

เตือนว่า ถ้าไม่จ�าเป็นห้ามพูดเรื่องคุณยาย

“เลือดผสมไม่ได้ไม่ดี แต่เลือดผสมที่มีสายเลือดของมนุษย์มี

อยู่ไม่เยอะ” ฝูชิงส่งเสียงหึในล�าคออย่างไม่ยี่หระ “พวกอนุรักษนิยม

ไม่ชอบเผ่าพนัธุท์ีเ่ป็นเลอืดผสม โดยเฉพาะผูอ้าวโุสหวัขวาจดั ส�าหรบั

พวกเขาแล้ว พวกเราไม่ต่างอะไรจากไวต์ไทรแองเกิลเลย คนพวกนี้

อธิบายด้วยเหตุผลไม่เข้าใจหรอก”

“งั้นเหรอ...” เขาลืมค�าพูดของพ่อไปเสียสนิท โชคยังดีที่เขา 

ไม่ค่อยพูดเรื่องครอบครัวกับเพื่อนที่โรงเรียน ถึงเขารู้ว่าเพื่อนๆ คง

ปฏิบัติกับเขาเหมือนเดิมแม้จะรู้เรื่องนี้ แต่เขาก็ไม่อยากให้สถานะ

พิเศษของตัวเองเป็นต้นเหตุให้มีคนเข้ามาหาเรื่องโดยไม่จ�าเป็น

สายเลือดอย่างนั้นเหรอ...
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ส�าหรับสิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์พิเศษที่เกิดจากการผสมผสานของ

หลายเผ่าพันธุ์ สายเลือดมีความส�าคัญอย่างไร

ปีศาจหมาโกลเด้นรีทรีฟเวอร์สูงศักดิ์กว่าปีศาจหมาพันทาง 

อะไรแบบนี้เหรอ

ฝชูงินบัสต๊อกยาเสรจ็กเ็ดินไปหยบิเอกสารกองหนาจากชัน้วาง

หนังสือ ก่อนจะเดินเข้าไปนั่งที่โต๊ะและเริ่มพลิกอ่าน

“นั่นอะไรน่ะ”

“ผู้ใหญ่สั่งให้ฉันรวบรวมสถิติแล้วท�ารายงานส่ง วิเคราะห์โรค

ทั้งหมดของนักเรียนในรอบห้าสิบปีที่ผ่านมา” ฝูชิงเอ่ยเสียงเรียบ

“อ้อเหรอ” ดูเหมือนจะเป็นงานที่ยุ่งยากมาก

ตั้งแต่เขากับเพื่อนเข้ามาในห้อง ก็เห็นฝูชิงท�างานตลอดไม่ได้

หยุด แต่เธอก็ไม่เคยเอ่ยปากไล่พวกเขา

นี่คงเป็นความอ่อนโยนในแบบของฝูชิงละมั้ง...

ฝูซิงมองพี่สาวของตัวเอง เขาอยากพูดอะไรกับเธอสักอย่าง 

แต่หาค�าพูดที่เหมาะสมไม่ได้เสียที

เขาเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยขึ้นว่า “พี่ฝูชิง สู้ๆ นะ”

เดือนกันยำยน ปลำยฤดูร้อน

ชาลอมอะคาเดมี่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงเหนือระดับน�้าทะเล ใบ 

เมเปิ้ลเริ่มเปล่ียนเป็นสีแดง ใบไม้สีเขียวอ่อนและส้มแดงแซมแทรก

อยู่บนต้นไม้ เกิดเป็นสีสันสดใสและแปลกตา

ภาคเรียนใหม่เริ่มต้นขึ้นแล้ว ฝูซิงกับเพ่ือนข้ึนชั้นปีที่สอง 

ห้องเรยีนของพวกเขายงัอยูท่ีเ่ดมิ เพยีงแต่ป้ายหน้าประตเูปลีย่นเป็น 

2C เท่านั้นเอง

นักเรียนใหม่ใช้ห้องเรียนของรุ่นพี่ปีสามที่เพิ่งจบการศึกษาไป
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ปิดเทอมหน้าร้อนผ่านไป แต่เพื่อนในห้องไม่มีอะไรเปลี่ยนไป

จากเดมิ มเีพยีงฝซูงิทีอ่อกไปเทีย่วเล่นช่วงปิดเทอม จงึได้ของทีร่ะลกึ

เล็กน้อยกลับมาจากแสงแดดที่จัดจ้านในฤดูร้อน

“นายถกูพษิเหรอ ท�าไมตวัด�าแบบนัน้ล่ะ” เอ็มเมอรัลด์เอ่ยถาม

เมื่อเห็นผิวสีรวงข้าวของฝูซิง

“นายต่างหากที่ถูกพิษ! ฉันตากแดดเยอะไปหน่อยเท่านั้น

หรอก!”

เอ็มเมอรัลด์เลิกคิ้ว “ฉันนึกว่าปีศาจค้างคาวไม่ชอบแสงแดด

เสียอีก นายนี่แปลกจริงๆ”

“ฉันก็นึกว่าเอลฟ์ชอบใช้ชีวิตสันโดษ เห็นเงินเป็นฝุ่นโคลนที่

ท�าให้แปดเป้ือน!” เอลฟ์ทีจ้ิ่มไอโฟนคดิเงนิงกๆ ตัง้แต่วนัแรกของการ

เปิดเรียนต่างหากที่ประหลาด ยังมีหน้ามาว่าคนอื่นอีก

“ต้องรวยก่อนถึงจะโปรยเงินใช้จ่ายได้ตามใจเหมือนเงินเป็น

ฝุ่นโคลน ส�าหรับคนจน เงินยังไงก็เป็นเงิน”

“ก็จริงนะ” ฝูซิงเอียงหัวเหมือนก�าลังใช้ความคิด “อืม แสดง

ว่านายจนมากเหรอเอ็มเมอรัลด์”

“จะบอกว่าจนก็ไม่ถูก ต้องบอกว่าเผ่าเอลฟ์ไม่จ�าเป็นต้องใช้

เงิน พวกเราเติบโตมาท่ามกลางธรรมชาติ แค่ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ใน

น�้าและดินก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้แล้ว”

“งั้นนายหาเงินเยอะแยะไปท�าอะไร”

มือที่จิ้มไอโฟนของเอ็มเมอรัลด์ชะงักไปครู่หนึ่ง “เพราะโลก 

ใบนี้ไม่ใช่โลกของเอลฟ์ วิถีชีวิตของพวกเราใช้กับที่นี่ไม่ได้...”

“หืม?”

“ตราบใดที่ยังมีชีวิตก็ต้องใช้เงิน แค่นี้ละ” เอ็มเมอรัลด์พูดจบ

ก็ก้มหน้าจ้องตัวเลขบนหน้าจอของตัวเองโดยไม่พูดอะไรอีก
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ฝซูงิอยากถามต่อ แต่ประตหู้องเรยีนเปิดออกเสยีก่อน อาจารย์

ประจ�าชั้นห้อง 2C หมอผีกรอทท์เยื้องกรายอย่างสง่างามเข้ามาใน

ห้องพร้อมการแต่งกายที่อลังการสะดุดทุกสายตาเหมือนทุกคร้ังที ่

ผ่านมา ทาเอะฮารุวิ่งตามโมมิจิไปด้านหลังแล้วนั่งลงตรงที่นั่งประจ�า

ของทั้งสองคน

กรอทท์เดินไปที่เวทีหน้าห้อง พอยืนประจ�าที่แล้ว ก็เข้าเร่ือง

ทันที

“ทุกคนคงรู้อยู่แล้วว่าเทอมนี้จะมีกิจกรรมที่ส�าคัญมาก นั่นคือ

งานกระชบัมติรสองวทิยาเขต ตอนนีเ้รายงัไม่รูว่้าห้องของเราจะมคีน

ที่ได้รับเลือกหรือไม่ แต่เพื่อความปลอดภัย ฉันจะอธิบายข้อมูลเกี่ยว

กับงานโรงเรียนให้ทุกคนฟังคร่าวๆ ก่อน—”

ปีนีค้รบรอบยีส่บิเจด็ปีแห่งการก่อตัง้โรงเรียนชาลอมอะคาเดม่ี 

ซึ่งนับเวลาตามการโคจรของดาวพฤหัสฯ1

ทุกสิบสองปีจะมีการจัดงานโรงเรียนครั้งหนึ่ง ซึ่งยิ่งใหญ่และ

อลงัการกว่ากจิกรรมอืน่ๆ กิจกรรมเริม่ต้นในเดอืนตลุาคม และมงีาน

เฉลิมฉลองเป็นเวลาหนึ่งเดือนเต็ม

พิธีการในงานโรงเรียนแบ่งเป็นสองส่วน

ส่วนแรกเรียกว่า การแข่งกระชับมิตร เป็นการแข่งขันตาม

ธรรมเนียมของโรงเรียนที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา เน้นการทดสอบความ

สามารถด้านต่างๆ ของนักเรียน หัวข้อที่ใช้บ่อยคือการใช้พลังพิเศษ

และพลังอาคม แม้บอกว่าเป็นงานกระชับมิตร แต่ที่จริงเป็นการหา

ข้ออ้างให้วิทยาเขตสองแห่งที่เขม่นกันมาตลอดมีโอกาสได้ประชัน

ฝีมือกันอย่างยิ่งใหญ่และสมเกียรติ

1 ใช้เวลา 12 ปีของโลกในการโคจรรอบดวงอาทิตย์ 1 รอบ
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ส่วนทีส่องเรยีกว่าพธิเีฉลมิฉลอง ไม่ต่างจากงานโรงเรียนทัว่ไป

เท่าไร คือมีการแสดงจากกลุ่มนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ จัด

นิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน และอื่นๆ อีกมากมาย

แต่ส่ิงที่ทุกคนรอคอยคือ การเปิดประตูมิติซึ่งจะมีข้ึนสามวัน

ก่อนเริ่มงานโรงเรียน อาจารย์กว่าร้อยชีวิตจากทั้งสองวิทยาเขตจะ

ร่ายมนตร์โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเปิดประตูที่เชื่อมต่อระหว่าง

วิทยาเขตซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ ให้นักเรียนได้พบปะและมี

ปฏิสัมพันธ์กัน

แน่นอนว่า ถ้ามีแค่การกินดื่มสังสรรค์กันคงไม่มีความหมาย

ระหว่างงานเลี้ยงจะมีการจัดกิจกรรมโหวตเพื่อเฟ้นหาดาวโรงเรียน

ของชาลอมอะคาเดม่ี โดยนกัเรยีนและอาจารย์ทกุคนมสีทิธิล์งคะแนน

เพือ่เลอืก ‘สิง่มชีวีติ’ ทีท่กุคนเหน็พ้องต้องกนัว่างดงามทีส่ดุในชาลอม

อะคาเดมี่ โดยไม่มีการแบ่งแยกชายหญิง เผ่าพันธุ์ คนที่ได้รางวัลมี

เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น ทั้งนักเรียนและอาจารย์สามารถเข้าร่วมการ

ประกวดได้

การประกวดดาวแห่งชาลอมอะคาเดมี่จัดโดยสโมสรกลุ่มดาว

กุมภ์ ปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่สี่ และเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจมาก

ที่สุดในงานโรงเรียน

“นีค่อืงานโรงเรยีนของชาลอมอะคาเดมีท่ีส่บิสองปีจะมสีกัครัง้ 

เป็นการรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่ของเผ่าพันธุ์ที่ไม่ใช่มนุษย์ ขอให้ทุกคน

สนุกกันให้เต็มที่” พอกรอทท์อธิบายจบก็กวาดตามองไปรอบห้อง 

“เท่านี้ละ”

“ตัวแทนโรงเรียนคัดเลือกยังไงเหรอครับ”

“งานโรงเรยีนเป็นพธิศีกัดิส์ทิธิ ์ดงันัน้ขัน้ตอนการคดัเลอืกต้อง

บรสิทุธิย์ตุธิรรมในการคดัเลือก เราใช้ธรรมเนยีมเก่าแก่ทีส่บืทอดมา
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ตั้งแต่ครั้งก่อตั้งโรงเรียน นั่นคือ อัฐิพยากรณ์”

“อัฐิพยากรณ์?”

“ใช้กระดูกของอสูรเทวะโบราณในการเสี่ยงทายเพ่ือคัดเลือก

ตัวแทนโรงเรียน คล้ายกับการจับฉลากนั่นละ เสี่ยงทายได้ใคร คน

นั้นก็เป็นตัวแทนโรงเรียน”

“ผมว่าไม่ค่อยเป็นกลางเลยนะครบั...” ถ้าได้คนทีฝี่มอืห่วยแตก

มากจะท�ายังไง

“ถ้าให้เลือกกันเองจะเป็นกลางมากกว่าหรือไง” กรอทท์ย้อน

ถาม สีหน้ายากจะบอกว่าเขาก�าลังคิดอย่างไร “ปล่อยให้เป็นหน้าที่

ของสวรรค์ พระเจ้าจะเป็นผูเ้ลอืกตวัแทนทีเ่หมาะสมทีส่ดุ อกีอย่าง...

จากวันแรกจวบจนวันนี้ ค�าพยากรณ์ของอัฐิไม่เคยผิดพลาดเลย 

ตัวแทนท่ีได้รับเลือกล้วนเป็นนักเรียนที่มีความสามารถโดดเด่นของ

โรงเรียน”

“ถ้าได้รบัเลอืกจะได้ผลประโยชน์อะไรบ้างครบั” เอม็เมอรลัด์

ยกมือถาม “เช่นว่า เงินรางวัลอะไรแบบนี้...”

“คนที่ได้รับเลือกไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรทั้งนั้น แต่ถ้าชนะ

การแข่งขันแน่นอนต้องมีรางวัล” กรอทท์ตอบเอ็มเมอรัลด์ที่ดวงตา

เป็นประกายวิบวับด้วยน�้าเสียงไม่ยี่หระ

หลงัจากใช้เวลาราวหนึง่ชัว่โมงเพือ่มอบหมายงานอย่างคร่าวๆ 

แล้ว กรอทท์ก็เลิกคลาส

ฝูซิงเก็บของแล้วกลับไปที่ห้องของตัวเอง

ขณะที่ก�าลังจะเดินไปโรงอาหาร ความรู้สึกวิงเวียนน้อยๆ พุ่ง

เข้าจู่โจมโดยที่เขาไม่ทันตั้งตัว

หืม?

...มานี่...
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ฝูซิงขยี้ตาแล้วพยายามปลุกตัวเองให้ตื่น แต่พลังที่มองไม่เห็น

ไหลเข้ามาเกาะกุมความคิดของเขาไว้ ราวกับพันธนาการล่องหนที่

มัดตัวและจูงเขาไปยังสถานที่ที่คุ้นเคยในความทรงจ�าอันเลือนราง

เขาเป็นโลหิตจางหรือเปล่านะ

ฝูซิงกะพริบตาแรงๆ แล้วสูดหายใจลึก

มาที่นี่...

ท�าไม ไปไหน

มา . ที่ . นี่ . เดี๋ยว . นี้

พระอำทิตย์ในฤดูร้อนลับขอบฟ้ำช้ำกว่ำปกติ 

แม้จะพลบค�่าแล้ว แต่ท้องฟ้ายังปกคลุมด้วยม่านแสงสลัว ไม่

มืดสนิท แต่เป็นสีครามเจือเทาที่ชวนให้รู้สึกง่วงงุน

ความรู้สึกประหลาดโอบล้อมเข้ามา

ดวงตาที่พยายามเบิกกว้างรู้สึกเหมือนเห็นอะไรบางอย่าง แต่

ก็เหมือนมองไม่เห็นอะไรเลย สีขาวมัวปกคลุมอยู่โดยรอบ ราวกับ

ภาพในความฝัน

“...ฝูซิง”

เสียงร้องเรียกเบาๆ แว่วขึ้นข้างหู เขารู้สึกถึงแรงเขย่าเบาๆ ที่

ไหล่ของตัวเอง

“ฝูซิง?”

ประสาทสัมผัสอันพร่าเลือนเหมือนถูกปกคลุมด้วยหมอกหนา 

ตื่นตัวเต็มที่ทันที

“หืม? เอ๋!?” ฝูซิงชะงักแล้วหันไปมองข้างตัว

ยูนิก�าลังมองมาที่เขาด้วยแววตางุนงง

“เป็นอะไรไป” เขาจ�าได้ ทีน่ีค่อืสวนทางตะวนัออกของโรงเรียน 
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สถานที่ที่เขากับยูนิชอบมาเจอกัน

ค�าถามคือ เขามาที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่

“เมื่อกี้เราก�าลังคุยกันเรื่องงานโรงเรียน แล้วจู่ๆ นายก็เหม่อ

ไปไหนไม่รู้ ประมาณสิบวินาทีได้มั้ง” ยูนิจ้องหน้าฝูซิงเขม็ง

ฝูซิงเกาหัวเบาๆ ความทรงจ�าค่อยๆ ย้อนกลับมา

พอเลิกเรียนเขาก็รีบมาหายูนิที่นี่ ทั้งสองก�าลังคุยเรื่องจิปาถะ

เหมือนทุกวันที่ผ่านมา

“อ้อ ไม่มีอะไรหรอก ฉันคงเหนื่อยเกินไปมั้ง”

“อยากกลบัไปพกัผ่อนก่อนไหม แสงอาทติย์ในหน้าร้อนอาจจะ

รุนแรงเกินไปส�าหรับปีศาจค้างคาวนะ...”

“ไม่เป็นไรหรอก แดดที่ไต้หวันแรงกว่าที่นี่เยอะเลย”

เขาจ�าได้ว่าสมยัมธัยมต้น ระหว่างทีเ่พือ่นนกัเรยีนต้องยนืตาก

แดดกลางแสงอาทิตย์ที่ร้อนแรงเพื่อฟังสุนทรพจน์ของครูใหญ่ มีเขา

แค่คนเดียวที่ได้รับอภิสิทธิ์ให้นั่งรอในห้องเรียนอันเย็นสบาย เป็นที่

อิจฉาของทุกคน

พอยนูเิห็นว่าฝซูงิไม่เป็นไรก็ย้ิมแล้วชวนคยุต่อว่า “อาทติย์หน้า

ตัวแทนของวิทยาเขตใต้ก็จะมาที่นี่แล้วนะ”

“ท�าไมต้องรีบมาด้วยล่ะ เริ่มแข่งตั้งเดือนตุลาคมไม่ใช่เหรอ”

“ต้องปรับตัวให้ชินกับสภาพอากาศและความเป็นอยู่ที่นี่น่ะ”

“ก็จริงนะ...” ได้ยินว่าวิทยาเขตซีกโลกใต้ตั้งอยู่บนหมู่เกาะใน

มหาสมุทรแปซิฟิกใต้ ภูมิอากาศแตกต่างจากวิทยาเขตซีกโลกเหนือ

ที่สวิตเซอร์แลนด์มาก “นายเคยไปที่วิทยาเขตซีกโลกใต้ไหม”

“ไม่เคยเลย สิ่งที่ฉันรู้เกี่ยวกับวิทยาเขตใต้คงไม่เยอะไปกว่า

นายเท่าไหร่...” วิทยาเขตใต้เพิ่งสร้างหลังจบสงครามโลกคร้ังที่สอง 

เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งใน ‘อาณาเขตภายใต้การปกครองอันเปี ่ยม
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คุณธรรม’ ของครูใหญ่

เวลานั้น เขาถูกผนึกไว้ในหีบแห่งรอยแยกมิติแล้ว ที่คุมขังนั่น

กลืนกินทุกอย่างแม้กระทั่งความมืดมิด...

แล้วเวลาหนึง่พนัปีแรกกผ่็านพ้นไปพร้อมความเกลยีดชงัในใจ

อารมณ์ทีพ่ลุง่พล่านท�าให้ดวงตาสเีข้มของเขาเปลีย่นแปลงไป

เล็กน้อย แสงสว่างสีเหลืองอ�าพันปรากฏให้เห็นรางๆ กลางนัยน์ตา

“คัดเลือกตัวแทนเมื่อไหร่”

“มะรืนนี้ในพิธีปฐมนิเทศ กรอทท์บอกว่าจะเลือกด้วยวิธี ‘อัฐิ

พยากรณ์’ คือใช้กระดูกของอสูรเทวะในการเสี่ยงทายและเลือก

ตัวแทน—ยูนิ นายเป็นอะไรหรือเปล่า”

เขาตาฝาดไปหรือเปล่า วินาทีที่เขาพูดค�าว่า ‘อัฐิพยากรณ์’ 

เหมือนดวงตาของยูนิจะกลายเป็นสีทอง

“หมื?” ยนูเิอยีงหวัพลางยิม้บาง แสงอาทติย์ส่องกระทบใบหน้า

อนัหล่อเหลาของเขา นยัน์ตาสะท้อนแสงสว่างอนัสดใสของดวงตะวนั

เขาคงตาฝาดไปเอง “ใช้การเสี่ยงทายแบบนี้ ไม่มีหลักวิทยา-

ศาสตร์เท่าไหร่เลยเนอะ”

“ใช่ แต่สิง่มชีวีติเผ่าพนัธุพ์เิศษกอ็ยูน่อกเหนอืขอบเขตที ่‘หลกั

วทิยาศาสตร์’ อธบิายได้อยูแ่ล้วจรงิไหม ถ้ามองจากอกีมมุ วทิยาศาสตร์ 

ก็เป็นความเชื่องมงายแบบหน่ึงด้วยเหมือนกัน ธรรมชาติและสิ่ง 

เหนอืธรรมชาตล้ิวนเป็นส่วนหนึง่ในสจัธรรมของสรรพสิง่ แต่มมุมอง

ทีค่บัแคบท�าให้รูส้กึว่าเป็นสิง่ทีแ่ตกต่างเท่านัน้เอง” ยนูเิงยหน้าเหม่อ

มองขึ้นไปบนท้องฟ้า “คนที่มองเห็นทุกอย่างทะลุปรุโปร่ง มีเพียง 

คนเดียวเท่านั้น...”

ฝูซิงไม่เข้าใจค�าพูดของยูนิ แต่ก็ตอบรับและพยักหน้าพอเป็น

พิธีเหมือนว่าเข้าใจ
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“อัฐิพยากรณ์อาจจะเลือกนักเรียนที่มีความสามารถโดดเด่น

ออกมาได้ก็จรงิ แต่โรงเรยีนไม่กลวัเลยเหรอว่าเกดิครัง้ไหนผดิพลาด 

เลือกได้ตัวแทนห่วยแตกขึ้นมาจะท�ายังไง” เช่นว่า เลือกได้ปีศาจ

ค้างคาวอย่างเขาที่ท�าอะไรไม่เป็นสักอย่าง ร่ายอาคมก็ผิด แปลงร่าง

ก็ไม่ส�าเร็จ...

ยูนิหันมามองฝูซิง “นายอยากเป็นตัวแทนไหม”

“ฉันมีคุณสมบัติเป็นตัวแทนที่ไหนกัน!”

“ฉันแค่ถามว่านายอยากเป็นตัวแทนไหม ไม่ได้ถามว่าท�าได้

หรือเปล่าสักหน่อย”

หากว่าอีกฝ่ายตอบว่าใช่ละก็...

เขาจะท�าให้ค�าตอบนั้นกลายเป็นจริงด้วยมือเขาเอง

หึๆ ...ในทีส่ดุกม็อีะไรสนกุๆ ให้ท�า หลงัจากอัดอ้ันด้วยความเบ่ือ

มาตั้งนาน

ฝูซิงเกาหัวแล้วนิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่ง “ไม่อยาก”

ยูนิเลิกคิ้วอย่างประหลาดใจเล็กน้อย “ท�าไมล่ะ”

“อธิบายยังไงดี” ฝูซิงขมวดคิ้ว พยายามใช้ความคิดอย่างหนัก

ว่าจะอธิบายความคิดของตัวเองอย่างไร “อืม...เหมือนกับว่า ฉันชอบ

เล่นเกมออนไลน์ แต่ฉันไม่อยากกลายเป็นตัวละครในเกมเสียเอง 

อะไรประมาณนั้น”

เขาชอบความเชื่อมโยงและการซ้อนทับระหว่างโลกความ 

เป็นจรงิกับโลกสมมต ิแต่เขาไม่อยากข้ามเข้าไปอยู่ในมตินิัน้ เขาชอบ

นั่งอยู่ที่นี่ เป็นคนควบคุมอยู่อีกด้าน คอยสังเกตการณ์ความเปลี่ยน 

แปลงท่ีเขาเป็นผู้ควบคุมและโน้มน�าให้เกิดขึ้น แต่เขาไม่ต้องการอยู่

ในเกมนั้นเอง

“พูดง่ายๆ ก็คือ ฉันชอบเป็นคนสังเกตการณ์อยู่ข้างนอกน่ะ” 
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ฝูซิงปรบมือเข้าหากันแล้วสรุปสั้นๆ

ยูนิชะงักไปชั่วครู่ จากนั้น...

“ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ!”

เขาหัวเราะลั่นอย่างบ้าคลั่ง ฝูซิงไม่เคยเห็นยูนิที่ทั้งอ่อนโยน

และเงียบขรึมแสดงอารมณ์ของตัวเองแบบสุดโต่งเช่นนี้มาก่อน

“เยี่ยมมาก ฝูซิง นายนี่เยี่ยมจริงๆ” ยูนิหยุดหัวเราะแล้วมอง

มาที่ฝูซิงด้วยแววตาพึงพอใจ ก่อนจะหัวเราะออกมาอีกเบาๆ

“เป็นความคิดที่เยี่ยมมาก! สุดยอด!”

เยี่ยมมาก นี่สิ อาวุธสุดยอดของเขา วิธีนี้ละ เหมาะกับ 

เป้าหมายของเขาที่สุด

คนโง่เท่านั้นที่จะเอาตัวเองลงไปคลุกกับโคลนตมวีรบุรุษที่แท้

จริงบนสนามรบ ไม่ใช่ทหารแนวหน้าที่ถูกฆ่าทิ้งเป็นผักปลา แต่คือ

นายพลทีบ่งัคบับัญชาทกุอย่างอยูเ่บ้ืองหลงั ผูแ้ขง็แกร่งทีแ่ท้จรงิไม่ใช่

วีรบุรุษที่สร้างคุณงามความดีอยู่กลางแสงสปอตไลต์ แต่คือผู้ที่คอย

ควบคุมความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในประวัติศาสตร์อยู่ในเงามืด ใน 

ที่ที่ไม่มีใครมองเห็น—

ค�าชมของยูนิท�าให้ฝูซิงท�าอะไรไม่ถูก เขาได้แต่ยิ้มอย่างอายๆ 

แล้วตอบว่า “ไม่ขนาดนั้นหรอก...ฉันเป็นแค่ชาวบ้านที่ชอบแอบดูการ

ต่อสู้อันดุเดือดอยู่รอบนอกน่ะ”

“จริงอย่างที่นายว่า” ยูนิหัวเราะเสียงดังลั่น แต่ก่อนที่รอยยิ้ม

จะหดหายไปจากใบหน้าของฝซูงิ เขากร็บีเสริมว่า “แต่ฉันจะช่วยสร้าง

เวทีให้นายได้เฉิดฉายในฐานะวีรบุรุษเอง”

“เรื่องนั้น—” จะเป็นไปได้อย่างไรกัน

“เรื่องนั้น ก�าลังเกิดขึ้นแล้วในตอนนี้”

“ว่าไงนะ!”
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“นายกลับไปได้แล้วละ”

“หา!?”

ยูนิยื่นมือออกมาแตะหัวฝูซิงเบาๆ

ความรู้สึกพร่าเลือนอันคุ้นเคยแผ่ซ่านเข้าครอบง�าสติของฝูซิง 

อีกครั้ง

“กลับไปเถอะ ช่วงนี้ลืมเรื่องของฉันไปก่อน รอจนกว่าฉันจะ

เรียกนายอีกครั้ง”

ฝซูงิพยกัหน้าแล้วลกุขึน้ เดนิกลบัไปยงัหอของตวัเองด้วยสตทิี่

พร่าเลือน

“ขอโทษด้วยนะ ตอนนี้เราคงเจอกันได้ด้วยวิธีนี้เท่านั้น...” ยูนิ

พึมพ�าขณะมองแผ่นหลังของฝูซิงที่ก�าลังเดินจากไป “เพราะนับวัน

นายจะย่ิงโดดเด่น คนที่ใส่ใจนายนบัวนัยิง่มมีากขึน้ ฉนัไม่มทีางเลอืก

อื่น...”

เพราะเขาไม่อาจปรากฏตัวบนเวทีได้

เขาจะควบคุมประวัติศาสตร์ และค่อยๆ วางหมากของตัวเอง

ลงบนกระดานแห่งประวัติศาสตร์

เฮ่อฝูซิง คือหมากพระราชาของเขา

อำทิตย์อัสดง ช่วงเวลำที่กลำงวันและกลำงคืนบรรจบกัน

สเีหลอืงสดใสของดวงตะวนัยามใกล้ลบัขอบฟ้าในฤดใูบไม้ผลิ 

แซมแทรกไปกับม่านราตรีสีฟ้าเข้มอมม่วง

พธีิปฐมนเิทศของชาลอมอะคาเดมีจ่ดัขึน้ทีห้่องโถงใหญ่ภายใน

หอคอยหลัก นักเรียนและอาจารย์ทั้งหมดรวมตัวกันที่นั่น

นักเรียนชั้นปีสองและปีสามนั่งอยู่บนชั้นสองของอัฒจันทร์

ขนาดใหญ่ในห้องโถง ส่วนนักเรียนใหม่นั่งอยู่ตรงกลาง
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เมื่อมองลงไป จะเห็นนักเรียนใหม่บางคนสีหน้าเยือกเย็นสงบ

นิง่ บางคนเขนิอายและประหม่าเลก็น้อยเมือ่เจอสิง่แวดล้อมใหม่ แต่

สิ่งเดียวที่ทุกคนมีเหมือนกัน คือใบหน้าและรูปร่างที่งดงามสมบูรณ์

แบบเหนือคนทั่วไป

ฝูซิงมองนักเรียนใหม่ภายในห้องโถงแล้วย้อนนึกถึงตัวเองใน

วนัแรกท่ีชาลอมอะคาเดมี ่ตอนแรกเขาเข้าใจผดิว่าตวัเองแค่มาเรยีน

ในโรงเรียนในต่างประเทศ แถมยังไม่สบายเพราะไม่คุ้นกับอากาศ

และอาหารการกินต่างถิ่นจนนอนซมอยู่กับเตียงหลายวัน และพลาด

พิธีปฐมนิเทศของโรงเรียน

ในมุมหนึ่งของห้องโถงขนาดใหญ่คือวงดนตรีซิมโฟนี่ออร์- 

เคสตร้าของชาลอมอะคาเดม่ี ซึ่งเริ่มบรรเลงบทเพลงที่ฟังดูยิ่งใหญ่

อลงัการตัง้แต่ตอนแรกทีพ่วกเขาเข้ามาในห้อง ท่วงท�านองทีม่กีลิน่อาย

ดนตรีตะวันออกกลางก้องกังวานไปทั่วห้อง

“นักเรียนใหม่นี่นา” ฝูซิงพิงราวกั้นอัฒจันทร์พลางมองลงไป

ด้านล่างด้วยแววตาอัศจรรย์ใจ “ที่แท้พิธีต้อนรับนักเรียนใหม่ก็เป็น

แบบนี้นี่เอง”

“น่าเบ่ือเหมือนเดิมนั่นละ” แบรดหาวหวอดแล้วมองลงไป 

ข้างล่างด้วยแววตาเกียจคร้าน “เด็กใหม่ไร้ประสบการณ์ทั้งนั้น”

“มีใครที่เธอรู ้จักไหม” จูเยว่หันไปยิ้มพลางถามแบรดที่ 

‘บังเอิญ’ นั่งอยู่ข้างเธอ

“ไม่มี! ไม่มีเลย!” 

“เอ๋? ท�าไมเธอดูตื่นเต้นจังเลย”

“เปล่านะ!”

เรเชลล์ที่นั่งอยู่ข้างหลังหลุดหัวเราะพรืด “น้องหมาน้อยอยาก

กินปลาเหรอจ๊ะ...”
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แบรดหันไปถลึงตาจ้องเรเชลล์อย่างกราดเกรี้ยว

“ท�าไมเหรอ” จูเยว่กะพริบตาปริบๆ อย่างประหลาดใจ “เผ่า

มนุษย์หมาป่าแพ้อาหารจ�าพวกซีฟู้ดไม่ใช่เหรอ”

“ใช่น่ะสิ เขาถึงหน้าแดงก�่าแบบนั้นไง” เรเชลล์มองแบรดที่

เวลานี้ทั้งโกรธทั้งอาย “เป็นเพราะซีฟู้ดเหรอจ๊ะ”

“หบุปากน่า!” แบรดถลงึตาจ้องเรเชลล์อย่างกราดเกรีย้ว ก่อน

จะสะบดัหน้าหนีไปอกีทางแล้วมองฝงูชนเบือ้งล่างอย่างเหนือ่ยหน่าย

จูเยว่มองไปทางฝูซิงด้วยแววตางุนงง ฝูซิงยักไหล่แล้วหัวเราะ

แห้งๆ แทนค�าตอบ

เจ้านี่ท�าไมไม่พัฒนาไปไหนเลยนะ...ทีอัดคนละเก่งนัก

ฝูซิงหันกลับไปมองนักเรียนใหม่ที่ทยอยกันเดินเข้ามาในห้อง

เด็กหนุ่มคนหนึ่งโดดเด่นออกมาจากฝูงชน ดึงความสนใจเขา

ไว้ในฉับพลัน

ทีน่ัง่ด้านหลงัเฉยีงไปทางขวา คอืร่างสขีาวทีม่เีส้นผมสขีาวยาว

สลวยราวกับหิมะ เส้นผมส่วนที่ปรกลงเหนือแผ่นหลังมัดไว้หลวมๆ 

ด้วยไหมพรมถักสีด�า ปลายผมยาวจนลากไปกับพ้ืน แต่ดูเหมือนว่า

เจ้าของผมจะไม่ได้ใส่ใจเท่าใดนัก เขาปล่อยให้ฝุ่นสกปรกติดเลอะ

ปลายเส้นผม ดูเหมือนชินกับการลากผมไปกับพื้นเช่นนี้แล้ว

ผิวของเขาขาวหมดจดเหมือนเส้นผม แต่งแต้มด้วยสีชมพ ู

ระเรื่อมีเลือดฝาด ท�าให้เจ้าตัวยิ่งดูเด่นสะดุดตาเมื่อยืนอยู่ท่ามกลาง

ชาวยุโรป

ยูนิฟอร์มขนาดใหญ่เกินตัวท�าให้เนื้อผ้าส่วนไหล่ดูพองฟูไม ่

เป็นธรรมชาติ แม้จะเป็นหน้าร้อนแต่เขากลับสวมเครื่องแบบส�าหรับ

ฤดูหนาว แขนเสื้อยาวและใหญ่กว่าตัวร่นกองทับกันอยู่ที่แขน

ใบหน้าของเขาจิ้มลิ้มและหมดจดอย่างชาวเอเชีย ดวงตาเรียว
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แหลมชี้ขึ้นเหมือนหางหงส์ นัยน์ตาสีแดงราวกับโลหิต เหม่อมองไป

ด้านหน้าอย่างไร้ชีวิตชีวา ในมือถือวัตถุกึ่งโปร่งแสงชิ้นหนึ่งไว้

แผ่นแอร์บับเบิ้ล

นิว้เรยีวผอมของเดก็หนุม่เคลือ่นไหวราวกบัมคีวามคดิเป็นของ

ตัวเอง เขากดบับเบิ้ลจนแตกโพละไปทีละอัน

ที่นั่งรอบตัวเขาว่างเปล่า ไม่มีใครนั่งใกล้เขา

ประหลาดจริง...ฝูซิงแอบคิดในใจ คนแปลกๆ แบบนี้ก็มีด้วย

อีกมุมหนึ่งของห้อง 2C มีคนก�าลังแอบส่องและให้คะแนน

นักเรียนใหม่อย่างออกรส

“ดูนั่นสิ ผู้ชายที่นั่งแถวที่สามนับจากด้านหลัง” โมมิจิยื่นนิ้ว

เรียวยาวออกไปชี้นักเรียนใหม่ที่นั่งอยู่ด้านล่าง พลางกระซิบกับ 

ทาเอะฮารุว่า “เขาหล่อดีนะว่าไหม”

ทาเอะฮารหุนัไปมอง เธอขมวดคิว้เลก็น้อยพลางพยกัหน้าอย่าง

ไม่เต็มใจนัก

“ท�าไมเหรอ” โมมิจิถามอย่างงุนงง

“เขาหน้าตาเหมือนคุณชายเอโนอุเอะเลย...”

โมมิจิชะงักไปชั่วครู่ก่อนจะหัวเราะแห้งๆ “ถ้าไม่พูด ฉันก็ไม่

นึกถึงเลยนะเนี่ย...”

“เธอสองคนช่วยหยดุพดูได้ไหม” ตนัจ้วนทีน่ัง่อยูด้่านหลงัโมมจิิ

กับทาเอะฮารุพับปิดหนังสือ ขัดจังหวะบทสนทนาของทั้งสองด้วย 

น�้าเสียงหงุดหงิด “หยุดรบกวนฉันเสียที”

ทาเอะฮารุมองตันจ้วนด้วยแววตาใสซื่อ “พวกเราคุยเสียงเบา

มากเลยนะ”

“ไม่เกีย่วกบัระดบัเสยีง บางทเีสยีงยงุบนิน่าร�าคาญยิง่กว่าเสยีง

ฟ้าร้องอีก”
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“แสดงว่านายอยากให้พวกเราพดูเสยีงดงักว่านี้ใช่ไหม” โมมจิิ

แกล้งพูดเสียงดังกว่าเดิม

“ฉันอยากให้พวกเธอหุบปาก เงียบซะ!” ตันจ้วนแสดงสีหน้า 

‘รับไม่ได้’ เหมือนรู้สึกว่าอีกฝ่ายเหลือรับเต็มประดา

“นายนี่นิสัยไม่น่าคบเอาซะเลย”

“โมมิจิ...” ทาเอะฮารุหัวเราะคิกคักพลางยื่นหน้าเข้าไปชิดข้าง

หูของโมมิจิแล้วพึมพ�าอะไรเบาๆ

ทนัใดนัน้โมมิจิก็หวัเราะดังลัน่ ดวงตาฉายแววไม่ประสงค์ดตีวดั

มามองที่ตันจ้วน ก่อนจะหัวเราะเสียงลั่นอีกรอบ

การกระท�าของอีกฝ่ายท�าให้เส้นเลือดบนขมับของตันจ้วนปูด

โปนจนเห็นเป็นสีน�้าเงิน

“ผูห้ญงิอะไร ไร้สมองแถมไร้มารยาทอกี พวกเธอหวัเราะท�าไม

ไม่ทราบ”

“นายพยายามแกล้งท�าเป็นเท่ ท�าเป็นฉลาด เพราะอยากให้ 

ผู้หญิงสนใจเหรอ”

“ใช่ที่ไหนกัน!” ตันจ้วนส่งเสียงหึในล�าคออย่างแรง ราวกับ 

ค�าพูดนั้นเป็นสิ่งไร้สาระที่สุดเท่าที่เขาเคยได้ยิน

“งัน้ นายอยากให้ผูช้ายสนใจเหรอ” ทาเอะฮารถุามด้วยแววตา

ไร้เดียงสา

“หยุดพูดไร้สาระได้แล้ว!”

โมมิจิหัวเราะพลางปรบมืออย่างชอบใจ ส่วนทาเอะฮารุก็ถาม

ต่ออย่างไร้เดียงสาว่า “เอ๋? ตันจ้วนเป็นฝ่ายรับหรือเปล่า”

“ว่าไงนะ!”

“ตนัจ้วนชอบอยูข้่างบนหรอืข้างล่าง” ทาเอะฮารุถามด้วยสหีน้า

ใคร่รู้ เหมือนนักเรียนใฝ่รู้ที่ก�าลังถามอาจารย์ “ตันจ้วนชอบใช้ใย
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แมงมุมมัดตัวเองเพื่อสร้างความสุขจริงเหรอ”

ค�าถามแปลกประหลาดของสาวน้อยท�าให้โมมิจิกับตันจ้วน 

ถึงกับชะงัก

“พูดอะไรของเธอน่ะทาเอะฮารุ!” โมมิจิเบิกตากว้าง ราวกับ

เห็นคนก�าลังสวนทวารในโบสถ์

“ฟลอรัลเป็นคนสอนน่ะ” ทาเอะฮารุพูดชื่อตัวการด้วยสีหน้า 

ใสซื่อ

“นังแมวตัวแสบ!” โมมิจิกับตันจ้วนหลุดสบถออกมาพร้อมกัน 

น้อยครั้งนักที่ทั้งสองจะเห็นพ้องต้องกันแบบนี้

“ฮัดเช้ย!” เสียงจามของฟลอรัลแว่วมาจากที่นั่งของห้อง 2B

เสยีงดนตรจีำกวงออร์เคสตร้ำเงยีบลง ชำยหนุม่ร่ำงสงูเพรยีว

ในชุดคลุมผ้าป่านเดินขึ้นมาบนเวทีกลางห้องโถงใหญ่

ผวิของเขาสนี�า้ตาลอ่อนเหมอืนเมลด็ข้าวสาล ีจมกูโด่งเป็นสนั 

โครงหน้าคมเข้ม หน้าตาเหมือนคนอายุราวยี่สิบปลายถึงสามสิบ 

นยัน์ตาสแีดงเป็นประกายเหมอืนทบัทมิ เส้นผมมองเผนิๆ เหมือนเป็น

สีด�า แต่เมื่อสะท้อนแสงไฟจะเห็นเป็นประกายสีน�้าตาลเข้ม

เขาคือผู้น�าสูงสุดของชาลอมอะคาเดมี่ 

อาจารย์ซาบิทัน เฟอร์กุเวอร์ชุน

นีเ่ป็นครัง้แรกทีฝ่ซูงิได้เหน็เขา แม้ว่าซาบิทนัจะเป็นครูใหญ่ แต่

เขาใช้เวลาอยูท่ีโ่รงเรยีนน้อยนดิ งานต่างๆ ของโรงเรียนโดยส่วนมาก

จะมอบหมายให้เกรย์ซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายการศึกษาดูแลและต่อให้เขา

อยู่โรงเรียนก็จะอยู่แต่ที่หอคอยหลัก ท�าให้นักเรียนทั่วไปไม่มีโอกาส

เจอเขาบ่อยนัก

ซาบทินักวาดตามองไปรอบห้องก่อนจะเริม่พดูสนุทรพจน์ด้วย
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เสียงเนิบช้า เนื้อหาเป็นการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ศัพท์แสงยืดยาว

เป็นทางการ เช่นว่า สนบัสนนุให้นกัเรยีนพฒันาตนเองอย่างต่อเนือ่ง 

มุมานะและพากเพียรเพื่ออนาคต น�้าเสียงของเขาราบเรียบเหมือน

เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ก�าลังอ่านบทความ สีหน้าก็เรียบเฉยเหมือน

ตุ๊กตาที่ไร้อารมณ์

น่าเบื่อจังเลย...ฝูซิงหาวหวอด

ทันใดนั้นความรู้สึกเย็นวาบก็แผ่ซ่านไปทั่วสันหลัง

ฝซูงิถงึกับตวัสัน่ เขาจับหลงัคอตวัเองอย่างงุนงงเลก็น้อย ท�าไม

แอร์แรงจังเลย

“ต่อไปคือพิธีอัฐิพยากรณ์”

จู่ๆ บราวนี่ก็ปรากฏตัวออกมาแล้วใช้แผ่นไม้มะฮอกกานีสร้าง

ยกพื้นขนาดใหญ่เท่าเตียงสองหลังที่กลางเวทีด้วยความเร็วระดับตา 

มองแทบไม่ทนั จากนัน้กห็ายตวัไปอย่างรวดเรว็พอๆ กบัตอนออกมา

ปรากฏตัว

ซาบิทันถอยออกมายืนระนาบเดียวกับอาจารย์คนอื่นๆ

หลังจากนั้น ปีศาจเหยี่ยวเพเรกริน เหยียนเจิน ในชุดท�าพิธีก็

ยกกล่องไม้โบราณทีส่ลกัเสลาด้วยลวดลายอกัษรอาคมขึน้มาบนเวที

ด้วยสหีน้าเคร่งขรมึ เธอคกุเข่าลงแล้วหยบิวตัถใุนกล่องไม้ออกมาวาง

เรียงตรงหน้า

อันดับแรกคือผ้าสีแดงหม่นชิ้นหนึ่ง ทั้งสองด้านของผ้าปักเป็น

ลวดลายละเอียดประณีต ด้านหนึ่งเป็นลวดลายทรงกลมลักษณะ

คล้ายวงมนตรา ตรงกลางของวงกลมปักเป็นลายเส้นสลับทับกันไป

มา ราวกับเป็นการประสานรวมความเชื่อทั้งหลายเข้าด้วยกัน ไม่ว่า

จะเป็นภาพทังก้าของทเิบต ศาสตร์เล่นแร่แปรธาตใุนยคุกลาง ศาสตร์

หยินหยาง มนตร์วูดู รวมไปถึงความเชื่อยุคดึกด�าบรรพ์ที่เก่าแก่จน
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แทบไม่มีใครเคยเห็น

อกีด้านหนึง่ของผ้าปักเป็นรปูอสรูป่า เส้นด้ายพาดสลบักนัไปมา

จนยากจะบอกได้ว่าอสรูนัน้หน้าตาเป็นอย่างไร ดิน้สเีงินเทาสะท้อนล้อ 

แสงไฟ เดี๋ยวก็เห็นเป็นสีด�าเข้ม เดี๋ยวก็เห็นเป็นสีขาวบริสุทธิ์สิ่งเดียว

ที่ทุกคนเห็นได้อย่างชัดเจนคือ เหนือศีรษะของอสูรตนนั้นมีเขาเรียว

แหลมงอกออกมา

วินาทีที่เห็นภาพปักนั้น ฝูซิงรู้สึกเหมือนหัวใจของเขากระตุก

เบาๆ แต่ก็กลับสู่สภาพปกติอย่างรวดเร็ว

ผ้าผืนนั้นถูกคลี่และกางออก ด้านที่เป็นรูปอสูรคว�่าลง วง 

มนตราขนาดยักษ์ปรากฏต่อสายตาทุกคนในที่นั้น

ของชิน้ถดัมาคอืโถน�า้ครสิตลัทรงกลมสม่ีวงเข้ม มอีกัษรอาคม

สีทองวาดไว้ทั่วผิวด้านนอกของโถน�้า

เหยียนเจินค่อยๆ ถอยออกมา จากนั้นกรอทท์ก็ปรากฏตัวขึ้น

บนเวที

ใบหน้าทีย่ากจะบอกได้ว่าเป็นชายหรอืหญงิ ในเวลานี้ใช้สวีาด

เป็นอักษรอาคมที่ทั้งจัดจ้านและน่ามอง เขาสวมชุดคลุมยาวแบบ

หมอผี รอบล�าคอและข้อมือคือสร้อยเครื่องราง

กรอทท์คุกเข่าลงเหนือยกพื้น ดวงตาทั้งสองหลับลงขณะท่อง

มนตร์ 

น�า้เสยีงทุม้ต�า่และราบเรยีบก้องกงัวานไปทัว่ห้องซ�า้แล้วซ�า้เล่า

ราวกับหมอกควันที่ล่องลอยและก่อตัวเป็นวงกลม

ทุกคนกลั้นหายใจด้วยความลุ้นระทึก ดวงตาจ้องทุกความ

เคล่ือนไหวไม่ให้คลาดสายตา มีเพียงโรคอร์ตที่นั่งเอนหลังราวกับ

ก�าลังชมภาพยนตร์ พลางโยนเจลลี่บีนเข้าปากด้วยท่าทางสบายๆ

โชคดีที่ห้ามเขาไว้ก่อนตอนที่เขาจะเอาเมล็ดทานตะวันติดมือ
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มาด้วย ฝูซิงแอบคิดในใจ

พอจบอาคมท่อนสดุท้าย เสยีงท่องมนตร์กเ็งียบลง ทนัททีีเ่สยีง

สะท้อนเงยีบสนทิ กรอทท์ก็วาดมือเป็นวงพาราโบลาอย่างสวยงามไป

ที่โถสีม่วง ท�าให้โถลอยคว้างไปในอากาศ 

พึ่บ!

ฝาของโถสม่ีวงเปิดออก วตัถทุีอ่ยูข้่างในกลิง้ออกมา ลกูกลมๆ 

สีขาวขนาดเท่าเม็ดไข่มุกราวสิบลูกลอยอยู่กลางอากาศ

กระดูกของอสูรเทวะที่ผ่านการแยกชิ้นส่วนและขัดเงาแล้ว

โถร่วงลงสู่พื้น กรอทท์ย่ืนมือออกไปรับไว้อย่างแม่นย�า แต่

กระดูกทรงกลมยังลอยค้างอยู่กลางอากาศแล้วเริ่มหมุนอย่างช้าๆ

แสงไฟส่องกระทบเม็ดอัฐิเกิดเป็นแสงสว่างอย่างประหลาด 

สสีนัสดใสละลานตาย่ิงกว่าอญัมณีใดๆ บนโลก แต่ยงัมคีวามเงาและ

ด้านแบบไข่มุกหลงเหลืออยู่

ภาพอันแปลกประหลาดตรงหน้าท�าให้เหล่านักเรียนเบิกตา 

กว้างอ้าปากค้าง แม้กระทั่งโรคอร์ตยังวางเจลลี่ในมือและจ้องเม็ด

กลมกลางอากาศเขม็ง

“ฝูซิง”

“หืม?”

“อันนั้นเหมือนไวต์ช็อกโกแลตเลย...” โรคอร์ตกลืนน�้าลาย 

“เธอเอาช็อกโกแลตมาด้วยไหม ฉันอยากกิน”

“ชู่ว์!” ท�าลายบรรยากาศหมดเลย!

คนที่ก�าลังจ้องเม็ดกลมสีมุกนั้น ไม่ได้มีเพียงคนในห้องโถง

ด้านนอกหลังคาสูงทรงโค้งของห้องโถง ยังมีผู้ชมอีกคนหนึ่ง

แฝงตัวอยู่ในเงามืดของร่มไม้ มือทั้งสองกอดอก ดวงตาจ้องความ

เคลื่อนไหวทั้งหมดในห้อง
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วนิาททีีด่วงตาสเีข้มเหน็เมด็อฐั ินยัน์ตาสดี�าพลนักลายเป็นแดง

จัดอย่างน่ากลัว ก่อนจะกลับเป็นปกติอย่างรวดเร็ว

นานเหลือเกินแล้ว...ความทรงจ�าอันน่าอดสูของเขา

สายตาของร่างนั้นเลื่อนไปมองฝูซิงแล้วหยุดอยู่ตรงนั้นชั่วครู่ 

จากนั้นก็เลื่อนสายตาไปที่ซาบิทันซึ่งยืนอยู่อีกด้านหนึ่งของห้องโถง

นานเหลือเกินแล้ว...ไอ้นักบุญจอมปลอม 

ไม่กี่วินาทีหลังจากนั้น เม็ดสีมุกก็พุ่งออกไปยังทิศต่างๆ รอบ

ห้องราวกับมีความคิดเป็นของตัวเอง แต่มีถึงเก้าเม็ดที่พุ่งมาทางทิศ

ที่นั่งของนักเรียน

ดวงตานอกหน้าต่างฉายประกายเย็นวาบสฟ้ีาเรอืง เสีย้ววนิาที

นั้นเม็ดอัฐิพลันเปลี่ยนเป็นสีเดียวกับนัยน์ตาของเขา ก่อนจะพุ่งตรง

ไปที่เป้าหมายและร่วงลงสู่พื้น

ทั้งห้องตกอยู่ในความเงียบ

ฝซูงิอยากหนัไปมองรอบๆ แต่ไม่กล้า เพราะเขารูส้กึว่าดวงตา

ของอาจารย์และนักเรียนทุกคนพุ่งตรงมาที่โซนที่นั่งของเขา

เขาคิดไปเองหรือเปล่านะ ท�าไมถึงรู้สึกเหมือนเม็ดสีมุกหล่น

อยู่รอบๆ ตัวเขา

“นกัเรยีนที่ได้เมด็อฐัโิปรดยนืขึน้แล้วรายงานชือ่พร้อมเผ่าพันธุ์

ของตัวเอง”

ผูไ้ด้รบัเลือกลังเลอยู่ครูห่นึง่ก่อนจะลกุขึน้อย่างช้าๆ เหมอืนไม่

มั่นใจ เสียงซุบซิบกระจายไปทั่วทุกมุมของห้องโถง ราวกับก้อนหินที่

ตกกระทบผิวน�้า วงน�้าแผ่กระจายไปโดยรอบ

“ชีรัน เอลฟ์ธาตุลม ห้อง 3E”

“โมมิจิ ปีศาจจิ้งจอกเพลิง ห้อง 2C”

“จูเยว่ นาคี ห้อง 2C”
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“เอ็มเมอรัลด์ เอลฟ์ธาตุลม ห้อง 2C”

“เลโอนาร์ด ชวาร์ซ เผ่าเลือดสีนิล ห้อง 2C”

“แบรด อัลเบิร์ต เผ่ามนุษย์หมาป่า ห้อง 2C”

“ตันจ้วน ปีศาจแมงมุม ห้อง 2C”

“ฟลอรัล ปีศาจแมว ห้อง 2B”

“...จื่อเย่ อีการัตติกาล ห้อง 1D”

นักเรียนยี่สิบห้อง รวมทั้งหมดแปดร้อยคน ตัวแทนที่ได้รับ

เลือกให้ลงแข่งเก้าคน

นอกจากฟลอรัล ชีรัน และนักเรียนใหม่ที่ชื่อจื่อเย่ คนที่เหลือ

ล้วนมาจากห้อง 2C


