
Chapter 01

อาหารที่ขายในงานโรงเรียน 

สะอาดแค่ไหนถามใจเราเอง



ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของชาลอมอะคาเดมี่ คือโกดังเก็บ

ของที่สร้างด้วยก้อนอิฐสีน�้าตาลวางเรียงซ้อนกัน เปรียบได้กับกล่อง

เก็บของขนาดยักษ์ เป็นคลังเก็บสารพัดสิ่ง มีเครื่องไม้เครื่องมือและ

อุปกรณ์นานาชนิดอยู่ภายใน

ของท่ีมีประโยชน์ ของที่หน้าตาเหมือนจะมีประโยชน์ ของที่

หน้าตามองอย่างไรก็ไม่รู้ว่ามีประโยชน์ตรงไหน วางกองพะเนินเต็ม

ห้องจนยากจะบอกได้ว่าคนเก็บใช้เกณฑ์อะไร

เด็กชายผมด�ากวาดตามองภาพตรงหน้าพลางสูดหายใจลึก 

ตอนแรกเขาอยากผ่อนลมหายใจออกมาช้าๆ แต่ความกราดเกร้ียว

รุนแรงอัดอั้นอยู่ข้างในจนท�าให้อากาศจุกอยู่ในอก เขาจ�าต้องกัดฟัน

แล้วฝืนกลืนมันลงไปอีกครั้ง

เขาคอืปีศาจเทง็งสุายเลอืดบรสิทุธิ ์ทายาทแห่งเผ่าพันธุส์งูศักดิ์ 

แทบจะเทียบช้ันได้กับอสูรเทวะ อายุกว่าแปดร้อยปี หากเทียบ

ฐานันดรศักดิ์ภายในตระกูล เขานับว่าเป็นผู้อาวุโสที่มีสถานะสูงส่ง 

รุ่นลูกรุ่นหลานในตระกูลเดียวกัน หลายคนมีศาลบูชาเป็นของตัวเอง

แล้ว ท้ังยังมศิีษยานศุษิย์ผูศ้รทัธาคอยกราบไหว้บูชา ได้รับการเทดิทนู

ราวกับเทพ

แล้วเขาเองเล่า

“พรมที่ใช้ในห้องโถงใหญ่เป็นสีแดงเข้ม! สีแดงเข้มอันสูงส่ง
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น่าเกรงขามสมเป็นทวยเทพ! พวกนายหยบิสขีาวไปท�าอะไรไม่ทราบ!” 

เสียงอ่อนเยาว์ที่แสดงอารมณ์กราดเกรี้ยวอย่างชัดเจนตะคอกลั่น

เหล่าภตูบราวนีท่ีบ่นิว่อนอยูก่ลางอากาศพยกัหน้าพลางตอบรับ

อย่างสั้นๆ ด้วยสีหน้าหงุดหงิด

“เอ่อ อาจารย์ซามุคาวะครับ พวกเขาไม่ได้ตั้งใจหรอกครับ  

น่าจะเป็นเพราะฟังผิดมากกว่า อีกอย่าง...ผมคิดว่าสีขาวก็ดูสูงส่งน่า

เกรงขามดีเหมือนกันนะครับ!” เด็กหนุ่มผมด�าท่าทางใสซื่อในชุด

ยูนิฟอร์มนักเรียนพยายามประนีประนอมด้วยรอยยิ้มไร้เดียงสา

เด็กชายที่ถูกเรียกว่าซามุคาวะหันขวับ ตาถลึงจ้องอีกฝ่าย 

“หุบปากซะ! เฮ่อฝูซิง! สีขาวรอเอาไว้ใช้ปูพรมห้องไหว้ครบรอบวัน

ตายของนายเองเถอะ! เก็บออกไปเดี๋ยวนี้! เอากลับไปคืนที่โกดัง!” 

เหล่าบราวนี่ลากพรมสีขาวบินกลับออกไปด้วยความไม่พอใจ 

แถมยงัหนัมาปล่อยก๊าซเหมน็ตใุส่หน้าเดก็ชายเตม็ๆ ก่อนจะบนิหนีไป 

อย่างรวดเร็วพร้อมเสียงหัวเราะแหลมลั่น

ซามุคาวะไอค็อกแค็กอย่างแรง 

ก๊าซเหม็นฟุ้งเข้าตาจนน�้าตาไหล

บ้าเอ๊ย! ท�าไมเขาต้องถูกลบหลู่แบบนี้ด้วย ถ้าไม่ใช่เพราะไอ้

สารเลวนั่น—

“อาจารย์ซามุคาวะ เป็นอะไรไหมครับ” ฝูซิงโน้มตัวลงมาด้วย

ความเป็นห่วง พลางลูบหลังของเด็กชายอย่างอ่อนโยน “เอากระดาษ

เช็ดหน้าไหมครับ”

“ไปให้พ้น! ใครอนุญาตให้นายพูดกับฉันด้วยน�้าเสียงสมเพช

แบบนั้น!” ซามุคาวะผลักฝูซิงออกไปเต็มแรง

ท�าไมทุกคนถึงต้องท�าให้เขาโมโหแบบนี้ด้วย!

สงครามเมื่อสามร้อยกว่าปีก่อนท�าให้เขาถูกค�าสาปและกลาย
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สภาพเป็นแบบนี้ เขาไม่มีทางเลือกนอกจากรับงานเป็นอาจารย์อยู่ที่

ชาลอมอะคาเดมี่ ส�าหรับเผ่าพันธุ์เท็งงุแล้ว ถือเป็นการลดขั้นตัวเอง

จนตกต�่าอย่างน่าอาย หลายปีที่ผ่านมา เขาอาศัยอาคมลวงตาเพ่ือ

อ�าพรางรูปลักษณ์ที่แท้จริงด้วยหน้าตาที่สูงวัยและน่าเกรงขามกว่า

ความเป็นจริง เพื่อให้คนรอบข้างเคารพเขาดังที่ควรเป็น

แต่สามสัปดาห์ก่อน เฮ่อฝูซิงร่ายอาคมผิดพลาดจนวุ่นวาย

ขนานใหญ่ ท�าให้อาคมลวงตาของเขาใช้ไม่ได้ผล เขาจ�าต้องเผชิญ

หน้าผู้คนท้ังหลายด้วยใบหน้าที่แท้จริง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาวุ่นวาย

โดยไม่จ�าเป็นตามมาในภายหลงั ตลอดหลายวนัทีผ่่านมา เขาต้องอยู่

อย่างหลบๆ ซ่อนๆ ไม่เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เห็นตัวตนที่แท้

จริง แม้กระทั่งวันแข่งกระชับมิตร เขาก็ต้องปิดหน้าปิดตาแอบดูการ

ต่อสู้อย่างเงียบๆ อยู่ในมุมมืด

ขี้ขลาดตาขาวเป็นที่สุด!

เฮ่อฝูซิงยกของที่บราวนี่ย้ายออกมาจากโกดัง เสียงพูดถูกคั่น

เป็นระยะด้วยเสียงหายใจหอบ “ท�าไมเราต้องท�างานพวกนี้ด้วยล่ะ

ครับ” ตามหลักแล้ว พวกเขาควรได้พักผ่อนให้เต็มที่หลังการแข่ง

กระชับมิตรไม่ใช่เหรอ!

“เรื่องวุ่นวายที่ตัวเองก่อไว้ เก็บกวาดเรียบร้อยหมดแล้วหรือ

ยังไง” ซามุคาวะเตือนด้วยน�้าเสียงค่อนแคะ แม้ว่าหลังการแข่ง ดวง

วิญญาณของทุกคนจะหวนคืนสู่ร่างเดิมได้เองอย่างน่าอัศจรรย์ แต่

เขาซึ่งได้รับผลกระทบจากคลื่นความแปรปรวนของอาคมในคร้ังนั้น 

จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่อาจใช้อาคมลวงตาได้เหมือนปกติ

“นายมีหน้าที่ช่วยงานทุกอย่างของฉัน จนกว่าหน้าของฉันจะ

กลับไปเป็นเหมือนเดิม!”

“ครับ...”
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แต่หน้าตาในตอนนี้ต่างหาก ที่เป็น ‘หน้าเดิม’ จริงๆ ของ 

ซามุคาวะ

ฝูซิงคันปากอยากเถียงกลับไปแบบนี้

“ไม่เป็นไรนะ ฉนัจะอยูเ่ป็นเพือ่นนายเอง” โรคอร์ตทีก่�าลงัเคีย้ว 

กร้วมๆ ยืนอยู่ข้างๆ พลางให้ก�าลังใจเพื่อนด้วยรอยยิ้ม

“ขอบใจนะ นายกินอะไรอยู่เหรอ”

“นี่ไง” โรคอร์ตแบมือ เหนือฝ่ามือคือลูกกลมๆ รูปร่างคล้าย

เม็ดถั่วแดงจ�านวนหลายสิบเม็ด “รสชาติหวานหน่อยๆ หอมกลิ่น

เหมือนหญ้าอ่อน เคี้ยวหนึบๆ มันๆ นายอยากลองกินดูหน่อยไหม”

“เอาสิ” ฝูซิงแบฝ่ามือรับมาโยนเข้าปาก “นายไปเอามาจาก

ไหนน่ะ”

“ฉันเจออยู่ในกล่องข้างหลังน่ะ”

ซามุคาวะได้ยินดังนั้นก็หันมาอธิบายเสียงเย็น “นั่นคือไข่ของ

ปลาไหลทีต่ายแล้ว ปกตใิช้ร่ายค�าสาปเสกปรสติใส่ร่างของเป้าหมาย”

“พรวด!” ฝูซิงรีบคายของที่อยู่ในปากทันที

“ถ้าตากแห้งแล้วเอาไปต้มจะไม่มีพิษ เอาไปใช้เป็นยาได้”

ซามุคาวะส่งเสียงจิ๊จ๊ะในล�าคออย่างเหยียดหยาม 

“ขนาดหมายังต้องดมพื้นก่อนขี้ นายหยิบของเข้าปากโดยไม่รู้

ด้วยซ�้าว่าคืออะไร โง่บรมโง่”

เสียงใสเสนาะอ่อนเยาว์ ใบหน้าไร้เดียงสาดุจเทวดาน้อย ทว่า

ค�าพดูทีค่ายออกมาแต่ละค�ากลบัเจ็บแสบยิง่กว่าถกูเหลก็ในผึง้ สามสิง่

นี้รวมกัน ท�าให้พลังท�าลายล้างทวีเป็นเท่าตัว

มันจะร้ายกาจเกินไปแล้ว...ซามุคาวะ!

ฝูซิงใช้แขนเสื้อเช็ดมุมปาก “ท�าไมอาจารย์ต้องมาจัดของที่

โกดงัด้วยล่ะครบั ผมจ�าได้ว่างานฝ่ายกจิการทัว่ไป อาจารย์เพเลสเป็น
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คนรับผิดชอบนี่ครับ?”

“เพราะฉันไม่อยากให้คนอื่นเห็นฉันในสภาพน่าหัวร่อแบบนี้ 

งานของฝ่ายกิจการทั่วไปท�าให้ฉันไม่ต้องพบปะคนภายนอก”

“ท�าไมล่ะ ซามุคาวะน่ารกัจะตายไป” โรคอร์ตพดูโดยไม่แม้แต่

หยุดคิด

“เพราะฉันไม่อยากได้ยินค�าพูดพรรค์นี้จากปากใครหน้าไหน 

ทั้งนั้น!”

ปีศาจเทง็งผุูสู้งส่ง ฉายาที่ได้รบัควรจะเป็น ‘น่าเกรงขาม’ หรอื

ไม่ก็ ‘น่าย�าเกรง’ ไม่ใช่น่ารัก!

“อ้าวเหรอ...” พิลึกคน

ก๊อกๆๆ! บราวนีส่องตนทีท่�าหน้าทีส่่งเอกสารบินเข้ามาในโกดัง 

พอส่งม้วนกระดาษในมือให้ฝูซิงเสร็จก็บินกลับออกไปอย่างรีบร้อน

“อ้อ! เอกสารขออุปกรณ์เพิ่มเติมนี่นา” ฝูซิงคลี่ม้วนกระดาษ 

“ห้อง 2A ขอโต๊ะยาวเพิ่มสิบตัว กับเก้าอี้ไม้พะยูงหอมสี่สิบตัว”

“เอาโต๊ะกับเก้าอี้เยอะแยะขนาดนั้นไปท�าอะไรไม่ทราบ! ใคร

เป็นคนอนุมัติ!”

“เอ่อ อาจารย์กรอทท์ครับ เขาเป็นคนดูแลฝ่ายจัดกิจกรรม 

น่ะครับ”

“ไอ้สารเลว! นังกะเทยควายนั่นต้องจงใจแน่ๆ!”

“ซามุคาวะดุจังเลย” โรคอร์ตที่มาท�างานเป็นเพ่ือนฝูซิงพูด

พลางย่ืนมือออกไปแตะศีรษะของซามุคาวะโดยอัตโนมัติ ซามุคาวะ

ซึ่งเดิมตัวสูงราวกับเสาไฟฟ้า เวลานี้เหลือตัวระดับอกเขาเท่านั้นเอง

“ทั้งน่ารัก ทั้งขี้โมโห เหมือนหมาชิวาว่าเลยเนอะ!”

ซามุคาวะปัดมือของโรคอร์ตให้พ้นตัวอย่างกราดเกรี้ยว 

“สามหาว!” เขาคว้าคอเสื้อของโรคอร์ตแล้วกระชากอีกฝ่ายลงมาที่
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ระดบัสายตา ก่อนจะกระซบิขูด้่วยน�า้เสยีงเยน็เยยีบน่ากลวัว่า “ตอนนี้

คนกมุอ�านาจในการออกค�าสัง่พวกนายสองคนคือฉัน อยากถูกลงโทษ

ด้วยการอดอาหารไหม”

ดูเหมือนค�าขู่นั้นจะได้ผลชะงัด โรคอร์ตหน้าเปลี่ยนสีทันควัน 

และหนักลับไปตัง้หน้าตัง้ตาท�างานของตวัเองอยูท่ีมุ่มห้องอย่างว่าง่าย

มุมปากของซามุคาวะยกขึ้นเป็นรอยยิ้มสะใจ

ในที่สุดเขาก็รู้วิธีก�าราบโรคอร์ตแล้ว ช่างน่ายินดีอะไรอย่างนี้

“ห้อง 2D ขอเชือกอาคมสี่ม้วน แผ่นกันกระแทกขนาดใหญ่สิบ

แผ่น ของอยูท่ีช่ัน้วางโซน I กบัโซน H” ซามคุาวะก้มอ่านใบขออุปกรณ์

ก่อนจะเงยหน้าขึ้นมอง “แล้วพวกบราวนี่ล่ะ! หายหัวไปไหนกัน

หมด!?”

“ทกุคนก�าลงัยุง่เลยครบั” ฝ่ายกจิการทัว่ไปงานเยอะเป็นพเิศษ

ในช่วงกิจกรรมโรงเรียนแบบนี้

“บ้าเอ๊ย!” ซามุคาวะสบถพลางสะบัดพลกิฝ่ามอื ขนนกสดี�าสบิ

เส้นก็ปรากฏขึ้น เขาซัดขนนกลงไปที่พื้น เกิดหมอกควันสีครามเขียว

ในบริเวณที่ขนนกร่วงลงแตะ พอควันจางหาย กระต่ายมีปีกสีด�าตัว

จิ๋วจ�านวนสิบตัวก็ปรากฏออกมา

“ไป” ซามุคาวะออกค�าสั่ง

กระต่ายกระโดดด้วยความเร็วสูงจนแทบมองไม่ทันเข้าไปใน

โกดังเก็บของ

“อ๊ะ! กระต่ายน้อยนี่นา” โรคอร์ตวิ่งตามฝูงกระต่าย ดวงตา

เป็นประกายวาววับ

เสียงรื้อหาของและเสียงร้องอย่างตื่นตระหนกของเหล่า

กระต่ายแว่วออกมาจากด้านในโกดัง

“ห้ามแกล้งชกิิงามิของฉนันะ!” ซามุคาวะตวาดเสยีงเขยีว จาก
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นั้นก้มลงอ่านใบขออุปกรณ์ที่กองพะเนินเป็นภูเขาลูกย่อม พลาง

ค�านวณตวัเลขและบนัทกึโน้ตไปด้วย ระหว่างนัน้มหีลายครัง้ทีเ่ขาขยี้

หวัด้วยความหงดุหงดิ ผมสัน้สดี�าทีต่อนแรกหวเีป็นทรงอย่างเรียบร้อย 

ชี้ตั้งขึ้นมาเป็นหย่อมๆ ทั่วหัว

“ตรงนีค้�านวณตวัเลขผดิ แถมไม่มตีราประทบัอนมุตัด้ิวย!” เขา

งมึง�าพลางสบถกบัตวัเองเป็นระยะ ก่อนจะกากบาทตวัโตๆ ลงไปแล้ว

โยนกระดาษไปไว้อกีกอง “หึๆ ๆ...ใบขออปุกรณ์พวกนีต้กีลบัไปให้หมด 

กลับไปเริ่มท�าเรื่องขอใหม่ตั้งแต่ต้นเลยไป๊! หึๆๆ...” มุมปากยกข้ึน

น้อยๆ เผยให้เห็นรอยยิ้มชั่วร้าย

ฝซูงิทีช่่วยเกบ็ของอยูอ่กีด้านหนัมาจ้องการกระท�าเมือ่ครูข่อง

ซามุคาวะด้วยสีหน้าตื่นตะลึง เขาถึงกับอ้าปากค้าง พูดอะไรไม่ออก

ทุกอย่างที่ซามุคาวะท�าเมื่อครู่ ทั้งสีหน้า ทั้งอากัปกิริยา มอง

แล้วรู้สึกมีความสุขอย่างไรบอกไม่ถูก

ท�าไมถึง...น่ารักอย่างนี้!

ซามคุาวะรูส้กึตวัว่าถกูมองจงึหยดุสิง่ทีท่�าอยูต่รงหน้า และหนั

ไปเหลือบมองฝูซิงที่อยู่อีกด้านด้วยหางตา “มองอะไรไม่ทราบ!”

“เอ่อ อาจารย์ซามุคาวะครับ...”

“อะไร!”

“เอ่อ อาจารย์...กลายเป็นแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ”

ซามุคาวะถลึงตาจ้องฝูซิงก่อนจะตอบว่า

“สามร้อยเจ็ดสิบปีก่อน เป็นผลข้างเคียงจากการต่อสู ้ใน

สงคราม” การย้อนนึกถึงเรื่องราวในตอนนั้นท�าให้เขารู้สึกไม่ชอบใจ

อย่างมาก กระนั้นในน�้าเสียงก็แฝงไว้ด้วยความภูมิใจจางๆ น่าจะ

เพราะเกียรติภูมิจากการร่วมรบในสงครามครั้งนั้น

“ไม่ใช่เพราะอาจารย์ไปล่วงเกินอสรูเทวะตนไหนเข้าเหรอครับ”
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ซามุคาวะหน้าเปลี่ยนสีทันควัน “ใครบอกนาย”

สงครามที่เกิดขึ้นเมื่อสามร้อยกว่าปีก่อน คนที่รู้เหตุการณ์มี

เพยีงไม่กีค่น นอกจากคนทีร่่วมรบในครัง้นัน้ แทบไม่มคีนนอกรูค้วาม

จริงว่าเกิดอะไรขึ้น

“เอ่อ คือ—” 

ชือ่นัน้ตดิอยูท่ีป่ลายลิน้ แต่ก่อนทีเ่สยีงจะหลดุเลด็ลอดออกมา 

ความทรงจ�าก็ปลิวหายไปราวกับลมพัด

หืม? ใครกันที่เป็นคนบอกเรื่องนี้

ฝูซิงเอียงหัวพลางพยายามคิด ความทรงจ�าอันเลือนรางที่

เหมือนจะหลงเหลืออยู่บ้างในสมอง ตอนนี้พอย้อนนึก กลับรู้สึก

ราวกับถูกกดปุ่มลบทิ้ง ไม่เหลือร่องรอยใดในสมอง

“ผมลืมไปแล้วน่ะครับ...”

ซามคุาวะจ้องใบหน้างงงวยของฝซูงิ ก่อนจะสบถกบัตวัเองเบาๆ

“คูต่่อสูใ้นสงครามครัง้นัน้เป็นอสรูเทวะระดบัสงู ฉนัถกูค�าสาป

ของอสูรเทวะตนนัน้” ต้องเป็นนงักะเทยควายกรอทท์ทีป่ากโป้งเทีย่ว

เอาเรื่องของเขาไปพูดแน่ๆ...

ฝูซิงพยักหน้าแล้วเงียบไปชั่วครู่ “ถ้าอย่างนั้น การท�าบับเบิ้ล

หอมๆ ใส่อ่างตอนอาบน�้า แล้วก็วางเป็ดยางน่ารักๆ ในอ่างนี่ เป็น 

ค�าสาปด้วยเหมือนกันหรือเปล่าฮะ”

ซามุคาวะจ้องหน้าฝูซิงเหมือนจะกินเลือดกินเนื้ออยู่ชั่วครู่ แต่

ดจูากท่าทางแล้ว อกีฝ่ายไม่มเีจตนาถามเพือ่ค่อนแคะ แต่ถามเพราะ

สงสยัจรงิๆ เดก็ชายจงึจ�าต้องเกบ็กกัความโกรธในใจแล้วกระซบิตอบ

อย่างหงุดหงิดเล็กน้อย “...มีค�าสาปแบบนั้นที่ไหนกัน ไอ้บื้อ...”

“อ้อเหรอครับ”

บรรยากาศโดยรอบตกอยู่ในความเงยีบ ชวนให้กระอกักระอ่วน
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“ท�าไมเมื่อสามร้อยปีก่อนถึงเกิดสงครามเหรอครับ” ฝูซิงรีบ

เปลี่ยนหัวข้อสนทนาอย่างรวดเร็ว

“เมื่อพันปีก่อน เทพ—หรือที่เราเรียกกันว่าอสูรเทวะ—ตน

หนึ่ง สร้างความวุ่นวายบนโลกมนุษย์ มีผู้คนบาดเจ็บและล้มตาย

มากมาย ผู้อาวุโสหลายร้อยตนจากกลุ่มสิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์พิเศษต้อง

รวมพลงักนัจงึจะก�าราบอสูรเทวะตนนัน้ไว้ได้ และผนกึไว้ในรอยแยก

ของมติ ิสามร้อยกว่าปีก่อน ผนกึอ่อนก�าลงัลง ท�าให้จติของอสรูเทวะ

ตนนั้นหนีออกมาได้ โชคดีที่ซาบิทันแก้สถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที 

จึงผนึกก�าลังยอดฝีมือในเผ่าพันธุ์พิเศษ และผนึกดวงวิญญาณของ

อสูรกลับเข้าไปในร่างได้ ก่อนจะเกิดภัยพิบัติซ�้าสอง”

ด้วยเหตุนี้เอง รูปลักษณ์ภายนอกอันน่าหัวร่อนี่ จึงอยู่กับเขา

มาเป็นเวลาสามร้อยปีนับแต่วันนั้น...

“อ้อ! อย่างนี้นี่เอง” ไม่นึกว่าโลกของสิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์พิเศษ 

ก็เคยเกิดเหตุปั่นป่วนครั้งใหญ่แบบนี้ “อาจารย์ซามุคาวะสุดยอดเลย

นะครับ! เคยเสี่ยงชีวิตเข้าร่วมสงครามที่อันตรายแบบนี้ด้วย!”

มุมปากของซามุคาวะปรากฏรอยยิ้มภาคภูมิ ดูเหมือนจะแอบ

ลิงโลดอยู่ในใจเพราะค�าชมของอีกฝ่าย กระนั้นยังแกล้งท�าทีเฉยเมย

เหมือนไม่สนใจ แล้วเอ่ยกับอีกฝ่ายด้วยน�้าเสียงเรียบเฉยว่า “ก็ไม่

ขนาดนั้น”

“อาจารย์สร้างคณุปูการใหญ่หลวงขนาดนี ้พวกเขาน่าจะสร้าง

อนุสรณ์วีรชนให้อาจารย์ด้วยนะครับ!”

“เด็กเปรต! ฉันยังไม่ตายจะมาสร้างอนุสรณ์ให้ฉันท�าไม ไอ้

สมองนิ่ม!”

“ขอโทษครบัๆ!” สหีน้ากราดเกรีย้วของซามคุาวะไม่ท�าให้ฝซูงิ 

กลัวเลย กลับรู้สึกว่าตลกดีด้วยซ�้า เขาคิดว่าสาเหตุที่ท�าให้กรอทท์
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ชอบแกล้งซามุคาวะไม่ใช่เพราะเจตนาร้ายอะไรเลย แต่เพราะรู้สึก

สนกุดเีพยีงเท่านัน้ เหมอืนเวลาทีพ่วกเราชอบแกล้งแหย่สตัว์ตวัเลก็ๆ 

น่ารักๆ แบบนั้นละ

“เอ๋? แล้วอสูรเทวะสร้างความปั่นป่วนแค่ในโลกมนุษย์เหรอ

ครับ สิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์พิเศษไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยเหรอครับ”

“ใช่”

“ท�าไมล่ะครับ”

ความรู้สึกหลายอย่างปะปนกันอยู่ในสีหน้าของซามุคาวะ “คง

เพราะความเมตตาที่มีให้สิ่งมีชีวิตร่วมเผ่าพันธุ์ละม้ัง...ความคิดของ

เทพ สิ่งมีชีวิตระดับล่างไม่เข้าใจหรอก” ความเมตตาแบบสุดโต่งที่มี

ให้ฝ่ายหนึ่ง กลับกลายเป็นความมุ่งร้ายรุนแรงต่อฝ่ายตรงข้าม...

ฝูซิงไม่เข้าใจเท่าไรนัก แต่เขาสัมผัสได้รางๆ ว่าควรหยุดบท

สนทนาไว้เพียงเท่านี้

ถ้าเป้าหมายของอสรูเทวะคอืการท�าร้ายมนษุย์ ถ้าอย่างนัน้การ

ทีส่ิง่มชีวีติเผ่าพนัธุพ์เิศษยืน่มือเข้าช่วย กเ็ท่ากบัช่วยเหลอืเหล่ามนษุย์

น่ะสิ?

แสดงว่า...ซามุคาวะก็เป็นคนดีเหมือนกันนะเนี่ย—

ความคดินีท้�าให้ฝซูงิรูส้กึเลือ่มใสในตวัซามคุาวะขึน้มา ราวกบั

มีรัศมีแห่งผู้กล้าทอประกายห้อมล้อมรอบตัวเขา

แล้วชิกิงามิในร่างกระต่ายบินสีด�าก็ยกของจากในโกดัง 

กระโดดดึ๋งๆ ออกมา มีตัวหนึ่งอยู่ในอ้อมแขนของโรคอร์ต

“ฉนัขอตวันี้ได้ไหม!” โรคอร์ตใช้แก้มถกูบัแผ่นหลงัของกระต่าย

น้อย แต่เจ้ากระต่ายกลับใช้เท้าถีบหน้าของอกีฝ่ายด้วยความไม่พอใจ 

“ทั้งน่ารัก ทั้งขี้โมโห เหมือนซามุคาวะไม่มีผิดเลย!”

“หุบปาก!”
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“ขอได้ไหม นะๆๆ” โรคอร์ตขยับตัวเข้ามาใกล้ซามุคาวะแล้ว

โค้งตัวลงจนดวงตาประสานกับอีกฝ่าย ใบหน้ากระเถิบเข้ามาจนชิด

“ไปให้พ้นเด๋ียวนี!้” ซามุคาวะเหวีย่งมือเข้าใส่หน้าของโรคอร์ต 

แต่อีกฝ่ายหลบอย่างคล่องแคล่ว ท�าให้เด็กชายร่างเล็กเสียจังหวะ 

ล้มหน้าคะม�าลงไปกับพื้น

หลังจากน้ันเสียงตวาดอย่างกราดเกรี้ยวก็ดังก้องไปทั่วโกดัง 

ไม่อยากเชื่อเลยจริงๆ ว่าเด็กชายตรงหน้าเป็นวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ที่เคย

ร่วมรบในสงครามพิทักษ์โลก

เขามองใบขออปุกรณ์จากห้องอืน่ๆ ทีห่ลัง่ไหลเข้ามาไม่ขาดสาย 

ใจพลอยนึกถึงเพื่อนร่วมห้องของเขาเอง เขามาท�างานที่โกดังตั้งแต่

เทีย่ง ตอนนี้ใกล้ค�่าแล้ว เปน็ช่วงเวลาทีท่กุคนในห้องเข้าประชมุพอดี

ไม่รู้ว่าตอนนี้ทุกคนที่ห้อง 2C ท�าอะไรอยู่...

ฝซูงิมองนาฬิกา อกียีส่บินาทกีว่าจะถงึเวลาพกั เขาอาจจะกลบั

ไปทันช่วงสุดท้ายของการประชุมก็ได้

ไม่รู้ว่าจูเยว่ในฐานะหัวหน้าห้องคนใหม่จะเป็นอย่างไรบ้าง

ขณะที่ฝูซิงก�าลังทุ่มเทแรงกายท�างานอย่างหนัก เหล่าเพื่อน

นักเรียนห้อง 2C ก็ก�าลังประชุมเรื่องกิจกรรมในงานโรงเรียนอย่าง

ไม่กระตือรือร้นเท่าใดนัก

“อาจารย์กรอทท์ได้รับมอบหมายให้ดูแลกิจกรรมในงาน

โรงเรยีนท้ังหมด ช่วงนีอ้าจารย์ยุง่มาก ดงันัน้ฉนัจะเป็นคนรบัผดิชอบ

งานทัง้หมดในห้องของเรา หวงัว่าจะทกุคนจะให้ความร่วมมอือย่างดี

นะ” จูเยว่ยืนอยูห่น้าห้องพลางยิม้น้อยๆ น�า้เสยีงเรียบเฉย ไม่เอนเอียง

ไปทางถ่อมตนหรือแข็งกร้าวจนเกินเหตุ

แปะๆๆ!
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พอพูดจบ ‘ใครคนหนึ่ง’ ในห้องก็น�าปรบมือขึ้นมาก่อนใคร

เพื่อน ท�าให้คนอื่นในห้องปรบมือตามไปด้วยพอเป็นพิธี

“ขอบใจมากนะแบรด”

“อืม ไม่ต้องขอบคุณหรอก...”

“ถ้าอย่างนัน้ฉนัขออธบิายกิจกรรมทีเ่กีย่วข้องกบังานโรงเรยีน

ก่อนนะ” จูเยว่พลิกเอกสารพลางพูดไปด้วย หลังจบการแข่งกระชับ

มิตร เธอมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นไม่น้อยทีเดียว

“งานโรงเรียนปีนี้ต่างจากปีที่ผ่านมาเล็กน้อย ครูใหญ่ซาบิทัน

อยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมมากขึ้น และอยากให้งาน

โรงเรียนน่าสนใจมากขึ้น ดังนั้นส่วนพิธีการในงานโรงเรียนปีนี้จะมี

แค่งานเลี้ยงอาหารค�่า ส่วนกิจกรรมอื่นๆ เช่น กิจกรรมปราศรัยหรือ

คอนเสิร์ตท่ีจัดโดยโรงเรียน จะเปลี่ยนเป็นการแสดงและจัดบู๊ทของ

นกัเรยีนแทน ซึง่ทกุคนสามารถเข้าร่วมได้ตามความสมัครใจ ไม่จ�ากัด

จ�านวนผู้เข้าร่วม หลังจบงานแล้วจะมีการประเมิน ห้องที่ได้คะแนน

สงูสดุจะสามารถน�าคะแนนไปแลกรางวลัใหญ่ต่างๆ ได้ มีใครจะถาม

อะไรไหม ตันจ้วน มีค�าถามอะไรเหรอ”

ตันจ้วนลดมือลงก่อนจะถามว่า “ฉันอยากรู้ว่าไอ้คนกลุ่มนั้น 

ที่นั่งอยู่ข้างหลังห้องน่ะมาจากไหน”

แถวหลังสุดของห้องคือไห่เยว่ จูอวี้ มาร์เกอริต และเลโอนอร์

ที่นั่งเรียงกันอยู่บนเก้าอี้ตัวยาว ชุดยูนิฟอร์มสีขาวท�าให้พวกเขาดู 

แตกต่างจากคนอื่นในห้องอย่างเห็นได้ชัด

“นัน่ส!ิ พวกเราเข้ามานัง่ในนีต้ัง้นานแล้ว ไม่เหน็จะแนะน�าพวก

เราให้ทุกคนรู้จักเลย!” จูอวี้กับไห่เยว่ท�าแก้มป่องอย่างไม่พอใจ

จเูยว่หนัไปมองด้านหลงัด้วยหางตาแล้วตอบด้วยรอยยิม้ “ตอน

แรกตั้งใจจะไม่พูดถึงจนจบการประชุมไปเลย แต่ในเมื่อตันจ้วนถาม
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ขึ้นมาแล้ว ฉันขออธิบายอย่างสั้นๆ ให้ทุกคนทราบก็แล้วกัน งานแข่ง

กระชบัมติรจบลงอย่างเป็นทางการแล้ว ช่วงเวลาอีกหนึง่สปัดาห์กว่าๆ 

ก่อนจบงานโรงเรียน ตัวแทนของวิทยาเขตใต้จะยังคงอยู่กับพวกเรา 

พวกเขาสามารถเลอืกเข้าร่วมกบัห้องไหนกไ็ด้ เพือ่ร่วมกจิกรรมต่างๆ 

ในงานโรงเรียนจนจบงาน ขอให้ทุกคนท�างานร่วมกันอย่างสามัคค ี

ก็แล้วกันนะ!”

“งั้นเหรอ...” ตันจ้วนหันไปมองคนทั้งสี่ที่นั่งอยู่ด้านหลังแล้ว 

ส่งเสียงจิ๊จ๊ะในล�าคออย่างไม่ชอบใจ

“นายควรจะดีใจนะที่ฮู่หรงไม่มาด้วย” เลโอนอร์ยิ้มบาง “ฉันรู้

มาว่าครอบครัวนายเป็นคนรับใช้ของตระกูลฮู่หรงเหรอ ดูเหมือนว่า

เจ้านายจะไม่ค่อยได้อบรมสั่งสอนนายเท่าไหร่นะ”

“หุบปาก!”

“ใครกไ็ด้ช่วยไปเอาหวัหอมในครวัมาโยนให้หมานีก่นิท ีมนัจะ

ได้หยุดเห่า” โมมิจิใช้มือข้างหน่ึงเท้าคางอย่างเกียจคร้านพลางส่ง

เสียงจิ๊จ๊ะในล�าคอ ตามองไปทางแบรด “ฉันไม่ได้หมายถึงนายนะ”

แบรดพยักหน้าอย่างกระอักกระอ่วน

“เหอะๆๆ ที่แท้ก็เพราะนังจิ้งจอกไร้การศึกษาแบบเธออยู่ห้อง

นี้ ฮะคุเซ็นเลยขอไปอยู่ห้อง E คนเดียว” มาร์เกอริตตวัดขาข้างหนึ่ง

ขึ้นไขว่ห้างแล้วพูดยอกย้อนด้วยน�้าเสียงมีจริต

“สงสัยหน้าประตูห้องเราจะมีป้าย ‘ยาจกเชิญเข้า’ ละมั้ง เธอ

ถึงเดินเข้ามาได้?”

“ว่าไงนะ!”

“ทุกคนเงียบ กรุณาอย่าทะเลาะกันค่ะ!” จูเยว่ขึ้นเสียง ปราม

ทุกคนให้หยุดการต่อปากต่อค�าเพียงเท่านั้น “อีกฝ่ายเป็นแขก เรา

ต้องใจกว้างและเคารพพวกเขาตามสมควร”
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ใบหน้าของจูอวี้กับคนอื่นๆ ปรากฏรอยยิ้มพึงพอใจ

“อกีแค่สปัดาห์เดยีวพวกเขากไ็ปแล้ว ถือเสยีว่าเป็นการบ�าเพ็ญ

ตบะ พวกเราอดทนเอาหน่อยก็แล้วกัน” จูเยว่เสริมอีกประโยค

“เฮ้ย!”

“โอเค ถ้าอย่างนั้นเราอย่ามัวเสียเวลา เข้าเรื่องเลยดีกว่า ใน

ส่วนของงานโรงเรียน ทุกคนมีความเห็นยังไงบ้าง”

“ในเมื่อบอกว่าเข้าร่วมตามความสมัครใจ ง้ันไม่ต้องเข้าร่วม 

ก็ได้มั้ง”

“ถึงโรงเรียนจะประกาศแบบนั้น แต่ไม่มีห้องไหนเลยที่ไม่เข้า

ร่วมกิจกรรม แถมคนส่วนใหญ่ก็เริ่มลงมือกันแล้วด้วย มีแค่พวกเรา

ที่เพิ่งมาประชุมเอาตอนนี้...” จูเยว่เอ่ยอย่างล�าบากใจเล็กน้อย “อีก

อย่าง...ไม่ก่ีวนัหลงัจากนีโ้รงเรยีนจะประกาศคะแนนสะสมตลอดช่วง

หนึง่ปีทีผ่่านมาของแต่ละห้อง ตอนนีห้้องของเราได้คะแนนต�า่ทีส่ดุใน

โรงเรียน ถึงแม้ว่าคะแนนสะสมพวกนี้จะเป็นแค่คะแนนเสริม แต่ถ้า

ห้องเราได้ที่โหล่ กรอทท์คงไม่พอใจเท่าไหร่”

“แล้วยังไง”

“ ‘ถ้าไม่เข้าร่วมกิจกรรม ทุกคนในห้องต้องได้คะแนนเต็มใน

การสอบกลางภาค ไม่อย่างนัน้—’ ” จูเยว่เงยีบไปครูห่นึง่ก่อนจะพดู

ต่อ “อาจารย์พูดแบบนี้น่ะ”

“ไม่อย่างนั้นจะท�าไม”

“เขาไม่ได้บอก แค่หัวเราะแล้วใช้มีดฟันรากของต้นดาตุรา 

กระจุยเป็นชิ้นๆ”

อืม เป็นการบอกใบ้อย่างชัดเจนว่า ถ้าไม่ท�าตามค�าสั่ง จุดจบ

ของทุกคนก็จะเหมือนดาตุราต้นนั้น

“สรุป ถ้าใครมีความเห็นเสนอมาได้เลย จะเป็นการแสดงหรือ
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ออกบู๊ทก็ได้ ต้องเลือกอย่างน้อยหนึ่งจากสองอย่างนี้”

“ฉนั!” เอม็เมอรลัด์รบียกมอื “ตัง้บูท๊ส!ิ มขีองให้ขายเยอะแยะ

เลย จะขายยนัต์ป้องกนัตวั วตัถดุบิปรงุยาปลกุเสก เครือ่งเขยีน หรอื

ของใช้ในชีวิตประจ�าวันก็ได้นะ!”

“นายนีเ่หมอืนเดมิไม่มผีดิ” มาร์เกอรติทีน่ัง่อยูห่ลงัห้องหวัเราะ

เสียงใสแล้วแขวะต่อว่า “ขายแต่ของที่ไม่ได้ก�าไร”

เอ็มเมอรัลด์ไม่สนใจอีกฝ่าย ยังอธิบายต่อไปอย่างมุ่งมั่น “ฉัน

มขีองบางส่วนอยู่ในมอืแล้ว ถ้าใช้ของในสต๊อก ขอแค่สามวนักไ็ด้ของ

ครบแล้ว”

มาร์เกอริตยิม้บางอย่างไม่เหน็ด้วย แต่ลกึลงไปในดวงตา กลบั

ฉายแววแห่งความโดดเดี่ยวอยู่รางๆ

“ก�าไรแบ่งยังไง” โมมิจิถามเสียงเรื่อยเฉื่อย

“แปดสิบยี่สิบ”

“ข้อเสนอนี้ปัดตกไปได้เลย”

“แต่ว่า—” 

“หุบปากน่า ประเด็นส�าคัญไม่ได้อยู่ตรงนั้น ประเด็นคือไม่มี

ใครอยากได้บู๊ทที่หน้าตาเหมือนลานเก็บขยะรีไซเคิลหรอก” ตันจ้วน

สวนก่อนที่เอ็มเมอรัลด์จะทันได้อ้าปากเถียง “แถมนายยังต้องขอใช้

พื้นที่ห้องเรียนเป็นคลังสินค้าชั่วคราวอีก ฉันขอเตือนนายไว้เลยนะ 

อย่าได้คิดเอาของที่สั่งมาไปเก็บไว้ในห้องนอนเป็นอันขาด”

“แต่ว่า—”

“ปัดตกไปเลย! ทุกคนเงียบ!” แบรดตบโต๊ะปึง ไม่ปล่อยให ้

เอ็มเมอรัลด์ต่อความยาวสาวความยืดมากไปกว่านี้ จากนั้นจึงหันไป

มองจูเยว่ “ประชุมต่อได้”

“ขอบใจมากนะแบรด” จูเยว่ยิ้มก่อนจะพูดต่อ “เพราะก�าไรที่
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ได้จากการขายจะมผีลต่อการประเมนิคะแนนหลงัจบกจิกรรม ดงันัน้

ถ้าเราอยากได้ก�าไรสูงโดยไม่ต้องลงทนุเยอะ ตวัฉนัเองมีไอเดยีอย่าง

หนึ่ง—” เธอเงียบไปชั่วครู่ ก่อนจะประกาศก้องด้วยน�้าเสียงชวน

ระทึก ราวกับก�าลังจะเปิดเผยความลับสุดยอด “เรามาเปิดบ่อนพนัน

กันเถอะ”

ทุกคนในที่นั้นชะงัก ไม่รู้ว่าควรตอบสนองอย่างไร

แม้ไม่มีปฏิกิริยาตอบสนอง แต่จูเยว่ก็อธิบายต่อด้วยน�้าเสียง

ตื่นเต้น “ใช้แค่ส�ารับไพ่กับลูกเต๋าไม่กี่ชุดก็เร่ิมเล่นได้แล้ว! หรือถ้า

อยากท�าให้ยิง่ใหญ่ขึน้มาหน่อย กอ็าจจะขอโต๊ะมาเล่นไพ่นกกระจอก 

ไปขอไพ่แบบสี่สีจากรุ่นพี่ปีสามก็ได้ ทุกคนมีความเห็นว่ายังไงบ้าง”

“เอ่อ ฉันคิดว่าไม่เหมาะเท่าไหร่นะ...” เอ็มเมอรัลด์พยายาม

ปรามอย่างอ้อมๆ “คือ...เปิดบ่อนไม่มีต้นทุนก็จริง แต่เราต้องมีเงิน

ทุนไว้ใช้วางพนัน ไม่อย่างนั้นถ้าเราแพ้—”

“ไม่ต้องห่วงหรอก เราไม่แพ้แน่นอน” จูเยว่วางแผนทุกอย่าง

ไว้พร้อมแล้ว “ฉันเคยเห็นในทีวี มีไพ่ประเภทหนึ่งที่ท�าให้เราบอกได้

ว่าไพ่นั้นเป็นเลขอะไร แค่ดูจากลายด้านหลังไพ่ อีกอย่างคือลูกเต๋า! 

แค่เทปรอทลงไป เรากค็วบคมุผลการทอยลกูเต๋าได้ดงัใจแล้ว! สดุยอด 

เลยใช่ไหม!”

ทุกคนในที่นั้นตะลึงอีกรอบ

จูเยว่ นั่นมันโกงพนันนะ!

เรเชลล์หลุดหัวเราะออกมาเสียงดังลั่น น้อยครั้งนักที่จะเห็น

เธอหัวเราะแบบควบคุมตัวเองไม่ได้ขนาดนี้

“เธอมีความเห็นอะไรไม่ทราบ เรเชลล์?” จูเยว่หันหน้ามามอง

อีกฝ่ายตรงๆ ไม่มีท่าทีกริ่งเกรงเหมือนที่ผ่านมา

“ฉันชื่นชมความคิดสร้างสรรค์ของเธอนะ” เรเชลล์ตอบด้วย
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รอยย้ิม “แต่ชาลอมมีกฎห้ามเกมการเดิมพันทุกประเภทที่มีเงินเข้า

มาเกี่ยวข้อง สิ่งที่เธอเสนอมาเอาไปใช้ในงานโรงเรียนไม่ได้หรอก”

รอยยิ้มระรื่นบนใบหน้าของจูเยว่หุบหายไปทันที เธอก้มหน้า

งุดอย่างกระอักกระอ่วนแล้วพูดว่า “ขอโทษด้วยนะ ฉันลืมเร่ืองกฎ

โรงเรียนไปเลย...”

ถึงแม้ไอเดียของจูเยว่จะถูกปัดตก แต่ค�าพูดเมื่อครู่ของเธอ 

ก็ท�าให้ทุกคนเริ่มตื่นตัว เพื่อนนักเรียนกระซิบกระซาบกันอย่าง

สนุกสนาน เสียงพูดคุยอื้ออึงขึ้นทุกขณะ

“ถ้าใครมีไอเดียอะไรก็เสนอมาได้เลยนะ!”

“ขายของกินดีไหมล่ะ” ยาโยอิซึ่งปกติแทบไม่เคยแสดงความ

คิดเห็นในการประชุม จู่ๆ ก็ยกมือเสนอ “ขายพวกทาโกะยากิหรือไม่

ก็ยากิโซบะ อาหารพวกนี้เป็นที่นิยมมากๆ เวลาจัดงานโรงเรียนหรือ

งานวัดในศาลเจ้าของญี่ปุ่นน่ะ”

โมมิจิหันไปมองยาโยอิซึ่งนั่งอยู่อีกมุมของห้อง

ก่อนหน้านี้ตอนวิญญาณของตันจ้วนสลับเข้าไปอยู่ในร่างของ

โมมิจิ ท�าให้ยาโยอิกับโมมิจิหมางใจกัน นับแต่นั้นเด็กสาวทั้งสองก็

รักษาระยะห่างซึ่งกันและกันด้วยความรู้สึกกระอักกระอ่วน จนถึง 

วันนี้ก็ยังไม่คืนดี

“สรุปเราจะขายของกินเล่นสไตล์ญี่ปุ่นใช่ไหม”

“ปกติงานโรงเรียนที่อเมริกาฯ จะขายฮอตด็อกกับน�้าอัดลม

นะ” ธันย่าเสนอบ้าง

“ดีเหมือนกันนะ” จูเยว่พยักหน้า “ขายของที่มีความเป็น 

‘มนุษย์’ ขนาดนี้ อาจารย์เพเลสต้องให้คะแนนพวกเราเยอะมากแน่ๆ 

คนอื่นมีไอเดียอะไรอีกไหม”

“ช่วงนี้ของกินเล่นไต้หวันเป็นที่นิยมมากๆ เลยละ” แบรดไม่
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ยอมน้อยหน้า “ที่เยอรมนีมีร้านที่ขายอาหารไต้หวันโดยเฉพาะ แถม

ตามห้างฯ ก็จัดบู๊ทรวมของกินเล่นจากไต้หวันด้วยนะ”  

“ไอเดียเยี่ยมไปเลย! แบรด” จูเยว่เอ่ยชมด้วยรอยยิ้ม

“ไอเดยีเยีย่มไปเลย! แบรด” เลโอนอร์แกล้งท�าเสยีงเลยีนแบบ

จูเยว่แล้วหัวเราะล้อเลียน

“ถ้างั้นห้องของเราเลือกร่วมกิจกรรมประเภทจัดบู๊ทนะ ส่วน

ธีมของบู๊ทเราก็คือ เทศกาลของกินเล่นนานาชาติ แบบนี้ดีไหม”

คนอื่นๆ ในห้องมองหน้ากัน ไม่มีใครให้ค�าตอบ

“มีใครที่รู้เรื่องอาหารไต้หวันบ้าง”

“น่าจะเป็นฝูซิงนะ” เอ็มเมอรัลด์เอ่ย “แล้วก็โรคอร์ตอีกคน 

เขาน่าจะรู้จักอาหารของทุกที่ทั่วโลกดีกว่าใครเพื่อนเลยละ”

“แต่ตอนนีฝ้ซูงิไม่อยู่ ไม่รูว่้าซามุคาวะจะยอมปล่อยเขากลบัมา

เมื่อไหร่ด้วย มีใครมีความเห็นอื่นไหม”

“ฉัน” มาร์เกอริตซึ่งเป็นคนนอกจู่ๆ ก็ยกมือท่ามกลางความ

ประหลาดใจของทุกคน “ฉันเคยท�าธุรกิจกับพ่อค้าชาวไต้หวันหลาย

คน แล้วก็ไปไต้หวันมาหลายครั้ง มีอาหารหลายอย่างที่ฉันรู้จักดี”

เธอพูดพลางสอดส่องสายตาสังเกตปฏิกิริยาของเอ็มเมอรัลด์ 

แต่อีกฝ่ายไม่มีทีท่าจะหันมามองเธอด้วยซ�้า

“อื้ม! งั้นก็เยี่ยมเลย! ขอบคุณมากนะมาร์เกอริต ถ้างั้นเธอมา

ที่หน้าห้องแล้วแชร์ความรู้ของเธอกับทุกคนได้ไหม”

มาร์เกอริตเดินไปที่หน้าห้องแล้วเล่าประสบการณ์ของเธอให้

ทุกคนฟัง

ปีศาจความฝันมีพลังดึงดูดผู้คนรอบตัวเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว 

คณุสมบตัทิีต่ดิตวัมาแต่ก�าเนดิประกอบกับน�า้เสยีงเสนาะใสร่าเริงและ

อากปักริยิาอนัน่าหลงใหลราวกับมีมนตร์สะกด ท�าให้มาร์เกอริตสะกด
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สายตาของนักเรียนชายส่วนใหญ่ไว้ได้แทบจะในทันที ยกเว้นเอ็ม- 

เมอรลัด์ทีเ่อาแต่ก้มหน้าก้มตาจิม้ไอโฟนในมอืโดยไม่สนใจสิง่รอบข้าง

มองมาทางนี้สิ เอ็มเมอรัลด์...

มองมาที่ฉันสิ อย่าท�าตัวเย็นชาแบบนี้...

ฟึ่บ!

บานประตูเลื่อนเปิดอย่างรวดเร็ว

“ฉันกลับมาแล้ว!” ฝูซิงเอนตัวพิงข้างประตูพลางหายใจหอบ 

ซามุคาวะเพิ่งให้เขาเลิกงานเมื่อห้านาทีก่อน เขาจึงรีบลากโรคอร์ต 

บึ่งตรงมาที่ห้อง 2C อย่างรวดเร็วราวกับลมกรด

พอเห็นว่าทุกคนยังอยู่ในห้อง ฝูซิงก็ถอนใจอย่างโล่งอก

โชคยังดีที่มาทัน

“เมื่อกี้คุยกันถึงไหนแล้วเหรอ ฉันพลาดอะไรไปบ้าง”

“อ้อ! ตอนทีเ่ธอไม่อยู ่พวกเราตกลงเรือ่งธมีบูท๊ในงานโรงเรียน

เรียบร้อยแล้วละ”

“จริงเหรอ จูเยว่สุดยอดไปเลย!” ฝูซิงเอ่ยพลางหันไปมองตัว

หนงัสอืบนกระดาน จากนัน้กอ็ึง้ไปชัว่ขณะ “เอ่อ สรปุแล้วบูท๊ของเรา

จะขายอุปกรณ์มนตร์ด�าเหรอ นี่ต้องเป็นไอเดียของเอ็มเมอรัลด์แน่ๆ 

เลยใช่ไหม”

“ไม่ใช่สักหน่อย” เอม็เมอรลัด์เถยีง แต่น�า้เสยีงเหมือนไม่แยแส

อะไรนัก

“ทาโกะยากกิบัแฮมเบอร์เกอร์นีฉ่นัเข้าใจนะ...แต่เนือ้ขาวหนบึ

พันไส้กรอกห่อฟิล์มนี่มันอะไรกัน”

“เป็นของกนิเล่นของไต้หวนัน่ะ หน้าตาเหมอืนฮอตดอ็ก มฟิีล์ม

ท�าอาหารแผ่นบางๆ ห่ออยู่รอบข้าว ตรงกลางข้าวมีไส้กรอก” มาร์-

เกอริตรีบอธิบาย
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“เอ๋? ท�าไมเธอมาอยู่ที่นี่ล่ะ อ้าว! พี่ชายของแบรดกับแฝด 

หัวดื้ออยู่ด้วยเหรอ”

“นายว่าใครหัวดื้อไม่ทราบ!?”

“พวกเขาจะร่วมท�ากิจกรรมกับห้อง 2C จนกว่าจะจบงาน 

โรงเรียนน่ะ” จูเยว่อธิบายอย่างสั้นกระชับ

“งั้นเหรอ...”

รูส้กึเหมอืนบรรยากาศในห้องแปลกๆ อย่างไรไม่รู ้เป็นเพราะ

พวกเขาหรือเปล่านะ—อืม แต่ช่างเถอะ

“กลับมาทีเ่รือ่งอาหารไต้หวนั อาหารทีเ่ธอพูดถงึคอืต้าฉางเปา-

เสี่ยวฉางใช่ไหม ที่เป็นไส้กรอกข้าวเหนียวพันด้วยไส้กรอกน่ะ”

“ใช่ๆๆ!”

“แล้วกบออกไข่นี่มันอะไรกัน” 

นี่เรียนวิชาระบบนิเวศป่าชายเลนอยู่หรือยังไง

“เป็นเม็ดนุ่มๆ หยุ่นๆ สีขาว ข้างในตรงกลางมีจุดสีด�า กินกับ

ซุปถ่ัวเขียวหรือไม่ก็น�้าเชื่อม คล้ายๆ กับไข่มุกในชาไข่มุก แต่ก็ไม่

เหมือนกันซะทีเดียว”

“เธอหมายถึงน�้าเม็ดแมงลักใช่ไหม”

“ใช่ๆ นั่นละ!”

“โอเค งั้นฉันรู้แล้ว แสดงว่าพุดด้ิงเลือดที่เธอพูดถึง คือเค้ก

เลอืดหมสูนิะ” ตัง้ชือ่ได้วจิิตรพสิดารอะไรขนาดนัน้ โชคยงัดทีี่ไก่ทอด

ยังเรียกว่าไก่ทอด ไม่ได้ถูกตั้งชื่อแปลกประหลาดอย่างอื่นให้

“แต่ถ้าขายอาหารอย่างเดียวก็น่าเบื่อนะ”

“ถ้างั้นมีเกมอะไรด้วยอีกหน่อยดีไหม”

“ฝซูงิมเีครือ่งเล่นเกมอะไรบ้างไหม” โรคอร์ตถามแทรกขึน้มา

“มีแค่เครื่อง PSP แบบพกพา แถมมีแค่เครื่องเดียวด้วย ถ้าจะ
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เล่นแข่งกันคงต้องมีอย่างน้อยสองเครื่องถูกไหม”

“โอเค งั้นส่วนนี้เอาไว้ค่อยตัดสินใจทีหลัง”

เสยีงกริง่อนัไพเราะเสนาะหดัูงขึน้ หมดเวลาคาบเรยีนช่วงเยน็ 

ถึงเวลาพักผ่อนของคืนวันนี้

“ถ้างัน้วนันีป้ระชมุกนัเท่านีก่้อน ตารางชีแ้จงการแบ่งงานของ

แต่ละคนจะเสรจ็เรยีบร้อยก่อนวนัพรุง่นี ้ทกุคนมาพยายามไปด้วยกนั

นะ!”

หลังเลิกประชุม ฝูซิงกับเพื่อนๆ มุ่งหน้าไปยังโรงอาหารของ

โรงเรียน ระหว่างทางก็พูดคุยเรื่องน่าสนใจที่เกิดขึ้นในช่วงบ่ายอย่าง

ครึกครื้น พลางวางแผนเรื่องการจัดบู๊ทไปด้วย

พอซื้ออาหารเสร็จเตรยีมจะเดินไปนั่ง ฝูซงิสังเกตเห็นว่ามีใคร

บางคนแอบอยู่ด้านหลังเสาแบบโรมันของโรงอาหาร ตาจ้องตรงมา

ที่พวกเขาแบบไม่กะพริบ

มาร์เกอริตนี่นา ท�าอะไรของเขาน่ะ

พอมองกลับไปที่โต๊ะของตัวเอง ก็เห็นเอ็มเมอรัลด์ก�าลัง

หัวเราะเล่นหัวกับเพื่อนๆ อย่างสนุกสนาน

สีหน้าของมาร์เกอริตเต็มไปด้วยความอิจฉาและริษยา

มาร์เกอรติรูส้กึถงึสายตาของฝซูงิ จงึหนัมาส่งรอยยิม้ให้อย่าง

ฝืดเฝื่อน แล้วแกล้งท�าเป็นลูบๆ คล�าๆ เสาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น 

ก่อนจะหันหลังเดินออกไป 

แม้กระทั่งปีศาจความฝันก็มีมุมที่เหมือนเด็กสาวทั่วไปกับเขา

ด้วยเหมือนกันเหรอเนี่ย...สงสัยจังว่าก่อนหน้านี้เธอกับเอ็มเมอรัลด์

เคยมีปัญหาอะไรกัน สิ่งที่มาร์เกอริตพูดกับเขาก่อนการแข่งกระชับ

มติร เป็นเรือ่งโกหกสกักีเ่ปอร์เซน็ต์ และเป็นเรือ่งจรงิสกักีเ่ปอร์เซน็ต์

กันนะ
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วนัรุง่ขึน้หลงัอาหารเช้า กม็ปีระกาศจากสโมสรกลุม่ดาวกมุภ์

ส่งมาท่ีห้องเรียน ฝูซิงซึ่งก�าลังเรียนวิชาภาษาจีนระดับสูงรีบมุ่งหน้า

ไปยังห้องประชุมทันที

“ขอโทษที่เรียกตัวทุกคนกะทันหัน เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา 

ขอเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับ”

ชีรันยืนอยู่ด้านหน้าและเอ่ยน�าการประชุมไปตามล�าดับอย่าง

คล่องแคล่ว แม้ว่าใบหน้าจะระบายด้วยรอยยิม้อ่อนโยนประดจุสายลม

ฤดูใบไม้ผลิเหมือนทุกครั้ง แต่ร่องรอยแห่งความเหนื่อยล้าก็ฉายชัด

จนไม่อาจปิดบัง

“งานโรงเรียนปีน้ีมีการเปล่ียนแปลงและน�าสิ่งใหม่ๆ เข้ามา

ประยุกต์ใช้หลายอย่าง สโมสรกลุ่มดาวกุมภ์ซึ่งมีหน้าที่สนับสนุน

กิจการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา จึงต้องท�างานอย่างเต็มที่เพ่ือให้

กิจกรรมครั้งนี้ส�าเร็จลุล่วงไปโดยราบรื่น เอกสารที่ทุกคนมีอยู่ในมือ

ตอนนี้เป็นตารางแบ่งงานในช่วงงานโรงเรียน นักเรียนชั้นปีที่สองจะ

ได้รับมอบหมายหน้าที่ที่มีความส�าคัญมากกว่าไปรับผิดชอบ ผลงาน

จากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จะเป็นหนึ่งในเกณฑ์ส�าคัญที่จะตัดสินว่า

สมาชกิคนดังกล่าวมีคณุสมบัตใินการเล่ือนขัน้เป็นสมาชกิตวัจรงิของ

สโมสรกลุ่มดาวกุมภ์หรือไม่”

ฝูซิงพลิกดูเอกสารไปเรื่อยๆ จนเจอชื่อของตัวเองและไอแซก 

ทั้งสองได้รับมอบหมายหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่จัดส่งระดับสูง 

เจ้าหน้าที่จัดส่ง? นี่ไม่ใช่หน้าที่ของบราวนี่เหรอ

“ฟลอรัล เธอได้หน้าที่อะไรน่ะ”

“กรรมการฝ่ายพิธีการ ดูแลขั้นตอนและพิธีการต่างๆ ตลอด

สามวัน”

“พวกเราเป็นเจ้าหน้าทีจั่ดส่งระดับสูงละ แต่ท�างานแค่สองวนั” 
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ฝูซิงกวาดตาอ่านเอกสารพลางตอบไปด้วย

“อมื ท�างานแค่วนัพรุง่นีเ้ยน็กบัวนัทีจ่ดังานเลีย้ง ของทีฉ่นัต้อง

น�าไปส่งก็คือ...ดาวแห่งชาลอม?”

ให้เขาดูแลของส�าคัญขนาดนี้จะไม่เป็นไรเรอะ!?

“งานสบายจริง” ฟลอรัลเอ่ยอย่างเรื่อยเฉื่อย

“สบายที่ไหนกัน!”

“ไม่อย่างนั้นนายมาเป็นกรรมการพิธีการแทนฉันไหมล่ะ ต้อง

เดินตรวจตราบู๊ททั้งหมด ป้องกันการละเมิดกฎระเบียบ แก้ไขข้อ 

ขัดแย้งในการซื้อขาย คืนที่จัดงานเลี้ยงก็ต้องดูแลนักเรียนที่เมาและ

จัดการสิ่งปฏิกูลที่ถูกอาเจียนออกมาให้เรียบร้อย”

“เอ่อ ไม่ดีกว่านะ...”

พอเห็นท่าทางกังวลของฝูซิง ฟลอรัลก็ถอนใจอย่างไม่สบ

อารมณ์แล้วพูดว่า “ดาวแห่งชาลอมเก็บรักษาไว้ในกล่องไม้ศักดิ์สิทธิ์

ท่ีมีอาคมป้องกันอย่างแน่นหนา ถ้าคนอื่นที่ไม่ใช่คนที่ได้รับอนุญาต

แตะต้องกล่องใบนัน้ ระบบป้องกนัโจรกรรมจะท�างานทนัท ีไม่ใช่ของ

ที่จะท�าหายกันได้ง่ายๆ”

“งั้นเหรอ” ดูเหมือนจะไม่ใช่งานที่กดดันขนาดนั้น แต่เขาก็อด

ไม่ได้ท่ีจะแอบผดิหวงัอยูน่ดิหน่อย ตอนแรกกะจะแอบเอาออกมาลอง

สวมเล่นๆ เพราะในสถานการณ์ปกติเขาไม่มีทางได้หยิบจับของ 

แบบนี้แน่

“ฟลอรัล เธอเข้าประกวดด้วยหรือเปล่าน่ะ”

ฟลอรลัหนัขวบัมาถลงึตาจ้องฝซูงิอย่างโกรธๆ “นายประชดฉัน

เหรอ”

“เปล่านะๆ!” ฝูซิงสัมผัสได้ว่าเหยียบกับระเบิดเข้าเสียแล้ว จึง

รีบเปลี่ยนเรื่องคุยอย่างรวดเร็ว “ถ้างั้นเธออยากโหวตให้ใครล่ะ”
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“ฉันจะโหวตให้คนที่มีโอกาสแพ้มากที่สุดน่ะ” ฟลอรัลส่งเสียง

หึในล�าคอแล้วหนัไปพดูกบัไอแซกว่า “แล้วนายล่ะ พดูอะไรบ้างส ิฉนั

ยังไม่เคยได้ยินเสียงนายเลย”

ไอแซกถูกเรียกชื่อโดยไม่ทันตั้งตัวจึงตกใจจนตัวแข็งทื่อ ตา 

เบิกกว้างขณะจ้องตรงไปที่ฟลอรัลด้วยความตื่นตระหนก

“...”

“ว่าไง?”

“...ไม่มี...” ไอแซกคายค�าพูดออกมาอย่างยากล�าบาก แล้วรีบ

ก้มหน้าหนี

“เขาบอกว่าไม่มีความเห็นน่ะ”

“ฉันได้ยินแล้ว” ฟลอรัลเลิกคิ้วมองไอแซกอย่างสงสัย “ท�าไม

ไม่มองหน้าฉันตรงๆ ล่ะ ไม่ชอบใจอะไรหรือไง”

ไอแซกไม่ตอบ แค่ส่ายหน้าอย่างช้าๆ

“รูปลักษณ์ภายนอกไม่แย่ แต่ดูเหมือนข้างในจะเจ๊งซะแล้ว” 

ฟลอรัลยกมุมปากเป็นรอยยิ้มมีเลศนัย แววตาของเธอเหมือนแมวที่

เจอของเล่นน่าสนใจ “ฝูซิง รอบหน้าเอามาให้ฉันยืมเล่นหน่อยนะ”

“ไอแซกไม่ใช่ของเล่นนะ!”

“ไคล์กับมุสตา นายรู้จักพวกเขาหรือเปล่า” ฟลอรัลถามต่อ

ไอแซกตัวสั่นน้อยๆ ก่อนจะพยักหน้าอย่างช้าๆ

“สองคนนั้นเข้ามาอยู่ห้องฉัน ตอนนี้สนิทกับพวกเลือดสีนิลใน

ห้องไปแล้ว ฉนัได้ยนิพวกนัน้พดูชือ่นายด้วยนะ พวกนายเป็นเพือ่นกนั

เหรอ”

ไอแซกส่ายหน้า

“ไม่ถูกกันเหรอ”

ไอแซกชะงักไปชั่วขณะก่อนจะส่ายหน้าอีก
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“นายรู้จุดอ่อนของพวกนั้นไหม เช่นว่า เรื่องน่าอายที่พวกนั้น

ไม่อยากพูดถึง หรือของที่พวกนั้นกลัว?”

ไอแซกส่ายหน้าอีก

ในที่สุดฟลอรัลก็ยอมแพ้ “ช่างเถอะ เดี๋ยวฉันไปสืบเองก็ได้...

ส่วนนายก็กล้าๆ หน่อย สู้ๆ” เธอพูดพลางยื่นมือออกไปตั้งท่าจะแตะ

ไหล่ของไอแซก

จังหวะที่มือของฟลอรัลก�าลังจะแตะโดนตัวไอแซก อีกฝ่ายก็

สะดุ้งโหยงเหมือนถูกน�้าร้อนราด ขากระโดดถอยหลังไปห้าก้าวทันที

ปฏิกิริยาตอบสนองของเขาท�าให้ทุกคนในที่นั้นประหลาดใจ

มาก สายตาทุกคู่หันไปรวมกันอยู่ที่ไอแซก

“...ขอโทษด้วยนะ...” ไอแซกก้มหน้าแล้วกระซบิเสยีงแผ่ว “ฉนั

รู้สึกไม่ค่อยสบาย...” พูดจบก็เดินออกจากห้องประชุมไปทันที

“เธอท�าอะไรเขาน่ะ” ฝซูงิลดเสยีงลงจนเหลอืเพียงเสยีงกระซบิ

เขารู้จักกับไอแซกมาปีกว่าแล้ว ฝูซิงรู้ว่าอีกฝ่ายเป็นคนดี นิสัย

ง่ายๆ สบายๆ แต่พฤตกิรรมบางอย่างของไอแซกกแ็ปลกเกนิกว่าเขา

จะเข้าใจได้จริงๆ

“ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน” ฟลอรัลมองฝ่ามือของตัวเองอย่างงงๆ

หรือเขาก�าลัง...กลัว?

กลัวอะไรน่ะ กลัวแมว? กลัวถูกแตะตัว? หรือว่า...

มุมปากของแมวสาวยกขึ้นเล็กน้อย รอยยิ้มเจ้าเล่ห์ระบายทั่ว

ใบหน้า เหมือนเจอเรื่องสนุกอะไรบางอย่าง

น่าสนใจจริงเชียว

พอใกล้เวลาเที่ยง 

ภายใต้ร่มไม้หนาทึบ เหนือเนินหญ้าสีเขียวชอุ่ม
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“รู้สึกเหมือนไม่ได้เจอนายตั้งนานแน่ะ” ยูนิเอนตัวพิงต้นไม้  

ใช้ปลายนิ้วคีบใบไม้สีเขียวสดขึ้นมาส่องกับดวงอาทิตย์ ตาจ้องลาย

ใบไม้ที่มีแสงส่องลอดลงมา

“ใช่ๆ เพราะก่อนหน้านี้เป็นการแข่งกระชับมิตร ส่วนตอนนี้ก็

ยุ่งเรือ่งจัดงานโรงเรยีน เหน็ว่าครัง้นีมี้การเปลีย่นแปลงหลายอย่างเลย 

ต้องสนุกมากแน่ๆ!”

“ท่าทางนายมีความสุขมากเลย”

“แน่นอนสิ!” ฝูซิงพูดต่อ “ห้องของเราต้องท�าบู ๊ทในงาน

โรงเรียนด้วย เห็นว่าห้องอื่นๆ ส่วนใหญ่เลือกท�าการแสดงบนเวที  

ไม่ค่อยมีห้องไหนท�าบู๊ท อ้อ! นายรู้เรื่องดาวแห่งชาลอมไหม เรามี

กิจกรรมโหวตดาวแห่งชาลอมในงานเลีย้งฉลอง ทกุคนตืน่เต้นกนัมาก

เลย! มีรูปถ่ายของผู้เข้าประกวดแปะอยู่ตามบอร์ดในหอพัก อาคาร

เรียน แล้วก็หอคอยหลักด้วย ยูนิ นายสมัครประกวดด้วยหรือเปล่า”

เขาคิดว่า ด้วยระดับความหน้าตาดีของยูนิแล้ว ถ้าลงสมัคร

ต้องมีแฟนๆ ช่วยโหวตท่วมท้นแน่ๆ

“ฉันไม่ได้สมัครหรอก”

“งั้นเหรอ...” ฝูซิงพยักหน้า สีหน้าเหมือนเสียดายอยู่หน่อยๆ 

“ก็จริงนะ เพราะว่าของรางวัลไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ ฉันได้ยินมาว่า

คนที่ชนะจะได้ครอบครองเหรียญตราที่มีชื่อเรียกว่าดาวแห่งชาลอม

เป็นเวลาหนึ่งปีเต็ม ฉันไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคนอ่ืนตื่นเต้นอะไรกัน 

อ้อ! ลืมเล่าเลยว่าฉันกับไอแซกได้รับเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ขนส่งระดับ

สูงละ พวกเราจะเป็นคนขนย้ายกล่องที่มีเหรียญตราอยู่ข้างใน”

“เหรยีญตราทีน่ายพดูถงึ ฝังประดับด้วยครสิตลัเอลฟ์ราชนกิลุ 

ผู้ที่ได้สวมใส่จะได้รับโชคลาภและความสุข”

แม้จะบอกว่าเป็นราชนิกุล แต่อันที่จริงหินอัญมณีที่ว่า เป็นแค่
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ของขวัญท่ีราชาเอลฟ์ธาตุไม้มอบเป็นของขวัญแสดงมิตรภาพแก ่

ชาลอมอะคาเดมี่ในโอกาสทีร่าชาองค์ใหม่ขึน้ครองราชย์ ครสิตลัของ 

ราชาเอลฟ์องค์ใหม่ที่อายุยังน้อย พลังค่อนข้างมีจ�ากัด

“จริงเหรอเนี่ย! ฟังดูโรแมนติกจังเลย”

“เป็นแค่ค�าพดูสวยๆ เท่านัน้ละ พลงัของครสิตลัระดบัราชนกิลุ 

ไม่ได้เอามาใช้เพ่ือให้ความฝันลมๆ แล้งๆ ของเดก็สาวช่างฝันกลายเป็น

จรงิ ถ้าจะพดูให้ถกูกว่านัน้ คงต้องบอกว่าการครอบครองอญัมณทีีว่่า

เป็นแค่ส่วนหนึง่ทีจ่ะท�าให้ได้รบัความสขุสมหวงั เพราะครสิตลัชิน้นัน้

มีคลื่นพลังวิญญาณระดับสูง”

“ถ้าอย่างนั้นเอาไปใช้ท�าอะไรได้บ้างล่ะ”

“สร้างหรือท�าลายอาคมและค่ายอาคมระดบัสงู ยิง่เอลฟ์ทีเ่ป็น

ผู้สร้างอัญมณีนั้นมีระดับพลังสูงมากเท่าไหร่ อัญมณีก็จะยิ่ง—”

ยูนิชะงัก ดวงตาทั้งสองเบิกกว้าง ราวกับเพิ่งนึกเรื่องอะไรได้

“อะไรเหรอ”

“บังเอิญนึกเรื่องอะไรดีๆ ออกน่ะ” ยูนิยิ้มกว้าง “ฝูซิง นาย

ท�าได้เยี่ยมมากเลย”

“เอ๋? นายพูดถึงเรื่องอะไรน่ะ”

“สมแล้วที่เป็นหมากพระราชาของฉัน ดวงดาวแห่งโชคลาภ

ของฉัน”

สายลมอ่อนๆ พัดผ่าน ใบไม้ร่วงหล่นจากฝ่ามือ

ใบไม้ขาดวิ่นที่ร่วงลงสู่พื้นดิน พลันเกิดรากไม้เล็กจิ๋วเหยียด

แทรกลงสูผ่นืดนิเบือ้งล่าง ทัง้ยงัมต้ีนอ่อนงอกขึน้มาและเตบิโตอย่าง

รวดเร็ว ใบอ่อนผลิจากกิ่งก้านเขียวชอุ่ม ราวกับก�าลังดูวิดีโอไทม์-

แล็ปส์ ภายในเวลาเพียงไม่กี่วินาที ใบไม้ก็กลายสภาพเป็นต้นกล้า

ฝูซิงมองทุกอย่างที่เกิดขึ้นตรงหน้าด้วยดวงตาเบิกกว้าง
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“ยูนิ นาย—” 

นะ...นี่มันพลังอะไรกันเนี่ย!

“อ๊ะ! ลมืตวัซะได้” ยนูยิิม้บาง แต่ก่อนทีฝ่ซูงิจะได้พดูอะไรมาก

ไปกว่านั้น เขาก็ยื่นนิ้วชี้ออกมาแตะที่หว่างคิ้วของอีกฝ่าย

แสงเรืองรองสว่างขึ้นที่หน้าผาก ก่อนจะจางหายไปช้าๆ

“กลับไปได้แล้วละ...”

ฝูซิงลุกขึ้นอย่างงงๆ แล้วเดินออกไปพร้อมสติอันเลื่อนลอย

จงมีความสุขกับช่วงเวลาแสนสบายสั้นๆ นี้ให้เต็มที่เถอะ ฝูซิง

เขาสัมผัสได้ว่าบานประตูก�าลังจะเปิดออก เวทีที่เขาเตรียมไว้ 

ก�าลังจะเปิดม่านการแสดง

นับถอยหลังสู่จุดเริ่มต้น


