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เพลงมาร์ชของผู้กล้า I

– White Gate City -

ต�ำนำนฉำวโฉ่ของจอมมำรทรรำชไร้พ่ำย เรื่องรำวที่
ผมเคยได้ยนิมาต้ังแต่เดก็เพราะรสนยิมสดุโต่งของพวกผูใ้หญ่ 
พอนึกย้อนไปก็อดนึกสงสัยไม่ได้ว่าอะไรดลใจให้สมองพวก
เขาท�างานผดิพลาด คดิว่าซรีส์ีเลอืดสาดเป็นนทิานกล่อมนอน
กัน

แต่ว่าตอนนัน้ เมือ่ครัง้ทีผ่มยงัเดก็อยู ่ผมกบัพี่ๆ  น้องๆ 
ก็มีปฏิกิริยาเดียวกัน

ทั้งที่รู้ว่าทรราชหกปีกตนนั้นปัจจุบันคงไม่ได้เป็นอะไร
มากไปกว่าวิญญาณดวงอับดวงหนึ่ง แต่ทุกครั้งที่ฟังเรื่องราว
วรีกรรมหลายๆ อย่างของเขา เราอดร้องเชยีร์อย่างประทบัใจ
ไม่ได้ 

กน็ะ...มาตรฐานของปีศาจอย่างเราๆ เหมอืนใครๆ เขา
ที่ไหน

ความแข็งแกร่งคือส่ิงที่เรานิยม เทิดทูน และแม้ผู้
แข็งแกร่งตนนั้นจะพ่ายแพ้ในกาลต่อมา แต่วันคืนอันยิ่งใหญ่
ของเขาหรือเธอจะถูกจารึกไว้ชั่วกาลนาน
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ส�าหรับพวกเรา มนุษย์หมาป่า กลุ่มที่ไม่ถือข้างใน
สงครามจอมมารแล้ว ทรราชไร้พ่ายเป็นหนึง่ในวรีบรุษุ ผูเ้ป็น
ทีน่ยิมอย่างลบัๆ นอกสายตาของราชาตนใหม่ จรงิอยูว่่าราชนั
ฝนโลหิตและขุนนางของเขาไม่ยุ่งกับเรา นอกจากส่งทูตมา
ขอก�าลังหรือว่าจ้างเป็นครั้งคราว แต่ผมไม่คิดว่าเขาจะพอใจ
หรอก หากเห็นภาพเขยีนหรอืกระทัง่รอยสกัทีไ่ด้แรงบนัดาลใจ 
มาจากศัตรูเก่า

กาลเวลาผ่านไป ปัดเป่าเอานทิานก่อนนอนจากวยัเดก็
ให้เป็นเพียงหนึ่งในอดีตเลือนราง

ผมเกือบจะลืมมันไปเสียสนิทแล้ว แต่โชคชะตาก็
บนัดาล...ไม่ส ิเตะก้นผมให้ไถลมาหยดุตรงหน้าร่างกลบัชาติ
มาเกิดของปีศาจในต�านานที่ผมไม่เคยคิดว่าจะได้เห็น

ผมได้พบร่างกลับชาติมาเกิดของทรราชไร้พ่าย
มนุษย์วัยรุ่นผู้มีปานหกปีกบนแผ่นหลัง แต่...เขาไม่มี

อะไรเหมือนที่ผมคิดไว้เลย ไม่เหมือนยังไงน่ะหรือ ก็เริ่มจาก
แบบนี้ยังไงล่ะ

“ว้ำกกก! ไม่เอำ!!!” 
เดก็หนุ่มผมสนี�า้ตาลเข้มตวัเลก็นดิเดยีววิง่จีว๋นรอบห้อง 

ใช้ร่างผมและเพื่อนๆ ชมรมวิจัยจอมมารเป็นที่ก�าบัง ดวงตา
กลมโตมนี�า้ตาคลอด้วยความกลวัปนสยองสิง่ทีไ่ล่ตามเขาอยู่
สุดขีด

“อย่าเหนียมไปน่า พอลลิน่าอุตส่าห์นั่งแหกขี้ตาตัด 
ทั้งคืนตั้งแต่รู้ว่าเซลริคจะกลับมาเลยนะ” เสียงหวานแต่ทุ้ม
เลก็ๆ ของสตรร่ีางสงูโย่ง ในชดุสทูสขีาวทะมดัทะแมงเหมอืน
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นักธุรกิจสาวดังขึ้น เรียวขาเพรียวไล่กวดร่างเล็กของเซลริค
ไปรอบห้อง

มอืเลก็ของอดตีจอมมารคว้าหลงัเสือ้ผมเป็นทีก่�าบงั พอ
เห็นเรียวขาขาวสลับหมุนมาทางผม เซลริคก็พุ่งพรวดหนีไป
ทางเคย์เลนที่ยืนอยู่หน้าชั้นหนังสือหลังเก้าอี้รับแขกทันที 

สตรวียัสามสบิกว่าทีย่งัดสูวยเฉีย่วด้วยดวงตาเรยีว และ
ผมด�าซอยสั้นทันสมัยยกมือเท้าสะเอวคอด พลางหมุนเสื้อ
เชิต้ลกูไม้ฟฟู่องในมอือย่างกบัพรานป่าก�าลงัหมนุบ่วงเตรยีม
ครอบเหยื่อเคราะห์ร้าย “อะไรกัน ปกติก็ยอมใส่ดีๆ นี่นา  
พอลลิน่าตัดให้เองเลยเชียวนะ แป๊บเดียวก็เสร็จแล้ว เนอะ! 
หนูโรส”

“นั่นสิคะ ที่จริงเป็นช่วงเวลาที่ฉันรอคอยเลยละค่ะ” 
สาวสวยที่ปกติเข้าข้างเซลริคทุกอย่างเกิดหักหลังเขาซะงั้น

เซลริคหน้าง�้าแล้วยืนยันเสียงแข็ง “ไม่เอา! ผมบอกว่า
ไม่เอาก็ไม่เอาสิ ยิ่งต่อหน้าทุกคนแบบนี้ผมไม่เอาครับ! โรส
ก็นะ...ไปสนับสนุนท�าไม”

สายตาหลงัแว่นของผมไม่น่าจะเพีย้น แต่ผมเหน็โรเซเลยี
ยักไหล่ แล้วเอ่ยว่า “ก็ฉันอยากเห็นอีกเหมือนกันนี่”

โอ้โห! ทิ้งกันหน้าตาเฉย ผมจะบันทึกวินาทีประวัติ-
ศาสตร์นี้ไว้

สาวงามประจ�ารุ่นยกมือเกล่ียเรือนผมสีชมพูเล็กน้อย 
แล้วคลี่ยิ้มที่เกือบเจ้าเล่ห์เหลือร้ายให้เจ้าชายกระจิ๋วของเธอ 

“เซลริค ยอมแพ้เถอะน่า งวดนี้ฉันต้องตามใจคุณน้า 
เมอริเดียอยู่แล้ว อีกอย่าง เจ้าของห้องเสื้อพอลลิน่า คุณแม่
ของฉันอตุส่าห์เสยีแรงตดัชดุให้นายทัง้ท ีในฐานะลกูสาว ฉนั
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ก็ไม่ควรขัดความสุขของแม่ใช่ไหมล่ะ”
ร่างสูงของเคย์เลนถูกเรียวแขนขาวดันเบ่ียงไปข้างๆ 

อย่างนุม่นวล มอืเรยีวตัดเลบ็สัน้คว้าข้อมอืเซลรคิ ดงึร่างอดตี
จอมมารที่กลัวจนตัวแทบหดออกมาเผชิญหน้ากับเธอ 

ดวงตาเรียวคมแต่สีเดียวกับเซลริคประสานกับเขา 
เรือนผมสีด�าซอยสั้นในทรงทันสมัยไหวตามร่างเพรียวที่ก้ม
ลงกอดคอหนุ่มร่างเล็กด้วยท่าทียิ่งกว่าสนิทชิดเชื้อ ริมฝีปาก
อิ่มเคลือบลิปสติกสีแดงอมชมพูจูบแก้มเขาแรงๆ ฟอดใหญ่ 
ก่อนเอ่ยเสียงหวานว่า

“ได้ยินแล้วใช่ไหมเซลริค อย่าขัดขวางความสุขของแม่
สิจ๊ะ”

“แต่ว่า แม่ฮะ มันจะ...” เซลริคถึงกับครางดังๆ 
เมอริเดีย หรือเมอรี่ เรมิงตัน ยิ้มอ่อนหวานแล้วกล่าว

ประกาศติใส่ลกูชายคนเดยีวของเธอสัน้ๆ ง่ายๆ ได้ใจความว่า
“ถอด!!!”
ผมถงึกบัเหน็ใจเซลรคิขึน้มาแวบหนึง่เลยละ แต่ว่านีถ่อื

เป็นครั้งแรกที่พวกเรามีโอกาสได้พบกับแม่ของเซลริค ผู้ให้
ก�าเนิดร่างใหม่ของจอมมาร...

หำกจะเท้ำควำมว่ำชมรมจอมมำรมำลงเอยทีบ้่ำนของ
เซลริคในเมืองไวต์เกต และเผชิญกับสถานการณ์กระอัก 
กระอ่วนได้อย่างไรนั้น คงต้องย้อนความกันยาวเหยียด หาก
สรุปย่อๆ โดยไม่สนใจรายละเอียดแล้วก็คือ...

พวกเขามาเตรียมการส�าหรับงานวัฒนธรรมและ
วิชาการที่จะจัดขึ้นในอีกสองสัปดาห์ข้างหน้า 
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รสัเซลล์ บลดัไนต์ อาจารย์ทีป่รกึษาตวัจรงิ และการ์เซยี 
อนีกิม่า อาจารย์ทีป่รกึษาตวัส�ารองดนัไปนัง่ตกลงกนัเองและ
เห็นดีเห็นงามว่า จะส่งชื่อชมรมวิจัยจอมมารไปสมัครกับเขา
ด้วย ไม่รู้เพราะเวรกรรมเป็นเหตุ หรือแค่เพราะดวงซวย 
ของเซลริคเริ่มลุกลาม พวกเขาจึงได้รับเลือกให้เข้าร่วมจัด
กิจกรรม

หลังจากอัซราเอล เฟรย์ และโรเซเลียที่สมองดีกว่า
เพื่อนนั่งถกกันข้ามคืน ก็ได้ข้อสรุปงานคร่าวๆ เขียนเอกสาร
ส่งคณาจารย์คาบเส้นตายพอดี อัซราเอลนึกเกลียดรัสเซลล์
ขึ้นมาจริงจังก็คราวนี้เอง

และเพราะส่งใบเสนอกิจกรรมไปแล้ว พวกเขาจึงต้อง
เร่งเตรยีมวางแผนอดุรอยรัว่ทัง้หมด (ทีม่เียอะจนนบัไม่ไหว) 
ภายในช่วงสุดสัปดาห์ที่ติดวันหยุดราชการของเมืองฟอร์น- 
อัลเดน ด้วยเหตุที่บ้านของสมาชิกทุกคนอยู่ไกล และหอพัก
ก็อยู่ห่างจากแหล่งข้อมูลที่พวกเขาต้องการ ชมรมวิจัยจอม
มารจึงตัดสินใจย้ายสถานที่ไปยังบ้านของสมาชิกที่ใกล้ที่สุด

เมืองไวต์เกต บ้านเกิดของเซลริคและโรเซเลีย
บ้านของคู่หูประหลาดอยู่ติดกัน ห่างกันแค่เสาไฟริม

ถนนกัน้ พวกเขาจงึแบ่งส่วนสมาชกิ สาวๆ ไปพกับ้านโรเซเลยี
ที่ใหญ่หรูหราราวคฤหาสน์ หนุ่มๆ พักบ้านเซลริคที่แม้จะมี
แค่สองชั้น แต่ก็มีห้องพักแขกพอยัดเพื่อนอีกห้าคนเข้าไป
นอนได้ หากจนทางจรงิๆ กย็งัมพีืน้ทีค่ลนิกิเรมงิตนัทีต่่อเตมิ
โรงรถกับสวนเป็นอาคารแยกอีกหลัง

และเพราะเย็นวันน้ีเป็นวันแรกในไวต์เกต ครอบครัว 
เรมงิตนัอยากพบหน้า เพือ่นๆ ของเซลรคิ ทกุคนจงึได้รบัเชญิ
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มากินอาหารเย็นด้วยกัน
ทว่าก่อนจะได้กนิอาหารเยน็กด็นัเกดิฉากล�าบากใจทีว่่า

ขึ้นก่อน แน่นอนว่าเมื่อปราศจากพันธมิตรที่เข้มแข็งที่สุด
อย่างโรเซเลยี เซลรคิกไ็ม่มหีวงัชนะแม่ผูเ้ป่ียมไปด้วยชวีติชวีา
แรงสูง

สมาชิกชมรมจอมมารมีโอกาสเดินชมสวนหลังบ้าน 
เรมิงตันระหว่างรออาหารเย็น และรอกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์
แม่ลกูของเซลรคิ ทีแรกทกุคนกเ็ดนิชมสวนสวยขนาดเลก็ดีๆ  
แต่แล้วเรนฟอร์ดก็พ่ายแพ้ต่อความอยากรู้อยากเห็นเป็นคน
แรก...

“ฉันอยากรู้อะ ว่ามันเรื่องอะไรกันแน่”
“ผมก็ด้วย” เฟรย์ยกมือรับ
“ฉันก็ออกจะเป็นฮ้วงเป็นห่วง” เทลก้าเอ่ยเสียงเห็นใจ 

แต่ดวงตาพราวระยับ ใบหน้ามีรอยยิ้ม
ไปๆ มาๆ ทุกคนเลยตัดสินใจย่องกลับเข้าบ้านไปแอบ

ดูสักนิด พวกเขาเห็นโรเซเลียเดินหายเข้าไปในห้องสมุด จึง
แอบย่องไปส่องดูบ้าง ดวงตาแปดคู่เบิกโตเมื่อเห็นร่างที่นั่ง
เอนหลังพิงโซฟาแบบโบราณ อดีตจอมมารในชุดดูเหมือน 
เจ้าชายน้อยจากทีไ่หนสกัแห่ง นัง่เก๊กอย่างไม่เตม็ใจให้แม่ของ
ตนถ่ายรูปด้วยกล้องพลังปราณ

“ท�าสายตาให้มันเซ็กซี่กว่านี้หน่อยสิ” ผู้เป็นมารดาสั่ง
เซลริคหน้าเมื่อย เขาถอนหายใจเบาๆ “ถ่ายมาเกินสิบ

รูปแล้วนะแม่ ยังจะถ่ายอีกเหรอ”
“เอาอกี! ยงัไม่มรีปูทีส่ไตรก์แม่ได้เลยสกัรปู ใช้หน้าตา

น่ารักที่พ่อแม่ให้ไว้ให้เต็มที่สิ เซ็กซี่น่ะเซ็กซี่ ท�าได้ไหม”
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เซลริคก�าลังจะอ้าปากเถียง ก็บังเอิญดันมองมาทาง
ประต ูดวงตาแปดคูจ้่องเขาราวกบัมองหมแีพนด้าในสวนสตัว์ 
สีเลือดแล่นขึ้นหน้าเซลริคจนแดงไปถึงหู

“ว้ากกก!” ร่างเล็กกระโจนหนีไปขดตัวเป็นลูกบอลอยู่
หลังโซฟา 

โรเซเลียที่เอาน�้าชามาให้สองแม่ลูกกล้ันย้ิม แล้วเดิน
ออกมาที่ประตูห้องสมุด “โชคดีนะคะ จะรอข้างล่างค่ะ”

“จ้าหนูโรส ขอเวลาแม่อีกแป๊บเดียว นี่เซลริค ขึ้นมา
เดี๋ยวนี้นะ เราเป็นผู้ชายซะเปล่า เร็วเข้า!”

โรเซเลยีมองปฏกิริยิาของพวกพ้องอย่างเงยีบๆ บางคน
ตกใจจรงิๆ บางคนกลัน้ยิม้แทบไม่อยู ่และบางคนตาวาวด้วย
มองเห็นโอกาสท�าเงินขึ้นมา 

“เป็นแบบนี้ประจ�าเลยเหรอ” เรนฟอร์ดถามขึ้น ยัง
ตกใจไม่หายกับงานอดิเรกของแม่เซลริค

“ค่ะ...กลับมาทีไรก็แบบนี้ทุกที คุณแม่ของฉันเปิดร้าน
ตัดเสื้อ แต่ไหนแต่ไรมาก็ติดใจเซลริค เลยถือวิสาสะตัดชุด
พิเศษให้แทบทุกโอกาส แต่มีเงื่อนไขว่าต้องถ่ายรูปไปให้ใช้
โปรโมตสนิค้า กเ็ป็นนายแบบกลายๆ นีล่ะค่ะ” โรเซเลยีตอบ
เสียงเรียบๆ เหมือนทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมดา

“ว้าว! ฉนัประทบัใจแฮะ” เทลก้ามองประตอูย่างเคลิม้ๆ 
ซโิตรเนล่าถงึกบัหลดุปากว่า “ถ้ามชีดุผูห้ญงิด้วยกด็สีคิะ 

สวยมากเลย อยากได้ไว้หลายๆ ตัวจังค่ะ”
“ไว้จะพาไปที่ร้านค่ะ มีให้เลือกเยอะเลย”
“ถ้าถ่ายรูปเรื่อยๆ คงมีเต็มอัลบัมเลยสินะ” เฟรย์เอ่ย

ยิ้มๆ
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โรเซเลียชี้โต๊ะเล็กฝั่งตรงข้ามโถงทางเดิน อัลบัมรูปปก
หนงัเจด็เล่มเรยีงกนัเป็นระเบยีบ มลีายมอืหนกัแน่นเขยีนชือ่
คอลเล็กชนัแต่ละเล่มว่า หนุม่น้อยฤดใูบไม้ผล ิเสน่ห์แวมไพร์ 

คาราวานตะวันออก แฟรี่พรินซ์ ฯลฯ
“ขอดูได้ไหม” เทลก้าฉีกยิ้มกว้าง ไอรีนตาวาวทันใด
โรเซเลียดึงอัลบัมเล่มแรกที่เขียนว่า ความลับของสาว

น้อย?! ส่งให้อันเดดสาว แล้วเอ่ยทั้งรอยยิ้มว่า “ไม่ใช่ความ
ลับอะไรหรอกค่ะ ดูได้ตามใจชอบเลย”

หมดกัน...
หมดกันงานนี้...

เกลี้ยงแล้วศักดิ์ศรีของฉัน ไม่ว่าจะในฐานะจอมห่วย 

หรือ (อดีต) จอมมาร

เซลริคนั่งกอดเข่าซึมกะทืออยู่มุมห้องรับแขก ขณะท่ี
เพื่อนๆ ยังเบียดกันนั่งดูรูปถ่ายของเขาต้ังแต่เม่ือสักสิบสอง
สิบสามปีที่แล้ว โดยมีแม่เขาคอยพากย์รูปนั้นรูปนี้อย่าง
ออกรส

เซลริคอยากร้องไห้ แต่ร้องไม่ออก ในอัลบัมพวกนั้นมี
แต่รูปเขาในชุดแฟนซีทั้งนั้น...ตั้งแต่สวมชุดเต่าทอง หมี ไป
จนแฟชั่นทหาร มีกระทั่งรูปที่คู่หู...แม่เขากับแม่ของโรสจับ
เขาแต่งหญิงถ่ายรูปสมัยเด็กๆ 

ฮือ...มีแต่ของน่าอายเสียเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ ที่เหลือคือ
ตลกไม่ก็น่าอนาถทั้งสิ้น แม่นะแม่...

รูปที่เขาพอจะภูมิใจได้อยู่บ้างก็มีแค่รูปเดียวเท่านั้น
แหละ
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“อ๊ะ! รูปคู่นี่ เมื่อไม่นานมานี้สินะ ดูดีนี่นา” เสียงเรน-
ฟอร์ดท�าให้เซลริคลุกขึ้นแล้วเดินเลียบก�าแพงไปชะโงกดูรูป
จากด้านหลงั รอยยิม้ผดุขึน้มาทีร่มิฝีปากอย่างห้ามไม่อยู ่รปู
ถ่ายธีมราชาละครสัตว์ ส�าหรับคอลเล็กชันฤดูใบไม้ร่วงเมื่อ 
ปีก่อน คงเป็นรูปใบเดียวที่เขาชอบจริงๆ

ไม่ใช่แค่เพราะเสื้อผ้าไม่ฟู่ฟ่าหรือโทนสีโดนใจ แต่
เพราะในรูปนั้นโรสสบตาและส่งยิ้มให้เขา เป็นยิ้มอ่อนหวาน
ที่แม้จะได้เห็นบ่อยๆ แต่ก็ยังอยากได้เสี้ยววินาทีของรอยยิ้ม
นั้นไว้ในมือ เวลาที่เธอไม่ได้อยู่ใกล้ๆ 

เขาไม่ได้เกลียดรูปนี้เลยจริงๆ นั่นแหละ...
“สหีน้าแบบนัน้!!!” เมอรเิดยีหมนุตวัร้อยแปดสบิองศา

ด้วยความเร็วน่าพิศวงมาคว้าไหล่ลูกชาย “เซลริคท�าหน้า
สมชายชาตรีแบบนั้นได้ต้ังแต่เม่ือไร ท�าอีก! แม่ขอถ่ายรูป
เกบ็ไว้สกัใบนะ นะๆๆ เหมอืนป๊ะป๋าของลกูเวลาสบัสวติช์มาด
แมนเลย”

อาการบ้าถ่ายรูปของเมอริเดียคงลุกลามกว่านั้น ถ้า
ไม่ใช่เพราะเสียงหนึ่งดังมาจากในครัว

“อาหารพร้อมแล้วครับ! นี่ท�าอะไรกันอยู่น่ะ”
ชายร่างสันทัด แต่คงถือว่าตัวเล็กไปเลยถ้าเทียบกับ 

เมอรเิดยีเดนิพ้นม่านมูล่ีท่ีก่ัน้ระหว่างห้องรบัแขกกบัห้องครวั
ออกมา มอืยงัถอืหม้อใบเลก็ทีส่่งกลิน่อาหารหอมชวนน�า้ลาย
สอ เส้นผมสีน�้าตาลยุ่งฟูไม่เป็นระเบียบ ผ้ากันเปื้อนเต็มตัว
ลายจุดขาวบนพื้นสีเขียวตองมีคราบซอสเปื้อน เขาขยับ
แว่นตากรอบกลมที่เลื่อนหล่นจากดั้งจมูกอยู่เรื่อย แล้วเอียง
คอมองไปทางเมอริเดีย



16    ผมน่ะหรือคืออดีตจอมมาร!  เล่ม 3 เพลงมาร์ชของผู้กล้า

ท่าทางเอียงคอแบบนั้น เหมือนเซลริคเป๊ะ...
เมอรเิดยีแทบจะกระโจนกอดเขา ชายสวมแว่นตาเบีย่ง

ตัวหลบอย่างมืออาชีพ คว้าหมอนอิงโยนให้เธอรัดด้วยอ้อม
กอดแรงเทียบเท่านักกีฬามวยปล�้า เขายิ้มหวานให้สมาชิก
ชมรมวจิยัจอมมาร ดวงตากลมค่อนข้างโตท�าให้เขาดเูยาว์วยั
กว่าอายุจริง 

“สวัสดีครับ เพื่อนๆ ของเซลริค”
“ริค! กอดแค่ทีสองทีไม่ช�้าหรอกน่า” แม่ของเซลริค

ประท้วง
“เมอรี่ครับ โผมากอดผม หรือปล่อยนิสัยบ้าถ่ายรูป

ออกมาเยอะไปจะท�าให้เด็กๆ ตกใจเอานะครับ”
“ชริ!”
น่าแปลกที่คุณแม่ไฟแรงคนน้ันยอมลงให้ตาแว่นที่ดู

ท่าทางไม่มเีรีย่วแรงสกัเท่าไรอย่างง่ายดาย เซลรคิถอนใจโล่ง
อก ในที่สุดสมดุลในบ้านเรมิงตันก็เข้าที่สักที อดีตจอมมาร
หันไปทางผู้มาใหม่แล้วบอกว่า

“แนะน�าตัวหน่อยดไีหมครบั ตัง้แต่มากเ็อาแต่อยูใ่นครวั 
เดี๋ยวเพื่อนผมเข้าใจผิดว่าเป็นพ่อครัวหรือพ่อบ้านเอาหรอก”

ชายสวมแว่นค้อมศรีษะเลก็ๆ และแนะน�าตวัเสยีงสดใส
ว่า “ริค เรมิงตันครับ อาจจะหน้าไม่เหมือนกันเท่าไร แต่ผม
เป็นพ่อของเซลริคครับ โอ๊ะ!!!”

จังหวะที่เขาก้าวออกมาหาแสงไฟ เมอริเดียสบโอกาส
ยื่นมือไปจี้เอวสามี หม้อเล็กหลุดมือลอยหวือข้ามห้องไป 
และ...

ซ่า...
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“ว้ากกก! ร้อนนน!!!”
เซลริคกระโดดหย็องแหย็ง แล้ววิ่งหายไปทางห้องน�้า
“เซลริค พ่อขอโทษ!” ริคครวญเสียงดัง เขาท�าท่าจะ

ตามไปดูอาการลูกชาย แต่...
เพล้ง!
เขาชนแจกันตกแตก
โครม!
เขาชนอัลบัมรูปทั้งกองหล่นลงไปในซุปเห็ดข้นที่ไหล

นองอยู่บนพื้น (ทีนี้ก็รู้แล้วว่าอะไรอยู่ในหม้อ)
เท่านีเ้องสมาชกิชมรมวจิยัจอมมารกค็ดิตรงกนัในใจ ที่

เซลริคดวงซวยจัดอาจไม่ใช่แค่ค�าสาป แต่เพราะว่ามีทั้งแม่ 
ขี้แกล้งจอมพลัง และคุณพ่อที่โคตะระซุ่มซ่ามเป็นปัจจัยด้วย

ควรจะยิ้มหรือควรจะร้องไห้แทนเซลริคดีนะ เลือกไม่
ถูกเลย

ไอน�ำ้ขำวๆ ทีพ่วยพุง่ออกมำนอกประตหู้องน�ำ้ท�ำเอำ
เคย์เลนสะดุ้งโหยง เขามองรอบตัวแล้วตัดสินใจขยับไปกินที่
ฟูกของอซัราเอลอกีนดิ ขอออกห่างเรนฟอร์ดสกัหน่อยกย็งัดี 
ไม่ได้เกลียดหรอก แต่ว่าไอร้อนจากตัวอิฟริทท�าเอาเขาเสียว
ไส้ เกิดละเมอฟาดแขนขาถูกเขากลางดึกจะท�ายังไง ทว่าให้
เรนฟอร์ดกับอัซราเอลนอนติดกัน...ใครๆ ก็รู้ว่าเป็นไปไม่ได้

ตวักนัชนอย่างเฟรย์กบัเอรเูทยีบอกว่า พวกเขาตดินสิยั
เผ่าพันธุ์หากินกลางคืน พอมืดแล้วยิ่งตื่นตัว บางทีดึกๆ จะ
ชอบออกไปเดินเล่น ถ้านอนตรงกลางเพื่อนๆ จะร�าคาญ ขอ
นอนริมสุดใกล้ประตูแล้วกัน
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เคย์เลนก�าลังกังวลใจได้ที่ ประตูห้องนอนแขกก็เปิด
ออก ศีรษะฟูๆ ของเซลริคโผล่เข้ามาก่อน ตามด้วยร่างใน 
ชุดนอนลายไดโนเสาร์สีเขียว ในมือเขาถือกล่องโลหะเล็กๆ 
เหมือนกล่องยาอมมาด้วยสามกล่อง

“เอาขนมรอบดกึมาให้ ของนายเป็นรสมนิต์แตงโมนะ” 
เซลริคยิ้มแฉล้มเช่นเดิม เขาชะเง้อชะแง้มองหาอัซราเอลแต่
ก็ไม่พบ เรนฟอร์ดยังอยู่ในห้องน�้าแน่แท้ เพราะได้ยินเสียง
ร้องเพลงเสียงหลงนิดๆ ดังออกมาเป็นระยะ

“เอรเูทียแวบไปหาเทลก้า อซัราเอลไปเดนิเล่น” เคย์เลน
ตอบทั้งที่เซลริคยังไม่ได้ถาม จอมห่วยย้ิมแหยๆ รู้อยู่โดย
นัยว่า อัซราเอลไม่ได้อยากออกไปเดินเล่นชมทิวทัศน์ขนาด
นั้นหรอก แค่ไม่อยากทนฟังเสียงเรนฟอร์ดครวญเพลง  
ฉันจะเป็นกามเทพของเธอ หลงไปหลงมาเท่านั้นเอง

เซลรคิมองสภาพห้องนอนแขกเรว็ๆ แล้วกด็งึมอืเคย์เลน
ให้ลุกขึ้นจากฟูกนอนที่เล็กเกินไปจนขาของปีศาจหิมะร่างสูง
ยืน่เลยออกมา กแ็น่ละ เคย์เลนสงูกว่าใครเพือ่นในชมรมวจิยั
จอมมารนี่นะ

“ไปนอนห้องฉันแล้วกัน เมื่อกี้แม่เพิ่งมาขนของออกไป
ส่วนหนึ่ง พอยัดนายเข้าไปได้อีกคน”

“จะดีเหรอ...” แม้จะดีใจ แต่เคย์เลนก็ลังเลนิดๆ หาก
กันชนจ�าเป็นอย่างเขาไม่อยู่ แล้วศึกหมาป่าอิฟริทที่ค้างคา 
กนัมาชาติกว่าจะเป็นยงัไง เกดิบึม้บ้านเซลรคิเป็นรกูแ็ย่พอดี

“ดสี”ิ เซลรคิพยกัหน้ายนืยนั เขาช่วยรวบเครือ่งนอนที่
แจกให้เคย์เลนขึน้จากฟกู แต่เปลีย่นใจทิง้หมอนข้างลงไปกัน้
กลางระหว่างคู่ปรับ พร้อมกับหยิบเอาลังหนังสือสะสมของ
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พ่อมากั้นเป็นบังเกอร์ระหว่างสองท่านประธาน
“แค่นี้น่าจะเอาอยู่เนอะ”
“อือ” เคย์เลนยิ้มน้อยๆ แล้วหอบเครื่องนอนตามหลัง

เซลริคไปอย่างว่าง่าย ไม่ต้องกลัวว่าจะถูกไฟลวกตอนดึกอีก 
เขาคุ้นกับการนอนห้องเดียวกับเซลริคจนเป็นเรื่องธรรมชาติ
ไปแล้ว

“แย่แฮะ จะเที่ยงคืนอยู่แล้ว ถ้าไม่รีบนอน พรุ่งนี้ตื่น
ไม่ทันเวลานัดแหง” อดีตจอมมารพึมพ�า เขาสะดุดผ้าห่มท่ี
ตัวเองหอบมาหน้าคะม�าชนแจกันดอกไม้หน้าตาประหลาด
ของแม่ แต่ได้มือไวของปีศาจหิมะคว้าหลังคอเส้ือไว้ทัน
หวุดหวิด (ถึงแจกันจะไม่รอดก็ตาม)

“ฮู้ว...เกือบไปแล้วแฮะ แต๊งกิ้วนะ เคย์เลน”
“ไม่เป็นไร ถ้าเจบ็ตวัไปพรุง่นีค้งหมดสนกุ” เคย์เลนพูด

พลางหยิบไม้กวาดที่พิงไว้ข้างทางเดินมากวาดเศษกระเบื้อง
“นั่นสินะ” เซลริคยิ้มเมื่อนึกถึงแผนที่วางกันไว้ตั้งแต่

ก่อนเดินทางมาไวต์เกต “เช้าออกไปชมเมืองกับกินอาหาร 
จากนั้นแวะไปชอปปิงนิดหน่อย ก่อนเที่ยงก็ไปที่บ้านพี่โครว์ 
แล้วอยู่สัมภาษณ์กับท�ารายงานถึงเย็นเลยถ้าเป็นไปได้”

“โครว์ วาริอัส เป็นชื่อจริงหรือเปล่า” เคย์เลนถามขึ้น
อย่างไม่มีปี่มีขลุ่ย

เซลริคนิ่วหน้านิดๆ สมองรูพรุนเยอะของเขาจ�าราย
ละเอยีดไม่ได้ ถ้าโรสอยูน่่าจะจ�าได้บ้างละ เขากร็ูแ้ค่ว่า “เป็น
นามแฝงน่ะ ชือ่จรงิจ�าได้ว่ายาวกว่านีเ้ยอะ รูจ้กักนัมานาน พี่
เขาเป็นคนดีนะ แต่แปลกๆ”

“แปลก?”
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“...” เซลรคิชะงกั ยกมอืข้างทีว่่างอยูเ่กาหวั “คอืว่า มนั
อธิบายล�าบาก เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รู้เองละ”

“แต่เป็นของจริงใช่ไหม ที่ว่าเป็น ทายาทผู้กล้า น่ะ”
ฝีเท้าของเซลริคชะงักไปนิดๆ ดวงตากลมโตหม่นแสง

ลงเลก็น้อย ทัง้ท่ีเขาอยากยิม้แล้วบอกรมูเมตของตนไปตรงๆ 
ว่า ใช่แล้ว เจ๋งใช่ไหมล่ะ อย่างที่เคยท�าบ่อยๆ เวลามีคนอื่น
ถามถึงพี่โครว์ ตอนนี้เขากลับท�าไม่ได้

กแ็น่ละ...ตอนน้ีเขากไ็ม่เชงิว่าเป็นมนษุย์เตม็ร้อยอกีแล้ว 
ซ�้ายังเป็นอดีตจอมมารที่มีพลังติดตัว

บางทีความสมัพนัธ์ฉนัพีน้่องของเขากบัพีโ่ครว์ทีผ่กูพนั
กนัมาเกอืบตลอดชวีติอาจไม่มทีางเป็นเหมอืนเดมิอกีแล้วกไ็ด้

“เซลริค?” เคย์เลนย่อตัวลงมองหน้าเขาอย่างกังวล
เซลริคหัวเราะแก้เก้อ “ฮะๆ โทษทีๆ บังเอิญเหม่อไป

หน่อยน่ะ” 
เขาช่วยเคย์เลนปฟูกูลงบนพืน้ห้องนอน แล้วบอกเพือ่น

สนิทเสียงดังฟังชัดว่า “ถึงจะแปลกๆ ไปหน่อย แต่อย่างหนึ่ง
ที่ยืนยันได้เลยก็คือ พี่โครว์เป็นทายาทผู้กล้าของแท้แน่นอน 
และที่ส�าคัญเพราะความแปลก ที่ว่า...อมนุษย์เข้าใกล้เขาได้ 
ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์”

“ท�าไมล่ะ” เคย์เลนชักอยากรู้อยากเห็นขึ้นมา เซลริค
ยังออกปากว่า นายนี่เป็นคนแปลก แสดงว่ามันต้องมีเลเวล
ความประหลาดไม่ธรรมดาแน่นอน

เซลริคท�าหน้าแปลกๆ เหมือนอยากหัวเราะ แต่ก็
หวัเราะไม่ออก “เดีย๋วพรุง่นีก้ร็ูเ้องละ ไปแปรงฟันแล้วเข้านอน
กันเถอะ! พรุ่งนี้ที่สดใสรอเราอยู่”
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เพราะเซลรคิท่าทางอารมณ์ดมีากนีเ่อง เคย์เลนจงึตดัสนิ-
ใจไม่ซักไซ้อะไรอีก สัญชาตญาณปีศาจอย่างเขา แน่นอนว่า
ไม่อยากเฉียดกรายเข้าใกล้รัศมีสายตาผู้กล้าด้วยซ�้า

เขาเคยพบผู้กล้ามาสองคน
ทั้งสองคนนั้นตามล่าปีศาจเข้ามาในเขตภูเขาหิมะ คน

หนึง่แต่งงานกบัปีศาจหมิะ และเลกิเป็นผูก้ล้า อกีคนหนึง่ เขา
ยังจ�าได้ไม่มีวันลืม

คนคนนั้นเข้ามาสร้างบาดแผลให้หมู่บ้านของเขาจนถึง
วันนี้

เขารู้ว่าผู้กล้าก็คือกลุ่มคน จะคิดเหมารวมว่าตะเภา
เดียวกันหมดก็ไม่ยุติธรรม แต่กระนั้นเขาก็ยังกลัวอยู่ดี... 

ผู้กล้านัยน์ตาสีม่วงเข้มคนนั้นท�าร้ายพี่สาวของเขา

กลำงดึกคืนนั้น เหนือหลังคำบ้ำนเรมิงตัน ร่ำงของ
สองหนุม่หนึง่สาวในชดุนอนนัง่จบิเครือ่งดืม่อุน่ๆ คยุกนัอย่าง
ออกรส 

“ตอนนั้นผมเสียวแวบเลย นึกว่าจะถูกเสียบกลางอก 
ซะแล้ว ดทีีตั่ดสนิใจกระโดดลงน�า้เลยหนทีนั” เอรเูทยีปิดเรือ่ง
ราวสมยัเขายงัเป็นแวมไพร์น้อยหนไีปเทีย่วในเมอืง แล้วเกอืบ
หนีนักล่าแทบไม่ทัน

“ไม่น่าเชื่อว่าอย่างนายมีช่วงเวลาไร้เดียงสาด้วยแฮะ” 
เทลก้าแหย่ ทั้งที่ใจจริงก็อยากเห็นเอรูเทียน้อยเหมือนกัน 
แวมไพร์เด็กอันตราย แต่พลังไม่เยอะ รับมือง่าย

เอรูเทียย่นจมูกกับค�าวิจารณ์ของเทลก้า “พูดอย่างกับ
ไม่เชื่อว่าผมก็เคยเป็นเด็กกับเขามาก่อนอย่างนั้นละ”
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“กแ็หม...มนัจนิตนาการยากออก อายจุรงิของนายเป็น
คุณทวดฉันได้แล้วละ”

เฟรย์ที่นั่งจิบกาแฟฟังเงียบๆ มานานหัวเราะก๊าก 
“ถ้าเอรูเทียเป็นทวด ผมก็ทวดสองเท่าเลยนะ แต่ว่า

เทลก้าครับ จะมีคุณปู่คุณทวดที่ไหนหล่อได้ขนาดน้ีอีกไหม
ล่ะครับ”

อันเดดสาวเหลือบมองคุณทวดผมทองทางด้านซ้าย 
มองคุณทวดผมด�าทางขวา แล้วได้แต่ถอนใจเฮือกโตอย่าง
ยอมแพ้

“เฮ้อ! จริงของนาย”
วงสนทนาคงจะย้ายไปพูดเร่ืองอื่นแล้ว ถ้าไม่ใช่เพราะ

ตาไวผิดธรรมชาติของสามสหายเห็นอะไรแวบข้ามรั้วสวน
หลังบ้านเซลริคไปไวๆ

“?!”
“???”
“?”
ทัง้สามนิง่ไปครูห่นึง่ ก่อนเฟรย์จะพมึพ�าว่า “สงสยัแมว

ละมั้งครับ”
“นั่นสินะ เสียงพุ่มไม้ไหวก็เบาเกินกว่าจะเป็นคนอยู่

แล้ว” เทลก้าเออออ
เอรูเทียพยักหน้าแต่ไม่ออกความเห็น สายตาของ

แวมไพร์ดีกว่าอันเดดกับไนต์แมร์ในร่างมนุษย์อยู่แล้ว เขาจึง
เห็นมากกว่าคนอื่นนิดหน่อย

เขาคิดว่าเขาเห็นปลายหางสุนัขป่าสีน�้าตาลแวบหนึ่ง 
ก่อนมันจะหายไปหลังพุ่มไม้
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บัดซบ! ซวยบัดซบที่สุด!
อซัราเอลขบกรามแน่นขณะวิง่ผ่านตวัเมอืงไวต์เกตยาม

ราตรีด้วยความเร็วสูง เขาเหลือบเห็นซุ้มทางเข้าของสวน
สาธารณะทีติ่ดป้ายไว้ว่า ปิดหลงัห้าโมงเยน็ น่าจะไม่มใีครอยู่
ในนั้นแล้ว ถึงจะมีก็คงแค่ยามที่ไม่ได้หลบยากอะไร

เขาคดิอย่างนัน้แล้วกระโจนวบูเดยีวข้ามรัว้เข้าไปข้างใน
สวนสวยไร้ผู้คน

ลมหายใจของเขากระช้ัน รู้สึกว่าใช้แรงมากกว่าปกติ
ทัง้ๆ ท่ีวิง่มาแค่ไม่ถงึสบิกโิลเมตร ท�าไมร่างนีม้นัถงึได้อ่อนแอ
แบบนี้นะ

“ไอ้ลิงหัวแดง...ฉันจะต้องฉีกแขนแกให้ได้สักวัน!” เขา
ค�าราม แต่เสียงเล็กที่หลุดรอดจากริมฝีปากกลับท�าให้การ
ค�ารามด้วยความแค้นฟังดูไร้น�้าหนักไปโดยสิ้นเชิง

อัซราเอลทิ้งตัวลงบนม้านั่งอย่างหมดอาลัยตายอยาก 
ตลับยาสีฟ้าอมเขียวในมือยังชื้นเหงื่อน้อยๆ เพราะเขาก�ามัน
แน่นเหลือเกิน ยายังมีเหลืออยู่ แต่ดันออกฤทธิ์ช้านี่สิ

“จะโทษใครก็โทษไม่ได้นอกจากเราสะเพร่าเอง” เขา
ยอมรับตรงๆ เขาชินกับการกินยาที่ได้จากดรีมเมอร์เกม
สม�่าเสมอ ป้องกันเหตุผิดพลาดล่วงหน้า แต่วันนี้เพราะผิดที่
ผดิทาง เลยลมืกนิยา หลงักนิอาหารเยน็เสรจ็ เขาออกมาเดนิ
เล่นเพื่อเลี่ยงเรนฟอร์ด กลับมาก็รีบเข้านอน ลืมเรื่องยาไป
สนิท จนกระทั่งถูกปลุกด้วยสิ่งที่ไม่น่าพิสมัย...

กร๊อบ!
ที่เท้าแขนม้านั่งร้าว เม่ือเขาเผลอก�ามันแน่นด้วยแรง

โทสะ
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เขายังจ�าสัมผัสมือปลาหมึกของไอ้อิฟริทหน้าไม่อายท่ี
โอบรอบเอวเขาได้แม่นย�าราวกับเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวินาทีก่อน! 
ขยะแขยงที่สุด!!! จะฝันเฮงซวยอะไรของแกก็ไปฝันคนเดียว
สิฟะ! ขนลุกชิบ...ถึงไปอาบน�้าอีกสามรอบก็คงกู้คืนความ 
เสียหายทางใจของเขาไม่ส�าเร็จ

อัซราเอลมองมือตัวเองที่ขนาดหดเหลือเล็กนิดเดียว
แล้วถอนใจหลายเฮือก เส้นผมยาวถึงสะโพกเกะกะจนอยาก
ตดั แต่กลวัตัดไปแล้วจะกระทบกบัผมจรงิตอนคนืร่างเดมิเลย
ต้องปล่อยไว้ เขาไม่ชอบร่างนีจ้รงิๆ อ่อนแอ ท�าอะไรกไ็ม่ถนดั 
ที่ส�าคัญ...จะนั่งกอดอกก็ยังท�าไม่ได้เลย

“ยัยแม่มดนั่น รสนิยมต้องมีปัญหาแน่ จะใช้คาถาทั้งที
ก็สั่งให้มันแบนๆ หน่อยไม่ได้หรือไง ล�าบากนะเฟ้ยแบบนี้” 
มนษุย์หมาป่าหนุม่ทีต่อนนีต้้องปรบั หนุม่ เป็น สาว ชัว่คราว
ได้แต่ถอนใจเฮือกๆ ในความซวยของตัวเอง ตั้งแต่ท�ากระจก
เจ้ากรรมของแม่มดแตก

ยัยแม่มดสาปเขาให้กลายเป็นสาวหุ่นดินระเบิดสาม
ชั่วโมง เรนฟอร์ดก็ดันเห็นเข้า แล้วก็...เทพเจ้าทรงโปรด แค่
คิดเขาก็ขนลุกขนพองไปทั้งตัวแล้ว ตอนหมอน่ันขอพรใน 
ดรีมเมอร์เกม เขารูส้กึแย่ยิง่กว่าตอนโดนพ่อจบัขว้างลงน�้าตก
สูงสิบชั้นเสียอีก

ไอ้อฟิรทิเสง็เครง็นัน่สะเหล่อขอพรในดรมีเมอร์เกมโดย
มีภาพเขาที่โดนสาปตรึงแน่นในใจ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าหุ่น
เซ็กซี่ปานนี้ ต่อให้ไม่ใช่เรนฟอร์ดก็ยากจะลืม เขาถึงต้องมา
ซวยรับกรรมอยู่ถึงตอนนี้ 

เสื้อเชิ้ตที่เขาสวมเข้านอนยาวรุ ่มร่ามคลุมสะโพก 
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กางเกงนอนแทบจะหลุดไปกองกับพื้นถ้าไม่ผูกเอาไว้ ในร่าง
ผู้หญิงขนาดตัวเขาคงตัวเล็กกว่าโรเซเลียหน่อยหนึ่งด้วยซ�้า

“...”
อา...คดิแล้วอยากร้องไห้ ดนีะ...ทีโ่รเซเลยียงัไม่เคยเหน็

เขาในสภาพนี้ ไม่งั้นเขาก็ไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนแล้ว
อัซราเอลเอนคอพิงพนักเก้าอี้ ชมจันทร์ที่เพิ่งโผล่พ้น

เมฆออกมาเสี้ยวหนึ่ง เขารู้สึกว่ายาเริ่มออกฤทธิ์แล้ว แต่คง
อีกสิบห้านาทีเป็นอย่างน้อย เขาถึงจะกลับเป็นอัซราเอล 
คนเดิม

กลบัร่างเดมิเมือ่ไรต้องรบีกลบัไปนอนพกั พรุง่นีเ้ขาควร
มสีตดิพีร้อมท�ารายงานสมัภาษณ์ทายาทผูก้ล้าของจรงิในช่วง
สายถึงเย็น ไม่สิ...สิ่งแรกที่เขาควรท�าตอนกลับไปที่ห้องพัก 
ก็คือ

จัดการท�าอะไรสักอย่างเพื่อแก้แค้นไอ้อิฟริทนั่น!
ต้องเอาคืนให้สาสม ส�าหรับเขากับมัน บุญคุณไม่ต้อง

ทดแทน มีแต่ความแค้นเท่านั้นที่ต้องช�าระ!

เสียงนกร้องจิ๊บๆ และแสงแดดอ่อนๆ ส่องกระทบ
ยอดไม้และหลังคาปูกระเบื้องสีฟ้า บ่งบอกสัญญาณของ 
วันใหม่ที่ฟ้าใสไร้เมฆฝน

“ดูแลตัวเองดีๆ นะเซลริค แม่เป็นห่วงนะรู ้ไหม” 
เมอรเิดยี เรมงิตัน ย�า้กบัลกูชายคนเดยีวอกีครัง้ วนันีค้ณุแม่
ไฟแรงสวมเครื่องแบบพยาบาล ทั้งที่รู ้กันหมดว่าเธอเป็น
พยาบาลของจริง แต่มองยังไงก็เผลอคิดว่าเธอแค่คอสเพลย์
มากกว่า ก็นะ...นางพยาบาลสวยเกินไป ทั้งหมอทั้งคนไข้น่า
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จะไม่มีสมาธิกันหมด
“แม่ห่วงมากไปแล้วครับ โอ๊ะ!!!” ร่างเซลริคถูกดึงหวือ

ไปข้างหลงั หลบหนิเหลก็ไฟทีพุ่ง่มาจากโรงตเีหลก็ฝ่ังตรงข้าม
ถนนได้หวุดหวิด

“เกอืบไปแล้ว” เอรเูทยียิม้บางๆ มอืทีว่่างปล่อยแขนเสือ้
ไปรเวทของหนุ่มร่างเล็ก เขาหยีตามองท้องฟ้า แล้วกระชับ
ร่มกันรังสียูวีมากกว่าเดิม ท่าทางวันนี้จะแดดดี

“ไวสดุยอดเลยนะ เอรเูทยี เป็นนกัเรยีนสายต่อสูใ้ช่ไหม
จ๊ะ” เมอริเดียดี๊ด๊า บทสนทนาคงยืดยาวไปกว่านั้น ถ้าไม่ใช่
เพราะพ่อของเซลรคิมาตามตวัแม่เขาเข้าไปท�างาน รคิ เรมงิ-
ตัน วันนี้สวมเสื้อกาวน์ทับเสื้อเชิ้ตขาว กางเกงสีน�้าตาลอ่อน 
ผมช้ีฟูหวเีสยเรยีบร้อย ทิง้มาดพ่อบ้านเมือ่วานมาเป็นคณุหมอ
เต็มตัว

เขาไม่ได้พูดอะไรกับเซลริค แต่ย้ิมแป้นแล้วยกมือขยี้
หัวลูกชายเบาๆ ตอนเดินสวนกัน เซลริคยิ้มยิงฟันขาว

“แล้วจะเอาขนมมาฝากนะฮะ”
หกหนุม่แห่งชมรมวจิยัจอมมารเริม่ออกเดนิไปทางขวา

มอืของบ้านเรมงิตัน แนวรัว้อฐิสส้ีมอมชมพสูลบักบัเหลก็ดดั
สดี�าปรากฏขึน้ ตดักบัพุม่ไม้สเีขยีวเข้มดคูรึม้ทีย่งัคงมดีอกไม้
สีขาวชูช่ออยู่ประปราย

ที่ซุ้มประตูใหญ่ประดับตราดาบกับโล่ของตระกูลคอร์-
วินัส สี่สาวแห่งชมรมวิจัยจอมมารยืนรอพวกเขาอยู่แล้ว  
โรเซเลียส่งยิ้มน้อยๆ ให้เซลริค อดีตจอมมารก่ึงเดินก่ึงว่ิง
เข้าไปหาเธอ

ไม่ว่าจะกี่ปีผ่านไป เวลาเจอกันในวันใหม่ทุกวัน เขาก็
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ยังไม่เคยเบื่อที่จะได้พบเธอ อาจฟังดูไม่มีเหตุผล แต่ทุกเช้า
ที่เขาเห็นโรเซเลีย ขาจะออกวิ่งไปหาเธอเหมือนไม่อยากเสีย
เวลาอีกสักนาทีที่จะได้อยู่ข้างเธอ

“เมื่อคืนหลับสบายใช่ไหมโรส”
“อือ นายล่ะ”
“หลับปุ๋ยเลย”
“ดีแล้วละ วันนี้เรามีเรื่องต้องท�าเยอะเลย”
“อื้อ! รอช้าอยู่ท�าไมล่ะ ไปกันเถอะ!”

“ชอปปิง! เย้!!!” เทลก้ำกบัซโิตรเนล่ำเข้ำขำกนัดผีดิ
คาดเป็นครั้งแรก ไอรีนหน้านิ่งเฉยเหมือนไม่กระตือรอืร้นจะ
เสยีเงนิมากนัก ในบรรดาหนุม่ๆ กค็งมแีต่เรนฟอร์ดทีด่สูนใจ
ซื้อของมากกว่าชาวบ้าน ขณะที่เฟรย์สนใจแค่ส�ารวจเฉยๆ

“ขนมประจ�าถิ่นที่นี่อร่อยสินะ แล้วก็ยังดาบคุณภาพดี
อีก”

“ไวต์เกตเป็นถิน่ก�าเนดิของเพลงดาบเชน่อนนีค่รบั ยงัไง 
กต้็องมอีปุกรณ์ส�าหรบัวชิาดาบเยอะเป็นธรรมดา” เฟรย์เสรมิ 
เขาไม่ได้ใช้ดาบเป็นอาวธุหลกักจ็รงิ แต่ยงัสนใจของดอีย่างอืน่

“ใช่ๆ ดังไม่เลวเรื่องอุปกรณ์ป้องกันด้วย” อสูรเพลิง
หนุ่มยิ้มแป้น เอรูเทียกับเฟรย์เลิกคิ้วอย่างแปลกใจน้อยๆ  
ทุกคนก็รู้อยู่หรอกว่าเรนฟอร์ดเวลาอารมณ์ดีเป็นยังไง แต ่
วันนี้ดูเหมือนจะ ด ียิ่งกว่าทุกวัน

“มีเรื่องอะไรดีๆ เกิดขึ้นเหรอ” เฟรย์อดถามไม่ได้
สเีลอืดแล่นขึน้สองแก้มประธานกรรมการรกัษาระเบยีบ 

เขาหวัเราะอย่างเขนิๆ แล้วบอกเสยีงไม่ดงันกัว่า “ฝันดมีากๆ 
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น่ะ”
“เล่าให้ฟังหน่อยสิ” เซลริคที่เดินมาสมทบพร้อมกลุ่ม

สาวๆ ถามตาวาวด้วยความอยากรู้อยากเห็น
เรนฟอร์ดยิง่เขนิหนกักว่าเดมิจนหน้าแดงไปถงึหเูมือ่ถกู

เทลก้ากับเซลริคมองด้วยสายตาใคร่รู้ สุดท้ายเขาก็บอกปัด
ตรงๆ ว่า “ก็อยากเล่าอยู่หรอก แต่ว่า...ยังไงขอฉันเก็บฝันดี
เป็นเรื่องส่วนตัวบ้างน่า”

“โธ่...”
“ชิ! ไม่สนุกเลย”
“เรือ่งฝันน่ะช่างมนัเถอะ เรามเีวลาชอปปิงนดิเดยีวเอง 

ไปลุยให้เต็มที่ก่อนท�างานดีกว่า ฉันเตรียมงบซื้อของมาแล้ว 
วันนี้จะชอปแหลกเลย!” เรนฟอร์ดยิ้มอย่างพึงใจ หารู้ไม่ว่า
อกีร่างไม่ห่างจากเขาไปมากนกักก็�าลงัยิม้ แต่เป็นยิม้แสยะที่
เต็มไปด้วยจิตสังหาร

หึๆๆ แล้วแกก็จะรู้สึก! ไอ้ลิงหัวแดง...การแก้แค้นมัน
เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น

แล้วทริปชมเมืองบวกชอปปิงก็เริ่มข้ึน น�ำทำงโดย 
เจ้าถิ่นอย่างโรเซเลียกับเซลริค พวกเขาแวบไปถ่ายรูปที่หอ
นาฬิกาแฝด สิ่งก่อสร้างที่แทบจะเป็นสัญลักษณ์ที่สองของ 
ไวต์เกต รองจากประตูเมืองที่มีดีไซน์โดดเด่นแปลกตา

แน่นอนว่าร้าน ห้องเสื้อพอลลิน่า เป็นร้านที่สาวๆ ใช้
เวลานานที่สุด เซลริคขอปลีกตัวออกไปรอข้างนอกเพราะไม่
อยากเจอแม่ของโรเซเลยีในร้าน (คณุป้าจะต้องเริม่พดูถงึเรือ่ง
คอลเล็กชันใหม่แล้วจับมัดมือชกเขาเป็นนายแบบอีก) เรน- 
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ฟอร์ดซึ่งมีปรัชญาแฟช่ันของตัวเอง เคย์เลนที่เหมือนจะไม่
สนใจเสื้อผ้าน�าสมัย กับอัซราเอลก็พลอยตามออกมาด้วย มี
แค่เฟรย์ที่ดูเหมือนจะสนใจเรียนรู้เทรนด์มนุษย์เท่านั้นที่เดิน
เข้าไปด้อมๆ มองๆ ในร้านกับพวกสาวๆ

“ไปกนิไอตมิกนัเถอะ ฉนัเลีย้งเคย์เลนนะ นายเลอืกรส
ได้เลย” เซลริคออกปากชวน

ยังไปไม่ทันถึงร้านไอติม เรนฟอร์ดก็หันไปเห็นร้านถูก
โฉลกเข้า 

“แอร์ไรเดอร์!!! แบบปรับแต่งพิเศษด้วย เท่เป็นบ้า!” 
อิฟริทหนุ่มวิ่งจี๋หายเข้าไปในร้านที่ประดับเสาและคานด้วย 
ผ้าสีด�าและหมุดเหล็ก

อซัราเอลเหลอืบมองร้านหนงัสอืแล้วขอปลกีตวัเช่นกนั  
“ทางนั้นหนังสือน่าสนใจไม่เลว อีกอย่าง ผมคอยเฝ้าเผ่ือ 
เรนฟอร์ดก่อเรื่องก็ดีใช่ไหมล่ะ”

เรนฟอร์ดก่อเรื่อง? ถึงจะเป็นไปได้ แต่วันที่หมอนั่น

อารมณ์ดีแบบนี้ จะอยากไปมีเรื่องกับใครเขาได้ยังไง

ถึงจะคิดแบบนั้น แต่ทั้งเซลริคและเคย์เลนก็มุ่งหน้าไป
ซื้อไอศกรีมโคนใหญ่พิเศษแค่สองคน

เคย์เลนผู้รักไอศกรีมประดุจเซลริครักพุดดิงน่ังเล็ม
ไอศกรีมโคนสี่ลูกด้วยสีหน้ามีความสุขเป็นที่สุด เซลริคเลีย
ไอศกรมีดบัเบิลชอ็กโกแลตชปิ ขณะมองไอศกรมีสีล่กูหายไป
อย่างรวดเร็ว 

“รอเดี๋ยวนะ” เคย์เลนลุกขึ้นจากม้านั่งใต้ต้นไม้ใหญ่ใน
จัตุรัสย่านชอปปิง

“ไปไหนน่ะ”
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“จะสั่งอีกสักสองโคน”
เอ้อ...บางทีกอ็ดสงสยัไม่ได้แฮะ ปีศาจหมิะนีบ้่าไอศกรมี

กันทุกตนหรือเปล่า หรือมีแค่เคย์เลนที่เป็นเอามาก
เคย์เลนยังไม่ทันซ้ือไอศกรีมเพิ่ม เซลริคยังไม่ทันกิน

โคนเก่าหมด และสาวๆ แห่งชมรมวจิยัจอมมารยงัจ่ายเงนิซือ้
ของไม่เสร็จ เสียงโหยหวนของใครคนหนึ่งก็ดังขึ้น

“ม่ายยย!!!”
ทั้งผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาและเจ้าของร้านค้าหันมองต้น

เสียงอย่างตกใจ สมาชิกชมรมวิจัยจอมมารสะดุ้งเฮือกแทบ
จะพร้อมกนัเม่ือจ�าได้ว่า เสยีงนัน้เป็นของเรนฟอร์ด คาวาเลยีร์

เซลรคิกบัเคย์เลนวิง่กลบัไปถงึร้านแอร์ไรเดอร์ปรบัแต่ง
พิเศษเป็นสองคนสุดท้าย (เซลริคสะดุดชนต้นไม้ ไอศกรีม 
ที่เหลือหล่นลงพื้นและกระเด็นลงคูน�้า)

เรนฟอร์ดยืนช็อกหน้าซีดอยู่หน้าแคชเชียร์ เด็กสาว 
ผมแดงคนหนึ่งเดินเชิดหน้า หิ้วกล่องอุปกรณ์ สตรีม หรือ 
ตัวเร่งสปีดแอร์ไรเดอร์จากไป

“เกิดอะไรขึ้น” เซลริคถามพลางพยายามเบียดศีรษะ
ผ่านเพื่อนๆ เข้าไปดูเหตุการณ์ชัดๆ เคย์เลนตัวสูง แค่เขย่ง
เอานดิหน่อยกม็องข้ามหัวคนอืน่ได้แล้ว เขาโบกมอืให้เรนฟอร์ด
แล้วพาเซลริคแหวกคนเข้าไปหา 

“เงินฉัน! ขนมฉัน หายไปหมดเลย!” เรนฟอร์ดเอ่ย
เสียงดัง

“???” สองสหายถึงกับตั้งรับไม่ถูก
“กระเป๋าฉันน่ะสิ เมื่อวานยังดีๆ อยู่เลย แต่ท�าไมวันนี้

มีรูขาดเบ้อเร่อตรงก้นก็ไม่รู้! อย่างอื่นน่ะไม่เท่าไร แต่ใน
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กระเป๋าเงินมัน...”
เซลริคถึงกับครางเบาๆ ปวดใจแทนเมื่อเห็นเป้หนังติด

หมุดเหล็กสุดรักของเรนฟอร์ดมีรอยฉีกขาดเบ้อเร่อตรงก้น 
ข้าวของคงหล่นหายระหว่างเดินชอปปิงแหงๆ

“แกใช่ไหม!” สายตาอิฟริทพุ่งไปหาคู่ปรับเก่าท่ียืน
พิจารณาเหตุการณ์อยู่ไม่ไกลนักทันที

อัซราเอลดันแว่นตาข้ึนแล้วยักไหล่ราวกับข้อกล่าวหา
นั้นไร้สาระสิ้นดี 

“สะเพร่าแล้วเทีย่วโทษคนอืน่ใช้ไม่ได้นะครบั เรนฟอร์ด 
ตอนเราผ่านสวนสาธารณะเมื่อเช้า คุณตัดสินใจวิ่งเข้าไปใน
พงหนามเพื่อเก็บลูกบอลให้เด็กเอง กระเป๋าคงถูกเกี่ยวขาด 
ตอนนั้นละมั้งครับ”

คดิไปแล้วกจ็รงิ...เรนฟอร์ดหน้าม่อย รูส้กึผดิเลก็ๆ แต่
ก็ไม่ขอโทษ “แย่จริง...ของส�าคัญทั้งน้ันเลย โดยเฉพาะใน
กระเป๋าเงินนั่น...”

“ไม่เป็นไรน่า ช่วยกันกลับไปหาเดี๋ยวก็เจอ” เซลริค
ปลอบเพื่อนร่วมชมรมอย่างมองโลกในแง่ดี ที่จริงได้เขาช่วย
หานีแ่หละอาจจะท�าให้สมบตัขิองเรนฟอร์ดสญูหายตลอดกาล 
เขาอาจเจอของที่หาย แต่ท�าหลุดมือจนมันตกน�้า สูญไป 
ชั่วนิรันดร์จริงๆ เลยก็ได้

“วกกลับไปหาแป๊บเดียว เดี๋ยวก็เจอค่ะ” ซิโตรเนล่า
กระชับถุงพิมพ์ลายสวยจากห้องเสื้อพอลลิน่าพลางย้ิมให้
ก�าลังใจ

“นั่นสิครับ” เฟรย์ยิ้มหวานผสมโรง ตามด้วยเคย์เลน
ซึ่งพูดสั้นๆ แต่จริงใจว่า “ผมช่วย”
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“ฉนัจะไปถามคณุต�ารวจให้นะ” เทลก้าวิง่ปรือ๋ออกจาก
ร้านไปทั้งที่ยังพูดไม่ทันจบประโยค

“ถ้าไม่ได้ขนมคืนมา เดี๋ยวผมซื้อให้ใหม่ครับ” พ่อ
แวมไพร์ก็ช่างเป็นคนดี...

“หาไม่เจอจรงิๆ ปิดป้ายประกาศตามหากไ็ด้ค่ะ” แม้แต่
แม่มดไม่มีหัวใจยังแนะน�าการตามหาของ (และ) เงินให้เขา

หลากหลายก�าลังใจท�าให้เรนฟอร์ดซาบซึ้งขึ้นมา เขา
สูดน�้ามูกแล้วยิ้มแป้น “ขอบใจนะ”

กำรชอปปิงจงึถกูยกเลกิ เปลีย่นเป็นกระจำยก�ำลงัหำ
ของให้เรนฟอร์ดแทน อัซราเอลท�าทีแยกออกไปหาของอีก 
ทางหนึ่ง พอลับตาคนเขาจึงล้วงกระเป๋าเส้ือแจ็กเกตแล้วดึง
กระเป๋าเงนิของเรนฟอร์ดออกมามองอย่างครุน่คดิ ถงึจะสะใจ
ตอนหมอนั่นร้อง “ไม่” ยาวเฟื้อยอย่างน่าสมเพช แต่ตอนนี้
กลับรู้สึกผิดพิกล 

เขาไม่ได้ฉีกกระเป๋าเป้ของเรนฟอร์ดหรอก แค่เอาเล็บ
กรดีตามตะเขบ็เป้เป็นรเูลก็ๆ ใช้กิง่ไม้ทีเ่กบ็มางดัหน่อยๆ ให้
ด้ายรุย่ แล้วกป็ล่อยรไูว้อย่างนัน้ น�า้หนกัข้าวของสมบตับ้ิาใน
กระเป๋าก็ท�าให้รอยขาดฉีกกว้างจนเป็นรูใหญ่เอง

ถึงจะเจตนาปฏิบัติการแก้แค้น แต่เขาก็ไม่โหดกับเรน-
ฟอร์ดขนาดนั้น ขนมหายไปซื้อใหม่เอาได้ แต่ถ้ากระเป๋าเงิน
ทีม่ีทัง้เงนิทัง้บัตรประจ�าตวัหายจะล�าบากเอาจริงๆ ดงันัน้เขา
จึงแอบฉกกระเป๋าเงินของเรนฟอร์ดแยกมาแต่แรก

แผนเดิมก็คือตั้งใจจะแอบเอากลับไปวางในห้องนอน
ตอนกลับบ้าน เรนฟอร์ดท�าอะไรไม่ระวังนัก ถึงท�ากระเป๋า
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เงินหล่นในห้องเมื่อเช้าจริงๆ เจ้าตัวก็คงไม่รู้หรอก เล่นเปิด
ช่องว่างอย่างเซ่อๆ แบบนี้ มันก็น่าแก้แค้นไหมเล่า...แค่นี้ยัง
ไม่พอชดใช้ความแขยงของเขาที่ถูกกอดเอวเมื่อคืนเลย

ปึ้ก!
“อ๊ะ! โทษทฮีะพีช่าย” เดก็ชายคนหนึง่ทีว่ิง่มากบัเพือ่น

ชนขาอัซราเอล เขาท�ากระเป๋าเงินหลุดมือ ตอนก้มลงเก็บ
นี่เองเขาก็สังเกตเห็นจ�านวนเงินที่เรนฟอร์ดพกมาโดยไม่ได้
ตั้งใจ

หมอนี่ตั้งใจมาชอปแหลกจริงด้วยแฮะ 

นอกจากเงินกับบัตรประจ�าตัวแล้ว มีของอีกสองอย่าง
ที่สะดุดตาเขา

“รูปถ่าย กับเหรียญ?”
ในกระเป๋าเงนิของเรนฟอร์ดมรีปูถ่ายทีน่่าจะถ่ายโดยใช้

เทคโนโลยีอื่นนอกจากพลังปราณ เป็นภาพของสามีภรรยา
ผมแดง กับเด็กชายตัวเล็กหน้าตาน่าเอ็นดู พอมองดีๆ แล้ว
ถงึพอจะเหน็เค้าว่า เจ้าหนตูาเรยีวคนนีค้อืเรนฟอร์ดในวยัเดก็

“ตอนเด็กๆ ก็ดูเป็นผู้เป็นคนดีนี่” อัซราเอลแบะปาก
พลางสอดรูปกลับเข้าช่องเสียบบัตร

เขาขมวดคิ้วเมื่อเห็นคู่สามีภรรยาในภาพถ่ายเดียวกับ 
เรนฟอร์ดน้อยจ้องมาที่เขาพร้อมรอยย้ิมอบอุ่น พวกเขาคง
เป็นพ่อแม่ของเรนฟอร์ด ในเอกสารของโรงเรียนบอกไว้
ชัดเจนว่าพ่อของเรนฟอร์ดเสยีชวีติแล้ว จรงิอยูว่่าเอกสารนัน้
โกหกกันได้ แต่ข้อเท็จจริงที่ว่าเรนฟอร์ดรับภาระดูแลน้องๆ 
เป็นหลักฐานยืนยันได้ว่า ทั้งพ่อและแม่ของเขาอยู่ในสภาพที่
ไม่อาจดูแลลูกเล็กได้
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ดังนั้นรูปถ่ายใบนี้คงเป็นของดูต่างหน้า เช่นเดียวกับ
เหรียญทองแบนๆ ที่เจาะรูไว้เหมือนเป็นจี้ห้อยคอ ตรงกลาง
มรีปูอฟิรทิสยายปีก มแีถวตวัอกัษรโค้งทีเ่ขาอ่านไม่ออกล้อม
กรอบบนของเหรียญไว้ ขณะที่คร่ึงล่างมีภาษากลางของ 
เซลิโอเน่เขียนไว้ว่า จงเป็นปีกอัคคีแห่งการปกป้อง

อซัราเอลหย่อนเหรยีญกลบัเข้าไปข้างช่องใสทีใ่ส่รปูถ่าย 
เขาถอนใจหนกัๆ แล้วเงยหน้าขึน้สดูลมหายใจเข้าลกึๆ ไม่ช้า
ก็รู้ต�าแหน่งเรนฟอร์ด

ครั้งนี้เขาเล่นแรงไป ขอโทษแล้วกัน แต่คราวหน้าจะ 
ไม่ยัง้มอืแน่ ฝันดขีองมนัแต่ฝันร้ายของเขา แค้นกค็อืแค้นอยู ่
ดีนั่นแหละ!

“นำยเจอมันทีพุ่ม่ไม้ตรงสะพำน?” เรนฟอร์ดขมวดคิว้
ใส่อัซราเอลอย่างกังขา

“อือ มันตกอยู่” อัซราเอลโกหกหน้าตาย
“หาเจอได้ไง” เรนฟอร์ดพลกิดดู้านในกระเป๋าตรงทีเ่ขา

เก็บรูปกับเหรียญเอาไว้แล้วค่อยถอนใจโล่งอก
“ตามกลิ่นเอา เหม็นสาบเป็นเอกลักษณ์ ท�าไมจะหา 

ไม่เจอ”
“ไอ้หมาบ้า...เฮ้อ!” เรนฟอร์ดท�าหน้าพะอืดพะอมอยู่

พกัใหญ่ แล้วเอ่ยด้วยสหีน้ากล�า้กลนื น�า้เสยีงฝืนทนแต่ยงัดงั
พอให้เพื่อนๆ ทุกคนในชมรมได้ยินชัดเจนว่า 

“ขอบใจ”
อัซราเอลอึ้งไปเล็กน้อย ก่อนตอบเสียงเรียบๆ ว่า “ไม่

เป็นไร”
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บางครั้งความตรงไปตรงมาของเรนฟอร์ดก็ท�าให้เขา
เกลียดอีกฝ่ายน้อยกว่าที่ควรจะเป็น

เมือ่เหตขุองหำยจบลงด้วยด ี คณะทวัร์ของอดตีจอม
มารจงึเคลือ่นตวัไปยงัเป้าหมายหลกัในวนันี ้บ้านของทายาท
ผู้กล้า

“ผูก้ล้า...มีคนแบบนัน้อยูใ่นเมอืงเลก็ๆ อย่างนีด้้วยเหรอ” 
ไอรีนเอ่ยอย่างไม่ปิดบังความแปลกใจ

“ทายาทครบั คณุแม่มด” เซลรคิย�้า “พีโ่ครว์เป็นทายาท
ผู้กล้า แต่ว่า...”

“เจ้าตัวยังไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้กล้าตัวจริงค่ะ” 
โรเซเลียอธิบายต่อ “การเป็นผู้กล้าในทวีปเซลิโอเน่ ต้อง 
เข้าสอบคดัเลอืก และได้รบัการตอบรบัจากสมาคมผูก้ล้าแห่ง
แสงสว่างเสียก่อน ถึงจะใช้สมญานามผู้กล้าได้อย่างเป็น
ทางการค่ะ”

“แล้วนายโครว์คนนัน้ไม่ได้ไปสอบหรอืไงน่ะ” เรนฟอร์ด
ถามบ้าง

เซลริคยกมือเกาหัว “คือว่าพี่เขาก็ไปสอบ แต่ตก...”
“...”
เซลริคยิ้มแห้งๆ เมื่อเห็นเพื่อนๆ เงิบกันถ้วนหน้าทันที
โรเซเลียกระแอมแล้วพูดเบาๆ ว่า “ไม่ใช่ว่าคุณโครว์

กระจอกหรอกค่ะ แต่เขามีจุดด้อยอยู่ข้อหนึ่งที่ท�าให้ไม่มีทาง
สอบผ่าน”

“???”
“นั่นละ หนึ่งในความแปลกของพี่โครว์...เดี๋ยวก็ได้เห็น
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เอง” เซลริคเอ่ยยิ้มๆ
พวกเขาเดนิมาถงึคฤหาสน์โบราณหลงัใหญ่ ตวับ้านเป็น

สีเหลืองไข่ไก่ หลังคาปูกระเบื้องสีน�้าตาล รั้วหรูประดับด้วย
ตราประจ�าตระกูลผู้กล้าวาริอัส ที่ร่วมสงครามจอมมารมา
ตั้งแต่สมัยแรกเริ่ม เซลริคเดินไปหยุดที่ประตูไม้หนาหนัก 
สเีขยีวอ่อนๆ ห่วงเคาะประตหูล่อจากทองเหลอืงเป็นรปูเศยีร
ม้ายูนิคอร์น

“เอาละ จะเคาะแล้วนะ”
“เตรียมใจให้ดีนะคะ”
สองเจ้าถิ่นเอ่ยเตือนราวกับไซโคผู้มาเยือนคนอื่นให้

จินตนาการล่วงหน้าเกินขนาด ทุกคนคิดตรงกันว่า มันจะ
แปลกขนาดไหนก็ไม่น่าถึงกับแปลกไปกว่าชมรมที่มีแต่
อมนุษย์หรอกน่า

ก๊อกๆๆ
เซลริคเคาะประตู หน้าต่างเล็กเหนือห่วงเคาะประตู

เลื่อนออกเล็กน้อย เสียงทุ้มลึกแหบห้าวถามออกมาว่า 
“เจ้ารู้พาสเวิร์ดหรือเปล่า”
สีหน้าของเซลริคบู้บี้ เขาหันไปมองโรเซเลีย แต่นี่เป็น

อกีครัง้ทีโ่รเซเลยีเมนิหน้าหนเีสยีเฉยๆ เซลรคิกล�า้กลนืน�า้ตา 
เขาสูดหายใจเข้าลึกๆ แล้วพูดเสียงดัง

“แต่ก่อนแต่ไร ไม่มีคนไหนเจ๋งเป้งยิ่งกว่า ท่านผู้กล้า
แห่งแสง โอ! บรรดาสาวน้อยแสนงาม เจ้าหญิง จงหลับ
สบาย...อะไรต่อนะ”

“ผู้กล้าอย่างข้านั้นไซร้จะปกป้องท่านด้วยจิตวิญญาณ
แห่งความดีงาม” โรเซเลียต่อประโยคไร้สาระนั้นให้
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เซลริคเคาะประตูเป็นจังหวะ 3-4-1-2 แล้วประตูก็เปิด
ออก

ควันขาวพวยพุ่งออกจากในบ้าน ร่างทะมึนก้าวออกมา 
มือใหญ่ยกขึ้นโบกควันออกไป เขาก้าวออกสู่แสงสว่างยาม
เที่ยง 

“หวดัดฮีะ พีโ่ครว์” เซลรคิทกั เลอืกไม่ถกูว่าจะยิม้อย่าง
ยินดีหรือมุดดินหนีด้วยความอายดี

โครว์ วาริอัส ยิ้มเผล่ ผมทองสลวย ร่างสูงโปร่ง 
ทั้งหมดนี้คงเป็นลักษณะของผู้กล้าตามหนังสือนิทานเป๊ะ

แต่ไม่มีผู้กล้าท่ีไหนสวมชุดมาสคอตหมีขนฟูแบบมีท้ัง
หมวก ถุงมือ และรองเท้าครบชุด ตอนอยู่บ้านหรอกจริง
ไหม...ไม่นับแว่นตากันแดดสีส้มปรี๊ดแทงตาเห็นในระยะ 
ห้าร้อยเมตรนั่นอีกนะ

“โฮ้ล่า!!! สวัสดีคณะทัวร์ผู้ทรงเกียรติ ยินดีต้อนรับสู่
คฤหาสน์วารอิสั บ้านของผูก้ล้าครบัพ้ม!” เขาเอ่ยด้วยรอยยิม้ 
และตอนน้ันทุกคนกเ็พิง่สงัเกต ในปากหมอนีค่าบอะไรสกัอย่าง
อยู่ ไม่ใช่บุหรี่ แต่เป็นกิ่งไม้

“โครว์ วาริอัส ยินดีที่ได้รู้จัก ไม่ได้เจอกันนานเลยนะ 
เซลรคิ บอกพีช่ายคนนีม้าซ ินายมเีรือ่งน่าตืน่เต้นอะไรมาเล่า
ให้ฉันฟังบ้าง!”

มาถึงตรงนี้ก็คงต้องยอมรับ...โครว์ วาริอัส ทายาท 
ผู้กล้า

เป็นมนุษย์ทีแ่ปลก...
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Bell 2
เพลงมาร์ชของผู้กล้า II

– Heir of Hero -

เสียงฝีเท้ำของผู้คนจ�ำนวนมำกย�่ำลงบนผืนพรมนุ่ม
แต่อมฝุ่นดังสวบสาบแปลกๆ คลอไปกับบทสนทนาของ
เจ้าของบ้าน...ทายาทผู้กล้า และแขกประจ�า...อดีตจอมมาร 
ทั้งที่ตามธรรมชาติควรเป็นศัตรูกันแท้ๆ แต่ว่าในความเป็น
จริง ทั้งคู่สนิทกันจนเหมือนเป็นพี่น้อง

โครว์ดงึร่างเซลรคิมาขยีผ้มเล่นอย่างมนัเขีย้ว ปากแซว
ไปด้วยว่า 

“ไอ้ตวัเลก็เป็นเจ้าชายกระจิว๋ดีๆ  ไม่ชอบ ไปเป็นเจ้าชาย
นทิราซะต้ังหลายวนั ท�าให้รคิกบัเมอรเิดยีเป็นห่วงแทบแย่ ไป
ผจญภัยในฝันมาสินะ!”

ถึงจะรู้ว่าโครว์พูดเพราะคะนองปาก เหล่านักผจญภัย
ในแดนฝันก็อดสะดุ้งในใจไม่ได้ ทายาทผู้กล้าในชุดมาสคอต
หมีพุงกลมยังชวนเซลริคคุยจ้อระหว่างน�าทางพวกเขาเข้าไป
ในถิ่นผู้กล้าเป็นครั้งแรก

หลายๆ คน โดยเฉพาะเรนฟอร์ดกับเคย์เลนผู้ไม่ค่อย
ได้ออกไปเห็นโลกภายนอก จินตนาการไว้เสียดิบดีว่า คงจะ
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เป็นคฤหาสน์ใหญ่โตเต็มไปด้วยห้องเก็บอาวุธ และห้อยหัว
อสูรที่ตนฆ่าไว้เต็มก�าแพงเหนือเตาผิง แต่กลายเป็นว่าบ้าน 
ผู้กล้าของจริงนั้น...

ธรรมดามาก
จรงิอยูว่่าไซซ์บ้านกค็งเรยีกว่าคฤหาสน์ได้ มตีัง้สีห้่าชัน้ 

ห้องหับเยอะแยะ เฟอร์นิเจอร์สวยแบบเรียบหรูเน้นใช้งาน
ทนทานและสง่ามากกว่าอวดความร�า่รวย ผนงักรดุ้วยไม้สเีข้ม
ที่ติดกระจกเงาบ้าง กรอบรูปบ้าง แขวนไอเทมผู้กล้า (ที ่
อัซราเอลเชื่อว่าเป็นของปลอม) ไว้เป็นระยะ

โคมไฟทองเหลอืงสง่างามแขวนอยูบ่นฝ้าเพดาน หน้าต่าง
บานสงูปิดไว้ด้วยม่านสแีดงเข้ม บางบานเปิดให้แสงแดดส่อง
เข้าบ้าน ก็เกือบจะเป็นบ้านใหญ่ธรรมดา ยกเว้นแต่ว่า...ฝุ่น
ที่นี่เยอะชะมัด เหมือนไม่ได้ท�าความสะอาดมาหลายเดือน

“ฮัดเช้ย!” เคย์เลนจาม ไอน�้าแข็งพุ่งไปกระทบหลังคอ
เทลก้าที่แทบกระโดดตัวลอย

เจ้าของบ้านยิ้มแหยๆ อย่างรู้สึกผิด “ขอโทษนะ ช่วงนี้
งานยุ่งเลยไม่ค่อยได้ท�าความสะอาดห้องที่ไม่ได้ใช้น่ะ”

เขาชะงักไปเล็กน้อย ก่อนเอียงคอมองเพื่อนๆ ของ 
เซลริคอีกครั้ง คราวนี้เซลริคที่ยังถูกเขารัดอยู่ใต้วงแขนซ้าย
มองเหน็ชดัเจนว่า นยัน์ตาสฟ้ีาของพีโ่ครว์ปรากฏวงแสงสฟ้ีา
สว่างขึน้รอบแก้วตาด�า มนัปรากฏอยูต่รงนัน้แค่ครูเ่ดยีว แล้ว
เจ้าตัวก็กะพริบตาถี่ๆ ก่อนวงแสงจะจางหายไป

“อึก...เอาอีกแล้วแฮะ” โครว์ยกมือขึ้นนวดขมับเบาๆ
“โรคปวดหวัก�าเรบิเหรอฮะพีโ่ครว์” เซลรคิทกัเบาๆ เริม่

เสียวแวบๆ ขึ้นมาว่า บางทีโรคประจ�าตัวของชายหนุ่มผู้เป็น
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เหมือนพี่ชายของเขาคนนี้ ที่จริงแล้วอาจไม่ใช่โรค...
“อื้อ!” ชายหนุ่มรับค�าเนือยๆ มือสวมถุงมือฟูๆ กดข้าง

ขมับเบาๆ “ไม่เกิดมาพักหนึ่งแล้วแฮะ ขอโทษที่ท�าให้ตกใจ
นะครับ เอาละ มาถึงห้องรับแขกแล้ว เชิญตามสบายเลยนะ 
เดี๋ยวผมไปยกชามาให้”

“ให้ผมช่วยไหมฮะพีโ่ครว์” เซลรคิเหมอืนจะยงัเป็นห่วง
ทายาทผู้กล้า อีกฝ่ายย้ิมยิงฟันขาวแล้วขยับน้ิวดีดหน้าผาก
เขาอย่างเอ็นดู 

“เป็นแขกก็ไปนั่งดีๆ ไป เดี๋ยวฉันกลับมาพร้อมชาสูตร
พิเศษ ยกแค่ชาไม่ได้ก็ไม่ต้องเป็นผู้กล้าแล้ว”

เขาออกจากห้องไป ปล่อยให้สมาชกิชมรมวจิยัจอมมาร
เลือกที่นั่งจากชุดรับแขกหรูที่อมฝุ่นเหมือนพรมและสิ่งอื่นๆ 
ในบ้านนี ้ไอรนียนืจ้องกระจกบานใหญ่ทีค่ลมุม่านไว้ครึง่หนึง่
อยูห่ลายนาท ีก่อนตัดสนิใจดงึชายม่านลงมาปิดมนัไว้ทัง้หมด

เซลริค โรเซเลีย เคย์เลน เทลก้า เอรูเทีย และเฟรย์ 
นั่งลงบนเก้าอี้ยาว ซิโตรเนล่าเกาะกระจกหน้าต่างมองแปลง
ผักสวนครัวอย่างสนใจ อัซราเอลน่ังเก้าอี้เดี่ยวตัวตรงข้าม 
กบัเรนฟอร์ด ท่ีนัง่ทีโ่ซฟายาวอกีตวัคงเพยีงพอให้แขกทีเ่หลอื
กับเจ้าของบ้านนั่งได้พอดี

“ฝุ่นเพียบจริงๆ แฮะ” อัซราเอลอดพึมพ�าอย่างต�าหนิ
ไม่ได้ นี่มันผิดหลักอนามัยมากๆ เลย

“ปกติตอนเราสองคนไม่อยูก่เ็ป็นแบบนีล้ะค่ะ” โรเซเลยี
เอ่ยเบาๆ “เซลริคกับฉันมาช่วยท�าความสะอาด ดูแลบ้านให้
เขาอยู่เรื่อยตอนปิดเทอม”

ทุกคนนึกภาพเซลริคสวมผ้ากันเปื้อน พยายามท�างาน
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บ้านอย่างแข็งขัน แต่กลายเป็นท�าทุกอย่างเละและต้องให้ 
โรเซเลียมาเก็บกวาดแทน ท่านจอมมารมาเป็นพนักงาน
ท�าความสะอาดในบ้านผู้กล้า มันจะอนาถไปไหน...

เซลริคแบะปากนิดๆ “มันปฏิเสธไม่ออกนี่นา ก็พี่โครว์
ขอมาทั้งที ยังไงฉันโตมาได้ถึงป่านน้ีก็ต้องขอบคุณพี่โครว์
ด้วย”

“หือ?” เสียงงงงวยประสานขึ้นจากรอบทิศ
“เพราะพีช่ายคนนีช่้วยเลีย้งนายมาสนิะ เซลรคิ” ผูต้อบ

ค�าถามกลบัไม่ใช่เซลรคิหรอืโรเซเลยี แต่เป็นท่านทายาทผูก้ล้า
ทีย่งัคงอยูใ่นชดุมาสคอตตวัเดมิและเขน็รถเขน็ไม้ทีม่อีปุกรณ์
ชงชากับของว่างกลับมาในห้อง

“เลีย้ง???!!!” แปดเสยีงแทบจะประสานเป็นหนึง่เดยีว
ทายาทผูก้ล้าช่วยเลีย้งอดตีจอมมาร...มนัน่าจะเป็นช่วย

กะซวกไส้ไม่ใช่เหรอ!

โครว์ยิ้มน้อยๆ พอเก็บแว่นตากันแดดกรอบสีแสบไป
แล้ว ค่อยมองหน้าเขาได้ถนัดใจขึ้นหน่อย 

“เหน็แบบนีผ้มอายตุ้นสามสบิแล้วนา เพราะรูจ้กักบัรคิ 
มานาน เวลาริคหรือเมอริเดียติดงานผมเลยช่วยดูแลเซลริค
ให้ ตอนน้ันผมกย็งัวยัรุน่อยูเ่ลย เซลรคิตอนอายสุองสามขวบ
ก็น่ารักน่าฟัดดี แก้มป่องๆ ยุ้ยๆ น่าหยิก”

เซลริคยกมือประกบแก้มตัวเองทันทีก่อนจะถูกหยิก
ด้วยความมันเขี้ยวอีก 

“พี่โครว์เคยหยิกเล่นจนผมแก้มอักเสบเลยนะ”
“นุ ่มนิ่มน่าจับเหมือนมาร์ชแมลโลว์เลยเผลอตัวไป

หน่อย แต่ฉันก็ซื้อพุดดิงเลี้ยงนายติดต่อกันตั้งเดือนกว่า 
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หายกันแล้วนี่นา”
“ก็ใช่...” เซลริครับค�าเสียงอุบอิบ
ทายาทผู้กล้าเริ่มเทชาลงในชุดชาเงินลวดลายละเอียด

จบัตา แม้เขาจะสวมชดุมาสคอตทีน่่าจะทัง้เกะกะและอุย้อ้าย 
แต่กลับเคลื่อนไหวได้คล่องตัวเกินคาด เขารินชาถ้วยแรกส่ง
ให้เซลริค

“ไม่มีน�้าผึ้ง น�้าตาล แล้วก็นมนะ หมดแล้วไม่มีเวลาไป
ซื้อ”

“ว่าแล้วเชียว”
ผู้กล้าพิลึกยักคิ้วให้เซลริคแล้วเอ่ยเสียงกลั้วหัวเราะ
“ตอนนี้ก็รอนายกับโรเซเลียปิดเทอมมาช่วยแบ่งเบา

งานบ้านอยู่ไง”
“ผมไม่ใช่เบ๊นะพี่โครว์”
“ฉนัรู้ๆ  มนีายมาช่วยกเ็บาแรงไปเยอะจรงิๆ ละ เซลรคิ 

โรเซเลีย ขอบคุณมากนะ”
พอเจอค�าขอบคุณจริงใจตรงๆ เข้าให้ จากที่ตั้งใจจะ

ประท้วงเป็นพิธีเซลริคก็พูดไม่ออก ได้แต่ยิ้มตอบเท่านั้น  
โรเซเลียถอนใจแล้วเปรยว่า “เราสองคนรู้ค่ะว่าคุณยุ่งเพราะ
เล่นคนเดียวหลายบทบาท”

“ฮ่าๆ จริง แต่ฉันเริ่มจะสับรางจนชินแล้วละ”
แกร๊ก!
ประตูห้องรับแขกเปิดออก แต่โถงทางเดินข้างหลังว่าง

เปล่า โครว์ยังรินชาให้ไอรีนอยู่ เขายิ้มนิดๆ แล้วเอ่ยเสียงดัง
ฟังชัดว่า “จะเข้ามาทักทายเซลริคกับโรเซเลียก็ได้ แต่วันนี้
พี่ๆ เขามาท�างาน ไม่ได้มาเล่นหรอกนะ”
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สิ้นประโยคนั้น กระสุนมนุษย์ (?) ขนาดย่อมๆ ก็พุ่ง
เข้าใส่เซลรคิ ท�าเอาโซฟาแทบหงายหลงัหากไม่มนี�้าหนกัของ
เพื่อนคนอื่นช่วยถ่วงไว้

“พีเ่ซลรคิ! คดิถงึจงัเลยค่า” เสยีงเจือ้ยแจ้วของเดก็หญงิ
เล็กๆ คนหนึ่งดังขึ้น อ้อมแขนเล็กจ้อยกอดเซลริคหมับอย่าง
แสนคดิถงึ เธอน่าจะอายรุาวๆ เจด็ปี สวมชดุมาสคอตลกูหมี
เข้าชุดกับโครว์เป๊ะ

แทนที่จะท�าหน้าล�าบากใจ เซลริคกลับย้ิมกว้างแล้ว
ยกมือลูบหัวมาสคอตหมีน้อยอย่างเอ็นดู 

“ไม่ได้เจอกันไม่กี่เดือน เป็นสาวสวยไปแล้วนะ เวนดี้”
เด็กหญิงผมถักเปียสีทองสองข้างหัวเราะอย่างเขินๆ 

แล้วค่อยหนัไปกอดทกัทายโรเซเลยี สาวงามแห่งฟอร์นเบร์ิก
กอดตอบเบาๆ สีหน้าของเธออ่อนละมุนลงอย่างเห็นได้ชัด 
เด็กหญิงตัวเล็กทักทายพี่ชายพี่สาวคนโปรดเสร็จสมใจแล้ว 
จึงเริ่มให้ความสนใจกับแขกแปลกหน้าเป็นครั้งแรก

สีหน้าสดใสของเธอซีดลงทันตา ดวงตาสีฟ้าครามของ
เธอมวีงแสงปรากฏขึน้ล้อมแก้วตาด�าเหมอืนโครว์ เพยีงแต่วง
แสงในตาเธอไม่กะพริบแล้วหายไป มันส่องสว่างอยู่ตรงนั้น
ชัดเจน เธอดึงมือเซลริคกับโรเซเลียออกจากโซฟา แล้วมอง
ไปทางสมาชิกชมรมวิจัยจอมมารด้วยสายตาหวาดระแวงปน
ตื่นกลัว

สายตาเธอจับจ้องอยู่ที่อัซราเอลนานกว่าใครเพื่อน จน
ชายหนุม่เริม่อดึอดั ไม่รูท้�าไมหมาป่าในตวัเขาถงึขูค่�าราม อกี
ฝ่ายเป็นแค่เด็กตัวนิดเดียวเท่านั้นเอง

ป๊อก!
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“โอ๊ย!” เด็กหญิงคราง เมื่อก�าปั้นหลวมๆ เคาะศีรษะ
เธอเบาๆ จากด้านหลัง ร่างเล็กลอยขึ้นจากพื้น โครว์ วาริอัส
ส่ายหน้า แล้วตีหน้าดุใส่เด็กหญิงที่สวมชุดเข้ากับเขา

“เวนดี ้ห้ามเสยีมารยาทกบัแขก พวกเขาเป็นเพือ่นของ
เซลริคนะ”

“แต่ว่า...” เด็กหญิงที่ถูกหิ้วหลังคอเสื้อมาสคอตกลาง
อากาศเบะปากอย่างไม่สบายใจ เป็นภาพที่ตลกน่าดู เหมือน
พ่อหมีหิ้วลูกขึ้นมาอบรมขณะยืนสองขา

ทายาทผู้กล้าดึงร่างเธอมากอด “ป๊ะป๋าไม่ปล่อยให้ใคร
มาท�าร้ายเวนดี้หรอก พวกเขาเป็นเพื่อนของเซลริค จะเป็น
ผู้ร้ายได้ยังไงฮึ”

เด็กหญิงยังมองเพื่อนพ้องของพี่ชายคนโปรดอย่าง 
กล้าๆ กลัวๆ เธอมองเซลริคที่ย้ิมรับรอง และโรเซเลียท่ี 
พยักหน้ายืนยัน ก่อนก้มหน้าลงแล้วพูดเบาๆ ว่า “เวนดี้
ขอโทษค่ะ คุณพ่อปล่อยหนูลงพื้นเถอะ”

“อ้าว! นึกว่าจะอยากอยู่คุยกับแขกอีกหน่อยซะอีก”
“หนูมีละครส�าคญัต้องแสดงสปัดาห์หน้า คณุพ่อต่างหาก

ที่สัญญาว่าจะเป็นคู่ซ้อมให้หนู”
“ก็ท�าตามสัญญาแล้วนะ” โครว์ลืมว่าตัวเองมีแขกไป 

ชั่วขณะ “ดูนี่สิ คุณพ่อหมีมาแล้วไงครับคุณลูกหมี เราซ้อม
กันสามรอบแล้ว เดี๋ยวอีกสามชั่วโมงจะกลับไปซ้อมด้วยนะ”

“เกี่ยวก้อยสัญญา”
“โอเค” 
พ่อลูกสุดประหลาดเก่ียวก้อยสัญญากัน (จะเกี่ยว

อย่างไรก็ไม่อาจทราบได้ ในเมื่อทั้งคู่ยังสวมถุงมือมาสคอต) 
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แล้วเด็กหญิงก็วิ่งทั่กๆ ออกจากห้องไป ดวงตายังคงมีวงแสง
ประหลาดปรากฏอยูเ่มือ่เธอหนัมามองในห้องรบัแขกเป็นครัง้
สุดท้าย

“บางทเีวนดีก้ข็ีร้ะแวงเกนิไปหน่อย แต่เธอเป็นเดก็ดนีะ 
พ่ออย่างผมรับรองได้” โครว์ วาริอัส เอ่ยยิ้มๆ เขาเอียงคอ 
มองแขกท่ีเป็นเพือ่นๆ ของเซลรคิ “จะว่าไปพวกคณุนีก่ม็อีะไร
แปลกๆ จริงๆ ด้วย”

เหล่าอมนษุย์โดยเฉพาะกลุม่ปีศาจขนคอลกุชนั เสยีวไส้
ว่าทายาทผูก้ล้าจะเกดิมองผ่านร่างแฝงของพวกเขามาเหน็ร่าง
จริงเข้า แบบนั้นละเรื่องออกมาไม่สวยแน่

โครว์เอยีงคอมองหน้าทกุคนอย่างละเอยีด มอืลบูปลาย
คางทีม่ไีรเคราบางๆ อยูเ่กอืบนาท ีแล้วเขากย็ิม้กว้าง หวัเราะ
ดังๆ 

“แปลกเหมือนมาจากต่างถ่ินนอกเซลิโอเน่...แต่เป็น 
คนดีแฮะ! เป็นเพื่อนกับเจ้าหนูดวงซวยได้ยืดนี่ก็แปลกที่สุด
แล้วละ ฮ่าๆๆ”

เฮ้อ...สมาชิกชมรมพิทักษ์จอมมารลอบถอนใจโล่งอก
ไปตามๆ กัน โครว์หันไปตอบค�าถามซิโตรเนล่าเรื่องต้น
สมุนไพรข้างนอกอย่างเป็นมิตร ดูเหมือนเขาจะไม่ระแวง 
เดรียอาดตัวน้อย หรืออมนุษย์อีกแปดตน รวมถึงอดีต 
จอมมารที่เริ่มตื่นขึ้นแล้วเลยแม้สักนิด

อัซราเอล เฟรย์ เอรูเทีย และเทลก้าเข้าใจสิ่งที่เซลริค
กับโรเซเลียพูดถึงก่อนตัดสินใจมาที่นี่ในที่สุด

สิ่งที่ท�าให้พวกเขาไม่ต้องกลัวเมื่อเข้าใกล้โครว์ วาริอัส 
ทายาทของผู้กล้าแห่งแสงสว่าง และคุณสมบัติหลักที่ท�าให้
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ชายหนุ่มประหลาดผู้นี้สอบผู้กล้าไม่ผ่าน
โครว์ วารอิสั ไม่มคีวามสามารถในการจบัสมัผสัอมนษุย์
สัมผัสอมนุษย์ของเขาบอดใบ้โดยสิ้นเชิง
วี้...
อัซราเอลย่นจมูก เม่ือเห็นแมลงวันตัวหน่ึงบินวนอยู่

แถวๆ แจกนัดอกไม้เก่าบนโต๊ะรบัแขก มนัเหมอืนเลง็จะโจมตี
ขนมหรือชาของพวกเขา ท่านประธานนึกร�าคาญอยากปา
อะไรใส่ให้มันเงียบ แต่ยังไม่ทันที่เขาจะขยับ...

หมับ!
มือมาสคอตของโครว์คว้าแมลงวันไว้กลางอากาศ แล้ว

ดีดมันออกไปติดใยแมงมุมที่มุมเพดานเหนือตู้โชว์งานลาย
ครามในเสีย้ววนิาที ความเรว็และแม่นย�าระดบันัน้ท�าให้ทกุคน
ตาโตเป็นครั้งแรก

เร็วจนตาอมนุษย์ที่ชินการต่อสู้ยังมองไม่ทัน

โครว์นั่งลงไขว่ห้างสบายๆ “เอาละ เสิร์ฟชาเรียบร้อย
แล้ว มีอะไรอยากถามก็ถามมาได้เลย จะตอบเต็มที่” 

เหงื่อเย็นๆ ซึมบนผิวอัซราเอลเล็กน้อย ไอ้ผู ้กล้า
ประหลาดนี่...ถึงจะเซนส์บอด แต่เรื่องฝีมืออย่างอื่นไม่ได้
กระจอกไปด้วยแฮะ

เคย์เลน ผู้เป็นเลขาฯ หยิบสมุดบันทึกขึ้นมาเตรียมจด 
อซัราเอลตัวแทนผูเ้ตรยีมสครปิต์สมัภาษณ์เป็นผูเ้ปิดฉากถาม
ค�าถามแรก

“ในฐานะทายาทผู้กล้า คุณคิดยังไงกับการคงอยู่ของ
จอมมารครับ”

“หืม” มือสวมถุงมือขนฟูจับช้อนชาคนชาในถ้วยของ 
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ตวัเอง “ค�าถามแรกมากด็เุดอืดเลยแฮะ คดิยงัไงน่ะเหรอ ของ
มนักแ็น่อยูแ่ล้วว่าเป็นศตัรทูีต้่องล้มให้ได้ไง จอมมารคอืหวัใจ
และมันสมองของปีศาจ หากไม่มีจอมมาร ปีศาจก็ไม่อาจ
เคลื่อนไหวเต็มประสิทธิภาพได้ มนุษย์และเผ่าพันธุ์อื่นก็จะ
ปลอดภัยจากการรุกราน เป็นตัวตนที่ปล่อยให้คงอยู่ไม่ได้”

“ท�าไมถึงมีจอมมารกับปีศาจ คุณพอจะรู้ไหมครับ”  
อซัราเอลยงิค�าถามต่อไป เขามคี�าตอบของตวัเองอยูแ่ล้ว เช่น
เดียวกับทุกคนในห้องนี้ แต่แน่นอนว่าค�าตอบจากปากของ
ทายาทผู้กล้าย่อมมีมุมมองต่างจากพวกเขา

โครว์ยกมือขึ้นลูบคาง แล้วยักไหล่ “บอกกันตามจริง
แบบไม่พยายามตกแต่งให้สวยหรกูค็อื มนัเป็นเรือ่งธรรมชาติ 
ละมั้ง ในห่วงโซ่อาหาร มนุษย์ไม่ได้อยู่บนสุดหรอก ปีศาจก็
เหมอืนกนั เราต่างถกูสร้างมาให้รกัษาสมดลุจ�านวนประชากร
กนัเอง เหตุผลเดยีวท่ีผูก้ล้าต่อสูก้เ็พราะปีศาจล�า้เส้นนัน่แหละ 
เราไม่มีนโยบายโจมตีอมนุษย์ที่ไม่มีเจตนาร้ายอยู่แล้ว แต่
ว่า...”

ดวงตาสีฟ้าของโครว์ทอแววเคร่งขรึมเป็นครั้งแรก 
“พวกนอกคอกก็มีอยู่ไม่น้อย พวกที่ไม่ใส่ใจหลักปฏิบัติของ 
ผู้กล้าที่แท้จริง แต่ต้องการแค่ต�าแหน่งและชื่อเสียง พวกนั้น
ไม่มจีติวญิญาณของผูก้ล้า เลวร้ายพอๆ กบัปีศาจหรอืแย่กว่า
เสียอีก”

“จติวญิญาณผูก้ล้านี ่เป็นยงัไงเหรอครบั” คราวนีเ้ฟรย์
เป็นคนถาม

โครว์ วาริอัส ยืดตัวข้ึนเต็มความสูง สีหน้าเคร่งขรึม
แปรเป็นรอยยิ้มที่เปี่ยมด้วยความมั่นใจและศรัทธา “ความ
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แขง็แกร่งของเราไม่ได้มเีพือ่ส�าแดงอ�านาจ แต่มไีว้เพือ่ปกป้อง
ผู้คน และดินแดนอันเป็นที่รัก”

ทัง้ทีน่่าจะเป็นประโยคเฉิม่ๆ ทีพ่บได้ทัว่ไปตามหนงัสอื
นิทานหลอกเด็กแท้ๆ แต่ ณ เวลานี้ ไม่มีใครสักคนนึกอยาก
จะหัวเราะเยาะ หรือวิจารณ์ว่าช่างเป็นประโยคล้าสมัยเจ้า
อุดมคติ สีหน้าและภาษากายของชายหนุ่มตรงหน้ายืนยันว่า 
เขาเชื่อมั่นในทุกพยางค์ที่ตนเอ่ยมาอย่างแท้จริง

ไม่รูท้�าไมตอนนัน้เซลรคิเกดิแรงกระตุน้แปลกๆ ขึน้มา 
เขามีสองเรื่องที่อยากถามพี่โครว์

“พี่โครว์ พี่เคยสู้กับปีศาจหรืออมนุษย์หรือเปล่า”
สีหน้าของทายาทผู้กล้าไม่เปลี่ยน เขาพยักหน้ารับ 
“เคย หลายต่อหลายคร้ังจนนับไม่ถ้วนแล้ว ทั้งที่เป็น

งานและไม่ใช่งาน ถ้าเป็นตัวอันตรายก็จ�าเป็นต้องฆ่า ถ้าแค่
สู้กันเพราะสาเหตุที่ตกลงกันได้ก็ไม่จ�าเป็น ปีศาจบางเผ่าแค่
อารมณ์รุนแรง แต่ไม่เชิงว่าเจตนาร้าย มนุษย์เราอย่าไปแหย่
รังแตนก็พอ”

มอืเลก็ของเซลรคิทีซ่่อนอยูห่ลงัร่างก�าชายเสือ้เชิต้ด้าน
หลังของตนเองแน่น เหงื่อเย็นเฉียบซึมออกมา เมื่อเขาฝืน
ท�าใจปวกเปียกของจอมห่วยให้กล้าพอจะถามค�าถามที่ไม่
อยากเผชิญหน้าที่สุด แต่เขาจ�าเป็นต้องรู้...

เขาไม่ได้อยากได้ค�าตอบจากโครว์ในฐานะผูก้ล้า แต่ใน
ฐานะพี่ชายที่เลี้ยงดูเขามา 

“แล้วอดีตจอมมารล่ะครับ ถ้าพี่มีโอกาสเจอเขา พ่ีจะ
ท�ายังไง”

แกร๊ก!
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ชายหนุ่มวางถ้วยชา สีหน้าสบายๆ เปลี่ยนไปทันที วง
แสงสฟ้ีาปรากฏขึน้ในดวงตาเขา คราวนีม้นัไม่หายไปเหมอืน
ครั้งก่อน แต่เหมือนจะแผ่ขยายทั่วนัยน์ตา เปลี่ยนให้มันเป็น
สีฟ้าเจิดจ้า 

“อดีตจอมมารทรราชไร้พ่าย แม้กลับมาเกิดใหม่ก็ยัง 
ดื้อด้าน ตะกายกลับไปหาอ�านาจเดิมเสมอ สาวกผู้ภักดียังมี
ไม่น้อย พวกนั้นพยายามสุดตัวที่จะสร้างราชามารตนนั้นขึ้น
มาอีกครั้ง ประกอบทั้งพิธีบูชายัญ ลักพาตัว และเรื่องชั่วช้า
นับไม่ถ้วน

“ถ้าได้เจอเข้าจริงๆ ละก็ ปล่อยไว้ไม่ได้เด็ดขาด ไม่ว่า
จะอยูใ่นร่างอ่อนแอแค่ไหน ไม่ว่าจะเป็นคนดแีค่ไหน จะปล่อย
ให้ต้นอ่อนแห่งความชั่วร้ายเติบโตไม่ได้ จ�าเป็นต้องสังหาร
เท่านั้น”

แปล๊บ!
ความปวดร้าวแล่นเข้าจูโ่จมกลางใจของเซลรคิทนัท ีเขา

รู้อยู่แล้ว...ว่าพี่โครว์ที่รักความยุติธรรมยิ่งชีพจะตอบอย่างไร 
เพื่อปกป้องคนจ�านวนมาก ผู้กล้าไม่มีทางเลือกอื่นนอกจาก
ฆ่าเขา ความเสี่ยงที่จะปล่อยให้ทรราชไร้พ่ายคืนบัลลังก์มัน
สูงเกินไป

“โอ๊ะ!” เซลริคเซไปเล็กน้อย เมื่อมือขนฟูๆ ของโครว์
ตบปุๆ ลงบนหัวเขา

ชายหนุ่มยิ้มกว้างเห็นฟันขาว “ไม่ต้องห่วงนะเซลริค  
พี่ชายคนนี้รับรองจะปกป้องนายเอง! ปีศาจอะไรนั่นปล่อย 
ให้เป็นหน้าที่มือโปรอย่างฉัน นักเรียนอย่างนายสนใจเรียน
ไปเถอะ ฉันไม่วาดหวังไกลถึงขนาดอยากเห็นนายฉลาดเลิศ
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จนเป็นประธานนักเรียนหรือรัฐมนตรี แต่ฉันอยากเห็นนาย
มีชีวิตที่มีความสุข เข้าใจ๋!”

ชายคนนีร้กัเซลรคิเหมอืนเป็นสายเลอืดเดยีวกนั ความ
จริงข้อนี้ประทับแน่นเข้าไปในใจชมรมวิจัยจอมมารทุกคน

“ขอบคุณฮะ พี่โครว์” เซลริคยิ้มตอบคู่สนทนา ใจหนึ่ง
เขามคีวามสขุ แต่กเ็จบ็ปวดไปด้วย เมือ่รูว่้าหากเขายงัมุง่หน้า
เดินบนเส้นทางสู่การเป็นจอมมารเพื่อแก้ค�าสาปให้พ้นจาก
วงจรทีต้่องถกูฆ่าไม่จบไม่สิน้ สกัวนัหนึง่จะต้องปะทะกบัชาย
คนนี ้พีช่ายทีร่กัเขามาก แต่กม็องว่าตวัตนของเขาสมควรถกู
ก�าจัด

“ออกนอกเรือ่งไปไกลเลย กลบัมาประเดน็หลกัดไีหม” 
เทลก้ายิ้มกว้าง แล้วชะโงกมองโพยสัมภาษณ์ของอัซราเอล 
“นี่ๆ  พีช่าย บอกมาหน่อยส ิอาวธุอะไรเจ๋งสดุเวลาจะไปปราบ
ปีศาจ ดาบ เคียว ธนู หรือปืน”

“ห!ึ เรือ่งน้ีน่ะเหรอ” โครว์หรีต่าลง มอืรดูซปิพงุมาสคอต
หมีแล้วดึงเอาวารสารพิมพ์สีปึกหนึ่งออกมาแผ่บนที่ว่างบน
โต๊ะรับแขก มันคือวารสาร ฮีโร รายสัปดาห์ “ต้องนี่เลย ฉัน
ให้สัมภาษณ์และเขียนคอลัมน์ลงหนังสือต่อเนื่องกันมาเกิน
ห้าปีแล้ว ของแบบน้ีมนัต้องพลกิแพลงสาวน้อย อาวธุทีด่ย่ีอม
ต้องมีจิตวิญญาณตรงกับผู้ใช้ด้วย เราต้องใฝ่หาวัตถุดิบด้วย
ตัวเอง!”

ดูเหมือนเทลก้าจะพบนักสะสมอาวุธตัวจริงให้แล้ว  
เซลริคยิ้มแห้งๆ ให้สีหน้าตกตะลึงของเพื่อนๆ คนอื่น 

“คือว่า พี่โครว์น่ะ เห็นแบบนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเสาะ
หาวัตถุดิบสร้างอาวุธเลยนะครับ”
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“ช่าย” เจ้าตัวยืดอกรับค�าชมหน้าตาเฉย “ฉันกับแก๊ง
สหายศาสตรา เราเป็นหน่วยผู้กล้าเสาะหาวัตถุดิบเจ๋งๆ มา 
สร้างอาวุธปราบมาร”

“ได้ยินว่าอาวุธของผู้กล้า คุณสมบัติต่างกับของนักล่า
ปีศาจใช่ไหมครับ” เอรูเทียถามบ้าง ดวงตาสีสนิมวาวขึ้น
ราวกับเจ้าตัวเริ่มสนใจจะตักตวงข้อมูลบางอย่าง

“ใช่ส ิเพราะว่าวตัถดุบิหนึง่ละ สองกก็รรมวธิสีร้าง สาม
น่าจะอยู่ที่เทคนิคการต่อสู้กับวิธีใช้” โครว์ยกมือขึ้นเหมือน
ก�าลังนับนิ้วอยู่ในมือมาสคอต “ผู้กล้าต่อสู้เพื่อปกป้อง แต่ 
นักล่าปีศาจ...เป้าหมายของพวกเขาต่างกัน”

“ฆ่าตามสัง่ รบัจ้าง แล้วกบ็างทเีพือ่หาชิน้ส่วนทีต้่องการ
จากอมนษุย์กม็ใีช่ไหมล่ะ” เทลก้าเอ่ยตรงๆ แต่ท�าให้คนอืน่ๆ 
สะดุ้งเฮือก ดีนะ ที่เป็นงานเก่าของเทลก้า ไม่ใช่งานปัจจุบัน 

โครว์วางถ้วยชาทีว่่างเปล่าลงแล้วชะโงกมองนาฬิกาบน
ผนงั “ยงัพอมเีวลาสกัสองชัว่โมง อยากชมแกลเลอรอีาวธุกบั 
ห้องภาพบรรพบรุษุฉันไหมล่ะ ถ้ายงัเหลอืเวลาจะพาไปดโูซน
ฝึกฝนด้านหลังด้วย พวกนั้นเป็นของจริง ไม่ใช่ของโชว์”

“โซนฝึกฝน!” คราวนีเ้ป็นเรนฟอร์ดทีต่าวาวขึน้มาแทน 
“ผมอยากเหน็นะ ยดืเวลาเพิม่สกัสบินาทแีล้วขอโผล่หวัเข้าไป
ดูหน่อยนะ...นะ”

ทายาทผู้กล้าหัวเราะเสียงใส “อาฮะ ถ้ามีเวลาเหลือ 
ละก ็ทีจ่รงิจะแวะมาพรุง่นีอ้กีรอบกไ็ด้นะ ฉนัน่าจะพอมเีวลา
ถ้าไม่มีงานด่วนอะไรเข้า”

“เจ๋ง!”
ทุกคนเริ่มเดินต๊อกๆ ตามหลังไกด์กิตติมศักดิ์เข้าไป
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ด้านในคฤหาสน์ อซัราเอลยงัประกบถามโน่นถามนีจ่ากโครว์
ตามสคริปต์ เรนฟอร์ดกับเทลก้ากระดี๊กระด๊ากับทัวร์พิเศษ 
เฟรย์ เอรูเทีย และไอรีน สนใจส�ารวจรอบคฤหาสน์มากกว่า 
ขณะที่เคย์เลน เซลริค และโรเซเลีย เดินรั้งท้าย

โฉมงามกับเจ้าชายกระจิ๋วชินกับบ้านนี้จนเห็นทั่วทุก
ซอกมุมมาต้ังหลายปีแล้ว ถึงรู้ว่าจะมีแต่ของน่าต่ืนตาตื่นใจ 
แต่อารมณ์ว่าเห็นบ่อยๆ ตอนมาท�าความสะอาด ของเจ๋งๆ ก็
ท�าให้เซ็งได้เหมือนกัน 

เคย์เลนเดินรั้งท้ายเพราะเหตุผลอื่น เขาเป็นห่วงความ
รูส้กึเซลรคิ โรเซเลยีเองกเ็ช่นกนั แม้เซลรคิจะยงัยิม้แย้มปกติ 
แต่เธอรู้ดีว่าเขาก�าลังอดทนอย่างสุดความสามารถ ใจหนึ่ง 
เซลรคิคงอยากร้องไห้ เมือ่รูว่้าวนัหนึง่อาจต้องจบัอาวธุฆ่าฟัน
พีช่ายทีเ่ลีย้งเขามา หนึง่ในสาเหตทุีโ่ครว์ตดัสนิใจว่าจะปล่อย
อดีตจอมมารไว้ไม่ได้ก็เพราะต้องการปกป้องเขาด้วย

เซลรคิส่งยิม้ให้เพือ่นสนทิและเพือ่นสาวแต่วยัเยาว์ “พี่
โครว์ไม่สังเกตจริงๆ ด้วย แต่แบบนี้ก็คงบอกเขาไม่ได้ละมั้ง 
ต้องรอจนกว่าจะถึงเวลานั้น...”

เคย์เลนคิดตรงกับใครหลายๆ คนที่นึกสงสัยว่าหาก
โครว์เลี้ยงเซลริคมา เขาไม่เคยเห็นปานบนหลังเซลริคหรอก
หรือ 

ค�าตอบคือ ไม่
เซลรคิพบกบัโครว์ วารอิสั เมือ่โครว์อายสุบิห้าปี เซลรคิ 

อายุสองขวบ ก่อนพบโรเซเลียราวๆ หนึ่งปี ช่วงแรกที่เซลริค
ยังเล็ก ริคกับเมอริเดียไม่เคยฝากเลี้ยงเซลริคเกินสามหรือสี่
ชั่วโมง โครว์จึงไม่มีโอกาสเห็นแผ่นหลังของเซลริค
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หลังเซลรคิโตขึ้นอีกนิด เขากเ็รยีนรู้ทีจ่ะปกปิดปานบน
หลงัตนอย่างสดุความสามารถ ปฏเิสธและหลกีเลีย่งทกุอย่าง
ที่มีความเสี่ยงจะเผยปานที่อาจท�าให้เขาถูกฆ่า ย่ิงหลังพบ 
โรเซเลีย มีเธอช่วยปกปิดปานให้เมื่อเขาพลาดท่า ความลับ
ของเขาจึงยังเป็นความลับเรื่อยมาจนตอนนี้

เซลริคไม่อยากจินตนาการเลยว่า หากวันที่เขาต้อง
เผชิญหน้ากับพี่โครว์ในฐานะจอมมารกับผู้กล้ามาถึงจะเป็น
อย่างไร

พี่โครว์คงจะเกลียดเขาอย่างที่ไม่เคยเกลียดอะไรมา
ก่อนเลย แม้จะปวดร้าวไม่แพ้กัน แต่เพราะพี่โครว์มีเวนดี้ มี
เพ่ือนพ้องทีมสหายศาสตราให้ปกป้อง คมดาบทีเ่ขาเคยชืน่ชม
มาตลอดจะกลายเป็นอาวุธที่พร้อมสังหารเขาอย่างแน่นอน

ทว่า...เขาถอยไม่ได้เหมือนกัน ในเมื่อตอนนี้ชีวิตไม่ใช่
ของเขาคนเดียว เขาเลือกสู้แล้ว แม้ศัตรูจะมีพี่โครว์รวมอยู่
ด้วย ถึงปวดใจปางตาย เขาก็ถอยไม่ได้

ถ้ายอมแพ้ เขาจะสูญเสียมากยิ่งกว่าชีวิตตัวเอง เขาจะ
ท�าร้ายเพือ่นๆ ทกุคน จะท�าให้โรสเจบ็ปวด...ดงันัน้แม้จะรูว่้า
สิ่งใดรออยู่ข้างหน้า เขาจะฝืนก้าวต่อไป เขาก็มีผู้คนที่อยาก
ปกป้องเหมือนกันนี่นา

“เซลริค มานี่มา” โครว์กวักมือเรียกเซลริค 
หนุ่มร่างเล็กขมวดคิ้ว “อะไรอีกล่ะครับ”
แขนแกร่งคล้องรอบคอเซลริคอีกรอบ “ไหนๆ ก็จะพา

แขกทวัร์แลว้ นายมาเปน็ผูช้ว่ยฉนัมา ทวนความจ�าซวิา่ยงัจ�า
ทุกอย่างได้ดีหรือเปล่า ถ้าจ�าได้ดี ฉันมีพุดดิงรอยัลคาราเมล
อยู่ในตู้เย็นปราณรุ่นใหม่ล่าสุด ฉันจะยกให้นายหมดเลย”
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ถึงจะสนใจรางวัล แต่เซลริคก็ได้แต่ครางดังๆ ต่อให้
ความจ�าเขาไม่โหว่เป็นรูพรุนเพราะค�าสาป แต่ให้จ�าทุกอย่าง
เกี่ยวกับรูปวาดเจ็ดสิบห้ารูป อาวุธเกือบสองร้อยชิ้น ไอเทม
ผู้กล้าทั้งเก๊ทั้งจริงอีกล้นห้อง ใครจะไปจ�าได้หมดฟะ!

ขบวนทัวร์บ้านผู ้กล้าเดินตัดผ่านห้องโถงกลางที่มี
ระเบียงใหญ่ล้อมรอบ สูงขึ้นไปถึงชั้นสี่อันเป็นชั้นบนสุด 
แสงแดดช่วงบ่ายส่องผ่านยอดโดมใสลงมากระทบพื้นพรมท่ี
ปูลาดทับกระเบื้องลายเรขาคณิตด้านล่าง สะท้อนข้ึนไปบน
ริ้วธงทิวของสมาคมผู้กล้า และตราเศียรยูนิคอร์นที่มีดวง
ตะวันอยู่เบื้องหลัง ตราประจ�าตระกูลผู้กล้าวาริอัส

ในเงามืดของเสาหินต้นใหญ่บนระเบียงชั้นสาม เด็ก
หญิงผมเปียในชุดลูกหมีขนฟูจ้องมองลงไปในหมู่แขกด้วย
สายตาระแวงปนครุ่นคิด มือเล็กก�าแน่น เธอรูดซิปถอดชุด
มาสคอตออก แล้วยกมือตบๆ ชุดกระโปรงทันสมัยให้เข้าที่
เข้าทาง ดวงตาสีฟ้าส่องสว่างด้วยความหมายมั่น

เธอจะปกป้องทุกคนจากปีศาจเอง ปีศาจร้ายที่แฝงตัว
มากับแขกของพี่เซลริคตนนั้นจะต้องได้รับบทเรียน

ทายาทผู้กล้าไม่ได้มีแค่คุณพ่อคนเดียวสักหน่อย!

วำบ!
แสงแวววาวจากวตัถตุรงหน้าท�าให้เซลรคิต้องหยตีาสดุ

ฤทธิ์ แวมไพร์ อันเดด และมนุษย์หมาป่า ที่อ่อนไหวกับแสง
ถึงกับต้องเบือนหน้าหนี เจ ้าของบ้านและคอลเล็กชัน
ประหลาดยิ้มยิงฟันขาว ขณะดันแว่นตาด�าที่เอามาจากไหน
ก็ไม่รู้ขึ้นไปบนดั้งจมูกโด่ง
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“ชุดเกราะมิธริล แร่แสงสว่าง เคลือบสารสะท้อน
เวทมนตร์จากไซลูเรีย ฉันตั้งชื่อว่า ไชน์นิงสตาร์ เรียกสั้นๆ 
ว่า ไชนี่ ก็ได้นะ

มเีสยีงครางเบาๆ ดงัขึน้จากรอบทศิทาง เซลรคิไม่แน่ใจ
ว่าเป็นเพราะความสว่างเว่อร์ทะลุโลกของชุดเกราะ หรือ
เพราะพี่โครว์ตั้งชื่อเล่นเห่ยๆ ให้เกราะของตัวเองกันแน่ คน
เดียวที่เหมือนจะชอบความวิบวับทะลุขีดจ�ากัดนี้คือเคย์เลน 
เซลริคลอบภาวนาขออย่าให้เคย์เลนนึกครึ้มไปหาของแบบนี้
มาไว้ในห้องเขาเลย

“ได้ใช้จรงิบ้างหรอืเปล่าครบัเนีย่ คอืว่ามนักด็แูขง็แกร่ง
อยู่หรอก แต่เด่นซะ” เรนฟอร์ดถามพลางยกมือบังแสง

ไหล่กว้างในชดุมาสคอตของชายหนุม่ลูล่งเลก็น้อย เขา
ดนับานประตตููเ้กบ็ชดุเกราะปิดจนสนทิแล้วตอบด้วยน�า้เสยีง
แสนเศร้าว่า “ไม่ได้ใช้เลย...คือเรื่องคุณภาพไม่มีใครเถียงว่า 
ยอดเยี่ยม แต่เขาว่ามันเด่นไป ไม่อนุญาตให้ใช้งานจริง งาน
ศิลปะสวยๆ แบบนี้พวกผู้กล้าที่ดีแต่ทะลวงฟันบางกลุ่มไม่
เข้าใจหรอก”

บางทีสมาคมผู้กล้าอาจจะคิดถูกแล้วก็ได้...

สมาชกิชมรมวจิยัจอมมารเหน็พ้องต้องกนั ชดุเกราะที่
สว่างโร่ยิ่งกว่าหลอดไฟพลังปราณข้ันสูงสุด ใส่ไปสู้ที่ไหน 
ก่อนมาถึงสนามรบถ้าปีศาจไม่หนีไปซะก่อน ก็คงนั่งหัวเราะ
ท้องคัดท้องแข็งด่าว่าแฟชั่นมนุษย์โคตรเห่ย

โครว์ยกมือลูบปลายคาง เขากลับมามีสีหน้าร่าเริงอีก
ครั้งได้รวดเร็วจนน่าตกใจ

“ไม่เป็นไรๆ นอกจากไชน่ีแล้ว ฉันยังมีชุดเกราะใน 
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คอลเล็กชันอีกเพียบเลย!” พูดจบชายหนุ่มก็ดึงเชือกสีทอง 
ที่ข้างเตาผิงใหญ่สุดห้องโถง ผ้าม่านสีน�้าเงินที่ปิดทับก�าแพง
ทั้งสองด้านเลื่อนออกโดยอัตโนมัติ เผยให้เห็นตู้กระจกโชว์
ชุดเกราะเรียงกันสามชั้น พร้อมป้ายทองเหลืองบอกชื่อและ
คุณสมบัติของเกราะแต่ละชุด

เซลริคกับโรเซเลียที่เคยเห็นทุกอย่างมาก่อนแล้วไม่ได้
ตื่นเต้นนัก แต่เพื่อนๆ คนอื่นๆ แม้แต่อัซราเอลยังทึ่งจนต้อง
เดินขึ้นบันไดวนไปส่องดูชุดเกราะแต่ละชุดใกล้ๆ

บางชุดตีจากเหล็ก บางชุดเย็บจากหนัง บางชุดมีแค่
ครึง่ตวั และบางชดุกเ็ป็นแค่เสือ้คลมุพลิว้ๆ ธรรมดา นอกจาก
เป็นผู้กล้าอัธยาศัยดี มิตรสหายเยอะแล้ว โครว์ยังเป็นนัก
สะสมและสรรหาวตัถดุบิตวัยง จนมคีนจากวงการผูก้ล้าหรอื
นักล่าปีศาจแวะเวียนมาขอยืมอาวุธแปลกๆ หรือชุดเกราะ
พิเศษอยู่เนืองๆ

เซลรคิถอนใจเมือ่นกึถงึเหตกุารณ์เมือ่ครัง้เขาอายไุด้สกั
ห้าขวบ มผีูห้ญิงสวยแต่ตวัใหญ่มหมึาคนหนึง่แวะมาหาพีโ่ครว์
เพือ่ขอยมืดาบปีกแห่งท้องนภาและโล่เกลด็มงักร เธอคงไม่ใช่
เพือ่นโดยตรงของพีโ่ครว์ แต่ได้คนรูจ้กัแนะน�ามาอกีทอดหนึง่ 
หลังเจรจากันไม่นาน พี่โครว์ก็หยิบเอกสารอะไรไม่รู้ให้เธอ
กรอกและเซ็นชื่อ

นักรบสาวคนน้ันย่ืนฟ่อนธนบัตรหนาจนน่าจะตบใคร
ตายได้ให้พี่โครว์อย่างไม่ลังเลสักอึดใจ เธอจากไปพร้อมกับ
อาวุธ และเอามันกลับมาคืนในสัปดาห์ต่อมา

ธุรกิจเช่า-ยืมอาวุธอย่างไม่เป็นทางการของพี่โครว์ม ี
ชื่อเสียงไม่ใช่น้อย พี่ชายอารมณ์ดีของเขาคงรวยกว่านี้หาก
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เปล่ียนใจเลกิเป็นผูก้ล้าแล้วหนัมาเป็นนกัธรุกจิแทน แต่สงสยั
จะไม่มีทางเป็นเช่นนั้น ในเมื่อ ผู้กล้า ไม่ได้เป็นแค่อาชีพของ
โครว์ วาริอัส แต่เป็นส่วนหนึ่งของตัวตนของเขา

“เกราะสายลมซลิเฟรน” เอรเูทยีจ้องชดุเกราะอ่อนสเีงนิ
ประดับด้วยอัญมณีสีเขียวอย่างลืมตัว แม้จะดูเหมือนเกราะ
ของเจ้าชายผู้สูงศักดิ์ที่ไม่มีเครื่องป้องกันอาวุธหนัก แต่
คุณสมบัติของเกราะที่ลงคาถาจากไซลูเรียและผสมพลัง
ลึกลบัของนกัอญัเชญิภตู ท�าให้ใครกต็ามทีส่วมเกราะชดุนีจ้ะ
เคลือ่นไหวได้ดงัสายลม จดัเป็นของแรร์ระดบัห้าดาวทีแ่ม้แต่
แวมไพร์อายุหลายร้อยปียังต้องตาวาว ได้เห็นใกล้ๆ แบบนี้
นับว่าโชคดีเหลือหลาย

“เอรูเทีย ฉันว่าเจ้านี่เจ๋งกว่าอีก!” เทลก้ายิ้มเผล่พลาง
ชี้เกราะสีด�าแดงหน้าตาโฉดจนไม่เหมือนเกราะผู้กล้า ป้าย
ทองเหลืองสลักชื่อ บลัดลัสต์ สรุปคุณสมบัติย่อๆ ไว้ว่า เพิ่ม

พลงัป้องกนัและโจมตสีองร้อยเปอร์เซน็ต์ แต่มผีลให้ผูใ้ช้เข้า

สู่ภาวะขาดสติหลังสวมครบทุกชิ้นราวๆ สิบนาที

เรนฟอร์ดยืนเมียงมองอยู่แถวชุดเกราะธาตุไฟ ไอรีน
เอาแต่จ้องเกราะสะท้อนเวทราวกบัพยายามแกะว่าเกราะชัน้ดี
ชุดนัน้ใส่เวทมนตร์อะไรลงไปบ้าง เฟรย์เดนิลอยชายอยูแ่ถวๆ 
เกราะล่องหน ซโิตรเนล่าก�าลงัถามโครว์เกีย่วกบัเกราะพฤกษา
ทีซ่่อมแซมตัวเองและงอกเกราะชดุใหม่ได้ อซัราเอลก้มๆ เงยๆ 
อยู่แถวเกราะธาตุความมืด และสุดท้ายเคย์เลน ยังเป็นคนดี
ทีไ่ม่ลมืงาน จดทกุอย่างทีค่ดิว่ามปีระโยชน์ลงสมดุไว้ทัง้หมด

หลังดื่มด�่ากับชุดเกราะแล้ว โครว์ก็พาทุกคนเข้าสู่ห้อง
คอลเล็กชันอาวุธ อัซราเอลกลับเข้าสู่การสัมภาษณ์อีกครั้ง 
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เขาลืมตัวไปสนิทในห้องชุดเกราะ จึงตัดสินใจว่าจะไม่พลาด
อีก โครว์ให้ความร่วมมือตอบค�าถามเป็นอย่างดีขณะเดินน�า
แขกไปชมอาวุธชิ้นโปรดของเขาราวสิบชิ้น

ดาบ กริช ธนู ปืน และพลอง เป็นอาวุธหลักของโครว์ 
วาริอัส แต่เอาเข้าจริงเจ้าตัวหยิบจับอะไร แม้แต่ไม้ถูพื้นหรือ
ก้อนหิน ก็คงเป็นอาวุธได้หมดมากกว่า

“กระบีอ่ยูท่ีใ่จ แม้กิง่ไผ่กไ็ร้เทยีมทาน!” ท่าน (ทายาท) 
ผูก้ล้ายกประโยคดงัจากหนงัสอืชดุหนึง่มาพดูอย่างมัน่ใจเกนิ
ร้อย

ถ้าหากไม่เหน็ความไวเหนอืมนษุย์ของเขาในห้องนัง่เล่น
ก่อนหน้าน้ี สมาชกิชมรมวจิยัจอมมารเกนิครึง่คงสรปุในหวัว่า 
หมอนี่มันบ้า แต่เพราะรู้ว่าคนคมในฝักรายน้ีน่าจะมีคมจริง
ไม่ใช่ดาบกุด ดังนั้นสิ่งที่เอ่ยมาคงไม่เกินจริงสักเท่าไร

โครว์แยกอาวุธที่ตนใช้บ่อยไว้อีกห้องหนึ่งเพื่อความ
สะดวกในการดแูลรกัษา หลงัเขาแนะน�าอาวธุทีใ่ช้เป็นประจ�า
พอสังเขป อัซราเอลก็ถามตามสคริปต์ไปว่า

“ต้ังแต่ต่อสูใ้นฐานะทายาทผูก้ล้ามา มกีารต่อสูค้รัง้ไหน
ที่รู้สึกว่ายากมากๆ ไหมครับ”

เจ้าของบ้านย่นจมูก พยายามร้ือข้อมูลในสมองเต็มท่ี 
ก่อนตอบ 

“วอร์เด็นผู้กลืนกิน น่าจะเป็นภารกิจที่ยากที่สุด”
“วอร์เดน็!!!” เสยีงจากสมาชกิชมรมวจิยัจอมมารอย่าง

น้อยสามคนประสานกันดังลั่นโดยมิได้นัดหมาย
เทลก้า ไอรีน และซิโตรเนล่า ทั้งสามคนหน้าซีดลง

อย่างเห็นได้ชัด
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“รู้จักเหรอ ใครน่ะ” เซลริคผู้ไม่ค่อยรู้อะไรถามอย่าง
งนุงง เขาแปลกใจท่ีสงัเกตว่านอกจากตวัเองแล้วมเีพยีงเคย์เลน 
เรนฟอร์ด และเฟรย์เท่านั้นไม่รู้จักชื่อ วอๆ อะไรนั่น

อัซราเอลยิ้มฝืดๆ เหมือนจะพยายามคุมสติตัวเอง 
“วอร์เดน็ ผูก้ลนืกนิ เป็นสมนุมอืซ้ายของราชนัฝนโลหติ ราชา
มารตนปัจจุบัน”

“เป็นไอ้เลวที่กลืนกินทุกอย่างที่ขวางหน้า” เทลก้าเอ่ย
เสียงรังเกียจ “นักล่าปีศาจเสร็จมันไปไม่รู้เท่าไรแล้ว แต่ที่แย่
กว่านิสัยกินเรียบคือ มันจะได้ทั้งความทรงจ�าและความ
สามารถของคนที่มันกินเข้าไปด้วย”

เซลริครู้สึกคลื่นไส้ขึ้นมาทันที แต่ดูเหมือนความเลว
ทรามของวอร์เด็นจะยังมีมากกว่านั้น

ซิโตรเนล่าผู้ไม่เคยออกปากพูดจาเชิงลบกับใครถึงกับ
เอ่ยว่า “เป็นปีศาจทีน่่ารงัเกยีจและเป็นศตัรหูมายเลขหนึง่ของ
ภตูแห่งพงไพรและอสรูธาตไุม้ มนักนิพวกเขาเข้าไปเพือ่เสรมิ
พลังฟื้นตัวไร้ขีดจ�ากัดให้ตัวเอง”

“แยกร่างคนที่กินเข้าไปออกมาเป็นหุ่นเชิดได้อีกด้วย 
เป็นศัตรูที่สู้ล�าบาก เสมอกันก็จริง แต่ก็แทบเอาตัวไม่รอด
แน่ะ” โครว์เอ่ยด้วยสีหน้าเหมือนปวดท้อง “ดีนะที่ตอนน้ัน
ภารกจิของมนัล้มเหลว มคี�าสัง่ให้ถอนตวั ประกอบกบัหน่วย
ไอเทมของเรามีของดีมาช่วย ไม่งั้นความเสียหายของกลุ่ม 
ผู้กล้าในวันนั้นคงร้ายแรงกว่านี้อีก”

“ของดี?” เซลริคเอียงคอ
โครว์วางมือลงบนศีรษะของเด็กหนุ่ม “ความลับทาง

ราชการ ถึงเป็นเซลริคก็บอกไม่ได้หรอก เอ้า! หนุ่มแว่นคน
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นั้นน่ะ มีค�าถามอื่นอีกไหม”
อัซราเอลยิ้มจืดๆ “บางค�าถามคงไม่จ�าเป็นแล้วละครับ 

ขอข้ามไปที่หัวข้อสุดท้ายว่าอยากฝากอะไรกับเด็กรุ่นหลัง 
ดีกว่า”

“อ้าว? นึกว่าจะถามลงรายละเอียดเก็บสถิติความเจ๋ง
อย่างเช่น เคยปราบโกเลมหนิหรอืแวมไพร์ไหมเสยีอกี” โครว์
ท่าทางผิดหวัง

ยิ้มจืดจางของอัซราเอลเหมือนจะยิ่งเลือนลงกว่าเดิม 
“คุณโครว์ วาริอัสครับ สถิติอื่นๆ ไม่จ�าเป็นแล้วละครับ ใน
เมื่อคุณสู้กับวอร์เด็น...ฟอลเลนสี่ปีกแล้วยังรอดชีวิตมาได้”

เซลริคอ้าปากค้าง 
ฟอลเลนสี่ปีก!!! พี่โครว์เนี่ยนะ ก็รู้ว่าเก่ง แต่ถึงขนาด

เสมอกับฟอลเลนสี่ปีกนี่มัน...เอ่อ เหนือความคาดหมายไป

ไกลเลยแฮะ แสดงว่าปีกเดียวอย่างเขา แถมยังมนุษย์ไม่ใช่

จอมมารไม่เชงิ แค่พีโ่ครว์ดดีขีม้กูใส่ทเีดยีวกค็งได้ไปเกดิใหม่

อีกรอบแล้ว

ทายาทผู้กล้าหัวเราะเขินๆ “ตอนนั้นอารมณ์ก�าลังกรุ่น
เลยใส่เต็มที่ยิ่งกว่าปกติอีกน่ะ กลับมาแล้วสลบไปตั้งสามวัน 
ท�าไงได้...เจ้านัน่กนิเป้าหมายทีฉ่นัตามล่ามานานเข้าไปนีน่า”

เซลริคกับโรเซเลียสะดุ้งเฮือกสุดตัว เงามืดพาดผ่าน
ใบหน้าเซลริคทันควัน ขณะที่โรเซเลียมองต�่าลงอย่างเดา 
ไม่ถูกว่าเธอคิดอะไรอยู่ พวกเขารู้ว่าเกิดอะไรข้ึน ตอนนั้น 
พวกเขาอายสุบิขวบ และแม้จะผ่านมาถงึเจด็ปีแล้ว ทัง้เซลรคิ
และโรเซเลียก็ไม่มีวันลืมสีหน้าร้าวรานแทบขาดใจของโครว์
ในวันนั้นได้เลย
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โครว์เอื้อมมือไปหยิบกล่องไม้ใบเล็กลงมาจากช้ันวาง
ของข้างตะเกยีงโบราณ เขาเปิดกล่องโชว์สิง่ทีอ่ยูข้่างในให้แขก
ดูอย่างไม่อิดเอื้อน

ในกล่องบุผ้าสีด�า มีสิ่งที่คล้ายกรงเล็บหรือเขี้ยวสัตว์
ความยาวเกือบสิบเซนติเมตรอยู่เพียงชิ้นเดียว 

“เขี้ยวอะไรน่ะ” เรนฟอร์ดกะพริบตาปริบๆ
“ตัวใหญ่” เคย์เลนออกความเห็นสั้นๆ
ดวงตาเทลก้าเบอืนไปทางอซัราเอล เธอบงัคบัให้ตวัเอง

กลบัมาจ้องวตัถใุนกล่องอกีครัง้ แม้ในใจก�าลงัว้าวุน่เลก็ๆ เธอ
ดอูอก เอรเูทยีกด้็วย และแน่นอนว่าอซัราเอลต้องรูต้ัง้แต่แวบ
แรกอยู่แล้ว

“กรงเล็บมนุษย์หมาป่าใช่ไหมครับ” ท่านประธาน
นักเรียนเอ่ยเสียงสุภาพ สงบผิดคาดทั้งที่เทลก้ากลัวแทบ
ขาดใจว่าเขาจะฉุนขาดจนเผลอแปลงร่าง มนษุย์หมาป่ามนีสิยั
ปกป้องพวกพ้องสงู แม้จะมาจากคนละฝงู พวกเขากม็แีนวโน้ม
จะเข้าข้างพวกเดียวกันมากกว่าเผ่าพันธุ์อื่น

ตั้งแต่เห็นและสูดกลิ่น อัซราเอลก็รู้อะไรหลายๆ อย่าง
ที่คนอื่นนอกจากมนุษย์หมาป่าด้วยกันแล้วคงไม่มีทางรู้

เจ้าของกรงเล็บเป็นผู้ใหญ่เต็มตัว ถ้าเทียบกับมนุษย์
อายนุ่าจะอยูใ่นช่วงวยัสีส่บิต้นๆ กลิน่เลอืดทีเ่หลอืจางๆ บอก
ชัดว่า เจ้าตัวมาจากทางเหนือ ความสูงในร่างมนุษย์หมาป่า
คงเกือบสองเมตร มีสุขภาพดีเยี่ยม แม้ไม่ใช่จ่าฝูงแต่ระดับ
ความสามารถก็ใกล้เคียง

“บอรสิ แห่งกนีา อาชญากรระดบัหนึง่” โครว์เอ่ยพลาง
คลึงปลายนิ้วกับกรงเล็บนั้นเบาๆ “ก่ออาชญากรรมสะเทือน
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ขวัญไว้ถึงยี่สิบหกคดี หกคดีเป็นการท�าร้ายร่างกาย ที่เหลือ
เป็นฆาตกรรม เจ้าหมาป่าโรคจตินัน่ตดิใจเนือ้มนษุย์เลยออก
ล่าเหยื่อทุกๆ คืนเดือนเพ็ญ ฉลาดแล้วก็ว่องไวสมกับท่ีเคย
ร่วมสงครามจอมมารใต้ธงของราชันฝนโลหิต ฉันอยู่ในทีม
ตามล่าด้วย เกอืบจะจบัได้มนักห็นไีป ตอนนัน้ฉนัอายยุงัน้อย
เลยประมาทความสามารถของมนษุย์หมาป่าโตเตม็วยัเกนิไป

“เหยื่อรายสุดท้ายของมันคือภรรยาของฉันเอง เจ้านั่น
ตามกลิ่นของฉันไปถึงโรงแรมที่ฉันกับเธอพักอยู่ เธอถูกกัด 
และเสียชีวิตเพราะร่างกายรับเชื้อมนุษย์หมาป่าไม่ได้”

ความเงียบแผ่กระจายทั่วห้องพร้อมกับกระแสแห่ง
ความพรัน่พรงึ หนึง่ในห้าสบิความตายทีผู่ค้นไม่อยากได้มาก
ที่สุดย่อมมีการถูกฆ่าโดยมนุษย์หมาป่า และอาการช็อกเมื่อ
ร่างกายปฏิเสธเชื้ออสูรกลายร่างรวมอยู่แน่แท้

เป็นความตายที่เจ็บปวดและสยดสยอง...
โครว์เก็บกล่องวางไว้บนชั้นวางของเหมือนเดิม เขายัง

มียิ้มเศร้าๆ ระบายอยู่บนริมฝีปาก
“แต่อย่างน้อยตอนนี้มันก็ไปท�าร้ายใครอีกไม่ได้แล้ว  

เอลิซาไปสวรรค์แล้ว ขอบคุณเทพเจ้าที่เธอได้ยาของสมาคม
ผูก้ล้าช่วยถงึจากไปอย่างไม่ทรมาน ถงึเจบ็ปวดจนรูส้กึเหมอืน
ตายทั้งเป็น แต่ฉันยังมีเวนดี้ มีเซลริค กับหลายๆ คนให้
ปกป้อง ดังนั้นฉันยังล้มไม่ได้ จนถึงลมหายใจสุดท้ายของฉัน 
ฉันจะสู้ เพื่อไม่ให้ใครต้องเสียน�้าตา ไม่ต้องมีสามีที่สูญเสีย
ภรรยา หรือลูกที่สูญเสียแม่ไปกับความบ้าเลือดของพวก
ปีศาจอีก 

“ฉันอยากจะปกป้องอนาคต น่ันแหละคือหัวใจผู้กล้า
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ส�าหรับฉัน”
ไม่มใีครกล้าพดูอะไรหลงัจากนัน้ แต่ทกุคนชืน่ชมจติใจ

อันแข็งแกร่งของบุคคลตรงหน้าอย่างแท้จริง

เวลำสำมชั่วโมงผ่ำนไปอย่ำงรวดเร็ว พวกเขำเพิ่งชม
ห้องสมุดคาถาไปได้ไม่ถึงครึ่ง ยังไม่ทันโผล่เข้าไปดูสถานท่ี
ฝึกฝนด้านหลัง โครว์ก็ต้องขอตัวไปท�าตามสัญญาที่ให้ไว้กับ
ลูกสาว

“ได้เวลาซ้อมละครแล้วละ สายไปนดิหน่อยด้วยซ�้า แต่
ไว้พรุ่งนี้แวะมาอีกนะ สัญญาว่าจะเตรียมของว่างอร่อยๆ ไว้
ให้”

เจอสีหน้าเป็นมิตรและค�าเชิญเปี่ยมไมตรีขนาดนั้นเข้า 
ต่อให้ใจหินก็คงปฏิเสธล�าบาก ผู้กล้าในชุดมาสคอตโบกมือ
ส่งแขกจากหน้าประตบู้าน เขายงัคงตะโกนลาเซลรคิกบัโรเซเลยี
อย่างสนิทสนม มองทุกคนด้วยสายตาเอ็นดู

โดยไม่รู ้เลยว่าเด็กนักเรียนกลุ่มน้ีไม่ใช่เด็กธรรมดา
อย่างที่เขาเห็น...

ทั้งหนุ่มน้อยที่เป็นเหมือนน้องชายแต่แท้จริงเป็นร่าง
กลับชาติมาเกิดของจอมมาร ทั้งอมนุษย์ตนอื่นๆ ที่อันตราย
จนไม่สมควรละเลย รวมถึงปีศาจเผ่าเดียวกับที่ท�าลาย
ครอบครัวเขายับเยิน

อัซราเอลระบายลมหายใจหนักๆ ถ้าไม่ใช่เพราะโครว์
คาดหวังจะอวดห้องสมุด ประกอบกับให้ข ้อมูลที่ เป ็น
ประโยชน์กับเซลริคอย่างมากละก็ เขาก็คิดว่า ตัวเองไม่โผล่
มาพรุ่งนี้เลยจะดีกว่า...
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“ฉนัอยากรูว่้านายคดิยงัไง หนุม่แว่น ชือ่อซัราเอลสนิะ 

นายหัวไว ถกทฤษฎีสนุกดี ไว้มาจ้อกันต่อสักหน่อยดีกว่านะ 

นานๆ จะหาเพื่อนคุยถูกคอเจอสักคน”

โครว์เอ่ยไว้ตอนอยูใ่นห้องสมดุพร้อมกบัจบัมอืเขาเขย่า
เบาๆ เป็นการแสดงมิตรภาพ ทายาทผู้กล้าไม่รู้เลยว่า มือที่
จับอยู่นั้นแท้จริงคือกรงเล็บแบบเดียวกับที่สังหารภรรยาเขา

ธรรมชาติมนุษย์หมาป่าก็เอนเอียงไปทางน้ันอยู่แล้ว 
โหยหาการต่อสู้ การฆ่าฟัน ล่าเหยื่อทั้งที่แข็งแกร่งและ
อ่อนแอเพื่อเติมเต็มความกระหายเลือดเนื้อของตน และ
เพราะอย่างนัน้เขาถงึจะพยายามอย่างทีส่ดุทีจ่ะเป็นมนษุย์ให้
เต็มที่

เขาไม่อยากท�าร้ายใครอีกแล้ว...

“ห้องน�้ำว่ำงแล้วครับ” เสียงเนิบๆ ของเคย์เลนลอย
เข้ามากระทบโสตประสาทของหนุ่มๆ ชมรมวิจัยจอมมาร  
เซลริคกับเรนฟอร์ดก�าลังน่ังเล่นเกม OX ที่ท�าจากเจลลีรส 
ผลไม้ เฟรย์นอนอ่านวารสารสบายๆ อยูบ่นฟกูปพูืน้ เอรเูทยี
คงยังอาบน�้าอยู่ และอัซราเอลนั่งอยู่บนขอบปูนของหน้าต่าง 
มือยังจับปากกาจดบนเอกสารสรุปบทสัมภาษณ์บนโต๊ะพับ 
แต่สายตากลับเหม่อลอย

“อัซราเอล” เคย์เลนเรียกประธานนักเรียนอีกครั้ง 
นอกจากเซลริคที่เป็นเจ้าของบ้าน พวกเขาจัดคิวเข้าห้องน�้า
สองห้องด้วยการจบัไม้สัน้ไม้ยาว เฟรย์เป็นคนแรก เรนฟอร์ด
เป็นคนทีส่อง เอรเูทยีคนทีส่าม เคย์เลนคนทีส่ี ่และอซัราเอล
เป็นคิวสุดท้าย
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ดวงตาสีน�้าตาลอ่อนของสุภาพบุรุษหมาป่ายังว่างเปล่า 
จนกระทั่งเจลลีรูปตัวโอพุ่งแหวกอากาศมาหาเขา มือไวขยับ
คว้ามันไว้ได้กลางอากาศก่อนแปะหน้าผากเขาไม่ถึงสองนิ้ว

“บ๊ะ! พลาดซะได้” เรนฟอร์ดส่งเสียงจึ๊กจั๊กในล�าคอ
อย่างเสียดาย

“ว่างนกัหรอืไง” อซัราเอลนิว่หน้าแล้วดดีเจลลคีนืไปหา
เจ้าของ

อิฟริทผู้รักขนมกินเล่นยืดตัวข้ึนงับเจลลีเคี้ยวหงับๆ 
แล้วบอกตรงๆ อย่างไม่รกัษาน�้าใจว่า “สงสารเคย์เลนทีเ่รยีก
นายไปอาบน�้าตั้งหลายรอบแต่นายดันมัวแต่เหม่อลอยเป็น
พระเอกนิยาย”

คิ้วเรียวเลิกสูงขึ้น อัซราเอลไม่รู้ตัวเลยว่าเขาเหม่อไป
นานแค่ไหน เขาหันไปขอโทษเคย์เลน คุยฝากงานเอกสาร
เล็กน้อย แล้วหอบผ้าเช็ดตัวกับชุดนอนเดินไปทางห้องน�้าที่
ยังว่างอยู่

เซลริคมองตามแผ่นหลังของเพื่อนที่น่าจะมีสติที่สุดมา
ตลอดไปอย่างเป็นห่วง 

“ว่าแล้ว...กังวลจริงๆ ด้วย”
“คิดมากท�าไม จริงอยู่ว่าเป็นฝีมือมนุษย์หมาป่า แต่

ไม่ใช่เจ้าหวัเรยีบแปล้เป็นคนท�าสกัหน่อย กเ็หมอืนกบัมอีฟิรทิ
เลวตนหนึ่ง จะเหมาว่าทุกตนเลวหมดมันก็ไม่ใช่” เรนฟอร์ด
เอ่ยเสียงหงุดหงิดแล้วโยนเจลลีเข้าปากโดยไม่สนว่าเซลริค
ก�าลังจะชนะ

นี่อาจเป็นข้อความแสดงเจตนาดีที่สุดที่เรนฟอร์ดเคย

พูดถึงอัซราเอลเลยละ...สามหนุ่มที่เหลือในห้องคิดตรงกัน
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เฟรย์วางวารสารลงข้างตัวแล้วเปรยเบาๆ ว่า “ถึงอย่าง
นัน้จะห้ามไม่ให้เขาคดิมากกย็ากละครบั เขามาทีฟ่อร์นเบร์ิก
อยู่กลางหมู่มนุษย์ ก็คงเหมือนกับคุณเอรูเทีย คุณเรนฟอร์ด 
ที่มาเพื่อแฝงตัวและฝึกฝนกลมกลืนกับมนุษย์ แต่กรณีเขา
มันค่อนข้างรุนแรง เพราะเขาก�าลังฝืนธรรมชาติสายเลือด 
ตัวเอง”

“หมาป่ามันก็ไม่ใช่พวกใจเย็นนี่นะ” เรนฟอร์ดคิดดังๆ 
ตาม “แล้วท�าไมถึงต้องพยายามฝืนขนาดนั้นด้วย”

แวบหนึง่เซลรคิรู้สกึเสยีวแปลบทีห่ัวใจ เขาปวดใจแทน
เพื่อนก็จริง แต่ความรู้สึกแบบน้ีมัน...ใครกัน ชาโดว์? ไม่
หรอก หมอนัน่ไม่อ่อนไหวขนาดนัน้ หรอืจะเป็นราวนิ สการสู

อดีตจอมมารไม่มีโอกาสได้คิดต่อ เพราะค�าถามที่เรน-
ฟอร์ดเพิ่งถามลอยๆ อย่างไม่มีเจตนาร้าย กลับได้ค�าตอบ 
น่ากลัวผิดคาดกลับมา 

“นายเคยเข้าไปในฝันอซัราเอลบ้างไหม เผือ่จะเหน็ราก
ความกังวลของหมอนั่น”

สีหน้าของไนต์แมร์รูปงามยากจะอธิบายว่าอยู ่ใน
อารมณ์ใด ภายในส่วนที่เป็นเฟรย์ มอร์เฟียส ก�าลังหม่น 
หมอง แต่หวัใจไนต์แมร์ มารกนิฝันร้ายกลบัลกุโชนด้วยความ
ปรีดา

“เคยแค่ครัง้เดยีวครบั และผมสญัญากบัตวัเองว่าจะไม่
เข้าไปอกีเลย มนัเตม็ไปด้วยอาหารเลศิรสส�าหรบัผมจรงิ แต่
เจือมากับความรู้สึกอื่นที่ท�าให้ร่างมนุษย์ผมปวดร้าวไปด้วย
เกินกว่าจะทนไหว”

“ความรู้สึกอะไรน่ะ” เซลริคถามเบาๆ ทั้งที่เขาเหมือน
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จะรู้ค�าตอบดีอยู่แล้ว
“ความรู้สึกผิดครับ เขาท�าอะไรบางอย่างลงไปในอดีต 

และนั่นเป็นชนวนที่ท�าให้เขาเกลียดภาคมนุษย์หมาป่าของ 
ตัวเองเหลือเกิน”

เกดิอะไรขึน้กบัอซัราเอลก่อนเขาจะมาทีว่ทิยาลยัฟอร์น-
เบร์ิกกนัแน่ แม้ทกุคนจะสงสยัสิง่เดยีวกนักไ็ม่มใีครกล้าถาม
ออกมาดังๆ ทุกคนก็มีเร่ืองที่ตัวเองไม่อยากพูดถึงกันทั้งนั้น 
จึงต้องเคารพความลับของคนอื่นโดยปริยาย

เซลริคถอนใจหนักๆ แล้วยกมือกอดอก “ถ้าเขาไม่
สบายใจแบบนี้ พรุ่งนี้ให้พักอยู่บ้านดีกว่าหรือเปล่าน่ะ”

“ถึงนายบอก เจ้าบ้านั่นเป็นโรคความรับผิดชอบข้ึน
สมอง ยงัไงกค็งดือ้ไปจนได้อยูด่”ี เรนฟอร์ดเอ่ยพลางย่นจมกู 
“ไม่เป็นไรน่าเซลรคิ หมอนัน่มนัดแูลตวัเองได้ ไม่ต้องห่วงเกนิ
ไปหรอก ห่วงมากเดี๋ยวมันก็โมโหเอา”

“อือ...” อดีตจอมมารตอบรับเบาๆ เขากับเคย์เลนแยก
กลบัไปนอนอกีห้องเหมอืนเคย พวกเขายงัมวีนัหยดุเหลอือกี
สองวัน พรุ่งนี้กับมะรืนนี้ ก่อนชีวิตจะเต็มไปด้วยเรื่องวุ่นวาย
ในรั้วโรงเรียนอย่างเคย

ปีศาจหิมะหลับปุ๋ยไปแล้ว ไอขาวๆ ลอยออกจากร่าง
แผ่วๆ เซลริคลุกไปปิดระบบปราณปรับอากาศแล้วกลับมา
นอนที่เตียง ถึงจะบอกว่านอน แต่ดวงตาของเขายังมอง
เพดานอย่างครุ่นคิด

ไม่รู้ท�าไม ทั้งที่ไม่น่าจะมีอะไรแท้ๆ เขากลับรู้สึกไม่
สบายใจอย่างบอกไม่ถูก

“เซนส์ดีนี่เซลริค” เสียงคุ้นหูดังขึ้น
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เซลรคิแทบจะเด้งขึน้จากเตยีง “ชาโดว์! หายไปไหนมา
ตั้งหลายวัน”

“โทษที ฉนัหลบัเพลนิไปหน่อยระหว่างรอนายกลบัจาก

เกมแห่งความฝัน”

“จะฝึกต่ออีกหรือเปล่า...” เซลริคถามอย่างระแวง
เสยีวหาวของชาโดว์ดงัเตม็สองหเูขา แต่เขายงัคงนัง่อยู่

บนเตียงตัวเองเหมอืนเดมิ ไม่ได้ถกูดดูสตไิปทีเ่กาะต้นไม้แก้ว
เหมือนคราวก่อนๆ

“วันนี้ไม่ดีกว่า พรุ่งนี้หรือมะรืนอาจจะ นายเป็นห่วง

หมาน้อยนั่นสินะ”

“อือ้! ฉันไม่เคยเหน็เขาเหม่อขนาดนัน้มาก่อนเลยนีน่า”
เซลริคสัมผัสได้ถึงน�้าหนักของมืออบอุ่นที่ลูบผมเขา

เบาๆ เหมือนผู้ใหญ่ก�าลังปลอบเด็ก 
“ฉันห้ามนายไม่ได้หรอก นายมันใจดีผิดชาวบ้าน แต่

จ�าไว้นะเซลริค ทุกคนย่อมมีความลับและด้านมืดของตัวเอง

กนัทัง้นัน้ นัน่เป็นการต่อสูข้องพวกเขา นายจะช่วยได้ต่อเมือ่

เขาอนญุาตให้นายช่วยเท่านัน้ ต่อให้เป็นเจ้านาย ไปสอดเรือ่ง

นั้นก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาหรอก”

“พูดอย่างกับเป็นประสบการณ์ตรง”
“ก็จริงส่วนหนึ่งละ นอนเถอะเซลริค นายยังต้องการ

เรี่ยวแรงส�าหรับพรุ่งนี้อีกเยอะ” ชาโดว์เอ่ยเบาๆ
เซลรคิหลบัตาลงแล้วครางเบาๆ ในล�าคอ “นัน่สนิะ ถ้า

แวะไปดูสนามฝึกของพี่โครว์ ต้องโดนจับออกก�าลังกายโหด
หรือท�าอะไรบ้าๆ อีกแน่เลย”

ชาโดว์ปล่อยให้เซลรคิจมสูห้่วงนทิราโดยไม่ได้บอกอะไร
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เขาเพิ่มเติม 
บางที...สิ่งที่รออยู่มันอาจจะมากกว่าที่นายคาดไว้ก็ได้

นะ เซลริค

คืนเดียวกัน ณ คฤหำสน์ผู้กล้ำ
ประตูห้องโถงสุดทางเดินของช้ันใต้ดินแง้มออกช้าๆ  

ผูเ้ปิดระวงัอย่างยิง่ไม่ให้เสยีงเอีย๊ดอ๊าดของประตเูก่าเตอืนให้
ใครบางคนรู้ตัว

แสงสีฟ้าจากตะเกียงเวทมนตร์ส่องกระทบช้ันวางของ
และตู้อมฝุ่นจ�านวนนับไม่ถ้วน คัมภีร์และอุปกรณ์ผนึกมาร
วางกระจายอยู่เต็มห้องอย่างไม่เป็นระเบียบนัก ขาคู่เล็กก้าว
ข้ามม้วนพรมเก่าๆ ไปทีก่�าแพงด้านในสดุ ช่องระหว่างเสาหก
ต้นมีแท่นบูชาหินเล็กๆ สามแท่น แต่ละแท่นมีวัตถุแปลกๆ 
วางอยู่

มือเล็กลังเล แต่สุดท้ายก็ตัดสินใจคว้าสร้อยคอเงิน
ประดับอัญมณีนกฟีนิกซ์สีฟ้ามาจากแท่น เธอยัดมันลงใน
กระเป๋ากระโปรงชดุนอน เดนิออกจากห้องแล้วปิดประตตูาม
หลังอย่างเงียบเชียบ


