


Bell 1
นิทานก่อนนอนของปีศาจ I

– Scarlett Remnants -

กาลครัง้หนึง่นานมาแล้วในหมูบ้่านเลก็ๆ อนัห่างไกล 
ยังมีปีศาจตนหนึ่งเติบโตขึ้นในหมู่มนุษย์ ชาวบ้านจิตใจดี 
ไม่เคยกังขาว่าปีศาจจะท�าร้ายใคร แต่หารู้ไม่ว่าปีศาจก็คือ
ปีศาจ สญัชาตญาณดรุ้ายลบล้างกนัไม่ได้ เมือ่ปีศาจเตบิใหญ่
ก็ท�าลายบ้านเรือน ฆ่าชาวบ้าน กลืนทั้งหมู่บ้านหายไปจน
เหลือแต่ซาก 

จากน้ันมา มนุษย์จงึถอืเอานทิานนีเ้ป็นบทเรยีน จงอย่า
ไว้ใจปีศาจ เพราะหายนะจะมาเยอืนอย่างไม่อาจหลกีเลีย่งได้

แต่ว่า...แทบไม่มใีครสงสยัเลยว่า นทิานเรือ่งนัน้อาจจะ
เป็นเรื่องโกหก

ผมได้กลิน่ของความชืน้ เสยีงกงัวานของผูค้นจ�านวน
มากฟังไม่ได้ศัพท์ ลมเย็นที่พัดผ่านลูกกรงกรีดผิวหนังที่โผล่
พ้นแนวเสื้อผ้าขาดวิ่น

ผมครางเบาๆ เมื่อแผลที่แผ่นหลังด้านขวาและข้อมือ
ซ้ายเจบ็แปลบขึน้มา เลอืดยงัคงไหลซบิ แต่แผลสมานตวัแล้ว 
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ใครบางคนรักษาผมแค่เพื่อไม่ให้ผมตายเร็วเกินไปนัก ผม 
ไม่อาจขยับมือแตะแผลได้ เพราะสองมือถูกล่ามโซ่เส้นหนา
โยงไว้เหนือศีรษะ

ตึก...ตึกตัก...ตึกตัก...ตึกตัก
หวัใจของผมเต้นรวัแรงขึน้ เมือ่ได้ยนิเสยีงฝีเท้ากระทบ

หินใกล้เข้ามา ผมจ�าเสียงแก่ชราในกลุ่มคนนั้นได้ดี และจ�า
เสียงห้าวลึกของชายอีกคนที่ตามนางมาได้แม่นยิ่งกว่า

ตึกตัก ตึกตัก ตึกตัก ตึกตัก
ก้อนเนื้อในอกผมเต้นแรงขึ้นอีก แรงขึ้นอีกจนผมรู้สึก

เจ็บหน้าอก ร่างกายที่บาดเจ็บเย็นเฉียบ แข็งเกร็ง ผมรู้จัก
ความรู้สึกเช่นนี้ดี มันคือสิ่งที่เรียกกันว่า ความหวาดกลัว

ผมกลัว... 
นิว้มือผมขยบัเกรง็ แต่แล้วสมัผสัเยน็ของโลหะชิน้เลก็ๆ 

ที่พันรอบโคนนิ้วนางซ้ายก็ท�าให้ผมสงบลง
หัวใจที่สูบฉีดเลือดด้วยความประหวั่นพรั่นพรึงเต้น 

ช้าลง และช้าลง จนเป็นปกติ
ผม...เปลีย่นไปจากเมือ่สบิกว่าปีก่อนแล้ว ผมไม่ใช่เดก็

เลก็ๆ ทีส่บัสนและปวดร้าว ตวัผม ณ เวลานีม้สีิง่ส�าคญัทีต้่อง
ท�า ดังนั้นจะปล่อยให้ความกลัวครอบง�าไม่ได้

ประตูเปิดออกพร้อมกับร่างใหญ่ของชายสวมหน้ากาก
สองคน คนที่สามก้าวเข้ามาพร้อมกับกุญแจ เขาไขกุญแจที่
พันธนาการมอืของผมออกจากโซ่ใหญ่ แต่ห่วงกญุแจมอืเหลก็
หนายังตรึงมือทั้งสองของผมไว้ด้วยกัน

“ไป!” ใครคนหนึ่งผลักหลังผมให้ออกเดิน
สติของผมพร่าเบลอหลังจากก้าวออกจากอาคารหิน 
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วิหารของซีบิลคูนารี ผู้พยากรณ์และแปลวจนะของเทพเจ้า
ประจ�าเผ่า เช่นเดียวกับภาพที่ผมมองเห็นผ่านตาข้างเดียว 
ที่เหลืออยู่ แม้ผมรู้ว่าก�าลังเดินอยู่บนเส้นทางปูด้วยหิน แต่
ทุกอย่างรอบข้างเหมือนเป็นร้ิวสีวุ่นวาย ราวกับงานศิลปะที่
ยุ่งเหยิงของเทพเจ้าผู้โลเล

ก้อนหนิกระแทกเข้าทีร่่างผมเหมอืนกบัไม่มตีวัตน ร่าง
ผมชาจนไม่รู้สึกอะไรแล้ว แค่ก้าวไปข้างหน้ายังเป็นเรื่อง
ยาก...หินที่ปาถูกหน้าผากเมื่อกี้เจ็บน่าดู...ใครก็ไม่รู้ปาถูก
แผลที่หลังผม 

เจ็บ...
สติที่เลื่อนลอยของผมกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวอีกครั้ง 

เมื่อรู้สึกว่าแขนถูกรั้งสูงเหนือศีรษะอีกครา คราวน้ีผมไม่ได้
ถูกผูกไว้กับก�าแพงหิน แต่เป็นเสาหินสีด�ามะเมื่อมต้นใหญ่ 
ผมจ�าลวดลายที่บ่งบอกถึงนรกและสวรรค์ตามความเชื่อ
โบราณของเผ่าบนผิวเย็นเฉียบของมันได้

เสาต้นน้ีเป็นส่วนประกอบของเชงิตะกอนบชูาไฟท่ีใช้ใน
งานเทศกาลสรรเสริญเทพเจ้าทุกคืนพระจันทร์เต็มดวงของ
เดือนเจ็ดและเก้า เสาโบราณนี้ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงติดทะเลที่
เราเรยีกกนัว่า อนัลาซา หรอืภาษากลางเรยีกว่า ผาแห่งพนัธ-

สัญญา นามของลานบูชา และลานเพชฌฆาตส�าหรับปีศาจ
เยี่ยงตัวผม

เท้าของผมถูกล่ามติดกับเสาเช่นกัน ใต้ฝ่าเท้าเปล่า
เปลือยเต็มไปด้วยบาดแผลทั้งเก่าและใหม่ ผมสัมผัสได้ถึง 
กิง่ไม้แห้งและฟืนท่ีตัดจากต้นไม้หนามมพีษิกองสมุทบักนัจน
เหมือนถูกตรึงอยู่บนเนินสูง จากที่ตรงนี้ผมเห็นผู้คนจ�านวน
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มาก
ชาวบ้านที่ผมเคยมองจากที่ไกลๆ ในป่านั่นเอง
ความพรั่นพรึงระบายอยู่บนใบหน้าของพวกเขา ความ

เคียดแค้นอาบเคลือบดวงตา และความอาฆาตสิงสู่ในวาจา
ผมท�าบาปใหญ่หลวงเม่ือเกิดมาบนโลกน้ี พวกเขา 

ไม่ต้องการเหน็ผมอนัเป็นทัง้ความอบัอายขายหน้าและความ
หวาดกลัวของพวกเขาอีกต่อไป

ร่างแก่ชราที่กุมไม้เท้าหงิกงอประดับมณีสีแดงก�่าที่ผม
เคยเห็นครั้งแรกเมื่อยังเยาว์วัยก้าวออกมาตรงหน้าชาวบ้าน
ทัง้หลาย เสือ้คลมุสม่ีวงปักลายเมฆบนยอดผาสะบดัปลวิตาม
สายลมยามสนธยา เครือ่งประดบัทองส่งเสยีงกรุง๋กริง๋ราวกบั
ระฆังลมนับสิบ

นางคือ ซีบิลคูนารี ผู้พยากรณ์
ดวงตาสีน�้าข้าวขุ ่นมัวเหลือบข้ึนมองผม ริมฝีปาก 

เหีย่วย่นเอ่ยเสยีงเยน็เยยีบว่า “เราทกุคนมาชมุนมุในวนันีเ้พือ่
เป็นสกัขพียานพธิสี�าคญั ปีศาจทีเ่ราปล่อยให้หลดุรอดไปเมือ่
สิบแปดปีก่อนจะถึงกาลอวสานแล้ว ขอให้ความเลวทราม
ต�่าช้าของวิญญาณดวงนี้หลุดออกจากเลือดเนื้อของชาวเรา”

ผมไม่แน่ใจว่าหลังจากน้ันนางพูดอะไรบ้าง ผมฟังไม ่
รูเ้รือ่งอกีแล้ว ในเมือ่จติของผมสองฝ่ังก�าลงัต่อสูอ้ย่างรนุแรง 
ฝ่ายหนึ่งที่เต็มไปด้วยความกลัวขอร้องให้ผมร�่าไห้ กรีดร้อง
กับสิ่งที่ทราบดีว่าจะหนีไม่พ้น 

...อกีฝ่ายทีแ่ขง็แกร่งกว่าบอกให้ผมอดทนเพือ่ไม่ให้เสยี
การใหญ่

ประโยคสุดท้ายของแม่เฒ่ากรีดลึกลงกลางใจ “เจ้า 
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ผู้สังหารได้แม้แต่สตรีที่เจ้าหลอกลวง และฆ่าได้แม้แต่บุตร
ปีศาจของตนเอง ควรจะถูกสาปชั่วกัปกัลป์!”

ชายคนหนึง่ก้าวออกมาจากฝงูชน เขาสวมชดุด�าทัง้ร่าง 
เส้นผมสแีดงเข้มตัดสัน้แทบตดิหนงัศรีษะ ดวงตาสเีขยีวอ่อน
ตามแบบฉบับชาวไฮม่าห์เคลือบไว้ด้วยความรู้สึกที่ยากจะ
อ่านได้

โกรธ กลัว เคืองแค้น และตื่นเต้น ริมฝีปากที่มีรอย
บากเล็กที่มุมปากซ้ายบิดเป็นรอยยิ้มแสยะ

“คราวนี้ไม่มีคนช่วย แกหนีไปไหนไม่ได้อีกแล้ว” เขา
ยกมีดขึ้นสะกิดเลือดที่ฝ่ามือตัวเอง สะบัดมือแรงๆ ทีหนึ่ง 
แล้วหยดเลือดก็กระเซ็นลงมาบนกองกิ่งไม้ 

หัวใจที่สงบนิ่งของผมเริ่มเต้นรัวแรงขึ้นอีกครั้ง
ตึกตัก ตึกตัก ตึกตัก ตึกตัก
เลอืดของชายชดุด�าแตกเปรยีะเป็นประกายไฟ ผมรูด้.ี..

รู ้ดีเกินไปว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อไป เปลวไฟสีแดงฉาน 
ร่ายร�าบิดเปลี่ยนเป็นสีทอง สีขาว และฉีกแยกร่างของมัน 
แพร่กระจายบนกิ่งไม้เป็นแถบเพลิงสีฟ้าอันไร้ปรานี

“เราขอสาปแช่งเจ้า ร่างอวตารแห่งความชัว่ร้าย!” เสยีง
แหบปร่าของหญงิชราแทรกข้ึนมาท่ามกลางเสยีงร้องสาปแช่ง
ของคนนับร้อย ฝนก้อนหินยังคงลอยมากระทบร่างผม 

แต่ใจของผมกลบัจดจ้องสลบัไปมากบัสองสิง่ สิง่ส�าคญั
ที่ผมต้องท�าตอนนี้ และเปลวไฟเบื้องหน้า

ผมเกรง็ตัวเมื่อเปลวไฟแรกสัมผสัร่างของผม รู้ดีว่ามัน
เป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น

“ลาขาดละนะ ราวิน สการูส” ชายชุดด�าดีดนิ้ว แล้ว
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ทัศนวิสัยของผมก็ถูกกลืนกินด้วยสีฟ้าของเปลวไฟมัจจุราช
เจ็บ... 
ร้อน...
ร้อนเหลือเกิน

“อ๊ากกก!!!”
เสยีงกรดีร้องกลางดกึปลกุให้หลายชวีติตืน่จากหลบัใหล 

อาคารทั้งหลังสว่างไสวด้วยแสงไฟพลังปราณ เด็กชายและ
เด็กหนุ่มในชุดนอนหลากรูปแบบกรูกันไปหาต้นเสียง หน้า
ห้องนอนที่ประตูเปิดค้างไว้คร่ึงหน่ึง อาจารย์ผู้เข้าเวรดูแล
หอพกัอุม้ร่างเลก็ทีเ่กรง็ด้วยความเจบ็ปวดขึน้จากพืน้ไปนอน
บนเตียงชั้นล่าง เด็กหนุ่มผมสีเงินผู้เป็นรูมเมตส่งแก้วน�้าให้
เพื่อนของเขาจิบอย่างเป็นห่วง

“เจ็บหรือไม่สบายตรงไหนรึ เซลริค” อาจารย์การ์เซีย 
อีนิกม่า ผู ้ยังคงสวมชุดนอนตัวยาวสีเขียวตองตัดฉับกับ
เส้นผมสีส้มที่ถักเป็นเปียหลวมๆ ปกติบรรดานักเรียนชาย 
คงหวัเราะก๊ากกบัรบิบ้ินลายหน่อมแน้มของอาจารย์หน้าใหม่ 
และตุ๊กตายัดนุ่นที่ยังนั่งอยู ่บนไหล่เขา แต่คืนนี้ไม่มีใคร 
ข�าออกในเมื่อสถานการณ์ไม่เอื้ออ�านวย

“ผมไม่เป็นไรครับ...อาจารย์” เซลริค เรมิงตันตอบ 
ขณะที่มือเล็กซีดดันร่างข้ึนน่ังบนเตียง “แค่ฝันร้ายเองครับ 
เลยกลิ้งตกเตียง” 

การ์เซียถอนหายใจ แล้วชะโงกมองศีรษะที่ท่าทาง 
พรุ่งนี้จะปูดโนขึ้นมาอย่างไม่ต้องสงสัย “ร้องซะขนาดน้ัน 
ท�าให้ตกใจหมดเลย อยากได้ชาหรือยาอะไรไหม อาจารย์จะ
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ไปหาให้นะ”
“ไม่เป็นไรครับ” จอมห่วยที่น่าเอ็นดูของคนส่วนใหญ่ 

ส่งยิ้มสวยให้ แม้ใบหน้าจะแทบไร้สีเลือด แต่ดวงตาสีน�้าตาล
อ่อนฉายแววใจสู้ออกมาชัดแจ้ง “น่ังพักสักแป๊บก็หายแล้ว 
ขอโทษนะทุกคนที่ท�าให้ตกใจ”

การ์เซีย อีนิกม่า พ่อมดพันหน้าในคราบไร้พิษภัย 
เพ่งมองหนุม่น้อยผ่านแว่นตาเฉิม่ๆ ของเขาอยูห่ลายนาท ีเขา
ดึงมือเซลริคมาตรวจชีพจร เอามือแนบหน้าผากตามวิสัยครู
ประจ�าห้องพยาบาล แล้วก็ถอนหายใจหนักๆ ออกมา

จ�าใจยอมรับว่าเด็กนักเรียนคนนี้ไม่ได้มีอะไรผิดปกติ
นอกจากตกใจกลัวสุดขีดเพราะความฝัน

ที่จริงแล้วเขามีข้อสันนิษฐานอีกอย่าง แต่พูดถึงมัน 
ไม่ได้ เพราะอาจารย์การ์เซียไม่ควรจะเป็นอะไรมากไปกว่า
อาจารย์ธรรมดาในสายตาของทุกๆ คนในวิทยาลัยแห่งนี้  
ในตัวราชามารผู้เริ่มตื่นจากหลับใหลมีความเปลี่ยนแปลง 
บางอย่าง

“ถ้ามีอะไรผิดปกติอีกรีบบอกอาจารย์เลยนะ” เขาเอ่ย
เสยีงนุม่นวล เกบ็ความสงสยัของตนไว้ตามล�าพงั เซลรคิพยกั
หน้า อาจารย์หน้าใหม่ยิ้มน้อยๆ ฝากให้เคย์เลนดูแลเซลริค
ต่อ แล้วจึงต้อนเด็กนักเรียนที่มามุงดูกลับห้องไป “ไม่มีอะไร
แล้ว เซลริคแค่ฝันร้าย กลับไปนอนพักผ่อนเถอะครับ”

นักเรียนบางคน เช่น เรนฟอร์ด เฟรย์ เอรูเทีย และ
อซัราเอลอยูร่ัง้ท้าย พวกเขาไม่ได้ถามหรอืแสดงอาการห่วงใย
เซลริคเกินระดับเพื่อนร่วมชมรม เพียงพูดคุยเล็กน้อย และ
จากไปเงยีบๆ โดยไม่ลมืฝากฝังทางสายตาให้ลกูสมนุทีอ่ยูใ่กล้
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ตัวอดีตจอมมารที่สุดดูแลเขาด้วย
เมื่อเสียงพูดคุยค่อยซาลงจนหายไป เสียงจิ้งหรีดเรไร

ดงัขึน้นอกหน้าต่างอกีครัง้ ทกุสิง่ทกุอย่างกลบัสูค่วามสงบดงัที่
ควรจะเป็น เคย์เลนนั่งลงตรงหน้าเตียงของตนซึ่งเด็กหนุ่ม 
ตัวเล็กใช้เป็นที่พักพิงชั่วคราว เขาทรุดตัวแล้วเงยหน้ามอง 
เซลริคซึ่งนั่งก้มหน้าอย่างกังวลใจเป็นที่สุด

“ฝันร้ายถึงเรื่องนั้นใช่ไหม”
เซลริคยิ้มฝืนๆ เขารู้ว่าไม่จ�าเป็นต้องโกหกเคย์เลน 

“ความทรงจ�าของราวิน...มันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ”
“นายนอนไม่หลบัหรอืตืน่กลางดกึเพราะฝันร้ายแบบนี้

ต่อกนัมาเป็นสปัดาห์แล้วนะ” ปีศาจหมิะขมวดคิว้หน้าเครยีด 
“ต้องบอกโรเซเลีย”

“...วันนี้ขอไว้สักครั้งนะ อย่าบอกโรส”
“เซลริค” เคย์เลนเสียงดุ เม่ือเห็นเพื่อนสนิทผู้เป็น 

เจ้านายของเขาดื้อไม่เข้าท่า
“ขอร้องละ” เซลริคคว้าแขนเสื้อเคย์เลนไว้พร้อมเอ่ย

เสียงสั่น
ฝันของวันนี้มันสมจริงยิ่งกว่าทุกวัน...เขาไม่อยากให ้

โรเซเลียรู้รายละเอียด เขาไม่อยากให้เธอคิดถึงความตายที่
เจ็บปวด ทรมาน และน่าสยดสยองเช่นนั้น หัวใจของเขายัง
เต้นแรงและปวดตุบๆ เหมือนถูกบีบแรงๆ จนช�้า 

ความกลัวยังเกาะกินทั้งร่างกายและจิตใจเขา ในความ
ฝัน เขาคือราวิน รับรู้ความรู้สึกของหมอนั่นทุกวินาที และ 
แม้จะเจ็บปวดถึงขนาดนี้ เขาก็รู้ว่ายังมีบางอย่างขาดหายไป
จากความตายของตัวเองในชาติก่อน
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เขารู้สึกเหมือนกับทิ้งบางสิ่งไว้ข้างหลัง บางสิ่งที่ส�าคัญ
มาก แต่นึกเท่าไรก็นึกไม่ออก

“เคย์เลน...” เขาขานช่ือเพื่อนสนิทอีกครั้ง สีหน้า 
เรยีบเฉยเป็นนจิของปีศาจหมิะผูไ้ม่ถนดัแสดงอารมณ์ปรากฏ
ความเศร้าลึกซึ้งขึ้นมาเป็นครั้งแรก เคย์เลนไม่อยากท�าตาม
ที่เขาขอ อยากจะบอกโรสเพราะอยากให้เธอหาทางเยียวยา
ความเจ็บปวดของเขา

“ได้โปรด...” เขาย�้าอีกครั้ง รั้งแขนเสื้อเพื่อนแน่นขึ้น
“...” สุดท้ายเคย์เลนก็ใจอ่อน ร่างสูงปีนบันไดขึ้นไป

นอนเตียงชั้นบนที่เป็นของอดีตจอมมารเสียเฉยๆ ผ้าห่ม 
ลายหน้าหมเีทดดจีากมารดาของเซลรคิสะบดัพรึบ่ แล้วยกัษ์
น�้าแข็งก็พูดมาเบาๆ ว่า “นายนอนข้างล่างดีกว่า เดินเหินไป
ไหนจะได้สะดวก ตกเตียงก็ไม่เจ็บมาก”

“ขอบใจนะ” เซลริคบอกเคย์เลนอย่างจริงใจ 
เท้าเปล่าผวิซดีของเคย์เลนและชายกางเกงนอนสนี�า้เงนิ

โผล่เลยปลายเตียงส้ันๆ ของเขาออกมา รูมเมตของเขา 
ส่งเสียง “อือ” แบบงัวเงียหน่อยๆ ตอบเขาแล้วก็เงียบไป  
เคย์เลนเป็นคนหลับง่ายเหมือนเคย

ดวงตาสีน�้าตาลอ่อนกลมโตมองออกไปนอกหน้าต่าง
ทางหอพักหญิงอยู่ครู่หน่ึง มือเล็กขยับก�าเข้าหากัน เซลริค 
หวังว่าโรสจะไม่ได้ยินเสียงของเขา เธอคงเป็นห่วงเขาแทบ
คลั่งแน่...เขาขยับตัวขึ้นนั่งขัดสมาธิบนเตียงของเคย์เลน ดึง
ผ้าห่มสฟ้ีาเรยีบๆ ของรมูเมตห่มร่าง ไอเยน็และกลิน่ของหมิะ
จางๆ คล้ายจะปลอบประโลมให้เขาสงบลง

แต่พอหลับตา เขาก็เห็นสิ่งหนึ่งในความมืด...
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เลือดที่ลุกไหม้เป็นเปลวไฟสีฟ้า...
ทนัททีีฉ่กุคดิถงึสิง่นัน้ ร่างกายของเซลรคิกเ็ครยีดเกรง็ 

ความเจ็บปวดเหมือนจะแล่นปราดไปทั่วร่างซีกซ้าย เซลริค
ยกมือกอดรอบร่างตนเอง เอ่ยซ�้าๆ ในใจว่า

มันเป็นแค่ความทรงจ�า...

เป็นแค่ความฝัน มันไม่ใช่ของจริง

ทั้งที่รู้เช่นนั้น ท�าไมล่ะ...ท�าไมมันถึงได้เจ็บขนาดนี้

บนเตียงชั้นที่สอง เคย์เลนก้มลงมองแผ่นหลังใต้ผ้าห่ม
ของรูมเมตตนอย่างห่วงใย เขาต้ังใจจะลงมาน่ังเฝ้าอาการ 
เซลริคอีกครั้ง อาจจะลุกไปหานมอุ่นๆ ผสมน�้าผึ้งที่เซลริค 
ชอบมาให้ดื่ม แต่พอชะเง้อมอง เคย์เลนก็เห็นสิ่งที่ไม่ควรจะ
ปรากฏบนร่างเพื่อนของเขา

“เซลริค!” เคย์เลนอุทานด้วยเสียงพรั่นพรึง
“หา? อ้าว! ฉันนกึว่านายหลบัไปแล้วซะอกี ท�าไมเหรอ

เคย์เลน” เซลริคเงยหน้ามองเขาด้วยตาใสๆ เหมือนเคย 
ผ้าห่มที่คลุมโปงทับศีรษะเลื่อนลงไปกองอยู่ที่เตียง

เคย์เลนจ้องเพื่อนเขม็ง ก่อนจะกระโดดลงมาจากเตียง
ชั้นสอง เล่นเอาเซลริคร้องว้ากออกมาดังๆ 

“ตกใจหมด เดี๋ยวพื้นก็ถล่มหรอก ห้องข้างล่างจะด่า 
เอานะ”

เคย์เลนไม่สนใจ มือซีดขาวยื่นไปหาใบหน้าของเซลริค 
และสัมผัสปอยผมด้านซ้ายค่อนไปทางท้ายทอยของเขา คิ้ว 
สเีงนิทีบ่างจนแทบมองไม่เหน็ขมวดเข้าหากนั ดวงตาสฟ้ีาอ่อน
ลุกเรืองด้วยสิ่งที่เซลริคอ่านไม่ออกว่าเป็นความตกใจหรือ
ความโกรธ
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“ผมของนายเป็นแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไร”
“หือ?” เซลริคกะพริบตาปริบๆ เคย์เลนง้างประตูตู้

เสื้อผ้าของเซลริคออกมาข้างหน่ึง เงาสะท้อนในกระจกบาน
ใหญ่ดูปกติทุกประการ อดีตจอมมารก�าลังจะอ้าปากต�าหน ิ
รูมเมตว่าขี้ตื่นเกินเหตุ ก็บังเอิญสะดุดตากับสิ่งผิดปกติที่เขา
ไม่มีทางเห็นโดยไม่มีกระจกเงาเข้า

อดีตจอมมารเผลอก้าวถอยหลัง “ชิบเป๋ง…”
เส้นผมสามหรือส่ีปอยใหญ่ๆ บนท้ายทอยของเขา

เปลี่ยนเป็นสีแดงเข้ม

ม่านสแีดงขลบิทองดสูง่างามราวกบัเรอืงแสงในตวัได้ 
เมื่อไฟสปอตไลต์ใหญ่ในหอประชุมทั้งหมดถูกสับสวิตช์เปิด
ขึ้นพร้อมๆ กัน

ลา...ลา...ลาลาลาลาลาล้าาา

เสยีงเพลงประสานทีฟั่งดไูม่ค่อยประสบความส�าเรจ็นกั
ดังขึ้นจากรอบหอประชุม อาจารย์ชาเซียผู้ดูแลการฝึกซ้อม
ถึงกับยกมือก่ายหน้าผากอย่างละเหี่ยใจ

“เพลงมาร์ชของวิทยาลัยเป็นเพลงแห่งความภาคภูมิใจ
นะคะ ไม่ใช่เพลงสวดศพ ร้องกันให้ร่าเริงกว่าน้ีหน่อยสิคะ 
ส�าหรับปีหนึ่งจ�าเนื้อเพลงไม่ได้ก็พอว่า แต่คนอื่นที่อยู่ท่ีนี่มา
เกินปีน่าจะจ�าเนื้อเพลงได้แล้วนะ ขอใหม่อีกรอบค่ะ!”

นักเรียนสายสามัญและสายอักขรวิทยาจ�านวนมาก
ครางอู้ แต่จ�าต้องเงียบเมื่อท�านองเพลงบรรเลงดังขึ้นอีกรอบ 
หลายคนอ้าปากร้องเพลงปาวๆ ไปโดยไม่สนใจอกีแล้วว่าเสยีง
จะหลงหรือไม่ คงมีเพียงจ�านวนไม่มากนักที่แอบพูดคุยเรื่อง
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อื่นกันเงียบๆ สองในหลายคนนั้นคือ คู่หูประหลาดที่โด่งดัง 
โฉมงามกับเจ้าชายกระจิ๋ว

“ยาที่ให้ไปใช้ได้ผลดีไหม” เด็กสาวผมสีชมพูหยักศก 
นัยน์ตาเรียวคมสวยสะดุดตา กระซิบถามเด็กหนุ่มร่างเล็ก
ข้างตัวเธอเบาๆ 

เจ้าของเส้นผมสนี�า้ตาลเข้มส่งยิม้จดืๆ ให้พลางพยกัหน้า
รับอย่างกระตือรือร้น “ดีมากเลยละ อย่างกับไม่เคยมีอะไร
เกิดขึ้นเลย”

คนรอบข้างฟังบทสนทนาก็คงสรุปไปเองว่า จอมห่วย
ดวงอบัคงกนิอะไรผดิส�าแดงเข้า สาวงามผูป้กป้องเขาประดจุ
อัศวินส่วนตัวจึงให้ยามาแก้อาการตามระเบียบ พวกเขาหารู้
ไม่ว่าแท้จริงบทสนทนาก�ากวมน้ันหมายถึง ยาย้อมผมย่ีห้อ
ซิลค์กี้ล็อค สีน�้าตาลเข้ม ที่โรเซเลียเป็นคนวิ่งไปซื้อให้อย่าง
ลับๆ จากย่านการค้าเมื่อตอนสาย

เดก็สาวเจ้าของความทรงจ�าของราชนิปีีศาจมองเส้นผม
ที่ดูเป็นปกติของเซลริคอย่างเงียบๆ เธอยังจ�าได้ว่าตกใจ 
แค่ไหนเมื่อได้ยินเรื่องเส้นผมของเขาเปลี่ยนสี พอเห็นกับตา
เธอยิ่งช็อก ด้วยจ�าได้แม่นว่า สีแดงก�่าเข้มแรงนั้นคือ สีผม
อันเป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าไฮม่าห์ สีผมของราวิน สการูส

“นายฝันร้ายทุกคืนเลยใช่ไหม” โรเซเลียถามเซลริค
เบาๆ 

ร่างเล็กสั่นเทาซื่อสัตย์กว่าปากเจ้าตัวที่บอกว่า “ไม่ได้
แย่ขนาดนั้นหรอก”

โรเซเลียยื่นมือมาแตะรอบดวงตาเซลริค ปลายนิ้วไล้
ขอบตาช�า้ท่ีมร่ีองรอยของคนนอนไม่พอชดัแจ้ง “อย่าโกหกฉัน
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ได้ไหม เซลริค” เสียงต�าหนิของเธอยังคงแฝงความอ่อนโยน
ก้อนความรู ้สึกผิดก่อตัวขึ้นในอกของเซลริค เขา 

ไม่อยากโกหก แต่ไม่ต้องการให้โรสรู้ว่าเขารับรู้และสัมผัส 
สิ่งใดจากความทรงจ�าของชาติก่อนได้ ความทรงจ�าของราวิน
ทั้งเจ็บปวดและสยดสยองเกินไป เธอไม่จ�าเป็นต้องรู้ราย-
ละเอียดว่ามันส่งผลกับเขามากแค่ไหน

เขาเงยหน้ามองโรเซเลยี แนบแก้มเข้ากบัมอือบอุน่ของ
เธอราวกบัขอให้เธอมัน่ใจ “ฉนัไม่ได้โกหก แต่ยอมรบัว่าบอก
โรสไม่หมด ฉันสู้ไหวน่าโรส เชื่อมือฉันหน่อยสิ” เซลริคยิ้ม
ยิงฟันขาว ถึงร่างกายจะอ่อนล้า แต่ใจเขายังสู้ ข้อนี้เขาพูด
ความจริงแน่นอน

“อื้อ” โรเซเลียพยักหน้า ยอมเชื่อใจเขา เธอขยับมือมา
จับมือเล็กของเซลริคไว้ แผลเป็นเล็กๆ ที่ฝ่ามือของเขาให้
สัมผัสสากหน่อยๆ เซลริคเขินนิดๆ แต่แทนที่เขาจะเบี่ยงมือ
หลบอย่างเขินอาย กลับปล่อยให้เธอจับมือไว้อย่างนั้น อดีต
จอมมารลอบมองเสี้ยวหน้างดงามของหญิงสาวที่เขาหลงรัก
มาตั้งแต่แรกเห็น

สวรรค์เท่านั้นท่ีรู้ว่า เขาต้องการสัมผัสจากเธอมาก
เพยีงใด เธอท�าให้เขาสงบลงได้ดยีิง่กว่าอะไรทัง้หมด บางท.ี..
เขายังรู้สึกไปว่าเขาเป็นแค่คนธรรมดา ไม่มีใครตามล่า ไม่มี
อดีตชาติให้กังวล แต่เขารู้ว่าความสบายใจน้ีเป็นเพียงพลัง
สนับสนุนให้เขาแข็งแกร่งพอจะก้าวไปข้างหน้า ไม่ใช่ที่พึ่งพา
ถาวร

ถ้าแค่อดีตของตัวเองยังไม่กล้าเผชิญหน้า เขาจะ 
หาญกล้าคิดก้าวไปนั่งอยู่บนบัลลังก์จอมมารเพื่อล้างค�าสาป
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อายุสามร้อยกว่าปีได้อย่างไร
เซลริค เรมิงตันย�้ากับตัวเองเช่นนั้น พร้อมกับรอยยิ้ม

บางเบาที่เหมือนก�าลังท้าทายโชคชะตา

การซ้อมร้องเพลงรอบของสายสามญัและอกัขรวทิยา
จบลงในหน่ึงชัว่โมงให้หลงั เหล่านกัเรยีนถกูปล่อยไปพกัผ่อน
ตามอธัยาศยั ก่อนจะกระจายตวักลบัไปเข้าชัน้เรยีนบ้าง แยก
ไปเตรียมงานวัฒนธรรมและวิชาการที่จะเริ่มต้นขึ้นในอีก 
สองวันข้างหน้าบ้าง

แน่นอนว่าเซลริค โรเซเลีย ไอรีน และเฟรย์ตรงไปที่
ห้องชมรมทันทีที่ได้ออกจากห้องประชุม นักเรียนสายต่อสู้ที่
มีจ�านวนมากที่สุดเรียงแถวเดินเข้าห้องอย่างไม่กระตือรือร้น
นัก เซลริคโบกมือไวๆ ให้เรนฟอร์ดที่ก�าลังคุมแถวเพื่อนร่วม
ชั้นอย่างแข็งขัน อิฟริทผมแดงยิ้มกว้างตอบเขา แล้วล้วงมือ
เข้าไปในกระเป๋ากางเกงเพื่อโยนของอย่างหนึ่งมาให้เซลริค

ของชิ้นเล็กนั้นลอยหวือแหวกอากาศ และ...
ปึ้ก!
“แอ้ก!”
มันกระแทกเข้ากลางหน้าผากเซลริคอย่างแม่นย�า 

จนคาดไม่ถูกว่าเป็นเพราะเรนฟอร์ดโยนแม่น หรือเพราะว่า
ค�าสาปดวงซวยของเซลริคมีประสิทธิภาพสูงจัดกันแน่ 

โรเซเลยีพยงุเซลรคิซึง่ล้มลงหงายหลงัผลึง่กบัพืน้ เฟรย์
เก็บของท่ีเรนฟอร์ดโยนมาปะทะหน้าเซลริคให้เจ้าตัว อาวุธ
ร้ายงวดนี้คือ ขนมเจลลีเคลือบช็อกโกแลตสุดอร่อยนั่นเอง

“กนิน�า้ตาลเยอะๆ จะได้ชดเชยพลงังานทีเ่สยีไป” เรน-
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ฟอร์ดตะโกนท้ิงท้ายพร้อมยิม้กว้าง ก่อนจะรบีจ�า้อ้าวไปห้ามทพั 
เดก็ปีหนึง่สองคนทีท่�าท่าจะตกีนัอยูห่น้าทางเข้าห้องประชมุ

เซลริคลูบหน้าป้อยๆ แล้วค่อยเทเจลลีออกจากกล่อง
แบ่งให้คนอื่นคนละเม็ดสองเม็ด เขาโยนเจลลีรสส้มเข้าปาก
ตัวเองแล้วยิ้มพอใจ อื้ม...ยังอร่อยเหมือนเดิมเลย เขานึก 
ขอบคุณเรนฟอร์ด แล้วออกเดินช้าๆ ไปกับคณะของตน  
พวกเขาเดินอ้อมสวนและตัดห้องหับของอาคารต่างๆ ไปยัง
โซน S66 ห้องชมรม ฐานทัพของพวกเขา

อาคารรปูสีเ่หลีย่มคางหมดูสูงบเงยีบเรยีบร้อย ไม่มกีาร
ตกแต่งใดๆ ท้ังสิน้ ผดิกบัอาคารเรยีนและห้องชมรมอืน่ๆ ทัว่
วทิยาลยั ท�าไมไม่ตกแต่งทัง้ทีม่งีานโรงเรยีนน่ะหรอื กเ็พราะว่า 
ชมรมวิจัยจอมมารไม่ได้จัดกิจกรรมที่ห้องชมรมของตัวเอง 
น่ะสิ

เซลริคนั่งลงที่เก้าอี้แล้วยกน�้าเปล่าข้ึนจิบหลายอึก  
ซิโตรเนล่าซึ่งท�าหน้าที่เฝ้าห้องรีบบอกลาพวกเขา แล้วว่ิงไป
เข้าแถวเตรยีมซ้อมร้องเพลงกบัเพือ่นร่วมสายวชิาแพทย์และ
สายแปรธาตุในหอประชุมอีกแห่ง (เคย์เลนกับเทลก้าคงอยู่
ในแถวนั้นมาแต่แรกแล้ว) ในชมรมจึงเหลือสมาชิกแค่สี่คน 
แต่เป็นเช่นนั้นได้ไม่นานนักหรอก ในเม่ือน่ีคือโค้งสุดท้าย 
ของงานวัฒนธรรมและวิชาการ ยังมีอะไรให้ท�าอีกเป็น 
กระบุงกระโบย

“ท่านประธานชมรมคะ มเีวลาว่างแล้วเชญิไปตรวจงาน
เถอะค่ะ เรื่องเอกสารบัญชีกับข้อตกลง ฉันจัดการได้ค่ะ” 
แม่มดสาวผมสีเกาลัด ผู้ปราศจากหัวใจและรักเงินย่ิงสิ่งใด
เอ่ยเสยีงเป็นทางการ ดวงตาสชีมพอูมส้มเป็นประกายมชีวีติ



22    ผมน่ะหรือคืออดีตจอมมาร!  เล่ม 4 นิทานก่อนนอนของปีศาจ

ชีวา
ไม่ใช่เพราะเธอตื่นเต้นกับงานโรงเรียนเยี่ยงสาวน้อย

ทั่วไป แต่เพราะเธอเห็นโอกาสท�าเงินครั้งมหึมา...
“งานที่โรงยิมเป็นยังไงบ้างแล้วนะ ที่จริงก็สงสัย 

เหมือนกัน” เซลริคพึมพ�าพลางกินช็อกโกแลตอีกเม็ด เขาเท
แจกสองเม็ดให้เฟรย์ และอีกหน่ึงเม็ดให้โรส ไอรีนไม่ชอบ
ขนมพวกนี้ เธอมองว่ามันเป็นของหลอกเด็ก

โรเซเลยียิม้สขุมุ “ฉนัเชือ่ว่าทกุอย่างเรยีบร้อยดแีน่นอน 
ก็เราทิ้งมือหนึ่งของวิทยาลัยไว้ดูงานนี่คะ”

“นัน่สนิะ เราหาอะไรไปให้เขากนิหน่อยไหม โรส ป่านนี ้
คงหิวจะแย่แล้ว” เซลริคยิ้ม เขากดนิ้วนวดขมับตนเองแรงๆ 
ขุดผ่านความทรงจ�าพรุนๆ ของตน แล้วคิดดังๆ ไปด้วยว่า 
“หมอนั่นกินช็อกโกแลตไม่ได้ หัวหอมกับกระเทียมก็ไม่ได้ 
กาเฟอีนที่จริงก็ไม่ดี แต่เจ้าตัวชอบ”

“กาแฟเย็นก็ได้มั้ง” เฟรย์ยิ้มน้อยๆ แล้วดีดนิ้วดังเป๊าะ 
“ที่โรงอาหารสายต่อสู้มีแบบปลอดกาเฟอีนด้วยนะ”

พอสรุปได้ว่าจะซื้ออะไรไปฝากท่านประธานนักเรียน 
ประธานชมรมวิจัยจอมมารกับคู่หูสาวสวยก็เดินมุ่งหน้าไปสู่
โรงยิมสายต่อสู ้ซึ่งเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมของพวกเขาใน
เทศกาลใหญ่ของวิทยาลัยครั้งนี้

“จะว่าไปแล้ว ท�าอีท่าไหนงานของชมรมเราถึงได้ 
กลายเป็นสเกลยักษ์ขนาดนี้น้า” เซลริคเปรยเบาๆ ขณะมอง
ซุม้อาหารบนลานกฬีาแล้วน�า้ลายสอขึน้มา ทัง้ทีย่งัไม่มอีาหาร
จริงมาวางสักอย่างเดียว เพื่อนสาวแต่วัยเด็กหัวเราะเบาๆ

“จะโทษใครก็คงต้องโทษอัซราเอลกับเฟรย์ละ ที่ท�าให้
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ชมรมเราเป็นที่นิยมทั้งในหมู่อาจารย์และนักเรียน”
“จริง ก็ดันเขียนแผนงานซะหรูเลยนี่นา”
ตัง้แต่เริม่ก่อต้ังชมรม (วจิยั) จอมมารขึน้มา อซัราเอล

เป็นคนตรวจแก้และเกลาเอกสารทีต้่องส่งคณาจารย์ทกุแผ่น 
งวดนี้หลังจากพวกเขาสุมหัวระดมสมองกันตอนลงเรือกลับ
มายังเมืองฟอร์นอัลเดน ท่านประธานนักเรียนที่น่าเคารพก็
สละเวลาชมวิวบนเรือน่ังเกลาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
โครว์ วาริอัส ก่อนจะส่งข้อมูลไปให้คณาจารย์ทันเส้นตาย
อย่างงดงาม

บรรดาแฟนคลับของเฟรย์ก็แสนจะเหนียวแน่น พอ 
รู้เรื่องชมรมว่าเขาต้องการคนช่วยงานก็สนับสนุนกันออก 
นอกหน้าจนถึงกับยกพลมาสมัครเป็นอาสาสมัครช่วยงาน
ชมรมพวกเขา พอคนเยอะกเ็ริม่เป็นจดุสนใจ จากชมรมคนดงั
ของโรงเรียนก็ยิ่งเป็นที่กล่าวขวัญเข้าไปใหญ่

หน้าเขตฝึกฝนของแผนกต่อสู้ที่มีถึงสามสี่โรงยิม 
ต่อเนือ่งกันมีแถบเทปสีน�้าเงินตัวหนงัสอืสขีาวสะดดุตาเขยีน
ไว้ว่า ปิดพื้นที่เพื่อใช้ในงานวัฒนธรรมฯ ป้ายกระดาษแข็ง
เขียนด้วยลายมือหวัดๆ ของใครสักคนบอกว่า ห้ามเข้า ถ้า
ไม่ได้รับอนุญาต

เซลริคโผล่หน้าเข้าไปในโรงยิม และหลบไม้คานท่อน
เบ้อเริม่ทีเ่หวีย่งมาทางหน้าเขาแทบไม่ทนั “ก...เกอืบไปแล้ว...
เหวอ!”

โครม!!!
รอดจากคานไม้จรงิ แต่ดเูหมอืนกระป๋องสจีะไม่ละเว้น
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เขา
“...” เซลริคอยากร้องไห้แต่ร้องไม่ออก สีทาภายใน 

สีเขียวสะท้อนแสงหยดแหมะอย่างหนืดๆ จากแขนเสื้อเขา 
ลงบนพืน้ปูด้วยหนงัสอืพมิพ์เก่า เสยีงหวัเราะรอบข้างดงัระงม
ขึน้ ด้วยหลายๆ คนเพิง่ได้เหน็ดวงซวยระดบัต�านานของหนึง่
ในเซเลบจ�าพวกของแปลกกับตาเป็นครั้งแรก

“โชคร้ายไม่เปลี่ยนเลยนะ พ่อจอมห่วย” “ซวยตลอด
ศกจริงๆ เล้ย” “จังหวะดีแท้ๆ” 

ถึงใครต่อใครจะแซวเขา แต่ก็มีหลายคนกุลีกุจอมา
ขอโทษ หยิบผ้าเช็ดตัวมาให้ พร้อมกับเสนอว่าจะหยิบชุด
ส�ารองมาให้เปลีย่น เซลรคิหน้ามุย่แล้วถามโรสเบาๆ ว่า “ปีนี้
ฉันท�าชุดนักเรียนพังไปกี่ตัวแล้วเนี่ย”

“สิบสอง” ค�าตอบของโรสยิ่งท�าให้เขาอยากร้องไห้ 
“โดนแม่ด่าอีกแหงเลย”
“ยังไงก็รีบไปอาบน�้าล้างสี แล้วเปลี่ยนชุดดีกว่านะ พอ

สีแห้งจะล้างไม่ออก” โรเซเลียดันแผ่นหลังเขาเบาๆ เซลริค
พยักหน้า เขามองแก้วกาแฟเย็นไม่มีกาเฟอีนในมือโรส แล้ว
เสนอขึน้ว่า “โรสเอากาแฟเยน็ไปให้เขาก่อนไหม เดีย๋วฉนัไป
ล้างสีนี่ออกเอง”

“ห้องน�้าในโรงยิมไม่มีกระจกในห้องอาบน�้า นายมี 
ตาหลังเหรอ”

อืม...ไม่... 

โรเซเลยีถอืสหีน้ายุง่ของเขาเป็นค�าตอบ เธอคว้ามอืเขา
แล้วเอ่ยเสียงอ่อนโยนว่า “งั้นเอากาแฟไปให้ประธานก่อน 
แล้วค่อยไปด้วยกัน”
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“ก็ได้แหละ” หนุ่มตัวเล็กพึมพ�าตอบ เส้นผมสีชมพู
อ่อนของโรสขยบัไหวตามจงัหวะก้าวยาวๆ อย่างมัน่ใจของเธอ 
กลิ่นหอมอ่อนๆ ของดอกไม้ที่เขาไม่รู้จักชื่อลอยมาแตะจมูก 
และท้ังๆ ทีส่ถานการณ์ตอนนีไ้ม่ได้โรแมนตกิอะไรเป็นพเิศษ
เลย แต่หัวใจขนาดกระจิ๋วพอกับตัวเขาก็ยังเต้นแรงอย่างมี
ความสุข

ไม่ถงึสองนาทีต่อมา พวกเขากม็าถงึโรงยมิด้านในทีก่ัน้
แนวรั้วผ้าใบไว้สูงเกือบสามเมตร ป้ายใหญ่ที่ติดอยู่หน้าทาง
เข้าที่มีผ้าพลาสติกปิดทับ อ่านได้ว่า กิจกรรมของชมรมวิจัย
จอมมาร อนุมัติแล้ว ใครสักคนเปิดทางให้เขากับโรเซเลีย
เข้าไปข้างใน 

เซลริคซึ่งเคยมาโรงยิมสายต่อสู้หลายคร้ังแล้ว (ตอน
ฝึกกับเทลก้า) ถึงกับอ้าปากหวอ ตกตะลึงตาค้างกับความ
เปลี่ยนแปลงหน้ามือเป็นหลังมือ โรงยิมที่เคยมีลานประลอง
หลากรูปแบบให้เลือกใช้ตามสะดวกกลายเป็นพื้นที่ราบโล่ง
ว่าง ซึ่งเต็มไปด้วยผืนพรมสี่เหลี่ยมขนาดคนพอยืนได้สักห้า
คน ทอดวนคดเคี้ยวไปจนเกือบสุดโรงยิมอีกด้าน  อัซราเอล
ก�าลังคุมงานบนนั่งร้านเหล็ก นิ้วชี้บอกต�าแหน่งสิ่งของให้
ชมรมศิลปะแปะเทปกั้นบริเวณเอาไว้ผ่านโทรโข่ง

“ทีม B ขยับไปทางซ้ายเล็กน้อยครับ ติดเทปให้พอดี

กับช่องที่ 14 อีกด้านจดช่องที่ 12”

กลุม่นกัเรยีนในเสือ้ยดืสเีหลอืงสกรนีโลโก้ผึง้ควงสว่าน
รับค�า และปฏิบัติตามค�าสั่งอย่างแข็งขัน ดูความคืบหน้าของ
งานกบัตาแล้วเจ๋งยิง่กว่าทีเ่ขาเคยเหน็บนแผ่นกระดาษเสยีอกี

“ดูดีนี่นา ท่านประธานนักเรียน” เซลริคป้องปาก 



26    ผมน่ะหรือคืออดีตจอมมาร!  เล่ม 4 นิทานก่อนนอนของปีศาจ

ตะโกนหาอัซราเอล
แทนที่อีกฝ่ายจะรับค�าด้วยรอยยิ้ม กลับตะโกนดังลั่น

ผ่านโทรโข่งมาว่า “มาก็ดีแล้วครับ ท่านประธานชมรม ขึ้น
มาดูงานเองตอนนี้เลย! เราต้องได้งานคุ้มกับที่ผมยอมงดไป

ซ้อมร้องเพลง”

ดวงตาหลังแว่นกรอบเหล่ียมเบิกกว้างข้ึนเล็กน้อย  
เช่นเดียวกับคิ้วสีน�้าตาลทราย เมื่อเห็นว่าร่างเกินครึ่งของ
ประธานชมรมและเจ้านายของเขาถูกเคลือบด้วยสีเขียว
สะท้อนแสงเหนอะหนะแทบทั้งตัว

“นั่น...โชคร้ายเล่นงานอีกแล้วสินะครับ”

“แหะๆ...เหมือนเคยนั่นแหละ” เซลริคหัวเราะเจื่อนๆ 
รบั อซัราเอลส่งโทรโข่งกบัสมดุแผนงานให้รองประธานชมรม
ศิลปะที่อาสามาช่วยสร้างพร็อปกิจกรรมของชมรมวิจัย 
จอมมารให้เลิศหรูสมกับที่ทางวิทยาลัยคาดหวัง

แม้จะสวมแค่เสื้อเชิ้ตตัวใน แต่อัซราเอลก็ยังผูกเนกไท
เนีย้บเรยีบกริบ๊ เส้นผมสนี�้าตาลทรายหวเีรยีบแปล้ไม่กระดกิ
สักเส้นราวกับก�าลังสะท้อนสภาวะอารมณ์ที่อยู่ในความ
ควบคมุอย่างสมบรูณ์แบบของเจ้าตวั “ไม่บาดเจบ็ใช่ไหมครบั”

เซลริคยกแขนเสื้อเปื้อนสีฉ�่าๆ ขึ้นโชว์ “นอกจากเปียก
แหยะๆ ก็ปกติทุกอย่าง พวกเราเอากาแฟมาให้”

แก้วกาแฟเย็นถูกย่ืนมาตรงหน้าอัซราเอล มนุษย์
หมาป่าหนุ่มรับแก้วกาแฟจากโรเซเลียอย่างคาดไม่ถึง 

“ขอบคุณครับ” เขาเอ่ยอย่างไม่คุ้นเคยนิดๆ กับความ
เอาใจใส่ของเพือ่นร่วมชมรม น่าทึง่ทีแ่ค่กาแฟแก้วเดยีว (แถม
ยังเป็นแบบปลอดกาเฟอนี) ท�าให้เขารูส้กึว่าอารมณ์ดขีึน้อย่าง
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ประหลาด หมาป่าในตัวเขาครางในล�าคอเบาๆ อย่างพึงใจ
“มชีดุส�ารองแล้วใช่ไหม” เขาถามหนุม่ตวัเลก็ซึง่พยกัหน้า

อย่างกระตือรือร้น
“รุ่นพี่ชมรมศิลปะให้ยืมมาละ” พูดพลาง เซลริคก็ 

คลี่เสื้อที่พับไว้โชว์อัซราเอลซ่ึงรู้สึกอยากจะเป็นลมขึ้นมา
กะทันหัน โรเซเลียหันไปซ่อนหัวเราะแทบไม่ทัน ขณะที่คน
โชว์เสื้อร้องเฮ้ยออกมาดังๆ ซะเอง “ไหงเป็นงี้ล่ะ!”

เสื้อยืดสีเหลืองและกางเกงวอร์มในมืออดีตจอมมาร
ขนาดใหญ่ราวกบัเอาไว้ให้ลงิกอรลิลาหรอืเซลรคิสามคนสวม

อัซราเอลท�าหน้าไม่ถูกจนกระทั่งเขานึกขึ้นมาได้ว่า...
“จรงิส.ิ..มขีองทีอ่ยากให้ลองพอด ีอาบน�า้เสรจ็ใส่มาให้

ดูหน่อยนะครับ” เขาหันขวับไปทางชั้นวางของ พลางดึงห่อ
กระดาษสีเทาๆ หนาสักสี่นิ้วส่งให้เซลริค

“ชุดอะไรน่ะ”
“ชดุทีต้่องใส่ในงานกจิกรรมทัง้สปัดาห์ ชมรมตดัเสือ้ส่ง

มาให้ครับ” ท่านประธานนักเรียนภาคสุภาพขยับแว่นพร้อม
ยิ้มมุมปาก “ลองดู จะได้รู้ว่าเหมาะไหม”

“โอเค...” เซลริครับค�าอย่างไม่วางใจนัก ท�าไมยิ้มของ 
อัซราเอลถึงท�าให้เขาขนลุกได้ก็ไม่รู้ สงสัยเขาจะแค่คิดมาก
ไปเอง

เจ้าชายกระจิ๋วแห่งฟอร์นเบิร์กเสียเวลาส่วนใหญ่ไป
กับการก�าจัดคราบสีบนร่าง ไอ้สีเจ้ากรรมก็ดันไหลผ่านร่อง
หลังคอเสื้อลงไปตามแนวกระดูกสันหลังจนแทบจะถึงก้น 
แน่นอนว่านอกจากเขาจะไม่มีตาหลังไว้มองหลังตัวเองแล้ว 
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แขนเขากย็งัไม่ยาวพอถคูราบสสีะท้อนแสงออกจากหลงัด้วย
เพราะไม่มีทางเลือก สุดท้ายเลยต้องให้โรสช่วย เขา

อายจนไม่รู้จะมุดไปอยู่ไหนเม่ือต้องน่ังบนม้าน่ังเล็กๆ มีแค่
ผ้าเช็ดตัวผืนเล็กเคียนเอว ขณะที่โรเซเลียใช้ฟองน�้าชุบสบู่
ชนิดพิเศษล้างคราบสีให้ จะวานเพื่อนคนอื่นก็ไม่ได้ เพราะ
ปานหกปีกของเขาจ�าต้องเป็นความลับสุดยอด

ไม่น่าเลย คิดๆ แล้วเขาก็น่าจะขอให้อัซราเอลมาช่วย
แต่แรก  

ฟองน�า้ชบุน�า้เยน็ไล้แผ่นหลงัเขาช้าๆ ไออุน่จากมอืของ
โรเซเลยีท�าให้เซลรคิเริม่เขนิจนท�าตวัไม่ถกู เขายอมรบัว่าเขา
ชอบเธอแล้วก็จริง แสดงอาการเป็นเจ้าข้าวเจ้าของไปก็เยอะ 
กอดก็หลายทีแล้ว ไม่นับจูบปลดผนึกอีกหลายครั้ง แต่ไม่รู้
ท�าไมกะแค่ฟองน�้าที่ขยับข้ึนลงอย่างระมัดระวังบนหลังถึง
ท�าให้หน้าร้อนวูบวาบได้ขนาดนี้

“เอ่อ...โรส สีมันติดแน่นมากเลยเหรอ” เซลริคกลั้นใจ
ถามเมื่อรู้สึกว่ามันชักจะนานไปนิดแล้ว

“อือ ขอเวลาอีกนิดนะ” เพื่อนสาวของเขาตอบเสียง
เรียบ เซลริคเม้มปาก ลอบแช่งชักหักกระดูกหัวใจตัวเอง
หลายๆ ครั้ง เต้นให้มันเบาๆ หน่อยเด้! มีอยู่ดวงเดียวนะ 
ระเบิดตูมตามก่อนวัยอันควรไม่ได้นะเฟ้ย!

เพราะไม่มีกระจกเงา เซลริคจึงไม่เห็นว่า แท้จริงแล้ว
ไม่มีร่องรอยของสีใดๆ อยู่บนแผ่นหลังของเขาแล้ว แต่โรเซ-
เลียก็ยังขยับฟองน�้าผ่านปานหกปีกบนหลังเขาอย่างไม่รู้ไม่ชี้ 
เด็กสาวรู้ตัวว่าตนก�าลังท�าอะไรไม่เข้าท่า ทว่าเธอไม่อยากให้
เวลาสั้นๆ ที่ได้อยู่ใกล้ชิดเขาขนาดนี้จบลงเร็วเกินไปนัก
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ปานน้ีเธอเคยเหน็จนชนิตา แต่เมือ่นานแสนนานมาแล้ว 
เขาคนนั้นไม่เคยขัดเขินที่จะเดินเปลือยแผ่นหลังต่อหน้าเธอ 
จะว่าไปต่อให้เดนิตัวเปล่าทัง้ตวั หวัคิว้เขากค็งไม่กระตกุด้วยซ�า้ 
ต่างกับเซลริคที่ไร้เดียงสาจนน่าเอ็นดูมากจริงๆ แต่ว่าลึกลง
ไปแล้วก็ยังมีจิตวิญญาณแบบเดียวกัน

เขายังเห็นเธอเป็นคนส�าคัญ ค�าพูดของเซลริคใน 
ดรมีเมอร์เกมกงัวานออกมาจากความทรงจ�าของเธอ “แบบนี้ 
ต่อให้ฉันกลับเป็นเจ้าเปี๊ยกไร้พลังก็อย่าหวังว่า ฉันจะปล่อย

ให้คนอื่นมาจีบโรสอีกนะ จะหนีตอนนี้ก็ไม่ให้หนีแล้ว”

คิดเช่นนั้นแล้วโรเซเลียก็อดยิ้มออกมาไม่ได้ ไม่หรอก
จะไม่หนีไปไหนแน่นอน เธอตรวจสอบปานบนหลังเซลริค 
อีกครั้งเมื่อแน่ใจว่าไม่มีอะไรผิดปกติก็จ้ีเอวเขาเบาๆ เซลริค 
หัวเราะก๊ากจนกลิ้งตกจากเก้าอี้ มือเล็กแทบคว้าผ้าเช็ดตัวที่
คาดเอวไว้แทบไม่ทัน

เกือบเป็นฉากวาบหวิวซะแล้ว 

“แกล้งกันเหรอ” เด็กชายแสร้งท�าหน้าบึ้งใส่เพื่อนสาว
“แหย่นิดเดียวเอง” โรเซเลียยิ้ม รู้ดีว่าเซลริคไม่ถือ เขา

ท�าหน้าจริงจังได้ไม่นานก็เป็นฝ่ายยิ้มโชว์เขี้ยวเสน่ห์ออกมา
บ้างตามประสาคนอารมณ์ดี 

“เอาชุดใหม่มาสวมดีกว่าเนอะ”
“อือ มีคู่มือติดอยู่หลังถุงด้วยละ”
“ชุดอะไรต้องมีคู่มือด้วย”
โรเซเลียไม่ตอบ เซลริคขมวดคิ้ว ลางสังหรณ์ร้ายเริ่ม

ท�างาน รอยยิม้แปลกๆ เยีย่งหมาป่าของท่านประธานนกัเรยีน
ตอนส่งห่อเสื้อผ้าใหม่มาให้เขาดูไม่น่าไว้ใจ...หรือเขาจะไม่ได้
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คิดไปเอง แต่ว่า...
ชดุกเ็ป็นแค่ชดุใช่ไหมล่ะ จะแฟนซแีค่ไหนมนักไ็ม่ตลก

จนน่าอายหรอก 
เนอะ...

ผม...ขอถอนค�ำพูด
เซลริคคิดอย่างขมข่ืนในอีกไม่ก่ีนาทีให้หลัง เม่ือต้อง

เดนิออกจากห้องน�า้ในชดุคอสตมูทีม่องจากทศิไหนกด็เูหมอืน
ผลแอปเปิลอ้วนๆ ทีม่แีขนขาออกมา ใบหน้าเยาว์วยัของอดตี
จอมมารโผล่ที่ช่องกลางล�าตัว

เสียงหัวเราะคิกคักดังมาจากรอบทิศทาง แม้แต่อัซรา-
เอลที่วางมาดขรึมยังหลุดหัวเราะออกมาดังๆ 

“เหมาะดีนี่...” 
“นายใจร้ายมาก” เซลริคท�าหน้ามู่ทู่ หน้าเขาแดงจัด

แทบกลืนไปกับชุดคอสตูม โรเซเลียที่ยืนอยู่ข้างๆ กล้ันยิ้ม
อย่างสุดความสามารถเพื่อรักษาน�้าใจหนุ่มตัวเล็กคนส�าคัญ
ของเธอ

อซัราเอลยืน่กล่องกระดาษอกีใบให้ “เอานีไ่ปสวมเถอะ
ครับ ขอบคุณที่อุตส่าห์ลองให้ คราวนี้แผนกพาเหรดก็คงรู้
แล้วว่าเด็ก ม. ต้น ปีหนึ่งขนาดตัวเท่าๆ คุณที่อาสาสมัครไว้
สวมมันได้พอดี”

เซลริคไถลร่างที่สวมเส้ือกล้ามสีด�ากับกางเกงด�าออก
จากชุดแอปเปิล คราวนี้เขาฉลาดขึ้น เปิดกล่องตรวจสอบชุด
ก่อนจะสวม เขาเลิกคิ้วเม่ือเห็นว่าข้างในเป็นเส้ือตัวในและ 
เสื้อคลุมหรูสีด�าสนิท แบบดูร้ายนิดๆ มีเกราะไหล่สีเงินและ
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เครื่องประดับโซ่พร้อม
“มีผ้าคลุมทับอีกช้ันด้วย แต่อันน้ันฟรีไซซ์ไม่ต้องลอง 

ใช้ด้วยกันได้”
“หือ? เดี๋ยวสิ นี่มันชุดอะไรน่ะ แล้วมันเกี่ยวอะไรกับ

งานของเราล่ะ” ถามไปเซลริคก็กลัดกระดุมสวมชุดที่ว่าไป 
มันใส่สบายผิดคาดเชียวละ

อัซราเอลปิดสมุดบันทึก แล้วส่งยิ้มที่ท�าให้เซลริคเห็น
นมิติเงาหมาป่าแยกเขีย้วเมือ่เหน็กระต่ายอ้วนขึน้มาไวๆ ภาค
หมาป่าของเขาโผล่หางออกมาอย่างนึกสนุก

“ถามมาได้ยังไง นี่ก็ชุดประจ�าตัวของนายไงล่ะ”
“!!!”
“ท�าหน้าแบบน้ันแสดงว่าลมืไปแล้วสนิะครบั ว่ากจิกรรม

ของพวกเราคืออะไร”
“เอ้อ...” เซลริคอึกอัก จะบอกไปว่ายังไม่ลืมก็คงถือว่า

โกหก ในเมื่อเขาจ�ารายละเอียดหลังประชุมได้กะพร่อง 
กะแพร่งเต็มที เอ่อ...มันยังไงน้า ฮือ...เรื่องเมื่อสองสัปดาห์
ก่อนในสมองเขามันโดนความระทึกในดันเจี้ยนจ�าลองที่บ้าน
พี่โครว์กลบไปหมดแล้วอะ

อัซราเอลเอ่ยพลางปรบมือดังๆ เป็นสัญญาณเรียกใคร
บางคน สาวๆ ทีม่สีายวดัพาดไหล่ สวมสนบัมอืตดิหมอนเขม็
กลุ ่มหนึ่งวิ่งกรูกันออกมาจากมุมหนึ่งในโรงยิม เซลริค 
เสยีหลกัล้มลงน่ังจุม้ปกุกบัพืน้เมือ่ของหนกัๆ บางอย่างวางลง
บนศรีษะของเขา ตามด้วยมาลยัดอกไม้กลิน่หอมฟุง้เส้นหนา

โรเซเลียกับอัซราเอลพร้อมใจกันพยักหน้าเป็นเชิง
อนุมัติคอสตูมตรงหน้า สาวๆ กลุ่มนั้นกรี๊ดแล้วหยิบกล้อง
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ถ่ายรูปพลังปราณถ่ายรูปเซลริคก่อนเจ้าตัวจะทันอุทานจบ 
เสียอีก

“น่ารักจังเลย” “ใส่ขึ้นมากเลยจ้า”
“หา?”
โรเซเลียยื่นรูปถ่ายพลังปราณแบบทันใจที่เธอเพิ่งรับ

จากนักเรียนหญิงคนหนึ่งให้เซลริค เขาขมวดคิ้วเมื่อเห็นเธอ
ซุกรูปอีกสามใบเข้าไปในเสื้อสูทนักเรียน...

แต่พอหนักลบัมาเหน็รปูชดัๆ กรามของเซลรคิกอ้็าค้าง
อยู่เช่นนั้น

ในรูปถ่ายเขาสวมเส้ือคลุมด�า เกราะไหล่ติดโซ่ และ
มงกุฎเหล็กสีด�าสนิท ถึงมีมาลัยดอกไม้คล้องคอก็ยังอ่าน
ข้อความบนสายสะพายระยบิระยบัทีเ่หน็ได้บ่อยตามกจิกรรม
ประกวดนางงาม

ตัวหนังสือแวววาวเขียนไว้ว่า 
ท่านจอมมาร!

“เฮ้ย! จะดีเหรอ” เขาอุทานออกมาในที่สุด
“ดีสิครับ” อัซราเอลขยับแว่น แสงสปอตไลต์สะท้อน

เลนสแ์วน่ยอ้นแสงดคูุกคามยิ่งนัก “ก็เข้ากบักิจกรรมของเรา
ครั้งนี้พอดีเลย ต้องรบกวนประธานชมรมรับบทเวียนกับ
สมาชิกของเราหน่อย”

“ด...เดี๋ยว กิจกรรมที่เราคิดกันไว้มันมีอะไรแบบนี้ด้วย
เหรอ”

“เพิง่คยุรายละเอยีดกนัเมือ่สองสปัดาห์ก่อนกล็มืซะแล้ว 
เซลริค เรมิงตัน” อัซราเอลขยับแว่นอีกครั้ง “กิจกรรมชมรม
ของเราครัง้นี ้คอื เกม Let’s go, Hero! เขาวงกตผูก้ล้าพิชิต
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มาร”

“หา...”
อซัราเอลไม่สนใจปฏกิริยิาของเซลรคิ เขาจบัมอืเซลรคิ

เขย่าเบาๆ แล้วเอ่ยด้วยรอยย้ิมงดงามเปล่งประกายเยี่ยง
เทวดาว่า “เกมที่ไม่มีบอสก็ไม่สนุก รบกวนประธานชมรม
ด้วยนะครับ”

เซลรคิหนัขวบัไปหาโรส เธอคงจะค้านใช่ไหม มนัเสีย่ง
ไป ไม่มีทางเวิร์กหรอก ใช่ไหม ใช่...

รอยยิ้มหวานใสของโรเซเลียดับความหวังสุดท้ายที่จะ
ดีดตัวหนีจากปัญหาทันที สาวงามประจ�ารุ่น สมาชิกสภา
นักเรียน และผู้หญิงคนเดียวที่เขาชอบ เอ่ยเสียงไพเราะว่า

“ขอฝากต�าแหน่งยอดผู้ร้ายด้วยนะคะ ท่านจอมมาร”
“ไม่เอา!!!”
เซลริคร้องลั่นอย่างส้ินหวัง เพราะรู้ดีแก่ใจว่างานนี้ 

สายเกนิจะเปลีย่นอะไรแล้ว นีเ่พือ่นๆ ของเขาคดิอะไรอยูก่นั
แน่นะ!



Bell 2
นิทานก่อนนอนของปีศาจ I I

– Fun Festival -

และแล้ว...วันงานที่ทุกคนรอคอยก็มาถึง
แว่วเสยีงบรรเลงดนตรจีากเวทใีหญ่ เสยีงยงิประทดัจาก

ที่ใดที่หนึ่งในรั้ววิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในเมืองฟอร์นอัลเดน 
เหนือกลุ่มอาคารที่อาบไล้ด้วยแสงอาทิตย์ยามสาย บอลลูน
สีสันสดใสห้อยป้ายประกาศโฆษณาเชิญชวนร่วมกิจกรรม
ลอยอยู่ในสายลมอ่อนๆ ที่มีกลิ่นอายของฤดูใบไม้ผลิ

ผู้คนทั้งนักเรียน อาจารย์ และบุคคลภายนอกเดิน
ขวักไขว่ไปมาทั่วโรงเรียน ทั้งออกันอยู่ริมประตูทางเข้าเพื่อ
ถามข้อมูล ทั้งต่อแถวซ้ือของในสนาม หรือเตรียมเข้าร่วม
กิจกรรมเวทีในหอประชุม ห้องเรียนถูกแปรสภาพเป็นคาเฟ 
บ้านผีสิง ซุ้มเกม นิทรรศการ และเกือบทุกอย่างเท่าที่จะ
จินตนาการได้ว่าวิทยาลัยสติดีแห่งหนึ่งจะอนุญาต

โปสเตอร์หลากชนิดของหลายชมรมกินพื้นที่ส่วนใหญ่
ของป้ายประกาศใหม่ท่ีกระจายตวัอยูท่ัว่ทัง้รัว้วทิยาลยั หนึง่ใน
โปสเตอร์รปูภาพสะดดุตาด้วยรปูวาดคณะผูก้ล้าสสีนัสดใส มี
ข้อความเชิญชวนประหลาดเขียนไว้ด้วยตัวหนังสืออ่านง่าย
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ขนาดใหญ่

เคยรู้สึกว่าความกล้าเปี่ยมล้นและคุณธรรมของคุณ

ก�าลังแสวงหาหน้าที่จากสวรรค์อยู่หรือไม่

เคยไหมที่คุณอยากจะลุกขึ้นเผชิญหน้ากับความมืด

กระหายที่จะพิสูจน์ตัวเอง และพิชิตทั้งผู้ร้ายและหัวใจ

สาวๆ หรือเปล่า

เริ่มต้นการผจญภัยที่ต่ืนเต้น เปี่ยมความรู้และน่า

ประทับใจกับเรา ชมรมวิจัยจอมมาร ได้ที่ โรงยิมสายต่อสู้

ตลอดสัปดาห์

Let’s go Hero! เขาวงกตผู้กล้าพิชิตมาร

ค่าเข้าเพียง 50 กีร่าเท่านั้น!

“แพงจัง” นักเรียนหญิงคนหนึ่งบ่นพลางเงยหน้าอ่าน
โปสเตอร์สีสันสดใสบนบอร์ดประกาศ ข้างสนามกีฬาใหญ่ที่
บดันีเ้ตม็ไปด้วยบูทขายอาหารคาวหวาน ตลอดจนของกนิเล่น 
“ซื้อขนมร้านเราได้สองกล่องเลยนะ”

เดก็หนุ่มผมสนี�า้เงนิ สมาชกิสภานกัเรยีนยิม้แต้ วโีดรกิ 
คามิลเลียมีสายสัมพันธ์พิเศษกับสมาชิกชมรมดังเจ้าของ
กจิกรรมท่ีเพือ่นสาวของเขาเพิง่บ่นว่าแพง ทว่าในฐานะสมาชกิ
สภานักเรียน เขารู้รายละเอียดกิจกรรมดีกว่าใครเพื่อน

“ไม่แพงเกินไปส�าหรับสิ่งที่พวกเขาน�าเสนอหรอกครับ 
กิจกรรมของชมรมวิจัยจอมมารไม่ใช่แค่ซุ้มเกมหรือซุ้มขาย
อาหาร แต่เป็นกิจกรรมที่ครอบคลุมพื้นที่อีเวนต์ใหญ่ รวม
สาขาย่อยของชมรมเกือบสิบชมรมไว้ในอาณาเขตโรงยิมใน
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สภาพแวดล้อมพิเศษ แล้วยังมีกิจกรรมเสริมอีก ค่าเข้าถึงได้
แพงกว่าที่อื่นไงล่ะครับ”

“หมื...กเ็หมอืนค่าผ่านทางเข้าเครือ่งเล่นสวนสนกุสนิะ”
“ประมาณนั้นเลยครับ” เด็กหนุ่มยิ้ม นึกเชียร์ชมรม 

สุดประหลาดอยู่ในใจ เขาไม่มีโอกาสได้ท�าความรู้จักกับคน
กลุม่นัน้อกีรอบหลงักลบัจากการแข่งขันดรมีเมอร์เกม ทกุคน
ลืมเรื่องในความฝันไปหมดแล้ว มีแค่เขาและพี่สาวที่จ�าได้

วีโดริกวางมือลงบนโปสเตอร์แล้วย้ิมบางๆ สัญญา 
กับตัวเองว่าจะใช้เวลาพักอันมีค่าจากบูทของตนเองและงาน
สภานักเรียนไปเยี่ยมเยือนกิจกรรมของชมรมวิจัยจอมมารที่
ไม่ธรรมดาสักหน่อย

“มีของที่อยากจะให้ซะด้วยสิ” เขาพึมพ�าเบาๆ มือขยับ
แตะกระเป๋าเครือ่งแบบนกัเรยีนทีซ่่อนตัว๋ทีน่ัง่แถวหน้าสดุของ
คอนเสิร์ตนกัร้องชือ่ดงั เบอร์แทรม คอลลิง่วงิก์ แฟนของพีส่าว 
เขาหัวเราะเบาๆ เมื่อนึกถึงสีหน้าซีเรียสของมาโกม่าที่ก�าชับ
เขาซ�้าๆ ว่า “ยังไงก็ต้องเอาไปให้ถึงมือให้ได้นะ”

“เข้าใจแล้วครับ มาโกม่า” วีโดริกพึมพ�ายิ้มๆ เขาหัน
ไปหอบถุงกระดาษใส่กล่องขนมคัปเค้กแฟนตาซีแล้วบอก
เพือ่นร่วมชมรมว่า “ผมจะเอาขนมไปส่งตามออร์เดอร์นะครบั 
มีอะไรติดต่อมาทางวิทยุพกพาได้”

“จ้าๆ รีบไปรีบกลับนะ” เพื่อนสาวของเขาโบกมือโดย
ไม่มอง เธอก�าลังยุ่งอยู่กับการขายขนมอีกกล่องให้ลูกค้าท่ี 
น่าจะเป็นผู้ปกครองหรือญาติของเด็กนักเรียน

วีโดริกหอบถุงใหญ่สี่ใบเดินตัดสนามกีฬาสายสามัญ
เข้าไปในตัวอาคารที่คลาคล�่าไปด้วยผู้คน เขามองรายการสั่ง
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ของ แล้วเร่งฝีเท้าไปทางห้องคาเฟงดัข้อสดุทางเดนิ เป้าหมาย
ต่อไปของเขาคือโรงยิมของสายต่อสู้

ลูกค้ารายใหญ่ของพวกเขารออยู่ที่นั่น

“เสร็จข้าละ เจ้าผู้กล้าโง่เง่าเอ๋ย จะโทษก็จงโทษดวง
ของเจ้าเถอะ วะฮะฮ่าๆๆๆ” เสยีงเลก็ทีฟั่งดไูม่รูส้กึถงึจติสงัหาร
ตะโกนก้อง มีเสียงระเบิดปัง พร้อมกับเสียงร้องโวยวายด้วย
ความตกใจของคนกลุ่มใหญ่มาจากด้านในสุดของโรงยิม

แทนที่จะไปต่อแถวยาวเหยียด วีโดริกซ่ึงเหลือถุง 
คัปเค้กในมืออีกสองถุงก็เดินตัดเข้าไปในทางเข้าอีกทางที่มี
ป้าย บุคคลภายในติดต่อทางนี ้แขวนเอาไว้ เขายื่นซองบัตร
นักเรียนที่ด ้านหลังมีบัตรกระดาษพิมพ์ตัวหนังสือบอก
ต�าแหน่ง เด็กส่งของ บูทคัปเค้กแฟนตาซี 33D ชมรม

คหกรรม ให้เด็กหนุ่มผมแดงตัวสูงในชุดเครื่องแบบเหมือน
ทหารสีด�าทั้งร่าง เส้นผมแดงบิดเป็นทรงเดรดล็อกยิ่งเตะตา
เมื่อเจ้าตัวสวมหมวกคล้ายต�ารวจที่มีตราอาร์มของวิทยาลัย 
ฟอร์นเบิร์กประดับอยู่กึ่งกลาง 

“ลดตัวเป็นเดก็ส่งของแล้วเหรอ รองกรรมการนกัเรยีน
ฝ่ายวางแผนกิจกรรม” เจ้าของเสียงห้าวทักทาย วีโดริกยิ้ม
เมือ่เหน็ว่าอกีฝ่ายคุน้หน้า ไนล์ หนึง่ในอดตีลกูทมีการประลอง
ในแดนฝันของเขานั่นเอง

“แค่ชั่วคราวครับ อีกสองช่ัวโมงผมจะกลับไปเป็น
สมาชิกสภานักเรียนแล้ว” เขาตอบยิ้มๆ 

ไนล์พ่นลมพรืดเบาๆ พลางยกมือเกาหัวไหล่ใต ้
อนิทรธนูสเีงนิบนสองบ่า และแถวแถบผ้าสแีดงบอกต�าแหน่ง
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สารวัตรนกัเรยีน “ของพวกนายยงัดนีา เครือ่งแบบสขีาว ของ
พวกฉันสีด�าดูดแสงร้อนจนเหงื่อจะท่วมตัวแล้ว”

“อดทนหน่อยนะครับ เดี๋ยวก็ได้ผลัดเวรเข้าไปยืนใน
ห้องข้างในแล้ว”

“ในนิทรรศการติดเครื่องปรับอากาศพลังปราณรุ ่น
ล่าสุด เย็นสบายเกิน เข้าไปแล้วหลับแน่”

“ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับ ว่างๆ ก็แวะไปกินคัปเค้ก
ของชมรมผมบ้างนะครับ”

“เลี้ยงหรือเปล่า”
“ของซื้อของขาย”
“ล้อเล่นน่า เดี๋ยวฉันซื้อไปเลี้ยงเพื่อนๆ ตอนพัก พอใจ 

รึยัง”
“ขอบคุณมากนะครับ” เด็กส่งคัปเค้กกิตติมศักดิ์ยิ้ม

หวาน แล้วเดินผ่านกรรมการรักษาระเบียบเข้าไปในโรงยิม 
เขาดีใจกับความคืบหน้าเล็กๆ เมื่อกี้มาก แม้จะไม่รู้ตัว แต่
ไนล์เปิดบทสนทนากับเขาได้ง่ายกว่าเม่ือก่อนมาก ถึงจะจ�า
อะไรไม่ได้แล้ว ประสบการณ์น้ันก็คงยังอ้อยอิ่งอยู่ที่ไหนสัก
แห่งในตัวเขาสินะ ถึงได้ท�าตัวเป็นกันเองอย่างเป็นธรรมชาติ

เท้าสวมรองเท้าผ้าใบเพื่อความสะดวกของวีโดริกก้าว
ช้าลงเม่ือผ่านซุม้ประตกูจิกรรมเข้าไปถงึโซนแรกของกจิกรรม
ชมรมวิจัยจอมมารและคณะ

พื้นที่ราวๆ หนึ่งในสามของโรงยิมหลังแรกจากทั้งสิ้น
สามหลังขึงกั้นเป็นนิทรรศการหน้าตาไฮเทค มีทั้งหุ่นจ�าลอง 
สไลด์โชว์ ภาพประกอบ รวมถงึโบราณวตัถขุองจรงิ (ท�าเรือ่ง
ยืมมาจากโครว์ วาริอัส) ทุกอย่างในห้องโถงใหญ่น้ีล้วนแต่
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ล้อมรอบอยู่เพียงสองประเด็น
จอมมารกับผู้กล้า
ตัวตนที่แท้จริงของปีศาจที่จัดเป็นจอมมาร ประวัติว่ามี

ตวัตนมากีร่าย ข้อมลูส่วนใหญ่เน้นทีจ่อมมารสองตนสดุท้าย 
ทรราชไร้พ่าย และราชันฝนโลหิต ข้อมูลของทรราชไร้พ่าย 
มีอยู่เยอะเอาเรื่อง แต่เน้นหนักที่การรับมือและป้องกันตัว
มากกว่าตามรอย

ทรราชไร้พ่ายอย่างนั้นหรือ...

ภาพรอยยิ้มที่เขาเห็นในความฝันปรากฏข้ึนมาเหมือน
น�้าซึมผ่านผิวกระดาษ ดวงตาสีแดง ปีกสีด�า บรรยากาศ
คกุคามจากร่างสงูทีเ่ปล่งรศัมแีห่งอ�านาจและอนัตรายออกมา
จากทุกองศา ร่างอันเป็นตัวตนที่แท้จริงของเด็กชายตัว 
กะเปี๊ยกที่เขาเคยคิดว่าไม่ได้เป็นอะไรไปมากกว่าจอมห่วย 
ดวงไม่ดีคนหนึ่ง

หรือว่า...อืม...ไม่ดีกว่า เขาสัญญากับเซลริคแล้วว่าจะ
ไม่ตั้งค�าถาม เพราะอย่างนั้นไม่ใช่หรือ เซลริค เรมิงตัน และ
ชมรมวจิยัจอมมารจงึยอมร่วมมอืกบัเขาและพีส่าว วนันีค้วาม
หวังของเธอเป็นจริงแล้ว เขาจะไม่มีทางผิดสัญญากับผู้มี
พระคุณเด็ดขาด

มือขาวก�าเชือกที่ร้อยผ่านถุงกระดาษใบใหญ่ แล้วก้าว
ผ่านนิทรรศการผู้กล้าที่น่าสนใจไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าจอมมาร
ในฝั่งตรงข้ามเข้าไปสู่บริเวณกิจกรรมหลัก วีโดริกต้องรีบ 
เบี่ยงตัวหลบเมื่อกลุ่มคนอันประกอบด้วยผู้ปกครองคู่หนึ่ง 
เดก็ชายหญงิท่ีน่าจะเป็นเดก็ประถมสองคน ทกุคนตวัขาววอก
เปื้อนแป้งหอมกลิ่นลาเวนเดอร์ตั้งแต่หัวจดเท้า
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“เจบ็ใจนกั แพ้ซะได้! ขอผมเล่นอกีรอบนะพ่อ” เดก็ชาย
บอกบิดาซึ่งก�าลังเช็ดแว่นตาป้อยๆ เด็กหญิงดึงกระโปรงแม่
แล้วบอกตาแป๋วว่า “หนอูยากดืม่น�า้ชากบักนิขนมทีซุ่ม้นัน่อกี
ค่ะ อร่อยมากเลย ได้ยนิว่ามเีสร์ิฟอาหารกลางวนัด้วยนะคะ”

“อืม...แม่ก็ยังอยากชอปปิงของในน้ันอีกนิด ไปกัน 
อีกรอบนะพ่อ”

“ไม่อยากดูการแสดงแล้วเหรอ”
“เอาไว้รอบบ่ายละกัน” เด็กทั้งสองคนประสานเสียง
คนเป็นพ่อกางสิ่งที่เหมือนสมุดบันทึกเล่มเล็กประดับ

โลโก้ดาบและโล่ของกิจกรรม Let’s Go Hero! เขาวงกต 

ผูก้ล้าพชิติมาร ออกมาจากกระเป๋ากางเกง “อมื...โซนทีม่ร้ีาน
อาหารกับร้านขายของ อ้อ! เจอแล้ว โซนคาราวาน ต้องเดิน
ไปถึงช่องหมายเลข 20”

“ไปกันเถอะพ่อ อีกรอบนึง ช่องยี่สิบทอยเต๋าราวๆ ห้า
ครั้งก็ไปถึงแล้ว”

“ก็ได้ๆ”
“เอ๋...แต่แม่อยากไปดูดวงกับคุณแม่มดอีกรอบนะ”
“อนันัน้ช่องหมายเลข 40 แน่ะ” คนเป็นพ่อยกมอืเกาหวั
บรรดาลูกสาวลูกชายร้องเย้ทันทีที่ได้แม่เป็นกองหนุน 

คุณพ่อได้แต่เออออไปตามเรื่อง ลูกชายตัวเล็กชูก�าปั้นข้ึน
กลางอากาศ ประกาศแข็งขันว่า

“คราวนี้ต้องเล่นจอมมารตัวเปี๊ยกนั่นให้อ่วม”
อืม...ไม่ต้องบอกรายละเอียดยังรู้เลยว่าใคร 

วีโดริกเร่งฝีเท้าเข้าไปแสดงบัตรกับกรรมการรักษา
ระเบยีบอกีคน นักเรยีนหญงิตวัโย่งคนนัน้เปิดประตลูบัให้เขา
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เดินทะลุไปส่งของโดยไม่ต้องท�าตามกติกาของเกมพิชิตมาร 
เขานึกภาพเซลริค เรมิงตันคนนั้นสวมชุดผู้ร้ายแล้วก็ข�าก๊าก
ขึ้นมา

“ถ้าตอนตัวโตสวมก็คงเท่อยู่หรอก แต่ตามปกติยังไง 
ก็คงได้แค่ น่ารักมาก เท่านั้นแหละครับ คุณเซลริค”

ค�าพูดของวีโดริกถือว่าจริงแท้ทีเดียว

“น่ารักจังเลย ขอถ่ายรูปด้วยสักใบนะจ๊ะ”
เซลริคคิ้วกระตุกกับค�าขอครั้งที่สิบของวันนี้ เขาสะบัด

ผ้าคลมุสดุหร ูพดูไปตามบททีเ่ทลก้าเขยีนให้ไปว่า “เอาส ิเจ้า
ปถุุชน เกบ็ภาพข้าผูย้ิง่ใหญ่ไว้ แต่อย่าลมื เรามข้ีอแลกเปลีย่น”

อาสาสมัครในชุดสมุนจอมมารสวมหน้ากากผีเดิน 
ออกมาพร้อมกับขวดโหลใหญ่ “สิบกีร่าค่า”

เหรียญเงินหลายเหรียญถูกหย่อนลงกล่องแทบจะ
พร้อมๆ กบัทีช่ตัเตอร์กล้องถ่ายรปูพลงัปราณรุน่ใหม่ล่าสดุรวั
ไม่ยั้ง เซลริคฝืนยิ้มท้ังที่ทั้งอายทั้งเม่ือย เขาชะเง้อมองเห็น
กลุม่ลกูค้าอกีกลุม่ก�าลงัใกล้เข้ามา ต้องรบีด�าเนนิการต่อแล้ว

“ถึงจะชื่นชมกับ...เอ่อ รูปโฉมของข้าแค่ไหน เราก็ต้อง
ตัดสินกัน ผู้กล้า จะร่วมมือกับข้าหรือจะต่อต้านข้า...และ 
พบกับความเจ็บปวด” เขาเอ่ยตะกุกตะกัก แถมแต่งบทใหม่
เองเสียครึ่งหนึ่งเพราะสมองพาล่มจมของเขาท�าให้ลืมบท 
อีกแล้ว

อาสาสมัครอีกคนที่ท�าหน้าที่เป็นไกด์รวมกลุ่มมากับ
ลูกค้าพยกัหน้าให้เซลรคิเป็นสญัญาณให้เตรยีมพร้อม เซลรคิ
ปรบมือเบาๆ ผ้าม่านหลังบัลลังก์จอมมารจ�าลองบนยกพื้น
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บันไดห้าขั้นขยับออก เผยให้เห็นส่ิงที่เหมือนสายกระดิ่ง
โบราณประกบข้างบัลลังก์ข้างละสามเส้น แต่ละเส้นจะสุ่ม
เกมหรือไม่ก็บทลงโทษ

ถ้าเป็นเกมหรอืการประลอง หากจอมมารแพ้ ฝ่ายผูก้ล้า
กจ็ะได้รบัรางวลั แต่ถ้าผูก้ล้าแพ้กไ็ด้รบับทลงโทษ ถ้าโชคร้าย
สุ่มสายกระดิ่งผิดแต่แรก เกมก็จะจบลงทันที

กลุ่มลูกค้าสาวท่ีน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานรัฐ
อะไรสักอย่างกลับมารวมกลุ่มกัน คนที่ท่าทางเป็นหัวหน้า
พยักหน้าให้เพื่อนแล้วก้าวออกไปข้างหน้า

“เราไม่ยอมแพ้แกหรอก เอาละนะ จอมมาร!!!”
“มาเลยผูก้ล้า” เซลรคิลกุขึน้จากบลัลงัก์จ�าลองทีช่มรม

ศิลปะท�าเสียเหมือนจริงด้วยกะโหลกปลอมและพร็อปชวน
หลอนอื่นๆ

หญิงสาวก�าวัตถุชิ้นหนึ่งแน่น แล้วสะบัดมันออกไป 
“ความดีย่อมชนะเสมอ”

วัตถุขนาดเท่าผลส้มในมือเธอกลิ้งหลุนๆ มาหยุดที่
ปลายเท้าของเซลรคิ มนักลิง้ขลกุๆ อยูค่รูห่นึง่ แล้วกห็ยดุนิง่ 

ลูกเต๋าเย็บจากผ้ายัดนุ่นหยุดที่หน้าสี่แต้ม
“จงรับชะตาของเจ้าไปเถอะ!” เซลริคว่าพลางกระตุก

เชอืกเส้นทีม่หีมายเลขสีก่�ากบัไว้ เสยีงกลไกรอกและลกูเลือ่น
ท�างาน แล้วสิ่งหนึ่งก็เทลงมาจากเพดาน

ปุ้ง!!!
“ว้ายยย!!! แป้งนี่นา”
เซลริคดึงผ้าคลุมขึ้นปิดหน้า แล้วหัวเราะอย่างชั่วร้าย

ที่สุดเท่าที่ท�าได้ “หึๆ ฮ่าๆๆๆ ติดกับแล้วผู้กล้าเอ๋ย เจ้าถูก
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สาปเป็นหิน ไม่อาจต่อสู้ได้อีกแล้ว!”
เสียงดนตรีบรรเลงหนืดๆ มืดทะมึนเหมือนเวลาเล่น

เกมแล้วเกมโอเวอร์ดังขึ้น พอเพลงสั้นแค่ไม่ถึงยี่สิบวินาที 
จบลง เซลริคก็โค้งแล้วแจกยิ้มให้ลูกค้า

“ขอบคุณที่เข้าร่วมกิจกรรมนะครับ พวกคุณเก่งมาก
เลยที่เล่นจนจบ คนส่วนใหญ่เลิกไปตั้งแต่ครึ่งทางแล้ว”

“กแ็หม...กจิกรรมทีน่ีน่่าสนใจออก” สาวนางหนึง่กล่าว 
แต่สายตามองเซลรคิอย่างเอน็ดทูมีองร่างสงูทีเ่พิง่โผล่ออกมา
จากหลังฉากบัลลังก์มารทีอย่างเคลิ้มฝัน

มือใหญ่แตะที่ไหล่ของเซลริคเบาๆ เซลริคหันไปหา
เจ้าของมอื ใบหน้าหล่อเหลาสะดดุตาประดบัรอยยิม้เจ้าเสน่ห์
ของเฟรย์ มอร์เฟียส อยู่ห่างจากเขาแค่นิดเดียว หนุ่มผมด�า
ตดัสัน้สวมเสือ้ผ้าสดี�าอารมณ์ผูร้้ายแบบคล้ายกบัเขา ดวงตา
สแีววขนนกยงูของเฟรย์ฉายแววตืน่เต้น ยงัไงอสรูกนิฝันร้าย
ตนนี้ก็รักกิจกรรมรื่นเริงตามประสามนุษย์มากเหลือเกิน

“แปะมือเปลี่ยนเวรครับท่านจอมมาร”
เซลริคหัวเราะเบาๆ รู้สึกข�าค�าแซวที่เป็นจริงของเฟรย์

ผู้เปี่ยมอารมณ์ขัน แฟนคลับของเฟรย์ซ่ึงอาสามาเป็นผู้ช่วย
ยืนถือผ้าใบกั้นฉากสุดท้ายของบัลลังก์จอมมารมองไอดอล
ของพวกเธอด้วยสายตาเป็นปลื้ม คนป็อปนี่ยังไงก็ป็อปจริงๆ

อดีตจอมมารถอดมงกุฎออกส่งให้เฟรย์เป็นอย่างแรก 
ตามด้วยสายสะพาย และเสื้อคลุมหรู

“ฮู้ว! เอาเข้าจริงก็ชุดหนักเอาเรื่องนะ” เซลริคว่าพลาง
ทุบนวดไหล่ตนเองเบาๆ

แฟนคลับของเฟรย์สองคนวิ่งเข้ามากุลีกุจอช่วยท่าน
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เฟรย์ของพวกเธอแต่งตัว เซลริคกระโดดลงจากยกพื้น แล้ว
หมุนตัวออกไปทางประตูทางลัด “ฝากด้วยนะเฟรย์”

“ครบัผม ขอบคณุทีท่�างานหนกัมาตลอดกะเช้านีน้ะครบั”
“ไม่มีปัญหา ยินดีบริการเสมอ!” เซลริคย้ิมโชว์เขี้ยว

เสน่ห์ เขาสะดุดขอบประตูล้ม แต่คงไม่เจ็บมากเพราะตั้งตัว
ออกวิ่งได้อีกรอบแทบจะในทันที

เฟรย์รับวิทยุจากแฟนคลับสาวคนหน่ึงมากรอกเสียง 
ลงไปว่า “จอมมารกะที่สอง เฟรย์เข้าประจ�าที่แล้วครับ”

“รับทราบ” เสียงใครสักคนตอบกลับมา แล้วสาวๆ ที่
ยนืกัน้ฉากให้เฟรย์กว็ิง่หลบเข้าข้างทางทีม่พีรอ็ปต้นไม้ทัง้จรงิ
ทั้งเก๊วางซ้อนกันเต็มไปหมด

เฟรย์สูดหายใจเข้าเต็มปอด ยืนขึ้นสะบัดผ้าคลุม แล้ว
พูดเตม็เสยีงด้วยสหีน้าทีเ่ขาได้รบัการยนืยนัจากเทลก้ามาแล้ว
ว่าเท่กระชากวิญญาณที่สุดว่า “ผู้กล้าเอ๋ย เจ้ามีสองตัวเลือก 
สู้กับข้าเพื่อสิ่งที่เจ้าเชื่อมั่น หรือยอมจ�านนและรับใช้ข้าผู้นี้!”

เสยีงกรีด๊ทีไ่ม่น่าเป็นเพราะความตกใจดงัขึน้ไวๆ หลงั
เซลรคิเดนิเข้ามาในเส้นทางของสตาฟฟ์ ทางเดนินีก้ว้างราวๆ 
สองเมตร มปีระตเูป็นระยะๆ เพือ่ให้สตาฟฟ์เข้าออกจดุส�าคญั
สะดวก เซลริคเดินดุ่มๆ ไปเรื่อย หลบผู้คนที่วิ่งไปมาจนถึง
ประตูที่มีหมายเลข 20 ก�ากับไว้

ทันทีที่เปิดประตู แสงสปอตไลต์สีเหลืองนวลก็ส่องเข้า
ตาเขา อดีตจอมมารหยีตามองผ่านพร็อปต้นไม้ไปยังบริเวณ
ที่เต็มไปด้วยรถเข็นขายของและร้านรวงที่ตั้งอยู่ในรถแวกอน
ตามที่เห็นบ่อยๆ ในกองคาราวานพเนจรในหนังสือ
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แสงไฟสีต่างๆ หลอกตาให้รู้สึกว่าจุดพักกองคาราวาน
แห่งนี้อยู ่ใต้แสงจันทร์ ดวงแสงสีส้มอมทองจากบรรดา 
ร้านรวงต่างๆ ท�าให้บรเิวณส่วนใหญ่ของกองคาราวานจ�าลอง
สว่างไสว เซลริคชะเง้อมองออกไปข้างหน้า และเห็นว่ามี
ลูกค้ากลุม่หนึง่ก�าลงัเดนิทางออกจากเขตกองคาราวาน อาสา
สมัครที่สวมชุดนักเดินทางมีตราวิทยาลัยบนเส้ือคลุมเอ่ย 
เสียงดังฟังชัดว่า

“ได้เวลาออกผจญภัยแล้วเหล่าผู้กล้า”
กลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นนักเรียน ม. ต้นรับค�าอย่างกระตือ 

รือร้น หนึ่งในนั้นหยิบลูกเต๋าผ้าออกมาเตรียมพร้อม “ตาฉัน
ทอยสินะ สาธุ เอาช่องสีขาวก็พอ”

“เหอะ ถ้าลงช่องสีฟ้าหรือแดงอีก เราบีบคอนายแน่”
ใช่แล้ว นี่แหละคือ เกมของพวกเขา

Let’s go, Hero! เขาวงกตพิชิตมาร คือ เกมกระดาน
ยักษ์ที่คล้ายๆ กับบันไดงู แต่เป็นแบบสามมิติ และโหดกว่า
ในหลายๆ ด้าน แต่อุปกรณ์ที่ชัวร์ป้าบว่าต้องมีคือ ลูกเต๋าหก
หน้า เพื่อป้องกันคนบาดเจ็บ ซิโตรเนล่าจึงเสนอให้ใช้ลูกเต๋า
ผ้าที่ขว้างใส่ใครก็คงมีผลท�าให้หงุดหงิดแต่ไม่บาดเจ็บ

ทั้งเกมแบ่งเป็นสี่โซน ไม่นับนิทรรศการข้างหน้า
โซนแรกเป็นกิลด์ผู้กล้า หลังจากลูกค้าจับกลุ่มครบห้า

ถึงหกคนก็จะมีอาสาสมัครมาเป็นทั้งไกด์และผู้คุมกฎกันโกง 
โซนที่สองเป็นต้นไปคือ บริเวณที่จ�าลองเป็นป่า ช่องที่ 20 
เป็นจุดพักใหญ่ที่เป็นคาราวานจ�าลอง หากต้องการจะหยุด
เล่นทีน่ีแ่ล้วสนกุกบัการชอปปิงหรอืนัง่เล่นกไ็ด้ แต่กลุม่ผูก้ล้า
จะเล่นเกมต่อไม่ได้หากไม่หาสมาชิกมาเติมให้ได้อย่างน้อย
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ห้าคนต่อหนึ่งกลุ่ม
โซนที่สามเป็นเขตที่ราบและภูเขา โซนสุดท้ายคือแดน

ปีศาจ และคนทีร่ออยู่ที่ช่องสุดท้ายก็คอื จอมมาร หากปราบ
จอมมารได้ด้วยการเส่ียงดวงสุ่มเกมตัดสินก็จะได้รับรางวัล
พิเศษที่เซลริคจ�าได้รางๆ ว่ามีต๋ัวเซปเปลินไปเที่ยวทวีป 
เคลิงการ์ช่วงวันหยุดฤดูร้อนรวมอยู่ด้วย

เซลรคิหยดุคดิเมือ่เดก็ปีหนึง่คนนัน้ทอยเต๋า แต้มห้าแต้ม
ปรากฏขึ้นมา พวกเขาเริ่มออกเดินช้าๆ ก้มมองพื้นที่ปูลาด
ด้วยพรมเน้ือคล้ายยางนิม่ๆ พรมชิน้หนึง่เหมอืนจะยนืได้ราวๆ 
หกเจด็คน บางครัง้พรมกเ็ปลีย่นสเีป็นสขีาว สแีดง แล้วกส็ฟ้ีา 
พรมแต่ละชิน้ถอืเป็นหนึง่ช่อง แต่ละช่องมหีมายเลขก�ากบัไว้ 
และมีป้ายค�าสั่งสั้นๆ 

เซลริคนึกสนุกจึงแอบตามไปห่างๆ ยังไงตอนนี้ก็เป็น
เวลาพักของเขา จะเอาไปแอบดูลูกค้าสักหน่อยก็ไม่เสียหาย 
เด็กกลุ่มนั้นเดินไปห้าช่อง ปรากฏว่าช่องนั้นเป็นช่องสีฟ้า

“ซวย...” เด็กคนหนึ่งคราง
ร่างด�าๆ ปรากฏออกมาจากความมืด ใส่ทั้งฮูดด�าและ

หน้ากากอีกา เป็นคนอื่นคงดูไม่ออก แต่เซลริคจ�าเสียงของ
บุคคลใต้หน้ากากได้ เสียงเนิบนาบนั่น เคย์เลนไม่ผิดแน่...

“เลือกมาสิเจ้ามนุษย์ จะเต้นเพลงสับปะรดลั้ลลาให้ข้า
ดูสามรอบ หรือจะถอยหลังไปสามช่องเพราะตกหลุมพราง
ของนายพรานปีศาจ”

เด็กปีหนึ่งคนหน่ึงบอกดังๆ ว่า “ไม่มีชอยซ์เลือก
ประลองปัญญาที่ช่องนี้เหรอ”

“ไม่มี ต้องเป็นช่องสีแดง”
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“เอาไงดีน่ะ!” เด็กๆ แตกตื่นเลือกไม่ถูก
เซลริคนั่งลงถอนหายใจเพราะเผลอลุ้นแทน เกมของ

พวกเขามช่ีองเดนิสามส ีตอนนีเ้ขาเหน็คนอืน่เดนิบ่อยเลยจ�า
ได้แล้ว ช่องสขีาวมกัจะมเีกรด็ความรูเ้กีย่วกบัจอมมารให้ไกด์
อ่านให้ผู้เล่นฟัง ช่องสีฟ้าจะมีค�าสั่งแปลกๆ ถ้าท�าตามไม่ได้
จะถกูบงัคบัให้ถอยหลงัไปตามจ�านวนช่องทีก่�าหนด ช่องสแีดง
จะมีตัวเลือกสองอย่าง ประลองปัญญาหรือศิลปะการต่อสู้

หากเลอืกประลองปัญญา สตาฟฟ์ประจ�าช่องสแีดงกจ็ะ
อ่านค�าถามที่เกี่ยวกับจอมมารและผู้กล้า (ค�าตอบหาได้ใน
งานนิทรรศการที่ทางเข้า ดังนั้นหากตั้งใจอ่าน โอกาสชนะก็
สูงพอตัว) หากเลือกประลอง สตาฟฟ์ก็จะพาเดินไปยังลาน
ประลองที่เหลือไว้ประมาณสองลานที่ใจกลางเขาวงกต

กฎง่ายๆ ของเกมที่คนในเรียกกันเล่นๆ ว่า ทอยเต๋า
พิชติมาร นีก้ค็อื กฎนับสาม ทกุทมีเมือ่ออกเดนิทางจะมแีต้ม
ชีวิตสามแต้ม ตอบค�าถามพลาดหรือประลองแพ้ได้รวมกัน
ทั้งหมดสามครั้ง หากมีคร้ังที่ส่ี จะถือว่าเกมโอเวอร์ทันที 
อยากเล่นอีกต้องเริ่มใหม่แต่ต้น (ซ่ึงก็หมายถึงต้องจ่ายค่า
ผ่านทางอีกรอบด้วย)

เซลรคิรบีย่องกลบัไปทีค่าราวานก่อนเขาจะกลัน้หวัเราะ
ไม่อยู่ เมื่อหนึ่งกลุ่มเด็กปีหนึ่งเริ่มยืนแถวหน้ากระดานส่าย
สะโพกดุ๊กดิ๊กพลางเต้นเพลงสมัยอนุบาลที่โคตรน่าอาย

“สับปะรดร่าเริง เหลืองทอง ใบเขียวสด ลั้ลลา ลั้ลลา”
โอย! ไม่ไหวแล้ว

เซลรคิกลัน้หวัเราะจนน�้าตาเลด็ เขากลบัมาโผล่ทีป่ระตู
ทางลับอีกครั้ง คราวนี้เขามุดออกจากทางลับที่มีกรรมการ
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รักษาระเบียบคนหนึ่งเฝ้าอยู่ แล้วค่อยเดินเข้าไปในเขตกอง
คาราวานจ�าลอง

ทันทีที่ย่างเท้าเข้าไป เซลริคก็เข้าใจความกระตือรือร้น
เกนิเหตุของแม่มดผูเ้หน็เงนิส�าคญัทีส่ดุอย่างไอรนี คาทน่ีาขึน้
มา ร้านรวงในรถทีย่มืมาจากโรงเกบ็รถพาเหรดของสภาเมอืง
ดูดีผิดคาด แสงสลัวท�าให้งานฝีมือนักเรียนดูสมจริงอย่าง 
ไม่น่าเชื่อ เสียงเพลงพื้นเมืองจากเวทีเล็กดังมาเป็นระยะ ฟัง
ดูมืออาชีพมากสมแล้วที่เป็นตัวแทนจากชมรมดนตรี ผู้คน
หนาตาเดนิขวกัไขว่ แต่ละคนมอีาหารหรอืของฝากในมอืทัง้สิน้

งานนี้สงสัยได้มาหลายตังค์
หลายๆ คนคงงงว่าท�าไมงานของชมรมวจิยัจอมมารถงึ

ได้ดสูเกลยกัษ์ทนุหนาขนาดนี ้นอกจากจะต้องโทษอซัราเอล
ที่เขียนแผนออกมาหล่อเกินจริงแล้ว คงต้องขอบคุณความ
ร่วมมือของเพื่อนๆ ร่วมชมรมที่ระดมสมองและสรุปออกมา
ว่าหากงานใหญ่ขนาดนี้ พวกเขาควรจะชวนชมรมอื่นมาออก
บูทสาขาที่นี่ด้วย

ผลลพัธ์ออกมาดเีกนิคาด ตอนนีใ้นกองคาราวานจ�าลอง
จงึมทีัง้ร้านอาหาร ร้านขนม งานฝีมอื ชดุแฟนซ ีอาวธุจ�าลอง 
ตลอดจนร้านหนังสือ ถึงร้านจะไม่ใหญ่มาก จ�ากัดสตาฟฟ์ 
ไม่เกินร้านละสองคน แต่ดูแล้วธุรกิจก็ก�าลังไปได้สวย

“สมแล้วที่ช่วยกันลงแรง เห็นแล้วปลื้มจริงๆ” ประธาน
ชมรมถึงกับยืด ทั้งที่ส่วนใหญ่เขาท�าแค่งานง่ายๆ ที่ไม่น่าก่อ
ความเสียหายมากนักอย่างติดกาวแปะโน่นแปะน่ี เขาเดิน
ผ่านกลุ่มลูกค้าที่ลงทุนซ้ือชุดคอสตูมมาแต่งเป็นผู้กล้าหรือ 
นักผจญภัยเข้ากับบรรยากาศ พวกเขาดูสนุกสนานสมกับท่ี
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สมาชิกชมรมทุกคนคาดไว้
เท้าเล็กๆ สวมรองเท้าบูตหนังของเซลริคสาวยาวๆ ไป

ที่รถแวกอนขนาดใหญ่ท่ีสุดซ่ึงจัดเป็นคาเฟกลางแจ้ง เมนู
เครื่องดื่มหลากชนิดติดไว้ที่ป้ายซ่ึงปักไว้ตรงทางเดิน เมนู 
เล็กอยู่ด้านบนเคาน์เตอร์ สาวเสิร์ฟในชุดชาวบ้านที่ปักลาย
น่ารกัเกนิชาวบ้านของจรงิเดนิวนไปมารบัออร์เดอร์และเสร์ิฟ
เครื่องดื่มกับอาหารว่าง

“เบอร์เกอร์ฮโีรได้แล้วค่ะ” สาวเสร์ิฟตวันดิเดยีววางอาหาร 
ลงบนโต๊ะ

ลูกค้ามองเบอร์เกอร์งงๆ “เฮ้...ท�าไมใส่ผักเยอะจัง คือ
ว่าฉันไม่ชอบกินน่ะ”

“เมนอูร่อยนีป่ระกอบด้วยโปรตนีกบัคาร์โบไฮเดรตเป็น
ส่วนใหญ่ ต้องมีวิตามินจากผักเสริมถึงจะดีต่อสุขภาพท่าน 
ผูก้ล้าค่ะ” สาวเสร์ิฟท่ียงัไม่ทิง้ลายหมอเอ่ยฉะฉาน ซโิตรเนล่า
หนัมาเหน็เซลรคิเข้าจงึหยดุยิม้และโบกมอืยกใหญ่ “ทางนีค่้ะ 
ท่านประธาน”

“เรยีกเซลรคิกไ็ด้ แหม” เจ้าของต�าแหน่งใหญ่โตเกาแก้ม
อย่างเขนิๆ ซโิตรเนล่าน�าเขาไปนัง่ทีเ่คาน์เตอร์ เอรเูทยีในชดุ
บาร์เทนเดอร์แบบอนุรักษนิยมถามเขายิ้มๆ ว่า “รับอะไรดี
ครับ ท่านจอมมาร”

“อย่าแหย่ฉันน่า” เซลริคแก้มป่อง “เอาโกโก้เย็นใส่วิป
ครีมเยอะๆ แก้วนึง แล้วก็...”

ถ้วยรอยัลคาราเมลพุดดิงเลื่อนมาอยู ่ตรงหน้าเขา 
โดยไม่ต้องร้องขอ ยิ้มของเซลริคยิ่งคลี่กว้างกว่าเดิมเมื่อเห็น
สาวเสิร์ฟคนที่ก�าลังตามหานั่งลงข้างๆ
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“ถูกใจไหมคะ คุณลูกค้า”
“มากเลยครับ” เซลริคมองโรสในชุดสาวชาวบ้าน แต่

ยังคงความสง่าเยี่ยงเจ้าหญิงไว้ได้อย่างน่าตะลึง เธอรวบผม
ยาวขึ้นเป็นมวยหลวมๆ และแม้จะติดเครื่องประดับดอกไม้ 
เธอก็ยังติดกิ๊บสีแดงรูปปีกนกที่เขาให้ไว้เช่นเคย

โรเซเลียหันไปมองหลังร้านแล้วปลดผ้ากันเปื้อนวางไว้
ข้างๆ “หมดกะของฉันพอดีเลย ทางนายเป็นยังไงบ้าง”

“กใ็ช้ได้ พลาดนดิหน่อย...แต่ว่า...” เซลรคิเบ้หน้า เมือ่
ได้ยินค�าว่า น่ารัก ก้องหูไปหมด เขารีบแกะฝาพุดดิงแล้วตัก
ค�าแรกกินย้อมใจ

อา...สัมผัสนี้ อร่อยละมุนลิ้น ไม่เป็นสองรองใคร
โรเซเลียยิ้มอย่างรู้ทัน “เราออกไปเดินเล่นกันไหม มี

เวลาสองชั่วโมง”
“เอาสิ วันนี้ฉันหมดกะจอมมารแล้ว เหลือแต่ช่วยงาน

ที่คาเฟนี่แหละ” เซลริคเหลือบมองเอมิลี่ซึ่งสวมชุดสาวเสิร์ฟ
ออกมายิ้มแต้ให้ลูกค้า เรื่องขาดคนคงไม่ต้องห่วงแล้ว งานนี้
วิทยาลัยเขาหัวใส แจกแต้มพิเศษที่ใช้แลกคูปองสหกรณ์
วทิยาลยัหรอืโรงอาหารได้ให้อาสาสมคัรทกุคน เหล่านกัเรยีน
ทีม่เีวลาว่างหรอือยูช่มรมกลบับ้านจงึแห่แหนกนัเข้ามาสมคัร 
งานเป็นการใหญ่

“ไปกนัเถอะ” โรเซเลยียืน่มอืให้เขา เซลรคิจบัมอืเธอไว้ 
สองหนุ่มสาวเดินออกจากร้าน เอรูเทียกับซิโตรเนล่าโบกมือ
ไล่หลังพร้อมรอยยิ้ม 

พอคล้อยหลังประธานชมรมและเพื่อนสาว ซิโตรเนล่า
ก็กระซิบถามแวมไพร์หนุ่มเบาๆ ว่า “ไม่มีอะไรผิดปกติกับ
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คุณเซลริคใช่ไหมคะ”
ดวงตาสสีนมิของนกัสูใ้ต้ร่มหม่นแสงลงเลก็น้อย “ตาม

ที่เคย์เลนรายงาน นอกจากฝันร้ายกับผมเปลี่ยนสีไปอีก 
สองสามปอย ก็ยังไม่มีเรื่องอื่น”

ซโิตรเนล่ามองไปทีป่ระตซูึง่ปิดลงเงยีบๆ แล้วอย่างเป็น
ห่วง เอรูเทียเปรยขึ้นเบาๆ ว่า “เขาจะไม่เป็นไรหรอกครับ 
นอกจากมีโรเซเลียอยู่ข้างๆ แล้ว เขา...ราชาของเราไม่เดี้ยง 
ง่ายขนาดนั้นหรอก ผมเชื่อว่าเขาจะผ่านอุปสรรคไปได้”

“นั่นสินะคะ คุณเอรูเทียพูดถูกแล้วละค่ะ” ภูตพฤกษา
ยิ้มหวานรับ

เพราะมีเวลาน้อย โรเซเลียกับเซลริคจึงออกมา 
เดินเล่นทั้งที่ยังไม่ได้เปลี่ยนชุด ถึงเป็นเป้าสายตาน่าดู แต ่
ทั้งสองคนก็มัวแต่สนใจเดินเล่น (กรณีโรเซเลียคือคอยดูแล
ไม่ให้เซลรคิหน้าท่ิมลงไปในเตาย่างบาร์บคิวิหรอืตกน�า้ตกท่า) 
จนไม่ได้สนใจสายตาคนอื่น

หลังเดินจนเริ่มเมื่อย ทั้งคู่ก็แวะซื้อไอศกรีมท�าเองด้วย
ชมรมฟาร์มออร์แกนิก ที่มีค�าขวัญว่า ปลูกเองเลี้ยงเอง ท�า
เอง แต่แบ่งกันกิน แล้วเดินไปนั่งกินไอศกรีมที่ม้านั่งริมน�้าพุ
รูปผู้กล้าหญิงง้างคันธนูยิงสู่ฟากฟ้า ตึกผู้อ�านวยการสีขาว
ทอดตวัอยูบ่นแนวบนัไดหนิสงูด้านหน้า ช่วงนีท้ีน่ัน่เปิดให้ชม
พิพธิภณัฑ์ส่วนตัวของผูอ้�านวยการวทิยาลยัฟอร์นเบร์ิกจนถงึ
วันสุดท้ายของงานวัฒนธรรมและวิชาการ

เซลรคิหน้าเคลิม้กบัไอศกรมีรสอลัมอนด์ฮนัน ีโรเซเลยี
กินรสมินต์ช็อกโกแลตชิปอย่างพอใจเงียบๆ ต้นเมเปิลที่ยัง 
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ใบเขยีวดกไหวกิง่ตามสายลมอ่อนๆ แสงแดดส่องลอดแมกไม้
ลงมาบนพืน้ปูหนิ และต้องร่างของผูม้าเยอืนเป็นเหมอืนเกลด็
แสงสีทองอร่าม

“พ่อแม่นายจะมาพรุ่งนี้ใช่ไหม”
“อือ้” เซลรคิเลม็ไอศกรมีพลางนัง่แกว่งขาอย่างอารมณ์ดี 

“พี่โครว์กับเวนดี้จะมาด้วยแน่ะ”
“ครบทีมเลย”
“ใช่ไหมล่ะ! ขาดแค่พ่อแม่โรสทีจ่ะมาวนัสดุท้ายเท่านัน้

แหละ” เซลริคยิ้มต่ืนเต้น เวลาแบบน้ีมองอย่างไรเด็กหนุ่ม
ตวัเลก็ตรงหน้าเธอกเ็ป็นแค่หนุม่น้อยวยัใสธรรมดาคนหนึง่ท่ี
อยากจะให้ครอบครวัมาเหน็ชมรมทีเ่ขาภมูใิจกบัเพือ่นๆ ทีเ่ขา
รักเท่านั้นเอง มองแล้วโรเซเลียก็สะท้อนใจขึ้นมา 

จะดีสักแค่ไหน หากเธอกับเขาเป็นแค่มนุษย์ธรรมดา

โรเซเลียยิ้มแล้วหยิบผ้าเช็ดหน้าเช็ดปากที่เลอะคราบ
ไอศกรีมให้เซลริค 

บางที...บางทีเธอก็ฝันไปเหมือนกันว่า ถ้าเป็นแค่คน
ธรรมดาละก็ จากนี้ไปคงจบจากวิทยาลัย เรียนต่อ หรือหา
งานท�าตามความฝัน สักวันเธอก็หวังจะแต่งงานร่วมชีวิตกับ
เขาอีกครั้ง จะมีลูกก็ไม่ใช่ปัญหา ในเมื่อเด็กที่เกิดจากพ่อแม่
สามญัธรรมดาไม่มอีะไรต้องกงัวลเกีย่วกบัมารร้าย อดตีชาติ 
หรือค�าสาป

แต่มันก็แค่ฝันกลางวันที่ไม่มีทางเป็นจริง ประตูมายา
ในดรีมเมอร์เกมเคยทดสอบเช่นนั้นกับเธอมาแล้ว

“โรส? คิดมากอะไรอยู่” เซลริคเอียงคอถาม ใบหน้า
ของเขาเลื่อนเข้ามาเกือบชิดกับเธอ ครั้นจะปฏิเสธ พอมอง
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ตาใสๆ คู่นั้นแล้วเธอก็พูดไม่ออก
รมิฝีปากอิม่ของเซลรคิคลีแ่ย้มเป็นรอยยิม้อ่อนโยน มอื

เล็กแต่อบอุ่นเกินตัวยกข้ึนลูบผมเธอเบาๆ ระมัดระวังไม่ให้
ผมเธอเสียทรง แต่ส่งผ่านสัมผัสปลอบประโลมไปถึงหัวใจ

“ไม่ว่ามีเรื่องอะไรกังวลใจก็บอกฉันได้นะโรส ฉันก็
อยากจะเป็นก�าลังให้โรสบ้างเหมือนกัน”

ทั้งสองฝ่ายต่างเงียบ ดวงตาสีแอเมทิสต์และสีน�้าตาล
มองจ้องกันนิ่งนาน เงาสะท้อนของอีกฝ่ายอยู่ในดวงตาต่างสี 
เสียงเพลงมาร์ชประจ�าโรงเรียนค่อยๆ จางหายไป แต่เสียง
หัวใจเต้นของทั้งคู่กลับดังขึ้นเรื่อยๆ

เซลรคิสะกดความรูส้กึคนัยบิๆ เหมอืนปีกบนหลงัอยาก
จะออกมาสมัผสัอากาศลงไปอย่างยากล�าบาก เขากมุมอืโรส
เบาๆ เธอบีบมือตอบเขา ภาพความทรงจ�าของราวินและ 
เด็กสาวผมแดงปรากฏข้ึนมาอีกคร้ัง แต่แวบหน่ึงเขารู้สึกว่า
เขาเป็นราวนิทีก่�าลงัตกตะลงึ เมือ่เหน็ว่าเส้นผมของสาวน้อย
นามเรวเิรยีงอกยาวขึน้แล้วเปลีย่นเป็นสชีมพอู่อนใต้แสงจนัทร์
เต็มดวง เธอหันมาหาราวิน อ้าสองแขนออกโอบกอดเขาไว้ 

เขาจ�าเฉดสีชมพูอ่อนน้ันได้ดี เป็นเร่ืองจริงหรือภาพ
หลอนกันแน่

เซลริคกลืนน�้าลาย รวบรวมความกล้าตัดสินใจว่าจะ
ถามโรสดู “โรส คือว่านะ...”

“ไงจ๊ะ โฉมงามกับเจ้าชายกระจิ๋ว!” เสียงของผู้หญิง 
คนหนึง่แทรกขึน้มา เล่นเอาสองหนุม่สาวชมรมวจิยัจอมมาร
สะดุ้งสุดตัว

“แว้กกก!!!” เซลริคถลาตกเก้าอี้ เขากินไอศกรีมหมด
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แล้วจึงไม่มีอะไรเหลือให้เลอะเสื้อผ้า เว้นแต่หน้าคะม�าลงไป
ในกองใบไม้แห้งเต็มๆ

“ตายจริง ยังโชคร้ายไม่เปลี่ยนเลย” มือขาวแต่ปรากฏ
รอยย่นตามวัยยื่นมาเสนอความช่วยเหลือให้เซลริค เซลริค
คว้ามือของผู้หญิงคนนั้น พอเงยหน้าขึ้นมองเธอ เขาถึงกับ 
ติดอ่าง ละล�่าละลักออกมาว่า

“อาจารย์ ผอ.”
“เรียกอาจารย์แอลลี่ก็ได้นะจ๊ะ เซลริค เรมิงตัน โรเซ-

เลีย คอร์วินัส รัศมีเลิฟๆ ของพวกเธอมันทอประกายจับตา
จนฉันอดเข้ามาดใูกล้ๆ ไม่ได้น่ะ ก้าวหน้าขึน้เยอะเลย ฉนัละ
ปลื้มใจจริงๆ” อลิสัน เซลฟอน มอร์ริแกน ผอ. และผู้ก่อตั้ง
วทิยาลยัยนืกรีด๊กร๊าดทัง้ทีถ่อืสายไหมสชีมพอูยูต่รงหน้าเดก็
นกัเรยีนวยัรุน่ราวกบัตนยงัอยูใ่นวยัสาวน้อยทัง้ๆ ทีรู่ก้นัทัว่ว่า 
สตรีนางนี้อายุย่างเข้าวัยเจ็ดสิบแล้ว

มองหน้าแล้วไม่ค่อยอยากเช่ือว่าเป็นคุณยาย เซลริค 
คิดในใจ จริงอยู่ว่าเส้นผมซอยส้ันของอาจารย์เปล่ียนเป็น 
สีเทาเงินหมดแล้ว ถึงการแต่งตัวจะเป็นแฟช่ันสตรีมีอายุ
น�าสมยั แต่หุน่คณุยายวยัเจด็สบิกลบัยงัดดูจีนน่าประหลาดใจ

อดตีจอมมารก�ามอืเข้าออกอย่างงงๆ เขาคดิไปเองหรอื
เปล่าว่า มอืขาวทีตั่ดแต่งเลบ็อย่างดตีามแบบฉบบัสภุาพสตรี
นักบริหารหยาบสากกว่าที่คิด สัมผัสแบบนี้คล้ายกับมือของ
เทลก้ากับเอรูเทีย

...มือที่จับอาวุธมาโชกโชน
อาจารย์ ผอ. สวมสร้อยคอหยกเส้นยาวทบัเสือ้แขนยาว

คอเต่าสขีาวและกระโปรงสเีทาเงนิ ผ้าคลมุไหล่สเีขียวเข้มพนั
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อยู่รอบสองแขน 
“ฉนัแอบไปดมูา ชมรมวจิยัจอมมารท�าผลงานได้ดมีาก

เลยนะ สมแล้วที่ทุกคนรอคอย” เธอกินสายไหมไปพูดไป
อย่างไม่ห่วงมาก

“ขอบคุณที่ชมค่ะ เราจะพยายามเต็มที่” โรเซเลียตอบ
เสียงขรึม เธอเคารพอาจารย์ ผอ. แต่ในขณะเดียวกันก็วาง
ระยะห่างนิดหน่อยอย่างระแวดระวัง

“ถ้ามีเวลาละก็ อย่าลืมไปดูพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวของ 
ฉันนะ อุตส่าห์เอาของเด็ดๆ ออกมาต้ังโชว์ต้ังหลายอย่าง  
บางอย่างกว่าจะยืมมาได้เลือดตาแทบกระเด็นเลย ส�าหรับ
นกัเรยีนเข้าฟรด้ีวยนะ มขีองทีช่มรมวจิยัจอมมารน่าจะสนใจ
ด้วยละ” อาจารย์ ผอ. ยังคงเอ่ยอย่างร่าเริง เธอท�าท่าจะเดิน
ไปยังลานนิทรรศการของแผนกแปรธาตุ แต่ก็หยุด หันกลับ
มาหาเซลริคและโรเซเลียอีกครั้ง ปลายเล็บสีเขียวอ่อน 
แตะริมฝีปากเบาๆ “จริงสิ อาจารย์ที่ปรึกษาของพวกเธอคือ 
การ์เซียกับรัสเซลล์สินะ”

“ฮะ...”
“การ์เซียใจดีคงไม่เท่าไร แต่รัสเซลล์คงแกล้งพวกเธอ

ไว้หลายอย่างสินะ”
อืม...ถึงจริงพวกเขาก็ไม่ควรจะบอกเรื่องนี้กับอาจารย์ 

ผอ. ใช่หรือเปล่าหนอ เขามีนิมิตว่าอาจารย์หน้ายักษ์นั่นต้อง
ตามมาเชือดเขาทิ้งทีหลังแน่ หมอน่ันรู้เสมอ พอเป็นเร่ือง
นินทาละก็ หูผีจมูกมดจนน่ากลัว

ดวงตาสีเขียวของอาจารย์ ผอ. ปรากฏแววซุกซน
เหมือนเด็กเล็กๆ ขึ้นมา “ถ้าโดนแกล้งไว้เยอะละก็ ลองไปที่
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บูท 32M ที่สระว่ายน�้าสายต่อสู้ดูนะ”
“ท�าไมเหรอฮะ”
“ไปแล้วก็จะรู ้เองจ้ะ” อาจารย์ ผอ. ท�าท่าจะเล็ม

สายไหมต่อ แต่แล้วดวงตาสหียกกเ็บกิกว้างขึน้ เธอยกมอืลา
เด็กทั้งสอง ทิ้งท้ายไว้ว่า “อย่าบอกรัสเซลล์นะว่าฉันเป็นคน
แนะน�า ไปก่อนละจ้า” จากนั้นก็วิ่งปร๋อด้วยท่าทางสง่างาม 
หายเข้าพุม่ไม้ไปด้วยความเรว็เทยีบเทยีมนกักรฑีาระดบัชาติ

ถนนก็มีท�าไมไม่ใช้ล่ะครับ! เซลริคคิด
ค�าตอบมาไวในรูปแบบของชายใส่สูทและแว่นตาด�า

กลุ่มหนึ่ง...
“นักเรียนตรงนั้นน่ะครับ เห็นอาจารย์ ผอ. ไหมครับ”
“เอ่อ...”
“ไม่เหน็สนิะครบั ไม่เป็นไรครบั พวกเรารูว่้าอาจารย์น่ะ

หนไีวแค่ไหน ถ้าพบเหน็อาจารย์ ผอ. ละก ็วทิยมุาทีเ่บอร์ 00 
นะครับ” นายแว่นด�าคนหนึ่งพูดขึ้น

อีกคนพึมพ�าลอดไรฟันว่า “ยังเหลือเอกสารอีกตั้งยี่สิบ
ชุด ต้องเซ็นภายในหนึ่งชั่วโมงนี้นะครับ”

คนชุดด�าบางคนถึงกับคราง ร้องไห้กระซิกๆ ออกมา 
“อาจารย์ ผอ. ใจร้ายจริงๆ”

แล้วพายแุก๊งแว่นด�ากผ่็านไป ทิง้ให้เซลรคิและโรเซเลยี
กะพริบตาปริบๆ อย่างงุนงง นี่พวกเขาเพิ่งเป็นพยานการหนี
งานของอาจารย์ ผอ. หรือนี่!

“เราจะแอบไปส่องบูทที่อาจารย์ ผอ. ว่า หรือไป
พพิธิภณัฑ์ด”ี เซลรคิถามขึน้ เขาไม่อยากเจออาจารย์ผมแดง
คู่กรณี แต่ต่อมสงสัยมันคันยิบๆ ยากต้านทาน พิพิธภัณฑ์
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เขาก็อยากไปนิดๆ มาแต่แรกแล้ว อยากรู้จังว่าคอลเล็กชัน
ของอาจารย์ใหญ่บวกกับของที่ยืมมาจากคนดังอีกหลายราย
จะสู้คอลเล็กชันของพี่โครว์คนเดียวได้หรือเปล่า

ขนตายาวของโรเซเลียหลุบลง แล้วเธอก็เสนอว่า “ฉัน
ว่ากลับไปเดินงานข้างล่างดีกว่า”

“เอ๋?” 
“ฉันอยากเห็นห้องของชมรมคหกรรม”
“อ๋อ ได้ยินว่าวีโดริกท�างานที่นั่นละ” สีหน้าของเซลริค

สว่างไสวขึ้นทันที
“ไปเยี่ยมกันไหม”
“อื้อ” เซลริครับค�าซื่อๆ โดยไม่ทันสังเกตว่า โรเซเลีย

จงใจเล่ียงสถานท่ีท้ังสองแห่ง หญงิสาวสมัผสัได้ตัง้แต่แรกแล้ว
ว่ามีวัตถุบางอย่างในพิพิธภัณฑ์ที่เซลริคไม่ควรจะเข้าไปเห็น 
ส่วนบูทที่ว่านั่น หากไปแล้วเจอรัสเซลล์เข้าย่อมไม่ใช่เรื่องดี

เซลริคตัวเปี๊ยกไม่ค่อยฉลาด จึงไม่สังเกตว่าตั้งแต่กลับ
จากคฤหาสน์วารอิสัมาทีว่ทิยาลยั เขาไม่เคยเจอหน้าอาจารย์
รัสเซลล์ บลัดไนต์เลยสักครั้ง พวกเขาท�าตามค�าแนะน�าของ
โรเซเลีย ป้องกันไม่ให้เซลริคเข้าใกล้บุคคลที่เธอชี้ว่าเป็นตัว
อันตราย

อดตีราชนิปีีศาจไม่เคยบอกใครว่า เหตผุลทีแ่ท้จรงิไม่ใช่
เพยีงเพราะรสัเซลล์ บลดัไนต์เป็นศตัรตูวัฉกาจ แต่เพราะเขา
เป็นตัวกระตุ้นความทรงจ�าของราวิน สการูสให้ผุดขึ้นใน
วิญญาณของเซลริคเร็วขึ้น และคมชัดยิ่งขึ้นกว่าที่ควรจะเป็น

สมัผสัท่ีเป่ียมความแค้นแรงกล้าของเขาคอื ปัจจยัหลกั 
ดงันัน้เซลรคิควรจะอยูห่่างตวัอาจารย์คนนัน้ให้มากทีส่ดุ ชนดิ
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ไม่เห็นหน้ากันเลยยิ่งดี
สองสัปดาห์ที่ผ่านมาพวกเธอท�าได้ดี และโรเซเลียก็

ตั้งใจจะท�าเช่นนั้นไปเรื่อยๆ นานตราบเท่าที่จะเป็นไปได้
“โรส ฉันเลี้ยงคัปเค้กดีไหม”
“มีเงินเหรอ”
“แน่ละสิ เห็นแบบนี้ฉันก็อดออมไว้ใช้ยามจ�าเป็นนะ”
เลี้ยงคัปเค้กคนอื่นคือยามจ�าเป็นส�าหรับเซลริค เรมิง

ตนั แม้ใจจะคิดว่านั่นมันตรรกะประเภทไหน แต่ริมฝีปากได้
รูปของหญิงสาวก็แย้มเป็นรอยยิ้มอยู่ดี

“เอาสิ...”
“แหะๆ” เซลริคหัวเราะร่า ร้ิวสีชมพูระบายอยู่บน 

พวงแก้ม ขณะที่ทั้งคู่เริ่มเดินลงบันไดกลับไปยังงานเทศกาล
แสนคึกคักอีกครั้ง เพราะคุยเพลิน เซลริคเลยสะดุดกลิ้งตก
บันได โรเซเลียคว้าตัวไว้แทบไม่ทัน

“ตายจริง หัวร้างข้างแตกรึเปล่านะแบบน้ี” ต้นไม ้
ต้นหนึ่งกล่าวขึ้น หรือจะพูดให้ถูกก็คือ สตรีที่นั่งอยู่บนกิ่งไม้
ใหญ่เป็นคนกล่าวต่างหาก อาจารย์ ผอ. อลิสัน เซลฟอน 
มอร์ริแกนยกมือสองข้างประกบเป็นแว่นตารอบนัยน์ตา 
ทั้งสอง มองแล้วน่าขัน แต่ว่าแท้จริงแล้วนี่คือวิชาลับที่ท�าให้
เธอมองได้แสนไกลโดยไม่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์ใดๆ

เธอมองสาวผมสชีมพพูยงุเดก็หนุม่ร่างเลก็ผมสนี�า้ตาล
เข้มขึน้จากพืน้ ดเูหมอืนฝ่ายชายจะไม่เป็นอะไรมากนอกจาก
เปียกปอนเพราะกลิ้งลงไปในน�้าพุ ทั้งคู่ตรงไปยังอาคารเรียน 
และแม้จะเจ็บตัว ความสุขก็ยังฉายชัดบนใบหน้าอ่อนวัยของ
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หนึ่งในเด็กนักเรียนที่เธอห่วงมากที่สุดในฟอร์นเบิร์ก
เด็กชายดวงซวยที่เป็นปริศนา...
“แอบดชูาวบ้านเป็นงานอดเิรกทีไ่ม่มรีสนยิมเลยนะครบั” 

เสียงเข้มกระแทกแดกดันที่เธอคุ้นเคยดังขึ้นจากด้านหลัง
อาจารย์ ผอ. ยังไม่สนใจหันหน้าไปทางต้นเสียง เธอ

จ้องมองโรเซเลยีกบัเซลรคิเดนิผ่านระเบยีงในอาคารเรยีนสาย
สามัญ พลางพูดโดยไม่มองหน้าคู่สนทนาว่า “โผล่มาเงียบๆ 
ไม่ให้สุ้มให้เสียงอย่างเธอก็เสียมารยาทกับสุภาพสตรีนะจ๊ะ 
เดี๋ยวฉันก็ใช้อ�านาจตัดเงินเดือนหรอก รัสเซลล์”

รัสเซลล์ บลัดไนต์ ซึ่งยืนพิงล�าต้นไม้ใหญ่ข้างๆ กัน 
เบะริมฝีปาก “ค�าพูดที่ออกมาจากปาก ผอ. หนีงาน ผมก็
ไม่รู้ว่าจะเชื่อได้แค่ไหน”

“จะหาเรื่องเหรอจ๊ะ เจ้าเด็กอมมือปากไม่ส้ินกลิ่น

น�้านม” อลิสันเริ่มใช้อ�านาจ “อยากให้ฉันส่งเธอไปบูทพิเศษ
ต่ออีกไหม”

“อยากจะให้เรือ่งยาว ผมกพ็ร้อมเสมอ ยายแก่” อกีฝ่าย
โต้กลับอย่างไม่กลัวเกรง “กะอีแค่บูทบริการพิเศษ ให้ผมไป
นั่งเล่นสาวน้อยตกน�้ากับเด็กนักเรียน อีกสิบชาติก็ปาไม่ถูก”

“ไม่รักชีวิตแล้วเหรอจ๊ะ รัสเซลล์ เดี๋ยวยายแก่คนนี้ 
เล่นงานจรงิๆ จะหนาวนะ” อาจารย์ ผอ. หวัเราะโฮะๆ แต่ปล่อย 
จิตสังหารเต็มสตรีมที่ไม่ใช่เล่นๆ ออกมาใส่ผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชา

หนุ่มชาวไฮม่าห์ไม่สะดุ้งสะเทือน ดวงตาสีเขียวอ่อน
ฉายแววสุขุม “ผมมีธุระถึงมาตามตัว”

“ไม่เอาแล้วนะ เอกสารพวกนั้นน่าเบื่อ รอถึงพรุ่งนี้ก ็
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ไม่สาย” สตรสีงูวยัแต่ใจยงัสาวเชดิหน้า เบะปากราวกบัเดก็ๆ
“เสียดายนะครับที่ผมไม่ได้มาตามคุณเพราะสาเหตุ

นั้น” รัสเซลล์ไหวไหล่ “ผมอยากจะตรวจสอบว่า สิ่งนั้น ที่
คุณลุงส่งมาเรียบร้อยดีหรือเปล่า”

“อ๋อ...เจ้าน่ันน่ะเหรอ เรยีบร้อยด ีได้ยนิมาว่าสมยัเดก็ๆ 
มันเป็นของเล่นชิ้นโปรดของเธอเลยนี่นา เห็นว่าลุงของเธอ
ตกใจแทบหัวใจวายตั้งหลายครั้ง”

“อย่าพูดเรื่องเก่าๆ เลย ตอนนั้นผมยังเล็กมาก ไม่รู้
หรอกว่าของชิ้นนั้นเป็นสมบัติล�้าค่าของท่านปู่” รัสเซลล์มอง
ไปทางอื่นอย่างไม่ค่อยอยากฟังวีรกรรมสมัยเด็กของตน

“ก็นะ งั้นอย่ารอช้าเลย ไปที่นั่นกันดีกว่า ลุงเธอเขา
บอกว่าถ้าอยากจะให้เธอสาธิตการใช้งานก็บอกมาได้”

อาจารย์ ผอ. กระโดดลงจากต้นไม้ แล้วเร่ิมเดิน 
ทอดน่องขึน้บันไดไปยงัอาคารพพิธิภณัฑ์ กระโปรงสอ่ีอนปลวิ
พลิ้วเช่นเดียวกับผ้าคลุมไหล่ผืนบาง มองอย่างไรก็เหมือน
สาวๆ ไม่ใช่ยายแก่อายุเจ็ดสิบสักนิด

รัสเซลล์ยิ้มจืดเจื่อนเมื่อต้องเตือนตัวเองอีกครั้งว่า  
คุณยายคนสวยรวยอารมณ์ขันจนน่าหม่ันไส้คนน้ี นอกจาก
เป็นหัวเรือใหญ่ของวิทยาลัยฟอร์นเบิร์กแล้ว ยังมีประวัติ 
ก่อนเกษยีณทีไ่ม่ธรรมดา ผูห้ญงิคนนีเ้กดิมาในตระกลูผูก้ล้า 
เติบโตเป็นผู้กล้า ท�างานยากระดับต�านานมานับไม่ถ้วน แม้
หลงัมหีลานคนแรกจะยอมเกษยีณตวัเอง แต่กย็งัท�างานเป็น
ที่ปรึกษาและเสนาธิการสร้างผลงานจ�านวนมากพอจะไล่เอา
ใบประกาศเกยีรตคิณุตดิจนเตม็ฝาผนงัหอประชมุได้โดยไม่มี
พื้นที่ก�าแพงดั้งเดิมปรากฏออกมาให้เห็น
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แม้จะเป็นยายแก่นสิยัประหลาด แถมอารมณ์ขนัด�ามดื
พิลึก เขาก็ยังถือว่า อลิสัน เซลฟอน มอร์ริแกน เป็นบุคคล
ที่ไม่ควรเป็นศัตรูด้วยอันดับต้นๆ 

ขดัใจมากไม่ด ีต้องยอมตามน�า้ไปบ้าง รสัเซลล์คดิพลาง
ถอนหายใจ ถึงอย่างไรรายได้คร่ึงหน่ึงของเขาก็มาจากงาน 
ที่นี่ละ ขาดไปบอกว่าไม่เป็นไรก็คงโกหก ยิ่งเขาถังแตกอยู่ 
เกิดมาตกงานอีกคราวนี้มีหวังต้องท�างานชนิดเอาตัวเข้าแลก
อีกแหงๆ

อาจารย์ ผอ. น�าเขาเดินเข้าไปในอาคารที่ท�าการ ผอ. 
ตามปกติ ตกึนีเ้ป็นเขตหวงห้าม จะคณาจารย์หรอืนกัเรยีนก็
ไม่มีสิทธิ์ย่างเท้าผ่านหน้าประตูเข้ามายกเว้นแต่ถูกเรียกตัว
โดยอาจารย์ ผอ. เท่านั้น ห้องโถงยาวสร้างด้วยหินสีขาว ตี
กระหนาบด้วยเสาหินอ่อนต้นใหญ่ทอดยาวไปยังปีกตะวัน-
ออกและตะวันตก ห้องหับหลายห้องเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้
นักเรียน ผู ้ปกครอง และบุคคลภายนอกเข้าชมได้ตาม
อัธยาศัย

แม้จะไม่มยีามเดนิว่อนเตะตา แต่รสัเซลล์กร็ูด้ว่ีาระบบ
กนัขโมยทีส่ร้างด้วยการแฝงพลงัปราณเข้าไปในวตัถจุดัแสดง
แต่ละชิน้ท�างานของมนัอย่างเตม็ประสทิธิภาพ ใครงีเ่ง่าคดิจะ
ขโมยของคงได้เสียแขนขาหรือสติของตนเป็นค่าตอบแทน
อย่างแน่แท้

อาจารย์ ผอ. พาเขาเดนิขึน้บนัไดหนิอ่อนอลงัการไปยงั
ช้ันทีส่อง เธอเดนิน�าเขาเข้าไปในห้องทีต่ดิกบัห้องสมดุส่วนตวั
ของเธอ ผู้ชมนิทรรศการกลุ่มหนึ่งเพิ่งเดินออกจากห้องไป  
แต่รัสเซลล์ไม่ได้สนใจพวกเขา ดวงตาของเขาถูกสะกดอยู่ที่
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วัตถุซึ่งจัดแสดงอยู่ในตู้กระจกขนาดใหญ่กลางห้องเท่านั้น
มันคือเสื้อคลุมสีด�าสนิทแบบเรียบๆ ปราศจากการ 

ตกแต่งใดๆ แต่ในเนื้อผ้ากลับมีริ้วคลื่นพลังปราณเคลื่อน 
ไปมาราวกับสายหมอกยามราตรี

อาจารย์ ผอ. ดึงประตูปิดตามหลังรัสเซลล์ เธอยก 
สองมือเท้าสะเอวแล้วถามเขาว่า “เป็นยังไงล่ะ ไม่ได้เห็นซะ
นาน ยังเหมือนกับที่เธอจ�าได้หรือเปล่า”

รัสเซลล์ บลัดไนต์ไม่ได้ตอบค�าถาม เขายื่นมือออกไป
แตะตู้กระจก พลังปราณที่เขาคุ้นเคยว่าเป็นของลุงเขาแล่น
เข้ามาในร่างทันท ีมนัตรวจสอบปราณของเขาอยูค่รูห่นึง่ และ
ล่าถอยออกไป กลอนไร้กุญแจถูกปลดออกโดยอัตโนมัติ

อาจารย์หนุม่เปิดประตกูระจกออกแล้วยืน่มอืไปสมัผสั
กับเนื้อผ้าเนียนในตู้กระจก ความอบอุ่นที่อธิบายไม่ถูกแล่น
เข้ามาในร่างเขาดงัเช่นทีเ่คยเป็นเมือ่อายยุงัน้อย เขาเคยตดิใจ
เสื้อคลุมตัวนี้มากจนถึงขนาดออกปากขอยืมมาใส่คลุมเล่น 
ทั้งวัน

จ�าได้ว่าเวลาเขามเีรือ่งไม่สบายกายหรอืใจ กระทัง่เวลา
ที่ถูกปู่ผู้เข้มงวดต�าหนิจนร้องไห้ เม่ือซุกอยู่ในเส้ือคลุมตัวนี้
เขารูส้กึเหมอืนได้รบัการปลอบประโลม แต่ใครจะรูว่้าเสือ้คลมุ
ที่เขาแทบจะยึดเป็นท่ีพึ่งพาเหมือนตุ๊กตาเน่าหรือหมอนเน่า
ของเดก็ท่ัวไปกลบักลายเป็นสมบตัชิิน้เอกในคอลเลก็ชนัของปู่
ของเขา

เสื้อคลุมอสูร
หนึง่ในอปุกรณ์ป้องกนัทีแ่ขง็แกร่งล�าดบัต้นๆ ในวงการ

ผูก้ล้า แต่ไม่มใีครสามารถสร้างได้อกีแล้ว เช่นเดยีวกบัทีไ่ม่มี
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ใครใช้งานมันได้หากไม่มีสายเลือดชาวไฮม่าห์ หรือมีวิชา
ควบคุมโลหิต

รัสเซลล์ละมือจากเส้ือคลุมตัวน้ันแล้วปิดตู้กลับไป 
เช่นเดมิ ทัง้ทีย่งัชอบสมัผสัของมนั แต่ตอนนีเ้ขากอ็ดรงัเกยีจ
มันขึ้นมาไม่ได้...

อาจารย์ ผอ. เอียงคอแล้วเปรยขึ้นว่า “ได้ยินว่าสร้าง
ขึ้นมาจากวัตถุดิบพิเศษใช่ไหม”

“ก็ตามที่เขียนไว้ในป้ายนั่นแหละครับ” รัสเซลล์เริ่ม
หงุดหงิด 

“นี่...แล้วเรื่องสาธิตการใช้งานล่ะ ว่ายังไง ลุงของเธอ
บอกว่าปล่อยให้เธอตัดสินใจ แต่ถ้าเธอเกลียดมันจริงๆ ฉัน
จะตัดใจก็ได้นะ” อาจารย์ ผอ. เอ่ยพร้อมรอยยิ้มบริสุทธิ์แฝง
รัศมีคุกคาม

“...กไ็ด้ครบั จะวางตารางยงัไงกว่็ามา” นายจ้างจ้องเขา
ด้วยสายตาแบบนั้นจะให้ปฏิเสธได้อย่างไร

“พรุง่นีบ่้ายโมง ทีห่น้าอาคารนี ่พร้อมกบัการแสดงโชว์
อาวุธอื่นๆ เป็นยังไงล่ะ”

“ตกลงครับ ถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวก่อน” รัสเซลล์
รับค�าแล้วสาวเท้ายาวๆ มุ่งไปยังประตูห้อง ดวงตาเจ้ากรรม
ดนัเสมองเสือ้คลมุตัวนัน้อกีครัง้ มอืของชายหนุม่ก�าแน่นก่อน
ที่เขาจะก้าวออกจากห้องไป

อาจารย์ ผอ. ทอดร่างน่ังพิงตู้กระจกที่โชว์ดาบศิลปะ
เผ่าไฮม่าห์พลางส่งยิ้มตามหลังเขา เธอบ่นพึมพ�าเบาๆ กับ 
ตัวเองว่า “เป็นอย่างที่ราเนสบอกเป๊ะเลย”

ป้ายทองเหลอืงบนฐานของตูก้ระจกบรรจเุสือ้คลมุจารกึ
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ข้อความไว้ว่า
เสื้อคลุมอสูร มรดกจากหมู่บ้านวาลาฮัน บ้านสุดท้าย

ของชนเผ่าไฮม่าห์ สร้างโดยซีบิลคูนารี ผู้พยากรณ์ และ 

ชาวบ้านกว่าสองพันชีวิต วัตถุดิบคือ ผ้าทอจากไหมเที่ยงคืน

ผสานกับวัตถุดิบพิเศษ

โลหติและปีกข้างหนึง่ของจอมมารอวตาร รุน่ที ่34 ของ

ทรราชไร้พ่าย

ราวิน สการูส

ไกลออกไป ปัญหาเลก็ๆ ทีไ่ม่มใีครคาดมาก่อนก่อตวั
ขึ้นอย่างเงียบเชียบ ร่างเล็กที่มนุษย์ทั่วไปมองไม่เห็นค่อยๆ 
คืบคลานออกมาจากซอกมุมของอาคารเรียนสายสามัญ

ความเจ็บปวดที่ถูกท�าร้าย ความเสียใจที่ถูกชิงบ้านไป
จะต้องเอาคืนให้สาสม มันจ�ากลิ่นอายของคนอื่นๆ ไม่ได้ แต่
จ�าเจ้าของดวงตาสีแดงดุจโลหิตได้ดี มันจะท�าให้ชีวิตของเจ้า
คนนัน้วุน่วาย เอาให้เสยีใจจนกระอกัเลอืดตายกนัไปข้างหนึง่
เลย

“อย่าดถูกูปีศาจอย่างข้าดกีว่านะ ไอ้หนนู้อย แผลเป็นนี่
ข้าต้องเอาคืนแน่”

ร่างไร้รูปก�าวัตถุชิ้นหนึ่งแน่น มันคือมีดผลึกแก้วของ 
โรเซเลีย ที่เซลริค เรมิงตันปาออกไปในคืนนั้นที่ห้องชมรม
วิจัยจอมมารนั่นเอง เสียงกระพรวนดังขึ้นแล้วก็เงียบหายไป



Bell 3
นิทานก่อนนอนของปีศาจ III

– Stealth -

ภายในโรงยิมสายต่อสู้ที่เต็มไปด้วยลูกค้าของชมรม
วิจัยจอมมารและชมรมร่วมอื่นๆ ขณะที่บริเวณโซนที่หนึ่ง
คกึคกัด้วยลกูค้าใหม่และลกูค้าทีย้่อนกลบัมาเล่นอกีรอบ โซน
ทีส่องกย็งัเตม็ไปด้วยลกูค้าจ�านวนมากทีต่ดิใจบรรยากาศย่าน
ชอปปิงของกองคาราวานจ�าลอง แล้วตดัสนิใจปักหลกัพกัผ่อน
อยู่ที่นี่เสียเลย

สิ่งหนึ่งที่กระตุ้นให้คนจ�านวนมากเล่นเกมต่อก็คงเป็น
เพราะรางวัลใหญ่หลายรายการที่จะได้รับหากชนะจอมมาร
ได้ส�าเร็จ และอีกอย่างหน่ึงก็คือส่ิงที่ซ่อนอยู่ในเขตโซนป่า
ปีศาจก่อนถึงจอมมารไม่มากนัก ลือกันหนาหูว่าที่ ณ ช่องที่ 
40 มีจุดพักจุดที่สอง จัดเป็นซุ้มท�านายดวงชะตาของแม่มด
ที่ท�านายแม่นสุดยอด

“ดวงชะตาของคุณก�าลังเลวร้าย อยู่ห่างๆ ฟืนไฟไว้ 
ให้ดนีะคะ” ไอรนีในชดุคอสตมูแม่มดทีเ่อาตดิมาจากไซลเูรยี
ส่งยิ้มพาณิชย์ให้ลูกค้าที่เป็นเด็กนักเรียนห้อง C-4 

เด็กหนุ่มเดินไหล่ห่อหายออกไปทางประตูทางออกซึ่ง
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อยู่ด้านข้างของซุ้มไม้สร้างอย่างดี แล้วบอกเพื่อนของเขาว่า 
“ส่งฉนัไปประจ�าหน้าบทูน�า้แขง็ไสแทนบาร์บคิวิยงัทนัไหมน่ะ”

ม่านลกูปัดสอี�าพนัสลบักบัมกุน�า้จดืสงีาช้างไหววบู ไอรนี 
ขยับตัวเผยยิ้มต้อนรับทันที

“ยนิดต้ีอนรบัสูซุ่ม้ท�านายดวงชะตาค่ะ คณุลกูค...” เธอ
หยุดพูดกลางคันเมื่อเห็นว่าคนที่เพิ่งผ่านประตูเข้ามาไม่ใช่
ลกูค้า แต่เป็นร่างสงูโย่งของมนษุย์ผมด�าทีไ่นต์แมร์นอกคอก
ขโมยมาใช้

เฟรย์ส่งยิ้มเจ้าเสน่ห์ให้แม่มดสาว เธอเบะปากให้เขา 
แล้วยกมอืขึน้กอดอก “ไม่ใช่ลกูค้า ไม่มเีงนิจ่ายกอ็อกไปไกลๆ 
เลยค่ะ”

“แหม...หยาบคายจังเลยนะครับ คุณหมอดูแม่นๆ” 
เฟรย์หยอกเธอแล้วนั่งลงโดยไม่ต้องมีค�าเชิญ เขายังสวมชุด
จอมมารอยู ่แต่ปลดทัง้ผ้าคลมุ มงกฎุ และสายสะพายส่งต่อ
ให้อซัราเอลซึง่เป็นจอมมารกะทีส่ามของวนันีไ้ปนานแล้ว เขา
กลิง้เหรยีญสบิกร่ีาสองเหรยีญไปให้ไอรนี แม่มดสาวหมนุนิว้ 
เหรียญเงินทั้งสองเหรียญลอยวูบเข้าไปอยู่ในขวดโหลใหญ่

“จะให้ท�านายเรือ่งอะไรคะ” เธอเอ่ยเสยีงกระแทกนดิๆ 
ไม่พอใจที่อสูรความฝันตนน้ีดูจะชอบกวนประสาทเธอเหลือ
เกิน

เฟรย์ประสานมือลงบนโต๊ะ ดวงตาสีแววขนนกยูงเป็น
ประกายขี้เล่น “ความรักเป็นยังไงครับ”

“มดืมนค่ะ” ไอรนีตอบโดยทีป่ลายนิว้ไม่แตะไพ่มนตรา 
หรือลูกแก้วบนโต๊ะสักนิด

“ผมล้อเล่นนิดเดียวเอง”
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“บอกมาเร็วๆ สิคะ ฉันจะได้ท�านายให้ลูกค้าคนต่อไป”
“ผมเป็นคนสุดท้ายของวันนี้แล้วครับคุณแม่มด” เฟรย์

หัวเราะเบาๆ “ผมถูกส่งมาเตือนคุณว่า เราต้องเริ่มเก็บของ
แล้ว อีกสิบนาทีจะหกโมงเย็น งานเทศกาลวันแรกจบลงแล้ว
ครับ”

สหีน้าของไอรนีในเวลานัน้เฟรย์ไม่รูจ้ะบรรยายอย่างไร
ดี เธออึ้งไปเพราะคาดไม่ถึง เธอคงท�างานจนลืมเวลา แถม
ในโรงยมิกปิ็ดหน้าต่างหมดจนไม่เหน็แสงแดดภายนอก จาก
นั้นเธอก็ท�าหน้าล�าบากใจเหมือนมีอะไรจุกอก แล้วจึงถอน
หายใจหนักๆ ออกมา

“...นึกว่าจะมีเวลาท�าเงินมากกว่านี้อีก ได้มาแค่นี้เอง” 
แม่มดสาวบ่นเบาๆ ขวดโหลใส่เงินเต็มสามขวดลอยออกมา
จากชั้นวางของ เต้นระบ�าไปรอบๆ ร่างจอมขมังเวทคนเดียว
ในห้อง

คิก...
“เรือ่งเงนิเป็นเรือ่งเครยีด อย่าหวัเราะดฉินัเชยีวนะคะ” 

ไอรีนเสียงเขียว เฟรย์ยังคงป้องปาก หัวเราะจนน�้าตาเล็ด 
แม่มดสาวคงได้สาปเขาเป็นกบหรืออะไรที่เลวร้ายกว่านั้นไป
แล้ว หากไม่ใช่เพราะเขาล้วงกระเป๋ากางเกงแล้วเลือ่นเหรยีญ
ยี่สิบกีร่าสีทองอร่ามมาให้เธออีกสามเหรียญ

“ผมมเีรือ่งซเีรยีสอยากจะให้ท�านาย ยนิดจ่ีายเพิม่ครบั”
เหรียญทองลอยหายไปทันที เสียงตึงๆ ของแม่มดสาว

ถามเขาเป็นเชิงแดกดันเล็กๆ ว่า “บ้านคุณรวยนักหรือคะ”
อสูรกินฝันร้ายรูปงามหัวเราะเสียงใสทันที “บ้าน

เจ้าของร่างนี้ต่างหากครับที่รวย”
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“ช่างเถอะค่ะ ว่าธุระซเีรยีสของคณุมาได้แล้วค่ะ” ไอรนี 
พยายามกลับสู่ความเป็นมืออาชีพ

สหีน้าของเฟรย์แทบไม่เปลีย่น ขณะทีเ่ขาถามว่า “ช่วย
ตรวจสอบให้หน่อยว่า ผมจะได้อยู่แบบนี้ไปอีกนานแค่ไหน”

“...”
แม้จะไม่ได้พูดอะไรออกไป แต่ในใจไอรีนสะดุด คิดถึง

สภาวะของเฟรย์ มอร์เฟียสเป็นครั้งแรก เขาคือปีศาจที่สิงใน
ร่างมนษุย์ชะตาขาด นอกจากพลงัพเิศษทีต่ดิตวัมากม็สีภาพ
เป็นมนุษย์แทบทุกประการ ถ้าเขาไม่ได้ท�าอะไรกับร่างกายนี้
ละก็ วันหนึ่งร่างนี้จะดับสลายไปตามอายุขัย

และถ้าร่างนี้ ตาย หรือ เสียหายรุนแรง ด้วยกรรมวิธี
ใดๆ ตัวตนของเฟรย์ มอร์เฟียสก็จะจบลงทันที วิญญาณอัน
เป็นตัวตนที่แท้จริงของไนต์แมร์หนุ่มนิสัยประหลาดตนนี้จะ
ถูกดีดส่งกลับไปยังแดนแห่งความฝัน ไม่มีทางติดต่อกับโลก
ฝั่งนี้โดยตรงได้อีก

ไอรีนเลิกคิดฟุ้งซ่าน เธอหลับตาลงแล้วจดนิ้วมือลงบน
ลกูแก้ว เธอดงึสองมอืของเฟรย์ให้ประกบบนฐานของลกูแก้ว 
แล้วท่องคาถายาวเหยยีด แสงสชีมพอูมส้มปรากฏขึน้มาแวบ
หนึ่ง ดวงตาของไอรีนจ้องลึกเข้าไปในลูกแก้ว สายลมไร้ที่มา
พัดเครื่องประดับประดาในซุ้มรวมถึงเส้นผมของหญิงสาว 
วูบไหว

“ไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดไปค่ะ เฟรย์ มอร์เฟียส กฎ
ธรรมชาติคณุกร็ูอ้ยูแ่ล้ว ฉนัมองเหน็ชะตาของคณุในร่างนีย้งั
ทอดยาวไปอีก แต่มันถูกบดบังด้วยหมอกหนา ฉันบอกคุณ
แน่ๆ ไม่ได้ว่านานเท่าไร แต่ฉันเห็นจุดด่างด�าที่อาจจะเป็น
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จุดจบของมัน 
“พงึระวงัลกูธนแูห่งดวงดาราทีอ่าบเคลอืบด้วยความฝัน

แห่งแสงสว่างไว้ให้ดีค่ะ มันคือส่ิงที่จะหยุดตัวตนของเฟรย์ 
มอร์เฟียส”

แสงสีส้มอมชมพูและสายลมมนตราสงบลง ไอรีนเสย
ลอนผมสเีกาลดัทีโ่ผล่พ้นหมวกแม่มดของเธอออกมาแล้วเอ่ย
ห้วนๆ ว่า “เท่านี้ละค่ะ”

“อ...เอ๋? ไม่มีเจาะจงอะไรอีกหน่อยเหรอครับ”
“ฉันท�างานตามจ�านวนเงินค่ะ แปดสิบกีร่าฉันมองได้

เท่านี้แหละค่ะ มากกว่านี้จะไม่คุ้มเสี่ยง”
“ถ้างัน้ผมจ่ายเพิม่แล้วท�านายให้อกีทไีด้ไหม” เฟรย์ยิม้

เศร้าๆ แบบที่ออดอ้อนหญิงสาวทั่วไปได้ผลเสมอ แต่ท่าทาง
ไอรีนผู้ไร้หัวใจจะไม่สะเทือน 

“ไม่ได้ค่ะ หน้าต่างทีฉ่นัจะส่องดชูะตาของคณุมนัปิดไป
แล้ว คณุไม่เหมอืนคนทัว่ไป หน้าต่างของคณุเปิดแค่ปีละครัง้ 
ต้องปีหน้าโน่นค่ะ ฉนัถงึจะท�านายเรือ่งเดมิให้คณุได้อกีครัง้”

“โธ่...”
“ไม่ต้องเลยค่ะ ถ้ามเีวลาบ่นละก ็รบีไปช่วยเกบ็ข้าวของ

ก่อนเขาจะมาไล่เราดีกว่าไหมคะ” พูดพลางไอรีนก็ปรบมือ
เบาๆ ขวดโหลบรรจเุงนิลอยตุบ๊ป่องๆ เข้าไปในกระจกทีแ่ขวน
อยูด้่านในสดุของซุม้ทนัท ีพอแม่มดสาวลกุจากเก้าอีแ้ม่หมอ 
กระจกบานนั้นก็หายวับไปอย่างกับไม่เคยมีตัวตนมาก่อน

เฟรย์จึงต้องยอมแพ้โดยดี เขาออกจากซุ้มและไม่วาย
หยุดพิจารณาม่านอ�าพันไข่มุกของไอรีน แม่มดสาวขู่ฟ่อว่า 
พวกมันเป็นของแท้ที่เธอได้มาจากญาติผู้ใหญ่
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“ถ้าท�าขาด ดิฉันไม่ปรานีคุณแน่ๆ ค่ะ”
“ครับๆ เข้าใจแล้ว”
สองสมาชิกชมรมวิจัยจอมมารแยกทางกันเพื่อเตรียม

ปิดกจิกรรม และต้อนลกูค้าทีย่งัตดิอยูใ่นเกมออกไปข้างนอก 
ฟังดูเลวร้ายก็จริงแต่ว่าพวกเขามีระบบพิเศษว่า หากลูกค้า
ท่านใดยงัเล่นเกมค้างอยูห่ลงัจ่ายค่าผ่านทางแล้ว สามารถยืน่
บัตรให้สตาฟฟ์แสตมป์รับรอง พร้อมลงเวลาและหมายเลข
ช่องปัจจุบันไว้ได้ พอพรุ่งนี้มาถึงก็ยื่นบัตรที่หน้าทางเข้าแล้ว
เดินฉิวไปเริ่ม ณ ต�าแหน่งที่เล่นเกมค้างไว้เมื่อวานได้ทันที

ทางไอรีนเก็บซุ้มสะดวกไม่มีปัญหา แต่ทางกลุ่มที่ดูแล
ร้านเครื่องดื่มในคาราวานจ�าลองท่าทางงานจะไม่ราบรื่นเช่น
นั้น

เพล้ง!!
“ว้ากกก!!!”
เซลรคิซึง่เปลีย่นมาสวมชดุหนุม่ชาวบ้านช่วยงานเลก็ๆ 

น้อยๆ ในครวัลืน่เปลอืกกล้วยทีใ่ครกไ็ม่รูส้ะเพร่าโยนไม่ลงถงั
ขยะแล้วไถลหน้าคว�า่ ท�าแก้วแตกไปสามใบอย่างสดุคลาสสกิ

เคย์เลนซึ่งผลัดเวรมารับหน้าที่เป็นบาร์เทนเดอร์แทน
เอรูเทียที่ได้ออกไปพักรีบตรงเข้ามาพยุงเขาขึ้นจากกองเศษ
แก้ว เคราะห์ดีที่เซลริคไม่โดนแก้วบาด อัซราเอลในชุดหนุ่ม
ชาวบ้านแทบจะควงไม้กวาดเข้ามาหาเซลริค

“นั่งเลยครับ ท่านประธานนั่งลงเลยครับ”
“ฮือ...ฉันขอโทษ...”
“ผมเข้าใจ รับช้อนนี่ไปครับ” อัซราเอลยื่นช้อนเงินให้
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เซลริคซึ่งงงเป็นไก่ตาแตก
“หา?”
“นี่พุดดิง” อัซราเอลวางพุดดิงรสสตรอว์เบอร์รีลงบน

โต๊ะ แล้วตบไหล่เซลริคเบาๆ “รับประทานไปเงียบๆ ท�าใจให้
สบายนะครับ”

มาอีกแล้วเว้ยเฮ้ย มุกกันเขาออกจากการก่อเรื่องด้วย

อาหาร! นึกว่าจะไม่เจออีกหลังทัศนศึกษาที่หุบเขาสี่ฤดูแล้ว

เชียว แม้จะอยากประท้วงเท่าใด เซลริคก็ได้แต่กล�้ากลืนฝืน
น�้าตา กินพุดดิงปลอบใจไปเงียบๆ โรเซเลียลูบหลังเขาเบาๆ 
เป็นเชิงให้ก�าลังใจ อารมณ์หดหู่ของเซลริคหายวับไปราวกับ
โกหก เขาหัวเราะแหะๆ อย่างซื่อๆ แล้วตักขนมกินต่ออย่าง
มีความสุข

อซัราเอลถงึกบัลอบถอนหายใจ ให้ตายส ิท�าไมเจ้านาย
เขาแต่ละคนมนัถงึมแีต่ตวัปัญหาทัง้นัน้นะ ขอปกติๆ  สกัราย

บ้างไม่มีหรือไง

กว่าจะจัดการเก็บของและตรวจความเรียบร้อยว่าไม่มี
ใครติดค้างอยู่ข้างในเสร็จ เวลาก็ล่วงเข้าหกโมงคร่ึงแล้ว 
กจิกรรมบางอย่างในสนามกฬีากลางแจ้งและเวทยีงัคงด�าเนนิ
ต่อไปจนถึงเวลาหนึ่งทุ่มตรง แต่เกมและกิจกรรมในร่มปิด
เวลาหกโมงเย็น

“พรุ่งนี้ใครเป็นจอมมารบ้างครับ” อัซราเอลถาม จุด-
ประสงค์คอือยากจะตรวจสอบว่าสมาชกิทีม่หีน้าทีด่งักล่าวจ�า
งานตัวเองได้ไหมมากกว่าจะถามเพราะสงสัย

“ฉนัเป็นจอมมารกะทีส่าม...คดิว่านะ” เซลรคิตอบเสยีง
ใส
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อัซราเอลดันแว่นตาขึ้นบนดั้งจมูก “ผิดครับ กะที่สอง
ต่างหาก กะที่สามเป็นของเอรูเทีย”

“พรุ่งนี้นายจะเป็นจอมมารด้วยนี่อัซราเอล” เซลริคนึก
ขึ้นได้เลยพูดออกมาดังๆ

ท่านประธานหมาป่าพยักหน้า “ผมเป็นตั้งแต่กะแรก
เลยครับ กะสุดท้ายเป็นของเจ้าลิงป่าเถื่อน”

คณะชมรมวจิยัจอมมารพร้อมใจหยดุยนือยูห่น้าอาคาร
เรียนสายสามัญครู่หนึ่ง เมื่อเทลก้าวิ่งไวๆ มาหาพวกเขา
พร้อมรอยยิม้กว้างขวางเช่นเดมิ มแีก้วกาแฟขนาดใหญ่ทีส่ดุ
ของคาเฟพ่อบ้านของรุ่นพี่ปีสามอยู่ในมือ แวมไพร์มังสวิรัต ิ
เอรูเทียเดินตามหลังเธอมา ซ่อนร่างส่วนใหญ่ไว้ใต้เงาร่มกัน
รังสียูวีคันเก่ง

“สนุกกันไหมทุกคน!” เทลก้าถามเสียงดัง
“พอตัวเลยละ เทลก้า” เซลริคยกนิ้วให้เธอ 
อดีตนักล่าปีศาจหัวเราะร่า “ดีมากๆ”
“มคีนมาตามหาตวัคณุเทลก้าคนหนึง่ค่ะ” โรเซเลยีเอ่ย

ขึ้นเบาๆ 
เทลก้าร้องหอืเบาๆ แล้วถามว่า “ใครน่ะ รูจ้กัหรอืเปล่า”
“ฉันไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวค่ะ เธอช่ือเซนน่า แต่เป็น

คนละเซนน่ากบัในดรมีเมอร์เกม” สาวงามประจ�ารุน่เอ่ยเสยีง
เรียบๆ เธอเสยเส้นผมที่ลมพัดปลิวมากระทบใบหน้าออกไป
ด้วยท่าทีปกติ แต่เรียกความสนใจจากหนุ่มๆ นอกชมรมได้
เป็นทิวแถว

เทลก้ายกกาแฟข้ึนดดูจ๊วบใหญ่ แล้วเผยอรมิฝีปากถาม
ว่า “ผมสีเดียวกับฉัน แล้วสวมหมวกทรงฟักทองป่องๆ ใช่
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ไหม”
พอโรเซเลยีพยกัหน้า เทลก้ากเ็หลอืกตาขึน้มองท้องฟ้า

แล้วยกมือขึ้นเกาหัว “เฮ้อ...ไม่รู้จักเลิกเลยนะ ตื๊อไม่เข้าท่า”
“ใครน่ะ เทลก้า” เซลริคที่จ�าคนไม่ค่อยเก่งทั้งหน้าทั้ง

ชื่อถามขึ้น
เทลก้ายิ้มมุมปากแล้วบอกว่า “ญาติที่ไม่อยากเจอน่ะ 

เอาเป็นว่าถ้ามาอกีเมือ่ไรส่งคนมาบอกฉนัเลยนะ จะเผ่นปรูด๊ 
ไปให้ไกลเลย”

ขณะท่ีพวกเขายงัยนืคยุกบัเทลก้า เรนฟอร์ดกว็ิง่เข้ามา
สมทบ หนุ่มผมแดงไม่ได้เข้าชมรมทัง้วนัเพราะตดิงานกรรมการ
รักษาระเบียบ “เวรกรรม มาไม่ทันแม้แต่ช่วยเก็บของ งาน
มันยุ่งจัดจริงๆ น่ะ”

“ส�านึกความไม่มีประโยชน์ของตัวเองได้โดยไม่ต้องให้
ใครเปลืองน�้าลายก็ดีแล้ว” อัซราเอลเชิดหน้ามองเรนฟอร์ด
ด้วยสายตาเป็นอริเช่นเคย

“ว่าไงนะ เจ้าหมาหางฟู ขาดความสนใจเลยต้องเรียก
ร้องเรอะ อยากได้บาทซ้ายบาทขวาหรือก�าปั้นฉันล่ะ”

“พอก่อนเถอะครับ” เฟรย์รีบเบียดเข้ามาหย่าศึก “รีบ
เอาของกลับไปเก็บที่ชมรมแล้วแยกย้ายไปพักผ่อนดีกว่า 
สัปดาห์นี้ยังอีกยาวไกลนะครับ ยังมีโปรแกรมฝึกเซลริครอบ
ดึกเหลืออีกไม่ใช่เหรอครับ”

ทัง้ท่ีใจจรงิอยากนอนมากกว่าฝึก แต่เซลรคิกร็บีพยกัหน้า 
สนบัสนุนพ่อไนต์แมร์ผูป้ระเสรฐิแขง็ขนั ใครอกีหลายคนพยกัหน้า
เช่นกัน มวยคู่เก่าที่เริ่มจะกรุ่นๆ ขึ้นมาอีกครั้งจึงต้องพักยก
ชัว่คราว พวกเขาเพิง่เดนิอ้อมหวัมมุไปถงึกรงนกใหญ่ (ทีเ่มือ่
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หลายวนัก่อนอาจารย์ใหญ่ส่งคนมาขดัเสยีเงาวบัแสบตา แล้ว
ใส่พุม่ดอกไม้เข้าไปแทนทีจ่ะใส่นก) เสยีงฝีเท้าเลก็ๆ ทีร้่อนรน
ก็ตรงมาหาพวกเขา

“แย่แล้วค่ะ แย่แล้ว!” เสียงนั้นเป็นของซิโตรเนล่า
“เกิดอะไรขึ้นน่ะ คุณหมอ” เซลริคถามอย่างกังวล เขา

ไม่ค่อยเหน็ซโิตรเนล่าร้องแตกตืน่เท่าไร แสดงว่าเรือ่งคราวนี้
ต้องใหญ่จริงๆ

คุณหมอตัวเล็กที่ไปเข้าเวรห้องพยาบาลมาทั้งวันหอบ
หายใจถี่จัด แล้วบอกเสียงสั่นว่า “ห้องชมรมของเรา ท�าไม...
ถึงเป็นแบบนี้ไปได้ก็ไม่รู้ค่ะ!”

สิ้นประโยคนั้น สมาชิกชมรมจอมมารทุกคนก็ออกว่ิง
ตรงไปยังฐานทัพของตนทันที

 
แม้ภายนอกอาคารดูปกติดีแต่ความเสียหายแรกเริ่ม

ปรากฏตั้งแต่ที่กลอนประตู
แม่กุญแจหนาหนักที่พวกเขาได้รับมาจากรัสเซลล์ขาด

ตกอยูก่บัพืน้ ประตชูมรมเปิดอ้ากว้าง ห้องชมรมทีจ่ดัไว้อย่าง
เรียบร้อยตอนน้ีกลบัเตม็ไปด้วยรอยขดูขดีลกึราวกบัมกีรงเลบ็
ขนาดใหญ่กรดีบนก�าแพงและตดัของหลายชิน้ ทัง้โต๊ะ แจกนั 
หนังสือถูกตัดขาดในองศาประหลาดด้วยของมีคมที่ฟันวูบ
เพียงครั้งเดียว

“...เกิดอะไรขึ้นกันแน่” เซลริคอุทาน
“วารสาร ไฟท์เตอร์ ทเูดย์ ของฉนั” เรนฟอร์ดน�า้ตาคลอ

กับกองวารสารที่ถูกสับจนเอาไปท�าเปเปอร์มาเชได้ทันที
อัซราเอลขบริมฝีปากเมื่อเห็นว่า เสื้อผ้าส�ารองของเขา
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ถูกสับเป็นสี่ส่วน เอามาใส่ไม่ได้อีกแล้ว เคย์เลนมองแจกัน
เจยีระไนท่ีวบิวบัเป็นประกายถกูใจเขาอย่างแสนเสยีดาย ซโิตร-
เนล่าเม้มปากขณะคืนสภาพให้พวกดอกไม้กับสมุนไพรใน
แปลงข้างห้องชมรมเป็นการใหญ่ เอรเูทยีจบัรปูวาดทีเ่ขาได้จาก 
ดรมีเมอร์เกมขึน้มาจากพืน้ รปูครึง่หนึง่หลดุลงไปกองกบัพ้ืน 
แต่ดูเหมือนว่าพอแวมไพร์หนุ่มจับมันประกบกันก็คืนสภาพ
เดิม

อืม...ไม่ทั้งหมด ภาพนักบวชผู้ภาวนาต่อท้องนภาตอน
นี้เปลี่ยนไปจนควรจะต้องช่ือว่า ยามเม่ือสาวน้อยกรีดร้อง 

มากกว่า เทลก้าหัวเราะรูปนั้นเสียงดัง เอรูเทียค้อนเธอนิดๆ 
ตามประสาคนรักงานศิลปะ

โรเซเลียหยิบภาพถ่ายหมู่ของชมรมเม่ือเดือนก่อนขึ้น
มาดู มันถูกฟันขาดกึ่งกลางตรงใบหน้าของเซลริคพอดี มือ
ของหญิงสาวเกร็งขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โทสะแล่นข้ึนเป็นร้ิวๆ 
เธอคงจะรบีออกไปหาเจ้าตวัการนัน่แล้วหากไม่ใช่เพราะไอรนี
คว้ามือไว้

สองสาวสบตากันเงียบๆ โดยไม่มีใครสังเกต โรเซเลีย
ได้ยนิเสยีงไอรนีกระซบิว่า “เจ้าตวัก่อเรือ่งนี ่ฉนัจะจดัการเอง
ค่ะ”

“ฝากด้วยนะคะ”
“ไม่ต้องห่วงค่ะ ฉันเตรียมการไว้ตั้งแต่วันเข้ามาที่ตึกนี้

แล้ว แค่รอให้มันโผล่หางมาอีกครั้งก็เท่านั้นเอง”

เพราะห้องชมรมเสียหายโดยไม่มีสาเหตุชัดเจน 
แทนที่สมาชิกชมรมวิจัยจอมมารจะได้กลับไปนอนพัก พวก
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เขากลบัต้องมาท�าความสะอาดและนัง่เงกรออาจารย์การ์เซยี 
อีนิกม่า ที่ปรึกษาส�ารองที่จะหมดอายุงานลงในสัปดาห์หน้า
โผล่มาตรวจสอบอีกรอบ

“ตายจริง...เป็นแบบน้ีได้ยังไงนะ” อาจารย์เจ้าของผม
ยาวสีแดงส้มอุทาน ตุ๊กตายัดนุ่นขนฟูตัวเดิมยังนั่งอยู่บนไหล่
ขณะท่ีเขาก้มๆ เงยๆ ส�ารวจรอบห้อง “ผมอยากจะพดูว่าเป็น
ฝีมอืของคน แต่พดูไม่ได้แฮะ ร่องรอยแบบนีเ้หมอืนเป็นพวก
สัตว์มากกว่า อาจจะเป็นสัตว์วิเศษที่ใครลอบน�าเข้าจากแดน
ปีศาจหรือไซลูเรีย”

“แล้วอย่างนีเ้ราจะจดัการยงัไงดคีรบัอาจารย์” อซัราเอล
ถามสีหน้าเคร่งเครียด

การ์เซียยกมือเกาหัว แล้วบอกเสียงอ่อนว่า “ผมจะส่ง
เรื่องไปให้คณาจารย์พิจารณาเองครับ คืนนี้ใช้ตัวล็อกใหม่ไป
ก่อน ถ้ายังไงพรุ่งนี้หลังงานเลิกจะส่งคนมาซ่อมแซมอาคาร
ให้”

“ว่าแต่ใครมันโง่เอาสัตว์อันตรายเข้ามานะ” เรนฟอร์ด
ยกแขนกอดอก “ต้องเล่นงานให้จั๋งหนับ”

“ปล่อยไว้ไม่ได้นะครับ” ท่านประธานนักเรียนขยับ
แว่นตาเห็นด้วยกับคู่ปรับ

ระหว่างที่สองท่านประธานคุยกับอาจารย์ คนที่เหลือก็
ก�าลงัช่วยกนัท�าความสะอาด เซลรคิกบัโรเซเลยีขึน้ไปส�ารวจ
ความเสยีหายทีช่ัน้สองซึง่ไม่มอีะไรเสยีหายมากนกัเมือ่เทยีบ
กบัชัน้ล่าง โรเซเลยีกอบเศษแจกนัทีไ่อรนีตัง้ใจจะเอาไปปล่อย
ขายไว้ที่มุมห้อง เซลริคซึ่งพยายามกันดวงซวยของตนให้อยู่
ห่างจากคนอื่นขยับไปยืนหน้ากระจก
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ฟ้าววว!!!
“โอ๊ยยย!!!”
ลกูบอลจากชมรมวนิด์เรซเซอร์กระแทกข้างขมบัเซลรคิ

เข้าอย่างจัง ร่างเล็กลอยหวือไปกระแทกกระจกวิเศษของ 
ไอรีน แม้ไม่เลือดตกยางออกแต่อดีตจอมมารก็มองเห็นดาว
พร่างพรายเต็มไปหมด

“เซลริค เจ็บมากหรือเปล่า” โรเซเลียพยุงเขาขึ้นนั่ง  
เซลริคก�าลังจะตอบว่าไม่เป็นไร ก็พอดีกับที่สายตาสะดุดเข้า
กับของชิ้นหนึ่งที่พื้น มันคือ สร้อยคอห้อยจี้หินแบบโบราณ
ซึ่งถูกลูกบอลตะกี้สอยหล่นลงมาจากขื่อหลังคาห้องชมรม

ดูเผินๆ มันไม่มีอะไรสลักส�าคัญนัก แต่ว่าจี้หินสีฟ้าอม
เขียวรูปสามเหลี่ยมที่ล้อมด้วยเส้นทองค�าแบบนี้เหมือนเขา
เคยเห็นที่ไหนมาก่อน

น�้าหนักเบาของมันบ่งชัดว่า เป็นของจ�าลอง แต่ว่า...
สัมผัสบนปลายนิ้วช่างคุ้นเคยเหลือเกิน

ศีรษะของเซลริคเจ็บจี๊ด ภาพความทรงจ�าที่ไม่ใช่ของ
เขาแทรกขึ้นมาอีกครั้ง เขาเห็นสร้อยคอรูปแบบคล้ายกันอยู่
ในมือของเขา...ไม่สิ มือของราวิน มันเป็นของส�าคัญ...ภาพ
ตัดไปตัดมาอีกหลายครั้ง สร้อยคอเส้นน้ันไปปรากฏอยู่บน 
ล�าคอของหญิงสาว แล้วก็ในมือกระด้างของชายคนหนึ่ง

มือใหญ่ก�าสร้อยคอน้ันไว้แล้วเผามันจนกลายเป็นสีด�า
เกรียมด้วยเปลวเพลิงสีฟ้า

ร่างของเซลรคิแขง็ค้างไป โรเซเลยีสะดุง้ รูท้นัทว่ีามบีาง
สิ่งผิดปกติ เธอเขย่าตัวเขาแรงๆ แต่ไม่มีปฏิกิริยาตอบสนอง 
พลังปราณของเซลริคเพิ่มข้ึนมาช่ัวขณะ พร้อมกับที่เส้นผม
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บนศีรษะของเขาส่วนที่ยังไม่ได้ย้อมเมื่อเช้ากลายเป็นสีแดง
เข้มทั้งหมดในคราวเดียว

“เซลริค!” โรเซเลียร้อง
ดวงตาเบิกกว้างของเซลรคิปรากฏแววสะลมึสะลอืก่อน

จะปิดลงชัว่คราว เมือ่เขาลมืตาขึน้อย่างง่วงงนุอกีครัง้ ดวงตา
ของเขาไม่ใช่สีน�้าตาลอ่อนที่เธอเคยเห็นอีกแล้ว

มันกลายเป็นสีเขียวอ่อน
มันปรากฏอยู่เพียงแวบเดียวก็กลับเป็นสีน�้าตาลเช่น

เดิม ร่างเล็กของเซลริค เรมิงตันทรุดลงหมดสติ เขาคราง
เบาๆ อย่างเจบ็ปวด มอืกมุอกซ้ายราวกบัว่าบาดเจบ็ทีต่รงนัน้ 
โรเซเลียรีบปลดกระดุมเสื้อเขาออก เธอยกมือปิดปากอุทาน
ออกมาดังๆ อย่างแทบไม่เชื่อสายตา

บนร่างที่มีแผลเป็นประปรายของเซลริคปรากฏรอย
แผลไหม้ขนาดใหญ่ขึ้นมาบนอกซ้ายจนถึงช่วงเอว

“เซลริค” โรเซเลียกอดร่างเซลริคแน่น
เสียงของโรเซเลียเรียกให้สมาชิกคนอื่นวิ่งข้ึนมาดูข้าง

บน ปฏิกิริยาของแต่ละคนตกใจไม่แพ้โรเซเลีย ไอรีนสะบัด
มือวูบใช้เวทมนตร์ย้อมปิดสีผมเขาไว้ก่อน เคย์เลนกับซิโตร-
เนล่าตรงเข้ามาส�ารวจแผลเป็นทีเ่หมอืนกบัถกูไฟคลอกอย่าง
พินิจพิจารณา

อซัราเอล เทลก้า และเอรเูทยีไล่ปิดหน้าต่างรอบอาคาร 
โชคดีที่อาจารย์การ์เซียกลับไปห้องพักอาจารย์แล้ว พวกเขา
จึงไม่ต้องหาข้อแก้ตัวใดๆ อีก 

“เกิดอะไรขึ้นกับเซลริค” ปีศาจหิมะถามโรเซเลีย
เด็กสาวไล้หลังมือของเซลริคเบาๆ แผลไฟไหม้ปรากฏ
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ขึ้นบนมือข้างซ้ายของเขาเช่นกัน “ความทรงจ�าของอดีตชาติ
ที่ไม่สงบก�าลังกลับมาค่ะ ชะตาเปิดช่องให้ราวิน สการูสกลับ
มาลบเรื่องค้างคาใจที่เขาทิ้งไว้ในโลกนี้”

“ไม่ให้เขากลับมาไม่ได้ใช่ไหม” สีหน้าของเคย์เลน
หม่นหมองลง ราวกับเจ็บแทนเพื่อนสนิทของตน

โรเซเลียส่ายหน้าอย่างเจ็บปวด “เท่าที่รู้มา ขั้นตอนนี้
จ�าเป็นส�าหรบัการคนือ�านาจค่ะ ราวนิต้องกลบัมาสะสางสิง่ที่
เขาทิ้งเอาไว้ เสี้ยววิญญาณที่ฉีกขาดไปถึงจะหลอมรวมกับ 
เซลริคได้”

ร่างเล็กของเซลริคเกร็งด้วยความเจ็บปวด เขาไม่รับรู้
ว่าเกิดอะไรขึ้นรอบตัวอีกต่อไปแล้ว รู้เพียงว่าจิตใจของเขา 
ด�าดิ่งลึกลงไปเรื่อยๆ ลึกย่ิงกว่าบริเวณเกาะต้นไม้แก้วที่เงา
ของเขาอาศัยอยู่ ลึกลงไปในทะเลสีด�าที่มืดสนิท

ย้อนกลับไปตอนที่เขายังไม่ใช่เซลริค เรมิงตัน กลับไป
ยังจุดเริ่มต้นทั้งหมดของชาติที่แล้วของเขา

กาลครัง้หนึง่นานมาแล้วในหมูบ้่านเลก็ๆ อนัห่างไกล 
ยังมปีีศาจตนหนึง่เตบิโตขึน้ในหมูม่นษุย์ เขาไม่รูว่้าตนเองเป็น
ปีศาจ ชาวบ้านก็ไม่รู้ ทุกคนใจดีกับเขา จนกระทั่งวันหนึ่ง
ปีศาจที่เติบใหญ่หลงรักหญิงสาวคนหน่ึง เธอไม่รับรักเขา 
หัวใจของปีศาจในคราบมนุษย์แตกสลาย จึงท�าลายหมู่บ้าน
ราบคาบไม่เหลือเถ้าถ่านให้ระลึกถึงวันวานอีกเลย

จากน้ันมา มนุษย์จงึถอืเอานทิานนีเ้ป็นบทเรยีน จงอย่า
ให้โอกาสปีศาจ เพราะหายนะจะมาเยือนอย่างไม่อาจหลีก
เลี่ยงได้
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แทบไม่มีใครสงสัยเลยว่า นิทานเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่อง
โกหก

แนวทุ ่งหญ้าสีเขียวขจีที่ ถูกอาบไล้เป็นสีทองใต้
แสงแดดยามบ่าย และกระโจมหนงัหลากสปีระดบัธงทวิปลวิ
ไสวตลอดสองข้างทางเดินที่ตรงเข้าสู่ตัวหมู่บ้านซ่ึงผมได้แต่
มองจากยอดเขาท�าให้ใจผมเต้นแรงอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน

ตึกตัก 
ตึกตัก
กลัว...แต่ก็ตื่นเต้น ผมอายุสี่ขวบแล้ว วันนี้ถือเป็นวัน

ส�าคัญ
คุณป้ารีแอนและดาร์มาร่าเป็นคนเจ้าเนื้อ จุดเด่นของ

ทัง้สองคนคอื พดูได้น�า้ไหลไฟดบั ผมไม่ต้องพดูสกัค�า คณุป้า
ก็พูดได้เรื่อยๆ โดยไม่โมโห

“ลายคลื่นทะเลดีกว่า สื่อถึงความเป็นบุรุษในอนาคต”
“ต้องลายภูผากับมังกรสิ ถึงจะสมเป็นลูกผู้ชาย หนัก

แน่น”
“แต่สีม่วงของลายคล่ืนมันไม่เข้ากับสร้อยคอที่เมโรน่า

ท�าให้เขานะ เจ้าจะขัดใจเมโรน่าหรือ” ป้ารีแอนใช้ไม้ตายเอ่ย
ถึงคุณแม่ของผม เล่นเอาป้าดาร์มาร่าสะอึกไป มืออ้วนป้อม
หยิบผ้าเช็ดหน้าขลิบระบายเนื้อนุ่มขึ้นซับน�้าตา

“อย่าพดูถงึเมโรน่าส ิข้าเสยีใจแล้วรูไ้หม โชคชะตาช่าง
เลวร้ายจรงิๆ ท่ีนางจากโลกนีไ้ปโดยไม่มโีอกาสได้เหน็ลกูชาย
เข้าพิธีทดสอบโลหิตน่ะ”

“ดาร์มาร่าข้าขอโทษนะ”
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ประตูกระโจมหนาเปิดออก แสงสนธยาสีส้มแดงส่อง
ผ่านกล่องไม้และหีบบรรจุแพรพรรณ เครื่องประดับ รวมถึง
เส้ือผ้าท่ีเป็นสมบัตขิองครอบครวัพ่อเข้ามาด้านใน ผมยิม้กว้าง 
เมื่อเห็นร่างก�าย�าในชุดทะมัดทะแมงสวมเสื้อคลุมขนสัตว์ 
สะพายคันธนูใหญ่ทรงพลัง

“ท่านพ่อ!” ผมกระโจนลงจากเก้าอี้ พุ่งตรงไปกอดขา
ก�าย�าที่สวมสนับเข่าโลหะเย็นเจี๊ยบ

“ตืน่เต้นใหญ่เลยนะตวัด”ี พ่อก้มลงมาหอมแก้มผม ไร
เคราอายุสามวันโดนแก้มผมจั๊กจี้ไปหมด

“ก็ทุกคนแต่งตัวสวยๆ หล่อๆ กันทั้งนั้นเลย” ผมบอก
พ่อพลางหัวเราะคิกคักเมื่อถูกพ่อรั้งตัวไปกอด

“เราเองกห็ล่อใช่เล่น ใส่ชดุเก่งของพ่อสมยัก่อนขึน้มาก
เลย”

ที่จริงแล้วเสื้อไหมสีเขียวยาวคลุมก้นตัวนี้หลวมไป
หน่อยแต่นุ่มสบาย จะคันๆ ไปนิดตรงลายปักทองที่คอเส้ือ 
และรอบแขนเสื้อทั้งสองข้าง กางเกงสีครีมเน้ือหนาหลวม
โพรก คุณป้าจึงเอาแถบผ้าสีแดงติดเข็มกลัดรูปพระจันทร์
เสี้ยวผูกเอวผมไว้ไม่ให้กางเกงหล่น ผมสวมรองเท้าสีด�า
ปอนๆ ของตัวเอง เพราะสวมรองเท้าหรูคู่เก่าของพ่อไม่ได้ 
คุณพ่อตอนอายุสี่ขวบคงตัวใหญ่กว่าผมมาก 

ถงึสวมรองเท้าไม่พอดแีต่ผมกม็คีวามสขุมาก ผมได้ลง
มาที่หมู่บ้าน ได้เจอคุณป้า คุณปู่ อาจจะได้เจอเด็กอื่นๆ ด้วย 
และถ้าผมโชคดีอาจจะได้เพื่อนใหม่ 

ผมชะโงกมองผ่านเส้ือคลุมของพ่อแล้วถามเบาๆ ว่า 
“คุณพ่อว่าผมจะหาเพื่อนได้ไหมฮะ”
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“หือ แน่ละสิ ใครจะไม่ชอบลงล่ะ ลูกพ่อออกจะน่า
รัก...”

ผมเบะปาก ค�าว่า น่ารกั ไม่ใช่ค�าชมทีเ่ดก็ผูช้ายคนไหน
จะปลื้มใจ พ่อกระแอมแล้วแก้ค�าเป็น “ออกจะหล่อปานนี้ 
ป้าๆ ของลูกยังหลงซะขนาดนี้”

หน่ึงในสองคณุป้าตหีลงัพ่อแรงๆ จนสะดุง้ “เรน็ไปสอน
ลูกให้เชื่อว่าหน้าตาซื้อใจคนได้ยังไง ต้องที่ใจสิ ถ้าจริงใจ
เข้าหาใครเขาก็จะจริงใจตอบ เข้าใจนะหลานป้า”

“ฮะ” ผมยิ้มรับทั้งที่กังวล คุณป้าชอบผมเพราะคุณพ่อ
เป็นน้องชายของคุณป้า แต่คนอื่นๆ ล่ะจะชอบผมหรือเปล่า

“เลือกได้แล้ว ก�าไลอันนี้แหละ ยื่นมือมาหาป้าเร็วเข้า
ลกู เราต้องไปลงชือ่แล้ว” ป้าดาร์มาร่าสวมก�าไลส�ารดิตกแต่ง
ด้วยหนิสเีขยีวและฟ้าให้ผม มนัเป็นลายมงักรบนิในกลบีเมฆ 
สีเข้ากับสร้อยคอที่แม่ท�าไว้ให้ผมเป๊ะ

ผมหยิบสร้อยคอรูปสามเหลี่ยมท�าจากหยกสีฟ้าอม
เขยีวขึน้มาก�าเบาๆ ผวิเยน็จดัของมนัท�าให้หวัใจผมเต้นช้าลง 
ผมรูส้กึว่าแม่อยูใ่กล้ๆ และผมแขง็แกร่งพอทีจ่ะเผชญิหน้ากบั
ทุกสิ่ง ผมหันไปหาพ่อ แล้วโบกมือลา

พ่อโบกมือลาผม พลางป้องปากตะโกนว่า “แล้วพ่อจะ
รอลูกที่อีกฟากของประตูทดสอบนะ”

ผมไม่มีโอกาสได้ตอบอะไรยาวๆ นอกจากกระโดด
หย็องแหย็งโบกมือตอบเขาเท่าที่แขนเจ้าเน้ือแต่แรงเยอะ 
น่าดูของคุณป้าทั้งสองจะอนุญาต สองมือของผมถูกจูงไว้ 
น�าทางตรงไปยังอาคารใหญ่ในหมู่บ้าน

ผมลงชื่อในสมุดเก่าๆ ที่หน้าประตูเขตหมู่บ้านชั้นใน
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เช่นเดียวกับเด็กคนอื่นๆ และต้องประทับรอยนิ้วมือลงข้างๆ 
ชื่อด้วย ผมมองซ้ายขวา เห็นแต่เด็กๆ ทุกคนมีแม่และญาติ
ผู้หญิงประกบมาคนละหนึ่งคู่

“เป็นประเพณขีองเผ่าเรา เชือ่ว่าอศัวนิโลหติคนแรกเข้า
สูพ่ธิรีบัพลงัจากเทพนยัน์ตาสชีาดโดยมแีม่และพีส่าวชีน้�า ถ้า
เจ้ามีแม่กับพี่สาว พวกเขาจะพาเจ้ามา แต่ถ้าไม่มีหรือขาด
ใครไป ญาติผูห้ญงิจะเข้ามาท�าหน้าทีแ่ทน” ป้ารแีอนเอ่ยเสยีง
แผ่วเบา ขณะพาผมเดินผ่านถนนปูหินสีเหลืองทองที่ประกบ
ด้วยอาคารหินทั้งสองข้างเข้าไปยังตัวหมู่บ้าน เด็กๆ ทุกคน
อยู่ไม่สุข ต่างตื่นเต้นเพราะกลิ่นอาหารชวนน�้าลายสอ และ
เสียงเพลงบรรเลงสนุกสนาน

“คุณพ่อเข้ามาไม่ได้เหรอครับ อาจารย์ก็ด้วย” ผมถาม 
และสะดุ้งเมื่อสีหน้าของป้าดาร์มาร่าแปรเปลี่ยนจากยิ้มแย้ม
เป็นน่ากลัว

“อย่าเอ่ยถึงคนนอกพวกนั้นอีกนะ มันไม่เป็นมงคลกับ
วนัดขีองหลาน เราชาวเผ่าไฮม่าห์ไม่ตดิต่อกบัโลกภายนอกที่
แปดเปื้อน พ่อของหลานเป็นคนพิเศษ เขาคือ ไอลู พรานผู้
เสาะหาสรรพสิง่ เขาได้รบัการคุม้ครองจากเทพเจ้า แต่หลาน
ไม่ใช่ หลานไม่ควรจะเสวนากับคนพวกนั้น”

“ดาร์มาร่า...เจ้าท�าหลานตกใจหมดแล้ว” ป้ารีแอน
ปราม ดวงตารีเฉียงจ้องน้องสาวเขม็ง “รอโตกว่านี้ หลานจะ
เข้าใจเอง ตอนนี้ปล่อยหน้าที่ติดต่อคนภายนอกเป็นของพ่อ
เจ้าเถอะ พวกเขาไม่ควรมาที่นี่เพราะกฎห้ามไว้น่ะ”

พวกเธอก�าลังเป็นเป้าสายตาของคนรอบข้าง สายตา
หลายคู่มองมาที่ผมด้วยความอยากรู้อยากเห็น เด็กหญิงคน
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หนึ่งจ้องผมแล้วยิ้มให้ ผมโบกมือให้เธออย่างเขินๆ ยิ้มของ
เธอยิ่งกว้างกว่าเดิม เธอสะกิดเพื่อนของเธอที่ยืนติดๆ กันให้
หันมาทางผมแล้วโบกมือให้ด้วย คุณป้าทั้งสองหยุดทุกอย่าง
แล้วหัวเราะเบาๆ “ตายจริง เสน่ห์แรงแต่เด็กเลยนะเรา ถอด
แบบแม่มาเลยนะ ไม่เหมือนพ่อเราตอนเด็กๆ ขี้เหร่มาก”

“จรงิเหรอฮะ” ไม่น่าเชือ่ คณุพ่อสดุเท่ของผมนีห่รอืเคย
ขี้เหร่

“ช่าย เรานึกว่าชาตินี้เขาจะหาเมียไม่ได้แล้ว ดีที่แตก
หนุ่มแล้วค่อยหล่อหน่อย เนอะ!”

บทสนทนาเบาๆ ของคุณป้าท�าให้ผมใจช้ืนข้ึนมาบ้าง 
ความตื่นเต้นคลายลงเม่ือเห็นว่าคนอื่นๆ ก็ต่ืนเต้นไม่แพ้กัน 
แต่แล้วบรรดาคณุแม่คณุป้ากเ็ริม่แยกตวัไปจากเดก็ๆ เมือ่มา
ถงึปากทางอาคารหนิสนี�า้ตาลอ่อน ปากทางเข้าสูห้่องด้านใน
มืดมากจนน่าจะเรียกได้ว่าเป็นถ�้าหรืออุโมงค์ที่มีลมเย็นพัด
ออกมาจากด้านใน พากลิน่ก�ายานและสิง่ทีผ่มคดิว่าเป็นโลหะ
ลอยแตะจมูก

แวบหนึ่งผมไม่ชอบ และกลัวอะไรก็ตามที่อยู่ในนั้น 
ขึ้นมาอย่างแรง

“นี่คือวิหารของ ซีบิลคูนารี” ป้ารีแอนกระซิบบอกผม
ขณะจัดผ้าผูกเอวของผมที่เบี้ยวเข้าที่ “ซีบิลคือต�าแหน่งของ
ผูพ้ยากรณ์และแม่หมอ เป็นทตูทีเ่ชือ่มต่อระหว่างชาวเรากบั
เทพเจ้าเบ้ืองบน ทกุคนในเผ่าจะต้องรบัการทดสอบโลหติจาก
นางเมื่ออายุครบสี่ขวบ”

ผมเผลอก�าเสือ้ด้านหน้าของป้ารแีอนแน่น ป้าดาร์มาร่า
ปลอบผมเบาๆ “ไม่ต้องกลัว หลานเอ๊ย พิธีสั้นนิดเดียวเอง 
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เจ้าอาจจะต้องอดทนน่ังรอหน่อย แต่หลงัจากนัน้กจ็ะเป็นงาน
เลี้ยงใหญ่”

“คุณพ่อจะอยู่ในงานไหมครับ”
“แค่นั่งรอเด็กทุกคนผ่านพิธีจนหมด พอเดินแถวออก

นอกประตปูุบ๊กเ็ป็นงานเลีย้งแล้ว พ่อจะรอเจ้าทีน่ัน่แหละ” ป้า
รีแอนบอกเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนจะเดินออกจากแถวไปรวม
ตวัอยูข้่างๆ ประตกูบัคณุแม่และผูห้ญงิทีร่่วมทางมากบัเดก็ๆ 
คนอื่น ผมไม่ทันเห็นอะไรอีกเพราะแถวเคลื่อนไปข้างหน้า 
แสงแดดสว่างกลายเป็นเพยีงแสงคบเพลงิสลวัจนแทบมองไม่
เห็นทาง

อุโมงค์มืดทึบท�าให้ผมรู้สึกอึดอัดอย่างบอกไม่ถูก ผม
กลวั...คบไฟท่ีติดอยูบ่นผนงัสองฟากฝ่ังสะบดัไหวตามสายลม
จากปากถ�้า ผมได้ยินเสียงเล็กของเด็กๆ วัยเดียวกับผมคุย
กันเบาๆ อย่างประหม่า 

มืออบอุ่นสัมผัสไหล่ผมเบาๆ เด็กชายสวมถุงมือหนัง
ยิ้มยิงฟันขาวในความมืด “ไม่ต้องกังวลหรอก ดีใจที่ได้เจอ
นายนะหน้าใหม่ ไปเถอะ แถวขยับแล้ว”

ผมก้าวเท้าตามคนข้างหน้าไปเรือ่ยๆ เสยีงพดูคยุค่อยๆ 
เบาลงจนกลายเป็นเงยีบกรบิ ความตืน่เต้นของทกุคนเข้มข้น
จนแทบจะก่อตัวเป็นหมอกหนาทีม่องไม่เหน็ กลิน่ก�ายานหอม 
อวลๆ ท�าให้ผมเริ่มมึนหัว

พีส่าวในชดุนักบวชคนหนึง่ถอืคทายาวประดบัหนิสแีดง 
เธอก้มลงเช็กชื่อพวกเราอีกครั้ง เม่ือเห็นว่าบรรยากาศ
ตึงเครียด เธอก็ส่งยิ้มอบอุ่น และเอ่ยด้วยเสียงน่าฟังว่า

“อย่ากลวัไปเลยเดก็ๆ นีค่อืวนัส�าคญัของพวกเธอทีอ่ายุ
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ครบสี่ปีบริบูรณ์ก่อนพระจันทร์กลางเดือนเจ็ด พิธีวันนี้จะชี้
ทางอนาคตของพวกเธอ จงก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจ ใต้เงา
วิหารของท่านซีบิลคูนารี พวกเธอทุกคนปลอดภัยอย่าง
แน่นอนจ้ะ”

ใบหน้างดงามและเสียงไพเราะคลายความกังวลของ
หลายๆ คนลงไปได้บ้าง แต่ผมยังคงเกร็งอยู่

จะท�ายังไงดี ถ้าผลทดสอบออกมาแล้ว ผมเป็นคนไม่
ได้เรือ่ง ผมจะถกูบงัคบัให้อยูใ่นป่าตลอดไปโดยไม่ได้พบคนอืน่
หรือเปล่า

เด็กผู้หญิงผมแกละที่ย้ิมให้ผมเดินผ่านซุ้มประตูหินใน
อุโมงค์เข้าไปหลังม่านสีแดงแล้ว ผมได้ยินเสียงเพลงสวด
สรรเสริญเทพเจ้าแว่วมาจากหลังม่านสีแดงเข้มที่แทบเป็นสี
เทาในความมืดสลัว ผมกลืนน�้าลายเมื่อแถวร่นใกล้เข้าไปอีก

เด็กชายหน้าตกกระตรงหน้าผมก้าวเข้าไปในห้องหลัง
ม่านแล้ว นักบวชหญิงสัมผัสบ่าผมเบาๆ ให้สัญญาณว่าผม
ควรจะขยับตามเข้าไปด้วย

กลิน่ก�ายานฉุนอบอวลในห้องสีเ่หลีย่มผนืผ้าทีม่เีสาหนิ
สทีองใหญ่ค�า้ถงึหกต้น ลวดลายแปลกตา พืน้เรยีบลืน่ของหนิ
เหล่านั้นสะท้อนแสงคบเพลิงและทอดเงาขาวประหลาดบน
ก�าแพงที่ประดับภาพวาดก�าเนิดของบรรพบุรุษ

พืน้กลางห้องยบุลงไปลกึเกอืบสองเมตรเหมอืนสระน�า้
ใหญ่แต่ปราศจากน�้าที่มีข้ันบันไดเจ็ดข้ันรอบด้าน รอบห้อง
นอกเขตพืน้ทีย่บุลงไป ด้านหนึง่เป็นประตทูางเข้าทีผ่มยนือยู่ 
ด้านขวาเป็นที่นั่งของวงดนตรีและผู้อาวุโสทั้งเจ็ด ด้านซ้าย
เป็นที่นั่งของนักบวช และตรงกันข้ามกับผมคือ ประตูใหญ่ที่



88    ผมน่ะหรือคืออดีตจอมมาร!  เล่ม 4 นิทานก่อนนอนของปีศาจ

ปิดกั้นไว้ด้วยม่านหนาหนักสีแดง ตรงหน้าประตูมีเบาะรอง
นั่งเล็กๆ เรียงรายกันนับร้อย คร่ึงหน่ึงของที่น่ังเหล่าน้ันถูก
จับจองไปแล้วด้วยเด็กๆ ที่มีลวดลายสีแดงบนหน้าผาก

พวกเขาผ่านการทดสอบแล้ว ถอืเป็นสมาชกิเผ่าเตม็ตวั
ในที่สุด

เด็กชายข้างหน้าผมก้าวลงไปในลานพิธี หลังก้าวพ้น
บนัไดขัน้สดุท้าย เขากน็ัง่คกุเข่า และเอ่ยค�าทกัทายตามทีเ่รา
ทุกคนได้รับการอบรมมาเพื่อวันนี้

“ข้าน้อย ผู้เยาว์ทายาทแห่งอัศวินโลหิต ขอสักการะ 
ซีบิลคูนารี”

ร่างในชดุคลมุสม่ีวงเข้มประดบัด้วยเส้นทองและเหรยีญ
ทองแปลกตายกมือเหี่ยวย่นที่กุมไม้เท้าโบราณประดับหินสี
แดงก�า่ขึน้มา มอืใหญ่สวมแหวนหลายวงผายมาตรงหน้าเดก็
ชาย

“ยนิดทีีไ่ด้พบเดก็น้อยแห่งชาวเราเอ๋ย จงยืน่มอืออกมา 
มอบโลหิตสักการะเพื่อการทดสอบเถิด”

เด็กชายวางมือลงบนมือของหญิงชราสวมผ้าคลุม นาง
คือซีบิลคูนารี ผู้พยากรณ์

ผมได้ยินเสียงเด็กชายร้องเบาๆ แล้วเลือดสีแดงสดก็
หยดจากปลายนิว้ของเขาลงไปบนอ่างหนิสขีาวบรรจนุ�า้ใสแจ๋ว
ขนาดใหญ่ บนแท่นประดับดอกไม้ที่กั้นกลางระหว่างเขากับ
ซีบิลคูนารี

แสงสีแดงสว่างวาบขึ้นมา สัญลักษณ์สองอย่างปรากฏ
ขึ้นในอ่างน�้า ซีบิลคูนารีจุ่มนิ้วมือลงในชามไม้เล็กๆ แล้วใช้
หมกึจากยางไม้สแีดงวาดสญัลกัษณ์หนึง่บนหน้าผากของเดก็
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ชาย
“เจ้าคอืดาบและโล่ จงลกุขึน้และไปสมทบกบัสหายของ

เจ้า”
เดก็คนนัน้ท�าความเคารพผูพ้ยากรณ์แล้วเดนิไปจบัจอง

ทีน่ัง่ของตนท่ีฝ่ังตรงข้ามของห้อง แสงในอ่างหนิและสญัลกัษณ์
เลือนหายไปแล้ว

ถึงคราวของผมแล้วสินะ... 
ผมกลืนน�้าลายแล้วก้าวช้าๆ ลงบันไดไปยังลานพิธี 

คกุเข่าเอ่ยทักทายซบีลิคนูารเีช่นเดยีวกบัเดก็คนก่อน ดวงตา
ขุ่นมัวเป็นฝ้าขาวจ้องมาที่ผม

“ยนิดทีีไ่ด้พบเดก็น้อยแห่งชาวเราเอ๋ย จงยืน่มอืออกมา 
มอบโลหิตสักการะเพื่อการทดสอบเถิด” นางพูดประโยค
เดียวกัน แต่ในระยะประชิด ผมเห็นเลือดจากแผลเป็นรูป
กางเขนทีข้่อมอืของนางก่อตวัเป็นเขม็สชีาด ม้วนตวัเข้ามาหา
มือของผม 

“อึ้ก...” เข็มนั้นสะกิดเลือดจากปลายนิ้วผมให้หยดลง
ในอ่างน�้าอันเป็นเหมือนกระจกแห่งชะตากรรม

ตึกตัก ตึกตัก...
นี่จะเป็นเครื่องตัดสินอนาคตของผม พิสูจน์ธรรมชาติ

ของผมว่ามีพลังแบบไหน สัญลักษณ์ใดจะปรากฏขึ้นในนิมิต
ศักดิ์สิทธิ์นั่น

คทาแห่งการเยียวยา ดาบอัศวิน โล่ผู ้ปกปัก โซ่
พันธนาการ ดอกไม้อสน ีหรอืเปลวเพลงิช�าระ คนของเผ่าผม
มักมีคุณสมบัติหนึ่งถึงสองอย่างต่อคน เลือดของเราจะชี้ทาง
อนาคต คุณพ่อของผมเป็นทั้งผู้เยียวยาและดาบอัศวิน แม่ที่
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จากโลกนี้ไปเพื่อให้ก�าเนิดผมถือครองดอกไม้อสนี ผมจะมี
คุณสมบัติแบบไหนกันนะ

นมิติในสระน�า้ค่อยๆ ปรากฏขึน้ มนัสัน่ไหวเหมอืนมอง
ผ่านม่านน�้า ผมเห็นตราดาบอัศวินปรากฏข้ึนมาก่อน ตาม
ด้วยโล่ผู้ปกปัก

วิ้ง...
ผวิน�า้ปรากฏระลอกคลืน่ทีส่ัน่ไหวอย่างรนุแรง ผูค้นใน

ห้องพิธีอุทานและถอยหลังอย่างกลัวเกรง 
ก�าแพงทั้งสี่ด้านตลอดจนเพดานสั่นไหวอย่างรุนแรง 

แผ่นดินไหวอย่างนั้นเหรอ คบเพลิงจ�านวนมากถูกสายลมไร้
ที่มาพัดดับวูบ ทว่าทั้งห้องพิธีกลับสว่างไสวด้วยแสงสีแดง 
น่ากลัวจากอ่างน�้าท�านายนิมิตโลหิต

สายน�้าศักดิ์สิทธิ์พุ่งข้ึนจากอ่างน�้า ปรากฏเป็นเหมือน
ร่างของสัตว์ประหลาดมีปีกหลายปีก ผมหยีตามองผ่านแสง
สีแดงฉาน และเห็นสิ่งที่คล้ายกับตราสัญลักษณ์ของเผ่าผม 
แต่ผมแน่ใจว่าไม่เคยเห็นมันมาก่อน

สัญลักษณ์ดาบใหญ่ ด้ามจับเป็นปีกมังกรล้อมด้วยเถา
หนาม

ตูม!!!
น�า้ในอ่างน�า้ระเบดิเป็นสายฝนในห้องพธิ ีผูค้นกรดีร้อง

ด้วยความตกใจ บางคนถึงกับวิ่งหนีออกไปข้างนอก สายตา
พรั่นพรึงหลายคู่ตวัดมองมาที่ผม ซีบิลคูนารีที่ส่ันไปทั้งร่าง
ด้วยความสะพรึงกลัวและโกรธเกรี้ยวตะคอกว่า

“ตรึง!”
เลือดของซีบิลพุ่งเข้ามามัดรอบข้อเท้าผม กระชากให้
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ผมล้มคว�่าลง โซ่โลหิตหนึ่งในพลังหายากของเผ่าเลื้อยขึ้นมา
ตรึงแขนขาผมไว้กับพื้น

“ตรวจสอบหลงัมนัเดีย๋วนี!้!!” เจ้าของเสยีงแก่ชราออก
ค�าสั่งเด็ดขาด

ผมท้ังเจ็บจนน�้าตาไหล กลัวจนตัวส่ัน เกิดอะไรขึ้น...
ผมท�าอะไรผิดหรือ ท�าไมทุกคนถึงได้โกรธขนาดนี้

มอืเยน็หลายคูเ่ลือ่นเข้ามาฉกีเสือ้ทีผ่มเพิง่ได้รบัมาจาก
คุณป้าเมื่อเช้านี้ เสื้อตัวเก่าที่พ่อภูมิใจ ผมกัดฟันเมื่อรู้สึกได้
ว่าเล็บใครสักคนจิกเข้าที่แผ่นหลังของผมอย่างแรง

ไอร้อนจากคบไฟขยับใกล้เข้ามา
ผมได้ยนิเสยีงอทุานและหายใจสะดดุจากรอบด้าน ใคร

บางคนทรุดตัวลงแล้วเร่ิมพึมพ�าว่า “เป็นไปไม่ได้ ท�าไม...
ท�าไมต้องเป็นเผ่าของเรา”

เล็บคมจิกลงที่แผ่นหลังของผม เสียงแหบของซีบิล- 
คูนารีเอ่ยขึ้นอย่างสุขุมว่า “ของจริง...ช่างอัปมงคลนัก”

เสียงเซ็งแซ่ด้วยความหวาดหวั่นดังระงมข้ึนรอบห้อง 
เท้าเหีย่วย่นสวมรองเท้าทองค�าถกัเป็นลายดอกไม้งดงามขยบั
มาหยุดตรงหน้าผม 

“พาผูเ้ยาว์ออกไปให้หมด ปิดทางเข้าออกวหิารทกุทาง” 
ซีบิลคูนารีออกค�าสั่ง เสียงฝีเท้าของเด็กๆ ส่วนหน่ึงออกไป
ทางประตูข้างหน้า และอีกส่วนออกไปทางประตูหลัง 

เดก็ผูห้ญงิท่ีโบกมอืให้ผมและเพือ่นของเธอออกไปทาง
ประตูอีกฟากแล้ว เธอหันมองผม แต่ไม่ใช่ด้วยสายตาเป็น
มิตร ผมเห็นความหวาดกลัวและรังเกียจอยู่ในนั้น

ท�าไม...ผมท�าอะไรลงไปอย่างนั้นเหรอ
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ผมเงยหน้ามองซบีลิคนูารอีย่างยากล�าบาก ผูพ้ยากรณ์
จะช่วยผมได้ไหม ผมไม่เข้าใจว่าผมท�าอะไรผิด ทว่าผมไม่
กล้าแม้แต่จะปริปาก ดวงตาสีน�้าข้าวไร้แววของหญิงชราดู
เยียบเย็นราวกับผมก�าลังจ้องเข้าไปในผิวโลหะไร้ชีวิต

“ท่านซีบิล...” นักบวชหญิงอุทานเสียงสั่น
มือเหี่ยวย่นโบกให้โซ่โลหิตดึงร่างผมข้ึนจากพื้น ยืน

เผชิญหน้ากับทุกคนที่มองผมด้วยสายตาที่มองศัตรู
“โรเอ็น...” ซีบิลเรียกหาใครคนหนึ่ง 
ร่างด�าๆ ปรากฏออกมาจากเงามืดราวกับคอยท่าอยู่

นานแล้ว เสียงกลั้วหัวเราะของชายหนุ่มดังข้ึน “ท่านซีบิล- 
คูนารีมีอะไรให้ข้ารับใช้รึ ต้องการให้ข้าใช้พลังท�าลายสิ่งใด”

นิ้วแก่ชราชี้มาทางผม “มัน...วิญญาณบาปที่บังอาจ
ครอบครองเลือดเนื้อของเผ่าเรา ปีศาจร้ายที่น่าชัง ทรราชผู้
ไม่มีวันตาย”

ร่างสีด�ายืดตัวขึ้น “เทพเจ้าทรงโปรด...ข้าจะรีบจัดการ
เดี๋ยวนี้ โปรดอย่ากังวล” เขาสะบัดมือ หยดเลือดสีแดงเปื้อน
ขาซ้ายและแขนซ้ายของผม ผมรูส้กึปวดแสบปวดร้อนจนต้อง
ร้องออกมาดังๆ หยดเลือดเหล่านั้นปรากฏไอมนตราที่ก่อตัว
เป็นเปลวเพลิงสีแดงที่ทวีความร้อนสูงขึ้นจนกลายเป็นสีฟ้า 

เพลิงช�าระ...

“อ๊าาา!!!” 
เจ็บ...เจ็บ...ท�าไมล่ะ ผมท�าอะไรผิดอย่างนั้นเหรอ
ผมมองหาค�าตอบขณะที่กรีดร้องเพราะทนความเจ็บ

ปวดไม่ไหว ตาซ้ายของผมมองเห็นสีฟ้าของเปลวไฟเป็นครั้ง
สุดท้ายก่อนที่จะมองไม่เห็นอะไรอีกเลย ซีบิลเอ่ยเสียงแหบ
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ปร่าอย่างขมขื่นว่า
“เดด็ปีกทัง้หกของมนัเสยีก่อนมจัจรุาชจะโผบนิ จะโทษ

ก็จงโทษวิญญาณอันน่าชังของเจ้าเถิด ราวิน สการูส”
แผ่นหลังของผมร้อนวาบ 
เจ็บ! ผมเจ็บ ร้อน…ร้อนเหลือเกิน คุณพ่อ…ช่วยผม

ด้วย

ช่วยผมด้วย!!!

เงาด�าเคลือ่นทีใ่กล้เข้ามา ความเจบ็ปวดยงัคงประดงัไป
ทัว่ร่างซกีซ้ายและแผ่นหลงัของผมซ�า้แล้วซ�า้เล่า ความมดืดดู
กลืนผมไป ผมมองไม่เห็นอะไรอีกแล้ว เช่นเดียวกับที่ไม่ได้
กลิ่นใดๆ เลย ผมเหมือนล่องลอยอยู่ในความมืดตามล�าพัง
พร้อมความเจ็บปวดที่ไม่ยอมหายไปไหน

ผมได้ยินเสียงของคุณพ่อดังมาจากที่ไกลๆ...
“อดทนไว้นะราวิน...พ่อขอโทษที่ท�าให้ลูกตกอยู่สภาพ

แบบนี้”

“…กลืนยาลงไปหน่อยนะ ราวิน”

“ทนเจ็บหน่อยนะลูก ใกล้จะหายแล้ว”

“กินซุปนี่อีกนิดนะ พ่อท�าสุดฝีมือเลย”

“พรุ่งนี้จะพาไปเดินเล่นนะ”

“ตื่นขึ้นมาเถอะนะ ราวิน...”

ความรู้สึกเหมือนล่องลอยไปในความมืดคงอยู่นาน
เหลือเกิน แต่ว่าความเจ็บปวดปางตายหายไปแล้ว ผมเริ่ม
รู้สึกว่าตัวเองยังมีชีวิตอยู่อีกครั้ง ผมได้กลิ่นอาหารของพ่อ 
ได้ยินเสียงนกร้องเพลง สัมผัสนุ่มเนียนของผ้าใต้ร่างผมคือ
ผ้าปูที่นอนของคุณแม่ไม่ผิดแน่
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ผมฝืนลืมตาขึ้น และเห็นเพดานที่คุ้นเคย
ผมอยู่ที่บ้านนี่เอง
แสดงว่า...ท้ังหมด...ทัง้หมดคงเป็นแค่ฝันร้าย ผมไม่เคย

เข้าพิธีทดสอบโลหิต ไม่เคยพบซีบิลคูนารี ไม่เคยเห็น
เหตุการณ์น่ากลัว และไม่เคย...

หืม? ท�าไมมุมมองของผมแคบจัง อะไรบังตาซ้ายของ
ผมอยูน่่ะ ท�าไมเอือ้มมอืแตะตาแล้วรูส้กึเหมอืนก�าลงัจบัอะไร
ผ่านถุงมือหนาๆ ผมถูกพันผ้าพันแผลไว้ทั้งตัวเหรอ

คงเพราะขยบัตัวมากเกนิไป ผมเลยกลิง้ตกจากเตยีงลง
มานอนพงัพาบอยูท่ีพ่ืน้ ปกตผิมคงร้องว่าหวัโนแล้วแน่แท้ แต่
อย่างอื่นดึงดูดความสนใจของผมไปหมด...

ในกระจกเงาเต็มตัวของคุณแม่ที่ต้ังอยู่ข้างเตียง มีตัว
ประหลาด เส้นผมสีแดงเข้มยาวถึงบ่า ดวงตาสีเขียวมองผม
ด้วยสายตาต่ืนตระหนก ตวัของมนัพนัผ้าพนัแผลสขีาวทีห่ลดุ
ร่วงลงมาจนเห็นว่ามีแผลเป็นน่าเกลียดปกคลุมร่างกายซีก
ซ้ายตั้งแต่หัวไหล่จดปลายเท้า

ผมถอยหลังหนี ตัวประหลาดถอยหลังหนีเช่นกัน ผ้า
พันแผลที่พันเกือบรอบใบหน้าของมันหลุดร่วงลงมา แล้วผม
ก็ตระหนักความจริงที่โหดร้ายอย่างหนึ่งว่า

สัตว์ประหลาดในกระจกเงาคือ ตัวผมเอง...


