


บทนำ�

เคร้ง! เคร้ง! เคร้ง!

เสยีงโลหะกระทบกนัดงัถี่ยบิ ตามด้วยสะเกด็ไฟที่กระจดักระจายไปทั่ว

เวที ภาพที่ทุกคนเห็นในตอนนี้คือ เด็กสาวผมสีน�้าตาลแดง ผู้มีหางจิ้งจอก 

สทีองเก้าหางใช้ดาบเพลงิฟาดฟันกบักระบองเหลก็ของมนษุย์วานรตนหนึ่ง

ใช่แล้ว มนษุย์วานร พวกคณุฟังไม่ผดิหรอก เคยเหน็ในหนงัสกัเรื่องกนั

อยู่ใช่ไหมครบั หนงัที่เกี่ยวกบัลงิ (?) น้อยผู้น่ารกัตวัหนึ่งที่โคตรฉลาด เผลอๆ 

อาจจะฉลาดกว่าคนที่พูดอยู่ในขณะนี้กไ็ด้...

เจ้าลิงตัวนั้นถูกเลี้ยงโดยมนุษย์ รู้สึกลิงมันจะชื่อซี...เอ่อ ซีอะไรซ่าๆ  

สกัอย่างนี่แหละ ที่ในภาคสองเผ่าพนัธุ์ของมนัพยายามจะก่อสงครามกบัพวก

มนษุย์โลกน่ะ

“...”

ท่าทางพวกเราจะออกทะเลกนัไปไกลแล้ว เอาเป็นว่าสรปุง่ายๆ กค็อื...

พวกคณุรู้จกัวานรกนัใช่ไหมครบั

ตู้มมม!!! เสียงดังกัมปนาทขึ้นอีกครั้ง ส่งผลให้เด็กหนุ่มผมทอง ผู้มี
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ใบหน้าอนัแสนจะคมเข้มและหล่อเหลาคนนี้ได้สตกิลบัคนืมา

ใช่แล้วครบัทกุๆ ท่าน พวกคณุคดิไม่ผดิหรอก ไอ้หนุม่หล่อคนดงักล่าว

นั่นกค็อื...

คทิซเึนะ อวาลอน

หรอืกค็อื...ผมเอง!!!

“...”

แหมๆ อย่าเงบิแตกสคิรบั ผมรู้นะว่าพวกคณุหลายๆ คนคดิถงึผมกนั

ทั้งนั้น กน็ะ...พวกเราไม่ได้เจอหน้ากนัมานานแล้วนี่เนอะ

ครบั เพื่อไม่เป็นการเสยีเวลา พวกเรามาเข้าเรื่องกนัเลยดกีว่า ตอนนี้

ผมนั่งอยู่บนอฒัจนัทร์ของโคลอสเซยีม ที่นั่งอยู่ข้างๆ ผมคอืสาวน้อยผมด�าที่

หน้าตาน่ารักน่าชัง วัยสิบสี่ปี (น่ารักซะจนผมอยากจะเอาเธอมากอดรัดฟัด

เหวี่ยงมนัซะตรงนี้เลย ตดิตรงที่แถวนี้มคีนอยูม่ากเกนิไป ผมเลยต้องเกบ็อาการ

เอาไว้)

แม่นแล้ว น้องสาวคนนี้กค็อืลเิวยีนั่นเอง!!!

สิ่งที่ผมกบัลเิวยีนั่งดอูยูใ่นตอนนี้กค็อื ภาพของอาเจ๊ในโหมดปีศาจครึ่ง

จิ้งจอกก�าลงัต่อสู้กนักบัพี่ซนุคองโก

“...”

เอ่อ...คงจ�ากันได้อยู่ใช่ไหมครับ ก็รู้อยู่หรอกนะว่าพี่ซุนเขาเป็นแค่

ตวัประกอบ แต่ว่าอย่างน้อยๆ พวกคณุหลายๆ คนกต็้องคุ้นๆ ชื่อของพี่เขา

บ้างแหละน่า

เปรี้ยงงง!!! ดาบเทพอนิารขิองอาเจป๊ะทะกบักระบองเหลก็ในมอืพี่ซนุ 

กระบวนท่าที่อาเจ๊ใช้ไปเมื่อสักครู่นี้คือ อัคคีกัมปนาท แรงปะทะนั้นถึงขนาด

ส่งร่างของพี่ซนุในโหมดปีศาจวานรกระเดน็ไปไกลกว่าห้าเมตรเลยทเีดยีว ทว่า

ทางด้านของพี่ซนุเองกใ็ช่เล่น ทนัททีี่เท้าของพี่เขาสมัผสัพื้น เขากพ็ุ่งตวัเข้าไป

หาอาเจ๊พร้อมกบักวาดกระบองเหลก็ไปข้างหน้า

เคร้งงง!!! เสยีงอาวธุพวกเขาปะทะกนัอกีครั้ง ร่างของทั้งสองฝ่ายต่าง

กระเดน็ไปคนละทศิละทาง

‘รู้สกึเหมอืนความเรว็ของอาเจ๊จะค่อยๆ ลดลงแฮะ’ ผมคดิ แล้วมอง 
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พี่ซนุที่ร่างกายชุ่มเหงื่อ

อมืมม...ดทูรงแล้วทั้งคูท่่าจะเหนื่อยเอาเรื่องนะเนี่ย ไม่แปลกใจเท่าไหร่ 

กเ็ล่นสู้กนัมาจะครึ่งชั่วโมงแล้วนี่นา

“เป็นอะไรไป โยวโกะ ปีที่แล้วดูเหมอืนว่าเธอจะฟิตกว่านี้นะ” พี่ซนุที่

ยนืจ้องหน้าอาเจ๊กล่าว

นั่นส.ิ..ผมเองกค็ดิอย่างนั้นเหมอืนกนั รู้สกึเหมอืนชว่งหลงัๆ มานี้อาเจ๊

จะไม่ค่อยฟิตเท่าแต่ก่อนเลย แถมหน้าตายงัดซูดีๆ เหมอืนไม่ได้นอนด้วย เป็น

เพราะอะไรกนัหว่า เรื่องของเคลวนิแมนเรอะ ไม่นา่จะใชน้่า กเ็มื่อสองอาทติย์

ก่อนผมจบัอาเจ๊หอมแก้มไปแล้วนี่นา

‘เจ๊ ถ้าเจ๊ยงัไม่หายงอนหนูอกีละก ็หนูจบัเจ๊หอมแก้มจรงิๆ ด้วยนะ’

ซึ่งผมก็หอมเจ๊เธอไปจริงๆ ครับ แบบไม่ทันตั้งตัวซะด้วย ก็แน่ละผม

เป็นคนพูดจริงท�าจริงนี่นา อีกอย่างคนที่จะหอมแก้มเจ๊ได้มีเพียงแค่ผมที่เป็น

น้องชายคนเดยีวเท่านั้น! ไอ้ตวัผูค้นอื่นๆ นอกจากผม (และคณุพ่อ) ไม่มสีทิธิ์!!!

อ่อ...ไม่ต้องมาว่าผมโรคจิตเลยครับ มันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วที่ 

น้องชายจะหอมแก้มพี่สาวของตวัเอง

“...”

และผมกไ็ม่ได้เป็นซสิค่อนด้วย!!!

“ห”ึ อาเจ๊ที่โดนพี่ซนุพดูข่มนั้นแค่นเสยีง มอืทั้งสองข้างของเธอกระชบั

ดาบเทพอนิาริ

“โอ้! สายตายังดูมุ่งมั่นเหมือนเดิมนะ...ไม่อยากบอกว่า ฉันยังไม่ได้ 

เอาจรงิเลยด้วยซ�้า” พี่ซนุพูด

อย่าขี้โม้ครับพี่ซุน เดี๋ยวเจอคนที่ขี้โม้กว่าแล้วพี่จะหนาว ซึ่งผมก็ไม่

อยากจะขี้โม้เลยว่า ตวัผมน่ะต่อให้มพีี่สกัสามคนมารมุกไ็ม่มทีางชนะผมหรอก 

เพราะว่าในตอนนี้ผมกลายเป็นเทพทรูไปแล้ว ฮ่าๆๆ

รู้ซึ้งถงึความขี้โม้ที่แท้จรงิรยึงั!

“รู้สึกนายจะพูดมากขึ้นนะ ซุนคองโก” อาเจ๊กล่าวเรียบๆ พี่ซุนจอม 

ขี้โม้ไม่ตอบอะไร เขาเพยีงแค่หวัเราะเบาๆ 

“งั้นฉนัจะเอาจรงิละนะ” สิ้นค�า ร่างกายของพี่ซนุกค็่อยๆ แปรเปลี่ยน 
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กล้ามเนื้อของเขาขยายขนาด ขนสทีองที่ปกคลมุทั่วร่างงอกยาวกว่าเดมิหลาย

เท่า บรรดาผูช้มบนอฒัจนัทร์ส่งเสยีงดงัระงม แค่ไม่กี่วนิาทวีานรขนทองตนนั้น

กไ็ด้กลายเป็นวานรยกัษ์สงูกว่ายี่สบิเมตร ท�าเอาเวทปีระลองแคบลงไปถนดัตา

ให้ตาย...ไอ้ลิงยักษ์แบบนี้น่ะเหมือนกับการ์ตูนในต�านานที่เคยดูสมัย

เด็กเลยนี่หว่า! นี่ถ้าตอนนี้เป็นตอนกลางคืนและพระจันทร์เต็มดวงด้วยละก ็

มนัใช่เลย!!!

“โห...เหมือนในการ์ตูนที่เคยดูเลยเนอะ ไอ้ลิงยักษ์ขนทองแบบนี้น่ะ”  

ลเิวยีที่นั่งกนิป๊อปคอร์นอยู่ข้างผมกล่าว

“ใช่ไหมลเิวยี หนกูค็ดิแบบเดยีวกนักบัพี่จ๋าใช่ไหม” ว่าแล้วผมกล้็วงไป

หยิบป๊อปคอร์นของลิเวียมากินทันที ลิเวียชะงักครู่หนึ่ง ก่อนจะหันขวับมอง

หน้าผม

“นั่นป๊อปคอร์นของเค้านะ!!!” เธอโวยวาย ก่อนจะเอาถงุป๊อปคอร์นไป

ซ่อนไว้ตรงที่นั่งข้างๆ ซึ่งว่างอยู่ พร้อมกนันั้นกห็นัมาท�าแก้มป่องใส่ผม

ให้ป๊อปคอร์นติดคอตายสิเคลวิน...สีหน้าของเธอตอนงอนนี่มันช่าง 

น่ารกัน่าหยกิจรงิๆ!!!

โฮกกก!!! พี่ซุนในโหมดลิงยักษ์ค�ารามลั่นกึกก้องไปทั่วโคลอสเซียม 

นัยน์ตาสีเหลืองวาวขนาดใหญ่ของพี่ซุนจ้องอาเจ๊ที่ยืนอยู่เบื้องล่าง พร้อมกัน

นั้นเขากค็�ารามใส่อาเจ๊อกีรอบ

ฝ่ายอาเจ๊พอเจออย่างนี้ถงึกบัอึ้งไปเลย ผมว่าเจ๊คงไม่ได้อึ้งเรื่องที่พี่ซนุ

แปลงร่างได้อกีขั้นหรอก แต่คงเป็นเพราะว่า...

“เจ๊...หนรููน้ะที่เจ๊ท�าหน้าอึ้งแบบนั้น เพราะกลิ่นปากของพี่ซนุแกใช่ไหม” 

ผมกล่าวเบาๆ ตอนนั้นเองที่ปากขนาดใหญ่ของพี่ซนุเกดิละอองแสงสฟี้ารวม

ตวักนัอย่างรวดเรว็ และวนิาทตี่อมา...

เปรี้ยงงง!!! ล�าแสงสีฟ้าพวยพุ่งออกมาจากปากพี่ซุน เป้าหมายคือ 

อาเจ๊ที่ยนือยู่ อาเจ๊รบีกลายร่างเป็นร่างจิ้งจอกเทพอนิารพิร้อมกบัวิ่งหลบหลกี

ล�าแสงนั้น เธอวิ่งวนรอบตวัของพี่ซนุเป็นวงกลม พี่ซนุที่ก�าลงัปล่อยอ้วก (ดจูาก

ตรงนี้แล้วมนัเหมอืนอ้วกจรงิๆ นะครบั) กห็มนุตวัเป็นวงกลมตามอาเจ๊ แต่ตดิ

ที่ความเรว็ของอาเจ๊ในร่างจิ้งจอกเทพมมีากกว่า ท�าให้ล�าแสงอ้วกมหาประลยั
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ของพี่ซนุไม่อาจท�าอะไรเธอได้

ฟิ้วๆๆ อาเจ๊ในร่างจิ้งจอกเทพอนิารเิคลื่อนที่ซกิแซก็ ทะยานใส่ใบหน้า

อนัใหญ่โตของพี่ซนุ เธอเปลี่ยนร่างกลบัมาเป็นร่างปีศาจครึ่งจิ้งจอก พร้อมกบั

เหวี่ยงดาบเพลงิไปข้างหน้า 

“เคยีวอคัน!ี” เปลวเพลงิสทีองพุ่งออกมาจากคมดาบเป็นทางยาว แต่

ในจงัหวะนั้นเองพี่ซนุกไ็ด้แขนซ้ายบงัใบหน้าของตวัเองเอาไว้ พร้อมทั้งตะปบ

มอืขวาใส่ร่างของอาเจ๊

เกิดเสียงดังสนั่นเมื่อการโจมตีของอาเจ๊ถูกท่อนแขนใหญ่ของพี่ซุน

ป้องกนัเอาไว้ได้ พี่ซนุจงึไม่ได้รบับาดเจบ็เท่าไหร่นกั แต่ทางด้านของอาเจ๊...

“อึก!” อาเจ๊ส�าลักเลือด พยายามพยุงตัวลุกขึ้น เมื่อสักครู่นี้เธอโดน

ฝ่ามอืของพี่ซนุตบเข้าไปเตม็ๆ จนพุ่งดิ่งกระแทกพื้นเวที

‘อืมมม...ก็ยอมรับอยู่นะว่า ถึงพี่ซุนเขาจะขี้โม้ แต่พี่เขาก็เก่งจริงๆ  

นั่นแหละ’ ผมคดิ ขณะมองอาเจ๊ที่ประจนัหน้ากบัลงิยกัษ์ขนทอง

“อ๊ะ!” จู่ๆ ผมกน็กึอะไรขึ้นมาได้ 

‘ต้องหาแรงกระตุน้ให้อาเจ๊สกัหน่อย’ เมื่อคดิได้เช่นนั้น ผมจงึตะโกนว่า

“เจ๊~ ถ้าเจ๊แพ้ละก็ หนูจะกลับไปแต่งตัวแบบนั้นอีกนะ!” ทันทีที่ผม

กล่าวจบ เสยีงของทกุๆ คนในโคลอสเซยีมกเ็งยีบลงทนัที

“แต่งตวัแบบนั้น? เจ้าหน้าเซก็ซี่นั่นมนัพูดถงึเรื่องอะไรน่ะ?”

“อร้ายยย ทา่นคทิซเึนะใช้สรรพนามแทนตวัเองว่าหนดู้วย น่ารา้กก~”

“มองๆ ดูแล้วเจ้าคิทซึเนะก็สวยดีเหมือนกันแฮะ น่าเสียดายที่เป็น

ผู้ชาย”

“เหรอ...แต่ว่าผู้ชายหน้าตาแบบนี้เป็นตูกเ็อานะ”

“เฮ้ยๆๆ เอด็เวริ์ด เมื่อกี้เอง็พูดอะไรออกมาฟะ!!!”

“ขนาดผู้ชายยงัหลงมนัอะ คดิดู”

เสยีงซบุซบิของพวกนกัเรยีนในโคลอสเซยีมดงัขึ้น แต่ผมกไ็ม่รู้ว่าพวก

เขานินทาอะไรกัน เพราะอยู่ไกลเกินไป แต่ที่แน่ๆ ผมเห็นปฏิกิริยาของอาเจ๊

เมื่อได้ยนิสิ่งที่ผมพูด และอ่านปากเธอได้ว่า

“แต่งตวัแบบนั้น...อย่างงั้นเหรอ” อาเจ๊ที่ยนือยูก่ลางเวทปีระลองพมึพ�า 
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วนิาทตี่อมาร่างของเธอกส็ั่นเทิ้ม

“ไม่นะ ไม่...ไม่เอาเด็ดขาด” ปากของเธอยังคงขมุบขมิบอยู่อย่างนั้น 

พี่ซนุในโหมดลงิยกัษ์พอเหน็ท่าทขีองอาเจ๊จงึชะงกัไป ทนัใดนั้นเองระดบัพลงั

อันมหาศาลก็พุ่งทะลักออกมาจากร่างของเธอราวกับเขื่อนแตก เปลวเพลิงสี

ทองอร่ามลกุโชตชิ่วงไปตามพื้นเวที

นั่นละเจ๊ คดิถงึภาพหนูตอนแต่งเป็นเคลวนิแมนเอาไว้ส ิ เจ๊อยากเหน็

ภาพแบบตอนนั้นอีกงั้นเหรอ ถึงหนูจะแกล้งแต่งเป็นเคลวินแมนเพื่อหลอกเจ๊ 

กเ็ถอะ แต่จะให้หนูแต่งอกีรอบกไ็ด้นะ

“วาจงั ไอ้แต่งแบบนั้นที่พูดไปนี่ อย่าบอกนะว่า...” ยงัไม่ทนัที่ลเิวยีจะ

กล่าวจบ ร่างกายของอาเจ๊กเ็กดิการเปลี่ยนแปลง

พึ่บบบ!!! เปลวเพลงิสทีองอร่ามลกุไหม้ทั่วร่างของเธอ พรบิตาทั่วทั้ง

ร่างของอาเจ๊กแ็ปรสภาพเป็นเปลวไฟในรูปปีศาจครึ่งจิ้งจอก

ทกุคนดูจะตกใจกบัสิ่งที่เกดิขึ้นมาก แม้แต่ตวัอาเจ๊เอง ดูเหมอืนเธอก็

ยังไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเธอกันแน่ ท�าไมร่างของเธอถึงได้กลายเป็น

แบบนี้ไปได้

“เฟ็ดเฟ่!” ผมอทุานศพัท์ใหม่อย่างลมืตวัพร้อมกบัลกุขึ้นยนื

ผมนี่ยนืขึ้นเลย!

และประโยคต่อมาของผมคอื “นี่เจ๊แปลงร่างเป็นเคลวนิได้ด้วยรเึนี่ย!?”

ท่าทางแรงกระตุน้ของผมจะได้ผลซะด้วยส.ิ..พี่ซนุครบั ถงึพี่จะเก่งและ

ขี้โม้ขนาดไหนกต็าม แต่ผมมั่นใจว่าอนาคตของพี่คงจะดบัสิ้นแล้วแน่แท้ เพราะ

เจออาเจ๊เวอร์ชนัจกัรพรรดเิพลงิเคลวนิแบบนี้เข้าไป

จะว่าไป...ถ้าแมตช์นี้จบแล้วเราไปบอกกับอาเจ๊ว่า ‘อาเจ๊จ๋า ร่างไฟที่

อาเจ๊เพิ่งจะใช้ไปเมื่อสกัครูน่ี้ชื่อว่า ร่างจกัรพรรดเิพลงิเคลวนิ อ่อ อย่าแปลกใจ

กบัชื่อเลย เพราะชื่อนี้หนูเป็นคนบญัญตัมินัขึ้นมาเองน่ะ!’

อาเจ๊เธอจะมสีหีน้ายงัไงกนันะ...



1
ถึงตายก็ไม่ยอมแพ้เด็ดขาด!

ก่อนหน้านั้น

“แฮก...แฮก...” เดก็สาวผู้มเีรอืนผมสนี�้าตาลแดงหอบหายใจหลายต่อ

หลายครั้ง หยาดเหงื่อคอ่ยๆ ไหลย้อยตามใบหนา้ที่งดงามราวกบัเทพธดิาของ

เธอ

เธอคอื คทิซเึนะ โยวโกะ

‘พลงัของเราในตอนนี้เหลอืเพยีงแคส่ามสว่นเท่านั้น ต้องรบีปดิฉากให้

ได้โดยเรว็ก่อนพลงัจะหมดก่อน แต่ว่า...’ เธอคดิ นยัน์ตาสแีดงฉานของเธอที่

ส่องประกายวาววบัเฉกเช่นอญัมณเีขม้นมองลงิยกัษ์ขนทองเบื้องหน้า

‘ศตัรตูรงหนา้แขง็แกร่งเกนิไป หลายเดอืนที่ผ่านมาหมอนั่นไปท�าอะไร

มานะ’ โยวโกะกระชบัดาบเทพเจ้า ตอนนี้ร่างกายของเธอมแีผลถลอกหลาย

แห่ง ยิ่งเมื่อสกัครู่เธอโดนฝ่ามอืลงิยกัษ์ขนทองโจมตเีตม็ๆ ร่างกายจงึบอบช�้า

หนกั

จงัหวะที่โยวโกะตดัสนิใจจะใช้กระบวนท่าระบ�าเพลงิจิ้งจอกเทวา จู่ๆ 

เธอกไ็ด้ยนิเสยีงตะโกนของคนคนหนึ่ง
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“เจ๊~”

เป็นเสยีงที่เธอคุ้นเคยอย่างดี

“ถ้าเจ๊แพ้ละก.็..”

คิ้วขวาของโยวโกะกระตกุหลายครั้ง เธอเริ่มรู้สกึได้ถงึเค้าลางแปลกๆ

“หนูจะ...”

แถมยงัเป็นลางร้ายเสยีด้วย

“กลบัไปแต่งตวัแบบนั้นอกีนะ!”

สิ้นประโยคสดุท้าย ทกุสิ่งทกุอย่างที่อยูร่อบๆ ตวัเธอกถ็กูย้อมด้วยสดี�า

อนัมดืมดิ

แต่งตวั...แบบนั้น?

ภาพของบุรุษใส่กางเกงยีนขาเดฟและสวมถุงน่องคลุมศีรษะเอาไว้

ปรากฏขึ้นท่ามกลางความมดืมดินั้น...ตรงเบื้องหน้าเธอ

เคลวนิแมน

‘ไม่ต้องห่วงนะครบัพี่สาว ผมจะเป็นคนปกป้องพี่สาวเอง’ เคลวนิแมน

บอกเธอ น�้าเสยีงของเขาเตม็ไปด้วยความมุง่มั่นอนัแรงกล้า ซึ่งเธอคงจะไม่รูส้กึ

อะไรเลย หากนั่นมนัไม่ใช่เสยีงของน้องชายเธอเอง

“จะกลับไปแต่งตัวเป็นฮีโรโรคจิตนั่นอีกครั้งเหรอ หรือว่า...” โยวโกะ

พมึพ�า วนิาทถีดัมาข้างๆ ของเคลวนิแมนกป็รากฏร่างหนึ่งขึ้น...เป็นร่างสตรทีี่

งดงามมาก มากเสียจนแม้แต่โยวโกะซึ่งขึ้นชื่อว่า เป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดใน

โรงเรยีนยงัต้องชื่นชม 

เธอยอมรบัว่า ผู้หญงิตรงหน้าสวยยิ่งกว่าเธอเสยีอกี!!! เธอมเีรอืนผม

สทีองอร่ามยาวสลวย นยัน์ตาสแีดงฉานที่เหมอืนของเธอเปล่งประกายสดใส

งดงาม อกีทั้งมรีูปร่างสูงอรชรที่แม้แต่ดาราฮอลลวีูดยงัต้องอาย มหิน�าซ�้ายงั

สวมชดุเมดอกีด้วย!

โยวโกะถงึกบัตกตะลงึไปชั่วขณะ

“ไม่นะ...” โยวโกะพูดกบัตวัเองเบาๆ ในจงัหวะเดยีวกบัที่สตรผีมทอง

ได้ฉีกยิ้มกว้างให้เธอ ริมฝีปากอวบอิ่มนั้นค่อยๆ ขยับพร้อมกับที่น�้าเสียงอัน

แสนจะมาดแมนดงัออกมาจากปากนั้น



THE APEX PREDATOR   17

“อาเจ๊จ๋า~”

“ม่ายยย!!!” โยวโกะกรีดร้องเสียงดัง ภาพของทิวทัศน์ที่เต็มไปด้วย

ความมดืมดิ (อ่อ มถีงุนอ่งแมนกบัสาวงาม (?) อยูด้่วย) ได้สลายไปจนหมดสิ้น 

“ไม่ ไม่เอานะ ไม่เอาเดด็ขาด!” โยวโกะกลา่วซ�้าไปซ�้ามาราวกบัคนบา้ 

สหีน้าซดีเซยีวของเธอตอนนี้เตม็ไปด้วยความหวาดวติก

นี่เป็นครั้งแรกที่เดก็สาวผูแ้สนจะแขง็แกร่งแบบเธอได้แสดงสหีน้าแบบนี้

แม้เผชิญหน้ากับกองทัพเทวทูตตกสวรรค์นับพันก็ยังไม่ท�าให้เธอเป็น

ได้ถงึขนาดนี้!!!

พึ่บบบ! ฉับพลันร่างกายอรชรของเธอก็ลุกท่วมด้วยเปลวเพลิงสีทอง

อร่าม เมื่อโยวโกะสมัผสัถงึการเปลี่ยนแปลงนี้จงึได้สตกิลบัคนืมา

“นี่มนั...”

ฟู้มมม!!! เปลวเพลิงแผ่ขยายอาณาเขตพร้อมกับหมุนวนเป็น

ทรงกลม ลกูบอลเพลงิหอ่หุม้ร่างของโยวโกะ และบบีอดัหดเลก็ลงเรื่อยๆ ก่อน

จะสลายไป วนิาทตี่อมาเกดิเสยีงฮอืฮาดงัทั่วโคลอสเซยีม

“นั่นอะไรน่ะ!”

“ท่านโยวโกะกลายเป็นมนษุย์ไฟไปแล้ว!?”

“เท่ชะมดัเลย”

“เฟ็ดเฟ่!” ค�าอทุานนี้คงไม่ต้องบอกว่านี่เป็นของใคร (กไ็อ้ตวัต้นเหตทุี่

ท�าให้เธอแปลงร่างเป็นขั้นที่สามนี่ได้นั่นแหละ)

“นี่มัน...เกิดอะไรขึ้นกับตัวเรากัน” โยวโกะที่บัดนี้อยู่ในร่างจักรพรรด ิ

เพลงิเคลวนิ...หมายถงึในร่างเพลงิอมตะ พูดกบัตวัเองด้วยน�้าเสยีงงนุงง นั่น

เพราะนี่เป็นครั้งแรกที่เธอกลายเป็นร่างเพลิงอมตะ...อีกทั้งยังเป็นคนที่สาม 

ในประวัติศาสตร์แห่งการก่อตั้งตระกูลคิทซึเนะ ที่ก้าวข้ามขีดจ�ากัดจนใช้ร่าง

เพลงิอมตะได้

ขณะที่โยวโกะยงัไม่เข้าใจสิ่งที่เกดิขึ้น ตรงหน้าเธอกป็รากฏเงาด�าทะมนึ

ลากเป็นทางยาว และทาบทับร่างอรชร เมื่อเด็กสาวเงยหน้ามองก็พบ 

ฝ่ามอืใหญ่ของลงิยกัษ์ขนทองที่ฟาดลงมา มหิน�าซ�้ามนัยงัแปรสภาพเป็นศลิา
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ด้วย!

โยวโกะถงึกบัเบกิตากว้าง

ตูม้มม! เสยีงกมัปนาทดงัขึ้นพร้อมกบัแรงสั่นสะเทอืนที่แผ่ขยายวงกว้าง 

ขณะที่ฝุ่นละอองฟุ้งกระจายทั่วบรเิวณ ร่างของโยวโกะที่กลายเป็นเปลวเพลงิ

กพ็ุ่งทะลจุากฝ่ามอืของเจ้าลงิยกัษ์ซึ่งวางอยู่บนพื้นเวที

เพราะเป็นเพยีงเปลวไฟ เพราะไร้ซึ่งรูปลกัษณ์และตวัตนอนัแท้จรงิ...

เกดิเสยีงฮอืฮาดงัขึ้นมาอกีครั้งเมื่อได้เหน็ภาพตรงหน้า

ตอนนี้โยวโกะค่อยๆ ลดแขนที่ตั้งการ์ดลง เธอลมืตา พลางมองร่างกาย

ตวัเองอย่างส�ารวจ

“อะไรน่ะ ท�าไมเราถึง ไม่เป็นอะไรเลย...อ๊ะ!” ยังไม่ทันที่โยวโกะจะ

กล่าวจบ ซนุคองโกในร่างลงิยกัษก์อ้็าปากกว้าง ละอองแสงสฟ้ีาครามรวมกนั

ที่ปากลิงยักษ์อีกครั้ง และเป้าหมายการโจมตีครั้งนี้คือ แขนขวาของตัวเองที่

ยงัวางบนพื้นเวท ีหรอืกค็อืบรเิวณที่โยวโกะยนือยู่!

“กะจะเผาแขนของตวัเองไปด้วยรไึงกนั!?” โยวโกะโวยวาย ฉวยเสี้ยว

วินาทีก่อนซุนคองโกจะยิงล�าแสงอ้วกมหาประลัยนั้นฉีกตัวหลบไปทางขวา 

แล้วกระโดดเกาะแขนอกีข้างของซนุคองโก

เดก็สาวในร่างเพลงิอมตะวิ่งไต่ไปตามท่อนแขนขนาดใหญ่ ครูเ่ดยีวเธอ

ก็มาอยู่ตรงใบหน้าของเจ้าลิงยักษ์แล้ว โยวโกะชักมือไปด้านหลังเตรียมแทง 

และเสอืกดาบเทพเจ้าใส่ทนัท ี

เป้าหมายคอื กลางหน้าผากของลงิยกัษ์

ฉกึ! ดาบเทพอนิารเิสยีบกลางหน้าผากของลงิยกัษ์อย่างแม่นย�า โยวโกะ

อดัพลงัเพลงิอคัคไีปที่ร่างของซนุคองโกโดยอาศยัดาบเทพอนิารเิป็นสื่อกลาง

ใบหน้าของเจ้าลงิยกัษ์ลกุไหม้ด้วยเปลวเพลงิสทีองอร่าม ไม่ใช่แค่นั้น 

มนัยงัลกุลามไปยงัส่วนต่างๆ ของร่างกายด้วย

“ก๊าซซซ!!!” ซนุคองโกในร่างลงิยกัษ์ขนทองกู่ร้อง เปลวเพลงิสทีองได้

ลกุท่วมร่างเขา โยวโกะดงึดาบเทพอนิารอิอกมา แล้วกระโดดหนอีอกไปจาก

ร่างซนุคองโก ตอนนั้นเองตรงพื้นจดุที่ซนุคองโกยนือยูก่เ็กดิเป็นเสาเพลงิสทีอง

ขนาดใหญ่พุ่งขึ้น มนักลนืกนิร่างของซนุคองโกจนสิ้น



THE APEX PREDATOR   19

ภายในโคลอสเซียมของโรงเรียนเซราฟิม บัดนี้มีเสาเพลิงสีทองขนาด

ใหญ่พวยพุ่งขึ้นฟ้า

ทกุๆ คนที่นั่งอยู่บนอฒัจนัทร์นั้นต่างส่งเสยีงร้อง

“โว้ววว...อลงัการเว่อร์!” อวาลอนอทุาน เขาจ้องเสาเพลงิสทีอง

ที่ลกุโชตชิ่วง ขณะมอืซ้ายของเขาพยายามไขว่คว้าหาป๊อปคอร์นของลเิวยี

เมื่อสาวน้อยเหน็ดงันั้นจงึงบัมอืของเขาทนัท ี

“อร้างงง~ เจบ็นะลเิวยี! โตขนาดนี้แล้วยงักดัพี่จ๋าอกีเหรอ” อวาลอน

ร้อง (?) ลั่น เขาหนัไปมองสาวน้อยผมด�าที่นั่งอยู่ข้างๆ

“ห ึปากบอกว่าเจบ็ แต่เสยีงร้องนี่มนัไม่ใช่เลยนะ...เค้าชกัสงสยัแล้วสิ

ว่า วาจงัโดนยยัค้างคาวนั่นดูดคอ (ดูดเลอืด) บ่อยๆ จนตอนนี้ได้กลายมาเป็น

พวกชื่นชอบความเจบ็ปวดแล้วรเึปล่า” น�้าเสยีงของเธอไม่พอใจนดิๆ ตอนพูด

ถงึทรนีตีี้

‘เป็นแวมไพร์นี่ขี้โกงชะมดั จะดูดคอคนอื่นๆ (โดยเฉพาะวาจงั) กไ็ม่มี

ใครมองว่าเป็นเรื่องแปลกอะไร (เพราะเป็นแวมไพร์) กลบักนั ถ้าเราเป็นฝ่าย

ไปดดูคอวาจงับ้างละ่...’ ลเิวยีคดิ ก่อนจะลว้งป๊อปคอรน์ในถงุขึ้นมาเคี้ยวตุย้ๆ 

อกีครั้ง

‘อารมณ์เสยี! อย่างงี้ต้องกนิให้หมด!’

“โหดร้ายยย นี่หนูจะบอกว่าพี่จ๋าเป็นโรคจติงั้นเหรอ” อวาลอนบ่นอบุ 

แล้วหนักลบัไปมองสนามประลองเบื้องหน้า

“ท่าทางจะจบแล้วมั้ง...โดนเข้าไปขนาดนั้น ต่อให้เป็นพี่ซนุจอมขี้โม้ก็

คงจะไม่แคล้วกลายเป็นลงิแดดเดยีวแน่แท้” เขากล่าว

‘อาเจ๊คงจะยงัไม่ค่อยชนิเท่าไหร่ สงสยันี่คงเป็นครั้งแรกของเธอแน่เลย’

“...”

‘เอ่อ หมายถงึครั้งแรกที่เธอได้แปลงมาเป็นร่างนี้นะ ทกุๆ ท่านได้โปรด

อย่าเพิ่งตคีวามหมายค�าพดูของผมผดินะครบั’ เดก็หนุม่พดูในใจ หลงัจากพบ

ว่า เมื่อสกัครู่นี้เขาได้เผลอคดิอะไรสองแง่สองง่าม

“ดูท่าเจ๊คงต้องใช้เวลาฝึกฝนร่างนี้ให้ชิน จากเวลาแล้วคาดว่าคงอีก 



20   อวาลอน กับเทวทูตผู้ถูกจองจำา เล่ม 6

ไม่เกนิสามสบิว ิพลงัของเจ๊กค็งจะหมด นบัว่าเป็นเรื่องดทีี่ปิดเกมได้ก่อนครบ

ก�าหนดเวลา...หมื!?” อวาลอนอทุาน เมื่อพบว่าเสาเพลงินั้นค่อยๆ สลายไป 

ขณะที่มรี่างลงิยกัษ์สูงเกอืบยี่สบิเมตรก้าวออกมา ทั้งร่างของมนัปกคลมุด้วย

หนิมากมาย ที่แปรสภาพเป็นหนิตดิไฟอนัร้อนระออุกีด้วย...

“โอ ลมืไปเลยว่าพี่ซนุแกเป็นธาตดุนินี่หว่า” อวาลอนชื่นชม

 

ตึง! ตึง! ตึง! เสียงเดินของลิงหินยักษ์ดังกึกก้องทั่วโคลอสเซียม 

มนัเดนิมาหยดุอยู่ตรงหน้าโยวโกะที่ยงัตกตะลงึ

‘บ้าน่า ขนาดเจอกระบวนท่านั้นเข้าไปเตม็แล้วเนี่ยนะ’ โยวโกะในร่าง

เพลงิอมตะกระชบัดาบ เธอตั้งท่าเตรยีมโจมตอีกีครั้ง ตอนนั้นเองเจ้าลงิยกัษ์

ตรงหน้าเธอกพ็ูดขึ้นว่า

“ว้า ไม่ไหวๆ เลน่เอาซะตกใจหมดเลย” มนักลา่วพรอ้มกบัที่รา่งค่อยๆ 

หดขนาดลง หนิตดิไฟที่ปกคลมุร่างกายแปรสภาพกลบัเป็นเหมอืนเดมิ บดันี้

ซนุคองโกอยู่ในร่างของมนษุย์วานรขนทองอกีครั้ง

“นกึไม่ถงึว่าเธอเองกม็ลีูกเล่นใหม่เพิ่มขึ้นเหมอืนกนั” ซนุคองโกกล่าว 

เขาทิ่มกระบองเหลก็ในมอืลงพื้น ก่อนจะเอื้อมไปดงึขนสทีองบนศรีษะตวัเอง

หลายเส้น

“ห.ึ..ไม่เสยีแรงที่ฉนัคาดหวงัเอาไว้สงู” ทนัททีี่เขาพดูจบ กเ็ป่าขนสทีอง

เหล่านั้นให้พุ่งเข้าหาโยวโกะที่อยู่เบื้องหน้า วินาทีต่อมาพวกมันก็แปรสภาพ

เป็นร่างของวานรขนทองนบัสบิๆ ตวั

มหิน�าซ�้าพวกมนัยงัมหีน้าตาเหมอืนซนุคองโกทกุประการ!

โยวโกะถงึกบักดัฟันกรอด ทว่าในตอนนั้นเอง...

“นี่มัน...คาถาแยกเงา*ตู๊ด ร่างนี่หว่า!!!” ขณะที่สถานการณ์ก�าลัง 

หน้าสิ่วหน้าขวาน จู่ๆ  กม็เีสยีงไอ้หนุม่คนหนึ่งดงัขึ้น ท�าเอาทกุๆ คนที่นั่งอยูใ่น

โคลอสเซยีมหนัไปมองเป็นตาเดยีว (ไม่เว้นแม้กระทั่งโยวโกะกบัซนุคองโกและ

บรรดาร่างแยกทั้งหลาย)

ซึ่งไอ้หนุ่มคนที่ตะโกนออกมานั้นกค็อื...

“อุบ๊! ขอโทษทคีรบั ขอโทษท ีเผอญิว่าช่วงนี้อนิกบัการ์ตูนเรื่องนี้อยูน่่ะ 
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แฮะๆ” อวาลอนที่ยนือยู่ขอโทษ พร้อมกบัเกาหวัตวัเองแก้เขนิ

ไอ้การ์ตูนที่เขาว่านี่กเ็ป็นการ์ตูนในต�านานที่หลายคนรู้จกักนัด.ี..

 

“กรอดดด” โยวโกะหันกลับมากัดฟันต่อ สีหน้าของเธอดู

เคร่งเครยีดอย่างมาก ตอนนี้เธอต้องหยดุคดิเรื่องพฤตกิรรมบ้าๆ ของน้องชาย

เสยี ไม่เช่นนั้นละกเ็ธอแพ้แน่ 

แล้วถ้าเธอแพ้ละก.็..

‘พี่สาวครบั...’

‘อาเจ๊จ๋า~’

เธอคงได้ไปพบจติแพทย์จรงิๆ

“ถงึตายกไ็ม่ยอมแพ้เดด็ขาด!!!” โยวโกะประกาศก้อง

ฟบุ! ร่างเพลงิอมตะของโยวโกะแตกกระจายเป็นเปลวไฟสทีองนบัสบิๆ 

สาย พวกมนัต่างพุ่งเข้าหาบรรดาร่างแยกของซนุคองโกอย่างแม่นย�า

“เจี๊ยกกก!”

“โอ้ววว”

“เอ๊อะ!”

“เอื้ออออ!”

พอร่างแยกหลายตวัโดนเปลวเพลงิโจมตใีส่กส็ลายไปในทนัท ีแต่กย็งั

มอีกีบางส่วนที่หนรีอดมาได้ เปลวเพลงิสทีองได้กลบัมารวมตวักนัเป็นร่างของ

เดก็สาวอกีครั้ง บดันี้เธอลอยอยูก่ลางอากาศสงูเหนอืพื้นเกอืบสบิเมตร สายตา

ของเธอจบัจ้องบรรดาวานรขนทองที่อยู่ข้างล่าง

“ลมหายใจจิ้งจอกเพลงิ!!!” สิ้นเสยีง โยวโกะกพ็่นลมออกมาจากปาก 

ฟู่...ฟู้มมม! กระแสลมนั้นแปรเปลี่ยนเป็นเปลวไฟขนาดใหญ่ ซึ่งกลนืกนิทกุสิ่ง

บนพื้นเวทปีระลอง

สิ่งที่ทกุๆ คนเหน็อยู่ในตอนนี้คอื ทะเลเพลงิสทีองอนัร้อนระอ ุบรรดา

ผูช้มที่นั่งตดิขอบสนามต่างยกมอืบงัใบหน้าเอาไว้ เพราะสมัผสัได้ถงึความร้อน

ที่แผ่ออกมา

ไม่กี่วนิาททีะเลเพลงิสทีองกด็บัมอดลง เผยให้เหน็พื้นเวททีี่เตม็ไปด้วย
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รอยไหม้ ไม่มีร่างแยกของซุนคองโกอีกต่อไปแล้ว ที่เหลืออยู่คือ ร่างจริงซึ่ง 

ทั้งตวัเตม็ไปด้วยบาดแผลพพุอง

โยวโกะไม่ปล่อยโอกาสอนัมคี่านี้ให้หลดุมอื

ทนัททีี่ปลายเท้าของเธอสมัผสัพื้น เดก็สาวกพ็ุง่เข้าไปหาซนุคองโกตรง

หน้า ทว่า...

“อ๊ะ?” จู่ๆ  ร่างกายที่ลกุไหม้ด้วยเปลวเพลงิสทีองนั้นกก็ลบัเป็นร่างของ

ปีศาจครึ่งจิ้งจอกอกีครั้ง

“ทะ...ท�าไมกนัล่ะ แล้วพลงัของเรา...” เดก็สาวพมึพ�า

ทั้งนี้เป็นเพราะว่าก่อนโยวโกะจะแปลงเป็นร่างเพลงิอมตะ พลงัของเธอ

เหลอืเพยีงแค่สามส่วนเท่านั้น ท�าให้ระยะเวลาการคงสภาพเอาไว้มนัสั้นนกั

และบดันี้กค็รบก�าหนดแล้ว

‘พลงั...แทบจะไม่มเีหลอือยู่อกีเลย’ เดก็สาวคดิ ความตื่นตระหนกได้

เข้ามากดักนิจติใจของเธอ ตั้งแต่เกดิมาเธอยงัไม่เคยใช้พลงัจนหมดก๊อกแบบนี้

เธอรูแ้ล้วว่าร่างไฟเมื่อสกัครูม่นักนิพลงัมากมายแค่ไหน...ความสามารถ

นี้เปรยีบเสมอืนดาบสองคม!

“ท่าทาง...จะหมดก๊อกแล้วสนิะ” ซนุคองโกพูด ค่อยๆ ลดมอืทั้งสองที่

บงัใบหน้าเพื่อป้องกนัไม่ให้ลมหายใจจิ้งจอกเพลงิแผดเผา เผยให้เหน็นยัน์ตา

ของนกัรบที่ยงัคงดูมุ่งมั่น

“ห.ึ..เพ้อเจ้อ” โยวโกะบอกปัด

ต้องอย่าให้ศตัรูเหน็ว่าเราอ่อนแอเดด็ขาด

“ฉนักแ็ค่เหน็ว่าสภาพของนายในตอนนี้อ่อนแอเกนิไปกเ็ท่านั้นเอง นาย

กร็ูน้ี่ว่าฉนัไม่นยิมอดัคนไม่มทีางสู”้ โยวโกะพดูข่ม เมื่อซนุคองโกได้ยนิกฉ็กียิ้ม

กว้าง

“อ๋อเหรอ...ถ้างั้นก”็

ฟุ่บ! เด็กหนุ่มดึงขนสีทองของตัวเองแล้วเปลี่ยนให้กลายเป็นร่างแยก

อกีครั้ง คราวนี้มจี�านวนมากกว่าครั้งแรกเสยีอกี!

“เจี๊ยกๆๆ” เหล่าร่างแยกนบัสบิตวักรเูข้าหาโยวโกะจากทกุทศิทาง ล้วน

มอีาวธุในมอืทั้งสิ้น
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“ช.ิ..” โยวโกะเดาะลิ้นไม่พอใจ เธอก้มหลบการโจมตขีองร่างแยกตวั

แรกที่พุ่งเข้ามา ก่อนจะเตะสวน

เคร้งงง!!! เสยีงดาบกระทบกระบองเหลก็ดงัขึ้น ก่อนร่างของโยวโกะ

จะกระเดน็ออกไป เพราะถูกหนึ่งในร่างแยกใช้กระบองเหลก็โจมตเีข้ามา

แม้จะเป็นร่างแยก แต่พละก�าลงัไม่ต่างกบัร่างจรงิเลย!!

“โธ่เอ๊ยย!” เด็กสาวสบถ เธอกลิ้งตัวหลบกระบองเหล็กของวานรขน

ทองอกีตวัที่โจมตใีส่ โยวโกะกระเด้งตวัลกุขึ้นพร้อมกบัหมนุตวัวาดดาบไปข้าง

หลงั เสยีงคมดาบแหวกผ่านอากาศ ตามมาด้วยเสยีงก้อนเนื้อถูกตดัขาด สิ่ง

ที่อยู่ตรงหน้าเธอกค็อื ร่างแยกเจ้าวานรขนทอง ซึ่งก�าลงัจะขาดเป็นสองท่อน 

สายตาของเธอกบัเจ้าวานรร่างแยกประสานกนั วนิาทตี่อมาเดก็สาวกร็ู้สกึถงึ

ความผดิปกตบิางอย่าง ในจงัหวะเดยีวกบัที่เจ้าวานรตวันั้นยิ้มให้เธอ

“เสรจ็...”

ตู้มมม!!! จู่ๆ ร่างแยกนั้นก็ระเบิด ส่งผลให้ตัวโยวโกะที่อยู่ในระยะ

ประชดิกระเดน็ล้มกลิ้งไปหลายตลบ

เดก็สาวรบีพยงุตวัลกุขึ้น เลอืดสแีดงฉานของเธอไหลเปน็ทางยาว แรง

ระเบดิเมื่อสกัครู่เรยีกได้ว่าสร้างความเสยีหายให้เธอได้มากอยู่พอสมควร แต่

นี่ไม่ใช่เวลามามวัเจบ็

โยวโกะกดัฟนัฝนืความเจบ็ปวด ฟนัดาบใส่รา่งของวานรขนทองอกีตวั

ที่พุ่งเข้ามา คราวนี้เจ้าวานรร่างแยกตวันั้นกลบัยอมให้เธอโจมตโีดนง่ายๆ

ที่มนัท�าอย่างนี้กเ็พราะว่า

“ตู้ม”

เสยีงของซนุคองโกตวัจรงิที่แฝงอยูใ่นบรรดาร่างแยกหลายสบิตวัดงัขึ้น 

พร้อมๆ กบัที่เจ้าร่างแยกซึ่งถูกโยวโกะฟันระเบดิขึ้น

ตูม้มม! ร่างของโยวโกะกระเดน็ไปอกีครั้ง แมเ้มื่อสกัครูน่ี้เธอจะไหวตวั

ทนั แต่กย็งัได้รบับาดเจบ็อยู่ดี

“ให้ร่างแยกระเบดิตวัเองงั้นเหรอ” โยวโกะกล่าว กวาดสายตามองไป

รอบๆ กพ็บว่าเธอถูกร่างแยกของซนุคองโกล้อมไว้ ส่วนร่างจรงิน่ะเหรอ..

“ก็คงราวๆ นั้นแหละ” ซุนคองโกที่ยืนอยู่ใกล้กับขอบเวทีกล่าว เขา
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สะบดัมอืไปเบื้องหน้า ฟบุบบ!!! ร่างแยกทกุตวัที่ยนืล้อมโยวโกะได้พุ่งใส่เธอ 

และระเบดิตวัเองอย่างพร้อมเพรยีง

ตู้มๆๆ!!! เสยีงระเบดิดงัถี่ยบิ ตามด้วยหมู่ควนัสเีทาจากแรงระเบดิฟุ้ง

ตลบไปทั่วบรเิวณ

เมื่อควนัจางลงกเ็ผยให้เหน็ร่างของโยวโกะที่นอนแผ่กบัพื้น ทั้งตวัเธอ

เตม็ไปด้วยบาดแผลฉกรรจ์ เดก็สาวกะพรบิตาสองสามครั้ง เหมอืนพยายาม

ฝืนไม่ให้หมดสต ิ

“สดุยอด...ยงัไม่สลบไปอกีเหรอเนี่ย” ซนุคองโกชื่นชม

 

บนอัฒจันทร์

“โยวโก๊ววว อย่ายอมแพ้ไอ้ลิงกังนั่นน้า~” ลิเวียส่งเสียงเชียร์สนั่น 

เนื่องจากตอนนี้เธอกนิป๊อปคอร์นหมดแล้ว จงึสามารถหยบิป้ายไฟที่อยูใ่ต้ที่นั่ง

ขึ้นมาเชยีร์ได้ ในป้ายไฟนั้นเขยีนเอาไว้ว่า

Yoko f ighting!!! Yoko is the best!!!

ในขณะที่ลเิวยีเชยีร์อย่างเอาเป็นเอาตายนั้น อวาลอนกลบักล่าวว่า 

“ผดิคาดแฮะ”

เด็กหนุ่มหันมองดาดฟ้าของอาคารเรียนบ้านวินเทอร์ที่อยู่ห่างออกไป 

เขาสมัผสัได้ถงึบางสิ่งบางอย่าง และวนิาทตี่อมากร็ู้ว่ามนัคอือะไร 

“โฮ่!” อวาลอนอุทานพร้อมกับหรี่ตา สายตาของเขายังคงจับจ้อง

ดาดฟ้าของบ้านวนิเทอร์

“งานเข้าแล้วไง” เด็กหนุ่มหันกลับมามองเวทีประลองอีกครั้ง เห็น 

พี่สาวที่ร่างกายเตม็ไปด้วยบาดแผลก�าลงัพยงุตวัลกุยนื

“สงสัยตูคงจะได้กลับไปเป็นเคลวินแมนอีกครั้งแหงๆ” เขาพึมพ�ากับ

ตวัเอง



2
จงหายไปซะ เคลวินแมน!

“เป็นอะไรไปโยวโกะ เอาแต่ป้องกนัอยูฝ่่ายเดยีวแบบนีม้นัไม่สม

กับเป็นเธอเลยนะ!” ซุนคองโกกล่าว ใช้กระบองเหล็กกระหน�่าฟาดไปเบื้อง

หน้า การโจมตีของเขาทั้งรวดเร็วและทรงพลังราวกับพายุอันรุนแรง ส่วน 

โยวโกะที่แทบจะไม่เหลอืพลงัท�าได้เพยีงป้องกนัเท่านั้น

“กรอดด” เดก็สาวกดัฟัน ร่างกายของเธอเตม็ไปด้วยบาดแผลฉกรรจ์ 

ล�าพงัแค่ประคองสตติอนนี้กเ็ตม็กลนืแล้ว

“รบัมอื!!!” ซนุคองโกค�าราม กระบองเหลก็กล้าในมอืเขาถูกย้อมด้วย

ละอองแสงสีเหลืองเข้ม เด็กหนุ่มฟาดกระบองที่อัดแน่นด้วยพลังท�าลายล้าง

นั้นไปเบื้องหน้า

เปรี้ยงงง! เกดิล�าแสงขนาดใหญ่พวยพุ่งออกจากกระบองเป็นทางยาว 

โยวโกะที่อยูใ่นระยะประชดิไม่มโีอกาสแม้แต่จะขยบัตวัหลบ เธอฝืนรดีเค้นพลงั

ที่หลงเหลอืในตวัเพยีงน้อยนดิออกมาโจมตสีวนกลบัไป

“ระบ�าเพลิงจิ้งจอกเทวา!” เปลวเพลิงในรูปจิ้งจอกไฟทะยานออกมา

จากคมดาบ จิ้งจอกเพลงินั้นเข้าไปปะทะกบัล�าแสงสเีหลอืงเข้มเบื้องหน้า
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ตู้มม!!! แสงสว่างวาบขึ้น ณ ใจกลางลานประลอง ตามมาด้วยคลื่น

กระแทกที่ขยายตวัเป็นวงกว้าง

“อ๊ากกก ตาตู!!!”

“แสบตาฉบิเลย!!!”

“สดุท้ายแล้วการโจมตขีองใครรนุแรงกว่ากนัเนี่ย!”

ทกุๆ คนที่นั่งอยู่บนอฒัจนัทร์ต่างหลบัตาหนแีสงสว่างนั้น ยกเว้นแต่...

“ดีที่พวกเราเตรียมพร้อมส�าหรับเหตุการณ์แบบนี้” เสียงของไอ้หนุ่ม

คนหนึ่งดงัขึ้น บดันี้ดวงตาสแีดงฉานอนัคมเข้ม (และงดงาม?) ของเขานั้นถูก

ปกปิดด้วยแว่นตาด�าสุดเท่ เขาหันไปหาเด็กหญิงผมด�าผู้น่ารักน่าชังข้างตัว 

เธอเองกส็วมแว่นตาด�าอยู่เช่นกนั

ทั้งสองพยกัหน้าให้กนั แล้วหนักลบัไปมองที่ลานประลองต่อ

“วิ้ววว...ดูท่าเธอจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆ นะเนี่ย ใจสู้จริงๆ สมแล้ว

ที่ได้เป็นประธานนกัเรยีน” ซนุคองโกผวิปาก เขาควงกระบองเหลก็ตั้งท่าเตรยีม

พร้อมอกีครั้ง

“หึ” โยวโกะแค่นเสียง พยายามใช้สมาธิที่เหลือข่มความเจ็บปวด 

เอาไว้ จากการประเมินสถานการณ์ เธอคิดว่าตอนนี้พลังของซุนคองโกเองก็

คงจะร่อยหรอเหมือนกัน ไม่อย่างนั้นคงใช้คาถาแยกร่างนั่นมาเล่นงานเธอ 

อีกครั้งแล้ว มิหน�าซ�้าท่าล�าแสงท�าลายล้างเมื่อสักครู่ก็ไม่ได้รุนแรงอย่างที่เธอ

คดิไว้เท่าไร ผลของการปะทะนั้นถอืว่าเสมอกนั

‘ฝ่ายนั้นกค็งจะพยายามแสร้งท�าเป็นยงัไหวอยูส่นิะ แต่ว่าทางด้านของ

เรา...’ เดก็สาวคดิ เธอจบัดาบคาตานะด้วยมอืทั้งสองที่สั่นเทิ้ม รู้สกึว่าดาบที่

เคยกวดัแกว่งและเบาราวกบัปยุนุ่นพอมาบดันี้ช่างหนกัเสยีเหลอืเกนิ

ในช่วงที่พลงัหมด เดก็สาวพยายามรบัการโจมตขีองซนุคองโกเพื่อถ่วง

เวลารอพลงัฟ้ืน ซึ่งมนักก็ลบัมาแล้วหนึ่งส่วนจากสบิส่วน เธอสามารถใช้ได้อกี

แค่กระบวนท่าเดยีวเท่านั้น

การโจมตคีรั้งต่อไปจะเป็นตวัตดัสนิผลแพ้ชนะในครั้งนี้!!!

‘สมาธ ิโยวโกะ จงมสีมาธ ิเราจะแพ้ไม่ได้เดด็ขาด ให้ตายยงัไงเรากแ็พ้ 



THE APEX PREDATOR   27

ไม่ได้!!!’ เดก็สาวพูดกบัตวัเองในใจ ใช่แล้ว ศกึครั้งนี้เธอจะแพ้ไม่ได้เดด็ขาด 

มนัถอืเป็นการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สดุของเธอเลยกว็่าได้

เพื่อที่เคลวินแมนกับสาวเมดคนนั้นจะได้ไม่ต้องกลับมาอีก เพื่อที่ 

น้องชายของเธอ...

จะได้กลบัมาเป็นคนปกตอิกีครั้ง!!!

“โอ้ววว!!!” โยวโกะกูร้่อง เธอวิ่งเข้าไปหาร่างของวานรขนทองตรงหน้า

ด้วยความเรว็สูงสดุ

สู้ตายยย!!!

ดาบคาตานะของโยวโกะห้อมล้อมด้วยเปลวเพลิงสีทองอร่าม เธอ 

เดมิพนัพลงัที่เหลอือยูเ่พยีงสว่นเดยีวไว้กบักระบวนท่านี้ ซึ่งเปน็ท่าไมต้ายของ

เธอ

อคัคทีะลวงศกึ!!!

เดก็สาวแทงดาบแล้วออกแรงบดิข้อมอื ท�าให้ดาบคาตานะที่ห่อหุม้ด้วย

เปลวเพลงิหมนุควงสว่านเป็นเกลยีว

“เข้ามา!!!” ซุนคองโกค�าราม เขาฟาดกระบองเหล็กใส่พื้นเวทีเบื้อง

หน้า ก่อเกดิเป็นคลื่นพลงัขนาดใหญ่แล่นเข้าหาโยวโกะที่วิ่งตรงเข้ามา

ทันทีที่คลื่นพลังนั้นเข้าปะทะกับร่างของโยวโกะ มันก็ระเบิดขึ้นอย่าง

รนุแรง เศษฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปทั่วจนเป็นม่านควนับดบงัทศันวสิยั 

“ห.ึ..จบแล้วสนิะ” ซนุคองโกคลี่ยิ้มเมื่อเหน็ผลลพัธ์ตรงหน้า เมื่อสกัครูน่ี้

การโจมตขีองเขาโดนเธอเตม็ๆ ป่านนี้โยวโกะคง...

“หา!?” ซุนคองโกอุทาน เมื่อได้เห็นร่างหนึ่งพุ่งออกมาจากม่านควัน

เบื้องหน้า

คทิซเึนะ โยวโกะ!!!

แววตาของเดก็สาวดมูุง่มั่น ขณะที่ดาบเพลงิของเธอซึ่งหมนุควงสว่าน

พุ่งมาหาเขา 

“ช ิจะอดึไปแล้วนะเธอเนี่ย!” ซนุคองโกบ่นอย่างหวัเสยี ก่อนจะเปลี่ยน

แขนขวาเป็นหนิผาเพื่อตั้งรบัการโจมต ีฟิ้ววว! ฟบุบบ! ดาบเพลงิที่พุ่งเข้ามา

ถกูมอืขวาของเขาหยดุเอาไว้ได้ แต่ก้อนหนิที่ปกคลมุทั้งแขนนั้นเริ่มเกดิรอยร้าว 
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เดก็หนุ่มรู้สกึว่าแขนขวาของเขาก�าลงัจะแตกเป็นเสี่ยง

‘เป็นกระบวนท่าที่รนุแรงจรงิๆ แต่ว่าการต่อสู้น่ะ...มนัจบแล้ว!!!’ ซนุ-

คองโกฟาดกระบองเหล็กที่อยู่ในมือซ้าย เป้าหมายคือเด็กสาวที่ยืนอยู่เบื้อง

หน้า แต่ในตอนนั้นเอง...

“จงหายไปซะ เคลวินแมน!!!” ค�าพูดที่ซุนคองโกไม่คาดไม่ฝันว่าจะ

ได้ยนิในชวีตินี้ ท�าเอาเขาตดิสถานะ ‘สตนั’ ไปในทนัที

โดนกล่าวหาว่าเป็นเคลวนิแมน ชวีติจะซวยอะไรขนาดนี้!!!

‘หา!? เคลวนิแมน!!?? นี่เธอละเมออะไรออกมาเนี่ย เธอเหน็ว่าฉนัคนนี้

เป็นคนเดยีวกบัไอ้ถงุน่องโรคจติในข่าวนั่นน่ะเหรอ บ้ารเึปล่า! นี่เธอสู้จนเสยี

สตไิปแล้วใช่ไหมหา! ถงึได้มาเหน็ภาพหลอนแบบนี้เนี่ย!!!’ ซนุคองโกตะโกน

ในใจ และในขณะที่เขาจะกล่าวออกไปนั้น

“เคลวินแม...เอื้ออออ!!!” ใบหน้าของวานรขนทองบิดเบี้ยวไปเพราะ

โดนก�าปั้นที่ลุกไหม้ด้วยเปลวเพลิงสีทองซัดเต็มๆ ความรุนแรงของมันนั้นถึง

ขนาดท�าให้ร่างของเขากระเดน็ไปไกลราวกบัว่าวที่ขาดสาย แล้วล้มกลิ้งไปตาม

พื้นเวทหีลายตลบ ก่อนจะตลีงักาตกเวทไีปในที่สดุ

สู้มาแทบตายสดุท้ายกแ็พ้เพราะค�าพูดเพยีงประโยคเดยีว

จงหายไปซะ เคลวนิแมน!!!

 

ภายในโคลอสเซียมถึงกับเงียบเมื่อได้เห็นภาพตรงหน้า

“อะไรน่ะ...ท่านโยวโกะชนะแล้วงั้นเหรอ”

“การโจมตคีรั้งสดุท้ายนั่นมนัอะไรกนั ท�าไมรุ่นพี่ซนุถงึยอมให้เธอต่อย

ง่ายๆ แบบนั้นล่ะ”

“นี่ๆ ไม่รู้ว่าฉันหูแว่วรึเปล่า แต่ฉันได้ยินท่านโยวโกะเรียกพี่ซุนว่า 

เคลวนิแมน”

“ใช่ๆ ฉนักไ็ด้ยนิแบบนั้นเหมอืนกนั”

“หรอืว่าพี่ซนุกค็อืเคลวนิแมน!!”

“โอ้ววว เคลวนิแมนที่ว่านั่นน่ะเขาเป็นไอดอลฉนัเลยนะเนี่ย!!!”

เกดิเสยีงฮอืฮาดงัระงมขึ้นมาทั่วทั้งโคลอสเซยีม
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กรรมการที่ยืนอยู่ข้างล่างเวทีได้แต่อึ้งท�าตัวไม่ถูก คงเพราะเขาเองก ็

ได้ยนิสิ่งที่โยวโกะพดูเหมอืนกนั สายตาของเขาจบัจ้องซนุคองโกที่ถกูกล่าวหา

ว่าเป็นเคลวินแมน และค่อยๆ พยุงตัวลุกขึ้นยืน พอเห็นดังนั้นกรรมการจึง

ได้สต.ิ..

“จบการแข่งขนัรอบชงิชนะเลศิ ผูช้นะได้แก่ คทิซเึนะ โยวโกะ แห่งบ้าน

วนิเทอร์!” เมื่อกรรมการพดูจบ โยวโกะกท็ิ้งดาบเทพอนิารพิรอ้มกบัลงไปนอน

แผ่กบัพื้นเวททีนัที

“ส�าเรจ็แล้ว...” เดก็สาวกล่าวกบัตวัเองเบาๆ มเีสยีงเฮของเหล่าผู้ชม

ดงัลั่น ตามมาด้วยเสยีงโห่ร้องดใีจและเสยีงปรบมอื ส่วนทางด้านของซนุคองโก

“เราแพ้อกีแล้ว...งั้นเหรอ” เขาได้แต่กล่าวกบัตวัเองด้วยสหีน้าผดิหวงั 

ไอ้แพ้น่ะไม่เท่าไรหรอก แต่ว่า...

“แถมยงัโดนกล่าวหาว่าเป็นเคลวนิแมนอกี” ซนุคองโกเหลอืบมองยงั

บรรดาผู้ชมที่นั่งอยู่ เห็นว่าสายตาของทุกๆ คนที่มองมานั้นท�าราวกับว่าเขา

เป็นตวัประหลาด

“โคตรซวย...” เขาพมึพ�ากบัตวัเอง รู้สกึเหมอืนอยากจะร้องไห้อย่างไร

กไ็ม่รู้

 

ส่วนทางด้านตัวต้นเหตุของเรื่องราวทั้งหมดนั้น...

“โว้วว...อานุภาพของเคลวินแมนช่างร้ายกาจยิ่งนัก นี่เจ๊ไม่อยากเห็น

หนูกลบัไปเป็นเคลวนิแมนถงึขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย” ผมพมึพ�า ขณะยนืตบมอื

ให้อาเจ๊อย่างชื่นชม ก่อนจะหันไปมองพี่ซุนที่ค่อยๆ เดินโซซัดโซเซออกจาก

สนามไป

ให้ตายสเิคลวนิ รู้สกึสงสารพี่เขาฉบิเลย...

‘ชวีติมนักบ็ดัซบอย่างงี้แหละครบัพี่ อย่าเครยีดไปเลย’ ผมให้ก�าลงัใจ

พี่เขาในใจ หวังว่าวันพรุ่งนี้คงจะไม่ได้ยินข่าวว่าพี่เขากระโดดตึกฆ่าตัวตาย

หรอกนะ ไม่งั้นผมคงรู้สกึผดิไปชั่วชวีติแน่ๆ

“โยวโกะสดุยอด!” ลเิวยีที่ยนือยูใ่กล้ๆ ผมโห่ร้องด้วยความดใีจ ผมหนั

กลบัไปมองยงัอาเจ๊ที่ค่อยๆ พยงุตวัลกุขึ้น
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โอเคเจ๊ เจ๊ชนะแล้ว หนูจะไม่แต่งตวัเป็นเคลวนิแมนตามที่บอกเอาไว้

กไ็ด้ แต่ว่า...

ผมค่อยๆ คลี่ยิ้ม

ต่อไปนี้หนูจะแต่งตวัเป็นเคลวี่แมนแทน!!!

เป็นการผสมผสานระหว่างเคลวนิแมนกบัเคลวี่ การแต่งตวันั้นกไ็ม่ยาก

เลย ยงัคงใช้ถงุน่องคลมุหวัตามคอนเซปต์เดมิ แต่เรื่องชดุนั้นจะเปลี่ยนไปสวม

ชดุเมดแทน อ่อ...แล้วกไ็ม่ใส่นมปลอมด้วย ง่ายๆ กค็อื ชายแท้สวมถงุน่องใน

ชดุเมด นั่นแหละ!!!

“...”

แค่คดิกอ็บุาทว์แล้วตูข้า มหีวงัเจ๊ตูได้กลายเป็นบ้าแน่นอน!

ไม่ต้องห่วงเจ๊ เจ๊ยงัมหีนูอยู่ทั้งคน พวกเราสองพี่น้องจะจบัมอืแล้วเดนิ

ไปพบจติแพทย์ด้วยกนั

“หึๆ ๆ” ผมหวัเราะเบาๆ ผมยงัเหลอืสิ่งกระตุ้นไว้ให้เจ๊อกีครั้ง ครั้งหน้า

เชื่อว่า เจ๊แกคงจะบรรลถุงึขั้นไร้ระดบัแล้วแน่ๆ

เผลอๆ เมื่อถงึตอนนั้นเจ๊อาจจะเก่งกว่าผมกเ็ป็นได้!!!

“เดี๋ยวพี่จ๋ามานะลเิวยี ขอลงไปท�าธรุะแป๊บนงึ” ผมบอกลเิวยี ก่อนจะ

เดนิลงมาจากอฒัจนัทร์

ผมเดินเข้าไปยังที่พักนักกีฬาด้านใน แวะซื้อเครื่องดื่มเกลือแร่เย็นๆ 

ตดิมอืไปด้วย 

“โอ๊ะ! อยู่นี่เอง” ผมอทุาน ขณะที่ผมเดนิผ่านห้องโถงอนัเงยีบเชยีบไร้

ผู้คน เดินตรงเข้าไปหาชายผู้หนึ่ง ซึ่งจะหยอดเหรียญซื้อเครื่องดื่มจากตู้ขาย

อตัโนมตัอิยู่พอดี

“อ้าว? มาท�าอะไรที่นี่เนี่ย” เขาชะงัก ในจังหวะที่ผมยื่นเครื่องดื่ม 

เกลอืแร่ให้เขา

“แวะมาคยุด้วยนดิหน่อยน่ะครบั...พี่ซนุ”

แม่นแล้ว เขากค็อื ซนุคองโก ที่โดนกล่าวหาว่าเป็นเคลวนิแมนนั่นเอง

ผมรูผ้มควรจะบอกความจรงิกบัเขาไปเพื่อที่เขาจะได้สบายใจ แต่ว่า...

‘พี่ซนุครบั!! ผมเองต่างหากที่เป็นเคลวนิแมนตวัจรงิ!’
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อมืมม...คดิๆ ดแูลว้อย่าดกีว่าแฮะ เหมอืนกบัจะประกาศว่าตวัเองเปน็

ไอ้โรคจติอย่างไรอย่างนั้นแหละ

“ขอบใจนะ” พี่ซนุยิ้มให้ เขารบัเครื่องดื่มแล้วยกขึ้นมาดื่มทนัท ี ก่อน

จะพ่นลมหายใจ สหีนา้ดสูดชื่นขึ้นเยอะ “ฮ้า~ ไม่ไหวๆ แพ้โยวโกะอกีแล้วแฮะ 

ยอมรบัว่าแปลกใจหน่อยๆ เหมอืนกนักบัแรงฮดึเฮอืกสดุท้ายของเธอ” 

“เหมือนกันเลยครับ ผมเองก็แปลกใจเหมือนกัน นึกไม่ถึงว่าพี่ซุนจะ

แพ้นะเนี่ย”

“หมื? พูดงี้หมายความว่า น้องคดิว่าพี่จะเป็นฝ่ายชนะงั้นเหรอ” พี่ซนุ

หนัมามองหน้าผม

“กค็งงั้นแหละครบั...” พอผมพูดจบ ความเงยีบที่ไม่อาจบรรยายได้ก็

เข้ามาปกคลมุพวกเรา

“...”

“...”

พวกเราทั้งสองต่างจ้องตากันราวกับพยายามจะอ่านความคิดของ 

อกีฝ่าย ในที่สดุพี่ซนุกพ็ูดด้วยน�้าเสยีงต�่าลง

“หมืมม...รู้แล้วงั้นเหรอ”

ผมไม่ตอบ เพยีงแค่ยิ้มให้เขาเท่านั้น

“ตั้งแต่เมื่อไหร่หว่า พี่เองกค็ดิว่าตวัเองเนยีนแล้วนะเนี่ย” ทนัททีี่พดูจบ 

ร่างของพี่ซุนก็สลายเป็นละอองแสงหายไป เหลือเพียงเส้นขนสีทองที่ค่อยๆ 

ร่วงสู่พื้น

“เมื่อประมาณห้านาททีี่แล้ว ที่ดาดฟ้า...” ผมพูดพร้อมกบัหนัหลงัไป

มอง สิ่งที่ปรากฏแก่สายตาผมคือ พี่ซุนในชุดเกราะนักรบโบราณ แค่เห็น 

แวบแรกผมกจ็�ามนัได้เลย ชดุเกราะอนัเป็นเอกลกัษณ์นั่น...เป็นชดุในต�านาน

ของซุนหงอคง ซึ่งปรากฏในภาพวาดจากปกรณัมของเหล่าทวยเทพแห่ง 

ดนิแดนตะวนัออก

ที่ส�าคญั ในมอืขวาของพี่ซนุมกีระบองทองค�า...อาวธุระดบัเทพเจา้ ซึ่ง

เป็นอาวธุคู่กายของซนุหงอคง

“...”
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เอ่อ...ซนุหงอคงนะครบั ไม่ใช่ซนุโงกนุ

ผมกลวัพวกคณุจะจ�าสลบักนัน่ะ

ระดบัพลงัอนัมหาศาลส่วนใหญ่ที่อยูร่อบตวัพี่เขานั้นกม็าจากกระบอง

นั้นนั่นละ

“ว้า พลาดแล้วๆ กน็กึอยู่หรอกนะว่าสกัวนัความจะแตก แต่ไม่คดิว่า

จะเรว็ขนาดนี้...นี่เพิ่งจะผ่านมาได้แค่เดอืนกว่าๆ เองนะเนี่ย” พี่ซนุบ่น เขาสลาย

กระบองทองค�าในมอื รวมถงึชดุเกราะเป็นละอองแสง เผยชดุตวัเดยีวกบัที่เหน็

เขาสวมตอนแข่งเมื่อสกัครู่

จากที่พดูเมื่อกี้ แปลว่า พี่เขาเพิ่งจะได้ครอบครองกระบองทองค�านี่เมื่อ

เดือนก่อนอย่างนั้นสินะ แหมๆ พี่ครับ นี่พี่คิดจะยกระดับของตัวเองจากบท

ตวัประกอบมาเป็นตวัหลกัอย่างนั้นเหรอครบัเนี่ย

“ตอนแรกผมกน็กึว่า อกีแป๊บพี่จะเอาตวัจรงิลงมาสูน้ะเนี่ย ไม่คดิว่าจะ

ใช้ร่างแยกสู้จนจบ” ผมพูด

แถมยงัเป็นร่างแยกที่ใช้ร่างแยกได้อกีท ีโฮ่...เจ๋งดแีฮะ!

“ท�าไมพี่ถงึไม่เอาร่างจรงิมาสู้ล่ะครบั” ผมถาม

“หมื กแ็ค่จะทดสอบอะไรนดิหน่อยน่ะ”

“ผมนกึว่าพี่อยากจะชนะการแข่งในครั้งนี้ซะอกี เหน็ตอนเทอมหนึ่งพี่

เคยบอกนี่นาว่า พี่อยากจะแข่งกบัพี่สาวผมอกีครั้ง”

“ตอนนั้นกส็่วนตอนนั้นซี่...พี่ว่าน้องเองกค็งจะเหมอืนกนัไม่ใช่เหรอ ที่

ไม่ได้สนใจแค่เรื่องของผลแพ้ชนะ ให้ทายนะ...ตอนนั้นน้องคงอยากทดสอบ

อะไรบางอย่างเหมอืนกนั” พี่ซนุพดู เขาหรี่ตาลงเลก็น้อย ขณะประสานสายตา

กบัผม

ที่เขาพดูคงจะหมายถงึงานแข่งขนัของพวกปีหนึ่งเมื่อสามอาทติย์ก่อน

นั่นใช่ไหม

“เห...ร้ายกาจไม่เบาเลยนะครบัพี่ซนุ” ผมค่อยๆ ยกยิ้มมมุปากเลก็น้อย 

“ห ึเปล่าหรอก คนที่ร้ายกาจน่ะคอืน้องมากกว่า อยากรู้จรงิๆ ว่าช่วง

ปิดเทอมที่ผ่านมาน้องไปท�าอะไรมากนัแน่นะ”

“กแ็ค่มเีรื่อง ‘ดราม่า’ เกดิขึ้นนดิหน่อยเท่านั้นแหละครบั ไม่ได้มอีะไร
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มากหรอก” ผมยกัไหล่

อ่อใช่ๆ จะว่าไปช่วงปิดเทอมผมกช่็วยโลกเอาไว้จากการดบัสญูด้วยนี่นา

“งั้นเหรอ” พี่เขาตอบ ก่อนจะบอกผมว่า “เอาละ พี่คงต้องขอตวัก่อน

ละนะ อกีเดี๋ยวคงถงึพธิปีระกาศรายชื่อผู้ที่ได้รบัรางวลัอย่างเป็นทางการแล้ว 

ได้ข่าววนันี้มแีต่แขกผู้หลกัผู้ใหญ่มาด้วย โอกาสหน้าว่างๆ กม็าฝึกซ้อมกบัพี่

บ้างนะ...หมายถงึฝึกซ้อมจรงิๆ น่ะ ไม่ใช่เล่นๆ แบบเมื่อคราวนั้น”

“ห ึ ผมจะเอาจรงิกต็่อเมื่อพี่เอาจรงิเหมอืนกนันั่นแหละครบั” ผมขี้โม้

บอกพี่เขาไป ซึ่งพอพี่ซนุได้ยนิดงันั้นกพ็ูดว่า

“อ้าววว แบบนี้ก็แย่น่ะสิ เพราะพี่เองจะเอาจริงก็ต่อเมื่อน้องเอาจริง

เหมอืนกนั”

เมื่อคนขี้โม้สองคนโคจรมาเจอกนั...

“ไปละน้อง ขอบใจส�าหรบัน�้านะ” พี่ซนุยกมอืให้ผม ดื่มน�้าเกลอืแร่ที่

เหลอืครึ่งขวด พร้อมกบัหนัหลงัเดนิจากไป และในตอนนั้นเอง...

“เดี๋ยวก่อนครับพี่ซุน” ผมกล่าวด้วยน�้าเสียงเยือกเย็น ส่งผลให้พี่เขา

ชะงกั แล้วหนัหน้ากลบัมามองผม

พวกเราทั้งสองต่างจ้องตากนัอกีครั้ง วนิาทตี่อมาผมกพ็ูดว่า 

“พี่เป็นเคลวนิแมนเหรอครบั” 

ออ็ก! พี่ซนุส�าลกัเครื่องดื่มเกลอืแร่พร้อมกบัลงไปชกัดิ้นชกังอกบัพื้นใน

ท่าปลงิดิ้น แถมยงัท�าตาเหลอืกใส่อกีด้วย

สงสยัน�้าจะตดิคอชวัร์

“ออ็ก แฮก...แฮก...” พี่ซนุค่อยๆ พยงุตวัลกุขึ้นมา เขาหอบหายใจถี่ยบิ 

ใบหน้าที่เมื่อกี้เปลี่ยนเป็นสเีขยีวคล�้ากลบัมามสีเีลอืดฝาดเหมอืนเดมิ

“จะ...จะ...จะบ้าเรอะ! แม้แต่น้องเองก็คิดว่าพี่เป็นไอ้ฮีโรโรคจิตนั่น

เหมอืนกนัเหรอ ไม่ใช่โว้ย พี่ไม่ได้เป็น!”

พี่เขาว่าผมโรคจิตด้วยละ หมั่นไส้พี่แกขึ้นมายังไงก็ไม่รู้สิ แบบนี้ต้อง

แกล้งซะหน่อย...

“ไม่มคีนโรคจติที่ไหนเขายอมรบัว่าตวัเองนั้นโรคจติหรอกครบั เอาเถอะ

ครบัพี่ ถ้าเกดิมนัเป็นสิ่งที่พี่ชอบ มนัเป็นตวัตนของพี่ ผมกไ็ม่รงัเกยีจอะไรหรอก 
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อกีอย่างป่านนี้คนทั้งโรงเรยีนเขาคงจะรู้กนัหมดแล้วละ ไม่ส.ิ..เผลอๆ อาจจะ

ทั้งโลกปีศาจแล้วกไ็ด้ เดี๋ยวนี้ข่าวมนัยิ่งกระจายเรว็ด้วย” ผมกล่าวด้วยน�้าเสยีง

หล่อเหลาแล้วเดนิไปตบบ่าให้ก�าลงัใจพี่เขา

จงซวยไปซะ พี่ซนุจอมขี้โม้!!!

“ม่ายยย ทั้งหมดมนัเป็นเพราะโยวโกะคนเดยีว!!!” พี่ซนุโวยวายก่อน

จะวิ่งหนไีป รูส้กึเหมอืนเมื่อกี้ผมจะเหน็หยดน�้าใสออกมาจากหางตาของพี่เขา

ด้วย

เหน็แบบนั้นแล้วผมอยากจะบอกพี่เขาไปว่า

‘เปล่าครบัพี่ ทั้งหมดมนัเป็นเพราะผมนี่แหละ’

แต่กน็ะ

“...” ผมจ้องแผ่นหลงัของพี่เขาที่ค่อยๆ ไกลออกไป พลางคดิว่าถอืเป็น

โทษฐานที่พี่บงัอาจมาท�าให้อาเจ๊ของผมบาดเจบ็กแ็ล้วกนั

เคลวนิ...รู้สกึเดี๋ยวนี้ตูมนัโคตรชั่วเลย วะฮ่าๆๆ!

 

“อ้าว? มเีทยีร์ ทรนีตีี?้” ผมกล่าวด้วยความแปลกใจ หลงัจากเหน็ 

เทยีร์กบัทรนีตีี้จะเดนิขึ้นอฒัจนัทร์โซนเดยีวกบัที่ผมนั่งอยู่

“ซื้อของกินมาเยอะแยะเลย แล้วนี่ก�าลังจะไปไหนกันน่ะ พวกเธอนั่ง

ฝั่งเดยีวกนักบัฉนัด้วยเหรอ” ผมเดนิเข้าไปหาทั้งคู่

“ไม่หรอกครบั เมื่อกี้ผมกบัคณุทรนีตีี้นั่งอกีฝั่งหนึ่ง ใจจรงิกอ็ยากจะไป

นั่งฝั่งเดียวกับคุณวาอยู่ แต่ติดตรงที่การแข่งขันก�าลังดุเดือดน่ะครับ กลัวจะ

เป็นการเสยีมารยาท” เทยีร์บอกผม น�้าเสยีงของเธอยงัคงดูหล่อเหลาเช่นเคย 

รอยยิ้มนั่นเองกเ็หมอืนกนั...

รู้สกึเจบ็ใจนดิๆ แฮะที่เธอเป็นผู้หญงิแต่ดนัหล่อกว่าผมซะงั้น

ผมหนัไปมองทรนีตีี้ที่ยนือยู่ข้างๆ เทยีร์ เธอเองกม็องหน้าผมอยู่ ทว่า

ก่อนผมจะทนัได้พูดอะไรออกไปนั้น...

“ช่วงพักเบรก ฉันใช้เลือดของฉันรักษาบาดแผลของคุณโยวโกะให้ 

แล้วละ นายวางใจได้” เธอกล่าวด้วยสหีน้าอนัเฉยชาเหมอืนเคย

เฮ้อออ...รู้สกึแย่ชะมดัเลยที่ต้องคอยรบกวนเธอตลอดเวลาแบบนี้
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“อะไร ท�าหน้าจ๋อยแบบนั้นหมายความว่ายงัไง” เธอถามผม ผมคลี่ยิ้ม

บาง ก่อนจะบอกเธอว่า

“กม็นัรู้สกึแย่นี่นาที่ต้องคอยรบกวนเธอตลอดเวลา” ผมยิ้มแห้ง 

ทรีนีตี้แค่นเสียงพูดอย่างไม่ใส่ใจ “หึ...คิดมากไปได้” จากนั้นเดินน�า

หน้าพวกเราไปยงัที่นั่ง ทว่าในตอนนั้นเอง...

“ถ้าอยากตอบแทนนกั นายกม็าเป็นลูกเขยบ้านฉนัส”ิ ทนัททีี่เธอพูด

จบ เทยีร์ที่เดนิตามมาอยู่นั้นกร็้อง ‘หา’ ทนัที

“หา!? ละ...ละ...ลูกเขย! นะ นี่คณุทรนีตีี้พูดอะไรครบัเนี่ย เดี๋ยวก่อนส ิ

เดี๋ยวนี้คณุจะรกุเรว็เกนิไปรเึปล่าครบั มนัลดัขั้นตอนไปเยอะเลยนะครบัเนี่ย!” 

จู่ๆ เทยีร์กพ็ูดอะไรไม่รู้ มนัเรว็เสยีจนผมฟังไม่ทนั  

ทรนีตีี้จ้องหน้าผมราวกบัรอค�าตอบอยู่

“ได้ส.ิ..” ผมตอบ เทยีร์ที่ก�าลงัโวยวายอยู่นั้นถงึกบัชะงกั เทยีร์ค่อยๆ

หันหน้ามามองผม เธออ้าปากค้าง ดวงตาเบิกกว้าง ซ�้าคิ้วยังกระตุกขึ้นลง

หลายครั้ง ท่าทางของเธอดูจะตกใจมากกบัค�าตอบของผม ส่วนทางด้านของ

ทรนีตีี้นั้น...

“...เมื่อกี้ นายพดูว่าอะไรนะ” เธอถามผมย�้า สหีน้าของเธอแม้จะยงัคง

ดูเยน็ชา แต่ผมดูกร็ู้ว่าเธอเองกก็�าลงัตกตะลงึอยู่

“ฉนับอกว่า ได้ส”ิ ผมย�้า ทรนีตีี้อ้าปากกว้างเหมอืนจะพูดบางอย่าง 

แตจ่นแลว้จนรอดเธอกไ็ม่พดูคล้ายกบัวา่เสยีงของเธอมอิาจออกมาจากล�าคอ

ได้

นี่เธอตื้นตันกับค�าตอบของผมขนาดนี้เลยเหรอ อะไรกันทรีนีตี้ เธอก ็

น่าจะรู้นี่นาว่า ฉนัเองกร็ู้สกึแบบเดยีวกนั

ฉนัอยากจะท�าแบบนั้นกบัเธอ

ฉนัอยากจะ...

ท�าไข่ลูกเขยไปฝากที่บ้านเธอด้วยกนักบัเธอ (จนแล้วจนรอดกย็งัไม่ได้

ท�าไปฝากสกัท)ี

“กแ็ค่ไข่ลูกเข...แอฟฟฟ!!!”

ผมยงัพดูไม่ทนัจบเล้ย! ทรนีตีี้กป็ล่อยหมดัขวาใส่คางของผมเตม็ๆ จน
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ร่างผมหมุนควงสว่านอย่างงดงาม ก่อนจะกระเด็นตกบันไดไปหลายสิบขั้น

อย่างงดงาม

นี่ผมท�าอะไรผดิอกีล่ะเนี่ย...ทหีลงัไม่ตอบแล้วดกีว่า ถ้ารูว่้าจะโดนต่อย

แบบนี้เนี่ย

เจบ็อะ...

 

หลังจากผมฟื้นขึ้นมาอีกครั้ง ผมก็พาร่างอันบอบช�้ากลับมายัง 

ที่นั่งของตัวเอง เห็นว่าเทียร์นั่งอยู่ทางซ้ายมือของลิเวีย และซื้อน�้าโคล่าแก้ว

ใหญ่มาให้ลเิวยีด้วย ดจูากรอยยิ้มนั่นแล้ว ท่าทางจะถกูใจลเิวยีพอสมควร ส่วน

ขวามือของลิเวียเป็นเก้าอี้ว่าง ซึ่งเป็นที่นั่งเดิมของผม เก้าอี้ถัดมาอีกตัวมี 

ทรีนีตี้นั่งอยู่ ใบหน้าของเธอยังนิ่งสงบเฉกเช่นทุกครั้ง แต่ผมรู้สึกได้ว่าตอนนี้

มนัมอีะไรมากกว่านั้น...

เหมอืนกบัว่าเธอโกรธอยู่ แถมยงัโกรธมากๆ เลยด้วย

ตูควรจะท�ายงัไงดเีคลวนิ!? ไปนั่งตอนนี้ตูจะโดนต่อยอกีครั้งไหม!

สุดท้ายแล้วผมก็มานั่งลงข้างๆ ทรีนีตี้ และลิเวียที่กินขนมอยู่อย่าง

หรรษา พยายามท�าตัวลีบที่สุด ราวกับว่าตัวเองพร้อมจะจางหายไปได้อยู ่

ทกุเมื่อ!

ทรนีตีี้ไม่พูดอะไร เธอยงัคงจ้องเวทปีระลองเบื้องล่าง ซึ่งบดันี้ผู้ที่ได้รบั

รางวลัทั้งสามอนัดบัยนืคยุกบัแขกผูม้เีกยีรตอิยู ่คนที่ได้ที่หนึ่งกค็อือาเจ๊ หน้าตา

ของเธอดูเปล่งประกายสดใส คงเป็นเพราะเธอคิดว่าเธอจะไม่ได้เห็นผมใน

สภาพของเคลวินแมนอีกแล้ว ส่วนที่สองก็คือพี่ซุน หน้าตาพี่แกดูซีดเซียวลง

มาก เหมอืนกบัอาเจ๊เมื่อช่วงแรกเป๊ะเลย

กน็ะ ผมว่าพวกคณุเองกค็งจะเข้าใจความรู้สกึของพี่ซนุเขาอยู่ใช่ไหม

ครบั ที่โดนคนทั่วโรงเรยีนเข้าใจผดิว่า เป็นเคลวนิแมนแบบนั้นน่ะ...

เป็นใครกค็งอยากจะบ้าทั้งนั้นแหละ

ส่วนที่สามเป็นรุ่นพี่ปีสองจากบ้านชาโดว์ รู้สกึจะชื่อ เซบาสเตยีน มั้ง 

ถ้าจ�าไม่ผดิ

นอกเหนอืจากบรรดาผู้ที่ได้รบัรางวลักม็ ีท่านลงุราฟ ท่านป้ารเิวอร์น่า 
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(ถ้าเกิดผมเรียกเธอว่าป้านี่เธอจะโกรธผมไหมนะ) ท่านลุงรากูเอล และพวก

ศิษย์เก่า รู้สึกจะมีพวกที่ท�างานกับสภาปีศาจอยู่สามคน โอ้! มีท่านลอร์ด 

คริสโตเฟอร์ด้วย ผู้ที่เป็นเทพนักรบคนสนิทของลุงราฟ ส่วนคนสุดท้ายนั้น... 

เอ๋? ท�าไมผมถงึได้คุ้นหน้าเขาขนาดนี้กนันะ

ผมจ้องชายหนุ่มผมสนี�้าตาลแดง ผู้มใีบหน้าหล่อเหลาปานเทพบตุร...

ขณะที่ผมพจิารณาใบหน้าของเขาอยู่นั้น กอ็ทุานพร้อมกบัยนืขึ้น 

“อย่าบอกนะว่า!!!” 

ผมนี่ยนืขึ้นอกีแล้ว!!!

ฉบิหายแล้วเคลวนิ นั่นมนัท่านไออ้อน เดยีร์ บาฮามทุ หนึ่งในแม่ทพั

คนสนิทของท่านลูซิเฟอร์นี่หว่า และเป็นทายาทแห่งจอมปีศาจบาฮามุทใน

อดตีกาล และที่ส�าคญักว่านั้นเขาน่ะเป็น...

ไอดอลของผม!!!

“ปากกาๆ ปากกาอยู่ไหน! กระดาษด้วยๆ ทรนีตีี้เธอมปีากกาไหม!” 

ผมหันไปถามองค์หญิงข้างๆ ด้วยน�้าเสียงตื่นเต้น เมื่อทรีนีตี้ที่เมื่อกี้ท�าหน้า

เครยีดเหน็ท่าทางของผมกไ็ด้แต่ยื่นปากกาให้

“เป็นอะไร” เธอถาม ตอนนี้เธอเลกิท�าหน้าเครยีดแล้ว และเปลี่ยนมา

ท�าหน้างงแทน

“หา!? นี่เธอไม่รู้จกัท่านไออ้อนงั้นเหรอ” ผมถาม ขณะยื่นหน้าเข้าไป

หาเธอใกล้ๆ

“ระ...รู ้จักซี่ กะ...ก็เป็นแม่ทัพของท่านลูซิเฟอร์นี่นา” ทรีนีตี้ตอบ

ตะกกุตะกกั ค่อยๆ เอาหน้าของเธอถอยห่างจากผม

เอ่อ...ไม่ต้องรงัเกยีจฉนัถงึขนาดนั้นกไ็ด้นะทรนีตีี้

“นั่นแหละ ที่ส�าคญัเขาเคยแสดงซรีสี์ เดวลิเรนเจอร์ ด้วย แสดงเป็น

เรนเจอร์สีแดง สมัยก่อนฉันชื่นชอบเขามากเลยละ!” ผมพูด รู้สึกว่าดวงตา 

ต้องก�าลงัเปล่งประกายอย่างไม่อาจข่มความตื่นเต้นนี้เอาไว้ได้

ท่านผู้ชายหลายคนครับ ผมเชื่อว่าในสมัยก่อนตอนพวกท่านยังเป็น

เดก็อยู ่พวกท่านทั้งหลายต้องเคยดไูอ้พวกเรื่องขบวนการห้าสนีี้อยูแ่ล้วใช่ไหม 

ที่ส�าคญั ไอ้ตวัที่พวกท่านทั้งหลายอยากเป็นน่ะกค็อืไอ้ตวัสแีดงใช่ไหม!! อย่า
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คดิว่าผมไม่รู้นะ!!!

ผมเองกช็อบเหมอืนกนัไอ้ตวัสแีดงน่ะ ผมเองกอ็ยากเป็น!

นี่คอืหนึ่งในเหตผุลว่าท�าไมผมถงึกล้าเป็นเคลวนิแมน!

นั่นกเ็พราะตอนผมเป็นเดก็ผมเคยใฝ่ฝันที่จะเป็นฮโีรแบบนี้ยงัไงล่ะ!

“ไม่ไหวแล้วๆ ลงไปขอลายเซน็ท่านไออ้อนตอนนี้เลยได้ไหมเนี่ย พวก

ท่านราฟาเอลคงจะไม่ว่าอะไรใช่ไหม” ผมตั้งท่าจะเดนิออกไปจากบรเิวณนี้ ทั้ง

เทยีร์และกล็เิวยีที่นั่งอยู่ข้างๆ ต่างหนัมามองผมด้วยความงนุงง

“อ๊ากกก! มจีบัมอืด้วย อาเจ๊ได้จบัมอืกบัท่านไออ้อนด้วย รอก่อนนะ

เจ๊ เดี๋ยวหนูจะลงไปขอจบัมอืกบัท่านไออ้อนด้วย เดี๋ยวหนูจะ...” น�้าเสยีงของ

ผมค่อยๆ เงยีบหายไปเมื่อผมได้เหน็ภาพต่อมา

 

ก่อนหน้านั้น

“ชื่อ คิทซึเนะ โยวโกะ สินะครับ” ไออ้อน เดียร์ บาฮามุท คุยกับ 

โยวโกะด้วยน�้าเสยีงหล่อเหลา โยวโกะจงึตอบเขาอย่างสภุาพ

“ค่ะ ใช่แล้วค่ะ”

‘คนคนนี้คอื ไออ้อน เดยีร์ บาฮามทุ ที่แสดงเป็นเดวลิเรนเจอร์สแีดง ที่

หนูวาชอบนี่นา ถ้าขอลายเซน็ตอนนี้ไปให้หนูวาจะเป็นอะไรไหมนะ’ โยวโกะ

คดิ ขณะประสานสายตากบั ไออ้อน ผูร้ั้งต�าแหน่งแม่ทพัแห่งโลกปีศาจ ไออ้อน

เผยยิ้มหล่อเหลา ค่อยๆ ยื่นมอืมาจบัมอืของเธอไว้ 

“อ๊ะ!” โยวโกะอทุาน เธอไม่คดิว่าจู่ๆ เขาที่แสนจะโด่งดงัคนนั้นจะมา

จบัมอืเธออย่างนี้

‘สงสยัคงต้องการจะจบัมอืกบัเราตามมารยาทละมั้ง’ เดก็สาวคดิ 

“ยนิดทีี่ได้รู้จกันะครบั โยวโกะจงั” พูดจบ ไออ้อนกก็้มหน้าลงจมุพติที่

หลงัมอืโยวโกะทนัท ีเดก็สาวถงึกบัไปไม่เป็น ใบหน้าของเธอเปลี่ยนเป็นสแีดง

จดัจ้าน

‘เมื่อกี้นี้มนั...อะไรกนัน่ะ...’

ขณะที่เธอตกใจอยู่นั้น เสยีงกรดีร้องอนับ้าคลั่งของเหล่านกัเรยีนหญงิ

กด็งักกึก้องในโคลอสเซยีม
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“กรี๊ดดด ท่านไออ้อนเท่มากเลยค่า~”

“อ๊ายยย ท่านไออ้อนจูบมอืคณุโยวโกะด้วยอะ อจิฉา!!!”

“ท่านไออ้อนจูบฉนัท!ี!!”

ส่วนทางด้านของอวาลอน...

กรอบ! ปากกาที่องค์หญงิทรนีตีี้ยื่นให้เขาเมื่อสกัครู่นี้แหลกเป็นผยุผง 

เดก็หนุ่มจ้องไออ้อนเขมง็ 

“วา นายเป็นอะไรรเึปล่...” องค์หญงิทรนีตีี้ตดัสนิใจกลนืค�าพูดตวัเอง

เมื่อได้เหน็แววตาของเขา 

มนัดูว่างเปล่ายิ่งกว่าหลมุด�าอนัมดืมดิ แถมใบหน้านั้นยงัดูไร้อารมณ์

ใดๆ อกีด้วย แม้แต่เธอที่ท�าตวัเยน็ชามาตลอดเหน็แล้วยงัเสยีวสนัหลงั ไม่ส.ิ..

ไม่ใช่แค่เธอ องค์หญิงเทียร์หรือแม้แต่ลิเวียเองยังต้องกลืนน�้าลายเอื๊อก! กับ

ท่าทางที่เปลี่ยนไปของอวาลอน

พวกเธอไม่เคยเหน็เขาเป็นเช่นนี้มาก่อน...

“บกัไออ้อน...” เดก็หนุม่กล่าวด้วยน�้าเสยีงเยน็ยะเยอืกเฉกเช่นเดยีวกบั

สหีน้า ซึ่งเป็นสหีน้าแบบเดยีวกบัตอนที่เขาได้ฆ่าล้างเผ่าพนัธุก์าร์กอยล์นบัพนั 

“เมื่อกี้เอง็ท�าอะไรพี่สาวตูวะ”

น�้าเสียงของเขาท�าเอาเหล่านักเรียนที่นั่งอยู่ในบริเวณนี้ถึงกับขนลุกซู่ 

ก่อนจะพูดว่า

“ฆ่าแม่ง”



3
ผู้ที่แข็งแกร่งที่สุด

“วะ...วาจัง?”

“คณุวา...ครบั?”

ลเิวยีและเทยีร์ที่นั่งอยู่ข้างๆ อวาลอนกล่าวเสยีงสั่นๆ พวกเธอทั้งสอง

มองใบหน้าอันเฉยชาของเด็กหนุ่มผมทองที่ยืนนิ่ง นัยน์ตาสีแดงฉานของเขา

ไร้อารมณ์และจบัจ้องคนที่เขาเรยีกว่า ‘บกัไออ้อน’ ไม่วางตา

สามารถเปลี่ยนจาก ‘ท่าน’ ไออ้อนให้กลายมาเป็น ‘บัก’ ไออ้อนได้

ภายในเวลาไม่ถงึหนึ่งนาที

อ�านาจแห่งซสิค่อนนั้นช่างน่ากลวัจรงิๆ!

นกัเรยีนคนอื่นๆ พากนัเขยบิถอยห่างทนัทเีมื่อสมัผสัได้ถงึบรรยากาศ

น่าอดึอดัซึ่งแผ่รอบตวัอวาลอน

เอื๊อก! สาวๆ ทั้งสามพากนักลนืน�้าลาย

‘นั่นวาเขาเป็นอะไรไปน่ะ เมื่อกี้นี้ยงัยิ้มแย้มอยู่เลย แล้วไหงจู่ๆ ถงึได้

เปลี่ยนไปท�าหน้าบึ้งตึงแบบนั้นล่ะ...ประจ�าเดือนมางั้นเหรอ ถึงได้อารมณ ์

แปรปรวนแบบนี้ มนิ่าช่วงนี้วาเขาถงึดูสวยขึ้นผดิหูผดิตา’ องค์หญงิแห่งแดน
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สวรรค์คดิ

“...”

‘นี่เราคดิได้ไงเนี่ย...’ เทยีร์ในคราบเทพบตุรสดุหล่อคดิต่อ ก่อนเธอจะ

ทนัได้เอ่ยอะไร เสยีงโทรศพัท์มอืถอืกด็งัขึ้น 

โทรศพัท์มอืถอืของอวาลอน

เด็กหนุ่มผมทองค่อยๆ ล้วงหยิบโทรศัพท์มือถือนั้นช้าๆ ท่ามกลาง

สายตาของเหล่านกัเรยีนนบัสบิๆ คน

และทนัททีี่เขากดรบัสาย...

“ลูกวา...” เป็นเสยีงของมคิาเอล หรอืกค็อือาร์คแองเจลิไมเคลิ ผู้เป็น

พ่อของเขานั่นเอง...ไมเคิลก็นั่งชมพิธีมอบรางวัลนี้ผ่านทางเคเบิลทีวีของโลก

ปีศาจอยู่เช่นกนั

เทวทูตสูงสุดแห่งสรวงสวรรค์ เทวทูตที่ไม่ว่าใครก็ต่างเคารพย�าเกรง  

ผู้เปี่ยมด้วยความรักและโอบอ้อมอารี และให้อภัยเสมอไม่ว่าผู้คนท�าผิดมา 

มากแค่ไหน แต่ว่าบดันี้เทวทูตองค์นั้น...

“ฆ่าไอ้กร๊วกนั่นแทนพ่อด้วย”

เอ่อ...ท่านคอืมคิาเอลนะครบั

“ไม่ต้องบอกหนูก็ท�าอยู่แล้ว” เด็กหนุ่มตอบเรียบๆ ถึงแม้จะไม่ได้รับ 

ค�าสั่งจากบอสใหญ่ (พ่อเขา) เขาเองกม็คีวามคดิที่จะท�าอย่างนั้นอยู่แล้ว

เดก็หนุม่กดวางสายพร้อมกบัสลายร่างตนเองเป็นละอองไฟหายวบัไป

ต่อหน้าต่อตาทกุๆ คน และวนิาทถีดัมา...

ฟู้มๆๆ ละอองไฟสีทองอร่ามได้หลอมรวมกันเป็นร่างของเด็กหนุ่มผม

ทองอกีครั้งกลางลานประลอง ปลายเท้าของอวาลอนค่อยๆ ร่อนลงแตะกบัพื้น

เวทอีย่างนิ่มนวล เขายนืประจนัหน้ากบั ไออ้อน เดยีร์ บาฮามทุ ผู้เป็นต�านาน

ไออ้อน ผู้ที่ (เคย) เป็นไอดอลของเขา

ทั้งองค์ราฟาเอลและบรรดาแขกคนอื่นๆ ตา่งฉงนกบัการปรากฏตวัขึ้น

อย่างกะทันหันของอวาลอน นัยน์ตาของอัครเทวทูตแห่งสวรรค์ค่อยๆ หรี่ลง

เมื่อสมัผสัได้ถงึบรรยากาศไม่ชอบมาพากลที่อยู่รอบตวัเดก็หนุ่ม

‘เจ้าหนูเป็นอะไรไป หรอืว่าจะคลั่งเหมอืนเมื่อตอนนั้น...’ ราฟาเอลคดิ 
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เขาหนัไปสบตากบัรากูเอลและรเิวอร์น่า ซึ่งทั้งคู่ต่างกพ็ยกัหน้าให้กนั

“หนูวา ท�าไมถงึลงมาแบบนี้ล่ะ กร็ู้นี่นาว่ามนั..” โยวโกะถาม

“โอ้! นี่คงเป็นน้องชายของโยวโกะจังสินะครับ ยินดีที่ได้รู้จักนะครับ

น้องชาย” โยวโกะยงัไม่ทนัจะกล่าวจบ ไออ้อนกพ็ูดแทรก แม่ทพัผู้โด่งดงัแห่ง

โลกปีศาจส่งยิ้มหล่อเหลาให้เดก็หนุ่มผมทองเบื้องหน้าด้วยท่าทางเป็นมติร

อวาลอนนิ่งแล้วทวนค�า “น้องชาย?” 

ไออ้อนกย็ิ้มรบั ทว่า...

“ใครเป็นน้องชายคณุไม่ทราบ” เดก็หนุ่มตอบอย่างไร้เยื่อใย ประโยค

ดงักล่าวท�าเอาเหล่าอคัรเทวทูตที่คดิจะลงมอืท�าบางอย่างชะงกัทนัท ี

“ซสิค่อนนี่หว่า”

“ซสิค่อนละ”

“ซสิค่อนสนิะ”

รากูเอล ริเวอร์น่า และราฟาเอลพูดพร้อมกัน บัดนี้พวกเขารู้แล้วว่า

อะไรเป็นสาเหตทุี่ท�าใหอ้วาลอนแสดงพฤตกิรรมเช่นนี้ ส่วนทางด้านซนุคองโก

ที่อยู่ใกล้ๆ นั้น...

“เคลวนิแมน...หรอืเราจะเป็นเคลวนิแมนจรงิๆ แต่เราไม่รู้ตวั นั่นสนิะ 

อาจจะเป็นอย่างนั้นกไ็ด้ เราอาจจะเป็นเจ้าถงุน่องโรคจตินั่นจรงิๆ กไ็ด้ ช่วงนี้

เราเองก็วูบอยู่บ่อยๆ เหมือนกันนี่นา” ซุนคองโกได้แต่พึมพ�ากับตัวเองด้วย 

แววตาเหม่อลอย เขายงัคงตกอยู่ในโลกส่วนตวัของเขา

เอาเป็นว่า...

ปล่อยเขาไปเถอะ...

“หนูวา! ท�าไมไปเสยีมารยาทกบัท่านไออ้อนเขาแบบนั้นล่ะ!” โยวโกะ

ตกัเตอืนทนัทเีมื่อเหน็ท่าทางที่ไม่เหมาะสมของน้องชาย สหีน้าของพี่สาวผู้แสน

เข้มงวดได้กลบัมาอกีครั้ง

ปึ้ดดด...มีเส้นเต้นที่ขมับของเด็กหนุ่มผมทองอย่างเห็นได้ชัด คิ้วขวา

เขากระตกุขึ้นลงหลายครั้ง...

เมื่อกี้นี้พี่สาวเขาพูดว่าอะไรนะ...

“ยงัอกี! ยงัไม่รบีขอโทษท่านไออ้อนอกี” เธอกล่าวเสยีงดุ
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นี่เจ๊ปกป้องมนัเหรอ!

ท�าไมเจ๊ต้องปกป้องมนัด้วย!

เดก็หนุ่มไม่ยอมตอบผู้เป็นพี่สาว เขาแค่หวัเราะในล�าคอ “ห!ึ”

“หนูวา!” เธอเตอืนเขาอกีครั้ง

“ไม่...ท�าไมหนูถงึต้องไปขอโทษด้วย” เดก็หนุ่มกล่าว เกดิเสยีงกรอ็บๆ 

ดงัจากมอืข้างซ้ายที่ก�าหมดัแน่น 

เจ๊เหน็มนัดกีว่าหนูเหรอ ถงึต้องให้หนูไปขอโทษ ทั้งๆ ที่หนูยงัไม่ทนัได้

ท�า (ฆ่า) อะไรมนัเลยแท้ๆ

เจ๊รกัมนัมากกว่าหนูสนิะ

เดก็หนุ่มขบฟันแน่น

รกัมนัมากใช่ไหม!!!

“ท่าทางจะเป็นหนกันะเนี่ย” รากูเอลหนัไปกระซบิกบัราฟาเอล ราฟา-

เอลได้แต่ยิ้มแห้งๆ

หวงัว่าโยวโกะคงจะไม่ใช่คู่แข่งหวัใจของเทยีร์ลูกสาวเขาด้วยหรอกนะ 

ไม่งั้นมหีวงัหมดสทิธิ์เข้าวนิแหง...และคาดว่าสาวๆ คนอื่นๆ (ยกเว้นลเิวยี...มั้ง) 

กค็งจะหมดสทิธิ์เข้าวนิด้วยเช่นกนั

“เอาน่าๆ อย่าว่าน้องเขาเลยครบัโยวโกะจงั” ไออ้อนเข้ามาปรามโยวโกะ 

จอมทพัแห่งโลกปีศาจยงัคงส่งยิ้มหล่อเหลาให้เธอเหมอืนเดมิ

“ตะ...แต่ว่า...”

“เขาคงไม่ตั้งใจหรอก อกีอย่างผมกไ็ม่ได้ถอืสาอะไร”

“กไ็ด้ค่ะ ในเมื่อท่านไออ้อนว่าอย่างนั้น”

“อะแฮ่มมม” เดก็หนุม่ผมทองกระแอมไอ เขาเดนิเข้ามาแทรกระหว่าง

โยวโกะกบัไออ้อน ก่อนจะส่งยิ้มเยน็ให้ชายหนุม่เบื้องหน้า อารมณ์ประมาณ... 

‘อย่าสะเออะมาตสีนทิกบัเจ๊ตู!’

“ท่านราฟาเอลครับ” อาจารย์แคสเตอร์ที่ยืนอยู่ใกล้กับองค์ราฟาเอล

กระซบิด้วยน�้าเสยีงสภุาพ องค์ราฟาเอลเหลอืบมองกล้องของสถานโีทรทศัน์ที่

หนัมาทางนี้ 

‘ต้องท�าอะไรสกัอย่างแล้ว ไม่งั้นมหีวงั ‘จิ้งจอกซสิค่อนอาละวาดกลาง
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พธิมีอบรางวลั’ ได้กลายเป็นข่าวในหน้าหนงัสอืพมิพ์ฉบบัวนัพรุ่งนี้แน่ๆ’ เมื่อ

ราฟาเอลคดิได้เช่นนั้นจงึหนัไปกระซบิกบัแคสเตอร์

“อ่า เอาละๆ ขอบใจที่เธออุตส่าห์ลงมาแสดงความยินดีกับพี่สาวนะ 

อวาลอน แต่ว่าตอนนี้ถงึเวลามอบรางวลัแล้ว ถ้าไม่ว่าอะไร เรื่องอื่นเอาไว้คยุ

ทีหลังจะดีกว่านะ” แคสเตอร์หันไปบอกกับเด็กหนุ่มที่ก�าลังจะท�าลายพิธีอัน

ศักดิ์สิทธิ์ เมื่ออวาลอนได้ฟังจึงหันไปมององค์ราฟาเอลผู้มีศักดิ์เป็นลุง องค ์

ราฟาเอลยิ้มแล้วกพ็ยกัหน้าให้

เดก็หนุ่มเม้มปาก

“ขอโทษครบั” อวาลอนบอกด้วยน�้าเสยีงสภุาพ เดก็หนุ่มก้มศรีษะให้

องค์ราฟาเอลเป็นเชิงขอโทษ ก่อนจะขอตัวเดินออกมาจากลานประลอง

ท่ามกลางเสยีงซบุซบิของนกัเรยีนคนอื่นๆ

“เฮ้อออ จริงๆ เลยเด็กคนนี้” โยวโกะได้แต่ถอนหายใจกับท่าทีของ 

น้องชาย ดูท่าเธอจะไม่รู้สาเหตทุี่ท�าให้เขาเป็นแบบนี้ ส่วนทางด้านตวัต้นเหตุ

ของเรื่องราวทั้งหมด...

“หึ” ไออ้อนหัวเราะเบาๆ ค่อยๆ ยกมุมปากขึ้นเล็กน้อย นัยน์ตาที่ 

จบัจ้องแผ่นหลงัของอวาลอนนั้นแฝงด้วยบางอย่างที่มอิาจคาดเดา

 

พักเที่ยง...ที่ห้องสมุดของโรงเรียนเซราฟิม

ผมนั่งเหม่อมองท้องฟ้าสคีรามผ่านทางหน้าต่างเบื้องหน้าด้วยอารมณ์

ขุ่นมวั ทรงผมที่เคยเรยีบลง ได้ถูกจดัทรงตั้งขึ้นคล้ายเปลวไฟ เพื่อให้เหมาะ

กบัสภาพอารมณ์ของผมในขณะนี้

ใช่แล้ว ผมสวมบทบาทเป็นแบดวาอยู่

ผมควรจะท�ายงัไงกบับกัไออ้อนด ีตอนแรกกก็ะจะฆ่ามนัอยู่หรอก แต่

คิดไปคดิมามันไม่ตรงกับเงื่อนไขของผมนี่สิ พวกคุณก็น่าจะรู้ว่ากฎเหล็กของ

ผมคอืจะฆ่าเฉพาะคนเลวเท่านั้น ซึ่งถงึแม้ไออ้อนมนัจะเลว (เพราะบงัอาจมา 

แต๊ะอั๋งอาเจ๊ของผม...ย�้าว่าของผม) แต่มนักไ็ม่ผ่านเงื่อนไขของผมอยู่ดี

อกีอย่างมนัเป็นถงึแม่ทพัของทา่นลซูเิฟอร์ ท�าความดคีวามชอบเอาไว้

มากมาย ถ้าเกดิผมฆ่ามนัไปตอนนี้ คงจะส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อโลกปีศาจ
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แน่ๆ

‘สะกดจติกไ็ม่ได้...จติใจของมนักล้าแขง็เกนิไป’ ผมคดิ

แผนสองที่ผมตั้งใจเอาไว้ตอนนั้นก็คือกะจะสะกดจิตให้บักไออ้อนมา

เป็นเคลวนิแมนแทนที่ผมซะ

“...”

เป็นการลงโทษที่โหดร้ายทารณุมาก

แต่จติใจของมนัดนักล้าแขง็ (ผมรู้ได้เลยตอนที่สบตากบัมนั) มนัไม่ได้

เป็นคนที่อ่อนไหวกบัอะไรง่ายๆ แบบลลิธิ สมแล้วที่ได้ชื่อว่าเป็นแม่ทพัแห่งโลก

ปีศาจ

การสะกดจิตให้คนอื่นท�าอย่างนู้นอย่างนี้เหมือนกับที่ผมเคยใช้ไปนั้น 

กม็เีงื่อนไขที่ยุ่งยากอยู่เหมอืนกนั นั่นกค็อืสามารถใช้ได้เฉพาะกบัผู้ที่มสีภาวะ

จติใจไม่มั่นคง ผู้ที่อ่อนไหวง่าย

ตอนที่ผมสั่งให้ลลิธิลมืทกุสิ่งทกุอย่างได้เป็นเพราะตอนนั้นเธออ่อนไหว

อยู่...

แล้วผมจะท�ายังไงให้จิตใจของบักไออ้อนมันอ่อนไหวได้ล่ะ ปลอมตัว

เป็นเคลวี่แล้วเข้าไปจบีมนั พอสบโอกาสกล็้างสมองมนัซะ อย่างนั้นเหรอ...

ฮึ่มมม...ยิ่งคดิยิ่งเครยีด...

พอคดิถงึเรื่องบกัไออ้อนแล้ว จู่ๆ กท็�าให้ผมนกึย้อนถงึเหตกุารณ์เมื่อ

ตอนนั้น ตอนที่ผมในคราบของเจ้าผ้าคลมุด�าแอบบกุไปยงัพระราชวงัมเินอร์ว่า 

เพื่อไปขโมยผงผลกึแห่งแสง ตอนนั้นเองที่ผมได้บงัเอญิไปต่อสู้กบัเทยีร์เข้า

‘ระ...ไร้ยางอายที่สดุเลยค่ะ! บงัอาจ บงัอาจมากค่ะ!!! ขนาดเขาคน

นั้นยังไม่เคยท�าแบบนี้กับฉันเลยนะคะ!...รู้รึเปล่าคะว่าคนที่ฉันอนุญาตให้ท�า

แบบนี้ได้ มเีพยีงแค่เขาคนเดยีวเท่านั้นนะคะ!’

‘เธอบอกว่า เขาคนนั้น...มนัคอืใคร’

‘เฮอะ ไม่บอกค่ะ...ฉนัรกัเขาคนนั้นมากที่สดุเลยละ ที่สดุของที่สดุเลย

ด้วย! อ๊ะ!?...พูดถงึเขาคนนั้นกโ็ทร. มาพอดเีลย’

ปึ้ดดด! เส้นเลอืดที่ขมบัของผมปูดขึ้นมาอกีครั้ง เมื่อนกึถงึเหตกุารณ์

คราวนั้น



46   อวาลอน กับเทวทูตผู้ถูกจองจำา เล่ม 6

ใช่แล้ว...ยงัมเีจ้าบ้านั่นอกีคน เจ้าคนที่เทยีร์ชอบ คนที่เทยีร์บอกว่า ‘รกั

มากที่สดุ’

นี่มนัอะไรกนันกัหนา ท�าไมผมถงึไดเ้กดิอารมณ์แบบนี้ขึ้นมา ท�าไมผม

ถงึได้หงดุหงดิขนาดนี้กนั ไหนจะเรื่องของอาเจ๊กบับกัไออ้อน ไหนจะเรื่องของ

เทยีร์และกไ็อ้กร๊วกนั่นอกี...

ผมเป็นอะไรไปเนี่ย เป็นช่วงนั้นของเดอืนหรอืไงกนั!!!

“ว้อยยย” ผมสบถเบาๆ และขณะคิดแผนการจัดการบักไออ้อนกับ 

ไอ้กร๊วกที่เทยีร์เธอชอบอยู่นั้นเอง...

“นี่องค์หญงิลลิธิ จรงิรเึปล่าที่หน้าอกขององค์หญงิใหญ่กว่าคพัเอฟ?”

สิ่งที่ได้ยนินั้นท�าเอาความคดิด้านมดืของผมถงึกบัหยดุชะงกั...

“...”

เอิ่ม...อะไรเอฟๆ นะ

“อะไรกันรินเช่ เรื่องแค่นี้ไม่เห็นต้องถามเลย ที่ห้องแต่งตัวพวกเราก ็

น่าจะรู้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอ...ไม่ส ิแค่มองปราดเดยีวพวกเรากน็่าจะรู้แล้วนะ”

“คะ...เคยีวโกะ! รนิเช่! นะ...นี่พวกเธอพดูถงึเรื่องอะไรกนัน่ะ และท�าไม

ต้องถามถงึเรื่องหน้าอกฉนัดว้ยเลา่!” เสยีงใสแจ๋วที่ดงัขึ้นมาจากทางด้านหลงั

นั้นส่งผลให้ผมค่อยๆ หันหลังไปมอง แล้วเห็นเรือนผมสีแดงเข้มที่เหมือนกับ 

สตรอว์เบอร์ร ีได้กลิ่นหอมอ่อนๆ จากแชมพูราคาแพงอนัเป็นเอกลกัษณ์ที่ผม

จ�าได้ด.ี..

ลลิธิ องค์หญงิแห่งแดนปีศาจ เจ้าของเรอืนร่างระดบักราเวยีร์ไอดอล

อนัแสนเพอร์เฟกต์

เธอนั่งหันหลังให้ผม ที่นั่งอยู่ตรงหน้าเธอนั้นคือเด็กสาวบ้านวินเทอร์

สองคนที่เป็นเพื่อนสนทิของเธอ...รู้สกึจะชื่อ เคยีวโกะกบัรนิเช่มั้ง

นี่พวกเธอมานั่งอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กนั

“อมืๆๆ ไม่ใช่แค่ใหญ่บกัเอ้กอย่างเดยีว แต่รปูทรงกส็วยด้วยสนิะ แถม

ยังเป็นสีชมพูพิ้งสดใสอีกต่างหาก จะน่าอิจฉาเกินไปแล้วนะองค์หญิงเนี่ย” 

เคยีวโกะพูด

บะ...บกัเอ้ก!? รูปทรงสวย!? เคลวนิ! นี่พวกเธอพูดถงึเรื่องอะไรกนั! 
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“หยดุพูดเดี๋ยวนี้เลยน้า~ ถงึแม้ในชั้นนี้จะมแีค่พวกเรากเ็ถอะ แต่การ

มาพูดเรื่องแบบนี้มนั...” ลลิธิยงัพูดไม่ทนัจบ รนิเช่ที่นั่งอยู่กแ็ทรกขึ้นมา

“เปล่าๆ องค์หญงิ มคีทิซเึนะคงุอยูด้่วยต่างหากล่ะ...ได้ยนิทกุอย่างชดั

แจ๋วใช่ไหมคทิซเึนะคงุ?” รนิเช่ฉกียิ้มให้ผม เป็นรอยยิ้มที่ดูเจ้าเล่ห์แปลกๆ

“เอ๋!?”

“หา!?”

ทั้งผมและลิลิธอุทานขึ้นมาพร้อมกัน ลิลิธค่อยๆ หันกลับมามองข้าง

หลงั ตรงที่ผมนั่งอยู่...

“...”

“...”

พวกเราทั้งสองประสานสายตากนั ความเงยีบที่มอิาจบรรยายได้ค่อยๆ 

เข้ามาปกคลมุ

เอายงัไงดลี่ะ ผมควรจะเป็นฝ่ายพูดก่อนงั้นเหรอ

“อ่า...สะ...สดุยอดเลยลลิธิ ตั้งคพัเอฟแนะ่ กน็ะ...จากที่เหน็ฉนักค็ดิว่า

มนัน่าจะประมาณนั้นเหมอืนกนันั่นแหละ” ผมรู้สกึเหมอืนปากมนัขยบัไปเอง

“...”

เอ่อ...เมื่อกี้นี้ผมเผลอพูดอะไรออกไปครบั

เมื่อคิดได้เช่นนั้นแล้วผมจึงพยายามจะหาข้อแก้ตัว “ตะ...แต่ไม่ต้อง

เป็นห่วงหรอกนะ ฉนัจะไม่บอกเรื่องนี้กบัใค...เย้ววว!!!”

ผมยังไม่ทันจะพูดจบ ลิลิธก็ต่อยปลายคางของผมทันที โดนต่อยอีก

แล้ว!!! แถมยงัเป็นจดุเดมิกบัที่ทรนีตีี้ต่อยอกีต่างหาก! 

“ท�าไมนายถึงมาอยู่ตรงนี้ได้ล่ะย้า!!” ลิลิธวีนสุดเสียงในจังหวะเดียว

กบัที่ร่างของผมหมนุควงสว่านพุ่งทะลหุน้าต่างชั้นห้าออกไป

 

“ฟั---ค! วนันีม้นัอะไรนกัหนาวะเนีย่ยย!” ผมแหกปากอย่างหวัเสยี 

ขณะเดนิออกไปนอกเขตโรงเรยีน

ก็นะ...ขืนอยู่ต่อไปมีหวังผมได้โดนสาวๆ ต่อยอีกแหง แค่นี้ก็เจ็บพอ 

อยู่แล้ว
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อกีอย่างช่วงนี้ผมกไ็ม่ค่อยได้ฝึกวชิาสกัเท่าไหร่นกั อาศยัโอกาสที่วนันี้

ไม่มเีรยีนออกไปฝึกซ้อมดกีว่า...

ท�าไมผมถงึต้องออกมาตั้งไกล ทั้งๆ ที่ฝึกซ้อมในโรงเรยีนกไ็ด้น่ะเหรอ

ครบั แหม...ผมกอ็ยากจะเกบ็เรื่องนี้เอาไว้เป็นความลบัเหมอืนกนันะ อกีอย่าง

ไอ้ที่ผมก�าลังจะไปฝึกนี่น่ะ มันต้องเป็นสถานที่ที่เงียบสงบด้วย นั่นก็คือ ป่า

หลงัโรงเรยีน

 

“แฮก...แฮก...” ผมหอบหายใจอย่างเหนื่อยอ่อน บัดนี้สถานที่ที่

ผมอยูค่อืลานกว้างที่มตีน้ไม้นอ้ยใหญป่กคลมุอยูร่อบๆ บรเิวณพื้นดนิที่ผมยนื

อยูเ่ตม็ไปด้วยหลมุลกึใหญ่มากมาย ซึ่งเกดิจากการต่อสูข้องผมกบับคุคลตรงหน้า

เกเบรยีล

ใช่แล้วครบั พวกคณุฟังไม่ผดิหรอก เกเบรยีล อดตีอคัรเทวทูต ผู้น�า

สูงสดุของกองทพัเทวทูตตกสวรรค์

ทั่วทั้งร่างเกเบรยีลเตม็ไปด้วยบาดแผลฉกรรจ์ ปีกนกสแีดงทั้งหกเหลอื

อยู่แค่สองปีก ซ�้ายงัขาดแหว่ง ตอนนี้เกเบรยีลนอนแน่นิ่งอยู่ ณ ใจกลางของ

หลมุหลมุหนึ่ง

เขาตายไปแล้ว

ร่างของเกเบรยีลค่อยๆ สลายเป็นละอองแสงหายไปต่อหน้าผม

ผมรูพ้วกคณุงงว่า จู่ๆ ผมมาสูก้บัเกเบรยีลได้ยงัไง...กไ็ด้ครบัผมจะบอก

ให้ สถานที่ที่ผมอยู่ในตอนนี้คอืสถานที่ภายในจติใจของผม ทกุสิ่งทกุอย่างไม่

ว่าจะเป็นพวกต้นไม้ ต้นหญ้า ก้อนเมฆ ท้องฟ้า หรอืแม้กระทั่งเกเบรยีลเมื่อ

สกัครู่ ล้วนเป็นสิ่งที่ผมสร้าง (มโน) ขึ้นมาเองทั้งสิ้น

จรงิๆ ตวัผมนั่งท�าสมาธอิยูใ่นป่าลกึหลงัโรงเรยีน เออ่...ไมง่งกนัใชไ่หม

ครบั สรปุกค็อื ‘ผมก�าลงัด�าดิ่งอยู่ภายในจติใจของตวัเองนั่นแหละ’

อย่างที่หลายท่านทราบ ตอนนี้ฝีมือผมมันโคตรเทพแล้ว ทั้งฝีมือการ

ต่อสูร้ะยะประชดิที่แม้แต่ท่านอนิารยิงัสูผ้มไม่ได้ ไหนจะโซ่ตรวนแห่งแอร์รากสั 

อาวธุสดุมหาโกง ไหนจะอามาเทราส ึไหนจะระดบัพลงัของผมที่เพิ่มขึ้นอกี

เรียกได้ว่าตอนนี้ผมกลายเป็นเทพทรูไปแล้วก็คงจะไม่ผิด ก็นะ...พวก
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คณุกน็่าจะรู้นี่นาว่าช่วงปิดเทอมที่ผ่านมาผมไปเจออะไรมาบ้าง

แต่จะให้เทพทรอูย่างผมไปแสดงฝมีอืตอ่สูจ้รงิๆ จงัๆ ให้คนนอกเขารูก้็

ไม่ได้อีก มีหวังโดนพวกลุงราฟสงสัยอีกแหง (อีกอย่างตอนนี้ผมก็หาคู่ต่อสู้ที่

ทดัเทยีมมาสูด้้วยแทบจะไม่ได้แล้ว) เช่นนั้นผมจงึฝึกสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมา การ

ต่อสู้ภายในจติใจของตวัเอง...

ขอบอกเลยว่า พวกคู่ซ้อมที่ผมสร้างขึ้นมานั้น มันเหมือนจริงสุดๆ  

ไปเลยนะครบั ทั้งหน้าตา ทั้งระดบัพลงั ทั้งอาวธุที่พวกเขาใช้ หรอืแม้กระทั่ง

ฝีมอื แทบจะไม่ต่างอะไรกบัตวัจรงิเลยแม้แต่น้อย

ยอมรับในความสุดยอดของพลังจินตนาการตัวเองจริงๆ เลยตูข้า นี่

สนิะที่เขาเรยีกว่าพวกมโนเก่ง

ผมท�าอย่างนี้มานานแล้วหรอืยงั อมืมม กน็านแล้วนะ ตั้งแต่ช่วงเปิด

เทอมสองใหม่ๆ นั่นแหละ แล้วท�าไมผมถงึเพิ่งมาเล่าให้ฟังน่ะเหรอ...

แหม...ถ้าเกดิผมเฉลยไปตั้งแต่แรกที่เปิดเทอมมนักไ็ม่เซอร์ไพรส์สคิรบั 

ยอมรบัไหมว่าพวกคณุเองกเ็งบิเหมอืนกนัตอนที่รูค้วามจรงิว่าความจ�าของผม

กลบัมาแล้ว

เมื่อกี้นี้ที่ผมจดัการไปกค็อืเกเบรยีลในช่วงที่พกีที่สดุ ไม่ใช่แค่นั้น ไม่ว่า

จะเป็นอัครเทวทูตตนอื่นๆ ลุงราฟ ลุงรากูเอล องค์ลูซิเฟอร์ หรือแม้กระทั่ง 

คณุพ่อ ผมกเ็คยจนิตนาการกบัพวกเขามาแล้วทั้งสิ้น

“...”

เอ่อ...รู้สกึที่พูดไปเมื่อกี้จะฟังดูแหม่งๆ ยงัไงกไ็ม่รู้แฮะ

ไอ้จนิตนาการที่ว่านี่หมายถงึจนิตนาการต่อสู้นะครบั ได้โปรดอย่าคดิ

ไปไกล

ในบรรดาคูต่่อสูใ้นจนิตนาการของผม คนที่เอาชนะผมได้จรงิๆ กค็งจะ

มแีค่คณุพ่อในสมยัก่อนและกต็วัผมเองในร่างเทวทูต

พลงัพเิศษของคณุพ่อกบัตวัผมเมื่อตอนนั้นมนัโกงเกนิไป แค่ใช้พลงัจติ

ตรงึร่าง แค่นี้ผมกท็�าอะไรไม่ได้แล้ว เรยีกได้ว่าแพ้ทางจรงิๆ อ่อ...กบัท่านลูซ-ิ

เฟอร์ ถ้าให้สู้กนัซึ่งหน้าผมกส็ู้ท่านไม่ได้เหมอืนกนั แต่ถ้าใช้กลโกงเล่ห์เหลี่ยม

สกัหน่อยกพ็อมลีุ้นอยู่
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“เฮ้อออ” ผมถอนหายใจ ก่อนจะเหลือบมองไอ้หนุ่มคนหนึ่งที่ถูกโซ่

ตรวนแห่งแอร์รากสัพนัแขนขาเอาไว้ และห้อยหวัต่องแต่งอยู่บนต้นไม้

สภาพของเขาอนาถมาก สวมแค่กางเกงในตวัเดยีว ร่างกายเตม็ไปด้วย

แผลฟกช�้า มดีาบหลายเล่มเสยีบทะลทุั่วทั้งล�าตวั มหิน�าซ�้าที่ศรีษะยงัมถีงุน่อง

สดี�าคลมุไว้อกี

เขาคนนี้กค็อื ‘บกัไออ้อน’ นั่นเอง...

ในเมื่อยงัฆ่ามนัในโลกจรงิไม่ได้ กม็าฆ่ามนัในโลกจนิตนาการนี่แหละ 

และท�าไมถงึต้องจบัศพมนัแก้ผ้า (เหลอืแต่ กกน.) และสวมถงุน่องคลมุหวัไว้

ด้วยน่ะเหรอ

“...”

อมืมม...นั่นสนิะ ผมกไ็ม่เข้าใจตวัเองเหมอืนกนั

“ไปๆๆ ถงึแม้จะสมจรงิแค่ไหน แต่มนักย็งัเทยีบไม่ได้กบัลงมอืท�าจรงิๆ 

อยูด่นีั่นแหละ” ผมสะบดัมอื ทนัใดนั้นร่างของไออ้อนที่ห้อยหวัอยูน่ั้นกส็ลายไป

ผมทิ้งตวัลงนอนบนพื้นหญ้าด้วยความเหนื่อยหน่าย

รู้สึกหลังจบศึกที่ผมช่วยโลกเอาไว้จากการดับสูญแล้ว ฝีมือของผมก็

ไม่พฒันาขึ้นอกีเลย ผมคงจะ ‘เวลตนั’ แล้วมั้ง...

“ใครอกีล่ะ พี่ซนุ? ด�าเมี่ยม? เฮ้อออ เอาเข้าจรงิๆ พวกนั้นกย็งัเทยีบ

เราไม่ได้อยู่ดนีั่นแหละ” ผมถอนหายใจ

เป็นคนเทพนี่มนัล�าบากจรงิๆ

“...”

ไม่ได้ขี้โม้นะครบั

“ลเิวยีกบัเซลนีงั้นเหรอ...อมืมม ถงึแม้ลเิวยีจะทรงพลงัสดุๆ จรงิกต็าม 

(เป่าทเีดยีวผมกค็งซี้แหงแก๋ไปแล้ว) แต่เธอไม่ได้ถนดัในเรื่องการต่อสู้ เซลนีเอง

กค็งจะไม่ต่างกบัลเิวยีสกัเท่าไหร่” ผมครุ่นคดิพร้อมกบัหลบัตาลง ในตอนนั้น

เองภาพของคนคนหนึ่งกแ็วบเข้ามาในหวัผม...

ใช่แล้ว ยงัมอียู่คนหนึ่ง...

คนที่แค่คดิกส็งัหารเราได้แล้ว...

คนที่เราไม่อาจต่อกรได้เลย...
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ไม่ใช่แค่ทรงพลงัอย่างเดยีว แต่ฝีมอืยงัไร้เทยีมทาน...

เมด็เหงื่อจ�านวนมากค่อยๆ ผดุตามใบหน้าของผม เมื่อนกึถงึใบหน้า

ของคนคนนั้น

คนที่...

ทรงพลงัที่สดุที่ผมเคยเจอ...

“เรยีกฉนังั้นเหรอ...” น�้าเสยีงอ่อนหวานไพเราะราวกบัมมีนตร์สะกดดงั

ขึ้น ส่งผลให้ผมสะดุ้ง รบีลกุยนืและเหลยีวมองข้างหลงั 

ภาพที่ผมเห็นคือ ภาพของหญิงสาวผู้หนึ่งที่งดงามที่สุดเท่าที่ผมเคย

เจอ ความงามของเธอนั้นมอิาจบรรยายได้ เธอสวยพอๆ กบัลเิวยีเลย ไม่ส.ิ..

อาจจะสวยกว่าลเิวยีด้วยซ�้า

หญิงสาวคนนั้นอยู ่ในชุดกิโมโนสีม่วงหรูตัวเดิมกับที่เธอเคยสวม 

นยัน์ตาสเีขยีวมรกตแบบเดยีวกบัลเิวยีจบัจ้องมาที่ผม เรอืนผมของเธอที่สั้นถงึ

บรเิวณคางนั้น...

เป็นสมี่วง...

“อ่า...” ผมตอบรบัไป ก่อนจะคอ่ยๆ กลนืน�้าลาย บรรยากาศที่แผ่ออก

มาจากตัวเธอท�าให้ผมหายใจติดขัด ผืนป่ารอบตัวค่อยๆ บิดเบี้ยวไปเรื่อยๆ 

แล้วทกุสิ่งทกุอย่างที่ผมสร้างขึ้นกเ็ริ่มมลายไป

ไม่กี่วินาทีรอบตัวผมก็เหลือเพียงแค่ความว่างเปล่า มีเพียงแค่ผมกับ

เธอและพื้นที่โล่งกว้างเท่านั้น

หญงิสาวคนนั้นยงัคงจ้องมองผม รมิฝีปากสชีมพูที่เรยีวสวยได้รูปของ

เธอค่อยๆ ขยบั “นายไม่น่าเรยีกฉนักลบัมาเลย...วา” 

นัยน์ตาสีเขียวมรกตที่ว่างเปล่าคู่นั้นท�าให้ความรู้สึกนึกคิดของผม 

สั่นคลอน ร่างกายของผมสั่นสะท้าน หวัใจเต้นรวัจนแทบจะทะลอุอกจากอก...

ผมไม่ได้กลวัเธอ ผมไม่เคยกลวัเธอ แต่ร่างกายดนัตอบสนองเมื่อเผชญิ

หน้ากบัเธอแบบนี้เอง

เผชญิหน้ากบับางสิ่งบางอย่างที่ยิ่งใหญ่ จนไม่อาจควบคมุจนิตนาการ

ของตวัเองเอาไว้ได้...

“ไง...” ผมกล่าวพร้อมกบัคลี่ยิ้มบาง ก่อนจะพูดว่า “เพื่อนเก่า...”



4
แผนการของไออ้อน

หญิงสาวผมม่วงเบื้องหน้าผมเงียบ แล้วถามผมเสียงเรียบ เฉก

เช่นเดยีวกบัสหีน้าของเธอในยามนี้ 

“ท�าไมถงึเรยีกอย่างงั้นล่ะ” 

เธอช่างดวู่างเปล่าและเฉยชายิ่งกว่าสิ่งใดทั้งปวง แม้แต่ตวัตนอนัด�ามดื

ของผมยามกลายเป็นจิ้งจอกทมฬิกม็อิาจเทยีบได้กบัความมดืมดิของเธอ

“ห”ึ ผมแค่นเสยีง แล้วกล่าวขณะประสานสายตากบัสาวงามเบื้องหน้า 

“แล้วจะให้ฉนัเรยีกเธอว่ายงัไงล่ะ ฉนัรูว่้าเธอไม่ได้ชื่อโอรวิ...โอรวิตวัจรงิน่ะตาย

ไปนานแล้ว อีกอย่างหล่อนไม่ได้มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับเธอ...เธอเป็นใคร

กนัแน่”

แต่ไม่มคี�าตอบ หญงิสาวยงัคงนิ่งเงยีบ และยนืจ้องหน้าผมเท่านั้น ที่

เป็นเช่นนี้กเ็พราะว่า...

“อ่า...” ผมถอนหายใจเบาๆ

หญงิสาวเบื้องหน้าผมน่ะ

“นั่นสนิะ...”
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ไม่มอียู่อกีต่อไปแล้ว

“กเ็ธอเป็นแค่ภาพในจนิตนาการของฉนัเองนี่นา จะตอบฉนัได้ยงัไง”

เธอเป็นเพยีงภาพมายาที่ผมสร้างขึ้นมาเท่านั้น

“ใช่ ฉันตายไปแล้ววา...นายจ�าได้ไหม” เธอบอกผม ภาพเหตุการณ์

เมื่อไม่กี่เดอืนก่อนย้อนกลบัมาฉายให้เหน็อกีครั้ง

“นายเป็นคนฆ่าฉนัเอง” ค�าพูดที่ดงัออกมาจากปากของเธอท�าเอาผม

ชะงกั

“อมื นั่นสนิะ” ผมพูดด้วยน�้าเสยีงเบาหววิ ค่อยๆ ทิ้งตวันั่งลง เหม่อ

มองความว่างเปล่าที่อยู่เบื้องหน้า

“ท�าไมตอนนั้นฉนัถงึตอ้งพดูอะไรแบบนั้นออกไปด้วยนะ...” ผมพมึพ�า

กบัตวัเอง ยงัมสีิ่งหนึ่งที่คาใจผมอยู่

‘นี่...ท�าไมตอนนั้นเจ้าถงึต้องผนกึข้าด้วยล่ะ’

นั่นกค็อืค�าพูดสดุท้ายที่ผมกล่าวกบัผู้หญงิคนนี้ ก่อนเธอตาย

‘เพราะว่า...’

ตอนนั้นผมไม่ไดค้ดิจะพดูแบบนั้นกบัเธอเลย...ผมไมรู่ด้้วยซ�้าว่า ท�าไม

ผมถงึต้องพูดแบบนั้นด้วย จู่ๆ ปากกข็ยบัไปเอง 

‘ข้ารกัเจ้า’

ในขณะที่ผมจมกบัห้วงความคดิของตวัเองอยูน่ั้น (ทั้งๆ ที่ตอนนี้ผมกม็โน 

อยู่ เรยีกได้ว่า ผมก�าลงัมโนซ�้าซ้อนนั่นเอง) เสยีงของสาวผมม่วงกด็งัขึ้นมา

“นายคงไม่ได้เรยีกฉนัให้มาที่นี่ เพื่อที่จะมามองนายนั่งจนิตนาการว่า

ตัวเองเป็นพระเอกเอ็มวีเฉยๆ หรอกใช่ไหม” ค�าพูดจิกกัดของเธอท�าเอาผม

เผลอหวัเราะ

“ฮ่ะๆๆ เป็นแค่ภาพมายาที่ฉันสร้างขึ้นแท้ๆ กลับมีประชดประชันกนั

ด้วยนะ” ผมบอก แต่แล้วสาวผมม่วงกลบัเปลี่ยนค�าถามเสยีดื้อๆ

“ท�าไมนายถงึไม่เรยีกเธอคนนั้นกลบัมาบ้างล่ะ” 

เธอคนนั้นที่พูดนี่...คงจะหมายถงึเวนดี้สนิะ

แปลว่าลกึๆ แล้วใจผมกค็งจะแอบคดิแบบนี้อยู่ละส ิสาวผมม่วงที่เกดิ

จากจนิตนาการของผมถงึได้ถาม
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“เวนดี้ไปดแีล้ว การที่ฉนัจะกลบัไปหวนคดิถงึเธออกีครั้ง มนัคงจะไม่ใช่

เรื่องที่ดสีกัเท่าไหร่นกั” ผมบอกเหตผุล

“แล้วฉนัล่ะ ท�าไมนายถงึเอาฉนักลบัมา” สาวผมม่วงถาม 

“กเ็พราะว่าฉนัอยากจะฝกึฝมีอืกบัเธอไง เธอคอืคนที่เก่งที่สดุเท่าที่ฉนั

เคยเจอ” ผมพูดก่อนจะยิ้มบาง 

แต่...ค�าพูดต่อมาของเธอค่อยๆ ลบรอยยิ้มของผมไป

“ไม่ใช่หรอกวา...พวกเราต่างก็รู้ว่าความจริงแล้วนายไม่ได้คิดแบบนั้น 

นายโกหกตวัเองไม่ได้หรอก” 

ผมเงียบไปพักหนึ่ง ค่อยๆ หันไปมองนัยน์ตาสีเขียวมรกตคู่งาม ที่

เหมอืนกบันยัน์ตาของลเิวยีราวกบัถอดแบบมา

“ฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกัน ไม่รู้ว่าท�าไมฉันถึงต้องคิดถึงเธอด้วย แม้จะ

พยายามแล้ว แต่ว่า...” ผมหยดุพูดไปอดึใจหนึ่ง “ฉนักไ็ม่อาจลบภาพของเธอ

ออกไปจากหวัได้...” 

พวกเราต่างประสานสายตา วนิาทนีั้นความเงยีบสงดัค่อยๆ คบืคลาน

เข้ากลนืกนิ ต่างฝ่ายต่างไม่มใีครเอื้อนเอ่ย จนเป็นผมเองที่ท�าลายความเงยีบนี้

“เธอเป็นใครกนัแน่” ผมถามเธออกีครั้ง

“นายไม่รู้แล้วฉันจะรู้เหรอ...ก็ฉันเป็นเพียงแค่มโนภาพที่นายสร้างขึ้น

มานี่” ค�าตอบของเธอท�าเอาผมถอนหายใจ แล้วก้มมองพื้นว่างเปล่า

อ่า...นั่นส.ิ..

“แต่ว่า...” ผมหนัไปมองเธอ

“ตวัจรงิของฉนัจะเป็นใครนั้นมนัไม่ส�าคญัอกีแล้วละ...ในเมื่อตอนนี้ฉนั

ไม่อยู่อกีแล้ว...ฉนัตายไปแล้ววา” น�้าเสยีงอนัแสนจะเยน็ชาของเธอบดันี้กลบั

ฟังดูอ่อนโยน เธอปลอบผมอยู่เหรอ ไม่ส.ิ..

นี่ผมปลอบตวัเองอยู่หรอืไงกนั

“อ้าๆ! พอทีๆ  เลกิดราม่าได้แล้ว พวกเรามาจดักนัเลยดกีว่า!” ผมสะบดั

หน้าไล่ความรู้สกึแปลกๆ จ้องสาวผมม่วงตรงหน้าเขมง็

“จดั?” เธอทวนค�า ผมพยกัหน้าอย่างขงึขงั และค�าพูดต่อมาของเธอ

นั้น...
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“นายจะจัดฉันเหรอ” สาวผมม่วงเอามือปิดปากตัวเอง หลุบตาต�่า 

เลก็น้อย

“...” ผมถึงกับเงิบไปหลายวินาทีหลังจากได้เห็นท่าทางของเธอและ

ได้ยนิประโยคนั้น

ท�าไมเธอจะต้องหน้าแดงด้วยล่ะ เธอเป็นเพยีงแค่ความคดิของฉนัไม่ใช่

เหรอไงหา!

“ฉนัหมายความว่ามาสู้กนัต่างหากเล่า!!!” ผมโวยวาย

ให้ตายส ิโดนความคดิของตวัเองเล่นมกุ (ทะลึ่ง) ใส่แบบนี้ นบัวนัผม

ยิ่งรู้สกึว่า ผมเริ่มจะเข้าใกล้ค�าว่า ‘บ้า’ มากเข้าไปทกุที

แค่นี้มนักใ็กล้พอที่จะสมัผสัได้อยู่แล้ว

 

หลังจากผมจดักบัเธอเสรจ็ ผมกก็ลบัมายงัโรงเรยีน เพราะว่าเริม่

จะเยน็แล้ว

อ่อ...แล้วจัดที่ว่านี่หมายถึงฝึกต่อสู้กันนะครับ ได้โปรดอย่าคิดลึกไป

ไกล (ผมรู้ว่าพวกคณุหลายๆ คนแอบคดิ)

แน่นอน ผลที่ออกมานั้นคอื ผมเป็นฝ่ายแพ้ยบั ยบัแบบยบัเยนิเลยละ 

เราสู้กนัไปหลายต่อหลายรอบ ซึ่งผมกต็ายอนาถทกุๆ รอบ แต่ละรอบนั้นใช้

เวลาไม่ถงึสามนาทด้ีวยซ�้า สถติดิทีี่สดุที่ผมยนัเอาไว้ได้คอื สองนาทสีองวนิาท ี

หลงัจากนั้นผมกโ็ดนเธอสะบั้นหวัขาด ก่อนจะฟื้นขึ้นมาอกีครั้ง แล้วกลบัมาสู้

กนัต่อ

นี่ขนาดว่าผมก�าหนดให้เธอใช้แต่ฝีมอืดาบเพยีวๆ เท่านั้นนะ ไม่ได้ให้

ออปชนัอย่างอื่นเสรมิมาด้วย ผมยงัโดนเธอตบซะไส้ปลิ้นเลย

“ครั้งหน้าต้องถงึสามนาทใีห้ได้” ผมมุง่มั่น ระหว่างที่เดนิอยู ่ผมสงัเกต

ได้ว่าพวกนกัเรยีนคนอื่นๆ หลายคนที่เดนิผ่านผมไป แอบเหลอืบมองผม พร้อม

กบัหนัไปกระซบิอะไรบางอย่างกนัอกีด้วย

“นั่นไง ซิสค่อนที่เขาว่าเกือบจะไปถล่มพิธีมอบรางวัลเมื่อช่วงบ่าย” 

เสียงของรุ่นพี่ผู้หญิงคนหนึ่งที่เพิ่งเดินสวนกันไปเมื่อกี้ดังแว่วเข้ามา ส่งผลให้

ผมชะงกั



56   อวาลอน กับเทวทูตผู้ถูกจองจำา เล่ม 6

หอื? อะไรค่อนๆ นะ

เมื่อรุ่นพี่คนนั้นรู้ตวัว่าโดนผมมองอยู่ กร็บีจ�้าอ้าวไปทนัท ีมกีารหนัไป

กระซบิกบัเพื่อนอกีครั้งด้วย

“อะไรหว่า?” ผมได้แต่งง ตอนนั้นเองกเ็หลอืบเหน็เดก็สาวสองคนเดนิ

คู่กนัอยู่ เป็นฮเิมโกะกบัจนิาม ิดูเหมอืนพวกเธอจะไปห้องสมดุ

“โย้ววว! จนิาม ิฮเิมโกะ” ผมทกัทาย พวกเธอชะงกัฝีเท้าลงพร้อมกบั

หนัมามองด้วยสายตาแปลกใจเลก็น้อย

“อ้าวหัวหน้...วาคุง?” จินามิเกือบจะหลุดเรียกผมว่าหัวหน้าซะแล้ว  

ฮเิมโกะยิ้มบางให้ผม

“ทั้งสองคนก�าลงัจะไปไหนกนัเหรอ แล้วเจ้าไทจกิบัเรยีวมะล่ะ” ผมถาม

“พวกเราว่าจะไปอ่านหนังสือน่ะค่ะ ส่วนไทจิกับเรียวมะตอนนี้เล่น

ฟตุบอลกนัอยู่ที่สนาม” คราวนี้เป็นฮเิมโกะที่บอก ซึ่งผมกพ็ยกัหน้ารบั

เล่นฟุตบอล? หวังว่าเจ้าพวกนั้นมันคงไม่ไปถล่มสนามเขาหรอกนะ  

เอาเถอะ ยงัไงๆ ซะเจ้าสองคนนั้นมนักย็งัเป็นเดก็วยัรุ่นนี่เนอะ ไม่แปลกๆ

พูดซะตวัเองดูแก่เลยตู

“แล้วนี่วาก�าลงัจะไปไหนเหรอคะ” ฮเิมโกะกล่าว

“ว่าก�าลงัจะไปหาอาเจ๊หน่อยน่ะ ทั้งสองคนพอจะเหน็เธอบ้างไหม” ผม

ยิ้มถาม

“อ้อ ถ้าเป็นคณุโยวโกะละก ็เมื่อสกัครูน่ี้เหน็เดนิไปทางสวนหย่อมแถว

บ้านฟรีซเซอร์ด้วยกันกับคุณไออ้อนน่ะค่ะ” ค�าพูดของฮิเมโกะท�าเอารอยยิ้ม

บนใบหน้าของผมค่อยๆ จางหายไป

“เธอหมายถงึเดนิไปด้วยกนักบั ‘บกั’ ไออ้อนใช่ไหม” ผมถามซ�้า 

“ใช่ค่ะ กบัคณุไออ้อ...” ฮเิมโกะพยายามแก้

“บกัไออ้อน”

“คณุไ...”

“บกั” ผมย�้า

“...” ฮเิมโกะเงยีบไป

ฮิเมโกะ...ไม่ต้องไปเติมคุณให้มัน เจ้านั่นน่ะมันไม่เหมาะสมที่จะมี 
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ค�าว่าคณุน�าหน้าหรอก! มนัต้องบกัเท่านั้น! บกัไออ้อน บกัเสลดเป็ด! นี่มนัยงั

ไม่เลกิอกีเหรอหา! มนัจะตามตอแยเจ๊ตูไปถงึไหนกนั!

“เอ่อ...กไ็ด้ค่ะ บกัไออ้อนกบ็กัไออ้อน” ฮเิมโกะกล่าว น�้าเสยีงของเธอ

ดูเหมอืนไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นกั คิ้วเรยีวงามนั้นขมวดเลก็น้อย

“อืม” ผมตอบรับสั้นๆ ก่อนจะผละจากพวกเธอทันที ผมรู้สึกได้ถึง

สายตาของฮเิมโกะที่ยงัคงมองอยู่ ซึ่งมนัท�าให้ผม...

“วาเอ๊ยวา” ผมด่าตวัเองเบาๆ

กึก! ผมชะงักฝีเท้ากะทันหัน แล้วหมุนตัวเดินกลับเข้ามาหาสองสาว

อกีครั้ง

“ขอโทษทฮีเิมโกะ...ได้โปรดเรยีกว่า คณุไออ้อนเหมอืนเดมินั่นแหละ” 

ผมบอกด้วยน�้าเสยีงที่อ่อนลง ใบหน้าของผมที่เคยบึ้งตงึนั้นค่อยๆ คลายกลบั

มาเป็นปกติ

นี่ผมสอนอะไรให้ฮิเมโกะไปเนี่ย ผมโดนความโกรธเข้าครอบง�า จน

เกือบจะท�าให้เด็กสาวผู้แสนจะใสซื่อบริสุทธิ์และสุภาพนอบน้อมคนนี้ต้อง

เปลี่ยนไปซะแล้ว

ฮเิมโกะที่คิ้วขมวดคลี่ยิ้มออกมา “ค่ะวา”

ผมคงจะรบัไม่ได้แน่ๆ ถ้าฮเิมโกะต้องเปลี่ยนไป ผมคงจะรบัไม่ได้แน่ๆ 

ถ้าจู่ๆ ฮเิมโกะผู้แสนจะอ่อนหวานคนนี้จะต้องมาเรยีกผมว่า...

‘บกัวาคะ’

ถงึวนันั้นผมอาจจะร้องไห้กไ็ด้ ผมยิ่งเป็นคนเซนซทิฟี (อ่อนไหว) ง่าย

อยู่ด้วย พวกคณุกน็่าจะรู้นี่นา

“งั้นฉันขอตัวก่อนละนะ” ผมหันมาบอกลาทั้งสอง พร้อมกับจะออก

เดนิ แต่แล้วฮเิมโกะกเ็รยีกผมเอาไว้ก่อน

“วาคะ”

“หมื?”

“เอ่อ คอื...ขอโทษที่ต้องถามในเรื่องไม่เป็นเรื่องนะคะ” น�้าเสยีงของเธอ

ดูไม่ค่อยมั่นใจ ความวิตกกังวลปรากฏให้เห็นผ่านทางนัยน์ตาสีเหลืองอ่อน 

ของเธอ
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เธอจะถามอะไรผมงั้นเหรอ หรอืเธอจะรูแ้ล้วว่าที่ผมพดูจาไม่ดแีบบนั้น

กบัเธอไป (ไปสอนให้เธอเรยีกผู้อื่นว่าบกั) เพราะผมโกรธเจ้าไออ้อนอยู่

ท�าไงดล่ีะ ผมยิ่งไม่อยากให้เธอรูว่้า ผมเองกเ็ป็นคนอารมณ์ร้อนซะด้วย

“คอืว่า...” รมิฝีปากเรยีวของฮเิมโกะค่อยๆ ขยบัเป็นค�าพูดว่า “ค�าว่า 

‘บกั’ ที่วาใช้น�าหน้าชื่อให้คณุไออ้อนนี่...มนัหมายถงึอะไรเหรอคะ” 

เมื่อเธอพดูจบ จนิามทิี่ยนือยูข้่างๆ กห็นัมามองหน้าผมคล้ายกบัรอฟัง

ค�าตอบเหมอืนกนั

เอ่อ...นี่พวกเธอไม่รู้จรงิๆ เหรอเนี่ย...

 

วู้มมม!!! เปลวไฟสีทองอร่ามได้พุ่งผ่านร่างของเหล่านักเรียนที่

สญัจรไปมา นกัเรยีนหญงิหลายคนร้อง ‘ว้าย’ พร้อมกบัรบีกดกระโปรงลง เมื่อ

พบว่ากระแสลมอันรุนแรงที่เกิดจากเปลวไฟนี้ท�าให้กระโปรงของพวกเธอเปิด

ออก

ถูกต้องครบั! เจ้าเปลวไฟสทีองอร่ามนี้กค็อืตวัผม คทิซเึนะ อวาลอน 

นั่นเอง แต่อย่าเพิ่งด่าผมว่าโรคจิตนะครับ เพราะแม้ผมจะเป็นต้นเหตุท�าให้

กระโปรงของพวกสาวๆ เปิดก็จริง แต่ไม่ได้เจตนาครับ อีกอย่างก็ไม่ได้แอบ

มองพวกเธอด้วย นั่นกเ็ป็นเพราะว่าผมรีบอยู่ ไม่มีเวลามาสนใจเรื่องไร้สาระ

แบบนั้นหรอก!!!

ตู้มมม! เกดิเสยีงดงัสนั่นพร้อมๆ กบัที่ผมในร่างจกัรพรรดเิพลงิเคลวนิ

กระโดดขึ้นไปยงัดาดฟ้าของอาคารเรยีนบ้านฟรซีเซอร์

“อยู่ไหนวะ” ผมกล่าว กวาดสายตามองไปรอบๆ และวินาทีนั้นเอง 

ปึด! เส้นเลอืดบนขมบัของผมกป็ดูเมื่อได้เหน็ภาพอนัสดุแสนจะบาดตาบาดใจ

บักไออ้อนเดินเคียงคู่อยู่กับอาเจ๊ของผม มิหน�าซ�้ายังมีการหัวเราะกัน

ด้วย น้อยครั้งนกัที่ผู้หญงิผู้แสนจะเข้มงวดเช่นอาเจ๊จะได้หวัเราะแบบนั้น

ผมได้แต่เงยีบขณะมองดูภาพนั้น ภาพรอยยิ้มของอาเจ๊...

ในตอนนั้นเองอาเจ๊ก็ขอตัวออกมาก่อน ผมไม่รู ้ว่าทั้งคู่พูดอะไรกัน 

เพราะว่ามนัอยูไ่กลเกนิไป ผมเหน็แคว่่าบกัไออ้อนโบกมอืลาให้เธอเท่านั้น ผม

จ้องมองอาเจ๊ที่ค่อยๆ หายเข้าไปด้านในอาคาร ก่อนจะเหลอืบมองบกัไออ้อน
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อกีครั้ง

ขณะนี้มนันั่งอยู่ตรงเก้าอี้ใต้ต้นไม้ใหญ่ เหมอืนคยุโทรศพัท์อยู่

“ลอ็กเป้าหมายเรยีบร้อย” ผมพมึพ�า ที่มอืขวาของผมปรากฏละออง

ไฟสอีร่ามขึ้นมา พวกมนัหมนุวนกนัอย่างรวดเรว็จนมรีปูร่างคล้ายกบัวงแหวน

วงแหวนเพลงิสรุยิา

เพยีงแค่ผมขว้างเจ้านี่ไป ทกุสิ่งทกุอย่างภายในรศัมสีามร้อยเมตรนี้กจ็ะ

ตู้ม! เป็นโกโก้ครั้นช์ทันที มั่นใจได้เลยว่าบักไออ้อนมันได้ไปหม้อสาวต่อที่

ขมุนรกแน่นอน

ท�าไมถงึต้องเป็นขมุนรกน่ะเหรอ เพราะผมเชื่อว่าแม้แต่ท่านโคตรบดิา

เคลวนิที่เสวยสขุอยูบ่นสวรรค์กไ็ม่มทีางที่จะรบัวญิญาณของเจ้าเสลดเป็ดนี่ไป

หรอก

“ตายห่านไปซะเถอะไออ้อน จงไปนึกเสียใจต่อในขุมนรกซะที่บังอาจ

มายุ่งกบัเจ๊ตู!” สิ้นค�ากล่าว ผมกเ็ตรยีมตวัขว้างวงแหวนเพลงิสรุยิาแห่งความ

พโิรธนี้ออกไป ทว่า...

“อร้ายยย ท่านไออ้อนนี่นา!”

“ท่านไออ้อนคะ ขอถ่ายรูปคู่หน่อยค่ะ”

“ขอลายเซน็ด้วยค่ะ!!!”

“ได้โปรดจูบผมทคีรบั ท่านไออ้อน!!!”

แค่ไม่กี่วินาทีหลังจากอาเจ๊เดินออกไป ฝูงนักเรียนหญิงนับสิบ (ที่มี

ผู้ชายปนอยู่ในนั้นด้วย) ก็โผเข้ามาห้อมล้อมบักไออ้อนทันทีราวกับรอคอย

จงัหวะนี้อยู่

“เวรเอ๊ยยย...แบบนี้ตูกฆ็่ามนัไม่ได้สฟิะ!” ผมสบถอย่างหวัเสยี

สดุท้ายผมกห็าจงัหวะฆ่ามนัไม่ได้สกัท ีได้แต่เกบ็ความแค้นนี้เอาไว้ ผม

กลบัไปที่บ้านพกัของประธานนกัเรยีนด้วยอารมณ์อนัแสนจะขุ่นมวั

 

ฉัวะ!!! เสียงดังขึ้นพร้อมกับที่ก้อนเนื้อสีแดงสดลอยคว้างกลาง

อากาศ พรบิตา ฉวัะๆๆ!!! มดีอนัแหลมคมได้กรดีผ่านก้อนเนื้อก้อนนั้นนบัครั้ง

ไม่ถ้วนจนเป็นชิ้นเลก็ชิ้นน้อย พวกมนัร่วงสู่พื้นสขีาวอนัโล่งว่าง ชิ้งงงง! มดีที่
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ได้ผ่าเจ้าก้อนเนื้อก้อนนี้คอ่ยๆ วางลง ออร่าแหง่ความอ�ามหติและเกรี้ยวกราด

แผ่ออกมาจากคมมดีมจัจรุาช

ผมมองเศษชิ้นเนื้อตรงหน้า รอยยิ้มอนัแสนจะสะใจค่อยๆ เผยบนหน้า

ผม และวนิาทนีั้นเอง...

“หั่นหมแูค่นี้ถงึกบัต้องลลีาขนาดนั้นเลยเหรอ แล้วเมื่อไหร่เค้าจะได้กนิ

ข้าวสกัทอีะ” เสยีงของลเิวยีท�าเอาผมที่องค์ลงอยู่ถงึกบัหมดอารมณ์

“จ้า รออกีแป๊บหนึ่งน้า” ผมบอกลเิวยีไป ก่อนจะหนักลบัมายุ่งกบัเนื้อ

หมูในจานต่อ

“เฮ้อออ...” ผมถอนหายใจ

โธ่ลิเวีย...พี่จ๋าอุตส่าห์จินตนาการว่า เจ้าเนื้อหมูก้อนนี้เป็นบักไออ้อน

อยู่นะ ไม่น่าพูดขดัเลย

หลงัจากพวกเราสามคน (ผม ลเิวยี อาเจ๊) กนิอาหารเยน็กนัเสรจ็แล้ว 

อาเจก๊เ็รยีกผมไปอบรมทนัท ีส่งผลให้บดันี้ผมนั่งกม้หน้าก้มตาอยูใ่นท่านั่งทบั

ขา โดยเอาฝ่ามอืทั้งสองวางไว้บนตกัอย่างสงบเสงี่ยมเจยีมตวั ที่อยู่บนโซฟา

เบื้องหน้าของผมนั้นคอือาเจ๊ เธอจ้องลงมามองผมด้วยสายตาเฉยีบคม

“เอ่อ...” ผมยกมอื “อย่างน้อยกใ็ห้หนถูอดผ้ากนัเป้ือนนี้ออกก่อนจะได้

ไห...”

“ไม่” ยงัไม่ทนัที่ผมจะพูดจบ เจ๊เธอกต็ดับททนัท ีท�าเอาผมสะอกึ

ไม่อยากบรรยายว่าตอนนี้ผมสวมผ้ากันเปื้อนลายลูกหมีเอาไว้ด้วย 

แหม...พอท�ากบัข้าวเสรจ็ผมดนัลมืถอดออกนี่นา ท�าไงได้เล่า

“รู้ใช่ไหมว่าตวัเองท�าอะไรผดิ” เจ๊ถาม

“อืมมม...หนูท�ากับข้าวเสร็จช้าไปเหรอ” ผมบอกอย่างซื่อๆ ซึ่งพอเจ๊

ได้ยนิดงันั้นกพ็ูดว่า

“ใครบอ...”

“ใช่แล้ว!” เสยีงของลเิวยีดงั ก่อนเธอจะวิ่งแจ้นมานั่งลงตรงโซฟาข้างๆ 

เจ๊ ลเิวยีเองกส็่งสายตาดุๆ  มาทางผมด้วย

“เพราะวาจงัท�าอาหารเสรจ็ช้า เพราะวาจงัมวัแต่เล่นกบัเนื้อหมู วาจงั

ต้องถูกเค้ากบัโยวโกะลงโทษ!” ลเิวยีกล่าวเสยีงเข้ม ท�าเอาผมรู้สกึว่าหน้าซดี
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ไปเลย ผมละสายตาจากลเิวยีก่อนจะค่อยๆ หนัไปมองอาเจ๊ ซึ่งอาเจ๊กพ็ูดว่า

“เอ่อ...มนักค็งจะใช่อยู่นดิๆ เหมอืนกนัละมั้ง แต่หลกัๆ แล้วไม่ใช่เรื่อง

นี้หรอก”

“ไม่ใช่เหรอ” ลิเวียถาม เธอเอียงคอมองเจ๊ด้วยท่าทางน่ารักน่าชัง 

ท�าเอาสัญชาตญาณความเป็นพี่จ๋าของผมพลุ่งพล่าน ถ้าไม่ติดว่าตอนนี้อยู่ 

ต่อหน้าอาเจ๊ละก ็ผมกระโดดกอดเธอไปแล้ว!

“อะแฮ่มมม” อาเจ๊กระแอมไอ เธอหนัมามองผม “เรื่องที่จู่ๆ หนูวาก็

ถอืวสิาสะลงไปในสนามขณะที่เขาท�าพธิมีอบรางวลักนัอยูต่่างหาก แล้วไหนจะ

ท่าทางที่แสดงออกต่อหน้าท่านไออ้อนเมื่อตอนนั้นอกีด้วย มนัไม่ดเีลยนะเข้าใจ

ไหม”

ท่าน...ไออ้อนอย่างนั้นเหรอ นี่เจ๊เรยีกบกันั่นว่าท่านอย่างนั้นเหรอ!!!

ผมของขึ้นอกีครั้ง แล้วหนัขวบัไปมองหน้าเจ๊พร้อมทั้งเตรยีมตวัจะเถยีง

กลบัไปทนัท ีแต่ว่า...

“เอ่อ...หนูขอโทษจ้ะ” ผมต้องพูดเสยีงอ่อนลง เมื่อสบตากบันยัน์ตาสี

แดงฉานที่ลกุวาวคู่นั้นของอาเจ๊

โอเคเจ๊ เลกิท�าตาน่ากลวัใส่หนูแบบนั้นได้แล้ว หนูกลวันะ...

“เฮ้อ...ท่านแม่กพ็ร�่าสอนอยู่เสมอไม่ใช่หรอืไงเรื่องกริยิามารยาทน่ะ”

‘เจ๊ ขนาดคณุพ่อยงัโทร. มาบอกให้หนูฆ่าไอ้กร๊วกนั่นเลยนะ!’

อ่อ เมื่อกี้นี้ผมพูดในใจนะครับ ไม่ได้คิดจะผยองเดชไปเถียงกับอาเจ๊

แต่อย่างใด

“การกระท�าของหนูท�าให้เกียรติของตระกูลเราเสื่อมเสียนะ หรือว่า 

ค�าสอนของท่านแม่มันไม่มีประโยชน์เลย รู้ไหมว่าท่านแม่จะเสียใจแค่ไหน”  

ค�าพูดต่อมาของเจ๊ท�าเอาผมน�้าตาซมึ

เจ๊พอเถอะ พอได้แล้ววว!

“เจ๊เองกผ็ดิหวงัในตวัหนูนะ”

หนูก�าลงัจะร้องไห้แล้วนะ!!! อย่าพูดให้หนูรู้สกึผดิไปมากกว่านี้เลย

บกัไออ้อน เพราะเอง็ เพราะเอง็คนเดยีว!!  เอง็ท�าให้เจ๊ต้องมาผดิหวงั

ในตวัตู แค่นั้นยงัไม่พอ เอง็ก�าลงัจะท�าให้แม่จ๋าของตูต้องมาเสยีใจอกี
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“สงสยัเจ๊คงต้อง...”

“กะ...กเ็จ้าหมอนั่นมนัมายุ่งกบัเจ๊นี่” ค�าพูดของผมท�าเอาเจ๊ชะงกั

“หมื?”

“มนับงัอาจมาจบูมอืเจ๊ ไหนจะมาตามจบีเจ๊อกี” ผมหนัไปสบตากบัเจ๊

ตรงๆ ซึ่งดูเหมอืนว่าเธอจะตกใจกบัสิ่งที่ผมพูดอยู่พอสมควร “หนูกต็้องโกรธ

เป็นธรรมดาอยู่แล้วส”ิ

นัยน์ตาสีแดงฉานคู่งามที่เคยดูเข้มงวดของอาเจ๊เริ่มสั่นไหวเล็กน้อย  

ลเิวยีเองกเ็ช่นกนั เธอได้แต่มองหน้าผมสลบักบัอาเจ๊อย่างงนุงง

“ที่หนวูาท�าแบบนั้น...เพราะคดิว่าทา่นไออ้อนเขามาจบีเจเ๊หรอ” อาเจ๊

ที่นิ่งไปสกัพกัถามผม

“อื้อ!” ผมตอบรบั

“งะ...งั้นเองเหรอ” เธอพมึพ�าด้วยน�้าเสยีงอ่อนลงอย่างเหน็ได้ชดั ไม่รู้

ว่าผมคดิไปเองหรอืเปล่า แต่แก้มของเธอดูเป็นแดงๆ แปลกๆ แฮะ

“ใช่ เพราะแบบนี้ไงหนูเลยไม่พอใจ เพราะแบบนี้ไงหนูเลยโกรธ รู้ไหม

ว่าคณุพ่อได้โทร. มาสั่งให้หนูไปจดัการเจ้าหมอนั่นด้วย!!!”

และผมกโ็ยนความผดิไปให้คณุพ่อซะเลย

เป็นลูกทรพมีาก

“ตะ...แต่เจ๊ไม่ได้คดิแบบนั้นกบัท่านไออ้อนสกัหน่อย เจ๊กแ็ค่...”

“แต่หนูเหน็เจ๊เดนิอยู่ด้วยกนักบัหมอนั่นสองต่อสองด้วย ที่สวนหย่อม

บ้านฟรซีเซอร์!!” ผมยงัไม่ยอมแพ้ ผมต้องท�าให้อาเจ๊รูว่้า ผมไม่ได้ผดิ! มนัเป็น

เรื่องปกตธิรรมดาอยู่แล้วที่คนเป็นน้องชายจะหวงพี่สาวของตวัเอง!

“ก็ตอนนั้น...” เจ๊เงียบเสียง นัยน์ตาของเธอหลุบต�่า ท่าทางของเธอ

ท�าเอาผมจะกลายเป็นบ้า ทั้งๆ ที่ตอนนี้ผมกเ็ริ่มจะบ้าอยู่แล้ว!

นี่แสดงว่าเจ๊เองก็ชอบมันเหมือนกันเหรอหา!!! อ๊ากกก บักไออ้อน  

บกับ้า! เอง็จะมากเกนิไปแล้วนะโว้ยยย!

“เจ๊ไปขอลายเซน็ท่านไออ้อนมาให้หนูวานี่นา”

ความคดิทกุอย่างของผมหยดุชะงกัลงทนัททีี่ได้ยนิประโยคนี้เข้า

เอ๋!?
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“กใ็นสมยัเดก็หนวูาชื่นชอบเดวลิเรนเจอร์สแีดงที่ท่านไออ้อนเคยแสดง

ไม่ใช่เหรอ”

อาเจ๊กล่าว ก่อนจะค่อยๆ ล้วงหยบิบางสิ่งออกจากกระเป๋าเสื้อ มนัเป็น

รูปถ่ายของผมสมยัผมยงัเดก็ ในรูปถ่ายนั้นผมยนืคู่กนักบัรูปปั้นเดวลิเรนเจอร์

สแีดง

ตรงมุมซ้ายด้านหน้ารูปถ่ายมีข้อความเขียนด้วยปากกาเมจิกและ 

ลายเซน็ของบกัไออ้อน

ขอมอบให้แด่ อวาลอน สู้นะครบัน้องชาย^_^

ผมค่อยๆ ยื่นมอืไปรบัรูปถ่ายใบนั้น มอืทั้งสองข้างของผมมนัสั่นระรกิ

ไปหมด

นี่เจ๊จ�าได้ดว้ยเหรอว่าเราชอบตวัสแีดง ทั้งๆ ที่มนักผ่็านมาหลายปแีล้ว

“เจ๊ไม่ได้คดิอะไรกบัท่านไออ้อนเขาสกัหน่อย โธ่...คดิมากไปได้นะเรา

เนี่ย” เจ๊กล่าว เธออมยิ้มเลก็น้อย

ที่แท้เจ๊กท็�าเพื่อเรา

“เจ๊จ๋า!!!” ผมปล่อยโฮ ก่อนจะโผเข้าไปกอดร่างของอาเจ๊ทนัท ีซึ่งเธอ

กด็ูตกใจกบัการกระท�าของผมมาก

“โฮ~ หนูรักเจ๊มากเลย!” ผมออกแรงกอดแน่นขึ้น รู้สึกเหมือนเจ๊

พยายามจะพูดอะไรสกัอย่าง แต่สดุท้ายเธอกย็อมให้ผมกอดอยู่แบบนั้น แล้ว

เอามอืลูบหวัผมด้วย 

ขณะที่ผมร้องไห้เพราะความซึ้งอยู่นั้นเอง...

“แงงง” เสยีงร้องไห้ของลเิวยีกด็งัขึ้น ท�าเอาผมกบัเจ๊ที่กอดกนัอยูช่ะงกั

“เอ่อ ลเิวยี...เป็นอะไรรเึปล่าจ๊ะ” ผมถาม แต่แล้วลเิวยีกเ็ข้ามาสวมกอด

ผมเอาไว้ทนัที

“วาจงัรกัโยวโกะอ่า วาจงัไม่รกัเค้าแล้ว โฮ!” เธอปล่อยโฮ ก่อนจะเงย

หน้ามองผม ดวงตาสเีขยีวมรกตของเธอที่เปรอะเป้ือนด้วยคราบน�้าตาประสาน

กบัดวงตาของผม ใบหน้าอนังดงามและน่ารกัของเธอนั้นราวกบัก�าลงัจะบอก

ว่า ‘อย่าทิ้งเค้าเอาไว้คนเดยีวนะ’

มันท�าให้ผมถึงกับกระอักเลือดทันที (อิย้า~หนูจะน่ารักเกินไปแล้ววว) 
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ผมใช้แขนซ้ายโอบกอดลเิวยีเอาไว้แน่น

“ไม่หรอกลิเวีย ถึงพี่จ๋าจะรักอาเจ๊ก็ตาม แต่พี่จ๋าก็ยังคงรักลิเวียอยู่

เหมือนเดิมไม่มีวันเปลี่ยนแปลง” ผมบอกเธอก่อนจะใช้แขนขวาที่เหลืออยู ่

อกีข้างโอบกอดอาเจ๊เอาไว้ด้วย

“ทั้งสองคน (และคณุแม่) คอืผู้หญงิที่พี่จ๋ารกัมากที่สดุในโลก โฮ~”

พูดเสรจ็ผมกร็้องไห้ออกมา

อย่าว่าผมง้องแง้งนะครบั พวกคณุไม่ใช่ผม พวกคณุไม่มวีนัเข้าใจความ

รู้สึกของผมในตอนนี้หรอกว่ามันเป็นยังไง รู้ไหมว่ามันฟินแค่ไหน!...หมายถึง 

รู้ไหมว่ามนัซึ้งแค่ไหน!!!

 

ในขณะที่ครอบครัวแสนสุขโอบกอดกันด้วยความรักใคร่อยู่นั้น 

อกีด้านหนึ่งที่คฤหาสน์ เดยีร์ บาฮามทุ ณ ห้องพกัของไออ้อน

ชายหนุ่มผู้ที่ได้รบัชื่อว่า เป็นหนึ่งในจอมทพัแห่งโลกปีศาจมองรูปถ่าย

ใบหนึ่งในมอื ในรูปนั้นมเีดก็สาวผมสนี�้าตาลแดงยาวสลวย ผู้มหีน้าตางดงาม

ปานเทพธดิา เธอสวมชดุกโิมโนสส้ีมตวัหร ูผวิกายอนัขาวนวลราวกบัไข่มกุนั้น

ดูราวกบัก�าลงัเปล่งประกาย ขณะยนืคูก่นักบัเดก็หนุม่ผมทองหน้าเถื่อนคนหนึ่ง

ใช่แล้ว คนในรูปกค็อืโยวโกะกบัอวาลอนนั่นเอง

นี่เป็นภาพเมื่อหนึ่งปีก่อน (สมยัที่บกัวามนัยงัเถื่อนอยู)่ ในตอนที่โยวโกะ

เข้าพธิรีบัมอบต�าแหน่งว่าที่เจ้าตระกูลคนต่อไป

ทั้งสองคนไม่ได้หนัหน้ามาทางกล้อง นั่นแปลว่าพวกเขาถูกแอบถ่าย

“คทิซเึนะ ตระกลูอนัแสนเก่าแก่และโด่งดงัแห่งโลกปีศาจ ว่ากนัว่าเป็น

ตระกูลที่ทรงอทิธพิลยิ่งกว่าราชวงศ์แวมไพร์ซะอกี ทั้งไมเคลิที่เรากร็ู้ว่าตวัจรงิ

นั้นเขาคอืใคร...ถ้าเราได้เกี่ยวดองกบัตระกูลนี้ ไม่ใช่แค่เฉพาะโลกปีศาจอย่าง

เดยีว แต่อทิธพิลของเราต้องแผ่ขยายไปถงึแดนสวรรค์ด้วยแน่ๆ” ไออ้อนกล่าว

“ไหนจะอุตส่าห์ได้บังเอิญเจอเธอคนนี้ทั้งที จะให้ปล่อยไปง่ายๆ ได้ 

ยงัไงล่ะ” สายตาของเขายงัจบัจ้องรปูถ่าย “เธอจะต้องเป็นของฉนั...หึๆ ๆ” สิ้น

ค�ากล่าว เขากค็่อยๆ เผยรอยยิ้มอนัเจ้าเล่ห์

เขามแีผนที่จะท�าอะไรกนัแน่



5
คำาถาม

“ว้าววว...สวยจงัเลย!” เดก็หญงิอทุานเบาๆ สายตาเธอจ้องมอง

ท้องฟ้ายามค�่าคนืที่เตม็ไปด้วยพลไุฟอนังดงาม แสงจากพลไุฟอาบไล้เรอืนผม

สเีงนิวาวระยบัของเดก็ผู้หญงิ ผู้งดงามราวกบัเป็นองค์หญงิน้อยในเทพนยิาย 

เธอสวมชดุยูกาตะสขีาวที่แต่งแต้มด้วยลายดอกไม้สชีมพู

คนที่ยนือยู่ข้างๆ กายเธอคอืเดก็ผู้ชายผมทองที่มอีายไุล่เลี่ย เขาเองก็

จ้องมองพลไุฟบนท้องฟ้าเช่นกนั

เดก็ชายค่อยๆ ละสายตาจากพลไุฟแล้วเหลอืบมองรอยยิ้มของเดก็หญงิ

ผมเงินที่อยู่ข้างๆ เขาได้แต่เงียบ ขณะมองรอยยิ้มอันสดใสราวกับดอกไม้ 

แรกแย้มนั่น

ตอนนี้ในใจของเขาคดิอะไรอยู่กนั

“งั้น” เด็กชายเริ่มขยับริมฝีปาก ดูเหมือนกับว่าเขาไม่ค่อยมั่นใจที่จะ

พูดมนัออกไป

“โอกาสหน้า...พวกเรามาดูดอกไม้ไฟด้วยกนัอกีนะ” ประโยคดงักล่าว

ท�าเอาเด็กหญิงผมเงินชะงัก เธอค่อยๆ หันมาในจังหวะเดียวกับที่พลุไฟลูก
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สดุท้ายสว่างวาบบนท้องฟ้า สายตาของทั้งคู่ประสานกนั

“จรงิเหรอ” น�้าเสยีงของเธอฟังดูแปลกใจ รอยยิ้มอนัสดใสเมื่อสกัครู่นี้

ได้จางหายไป นยัน์ตาสฟ้ีาครามเฉกเช่นเดยีวกบัท้องฟ้าในยามเช้าก�าลงัสั่นไหว

ภายใต้นยัน์ตาคู่งามนั้นมนัแฝงไปด้วยความรู้สกึบางอย่าง

ความหวงั...

“จรงิส”ิ เดก็ชายตอบ วนิาทนีั้นเดก็หญงิผมเงนิกเ็ผยรอยยิ้มอนังดงาม

อกีครั้ง

“สญัญานะ” เธอถามเขาย�้า นยัน์ตาที่เคยดูสั่นไหวกลบัเปล่งประกาย

เจดิจรสั เธอยื่นมอืขวาไปหาเดก็ชายผมทองที่อยู่เบื้องหน้าพร้อมกบัชูนิ้วก้อย

“อื้อ” เด็กชายอมยิ้ม เขาใช้นิ้วก้อยของเขาคล้องกับนิ้วก้อยของเธอ 

เอาไว้

มนัคอืการเกี่ยวก้อยสญัญา

“หนูสญัญา” เขากล่าว “เทยีร์”

 

กริ๊งงง! เสียงนาฬิกาปลุกบนโต๊ะใกล้ๆ กับเตียงนอนดังขึ้น ส่ง

ผลให้เดก็สาวที่นอนหลบัอยูน่ั้นค่อยๆ ลมืตา เธอเอื้อมไปปิดนาฬิกาปลกุ ก่อน

จะลกุขึ้นจากเตยีงช้าๆ เผยใหเ้หน็ชดุนอนกระโปรงลายลกูไมส้ขีาวบรสิทุธิ์ ผวิ

กายอันขาวนวลราวกับไข่มุกและทรวดทรงองค์เอวที่โค้งเว้า ดูทั้งน่ารักและ

เซก็ซี่ในเวลาเดยีวกนั 

สมแล้วที่เธอได้รบัชื่อว่าเป็นองค์หญงิแห่งแดนสวรรค์

เด็กสาวพาร่างบางของเธอไปยังระเบียงห้อง มองท้องฟ้าในยามเช้า

ด้วยแววตาเหม่อลอย

“ท�าไมจู่ๆ เราจึงได้ฝันถึงเรื่องเมื่อตอนนั้นนะ” เธอพึมพ�า แสงสว่าง

จากดวงอาทิตย์ยามเช้าท�าให้ผมสีเงินยาวสลวยของเธอเปล่งประกายงดงาม 

เดก็สาวก้มมองจี้ตรงคอ เอื้อมมอืมาแตะมนัเบาๆ

ภาพของเดก็ชายในฝันได้ปรากฏขึ้นมาให้เธอเหน็ในหวัอกีครั้ง

‘สญัญานะ’

‘หนูสญัญา...เทยีร์’
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“นั่นสนิะ” เธอกล่าวกบัตวัเองเบาๆ รอยยิ้มอนังดงามยงัคงปรากฏให้

เหน็เหมอืนดั่งเช่นทกุครั้งที่นกึถงึภาพของเขาคนนั้น แต่ว่า...

“กเ็ขาไม่อาจจะจ�ามนัได้นี่นา”

ในคราวนี้รอยยิ้มกลบัแฝงด้วยความรู้สกึอนัแสนเศร้า

 

“บ้าอะไรวะเนีย่...” ผมพมึพ�า ขณะมองพาดหวัข่าวตวัโตๆ กลาง

หน้าหนงัสอืพมิพ์ของโรงเรยีนเซราฟิม

เดอืด! ซสิค่อนอาละวาดกลางพธิมีอบรางวลั

ผมพลกิไปอ่านเนื้อหาหน้าถดัไปทนัที

คทิซเึนะ อวาลอน ทายาทจิ้งจอกเก้าหางผู้แสนโด่งดงัแท้จรงิแล้วเป็น

ซสิค่อน (โรคหลงพี่สาว/น้องสาวอย่างรนุแรง)

“ตูไม่ได้เป็นซสิค่อนโว้ยยยย!” ผมโวยวาย

ใช่แล้วครบั ถงึผมจะเป็นคนตดิพี่สาวไปหน่อยกเ็หอะ (เอ่อ...ไม่หน่อย

กไ็ด้) แต่ผมกไ็ม่ได้เป็นซสิค่อนนะ! ผมเป็นโลลคิ่อนต่างหากกก!!! ไม่ใช่ส ิผม

ไม่ได้เป็นมนัทั้งคู่นั่นแหละ! ทกุๆ ท่านได้โปรดเชื่อผมเถอะ!!!

“...”

เฮ้อออ...ไม่เชื่อกแ็ล้วแต่นะครบั ถอืว่าผมบอกไปแล้ว

ผมก้มลงมองเนื้อหาต่อ

จากสหีน้าและแววตาที่เหน็ไดช้ดัในขณะประจนัหน้ากบั ลอรด์ไอออ้น 

เดยีร์ บาฮามทุ เพื่อไม่ให้เข้าไปใกล้คทิซเึนะ โยวโกะ ผู้เป็นพี่นั้น ถอืเป็นสิ่ง

ยนืยนัได้เป็นอย่างดี

“โอ...นี่หน้าตตูอนนั้นมนัเถื่อนขนาดนี้เลยเหรอ” ผมมองดภูาพใบหน้า

ของตวัเองที่โผล่อยู่ในหน้าหนงัสอืพมิพ์

เป็นหน้าที่เถื่อนมาก สายตาโคตรเอาเรื่อง อย่างกบัจะไปฆ่าใครสกัคน

แน่ะ

“อมืมม...ไม่ได้เหน็หน้าเถื่อนๆ ของตวัเองแบบนี้มานานแล้วแฮะ ครึ่งปี

ได้แล้วมั้ง” ผมละสายตาจากหนังสือพิมพ์ ก่อนจะเงยหน้ามองเพดานเพื่อ 

ร�าลกึความหลงั
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สมยัช่วงผมอยู่ม.ต้น เป็นเพราะผมชอบท�าหน้าบึ้งแบบนี้หรอืเปล่านะ 

คนอื่นๆ เขากเ็ลยมองว่าผมเถื่อน ทั้งที่จรงิๆ แล้วผมออกจะน่ารกัใสๆ บ้องแบ๊ว

ขอร้องครบัอย่าเพิ่งอ้วกออกมาตอนนี้ ไม่เสยีดายอาหารที่เพิ่งกนิมารไึง

“ใครมนัเป็นคนเขยีนสกู๊ปข่าวนี้วะ” ผมเลื่อนสายตาลงมามอง

ราวี่ เค้นท์ ปีหนึ่งบ้านฟรซีเซอร์ ชมรมหนงัสอืพมิพ์เซราฟิม

“ไอ้บ้านี่อกีแล้ว?” ผมหงดุหงดิ

บักราวี่ที่ว่านี่เป็นนักเรียนใหม่ที่ย้ายมาตอนเทอมสอง ประจ�าอยู่บ้าน

ฟรซีเซอร์ ส่วน ‘เค้นท์’ นี้เป็นนามสกลุมนัครบั ผมอยากถามมนัอยู่เหมอืนกนั

ว่ามันเป็นญาติกับพี่คลาร์ก (จากเรื่องซูเปอร์แม้นแมน) หรือเปล่า นามสกุล 

เค้นท์ เหมอืนกนัเลย หรอืว่าแค่บงัเอญิหว่า

“เดี๊ยะๆ บงัอาจมาใส่ร้ายว่าตูเป็นซสิค่อน เดี๋ยวปั๊ด...”

“วาจงัก�าลงัคยุกบัใครอยู่ในห้องส้วมเหรอ” เสยีงของลเิวยีที่ดงัขึ้นมา

ท�าเอาผมชะงกั

ผมเงยีบพกัหนึ่งก่อนจะตอบเธอกลบัไป “เอ่อ เปล่าหรอกจ้ะ”

“เฮ้อออ” ผมถอนหายใจ พร้อมกบัหนัมาอ่านหนงัสอืพมิพ์แล้วท�าธรุะ

ของตวัเองต่อ

“...”

ถูกต้องแล้วครับทุกท่าน บัดนี้ผมนั่งส้วมตอนเช้าอันเป็นกิจวัตรอยู่

นั่นเอง!

แหม ก็นะ จะให้ผมทนนั่งมองทัศนียภาพภายในห้องส้วมอยู่เฉยๆ 

อย่างนั้นเหรอครบั แบบนั้นมนักเ็ซง็เป็ดแย่ส ิ ผมจะบอกอะไรให้นะ การรู้จกั

ใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์แบบนี้ละ ที่เป็นเคลด็ลบัท�าให้ผมเรยีนหนงัสอืเก่ง 

ยกตวัอย่างง่ายๆ กก็ารอ่านหนงัสอืพมิพ์ขณะนั่งส้วมนี่แหละครบั!

น้องๆ หนูๆ ลองกลับไปท�าตามดูกันได้ อ่านหนังสือขณะนั่งส้วมนี่มี

ประโยชน์มากเลยขอบอก ดีกว่าเอาโทรศัพท์มือถือไปกดเล่นเป็นไหนๆ (เกิด

ตกส้วมพงัขึ้นมาผมไม่รู้ด้วยนะ)
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วันนี้พวกเรามีการเรียนการสอนตามปกติ  ระหว่างที่ผมเดินไป

เรยีนในคาบเช้าอยู่นั้น กเ็หลอืบไปเหน็ใครบางคนเข้า

เทยีร์ ไม่ส.ิ..ตอนนี้ต้องเรยีกว่ามเีทยีร์สนิะ

เธอยนืคยุอยูก่บัสาวสวยบ้านมลิเลอร์คนหนึ่ง ดจูากท่าทางและพวงแก้ม

ที่ขึ้นสหีน่อยๆ นั่นกร็ู้ได้เลยว่าแม่สาวคนนี้จะต้องเป็นแฟนคลบัของเทยีร์แน่ๆ

ยงัเสน่ห์แรงเหมอืนเดมิเลยน้า

“โย้ว อรณุสวสัดิ์มเีทยีร์” ผมยิ้มทกัทายขณะเดนิไปหา เทยีร์ช�าเลอืง

มองทางผม แม่สาวบ้านมลิเลอร์ที่คยุอยู่กห็นัมามองที่ผมด้วย

ไม่รู้ว่าผมคดิไปเองหรอืเปล่า แต่สายตาคณุเธอดูจะไม่พอใจแปลกๆ

อะไรกนัครบัแม่คณุ? กร็ู้ๆ  อยูว่่าในที่นี้เทยีร์มสีถานะเป็นผูช้าย และผม

กเ็ป็นเพื่อนเธอ การที่ผมจะเข้าไปทกัทายเธอตามประสาเพื่อนมนัผดิตรงไหน 

คณุสเิป็นใครไม่ทราบหา!? ถงึได้มาตซีี้เพื่อนผมแบบนี้!

“...”

เฮ้อออ...รู้สกึช่วงนี้เหมอืนผมจะหาเรื่องพาลไปทั่วเลยแฮะ สาเหตตุ้อง

เป็นเพราะบกัไออ้อนแน่ๆ

“สวัสดีครับ คุณวา” เทียร์หันมายิ้มทักทายผมตอบ ก่อนจะกลับไป 

พูดคยุกบัผู้หญงิคนนั้นต่อ

หอื?

ผมชะงกัฝีเท้าลง

“โอ๊ะ โอ้...” ผมอ�้าอึ้งเลก็น้อย

นี่ผมมาขดัจงัหวะอะไรเธอรเึปล่านะ

“เอ่อ แล้วนี่...” ผมจะชวนเทยีร์คยุต่อ แต่แล้วเสยีงของชายคนหนึ่งก็

ดงัขึ้นมา

“ไงวา” เจ้าของเสียงคือเฟอร์บี้ ซึ่งเดินมาด้วยกันกับแอ๊บโบ้ว (หรือ 

อกีชื่อที่แฟนมนัเรยีกกค็อื ‘แอ๊บบี้’ นั่นเอง)

เฟอร์บี้ แอ๊บบี้ เคลวี่...อย่างที่เคยบอกไปครับ นี่มันรวมแก๊งดาว (?) 

บ้านวนิเทอร์ชดัๆ!

“หวดัดทีั้งสอ...เฮ้ย!? แอ๊บโบ้ว!? นั่นมนัเกดิอะไรขึ้นกบัหวันายวะ!” ผม
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โพล่งเสยีงดงั เมื่อเหน็ว่าผมบนศรีษะเกรยีนๆ ของแอ๊บโบ้วถกูแต่งแต้มไปด้วย

สสีนัมากมายถงึเจด็สี

รู้จักสายรุ้งกันอยู่ใช่ไหมครับ? นั่นแหละ แบบนั้นเลย! มันเล่นย้อมสี

ผมบนหวัของตวัเองเป็นลายทางแบบสรีุ้ง!

วนันี้เอง็อารมณ์ไหนวะเนี่ยแอ๊บโบ้ว!

ไม่ใช่แค่ผมเท่านั้นที่ตกใจ เหล่านกัเรยีนคนอื่นๆ ที่เดนิอยู่ต่างกห็นัมา

ที่เจ้าแอ๊บโบ้วเช่นกนั เทยีร์กบัแม่สาวคนนั้นกย็งัหนัมามอง

“เบื่อๆ น่ะ เลยอยากลองเปลี่ยนแนวดบู้าง” แอ๊บโบ้วตอบอย่างไม่ใส่ใจ 

สหีน้าของมนัดูเฉยเมยมาก

แอ๊บโบ้ววว! นี่เอง็ไปเอาความมั่นใจแบบนี้มาจากไหน! ถ้าเป็นตนูี่คงจะ

กลายเป็นบ้าตั้งแต่เหน็ภาพตวัเองสะท้อนในกระจกแล้ว และที่เปลี่ยนทรงผม

ใหม่นี่เป็นเพราะเบื่องั้นเรอะ!

“เหอๆ แวบแรกที่เหน็ฉนัเองกถ็งึกบัอึ้งไปเลย ยอมรบัในความ ‘มั่น’ 

ของนายจรงิๆ แอ๊บโบ้ว” เฟอร์บี้หวัเราะแห้งๆ 

“จะไปแคร์อะไร ยงัไงๆ ซะฉนัมนักห็ล่ออยู่แล้วนี่ ไม่ว่าจะตดัทรงไหน

คนหล่อมนักย็งัหล่ออยูว่นัยงัค�่านั่นแหละ” แอ๊บโบ้วพดูเรยีบๆ แล้วล้วงไปหยบิ

แตงกวาในกระเป๋าเสื้อ ก่อนจะน�ามาเคี้ยว

“...”

ผมนี่...อึ้งไปเลย

ถงึผมจะเป็นโรคขี้โม้และหลงตวัเองมากแคไ่หน แต่ผมว่าผมกย็งัไมไ่ด้

ครึ่งของเจ้ากปัปะหวัสายรุ้งคนนี้เลยด้วยซ�้า

กริ๊ง!!! เสียงออดคาบแรกดังขึ้น ส่งผลให้พวกนักเรียนที่หยุดมองเจ้า

แอ๊บโบ้วอยู่นั้นต่างพากนัแยกย้ายเข้าห้องเรยีนของตวัเองทนัที

“โอ๊ะ! ไปกนัเถอะพวกเรา” เฟอร์บี้เอ่ย ผมพยกัหน้ารบั แล้วหนัไปหา

เทยีร์เพื่อจะบอกลาเธอ

“แล้วเจอกนันะมเีทยีร์”

“ครบัผม แล้วเจอกนัครบัคณุวา คณุเฟอร์บี้ คณุแอ๊บโบ้ว” เทยีร์หนัมา

ส่งยิ้มเลก็น้อยเป็นเชงิตอบรบั ก่อนจะหนัหลงัเดนิจากไป
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“โว้วว แม้แต่คุณหนูรูบี้ก็ยังหลงเสน่ห์เจ้ามีเทียร์แฮะ สุดยอดจริงๆ” 

เฟอร์บี้กล่าวลอยๆ

“งั้นเหรอ” ผมตอบเบาๆ ขณะยนืมองแผ่นหลงัของเทยีร์ที่ค่อยๆ ไกล

ออกไปด้วยความรู้สกึแปลกๆ

คาบเช้านี้ของบ้านวินเทอร์เป็นวิชากายวิภาคศาสตร์ สอนโดย

อาจารย์ดีโด้ เฮจน์ หนึ่งในอาจารย์ประจ�าบ้านมิลเลอร์ อาจารย์คนนี้ก็เป็น

เทวทตูเหมอืนกบัอาจารย์แคสเตอร์ แตกต่างกนัตรงที่...เอ่อ จะเรยีกว่ายงัไงล่ะ 

ของอาจารย์ดีโด้จะดูเหมือนพวกเนิร์ดพวกหนอนหนังสือมากกว่า ใส่แว่นตา

โตๆ ตวัสูงๆ ผอมๆ ซ�้ายงัหวัล้านอกีด้วย

เทวทูตดีโด้ ผมเองก็นึกไม่ถึงว่าในชีวิตนี้จะได้ยินเทวทูตที่มีชื่อแบบนี้

จรงิๆ เหมอืนกนั เป็นชื่อที่น่ารกัมาก แต่ถงึยงัไงกค็งจะไม่น่ารกัเท่าออร์คที่ชื่อ

เฟอร์บี้หรอก

ในขณะที่คาบนี้พวกบ้านมิลเลอร์ไปเรียนกับอาจารย์แคสเตอร์ใน

ศาสตร์ของการใช้ผลึกธาตุ พวกผมที่อยู่บ้านวินเทอร์จึงได้มาเรียนวิชา

กายวภิาคศาสตร์ที่ชั้นเรยีนของบ้านมลิเลอร์แทน

ไม่งงใช่ไหมครบั คอืบางวชิาพวกเรากเ็ดนิไปเรยีนที่บ้านอื่นด้วยน่ะ

ระหว่างที่อาจารย์ดโีด้สอนเรื่องลกัษณะโครงสร้างเบื้องต้นของสตัว์อสรู

สกัชนดิอยู่ ผมกน็ั่งหมนุปากกาในมอืเล่นไปพร้อมๆ กบัเหม่อมองไปทางนอก

หน้าต่าง

สิ่งที่อาจารย์ดโีด้สอนนั้นมนัไม่ได้เข้าไปในหวัผมเลย เป็นเพราะว่าผม

ใจลอยนกึถงึใครบางคนอยู่ ส่วนใครบางคนที่ว่า...

“เป็นอะไรของเขาน้า” ผมพมึพ�า ภาพของเทยีร์ที่เพิ่งเจอกนัเมื่อไม่นาน

นี้ผดุขึ้นมาในหวัผม

เทยีร์ยงัคงยิ้มให้ผมดั่งเช่นทกุๆ ครั้ง แต่...ผมรู้สกึเหมอืนกบัว่าคราวนี้

รอยยิ้มนั้นมนักลบัมบีางสิ่งบางอย่างต่างไปจากเดมิ

“เธอโกรธอะไรเรารเึปล่าหว่า นี่ตูเผลอไปท�าอะไรเอาไว้อกีเนี่ย”

ไม่ใช่แม้แต่เทียร์เองก็จะต่อยผมเหมือนกันเหรอ ทรีนีตี้ก็คนหนึ่งแล้ว 
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ไหนจะองค์หญงิบกัเอ้ก...หมายถงึองค์หญงิลลิธิอกี

“หรือว่า...” ผมเบิกตากว้าง บัดนี้ผมรู้แล้วว่าอะไรคือสาเหตุที่ท�าให้

พฤตกิรรมของเพื่อนสมยัเดก็ผมเปลี่ยนไป

“เธอจะเป็นวนันั้นของเดอืน!” ผมกล่าวเสยีงดงัพร้อมกบัดดีนิ้วดงัเป๊าะ

ใช่แล้ว ต้องใช่แน่ๆ เทยีร์เองกใ็กล้จะสบิหกปีแล้วนี่เนอะ ถอืว่าโตเป็น

สาวแล้ว (แถมยงัสวย+หล่อกว่าผมด้วย) ไม่แปลกที่เดก็ผู้หญงิอย่างเธอจะมี

อารมณ์ขึ้นๆ ลงๆ แบบนั้นได้ แสดงว่าเมื่อวานนี้ทรนีตีี้กบัองค์หญงิลลิธิกค็งจะ

เป็นเหมอืนกนัสนิะ

“คอื...เมื่อกี้คณุวาตะโกนอะไรออกมานะคะ” เสยีงของเดก็สาวที่ดงัขึ้น

ส่งผลให้ผมชะงกักกึ เจ้าของเสยีงคอือลัเวล องค์หญงิแห่งแดนเอเวอร์แลนด์ 

ผมลมืไปว่าเธอนั่งอยูข้่างๆ อลัเวลมองผมด้วยสายตาแปลกๆ ไม่ใช่แค่เธอ ทกุๆ 

คนในห้องต่างหนัมามองผมกนัหมด รวมถงึอาจารย์ดโีด้

“เมื่อกี้ฉันได้ยินนายตะโกนออกมาว่า ‘หรือว่าเธอจะเป็นวันนั้นของ

เดอืน!’ ด้วยละ” นูอทิี่นั่งถดัไปกล่าวเสรมิ

“ใช่ แถมตะโกนออกมาด้วยน�้าเสยีงและสหีน้ามั่นใจอกีด้วย” คราวนี้

เป็นเสียงของ บักสตีฟ ดอว์ซั่น ผู้เป็นหัวหน้าห้อง มันเองก็นั่งอยู่ใกล้ๆ ผม

เหมอืนกนั

ฉบิหายแล้วไง...ลมืไปเลยว่าตูก�าลงัเรยีนอยู่

ผมกวาดตามองไปรอบๆ สิ่งที่เห็นอยู่ในตอนนี้ก็คือ ดวงตานับร้อยคู่

ก�าลงัจ้องมาที่ผม ทั้งหมดพากนัมองเหมอืนกบัว่าผมเป็นตวัประหลาด

แถมยงัเป็นตวัประหลาดโรคจติซะด้วย

จะแถว่ายงัไงดเีนี่ย คดิสวิาคดิซี่! หวัสมองระดบันายมนัต้องคดิหาทาง

แก้เรื่องขี้ปะติ๋วแค่นี้ได้อยู่แล้ววว

“บะ...บ้าเหรอออ ฉนัตะโกนบอกอาจารย์ออกไปว่า ‘หรอืว่ามนัจะเปน็

เพราะเรื่องนั้น’ ต่างหากเล่า!”

เป็นไง เนยีนไหมครบั

“ไม่เนยีน” เสยีงของบกัสตฟีดงัแว่วขึ้นมา

บักสตีฟ นี่เอ็งอ่านใจตูได้ด้วยเหรอ เดี๋ยวก่อนสิ สรุปว่ามันไม่เนียน 
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จรงิๆ ใช่ไหม!

“แต่เมื่อกี้ฉนัได้ยนิค�าว่า เธอกบัเดอืน ด้วยนะ” นูอยิงัไม่เลกิ

นูอจิ๋า...นี่เธออยากจะให้เพื่อนของเธอต้องหมดอนาคตเหรอจ๊ะ

“เฮ้อออ นี่เธอคดิว่าฉนัเป็นคนแบบนั้นเหรอนูอ ิเศร้าใจนดิๆ แฮะ” ผม

กล่าวเสยีงอ่อน พร้อมกบัท�าหน้าเศร้าให้เธอเหน็ ซึ่งพอนูอไิด้ยนิดงันั้น

“ปละ...เปล่า ไม่ใช่สักหน่อย” เธอตอบเบาๆ ก่อนจะก้มหน้างุดลง  

ไม่ใช่แค่นูอเิท่านั้น อลัเวลเองกเ็หมอืนกนั

“นั่นสคิะ สงสยัพวกฉนัคงจะฟังผดิไปเองแหละค่ะ”

รู้สกึว่าตวัเองดูชั่วยงัไงกไ็ม่รู้แฮะ

“แต่ว่าฉัน...” บักสตีฟเจ้าเก่าก�าลังจะเอ่ยปาก แต่ผมหันไปส่งยิ้ม 

(มจัจรุาช) ให้เสยีก่อน เป็นรอยยิ้มที่อ่านได้ว่า ‘ไม่จบใช่ไหม’

สดุท้าย สตฟี ดอว์ซั่น ผู้เป็นหวัหน้าห้องกย็อมเงยีบลงแต่โดยด ี(?)

ผมหนัไปมองหน้าอาจารย์ดโีด้ เหงื่อเมด็โตค่อยๆ ปรากฏขึ้นมาที่ขมบั

ของผม

มนัจะยากกต็รงนี้แหละ จะแถยงัไงต่อล่ะ เมื่อกี้อาจารย์แกพดูเรื่องอะไร

ยงัไม่รูเ้ลย ประโยคสดุท้ายรูส้กึจะได้ยนิว่าอาจารย์แกจะถามเรื่องอะไรสกัอย่าง

ที่เกี่ยวกบั ปีศาจ ทวยเทพ และลูก

“ขอรบกวนฟังค�าถามใหม่อีกสักรอบจะได้ไหมครับอาจารย์? เรื่อง 

เมื่อกี้ท�าผมตกใจน่ะครบั สตเิลยกระเจงิหายไปหมด ต้องขออภยัจรงิๆ ครบั” 

ผมท�าเสยีงเศร้า

คราวนี้แหละโคตรเนยีนรบัรอง! แกล้งตหีน้าเศร้าเข้าไว้บกัวาเอ๋ย!!

อาจารย์ดโีด้ถอนหายใจ “อาจารย์ถามว่า นกัเรยีนรูไ้หมว่าเพราะอะไร

ถงึไม่เคยมลีูกครึ่งเทพครึ่งปีศาจปรากฏเลย” 

ค�าพูดของอาจารย์ท�าให้ผมที่ตหีน้าเศร้าอยู่นั้นถงึกบัชะงกั

ลูกครึ่งเทพครึ่งปีศาจ?

“ขนาดสตัว์บางประเภท สตัว์อสรู หรอืแม้แต่พวกมนษุย์เองกย็งัมพีวก

ลูกครึ่งได้เลย แล้วท�าไมจึงไม่มีลูกครึ่งเทพครึ่งปีศาจ...ลูกที่ใช้พลังได้จากทั้ง

สองสายเลอืด” อาจารย์ดโีด้คลี่ยิ้มบาง นกัเรยีนทกุคนในห้องยงัคงหนัมองผม
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เป็นตาเดยีว ความเงยีบงนัค่อยๆ เข้ามาปกคลมุไปทั่วบรเิวณ

“ไหนเธอลองบอกอาจารย์มาซอิวาลอน...ว่ามนัเป็นเพราะอะไรกนั”


