
Bell 1
สาส์นท้ารบเทพธิดาสีนิล

- Sport Days -

“เจ้าจะปกป้องข้าตามท่ีสัญญาไว้กับท่านพ่อท่านแม่ 
ใช่หรือเปล่า” หญิงสาวผมสีนิลเอ่ยเสียงสั่นเครือ

แขนแข็งแรงในอาภรณ์ด�าสนิทโอบกอดเธอแนบแน่น 
เดก็หนุ่มเอ่ยเสยีงมัน่คงว่า “ข้าสญัญา จะไม่มสีิง่ใดท�าอันตราย
เจ้าได้ ข้าจะปกป้องเจ้าอย่างสุดความสามารถ จะไม่ทิ้งให้เจ้า
ต้องเดียวดายตราบจนวาระสุดท้าย”

เธอสะอืน้เบาๆ ริมฝีปากคลีเ่ป็นรอยย้ิมแฝงความปวดร้าว 
“แม้ข้าจะสญูเสยีทกุอย่าง แต่ข้ากย็งัมเีจ้า จะมเีจ้าเสมอใช่ไหม 
ลูซาเฟล...”

ท่ามกลางหมู่บ้านที่มีซากอาคารที่พังทลายจนไม่เหลือ
เค้าเดมิและร่างปีศาจไร้ลมหายใจนบัสบิตน สองร่างยนืตระกอง
กอดกันแนบแน่น ปีกสีด�าสองคู่บนแผ่นหลังคล้ายจะโอบกอด
กันและกนัเอาไว้ เสยีงกระซบิของเดก็หนุม่ก้องกงัวานในความ
สงัด

“ใช่...ตลอดไป”
ตลอดไป...
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แต๊งๆ แต๊งๆ
เสยีงระฆงัเตือนว่ารถไฟโดยสารความเรว็สงูก�าลงัจะแล่น

เข้าเทยีบชานชาลาท�าให้ผมทีเ่ผลอนัง่หลบัสะดุง้ตืน่จากความฝัน
“นึกว่านายจะได้หลับต่ออีกหน่อยแท้ๆ” เสียงใสของโรส 

โรเซเลีย คอร์วินัส เพื่อนสนิทแต่วัยเยาว์ดังขึ้นจากที่นั่งข้างๆ
“อือ..” ผมขยี้ตาอย่างงัวเงีย พอสูดหายใจเข้าก็ได้กลิ่น

หอมอ่อนๆ ทีช่วนให้อยากเข้าไปซกุอยู่ใกล้ๆ สมองอืดๆ ใช้เวลา
นานทีเดียวกว่าจะคิดออกว่าผมก�าลังเอียงหัวซบไหล่เธออยู่

“อ๊ะ! ขอโทษนะโรส เสือ้ยบัหรือเปล่า” ผมรบีเด้งตวัออก
มาทันที ผมนี่มันเลวจริงๆ ทั้งที่นั่งอยู่กับโรส แถมยึดไหล่เธอ
เป็นหมอนแท้ๆ ยังฝันถึงผู้หญิงอ่ืนอีก โรเซเลียส่งย้ิมให้ผม
อย่างไม่ถือสา แม้จะสวมชุดพละของวิทยาลัยฟอร์นเบิร์ก เธอ
กยั็งดสูวยสะดดุตาเสยีจนผูโ้ดยสารทีเ่ดนิเข้าออกรถไฟมองกนั
จนเหลียวหลัง 

“นดิเดยีวไม่เป็นไรนี”่ เธอหัวเราะพลางกมุมอืผมไว้หลวมๆ 
ดวงตาสแีอเมทสิต์พราวระยับอย่างอารมณ์ด ีผมหางม้าสชีมพู
อ่อนยาวสลวยปัดถูกแขนผมอย่างจงใจ “ก็ไม่แปลกส�าหรับคน
เป็นแฟนกันไม่ใช่เหรอ”

ปุ้ง! มิเตอร์ความอายของผมระเบิดไปเรียบร้อย
แฟน! คนรัก!

พูดค�านั้นออกมาทีไรผมก็เขินจนกลายเป็นไอ้โง่ทุกครั้ง
เลย แล้วท�าไมโรสถึงเป็นฝ่ายยิ้มเหมือนก�าลังแหย่ผมล่ะ เธอ
ไม่เขินเลยหรือแค่สนุกที่ได้แกล้งผมกันแน่ 

แต่ว่า...ยังไงก็เขินอยู่ดี! ถึงภายนอกจะดูไม่ต่างกับเมื่อ
ก่อน แค่เตมิสถานะเข้าไปอกีอย่าง กท็�าให้ใจทีเ่ต้นตุม๋ๆ ต้อมๆ 
ตลอดเวลาแทบจะระเบิดตูมออกมาจากอกทุกสิบนาที
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โรสเอียงคอแล้วถามย้ิมๆ ว่า “หรือนายคิดว่าแค่เพื่อน

สนิทก็พอ”
กระแสด�ามืดแล่นขึ้นสมองผมทันที ผมขยับมือประสาน

กบัเธอแน่น สบตาเธอตรงๆ อย่างฉนุนดิๆ “อย่าล้อเล่นแบบนัน้
นะ”

โรสหัวเราะเบาๆ นิ้วเรียวยกจิ้มหน้าผากผมทีหนึ่ง 
“ปฏิกิริยาของนายตลกออก เลยอดไม่ได้”

“อย่าแกล้งฉนับ่อยๆ ส ิไม่งัน้โกรธจรงิๆ ด้วย” ล้อเล่นกบั
ความรู้สึกของผมบ่อยๆ ได้ยังไง ผมยิ่งไม่ค่อยอยากแสดงตัว
เป็นคนขี้หึงขี้หวงอยู่ด้วย

“โอเค ไม่แกล้งแล้ว” เธอยิ้มหวานอย่างมีนัยว่าการแหย่
ผมคงเป็นหนึ่งในงานอดิเรกของเธออย่างถาวรไปแล้ว น่าเศร้า
ชะมัด แต่ก็เอาเถอะ ถ้าเป็นโรส ผมยอมได้หมดนั่นแหละ

ดูภายนอกแล้วพวกคุณอาจไม่เชื่อว่า เด็กตัวเล็กที่เตี้ย
เกินกว่าจะอายสุบิเจ็ด (และไม่สงูข้ึนเลยแม้แต่เซนตเิมตรเดยีว
ในสองปีที่ผ่านมา) อย่างผมไม่ใช่มนุษย์ธรรมดา

เคยได้ยินนิทานเกี่ยวกับผู้กล้าปราบมารไหมล่ะครับ ตัว
เลวท่ีน่ังหัวเราะอยู ่บนบัลลังก์หน้าตาชั่วร้ายนั่นแหละคือ 
ค�าอธิบายวิญญาณผมอย่างดีที่สุด 

ผมคือร่างกลับชาติมาเกิดของอดีตจอมมารสุดโฉดชั่ว
ทีแรกผมเองก็ไม่อยากเช่ือครับถ้าไม่ใช่เพราะมีปานด�า

หกปีกบนหลังต�าตาอยู่ทุกวันนี้ ตอนเด็กๆ ผมเคยภาวนาด้วย
ซ�า้ว่า ‘ขอให้เรือ่งนีเ้ป็นแค่ต�ำนำนบ้ำๆ’...แต่ไม่ได้ผล ความจรงิ
ก็ยังเป็นความจริงอยู่วันยังค�่า ไม่ว่าผมจะชอบหรือไม่ก็ตาม

ถ้าไม่ได้พ่อแม่ช่วยไว้ละก็ ปู่ย่าตายายผมคงไม่ได้ท�าแค่
ร้องกรี๊ด แต่น่าจะเอาขี้เถ้ายัดปากผมตายไปตั้งแต่เกิดแล้ว คง
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เพราะตกใจและระแวงข้ึนสมอง จนทุกวันนี้พ่อแม่เลยไม่ค่อย
ติดต่อกับปู่ย่าเท่าไร ผมเคยเจอหน้าพวกเขาแค่ไม่ถึงสองครั้ง 
และเชื่อผมเถอะ...แค่นั้นก็เกินพอแล้ว

เมื่อวันเกิดปีท่ีสิบเจ็ดของผมมาถึง ผมก็หนีจากค�าสาป
และอดีตชาติของตัวเองไม่ได้อีกต่อไป ราชามารในตัวผม... 
ไม่สิ ผมก�าลังกลายสภาพเป็นจอมมารทีละน้อย 

ระฆงัแห่งการไล่ล่าดังข้ึนตัง้แต่วนิาทีนัน้ กลุม่มนุษย์และ
อมนุษย์ที่เกลียดชังอดีตจอมมารทรราชไร้พ่ายก็เริ่มออกตาม
หาผมอย่างบ้าคลัง่ ต่างฝ่ายต่างมุ่งม่ันจะชิงเด็ดปีกก่อนท่ีผมจะ
แกร่งพอที่จะกลับมาทวงบัลลังก์

อ่านมาถงึตรงน้ีคงดเูหมอืนผมอยากเป็นราชาปีศาจสนิะ
ครับ...แต่ว่าไม่เลยครับ ถ้ามีตัวเลือกละก็ผมอยากจะคว้าโรส
แล้วเผ่นไปให้ไกลสุดขอบโลกด้วยซ�้า เสียแต่ว่าผมถูกสาปอยู่

ค�าสาปไม่ได้อยู่ที่ร่างกายของเซลริค เรมิงตัน แต่อยู่ใน
วิญญาณ จอมมารตนปัจจุบันสาปผมในอดีตไว้ว่า ‘จะต้องไร้

พลัง ไร้บริวำร ไม่ฉลำดขำดสมอง และดวงซวยซ�้ำซ้อนจนไม่

อำจกลับมำทำบรัศมีเขำได้อีกเลย’

ถ้าด�าเนินชีวิตโดยไม่สนใจค�าสาปหรือไม่คิดจะต่อสู้ ผม
คงจะอายุสั้นเหมือนอดีตชาติท่ีรักสงบของผมบางชาติซึ่งถูก 
ค�าสาปกัดกินจนตายโดยที่ไม่ได้ถูกใครฆ่า

น่าสนกุใช่ไหมล่ะครบั ฟังก์ชนัออกจะเลวร้ายขนาดนี ้คน
สาปต้องโรคจิตแหงมๆ

ผมไม่รู้ว่าอดตีชาติของผมแต่ละคนคิดวางเส้นทางอนาคต
ตัวเองอย่างไร แต่ผมเลือกแล้วว่า เซลริค เรมิงตัน อดีตจอม
มาร รุน่ที ่35 จะสูจ้นสดุก�าลงั ไม่ใช่เพือ่อ�านาจ แต่เพือ่โอกาส
ท่ีผมจะได้หลดุพ้นจากค�าสาป ได้ใช้ทัง้ชีวตินีแ้ละในภพต่อๆ ไป
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อย่างปกติสุข
ส่วนระหว่างทางจะรวมการช�าระบัญชีแค้นกับจอมมาร

ตนปัจจุบันหรือไม่ ผมก็ยังพิจารณาอยู่
โดยสรุป ตอนนี้ชีวิตผมไม่ขี้เหร่เท่าที่ถูกสาปไว้แต ่

อย่างใด นอกจากพ่อแม่ที่รักผมแล้ว ผมก็ยังมีอาหารกินครบ
ทุกมื้อ ต้องประหยัดบ้างแต่ก็ไม่ได้ล�าบาก เจ็บตัวเข้าห้อง
พยาบาลสัปดาห์ละสี่ห้าครั้งเป็นปกติ

ผมมเีพือ่นๆ (หรอืตามภาษาผูร้้ายคงต้องเรยีกว่า ‘สมนุ’) 
อีกเก้าตน พวกเขาเป็นอมนุษย์ต่างเผ่าพันธุ ์ท่ีมาอยู่ในรั้ว
วิทยาลัยเดียวกันอย่างลับๆ ราวกับปาฏิหาริย์ 

ผมมีกระต่าย...เอ้อ มังกรพาหนะตัวหนึ่งที่ยังเป็นเด็ก
น้อย แต่พ่นล�าแสงพิฆาตได้ ไม่เลวใช่ไหมล่ะครับ

แม้ผมจะเป็นแค่จอมมารกะหลั่วที่อาศัยลูกเต๋าไฮโลเป็น
ตัวเรียกพลังแบบเดาสุ่ม ปีกสองข้างดันคุมไม่อยู่เสียข้างหนึ่ง 
และใช้ดาบมารได้นิดๆ หน่อยๆ ผมก็ไม่ได้รังเกียจความอนาถ
แบบนั้นตลอดเวลา

ใครบางคนก�าหนดไว้ให้ผมจบูกบัผูห้ญงิคนส�าคัญทุกครัง้
เพื่อปลดผนึก เป็นอิสระจากค�าสาปชั่วคราว

น่าโมโห แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าช่วงเวลาสั้นๆ นั้นมีค่ากับผม
มหาศาล

ท่ามกลางเรื่องซวยซ�้าซากมากมาย ผมช่างโชคดีเหลือ
เกินที่มีโรเซเลีย

แสงอาทิตย์ยามเช้าที่ส่องผ่านสะพานโลหะกระทบเสี้ยว
หน้าได้รูปของเธอ ไม่ว่าจะมุมไหนผมก็รู้สึกได้ว่าโรสพิเศษ 
ไม่เหมือนใคร เธอสขุุมและอดทนกับความงีเ่ง่าของผมได้อย่าง
มหัศจรรย์
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ในบรรดาเพื่อนๆ ทั้งหมด ผมรู้จักโรเซเลียมานานที่สุด 
ตั้งแต่อายุไม่กี่ขวบโรสก็มีพลังประหลาด หยั่งรู้ต�านานโบราณ
และอดีตชาติของผม แต่แทนที่จะเปิดโปง เธอกลับเลือกที่จะ
ช่วยผม เป็นเพือ่นกนัโดยไม่รงัเกียจ ผมจงึซึง้น�า้ใจเธอมาตลอด

การปรากฏตัวของเธอเป็นเหมือนฟ้าผ่ากลางความมืด 
ผมชืน่ชมความกล้าทีเ่ธอมาช่วยผมไว้จากการรงัแกของเดก็รุน่
พี่ ผมประทับใจตัวตนของเธอ และคงเกือบจะพร้อมๆ กันนั้น
ผมก็เริ่มรู้สึกชอบเธอขึ้นมา...

โรเซเลียเป็นดาวเด่นเสมอไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหน ทั้งสวย 
ทั้งเก่ง และกล้าหาญ ส่วนผมที่เป็นแค่ไอ้ตัวเปี๊ยก เตี้ยม่อต้อ 
ท�าอะไรไม่เก่งสักอย่างนอกจากซวยไปวันๆ ได้แต่ยืนมองอยู่
ห่างๆ ไม่อยากเข้าไปท�าให้ความสัมพันธ์อันดีเหลือเชื่อของเรา
ต้องแตกร้าว ไม่อยากท�าให้รัศมีเจิดจ้าของเธอต้องมัวหมองลง

ความสัมพันธ์ของเราคลุมเครือเสมอมา
อยู่ข้างกัน ตัวติดกันตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรือ

วิทยาลัย บางคนคิดว่าเราเป็นเหมือนพ่ีน้องกัน ทว่าโรสแทบ
จะไม่เคยยิ้มหรือหัวเราะกับใครจากใจจริงเลยนอกจากกับผม 
เธอท�าเหมือนผมเป็นคนส�าคัญ แต่ในรูปแบบไหน ผมไม่กล้า
เดาเสมอมา

ผมชอบเธอ แต่ไม่กล้าบอก...
จนกระทัง่ปิดเทอมหน้าร้อนท่ีผ่านมา ทุกอย่างก็เปลีย่นไป
ผมบอกความรู้สึกของตัวเองออกไปจนได้ และโรสไม่ได้

ปฏิเสธผม...เธอตอบรับความรู้สึกของผมด้วยซ�้า
แม้หลังจากนั้นจะมีเรื่องวุ่นวายอีกหลายอย่าง แต่ความ

สัมพันธ์คลุมเครือของเราก็ชัดเจนเสียที
ผมอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเธอ แต่ในเมื่อเธอ
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เลือกผมแล้ว ไม่ว่าเทวดาจากไหนหวังมาแทรกกลาง ผมก็จะ
ไม่หลีกทางให้เด็ดขาด แม้เธอจะเปลี่ยนใจ ผมก็ปล่อยเธอไป
ไม่ได้อีกแล้ว

เลวแฮะ...ดทู่าผมจะมธีาตุจอมมารอยู่ในตวัมากกว่าทีค่ดิ
“นายยิ้มแบบนั้นคิดอะไรช่ัวร้ายอยู่ใช่ไหมฮึ” โฉมงาม

แห่งฟอร์นเบิร์กถามผมด้วยสายตาพราวระยับ 
ผมเพยีงอมยิม้น้อยๆ แล้วตอบไปว่า “กน็ดิหน่อย บงัเอญิ

ฉันไม่ใช่ฝ่ายธรรมะนี่นา”
แม้เราจะใจตรงกันแน่นอนแล้ว แต่ก็ยังมีเรื่องที่ผมยัง

รู้สึกค้างคาอยู่...
ผมพลาดโอกาสถามเรื่องส�าคัญจากเธอมาสองครั้งแล้ว 

และยังไม่รู้จะหาจังหวะถามอีกครั้งอย่างไร เมื่อเธอคอยหลบ
เลี่ยงเหมือนไม่อยากตอบเสียอย่างนั้น

“โรส...เธอตำมฉนัมำตลอดใช่ไหม ข้ำมเวลำ ข้ำมภพมำ

สำมสบิห้ำครัง้เท่ำๆ กบัฉนั เธอมวีญิญำณเดยีวกบัผูห้ญงิทีเ่คย

เป็นรำชินีคนสุดท้ำยของฉันใช่หรือเปล่ำ...”

เรวิเรียตามราวินมาฉันใด โรเซเลียก็ตามเซลริคมา 
ฉันนั้นหรือเปล่า...

เธอรักผมอย่างลึกซึ้งเกินกว่าที่เด็กอายุสิบเจ็ดปีจะรู้สึก
ได้ ผมเองก็ผูกพันกับเธอลึกซึ้งในรูปแบบแปลกประหลาดจาก
คนทั่วไป หัวใจผมยินดียอมรับเธอตั้งแต่แรกเห็นราวกับว่าผม
ก�าลังรอเธออยู่

ผมจะต้องถามค�าถามนั้นอีกครั้งให้ได้ ต้องถามอีกให้ได้
กึก!

รถไฟเบรกชั่วขณะเพื่อหยุดรับผู้โดยสารที่สถานีถัดมา 
กระเป๋าของโรสขยับมาชนผมนิดหน่อย จึงรู ้สึกว่ามีของ 
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เหลีย่มๆ ขนาดย่อมทีไ่ม่น่าจะเป็นต�าราเรียนอยูใ่นกระเป๋าของ
เธอด้วย

“โรสเอาอะไรใส่กระเป๋ามาด้วยน่ะ”
“อ๋อ...เกือบลืมเลย ฉันเพิ่งได้รับเม่ือคืนนี้เอง” เธอเอ่ย

พลางปลดลอ็กกระเป๋าแล้วหยิบอลับมัรปูปกหนงัสแีดงดุนลาย
ทองหรูหราแบบหลงยุคหน่อยๆ ให้ผม

แวบแรกผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเซตภาพถ่ายคอลเลกชัน
ฤดูใบไม้ผลิที่คุณน้าบังคับให้ผมถ่ายคู่กับโรส แต่ปรากฏว่าเดา
ผิด อัลบัมนี้ไม่ได้มาจากพอลลิน่า คอร์วินัส แต่มาจากเอรูเทีย 
ไบร์เวลลัส แวมไพร์มังสวิรัติประจ�าชมรมวิจัยจอมมาร

พอเหน็ลายมือสวยจนสมห์ุบญัชยีงัต้องก้มกราบบนหน้า
รองปกแล้ว ผมก็ได้แต่ยิ้มออกมาบางๆ เวลาผ่านไปเร็วจริงๆ 
แวบเดียวปิดเทอมสามเดือนก็จบลงแล้ว

อัลบัมหน้าแรกมีรูปหมู่ของพวกเราที่ชายหาดเออร์ซูล่า 
แต่หน้าถัดไปเป็นรูปหมู่ที่สถานีเซปเปลินสองสัปดาห์ให้หลัง
การทัศนศึกษา เอรูเทียเชิญทุกคนไปเยี่ยมบ้านของเขา

ปราสาทหลังงามในหน้าถัดไปน่าท่ึงพอๆ กับของจริง 
ครอบครัวแวมไพร์อันประกอบด้วยเคานต์โอเรส เคานเตสพรี-
เมล่า เลดี้ไอริส และเอรูเทีย ไบร์เวลลัสยืนเด่นเป็นสง่าอยู่
ท่ามกลางลูกน้องจ�านวนสามร้อยกว่าตนที่พยายามเบียดกัน 
สุดฤทธิ์เพื่อให้ติดในเฟรมภาพถ่าย

ครอบครัวของเอรูเทียไม่เหมือนชาวบ้านหลายอย่าง...
โดยเฉพาะจุดท่ีรู้ว่าผมเป็นใคร และยินดีต้อนรับผมจนออก 
นอกหน้า (จริงๆ นะ เทกแคร์กันดีอย่างกับเป็นเจ้าชาย ค�าก็
ฝ่าบาท สองค�าก็พ่ะย่ะค่ะ ฟังแล้วจั๊กจี้ชะมัด)

“ได้ไปที่นั่นถือเป็นประสบการณ์ที่ดีนะ ได้ฝึกอะไรเยอะ
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แยะเลย” โรเซเลียเปรย แต่ผมตีหน้ายุ่งทันที ร่างกายยังปวด
ตุบๆ เหมือนจดจ�าห้องฝึกที่เหล่าแวมไพร์เตรียมไว้ให้โดย
เฉพาะได้ ผมซาบซึง้นะ แต่ว่าพวกคุณลมืคิดไปหรือเปล่าว่าผม
ยังเป็นมนุษย์อยู่ ของบางอย่างเจอเข้ามีแต่ตายกับตายเท่านั้น

เราพลิกภาพถ่ายอีกหลายใบที่ถ่ายไว้ระหว่างการฝึกใช้
ดาบมารและพกัผ่อน งานนีเ้ราได้เรยีนรูอ้ะไรอกีหลายอย่างโดย
เฉพาะเรื่องที่ว่า สมุนที่ถูกดาบมารแทงเพื่อยืมพลังจะเจ็บมาก
น้อยแค่ไหนข้ึนอยูก่บัระดับความไว้เนือ้เช่ือใจทีพ่วกเขามใีห้ผม

เจ้าแท่งไอติมเชือ่มัน่ในตวัผมหมดใจจงึไม่เจ็บสกันดิ คน
อื่นๆ เจ็บน้อยเจ็บมากไล่เรียงกันไป แต่อัซราเอลกับไอรีน 
อาการหนักสุด...ซึ่งก็ไม่น่าแปลก คนหนึ่งตกลงช่วยผมเพราะ
ศักดิ์ศรี อีกคนเป็นเรื่องเงินทองล้วนๆ

โรเซเลียเป็นคนเดียวที่ท�าอย่างไรผมก็ไม่กล้าแทง จึงยัง
เป็นปริศนาว่าเมื่อเธอผนึกพลังกับดาบมารจะกลายเป็นอาวุธ
แบบใด

เราตัดสินใจเลื่อนการฝึกใช้ดาบมารกับเธอไปก่อน และ
ตอนนั้นเองเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เข้ามาแทรก...

ดาบมารของผมถูกขโมย หัวขโมยที่ไม่ใช่มนุษย์หนีข้าม
แม่น�้าและหุบเขาเข้าไปในเขตหุบเขาสูงไกลออกไป เข้าไปใน
เขตแดนของมนุษย์หมาป่า

อัซราเอลจ�าใจน�าทางพวกผมส่วนหนึ่งเข้าไปยังบ้านเกิด
ของเขา ผมไม่อยากเอาเรื่องส่วนตัวที่เขาล�าบากใจมาตีแผ่อีก 
เอาเป็นว่าเขามีส่วนช่วยเยอะ ผมถึงได้ของคืนมา แต่ในฐานะ
เพื่อนผมคิดว่าเขายอมเปิดใจให้ผมกับทุกคนมากขึ้นนะครับ 
ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดี

โรสพลิกอัลบัม ภาพถ่ายต่อมาผมจ�าได้ว่าถูกแอบถ่าย
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ตัวผมในภาพมีผมสีขาวและดวงตาสีแดง...ต้องโทษ
อทิธพิลจากอดตีชาตขิองผมอีกครัง้ รายนีท้�าตวัตามสบาย ข้ีเกยีจ 
เหลอืร้าย แต่พอใจง่ายกว่าราวนิจงึปิดคดไีด้ในเวลาอนัสัน้โดยที่
ไม่มีเรื่องน่าหวาดเสียวใดๆ

ชาโดว์บอกว่าผมคงได้พลงัเพิม่มาอกีสักอย่าง แต่จนตอน
นีผ้มกย็งัไม่รูเ้ลยครบัว่า ‘สกัอย่ำง’ นัน่มนัเป็นของมปีระโยชน์
หรือแค่ของพิลึกกันแน่

เราพลิกหน้าอัลบัมไปจนถึงหน้าสุดท้าย การมีภาพถ่าย
นี่ดีจริงๆ เหมือนแช่แข็งช่วงเวลาไว้ในภาพเลย มองเมื่อไรก็
ระลึกถึงความทรงจ�านั้นๆ ได้เรื่อยๆ

ผมสัมผัสภาพหมู่ของชมรมวิจัยจอมมารท่ีหน้าปราสาท
แวมไพร์ซึ่งใครๆ ในโลกนี้คิดว่าเป็นแค่สถานที่ท่องเที่ยวม ี
ชื่อเสียง ถึงจะไม่ได้ยิ้มกันทุกคนแต่ผมก็ยังถือว่านั่นเป็นช่วง
เวลาแห่งความสุข

“เซลริค ใกล้จะถงึแล้วละ” โรสสะกดิผมให้มองผ่านกระจก
หน้าต่างออกไปยังเมืองใหญ่ทีผ่มเคยเห็นเพยีงครัง้เดียวในชีวติ 

ถ้าคุณก�าลังตั้งค�าถามว่า ‘อ้ำว! เรำไม่ได้อยู่ในไวต์เกต

หรือฟอร์นอัลเดนเหรอ’ ผมขอปรบมือให้เลย คุณคิดถูกแล้ว
ครับ วนันีเ้ราก�าลงัมุง่หน้าเข้าเมอืง ‘ยเูวลซติี’้ ส่วนธรุะทีน่�าพา
เรามาที่นี่ทั้งๆ ที่ยังเป็นช่วงเปิดเทอมก็คือ...

“ไม่น่าเชือ่เลยนะ ว่ามหกรรมกฬีาวทิยาลยัแห่งเซลโิอเน่
จะจัดขึ้นเร็วขนาดนี้” เด็กหนุ่มสวมชุดพละของวิทยาลัยมีชื่อ
เอ่ยกับกลุ่มเพื่อนของตนอย่างออกรส

“จริง ฉันนึกว่าจะต้องรอกลางฤดูใบไม้ร่วงเสียอีก”
ด้วยเหตุผลบางประการ รัฐบาลกลางเซลิโอเน่สั่งเปรี้ยง

ลงมาให้ทกุวิทยาลยัเตรยีมพร้อมส�าหรับงานมหกรรมกฬีาภาค
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พื้นทวีปทันทีที่เปิดภาคเรียน ดังนั้นสัปดาห์แรกของเปิดเทอม
ใหม่จึงหมดไปกับการฝึกซ้อมและคัดตัวนักกีฬาจากชมรมที่
เหมาะสม ส่วนอกีหนึง่สปัดาห์เตม็หลงัจากนัน้เป็นช่วงงานกฬีา
ของจริง พิธีเปิดจัดขึ้นในวันนี้ซึ่งเป็นวันจันทร์และจะมีพิธีปิด 
วันอาทิตย์ ทุกคนจะได้กลับไปเรียนอีกครั้งในวันพุธถัดไป

ลานกีฬาขนาดยักษ์ต่อกันถึงสี่หลังผงาดอยู่บนแนวเนิน
สูง หลังคาโดมสีเงินแวววาวจนแสบตาเมื่อต้องแสงแดด นั่น
แหละคือสนามแข่งของพวกผม

ผมไม่เข้าใจเลยว่าท�าไมจู่ๆ  กฬีาถึงได้ส�าคัญเป็นวาระแห่ง
ชาติข้ึนมา จะบอกว่าสถิติสุขภาพนักเรียนแย่ลงก็ไม่น่าใช่ 
หลายคนดีใจที่ไม่ต้องเรียนอีกสักพัก แต่ผมกลับกังวลอย่าง
บอกไม่ถกู เมือ่ต้องออกจากวทิยาลยัทีก่ลายเป็น ‘เขตปลอดภัย’ 
ไปผจญสถานที่ใหม่และความเสี่ยงไม่รู้จบ

ไม่อยากจินตนาการเลยว่าถ้าเกิดความลับที่ผมเป็นอดีต
จอมมารแตกขึ้นมากลางอารีนาสุดหรูนั้นจะท�าอย่างไร

“กังวลเหรอ” โรเซเลียถามเสียงเบา
“ก็นิดหน่อย” ผมพยกัหน้ารบั “โดยเฉพาะคราวนี ้หน้าที่

เราคนละอย่างกันเลย คงเกาะกลุ่มกันเหมือนเคยไม่ได้”
มอืเรยีวงามไล้ก�าไลเงนิของผมทีเ่ข้าคูกั่บเธอเบาๆ “วางใจ

เถอะ นายไม่ได้อยู่ตามล�าพังแน่”
“อ้ือ” ผมพยักหน้ารับ สบายใจที่ยังสวมก�าไลเชื่อมจิต

ติดตัว และอุ่นใจท่ีรู้ว่าไม่ว่าปัญหาแบบไหนจะดาหน้าเข้ามา
พวกผมก็จะรับมือได้อย่างแน่นอน

แวบหนึ่งผมนึกขึ้นได้ว่า ในฝัน ผมได้ยินผู้หญิงแปลก
หน้าเรยีกผมด้วยชือ่ท่ีผมไม่เคยได้ยินมาก่อน เธอพูดว่าอย่างไร
นะ ผมเผลอขยับริมฝีปากทวนชื่อนั่นอย่างเดาสุ่ม 
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“ลูซำเฟล...” น่าจะเป็นชื่อนี้นะ
“!!!” โรเซเลยีหนัขวบัมามองผมทนัท ีสหีน้าของเธอเตม็

ไปด้วยความตกตะลึง “นายได้ยินชื่อนั้นมาจากไหน”
“เอ่อ...ในฝันละมั้ง ท�าไมเหรอโรส”
เธอไม่ตอบค�าถามของผม แต่เอ่ยเบาๆ ว่า “ไม่มีอะไร 

ฉันคงฟังผิดเอง”
“จริงเหรอ” ผมคิดว่าเธอโกหก
“อือ” 
พอเธอยิม้สวยใสให้ผมกไ็ม่มใีจจะซกัไซ้ต่อ รถไฟวิง่ออก

จากชานชาลาสถานเีซนทรลั ผมเริม่รวบของลงกระเป๋าเตรยีม
ลงที่สถานีถัดไป

ลูซาเฟล...ชื่อนั้นส�าคัญอย่างไรนะ เกี่ยวข้องอะไรกับผม
หรือเปล่า

ใต้เงาหลังคาปูลาดด้วยกระเบื้องลอนชนิดพิเศษท่ี
ป้องกนัความร้อนถึงหกสบิเปอร์เซน็ต์ เซลรคิและโรเซเลยีเดนิ
ผ่านอัฒจันทร์ของนักเรียนโรงเรียนอ่ืนเข้าไปยังเขตสแตนด์
เชียร์วิทยาลัยฟอร์นเบิร์ก เด็กหนุ่มสวมแว่นตัวสูงในชุดพละ
สวมทับด้วยเสื้อวอร์มสีด�าและแดง สกรีนตราวิทยาลัยฟอร์น-
เบิร์กที่อกเส้ือและแผ่นหลัง ยืนถือคลิปบอร์ดเช็กช่ือนักเรียน
อยู่ท่ามกลางความวุ่นวายราวกับวันชอปปิงสิ้นปี

ที่แขนเสื้อของเขาติดแถบผ้าสีน�้าเงินบ่งบอกสถานะ 
‘ประธำนนักเรียน และสมำชิกสภำนักเรียนฟอร์นเบิร์ก’

“มาช้าจริงนะครับ” เซลริคคิดว่าค�าแดกดันเจ็บๆ คันๆ 
คงหมายความว่า ‘สวัสดี’ 

ปกติอัซราเอลอารมณ์บ่จอยวันละสิบสองชั่วโมง ตอนนี้
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คงยิง่ประสาทเสยีกว่าเดมิเมือ่จู่ๆ  งานใหญ่กร่็วงทบับ่าอย่างไม่มี
สัญญาณเตือนล่วงหน้า

“เชก็ชือ่ โรเซเลีย คอร์วนัิส หน้าทีท่ีไ่ด้รบัมอบหมาย ฝ่ำย
นบัคะแนนกฬีำเกมประลองปัญญำ อำรนีำทีส่ำม” ท่านประธาน
หมาป่าติ๊กชื่อเพื่อนสาว แล้วส่งบัตรสตาฟให้เธออย่างรวดเร็ว 
โรเซเลยีตดิบัตรเข้ากบัอกเสือ้วอร์มด้านท่ีไม่มีตราวทิยาลัย เซล-
ริคเห็นว่ามีต�าแหน่งฝ่ายนับคะแนนเขียนไว้บนแถบสีขาว ใน
ขณะที่อัซราเอลติดบัตรแบบเดียวกันแต่มีแถบสีถึงสามแถบ

นอกจากจะต้องท�างานดูแลนกัเรยีนในฐานะท่านประธานฯ 
แล้ว อัซราเอลยังมีชื่ออยู่ในรายการแข่งขันถึงสองรายการคือ 
ศลิปะการป้องกนัตวัมอืเปล่า และประลองเกมวงกตเสนาธกิาร

“เซลริค เรมิงตัน มาถึงเรียบร้อย รับบัตรของนายไป” 
อัซราเอลส่งบัตรของเซลริคให้เจ้าตัว หนุ่มตัวเล็กเกือบจะ 
หัวเราะเหอะๆ ออกมาเมื่อใต้บัตรเขาเขียนหน้าที่ไว้ว่า ‘ฝ่ำย

สวัสดิกำร Rank F รำยงำนตัวที่อำรีนำหมำยเลข 1’

มันเจ็บปวด เขารู้ดี...นักเรียนคนอื่นๆ ที่ไม่ได้ลงแข่งขัน
รายการใดๆ กม็กัจะมชีือ่อยูใ่นฝ่าย ‘กองเชยีร์’ หรอื ‘สวสัดกิำร’ 
ถงึเขาจะใช้การไม่ค่อยได้เพราะมักมีเร่ืองวนิาศสนัตะโรตามมา
เหมือนเงาตามตัว แต่ไอ้การติด Rank F ไว้หลังต�าแหน่งนี่มัน
โหดร้ายชะมัด 

“เราคงต้องแยกย้ายกันตรงนี้” อัซราเอลกระแอม แต่
เคาะนิว้เบาๆ บนเข็มกลัดสือ่สารของชมรมทีเ่ขากลดัไว้ท่ีคอเสือ้
เป็นเชิงบอกว่าจะคอยติดต่อไปเสมอ เขาหันไปทางโรเซเลีย 
ที่มีแววตากังวลท่ีต้องห่างจากเซลริค ก่อนจะเปรยเบาๆ ว่า 
“อารีนาหมายเลขหน่ึงมีเจ้าลิงหัวแดงประจ�าอยู่ในฐานะหน่วย
รักษาวินัย เฟรย์เก็บตัวอยู่ในห้องนักกีฬา แถมเคย์เลนก็อยู่
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ฝ่ายปฐมพยาบาล ทีน่ัน่ไม่ต้องห่วงหรอก ไว้อีกหนึง่ช่ัวโมงตอน
พักค่อยมาเจอกันก็ได้”

พอเอ่ยชื่อเรนฟอร์ด เฟรย์ และเคย์เลน โรเซเลียก็ใจชื้น 
เธอบอกขอบคุณอัซราเอลแล้วหันมาลาเซลริค เขาบีบมือเธอ
เบาๆ เธอกอดเขาหลวมๆ และคู่รักไม่ธรรมดาของฟอร์นเบิร์ก
ก็แยกจากกันไปคนละทางชั่วคราว 

“ฉันไปแล้วนะอัซราเอล ไว้เจอกัน” เซลริคยิ้มยิงฟันทิ้ง
ท้าย อัซราเอลถอนหายใจแล้วพยักหน้ารับไมตรีเล็กๆ น้อยๆ 
จากอดีตราชาแห่งความมืด

อัธยาศัยของเซลริคในภาคมนุษย์ยากจะผลักไส จนเขา
เองรู้สึกผิดข้ึนมานิดๆ ที่ไม่อาจใช้อ�านาจประธานนักเรียน 
โยกย้ายเซลริคไปอยู่ใกล้โรเซเลียได้

การแบ่งก�าลังคนในมหากรรมกีฬาฯ จัดการโดยมติของ
ที่ประชุมประธานนักเรียน ตัวแทนวิทยาลัยแคว้นทั้งยี่สิบสอง
แห่ง เขาไม่ได้มอี�านาจสงูสดุ เป็นเพยีงหนึง่เสยีงในคณะเท่านัน้

“เซลริคก�าลังไปที่อารีนาหมายเลขหนึ่งแล้ว” เขากระซิบ
กับอุปกรณ์สื่อสาร

เสียงหัวเราะสดใสของเทลก้าตอบกลับมาทันทีว่า “รับ

ทรำบ จะดูให้นะ”

“ขอบใจ”

งานมหกรรมกีฬาภาคพืน้ทวปีเซลโิอเน่คงเป็นกจิกรรม
คร้ังแรกทีช่มรมวจิยัจอมมารต้องกระจายกนัไปคนละทศิละทาง 
แม้จะถือว่ายังอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ทว่าสมาชิกแต่ละคนอยู่ห่าง
กันเกินกว่าจะติดต่อกันตัวต่อตัวได้สะดวก

อซัราเอลอยูใ่นอารนีาทีส่องทีเ่ป็นจดุบัญชาการ โรเซเลยี
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ที่เป็นกรรมการนักเรียนถูกบรรจุเข้าทีมจัดการส่วนกลางโดย
อัตโนมัติ และถูกส่งไปอารีนาที่สามเพื่อช่วยนับคะแนน

เรนฟอร์ดท่ีเป็นประธานกรรมการรกัษาระเบยีบกย็งัต้อง
ท�าหน้าท่ีเดิมร่วมกับสารวัตรนักเรียนต่างถิ่น เขายังควบ
ต�าแหน่งนกักฬีาในอกีสองรายการคือ ดาบปราณร่วมกบัเอรูเทยี 
และแอร์ไรเดอร์ร่วมกับเฟรย์

ในวันท่ีมีการแข่งขัน นักกีฬาส่วนมากจะเก็บตัวอยู่ใน 
อารนีาประจ�าสายกฬีาของตนจนกว่าจะถึงเวลาแข่ง วนัแรกของ
มหกรรมเป็นรอบคดัเลอืกของกฬีาแทบทกุชนดิ เฟรย์ทีล่งแข่ง
แอร์ไรเดอร์ไว้จึงต้องออกไปแขวนรออยู่ที่อารีนาที่หนึ่งซึ่ง 
มีขนาดใหญ่ที่สุดตั้งแต่เช้าตรู่

เทลก้ากับเคย์เลนซึ่งอยู่แผนกแปรธาตุและไม่ได้ลงเล่น
เกมกฬีาชนิดใดถกูส่งไปประจ�าหน่วยพยาบาลเพือ่ดแูลเรือ่งยา
ร่วมกบัแพทย์ เคย์เลนประจ�าห้องพยาบาลอารนีาทีห่นึง่ เทลก้า
เป็นเจ้าหน้าที่ห้องยา ซิโตรเนล่าเองก็อยู่ในหน่วยแพทย์แต่
ประจ�าอยู่ในอารีนาหมายเลขสอง

ส่วนไอรีนซึ่งไม่สนใจท้ังเชียร์ท้ังกีฬาปวารณาตนอุทิศ 
แรงกายแรงใจให้แก่การตั้งบูทขายของในนามโรงเรียน เธอ
สาบานว่าจะท�าก�าไรให้ได้ 200% ภายในเจ็ดวัน

เซลรคิโบกมือลาเทลก้าทีเ่ดนิไปส่งเขาถึงทางเดินใต้ดนิที่
จะทะลุจากอารีนาหมายเลขสองไปยังหมายเลขหนึ่ง ทางเดิน
ใต้ดินท่ีทาสีขาวและมีท่ออุปกรณ์พลังปราณไขว้กันเยอะจน
ตาลายละม้ายคล้ายฉากในหนังโลกอนาคตอย่างประหลาด

เซลริคเดินตามแผนท่ีสลับกับถามทางไปเรื่อยๆ เฟรย์
ใจดีมารับเขาถึงปากทาง และส่งเขาเข้าไปในเส้นทางใต้อารีนา
ซึ่งเป็นที่ท�างานของฝ่ายสวัสดิการในที่สุด
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ในห้องโถงขนาดใหญ่เหมือนโกดังสีขาวขนาดยักษ์แบ่ง
สัดส่วนไว้ส�าหรับเกบ็ข้าวของหรอือปุกรณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ 
เด็กหนุ่มเด็กสาวตั้งแต่มัธยมต้นปีที่สองจนถึงมัธยมปลายปี
สุดท้ายในชุดวอร์มหรือชุดพละของวิทยาลัยเดินขวักไขว่ บ้าง
ก�าลังยุ่ง บ้างยังไม่มีงาน จึงยืนผูกมิตรกับเพื่อนต่างสถาบันไป
ก่อน

“เฮ้! นายตัวเปี๊ยกคนนั้นน่ะ มานี่ซิ” เสียงตะโกนอย่าง
ไม่อินังขังขอบนักมาจากเด็กหนุ่มผมทองหยักศกเซตเป็นทรง
น�าสมัยบนเก้าอี้ตัวสูงโย่งเหมือนไลฟ์การ์ดริมสระว่ายน�้า เขา
มีแถบต�าแหน่งกรรมการนักเรียนบนไหล่ชุดวอร์มสีกรมท่า 
และถือคลิปบอร์ดแบบเดียวกับอัซราเอล เดาได้ไม่ยากว่าเขา
เป็นหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ

“ชื่ออะไร”
“เซลริค เรมิงตัน วิทยาลัยฟอร์นเบิร์กครับ” เซลริคตอบ

แข็งขัน
“นายมาช้า ฉันจะอธิบายสั้นๆ ละ ฝ่ายสวัสดิการเราท�า

หน้าทีอ่�านวยความสะดวก ประสานงานให้ทกุฝ่ายท�างานราบรืน่ 
งานส่วนใหญ่ของเราใช้คนไม่มากแต่กระจายก�าลังเกอืบทัว่อารนีา 
จึงใช้ระบบบัดดี้ ตอนนี้ทุกคนมีคู่หมดแล้ว ดังนั้นนายคงต้องคู่
กับหมอนั่น เหมาะเลยเฉลี่ย Rank F ของนายกับ S ของเขา 
คงออกมาได้ราวๆ สัก B” นายผมทองพูดเร็วจนฟังแทบไม่ทัน 
เขาหันไปตะโกนเรียกใครบางคนจากด้านหลังชั้นเก็บอุปกรณ์

หนึ่งในนักเรียนสวมชุดวอร์มสีกรมท่าเซแซดๆ ออกมา
จากกลุ่มแล้ววิ่งมาหยุดข้างๆ เซลริค

“นีคู่ห่นูาย ท�าความรู้จกักนัไว้ซะ” นายผมทองว่า เขาหนั
ไปเปิดอปุกรณ์สือ่สารบนคลปิบอร์ดซึง่จะอปัเดตงานและค�าร้อง
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จากส่วนต่างๆ ของอารีนาหมายเลขหนึ่งอย่างรวดเร็ว “พวก
นายทั้งคู่มีงานเข้ามาพอดี เบิกกระดาษทิชชูเก้าสิบหกม้วนไป
ส่งตามรายการนี้ที เสร็จแล้วไปพักได้ชั่วโมงนึงแล้วค่อยกลับ
มารายงานตัวที่นี่”

“ครับผม!” ทั้งเซลริคและคู่หูใหม่รับค�าแข็งขัน
เซลริคก�าลังจะหันไปแนะน�าตัวก็บังเอิญสะดุดตาเข้ากับ

เส้นผมสีขาว แนวกระบนสันจมูกโด่งแหลม ตาเล็กหางตาตก 
แทบมองไม่เห็นคิ้ว และแว่นตากรอบทรงพระจันทร์ครึ่งดวง...

“อ๊า! คุณไวท์!” ภัณฑารักษ์ชื่อยาวท่ีประจ�าพิพิธภัณฑ์
หาดเออร์ซูล่าคนนั้น!

“คุณเซลริค!”
สองหนุ่มชี้หน้ากันทั้งท่ีปากยังอ้าค้างอย่างตกตะลึงอยู่

อย่างนั้น หนุ่มผมขาวได้สติก่อน เขารีบดันแว่นตาที่เลื่อนหล่น
ลงมาจากดั้งจมูกแล้วคว้ามือเซลริคมาเขย่าอย่างยินดี

“ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าจะได้พบกันอีก”
“นัน่สคิรบั ว่าแต่คุณเป็นภณัฑารักษ์ ผมนกึว่าคุณจะอายุ

มากกว่านีซ้ะอกี” เซลรคิพดูตามตรงขณะกระชับมือกบัอีกฝ่าย
“พรดื!!” หวัหน้าหน่วยสวสัดิการหวัเราะก๊าก ไวท์หนัไป

ด่าเขาทันที “อย่าข�านะดีแลน”
“โทษๆ อดไม่ได้ว่ะ ความหน้าล�้าของนายนี่มันเจ๋งจริงๆ 

วิทเธกเกอร์ มาโลน อาโรเวย์ ไปท�างานไป จะคนคุ้นเคยกัน
หรือยังไง ไว้คุยกันตอนท�างานก็ได้ การไม่มีทิชชูเช็ดก้นใน
ห้องน�้าเป็นเรื่องใหญ่ จัดการซะ!”

“โอเคๆ ทางนีค้รบัเซลรคิ” ไวท์รับใบค�าสัง่แล้วพาเซลริค
ไปเบิกกระดาษทิชชู เขาถอนหายใจแล้วบ่นคล้ายกับงอนว่า 
“ผมไปฝึกงานช่วงปิดเทอม ตอนนี้อยู่ปีสาม ผมเรียนช้าเพราะ
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แต่ก่อนป่วยบ่อย แต่อายุจริงแก่กว่าคุณสองปีเองนะครับ” 
เซลริคแบกทิชชูแค่สามโหลก็แทบจะท่วมศีรษะเขาแล้ว 

ไวท์ตัวสูงกว่าจึงแบกของที่เหลือได้อย่างสบาย
“ตามใบสั่งน่ีเราต้องแวะไปส่งของที่ห้องน�้าท้ังหกแห่ง 

แล้วก็เอาท่ีเหลือไปส่งห้องพยาบาลอีกสองแห่ง ถือว่างวดนี้
จ�านวนไม่มากเลยเบิกรถเข็นไม่ได้” ไวท์พูดไปเดินน�าทางไป

เซลรคิวิง่ทัก่ๆ ตาม ฟังไวท์พดูนัน่พดูนีจ่นกระท่ังสะดดุตา 
กับสัญลักษณ์ดวงดาวและคมดาบทัง้สามบนหลงัเสือ้วอร์มของ
ไวท์ ชื่อโรงเรียนเขียนด้วยภาษาโบราณที่เขาอ่านไม่ออก รู้แค่
เริ่มด้วยตัว ส. อะไรสักอย่าง

จู่ๆ ไวท์ก็เปรยเสียงสนุกสนานว่า “ผมก็เกือบลืมไปเลย
ว่าคุณเซลริคเป็นนักเรียนฟอร์นเบิร์ก ดีจังนะครับที่ได้ผูกมิตร
กันก่อนงานกีฬาประเพณี ปีนี้คงถูกแคนเซิลเพราะกีฬา
วิทยาลัยแน่แล้ว”

“กีฬาประเพณี?” เซลริคคิดว่าวลีนี้คุ้นๆ แต่นึกอย่างไร
กน็กึไม่ออก เขาเหม่อจนเดินชนเสา โชคดีท่ีแพก็ม้วนทิชชูหนา
เขาจึงเด้งออกมาแทนที่จะเจ็บตัว

“อ้าว! ก็กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ไงล่ะครับ! คุณมาจาก 
ฟอร์นเบร์ิก ผมมาจากสตาเรยี เราเป็นโรงเรยีนพีน้่องกันนีค่รบั”

“ส…สตาเรีย!!”
ความทรงจ�าพรุนๆ ประดุจก้อนชีสของอดีตจอมมารจดจ�า

ขึ้นมาได้ในบัดดล 
ใช่แล้ว! วิทยาลัยฟอร์นเบิร์กก่อตั้งขึ้นโดยอาจารย์ ผอ. 

แต่ว่าน้องสาวของอาจารย์ ผอ. ก็ไปตั้งวิทยาลัยอีกแห่งหนึ่ง 
ถัดไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ในเมืองทาคาเนีย

สัญลักษณ์ของฟอร์นเบิร์กคือ ตราโล่สามช่อง ช่องบน
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เป็นตะวันจันทรา ช่องล่างเป็นดาบและต�ารา
สตาเรียมีสัญลักษณ์ดวงดารา และดาบสามเล่มเหนือ

ทะเลสาบ
โรงเรยีนพีน้่องสานสมัพันธ์แน่นแฟ้นด้วยการจดังานกฬีา

มิตรภาพทุกสองปี ฉากหน้าฟังดูสวยงามเป็นต�านาน แต่รุ่นพี่
กลบัพดูเป็นเสียงเดยีวกนัว่า ‘มนัคอืสงครำม ศกึสำยเลอืด และ
ลำนประลองแห่งเกียรติยศ’

เซลรคิเพิง่จะเข้าสูปี่ทีส่องทีฟ่อร์นเบิร์ก จงึยงัไม่มโีอกาส
สัมผัสเทศกาลเลือดที่ว่าด้วยตนเอง และเขาก็คิดมาตลอดว่า 
‘ไม่ร่วมละครับ ขอบคุณ’ ตอนนี้เขาก็ยังคิดอย่างนั้นอยู่...

“อ่า...อาจจะดีแล้วก็ได้นะครับ” เซลริคเอ่ยเสียงแห้งๆ 
เขาไม่อยากไปตบตกีบัใครอีกแล้ว ในเม่ือเท่านีชี้วติเขากว็ุน่วาย
เกินมาตรฐานไปหลายร้อยโยชน์

“เสยีดายออกครับ นา่จะสนุกแท้ๆ  ระหว่างงานก็น่ากลวั
อยู่ แต่พองานจบจะมีปาร์ตี้เชื่อมสัมพันธ์ เด็ดออกนะครับ” 
ไวท์เอ่ยยิ้มแย้มอารมณ์ดี เซลริคเพิ่งรู้สึกตัวว่าตนคุยเพลินจน
มาถึงห้องน�้าแห่งแรกแล้ว

ชายหนุม่สงูยาวเข่าดีสวมเครือ่งแบบภารโรงคนหนึง่โผล่
ออกมาจากห้องน�้า เขาแทบจะวิ่งเข้ามากอดลังทิชชูด้วยความ
ยนิด ี“ยอดเลย ขอบคุณมากนะครบั เท่านีส้ภาพจิตใจของผูใ้ช้
ห้องน�้าก็ดีขึ้นแล้ว!”

เซลริคเกือบจะหัวเราะรับ แต่ส�าลักเสียก่อนเม่ือเห็นว่า 
ภารโรงคนนี้ไม่ใช่คนแปลกหน้า 

“คุณพาสซิฟ!!”
เจ้าของชือ่คลายอ้อมแขนจากกระดาษทชิชพูลางกะพรบิ

ตาปริบๆ เกือบครึ่งนาทีต่อมาเขาจึงหันมาทักทายเซลริคด้วย
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ยิ้มห้ากลีบ “เซลริค! ดีใจจังที่บังเอิญเจอกันอีก”
“อ่า...คณุพาสซฟิไม่ได้หางานใหม่ในฟอร์นอลัเดนหรอืครับ 

มาโผล่ที่ยูเวลซิตี้ได้ยังไง” อดีตจอมมารชักจะหัวหมุนติ้ว และ
เขาแน่ใจว่าไม่ใช่เพราะแอร์รเีฟรชเชอร์กลิน่เปลอืกส้มในห้องน�า้
นี้แน่นอน

“อ๋อ! ผมได้งานที่นั่นจริงๆ นะ แต่มาที่นี่เพราะตามงาน
มาด้วย เจ้านายสั่ง” เขาขยิบตาพลางหันแขนเสื้อที่มีตรา 
วิทยาลัยฟอร์นเบิร์กให้เซลริคดูชัดๆ

“โกหกน่า!”
“เร่ืองจริงครับ ผมประจ�าอยูท่ีอ่าคารสายสามญั ได้ยนิว่า

ภารโรงเก่าเกษียณแล้ว เขาต้องการคนหนุม่ทีค่มุเด็กซ่าอยู่พอดี 
เงินเดือนไม่มากแต่สวัสดิการดี ไม่ห้ามท�างานพิเศษนอกเวลา
ด้วย ผมเลยรับไว้”

เซลรคิแทบจะเป็นลมอยูต่รงนัน้ เขาเกอืบจะคิดว่าพาสซฟิ
จงใจตามเขามาท่ีน่ี แต่มันเป็นไปได้ทีไ่หนเล่า ถ้าเทพแห่งชะตา
มีจริงท�าไมช่างมีอารมณ์ขันห่วยแตกอย่างนี้!

“เซลริคครับ ผมไม่อยากขัดจังหวะแต่เราต้องไปต่อแล้ว
ละ” ไวท์ทักเบาๆ อย่างเกรงใจ เซลริครู้สึกตัวจึงรีบลาพาสซิฟ
และหันมาขอโทษคู่หูคนใหม่

“ขอโทษครับ ตกใจไปหน่อยเลยลืมตัว”
“ช่างเถอะครับ ผมเข้าใจดี ผมเองก็คุ้นเคยกับคนที่ชอบ

ท�าให้ตกใจเพราะท�าเรื่องคาดไม่ถึงตลอดเวลาเลย”
“เอ๋? ใครเหรอครับ” เซลริคถามพลางจ�้าตามไวท์ เลี้ยว

ไปยังเส้นทางสู่ห้องน�้าหมายเลขสอง
“ท่านประธานนกัเรียนของผมน่ะครับ” หนุม่แว่นหวัหงอก

ยิ้มเจื่อนๆ คล้ายกับขยาดบุคคลที่พาดพิง แต่ก็ยังเคารพปน
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เอน็ดอูยูใ่นท ี“เหน็แบบนีท้ีจ่รงิผมเป็นเลขาฯ สภานกัเรียนนะ”
“โห! เดี๋ยวสิ! แล้วสมาชิกสภานักเรียนมาท�าอะไรใน

แผนกเบ๊น่ีล่ะ ไม่ได้เป็นหัวหน้าด้วย” ถ้าสายตาเขาไม่หลอก 
ละก็ เซลริคเห็นไวท์ยิ้มแห้งๆ ออกมาแวบหนึ่งจริงๆ

“ก็...แบบว่าเมื่อต้นสัปดาห์ผมท�าท่านประธานโกรธ เธอ
เลยสั่งพักงานผม แล้วก็ประกาศเนรเทศผมมาฝ่ายนี้ครับ ผม
ยังจ�าค�าพูดของเธอได้แม่นเลย”

“ผู้หญิงเหรอ ประธานนักเรียนสตาเรียน่ะ” เซลริค
จนิตนาการประธานนกัเรยีนวิทยาลยัพีน้่องของฟอร์นเบร์ิกเป็น
อัซราเอลเวอร์ชันผู้หญิง แต่ว่า...อัซราเอลเจ้าอารมณ์แค่ตอน
กลายร่าง ยามปกติสขุมุจะตายไป ไม่ใช้อารมณ์ตดัสนิเรือ่งงาน
ง่ายๆ แน่

“ใช่แล้วครับ” เสียงของไวท์สดใสขึ้นมาทันที “ประธาน
เป็นไอดอลของพวกเราเลย เวลาเธอไม่พูดแล้วนั่งเฉยๆ หรือ
หลับดูเหมือนเทพธิดาไม่มีผิด!”

แสดงว่ำเวลำพดูและไม่ได้อยูเ่ฉยๆ เป็นนำงมำรร้ำยหรือ

รำชินีใจโฉดเรอะ...เซลริคอดนึกถึงราชินีในนิทานเด็กที่เอะอะ
ก็ร้องว่า ‘ตัดหัวมันซะ’ ไม่ได้

“พูดถึงแล้วก็นึกได้ ช่วงพักผมคงต้องไปพบเธอ” ไวท์ 
ถอนหายใจเนือยๆ เขาชะลอฝีเท้าลงเพื่อส่งทิชชูลอตที่สองให้
ภารโรง เขายิ้มน้อยๆ แล้วชวนอย่างมีน�้าใจว่า “ถ้าอยากเห็น
ละก็ตามมาก็ได้นะครับ ถึงยังไงเธอก็มีฉายาว่า ดำร์กแองเจิล
เชียวนะครับ”

ขอแค่ส่วน ‘แองเจิล’ ก็พอได้ไหม ค�ำว่ำ ‘ดำร์ก’ มันฟัง

ดูเป็นลำงร้ำยชัดๆ...

เซลริครีบปฏิเสธทันที “อย่าดีกว่าครับ ผมมีนัดกับ
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เพื่อนๆ คนอื่นแล้ว”
“แหม...น่าเสียดายจังนะครับ เรารีบไปต่อเถอะครับ ไม่

งั้นห้องน�้าอีกสองแห่งต้องลุกเป็นไฟแน่ๆ”
“อื้อ! ไปกันเถอะ”

ภารกิจเดลิเวอรีทิชชูจบลงเมื่อเซลริคและไวท์ส่งมอบ
ทิชชูให้เคย์เลนที่ห้องพยาบาล พวกเขาต้องรีบกลับไปรายงาน
ตัวจึงมีเวลานั่งพักดื่มน�้าแค่ห้านาทีเท่านั้น

“เหนื่อยโคตร...” เซลริคคราง แทบจะไหลลงจากเก้าอี้
ห้องพยาบาลไปนอนแปะอยู่ที่พื้น ไวท์เอนกายเกยคอกับเก้าอี้
อย่างสิ้นเรี่ยวแรง 

“มิน่าล่ะ ดีแลนถึงบอกให้พักไปได้เลย เพราะไอ้งานส่ง
ทิชชูนี่ก็เท่ากับวิ่งวนรอบอารีนาดีๆ นี่เอง ผมเป็นสายพลเรือน
ท�างานเอกสารนะคร้าบ โหดร้ายที่สุด”

เคย์เลนหยิบพดัมาพดัเอาใจหน่วยสวสัดกิารทัง้สองอย่าง
เห็นใจ ถ้าไม่ติดว่าไวท์เป็นคนนอกเขาคงเสนอปล่อยไอเย็น
ทันใจให้แล้ว

เซลรคิเลือ่นผ้าเยน็ทีเ่คย์เลนให้จากหน้าผากแล้วท�าท่าจะ
ตะกายลงจากเก้าอี้ “ฉันต้องไปหาโรสที่อารีนาหมายเลขสอง”

“ไม่ต้องหรอก” เคย์เลนห้ามเขาไว้ มือแตะเข็มกลัดที่
กลดัไว้เหนอืกระเป๋าเสือ้เบาๆ “เธอบอกว่าเธองานเสรจ็เรว็กว่า
ที่คิด จะแวะมาหาท่ีน่ีเอง อัซราเอลกับคนอื่นๆ ก็ก�าลังมา
เหมือนกัน”

“เรามาชุมนุมในห้องพยาบาลจะดีเหรอ”
เคย์เลนหนัไปทางห้องพยาบาลทีย่งัว่างเปล่า ยกเว้นเตยีง

แรกที่เจ้าหน้าที่พยาบาลอีกรายก�าลังพันแผลให้เด็กนักเรียน
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หญิงจากสตาเรียคนหนึ่ง “ก็อย่างที่เห็น ตอนนี้น่ะได้ แต่หลัง
งานเริ่มแข่งเป็นทางการคงล�าบาก”

เซลรคิก�าลงัเริม่นกึถึงอาหารกลางวนัทีเ่บกิได้จากตามจุด
บริการทัว่ไปมือ้ละไม่เกนิหนึง่กล่อง ถ้าหวิโซจะใช้เงนิซือ้คูปอง
เบิ้ลกล่องที่สองและถัดๆ ไปก็ได้ เมนูวันแรกมีให้เลือกสี่อย่าง 
ข้าวหมูทอดซอสริสซี ไก่ซอสเกรวี พาสตาเห็ดรมควัน และ 
สเต๊กเนื้อสันใน

ของหวานมีให้เลือกสองอย่าง เซลริคไม่สนใจผลไม้ลอย
แก้ว เพราะเขาสนพุดดิงมากกว่า

จะกินของคำวอะไรดีนะ 

คิดถึงแค่นั้นประตูห้องพยาบาลก็เปิดผางกระทบผนัง
เสียงดังจนทั้งหมอ ทั้งผู้ช่วย แขก และคนไข้สะดุ้งโหยง เด็ก
นักเรียนสวมชุดวอร์มสีกรมท่าสี่นายเดินฉับๆ เข้ามาด้วย
ท่าทางเหมือนทหาร พรมสนี�า้เงนิสะบัดพึบ่ทอดจากประตกูล้ิง
ปูเส้นทางมาถึงกลางห้อง

ไวท์รบีกระโดดยนืตัวตรงทนัท ีเช่นเดียวกบันกัเรยีนหญงิ
สตาเรียที่ขาเจ็บ

เสยีงแตรดงัขึน้จากหน้าประต ูแล้วกมี็คนประกาศว่า “จง
หลีกทางให้ท่านประธานนักเรียน วิโนว่า โฟซาเรส!!”

เซลริคเกือบจะเห็นนิมิตกระดาษเงินและกากเพชร
โปรยปรายลงมาจากเพดานห้อง เพือ่เสรมิความเว่อร์วงัอลงัการ
ให้การต้อนรับระดับซูเปอร์เซเลบ

ร่างหนึ่งเดินเฉิดฉายเข้ามาในห้องพยาบาล เส้นผมสีนิล
ทิ้งตัวตามหลังร่างบอบบางที่ไม่ได้สวมชุดวอร์ม แต่สวมชุด
นักเรียนกระโปรงสีกรมท่ากับเคร่ืองแบบสีขาวท่อนบนคล้าย
ทหารเรือและหมวกกะลาสี
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“ได้ยนิว่ามเิชล ดรูอยน์บาดเจ็บ ฉนัเลยมาด ูไม่เป็นอะไร
มากใช่ไหม มิเชล” เธอหันไปหาคนป่วย เสียงวางอ�านาจใน 
ทีแรกปรากฏความอ่อนโยนออกมาชัดแจ้ง เม่ือเธอหันข้าง  
เซลริคจึงเห็นใบหน้าข้างๆ ที่ไม่ถูกเงาหมวกบัง

เธอสวมหมวกก็จริง แต่ผมยาวสยายกลับรวบส่วนหนึ่ง
ไว้เป็นมินิทวินเทล ผูกริบบิ้นสีน�้าเงินมันวาว จากระยะหลาย
เมตร เธอมหีน้าตาจ้ิมลิม้น่ารกัเหมอืนตุก๊ตา ตากลมแป๋วขนตา
ยาวเป็นแพดเูจ้าเล่ห์นดิๆ แต่ริมฝีปากและจมูกได้รูปช่วยกล่อม
เกลาให้ความดื้อรั้นกลายเป็นน่าเอ็นดู

นี่น่ะหรือประธานนักเรียนของสตาเรีย...
ดวงตาสีน�้าเงินเหลือบมาทางเขา เซลริคสะดุ้งเฮือก จะ

หลบตากห็ลบไม่ทนัเสยีแล้ว เธอจ้องตาเขาอยูน่าน แต่น่าแปลก
ที่เขากลับไม่รู้สึกกระอักกระอ่วน 

...เหมือนกับลึกๆ ลงไปแล้ว เขาเองก็สนใจเธอเช่นกัน...
ท�าไม...เขาไม่รูจ้ะหาเหตผุลใดมาตอบด ีเขารูส้กึว่ามแีรง

ดึงดูดแปลกๆ ระหว่างเขากับสาวแปลกหน้าคนนี้
เสียงส้นรองเท้าเดินเข้ามาหาเขาดังก้อง และก่อนท่ีเขา

จะทันขยับไปไหน วิโนว่า โฟซาเรส ประธานนักเรียนวิทยาลัย
สตาเรียก็ยืนเผชิญหน้า จ้องตาเขาในระยะประชิด

เซลรคิกลนืน�า้ลายดงัเอือ๊ก ใจชกัจะเริม่แป้วขึน้มา ผูห้ญงิ
คนนีค้อื ดาร์กแองเจิล...เทพธิดาทมฬิแห่งสตาเรยีเชียวนะ เขา
ไม่ควรเข้าใกล้เด็ดขาด ถ้าไม่อยากเจอฤทธิ์เธอฟาดงวงฟาดงา
อย่างที่ไวท์เจอมาแล้ว

ฮึก… 

ไหล่บางเร่ิมสัน่ เม่ือประธานนักเรยีนสาวก้มหน้าลง แล้ว
ส่งเสียงประหลาดคล้ายเสียงสะอื้นออกมา
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“หือ?” เซลริคกะพริบตาปริบๆ อย่างงงงวย ตอนนั้นเอง
ร่างบางท่ีสูงกว่าสองนิ้วก็โถมทับจนเขาเสียหลักลงไปนอนแผ ่
ที่พื้น 

อ้อมแขนทีไ่ม่คุน้เคยสมัผสักอดแน่น แล้วศรีษะทีม่เีรอืน
ผมนุม่กแ็นบเข้ากบัอกเสือ้ วโินว่า ดาร์กแองเจลิท้ังหวัเราะและ
ร้องไห้ในเวลาเดียวกันออกมาอย่างไม่มีเหตุผล

“ดีใจจริงๆ ค่ะ ท่ีได้เจอท่านจนได้! ฉันตามหาท่านมา
ตลอดเลยนะคะ คิดว่าจะไม่ได้เจอซะแล้ว”

“???” เซลริคถึงกับไปไม่เป็น นี่มันอะไรกัน...มุกตลกที่
ครอบครัวของเอรูเทียที่เทิดทูนทรราชไร้พ่ายส่งมาหยอกเขา
ถึงที่นี่หรือไร

“ท่านเปลี่ยนไปนะคะ แต่ก็ยังเป็นคนส�าคัญของวิโนว่า
เหมือนเดิม” เธอสบตาเขาแล้วยกมือลูบข้างแก้มเขาอย่าง
อาวรณ์ เซลรคิรูว่้าเขาควรจะขยบัหน ีแต่ไม่รูท้�าไมถงึเจบ็เสยีด
ลึกในอก...

วญิญาณจอมมารของเขาไม่อยากให้เขาถอยห่างจากเธอ
“ทะ...ท่านประธานครบั ท�าอะไรอยูน่่ะครบั” ใครคนหนึง่

ในขบวนของวิโนว่าละล�่าละลักถามขึ้น
เด็กสาวตวัดสายตาถมึงทึงเปี่ยมจิตสังหารใส่เขาทันที 

“เงียบนะ! อย่ามาขวางเรื่องส�าคัญ”
ทุกคนเงียบสนิทไม่มีใครกล้าปริปากใดๆ อีก วิโนว่า

หัวเราะในล�าคอเหมือนลูกแมวแล้วกอดเซลริคแน่น เซลริค
ได้สติรีบเอ่ยปฏิเสธตรงๆ “เดี๋ยวครับ คุณวิโนว่า คุณเข้าใจผิด
อะไรหรือเปล่า เราไม่เคยเจอกันมาก่อนสักหน่อย”

ดวงตาสไีพลนิหนัมาจ้องตาเขา “เคยสิ...นานมาแล้ว ฉนั
ส�าคัญกับท่านมากกว่าใครๆ ในโลกนี้ ท่านจ�าไม่ได้หรือ”
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“?” เธอพูดเรื่องอะไรของเธอ
เสยีงฝีเท้าของใครหลายคนดงัมาตามทางเดนิ แล้วเซลรคิ

ก็เห็นเพื่อนๆ ร่วมชมรมของเขารวมถึงโรเซเลียยืนอยู่ที่หน้า
ประตูห้อง สีหน้าของเซลริคสว่างไสวข้ึนทันทีอย่างห้ามไม่อยู่ 
หัวใจเต้นแรงขึ้นเมื่อได้เห็นสาวคนส�าคัญของเขา

“โรส” เซลริคขานชื่อเธอ เขาสะดุ้งเฮือกเมื่อจู่ๆ มือบาง
ของเด็กสาวนามวิโนว่าก็ทวีแรงกอดขึ้นจนน่าตกใจ

“อีกแล้วสินะ...กับผู้หญิงอื่นอีกแล้ว” ดวงตาของเธอลุก
โรจน์ด้วยความโกรธเกรี้ยว 

“เซลริคไม่ใช่ของใคร” โรเซเลียเปรยอย่างเยือกเย็น แต่
เป็นครัง้แรกท่ีเซลริคเห็นว่าแววตาของเธอเข้มแรงเพยีงใด “เขา
เลือกเส้นทางด้วยตัวเอง”

ท่ามกลางความตกตะลึงของทุกคน วิโนว่าก็กระชาก 
คอเสื้อเซลริคขึ้นมาหอมแก้ม เธอไล้ริมฝีปากกับข้างแก้มเขา
ครู่หนึ่งจึงปล่อยตัวเขาลงนั่งตาค้างที่เตียงใกล้ๆ

วิโนว่าหันไปหาโรเซเลีย ริมฝีปากเม้มแน่น มือยกชี้หน้า
และประกาศกกึก้องว่า “เขาเป็นของฉัน ฉันจะท�าทกุอย่างเพือ่
เอาเขาคืนมาจากเธอให้ได้ นังแม่มด”

วโินว่าเดนิชนไหล่โรเซเลียอย่างจงใจ เธอหันมามองเซลรคิ 
ทอดยิม้หวานให้เขาแล้วเอ่ยเสยีงใสว่า “ครัง้ต่อไปทีพ่บกนั ฉนั
จะช่วยคุณจากแม่มดและสมุนให้ได้ ฉันสัญญาค่ะ”

คณะของเธอตามออกไปจนหมด แม้แต่คนเจ็บและไวท์
กต้็องจ�ายอมตามออกไปพร้อมๆ กนั คนอ่ืนๆ มองหน้ากนัแล้ว
ตัดสินใจออกจากห้องไปบ้างเผ่ือว่าคณะจากฟอร์นเบิร์กอยาก
จะอาละวาดขึน้มา ชมรมวจิยัจอมมารจงึยืนตะลงึค้างอยูใ่นห้อง
พยาบาลโดยไม่มีบุคคลภายนอกเข้ามารบกวน
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“เซลรคิ...นายรูจ้กัผูห้ญงิคนนัน้เหรอ” เคย์เลนถามเสยีง
เรียบๆ

เซลริคที่หน้ายังแดงจัดและตกตะลึงส่ายหัว “ไม่เลย ฉัน
เพิง่จะเคยเหน็เธอนีแ่หละ...” ลกึๆ เขาไม่แน่ใจนกั แต่ทกุอย่าง
คลุมเครือเกินกว่าจะสรุปสิ่งใดออกมาได้

เอรเูทยีสีหน้าเครยีดขึน้มาทันท ี“เธอไม่ใช่มนษุย์ แต่บอก
ไม่ถูกว่าเป็นอะไร”

“หือ!” เซลริคอ้าปากค้าง ยิ่งงงเข้าไปใหญ่ อมนุษย์เป็น
ประธานนักเรียนสตาเรยี แล้วประธานท่ีว่ากยั็งมาหอมแก้มเขา
ต่อหน้าสาธารณชน!

“ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นหรอก...” โรเซเลียเอ่ยเสียง
เรียบเฉย เธอเดินไปยืนอยู่ข้างกระจกเงาเต็มตัวข้างเตียงที ่
เซลริคนั่งอยู่ “ดูเงาสะท้อนของนายให้ดีสิ”

เซลริคชะโงกมองเงาสะท้อนของเขา...ท�ำไมหรือ มันก็

ปกติทุกอย่ำงนี่...

“เฮ้ย!!!” อดีตจอมมารแทบจะกระโดดลงมาจากเตียง
แล้ววิง่เข้าไปแนบตาตวัเองกบักระจก ตาซ้ายของเขากลายเป็น
สีแดงเข้ม

เพือ่พิสจูน์ทฤษฎ ีเซลรคิกางมอืออก ควนัสดี�าก่อตวัเป็น
ลูกเต๋าทั้งสามที่มีขนาดเล็กกว่าปกติครึ่งหนึ่งในพริบตา

เขาอยู่ในสภาพปลดผนึก! ถึงแม้จะไม่สมบูรณ์ก็เถอะ
“ชิบเป๋ง...นี่มันอะไรกันเนี่ย!” เซลริคร้องอย่างจับต้น 

ชนปลายไม่ถูก
เขาไม่น่าจะปลดผนกึได้ด้วยจบูของใครนอกจากโรสไม่ใช่

หรือ! นี่มันหมายความว่ายังไงกันแน่!





Bell 2
สาส์นท้ารบเทพธิดาสีนิล II

- Dark Angel -

สนามกีฬาอารีนาที่หนึ่งแห่งยูเวลซิตี้กระหึ่มไปด้วย
เสียงเชียร์จากอัฒจันทร์รอบด้าน โดยเฉพาะแถบพื้นที่ของ
นักเรียนวิทยาลัยฟอร์นเบิร์กในชุดวอร์มสีด�าคาดแถบสีแดง

“เฮ!!! ไปเลยฟอร์นเบิร์ก อัดวิเดล่าให้น่วม!!”
การแข่งขันวินด์เรซเซอร์ที่มีลูกบอลสายฟ้าพลังปราณ

และโกลเคลือ่นท่ีประเดมิสนามด้วยทมีเต็งสองอย่างฟอร์นเบร์ิก 
และทีมใหม่ถอดด้ามจากวิทยาลัยวิเดล่าซึ่งแม้จะเด่นเรื่องวิชา
เสนาธิการแต่การกีฬาก็ไม่เบาทีเดียว

หน่วยเชียร์ซึ่งจัดนักเรียนที่เปี่ยมสปิริตและพลังเสียง
ที่สุดกระจายตัวกันออกค�าสั่ง หัวหน้ากองเชียร์รุ่นพี่ปีสามจาก
สายต่อสูโ้บกธงวทิยาลัยขนาดมหึมาพลางบญัชาว่า “เพลงมาร์ช
ผู้กล้าแห่งฟอร์นเบิร์กพร้อม! สามสี่!” 

“เสียงฝีเท้าระบือไกลนั่นคือผู้กล้าแกร่ง คือนักกีฬา! 
พากเพยีรฝึกฝนนานมาเพยีงเพือ่จะได้ช่วงชงิชัย” เพลงปลกุใจ
กังวานขึ้นอย่างพร้อมเพรียงจากบรรดาผู้ชมที่รับหน้าที่เป็น
สแตนด์เชียร์ไปในตัว

วทิยาลยัอืน่ๆ ทีไ่ม่ได้ลงแข่งได้อิสระในการสลบัทีน่ัง่ตาม
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ฝ่ายที่ตนอยากเชียร์ ทั้งอารีนาจึงคึกคักทั้งที่เพิ่งจะเริ่มแข่ง 
วันแรก

รอบด้านออกจะเต็มไปด้วยบรรยากาศของการแข่งขัน 
แต่ว่าใต้อัฒจันทร์ลงไปในช้ันใต้ดิน คนกลุ่มหนึ่ง...ไม่สิ... 
อมนุษย์กลุ่มหนึ่งไม่ได้มีความรู้สึกร่วมไปด้วยเลย

เซลริคกดขมับท่ีปวดตุบๆ อย่างแรงขณะที่ช่วยไวท์เข็น
รถขนถังน�้าแข็งไปส่งตามอัฒจันทร์ต่างๆ เพื่อนๆ ทุกคนแยก
ย้ายกันกลับไปประจ�าที่หมดแล้ว แต่เรื่องที่คุยค้างคาไว้ใน 
ห้องพยาบาลยังคงตามหลอนเขาเสียยิ่งกว่ามีวิญญาณอาฆาต
ส่วนตัว...

เงาสะท้อนของเขาบนเสาเหล็กของอารีนากลับเป็นปกติ
แล้ว การปลดผนึกแค่คร่ึงเดยีวมผีลเพยีงห้าหกนาทเีท่านัน้ เขา
โมโหตัวเองและห่วงความรู้สึกของโรสมากกว่าอะไรทั้งหมด

ท�าไมเขาต้องรู้สึกไม่อยากผลักไสประธานนักเรียนสตา-
เรียไปด้วยนะ...ทัง้ทีเ่ขามัน่ใจว่าตวัเองรกัชอบโรเซเลยีคนเดยีว
เท่านั้นแท้ๆ เขากับเธอเพิ่งจะเริ่มต้นความสัมพันธ์เยี่ยงคนรัก
ได้ไม่ทันไรก็ดันมาเกิดเรื่องแบบนี้เสียแล้ว

ข้อสนันษิฐานของเทลก้ายงัคงก้องอยูใ่นโสตประสาทของ
เขาไม่วาย หลังจากเขารู้ตัวว่าวิโนว่าปลดผนึกเขาได้ครึ่งหนึ่ง
ด้วยการหอมแก้ม อันเดดสาวก็เอ่ยเบาๆ ว่า “หรือว่ำ…เธอจะ

เป็นคนรักในชำติก่อนของนำย”

ไม่ใช่...เซลริคได้ค�าตอบทันทีทันใด แต่ก็ต้องชะงักเมื่อ
นึกได้ว่า ตลอดชีวิตของจอมมารทรราชไร้พ่ายไม่ได้มีความ
สัมพันธ์กับผู้หญิงแค่คนเดียว...

อัซราเอลหรือเฟรย์เคยบอกเขาว่าก่อนจะแต่งตั้งราชินี
ดาร์กเอลฟ์ ราชามารได้รับผู ้หญิงมากหน้าหลายตาเป็น
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บรรณาการไม่ขาด...และที่ยิ่งกว่านั้น ก่อนแต่งตั้งราชินีดาร์ก
เอลฟ์หลายทศวรรษ ทรราชไร้พ่ายก็เคยอภิเษกกับราชินีองค์
แรก

ถ้าคนรักหมายถึง สนม นางบ�าเรอ และอื่นๆ ละก็...ต่อ
ให้คัดแล้วก็ยังอาจได้ผู้หญิงเป็นร้อยๆ คน หากหนึ่งในนั้นจะ
กลับมาทวงความรัก เขาจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นใคร

ในฐานะที่ร่วมวิญญาณเดียวกัน เซลริคกล้าประกาศกับ
ทั้งโลกว่า ทรราชไร้พ่ายรักราชินีองค์ที่สองอย่างลึกซึ้ง แต่เขา
ไม่รูว่้าหมอนัน่คดิอย่างไรกบัคนอ่ืน ในเม่ือแทบไม่เคยได้สัมผสั
ความทรงจ�าก่อนหน้านั้นชัดๆ เลย

“หรือว่ำ...จะเป็นรำชินีของนำย” เทลก้าซักต่อ
ไม่มีใครตอบค�าถามนั้น ทั้งเพราะไม่กล้าและไม่มีเวลา 

พวกเขาตกลงว่าจะนดัพบกนัทีโ่รงอาหารอารนีาท่ีหนึง่ทนัทท่ีีถงึ
เวลาผลัดกะตอนบ่ายโมงครึ่ง

เซลริคจึงยังคาใจถึงตอนนี้
รำชินีหรือ...เขำคิดว่ำไม่ใช่...ในเมื่อรำชินีของเขำน่ำจะ

เป็นคนอื่น...

โรเซเลยีปรากฏข้ึนในมโนภาพของเขา ภาพของเธอแทบ
จะซ้อนทับกับราชินีดาร์กเอลฟ์ ชายาที่ทรราชไร้พ่ายรักจากใจ
จริง...

“คุณเซลริคครับ!”
เซลริคสะดุง้เฮือกหลดุออกจากภวงัค์ แต่ไม่ทันการณ์ ผง

กากเพชรสีเงินคว�่าลงมาบนร่างเขาจนระยิบระยับไปทั้งตัว
“อ๋า...ขอโทษนะ ผมเตือนช้าไป” ไวท์เอ่ยเสียงตะกุก 

ตะกัก เขารีบเข็นรถขนน�้าแข็งไปข้างหน้าแล้วฉุดแขนเซลริค
ตามมาด้วย “งานเราเสร็จเรียบร้อยแล้ว รีบไปหาที่สะบัดออก
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เถอะครับ”
“อือ...ขอบคุณนะ” เซลริคตอบเสียงเบลอ สมองอึนๆ 

ของเขาถูกดึงความสนใจไปจากประเด็นคาใจเล็กน้อย เมื่อคู่หู
ชั่วคราวของเขาเป็นคนพูดเก่งกว่าที่คิด

เซลรคิได้ข้อมลูใหม่เกีย่วกบัไวท์มาหลายอย่าง ทัง้เรือ่งที่
เขาชื่นชมประธานนักเรียนขนาดวันแรกเจอหน้าก็ด่ิงเข้าไปขอ
ลายเซ็น และเร่ืองท่ีเขาเรียนอยู่ปีสุดท้าย ในสาขาโบราณคดี
ของวิทยาลัยสตาเรีย 

เพราะได้คยุกบัทัง้เลขาฯ และแฟนบอยตัวยงของประธาน
นักเรียนสตาเรีย เซลริคจึงได้รู้เรื่องวิโนว่าอีกหลายอย่าง ทั้ง
เรื่องที่จู่ๆ เธอก็ปรากฏตัวขึ้นในฐานะนักเรียนมัธยมต้นปีสาม
แต่ดันมีสมองของยอดอัจฉริยะที่ท�าคะแนนเต็มทุกรายวิชา
อย่างงดงาม ไม่ใช่แค่เรียนดีเท่านั้น สมรรถภาพทางกายก็ยัง
สุดยอดอีก และยังเป็นคนมีวิสัยทัศน์ มักจะชวนเด็กธรรมดา
ท่ีไม่มใีครเหน็ความส�าคญัมาขัดเกลาให้เป็นบคุลากรชัน้ดเีสมอ

“เธอกอดคณุ แถมยงัท�าท่าเป็นปลืม้ขนาดนัน้แสดงว่าเธอ
สนใจคณุมากๆ เลยครับ ผมเหน็กบัตาแบบน้ีมาหลายคนแล้ว” 
ไวท์กล่าวเสียงสดใส

“วโินว่ากอดคนแปลกหน้าแล้วชวนเข้ากลุม่บ่อยๆ เหรอ”
“ผมรู้จักเธอมาสองปี เธอท�าแบบนีท้กุสองสามเดอืนครบั 

คนที่เลือกส่วนใหญ่จะตัดสินใจสมัครเป็นกรรมการนักเรียน
มากความสามารถ เรียกได้ว่าท่านประธานตาแหลมจริง มอง
ไม่พลาดหรอกครบั เธอมองเห็นประกายความหวงัในตวัคนอืน่
เสมอ แต่ตัวเธอเองนี่แหละที่ผมว่าเปล่งประกายที่สุด”

นายไวท์โม้น�้าลายแตกฟองว่าวิโนว่าเคยเซอร์ไพรส์ทุก
คนในโรงเรียนด้วยคอนเสร์ิตใหญ่  แน่นอนว่าเธอทัง้ร้องทัง้เต้น
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เก่งระดับไอดอลบางคนยังอาย 
เรียกได้ว่า วิโนว่า โฟซาเรสเป็นเพอร์เฟกต์เกิร์ลที่ไร้จุด

อ่อน
แต่คนเรำก็น่ำจะมีจุดอ่อนด้วยกันทั้งนั้นแหละ...เซลริค

คดิ แต่เงยีบไว้เพราะไม่อยากขดัคอเพือ่นใหม่ ดอูย่างโรสส ิเป็น
สาวงามสมองดี เสน่ห์แรงรอบด้าน ทว่าดันท�าอาหารไม่เป็น
สับปะรดเอาเสียเลย เขาไม่อยากบรรยายว่า ‘ไม่ได้เรื่อง’ แต่
หากใช้ค�าว่า ‘กินไม่ได้’ ความหมายก็ไม่ต่างกัน

ท้ังท่ีเธอหงุดหงิดกับการท�าอาหารและวิชาคหกรรมนัก 
เขาก็ยังเห็นว่าจุดอ่อนที่ไม่น่าเชื่อของเธอเป็นเรื่องน่ารักอย่าง
ประหลาด...

ตอนอยู่ชั้นประถมต้น เขาถามว่าท�าไมเธออยากจะท�า
อาหารเก่งขึ้น เธอตอบเขาอย่างไม่ลังเลว่า สักวันหนึ่งอยากจะ
ให้เขา คนส�าคญัของเธอได้กนิอาหารทีเ่ธอท�าพร้อมกบัรอยยิม้
แห่งความสุข

ตอนนั้นเขาก็ไม่กล้าบอกว่า แม้รสชาติเลวทรามเพียงใด
ถ้าเป็นรสมอืของเธอ ต่อให้ถงึตายเขากม็คีวามสขุได้ทัง้นัน้แหละ 
เขาไม่กล้าพูด ทั้งเพราะเจียมตัวและรู้ว่าเธอไม่ได้อยากได้ 
ค�าปลอบประโลม

เขาเสนอว่า ถ้าอย่างนัน้จนกว่าเธอจะเก่ง เขาจะเป็นฝ่าย
ท�าอาหารให้เธอกินเองดีไหม

เธอชะงักแล้วคลี่รอยยิ้มดุจดอกไม้แรกแย้มบานให้เขา 
หวัใจวยัประถมของเซลรคิหลอมละลายในบดัดล และจนตอนนี ้
เขาก็คิดว่าหัวใจเหลวๆ ที่ก่อตัวขึ้นมาใหม่ยังคงยกให้รอยยิ้ม 
วันนั้นเป็นหนึ่งในยิ้มที่สวยที่สุดของโรส

แบบนี้เขาจะเกลียดจุดอ่อนของเธอลงได้ยังไง ในเมื่อมัน
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ท�าให้เขาเห็นสีหน้าล�้าค่าของเธอที่เขาไม่มีวันได้เห็นในสถาน-
การณ์อื่นใด

ความกงัวลเกีย่วกบัวโินว่า โฟซาเรสยงัคงอยู ่แต่รอยอุน่ๆ 
ในอกเมื่อคิดถึงโรเซเลียช่วยให้เขาไม่รู้สึกหนักอ้ึงด้วยความ
สับสนอีกต่อไป

อดีตจะเป็นอย่างไรคงเปลี่ยนแปลงไม่ได้ แต่ปัจจุบันเขา
ไม่รู้จะเป็นอื่นได้อย่างไร

วิญญาณอดีตจอมมารจะโหยหาคนรักเก่าก็ตามใจ แต่
เขาจะไม่ยอมตามน�้าไปด้วย คราวหน้าที่เจอกันอีกเขาจะฝืน 
ตัวเองไว้ให้ได้

ปัจจุบันของเขา พื้นที่ส�าหรับผู้หญิงคนส�าคัญที่เขารักมี
เพียงต�าแหน่งเดียว และมันมีเจ้าของแล้ว จึงไม่เหลือพื้นที่ให้
ใครอีก

ค�าสาปดวงซวยเหมอืนจะท�างานดข้ึีนเป็นพเิศษเมือ่อดตี
จอมมารมีเรื่องให้กังวล เซลริคลื่นเปลือกกล้วยสองครั้ง โดน
รถเข็นขนข้าวกล่องเสย ถูกเด็กประถมวิ่งชนจนล้มก้นจ�้าเบ้า 
และยังถูกสปริงเกอร์ดับเพลิงท�างานขัดข้องจนฉีดน�้าใส่ตัวอีก
ต่างหาก

ความซวยประการสุดท้ายแย่หน่อยตรงท่ีไวท์พลอยโดน
หางเลขไปกับเขาด้วย สองหนุ่มต่างไซซ์ที่เปียกปอนราวกับ 
ลูกหมาตกน�้าลากสังขารกลับไปรายงานตัวที่ศูนย์บัญชาการ
ฝ่ายสวัสดิการท่ามกลางสายตาเห็นใจปนเสียงหัวเราะ 

“พวกนายท�างานเสร็จแล้วหกอย่าง ขนทิชชู แจก
แบบสอบถาม ส่งข้าวกล่องให้กรรมการ ส่งน�้าแข็ง ส่งเอกสาร
ให้อาจารย์ ล่าสุดก็ช่วยขนขยะไปทิ้ง ท�าได้ดีมาก เกินโควตา
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มาเยอะ อีกสิบนาทีก็ถึงเวลาพักแล้ว ฉันให้พวกนายเลิกก่อน
เวลาได้” ดีแลนยิม้ให้เพือ่นร่วมสถาบนัและคูห่ตู่างถ่ิน เขาเสริม
อย่างมีน�า้ใจว่า “เอาเสือ้ส�ารองจากชัน้วางของด้านหลังห้องคลงั
ไปเปลี่ยนก่อนเถอะ เดี๋ยวไม่สบายนะ”

เซลริคและไวท์เอ่ยขอบคุณหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและ
เข้าไปเอาชุดส�ารองที่แพ็กแยกขนาดไว้ในถุงกระดาษ พวกเขา
ไม่จ�าเป็นต้องดูแบบเสื้อเพราะมันเป็นชุดเช่ือมสัมพันธ์ที่
ออกแบบเหมือนกันหมดไว้ใช้ในพิธีปิดมหกรรมกีฬาฯ

“ลงทุนเยอะจริงแฮะ” เซลริคอดทักไม่ได้เมื่อเห็นไอเทม 
มากมายรอคอยเวลาของมนัในพธิปิีดอย่างเงียบสงบ เขาสงสยั
ว่าหลังพิธีปิดจะมีใครได้ใช้มันอีกหรือเปล่า

“งานส�าคัญขนาดนี ้สมาพนัธ์กฬีาวทิยาลยัและผูส้นบัสนนุ
ก็ทุ่มเทกันสุดตัวทั้งนั้นแหละครับ” ไวท์เอ่ยกลั้วหัวเราะ “งาน
มหกรรมกีฬาวิทยาลัยภาคพื้นทวีปเซลิโอเน่ไม่ใช่แค่งานกีฬา
เฉยๆ นี่นา”

จริงดิ...เซลริคเลิกคิ้ว คู่สนทนาของเขาไม่รู้ตัวเลยยังพูด
ไปเรือ่ย “โรงเรียนของผูช้นะแต่ละรายการจะได้รบัรางวลัพเิศษ 
บางทีก็เป็นทรัพยากร เป็นอุปกรณ์ราคาแพง เงินทุน แล้วก็
อะไรต่อมอิะไรไม่รู้ท่ีดสีดุๆ ทัง้นัน้ ถึงได้ฟิตซ้อมกนัอย่างกบัจะ
ออกรบยังไงล่ะครับ”

อ้อ...อย่ำงนี้นี่เอง เซลริคหยักหน้าหงึกๆ แล้วปล่อยให้
ไวท์พูดน�้าไหลไฟดับไปเรื่อยๆ 

พวกเขามาถึงห้องน�้าของหน่วยสวัสดิการ แต่มีป้าย 
‘ก�ำลังท�ำควำมสะอำด’ ตั้งขวางไว้ สองหนุ่มมองหน้ากันแล้ว
ตัดสินใจมุ่งหน้าไปยังโรงอาหารที่อยู่ห่างไปไม่มากนัก

“คณุเซลรคินัดเพือ่นไว้ทีน่ัน่ ผมเองกอ็ยากจะซือ้ขนมไป
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ฝากท่านประธาน” พอได้ยนิไวท์บอกว่าจะไปเจอวโินว่า ย้ิมของ
เซลริคก็กระตุกขึ้นมานิดหนึ่ง ไวท์เกาผมสีขาวของตนแล้วพูด
เบาๆ ว่า “ไม่ต้องกังวลหรอกครับ เธอเหมือนแมวมองหาคนที่
ถูกใจเข้าคอลเลกชันเรื่อยๆ ไม่ใช่เรื่องใหม่หรอกครับ ถึงแม้นี่
จะเป็นครัง้แรกทีป่ระธานเหน็แววในตวัคนทีม่สีถาบนัต้นสงักดั
แล้วก็เถอะ...”

“อ่า...ดแีล้วครับ ผมไม่อยากให้มข่ีาวลอืแปลกๆ ออกมา” 
เซลริคถอนหายใจโล่งอก

ห้องน�้าที่โรงอาหารโล่งกว่าที่คาดไว้ พวกเขาเปลี่ยนเสื้อ
เสร็จก็แยกย้ายกันไปตามทาง เสื้อยืดนักกีฬาสีขาวของเซลริค 
หลวมจนเขาต้องพับแขนขึ้นหลายทบ โชคยังดีที่กางเกงไม่ผิด
ไซซ์ เขาเลยดูไม่น่าสมเพชนัก

หนุ่มตัวเล็กหอบชุดเปียกชุ่มไปทางโรงอาหารหวังจะหา
ถุงใส่สักใบแล้วค่อยเอาไปตากทีหลัง แต่เขาดันเจอพาสซิฟเข้า
เสียก่อน หนุ่มหล่อทีไ่ม่น่าจะเป็นภารโรงเลยชีท้างให้เขาเข้าไป
ใช้พ้ืนทีใ่นห้องพกัวไีอพขีองนกักฬีาทีปิ่ดซ่อมชัว่คราวเป็นทีต่าก
ผ้าชั่วคราว

ทนัททีีเ่ปิดประตูห้อง ออราราคาแพงกแ็ทงตาคนธรรมดา
อย่างเซลริคจนแสบร้อนไปหมด พื้นหินขัดมัน พรมหนา แล้ว
ยังโซฟาตัวเบิ้มท่าทางนุ่มสบาย สิ่งเดียวที่บอกว่าห้องน้ียังไม่
พร้อมรับแขกคือ น่ังร้านที่มุมห้องซึ่งต่อไว้ซ่อมฝ้าเพดานที่มี
ร่องรอยน�า้ร่ัว หน้าต่างบานใหญ่เปิดม่านบงัตาไว้ให้แสงทอดตวั
เข้ามาในห้องตรงกับนั่งร้านราวกับจับวาง

เซลริคแขวนเสื้อผ้าบนนั่งร้าน แดดดีแบบนี้ บ่ายแก่ๆ ก็
คงแห้งพอดี เขาคลี่ผ้าแฉะๆ ผึ่งแดดพลางติดต่อหาโรส เธอ
เสร็จงานแล้วก�าลังมุ่งหน้ามาหาเขา อีกไม่กี่นาทีก็คงมาถึง
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ตอนที่เขาก�าลังละจากน่ังร้าน มือก็ดันไปปัดโดนเงี่ยง
เหลก็เข้าจนเลอืดซมึ เซลรคิก�าลงัจะส่งนิว้ช้ีท่ีเลอืดไหลเข้าปาก
ตนทนัทเีพือ่กลบกลิน่ แต่วนิาทนีัน้ประตูห้องทีง่บัปิดสนทิก็เปิด
ให้ใครคนหนึ่งก้าวเข้ามา

“ท่านบาดเจ็บ” เสียงใสมาถึงก่อนตัวผู้พูด
เซลริคเผลอเกร็งร่างเมื่อเห็นว่าบุคคลที่ยืนอยู่ที่หน้า

ประตูไม่ใช่โรเซเลีย แต่เป็นสาวน้อยร่างบอบบาง ประธาน 
นักเรียนสตาเรีย วิโนว่าก้าวยาวๆ มาหาเขาด้วยสีหน้าวิตก
กังวล เขายังไม่ทันจะเบี่ยงตัวหลบ เธอก็ดึงมือเขามาเป็นฝ่าย
เลียไล้บาดแผลเสียเอง

“โอ๊ย!” ความรู้สึกคล้ายกระแสไฟฟ้าดูดแล่นพล่านไป
ตัง้แต่หวัจดเท้า พร้อมกบัอาการปวดแปลบลึกๆ เหมอืนถกูของ
มีคมขนาดเล็กทิ่มแทง เซลริคเกือบจะเสียหลักล้มลงบนโซฟา 
แต่แล้วมอืเรยีวงามและร่างสงูเพรยีวกเ็ข้ามารัง้เขาไว้จากด้านหลัง

“ขอบคุณที่ช่วยนะคะประธานวิโนว่า แต่พอแล้วละค่ะ” 
โรเซเลยีเอ่ยเสยีงเรยีบเฉย มอืสมัผสัไหล่ของวโินว่าอย่างสภุาพ
แต่เย็นชา เซลริคได้ทีรีบดึงมือตนเองคืนจากวิโนว่าแทบไม่ทัน 
เขาหายใจติดขัด เมื่อรู้สึกว่าการเผชิญหน้าของสองสาวเริ่มขึ้น
อีกยกแล้ว

วิโนว่าเบี่ยงตัวออกจากมือของโรเซเลีย เธอแลบลิ้นเลีย
ริมฝีปาก แล้วเอ่ยเสียงอ่อนหวานกับเซลริคว่า “แล้วพบกันนะ
คะ เซลริค” สายตาหวานเชื่อมเหมือนจะกลายเป็นน�้าแข็งเมื่อ
เธอเงยหน้ามองโรเซเลยีอย่างมาดร้าย ย้ิมสวยดจุนางฟ้าทีท่�าให้
เซลริคขนลุกวาบไปทั้งตัวทาบทาบนริมฝีปากได้รูป “แล้วพบ
กับเธอเช่นกัน โรเซเลีย คอร์วินัส...ไม่นานเกินรอ เราจะได้
เห็นดีกัน นังแม่มด”
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“ฉันจะรอ” โรเซเลยีตอบเสยีงเย็นเฉยีบ บรรยากาศหนกั
หน่วงจนคนกลางอย่างเซลริคแทบหายใจไม่ออก สองสาวที่
เหมอืนจะเพิง่ประกาศสงครามไปหมาดๆ ยังคงจ้องตากนัอย่าง
กับพร้อมจะกระโดดเข้าจู่โจมอีกฝ่ายทุกเมื่อ

สองสามวินาทีผ่านไป นาฬิกาข้อมือของวิโนว่าก็ส่งเสียง
คล้ายระฆังลมออกมา เธอส่งเสียง “หึ” เบาๆ ก่อนจะเดินเชิด
หน้าออกจากห้องไปโดยไม่ท้าทายอะไรโรเซเลียอีก

ทันทีท่ีวิโนว่าพ้นจากสายตา โรเซเลียก็ดึงมือเซลริคข้ึน
มามองส�ารวจชัดๆ ไม่มีแผลที่ท�าให้เซลริคเลือดออกอยู่บนนิ้ว
เขาอีกแล้ว

“เจ็บ...” เด็กหนุ่มคราง 
“ตรงไหน” โรเซเลียนึกประหลาดใจ
“ตรงนี้” เซลริคลูบนิ้วตนเบาๆ สาวงามแห่งฟอร์นเบิร์ก

มองตามนิ้วมือที่ลูบบริเวณที่เจ็บป้อยๆ ดวงตาสีแอเมทิสต์เข้ม
แสงแรงกล้าขึ้นมาทันที

“ตามมาเร็วเข้า เราต้องไปหาเอรูเทียเดี๋ยวนี้” เธอก�ามือ
เขาแน่นจนเจบ็ จติสงัหารอบอวลอยูร่อบตวัราวกบัว่าถ้าเธอไม่มี
เขาอยู่ข้างตัวคงได้แล่นไปเชือดเจ้าหญิงจากต่างโรงเรียนจริงๆ

ตลอดชีวิตสิบเจ็ดปีนิดๆ เซลริคไม่เคยเห็นโรสโกรธใคร
ขนาดนี้มาก่อนเลย

เกิดอะไรขึ้นกันแน่ โรสกับวิโนว่าแค่ไม่ถูกกันเพราะเขา
เป็นต้นเหตุเท่านั้นแน่หรือ...

มเีรือ่งหนึง่ท่ีเซลรคิซึง่โชคร้ายและสบัสนมาแต่เช้าอาจจะ
ไม่สังเกต แต่โรเซเลียซ่ึงมีประสบการณ์เกี่ยวกับอมนุษย์
มากกว่าเห็นสิ่งไม่พึงประสงค์บนนิ้วของเขาชัดเจน

บนผิวเน้ือค่อนข้างซีดของเซลริคปรากฏร่องรอยเขี้ยว
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แวมไพร์ใหม่เอี่ยมที่เพิ่งเยียวยาตัวเองไปราวๆ ครึ่งหนึ่ง
รอยเขี้ยวมันมาเองไม่ได้หรอก และเจ้าของเขี้ยวในที่นี้ก็

คงมีแค่คนเดียว
วิโนว่า โฟซาเรส ไม่ใช่อมนุษย์ช้ันรอง แต่เป็นหนึ่งใน 

เผ่าพันธุ์ที่ทรงพลังที่สุด เธอเป็นแวมไพร์...

“ฉันถูกกัด!!” “เซลริคถูกกัด!!!”
เสยีงท่านประธานชมรมวจิยัจอมมารและสมาชกิอีกแปด

คนประสานกันแทบจะเป็นประโยคเดียว
“อย่าพูดเสียงดัง” โรเซเลียเตือนเสียงเข้ม โชคดีท่ีโรง

อาหารอึกทึกเอาเรื่องจึงไม่มีใครสนใจพวกเขา
เซลรคิก้มดนูิว้ตัวเองอย่างจบัต้นชนปลายไม่ถกู คนอืน่ๆ 

ดึงมือเขาไปดูเช่นกัน ไอรีนถึงกับดึงแว่นขยายออกมาส่อง 
แต่สุดท้ายคนที่ยืนยันว่าเขาถูกแวมไพร์กัดจริงๆ มีแค่สามคน

โรเซเลียยืนยันว่าเธอแน่ใจ เอรูเทียบอกว่าแผลที่พอเห็น
จางๆ เป็นรอยเข้ียวแน่ๆ และอัซราเอลที่ยืนยันว่าเขาได้กล่ิน
สาบแวมไพร์มาจากมือของเซลริค

“สาบ? แวมไพร์เหม็นขนาดนั้นเชียว” เซลริคขมวดค้ิว
แล้วหนัไปดมเสือ้เอรเูทียท่ียืนอยู่ข้างๆ เขาได้กลิน่ไม้หอมทีท่าง
บ้านเอรูเทียใช้อบเสื้อผ้าจางๆ “ไม่เห็นจะได้กลิ่น”

เอรูเทียหัวเราะเขินๆ “ไม่ใช่กลิ่นที่จมูกคนทั่วไปจะรู้ได้
หรอกครับ แล้วก็ไม่ใช่ว่าเหม็นหรือหอม ถ้าเปรียบเทียบอย่าง
ง่ายๆ ก็คงเหมือนท่ีคุณเซลริคแยกแยะกลิ่นอาหารชนิดหนึ่ง
ออกจากอีกชนิดได้นั่นแหละ”

เซลริคพยักหน้าอย่างพอจะเข้าใจ เขาออกจะแปลกใจ 
เลก็น้อยท่ีอดตีนักล่าแวมไพร์อย่างเทลก้ากลบัไม่รูส้กึตวัเรือ่งน้ี
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ทั้งที่ปกติน่าจะไวกว่าเพื่อน
อันเดดสาวเดาสายตาเขาได้จึงบอกว่า “แผลเล็กที่ใกล้

หายอย่างนี้ฉันไม่ได้กลิ่นหรอก จางเกินไป”
“โดนกัดแบบนี้จะถือเป็นการลงบลัดเครสต์หรือเปล่า” 

เคย์เลนถามอย่างกังวล
เซลริคเสียวแวบขึ้นมาทันที แต่โรเซเลียเป็นคนอธิบาย

ก่อนว่า “ไม่หรอกค่ะ เธอไม่ได้กัดเข้าที่ส�าคัญ แล้วก็...เซลริค
พอมพีลังบ้างเลยไม่กลายสภาพแน่ ไม่อย่างนั้นคงกลายสภาพ
ตั้งแต่ถูกพวกคุณกัดที่หุบเขาสี่ฤดูแล้ว”

จรงิด้วย...เซลรคิเกอืบลืมไปสนทิเลยว่าท่ีหบุเขาสีฤ่ดตูอน
เขากรีดเลอืดให้ทกุคนท่ีบาดเจบ็ปางตายด่ืม ทัง้เอรเูทยีและอซั-
ราเอลกัดแขนเขา แต่ว่าเขาก็ยังเป็นปกติดีเท่าท่ีอดีตจอมมาร
ตนหนึ่งจะเป็นได้ ไม่มีการกลายร่างแต่อย่างใด

“ถ้าถูกกัดหลังวันเกิดปีที่สิบเจ็ดไม่มีผลอะไรหรอกครับ” 
เอรูเทียเสริมขึ้น เขาเคยเห็นกรณีศึกษามาด้วยตนเองแล้วจึง
ยืนยันได้เต็มปาก

เซลริคที่โล่งใจข้ึนค่อยรู้สึกเจริญอาหารหน่อย เขาม้วน
เส้นพาสตาเข้าปากแล้วเอ่ยเบาๆ ว่า “ถึงจะโล่งใจเร่ืองนั้นได้ 
แต่มันจะมีผลกับวิโนว่าหรือเปล่า”

“ไม่มี” โรเซเลียตอบทันใจ เธอเหยาะพริกไทยลงบน
อาหารของเธอด้วยท่าทีนุ่มนวลเหมือนเคย “วิโนว่าคนนั้นไม่
เหมือนอมนุษย์ทั่วไป กติกาปกติใช้กับเธอไม่ได้ ต่อให้ได้เลือด
ของผู้เป็นไท เธอก็ไม่ถูกบังคับให้สวามิภักดิ์”

สมาชิกชมรมวิจัยจอมมารหลายคนมองหน้ากันอย่างไม่
ค่อยเข้าใจ เซลริคเป็นฝ่ายถามออกไปก่อนด้วยซ�้าว่า “โรสรู้ได้
ยังไงว่าเธอเป็นกรณียกเว้น ญาณวิเศษบอกเหรอ”
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“ท�านองนั้น” สาวงามแห่งฟอร์นเบิร์กตอบเสียงเนิบนาบ
อดีตจอมมารหน้ายุ่ง เขายกมือนวดขมับแรงๆ หลายที 

“แต่ยังไงก็ยังนึกไม่ออกอยู่ดีว่าเธอเป็นใครกันแน่...”
“หรือจะเป็นอดีตชายาอย่างคุณเทลก้าว่าจริงๆ ครับ” 

เฟรย์เสริม แม้แต่เวลาเคร่งเครียดแบบนี้ไนต์แมร์หนุ่มก็ยังมี
แววตาพราวพรายราวกับก�าลังสนุกกับละครดรามายามบ่าย

เคย์เลนยกมือกอดอก ละจากข้าวกล่องของตนชั่วคราว 
“ถ้ายึดตามที่เห็น...อย่างแรกเลยคือเป็นผู้หญิง คนรักเก่า...”

“อืม...พิเศษกว่าคนอื่นอย่างคุณโรเซเลียว่าด้วย” คุณ
หมอน้อยสรุปให้อีกนิด

“เป็นแวมไพร์อีกต่างหาก” เทลก้าเสริม
อซัราเอลวางช้อนส้อมแล้วยกมอืขึน้ลบูปลายคางเหมอืน

ก�าลงัจะนกึเรือ่งส�าคญัออก เอรเูทยีทีต่อนแรกกน็ัง่คดิตามชาว
บ้านกลับเริ่มนั่งตัวเกร็ง คิ้วสีทองขมวดมุ่น มือที่ถือน�้ามะเขือ-
เทศแบบบรรจุกล่องคลายออกอย่างเหม่อลอย

“ผูห้ญงิ รูจ้กัลกึซึง้กบัอดีตของคุณเซลรคิ พเิศษกว่าคนอืน่ 
เป็นแวมไพร์...หรือว่า...”

ท่านประธานหมาป่าและคุณชายแวมไพร์มองหน้ากัน 
แววพรั่นพรึงปรากฏในดวงตาของอีกฝ่ายราวกับเงาสะท้อน 
ไม่ใช่สัญญาณที่ดีเลย

“พวกนายรูอ้ะไรแล้วอย่างนัน้เหรอ!” เซลริคซึง่ร้อนใจมา
ค่อนวันแทบจะลุกขึ้นถาม ทว่ายังไม่ทันได้ค�าตอบ เสียงระฆัง
ไล่สเกลเสียงที่คุ้นเคยดีก็ดังออกมาจากล�าโพงใหญ่ซึ่งติดตั้งไว้
รอบโรงอาหาร

ตุ๊ง ตุง ตุง ตุ่ง...

หญงิสาวเสยีงหวานประกาศเสียงตามสายว่า “อซัรำเอล 
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เฟนเรีย เออร์ซิลำ อัซรำเอล เฟนเรีย เออร์ซิลำ ประธำนสภำ

นักเรียนวิทยำลัยฟอร์นเบิร์กกรุณำน�ำชมรมวิจัยจอมมำรเข้ำ

พบอำจำรย์ ผอ. ที่ห้องวีไอพี ชั้นสี่ อำรีนำที่สองด้วยค่ะ ย�้ำอีก

คร้ัง อัซรำเอล เฟนเรยี เออร์ซลิำ กรณุำพำชมรมวจิยัจอมมำร

มำพบอำจำรย์ ผอ. พร้อมกันทุกคนด้วยค่ะ”

เสียงพูดคุยอย่างสนอกสนใจดังขึ้นรอบด้าน แต่ผู้คนใน
ประกาศกลับไม่ค่อยแฮปปี้เสียเท่าไร อาจารย์ ผอ. มีธุระอะไร
กับชมรมสายวิชาการอย่างชมรมวิจัยจอมมารในงานมหกรรม
กีฬากัน...

ท้องไส้ของเซลรคิขมวดกนัแทบเป็นปม เขาสงัหรณ์ว่าตน
ไม่ชอบสิ่งที่ก�าลังจะเกิดขึ้นแน่นอน และเดาจากดวงตาคมวาว
กับริมฝีปากเม้มแน่นสนิทของโรเซเลีย เธอเองก็ไม่ชอบใจเช่น
เดียวกัน...

“สวัสดี ยินดีที่ได้รู้จักนะ อัซราเอล เฟนเรีย เออร์ซิลา 
ประธานนักเรียนฟอร์นเบิร์ก เธอท�าคะแนนข้อเขียนและภาค
ปฏบิตัริะดบัประเทศได้คะแนนสงูมากจรงิๆ น่าช่ืนชมๆ” เสยีง
ไพเราะของสตรีวัยหกสิบกว่าแต่ยังรูปร่างสูงเพรียวในชุดสูท 
สดี�าเย่ียงนักธุรกจิหญงิเอ่ยพร้อมรอยยิม้ มอืทีแ่ต่งเลบ็สนี�า้เงนิ
เข้มลึกยกขึ้นปรบเบาๆ

“ยนิดเีช่นกนัครบั” ท่านประธานนกัเรยีนแห่งฟอร์นเบิร์ก
ยื่นมือไปสัมผัสกับสตรีตรงหน้า มือหยาบกร้านที่แข็งราวกับ
คมีเหลก็ของเธอไม่ได้ช่วยให้บรรยากาศตงึเครยีดในห้องวไีอพี
โทนแดงทองหรูหราดุจโรงแรมแห่งนี้ดีขึ้นได้เลย เพื่อนๆ ของ
เขาโดยเฉพาะเซลริคยืนตัวเกร็งเหงื่อแตกพลั่กกันหมดแล้ว 

จะไม่ให้ตกประหม่าได้อย่างไร เมื่อจู่ๆ ก็เจอคนใหญ่คน
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โต ทั้งอาจารย์ใหญ่ต่างวิทยาลัย ผู้กล้าตัวเบ้ง ประธานบริษัท
จากธุรกิจชั้นน�าเข้าพร้อมๆ กันหลายสิบคน และที่กดดันย่ิง
กว่านั้นคือ บรรดาสมาชิกสภานักเรียนของวิทยาลัยสตาเรียก็
ยืนอยู่หลังคุณยายสูทด�า ใบหน้าจิ้มลิ้มพริ้มเพราของประธาน
นักเรียนสตาเรียส่งยิ้มหวานที่ไม่น่าไว้ใจมาให้

“เป็นไงล่ะ แอนนิก้า ประธานนกัเรยีนของฉนัแจ่มใช่ไหม
ล่ะ” เสียงหัวเราะสดใสเกินวัย และร่างในสูทสีขาว กับใบหน้า
ยิ้มแย้มเป็นนิจของอาจารย์ ผอ. อลิสัน เซลฟอน มอร์ริแกน
ปรากฏขึ้นข้างๆ อัซราเอล

ดวงตาสฟ้ีาของเธอเลือ่นไปทางพวกเซลริค แล้วเธอกผ็าย
มือมาทางพวกเขา สายสร้อยคอร้อยจากเทอร์ควอยส์ หยก 
และทองกระทบกันเกิดเสียงกรุ๋งกริ๋ง

“ส่วนเด็กๆ กลุ่มนี้คือชมรมวิจัยจอมมารที่ได้รับค�าชม
ล้นหลามจากฉัน คณาจารย์ของเรา แล้วก็สมาคมผู้กล้า 
ประธานชมรมคือ เซลริค เรมิงตัน คนนี้มาไกลมากต้องสนับ-
สนุนเยอะๆ”

เซลริคค้อมศีรษะทักทายน้องสาวของอาจารย์ ผอ. 
แอนนิก้า วิสต้า เซลฟอน เป็นนายใหญ่ของวิทยาลัย 

สตาเรยี โรงเรยีนพีน้่องของฟอร์นเบร์ิก หล่อนเคยขึน้หน้าหนึง่
หนังสือพิมพ์ทั่วทวีปเมื่อลือว่าเป็นฝ่ายจับสามีผู้กล้าช่ือดังแต่ง
เข้าบ้าน โรเซเลียแอบกระซิบบอกเขาก่อนเข้าห้องว่า คุณยาย
หุ่นดีคนนี้เกษียณแล้ว แต่ยังคงรับงานผู้กล้าอยู่เนืองๆ เธอ
เชี่ยวชาญพลังปราณสายไฟและสายฟ้าซึ่งเข้ากับอาวุธที่เป็น
ขวานใหญ่อย่างเหมาะเหม็งจนสยอง ไปที่ไหนระเบิดตูมตาม 
เละเทะอย่างกับใช้รถไถช้ันเยี่ยมทีละสองโหล...เหล่าปีศาจจัด
ให้ ผอ. แอนนิก้า ติดท็อปเทนลิสต์ ‘ผู้กล้ำที่คุณไม่อยำกพบ’ 
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เกินสิบสมัยซ้อน
“ดีใจที่ได้พบนะ เซลริค เรมิงตันและชมรมวิจัยจอมมาร 

ฉันเห็นผลงานผ่านข่าว รายงาน และสื่อต่างๆ แล้ว ค้นคว้าได้
น่าชื่นชม” น้องสาวของอาจารย์ ผอ. กล่าวพร้อมยิ้มที่ท�าให้
เซลริคคอย่น เขากลัวคุณยายคนนี้โคตรๆ เลย!

หล่อนหันไปทักทายสมาชิกคนอื่นๆ อย่างสุภาพแต่เป็น
ทางการ แล้วจึงผายมือไปด้านหลัง เซลริคสะดุ้งเฮือกเมื่อสาว
น้อยแวมไพร์ ประธานนักเรียนสตาเรียเดินออกมาย่อตัวให้
อาจารย์ ผอ. อลิสันและทุกคน

“สวัสดค่ีะ อาจารย์ ผอ. อลสินั เซลฟอน มอร์รแิกน และ
ชมรมวิจัยจอมมาร ฉันคือ วิโนว่า โฟซาเรส ประธานนักเรียน
สตาเรยี ยนิดทีีไ่ด้พบค่ะ ถ้าอาจารย์ ผอ. ทัง้สองไม่ขดัข้องอะไร 
ฉนัอยากจะเข้าเรือ่งส�าคญัเลย” ดวงตาสไีพลินเล่ือนมาท่ีเซลรคิ
และเลยไปจับจ้องที่โรเซเลีย

“เชิญจ้า” “ตามสบาย เราทั้งคู่อนุมัติแล้วนี่ เหลือแค่แจ้ง
พวกเขาเท่านั้น” คุณยายยังเฟี้ยวสองพี่น้องเข้ากันดีเป็นปี่เป็น
ขลุ่ย ทั้งที่ดูเป็นคนละสไตล์ตั้งแต่ค�าพูดค�าจายันการแต่งกาย

อนุมัติ? อนุมัติอะไร...ทุกคนงงเต๊ก ยิ่งกว่านั้นที่บอกว่า
เหลือแค่ ‘แจ้ง’ แสดงว่าพวกเขาไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธอย่างนั้นหรือ

ไวท์ก้าวออกจากแถวกรรมการนักเรียนสตาเรีย แล้วยื่น
เอกสารปึกหน่ึงให้ประธานของเขา วิโนว่าส่งเอกสารฉบับนั้น
ให้อัซราเอลพร้อมเอ่ยเสยีงสดใสว่า “ฉนัมข้ีอเสนอทีค่ณุปฏเิสธ
ไม่ได้ เรามาแข่งกนัเถอะวทิยาลยัฟอร์นเบร์ิก สานต่อประเพณี
อันงดงามโดยมีรางวัลที่ล�้าค่ายิ่งกว่าถ้วยเก่าๆ ดีไหม”

“รางวัลล�้าค่า?” หลายๆ คนประสานเสียงอย่างงุนงง
อซัราเอลขยบัแว่นแล้วเอ่ยอย่างมเีหตผุลว่า “แข่งซ้อนกบั
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รายการใหญ่อาจจะไม่ดีมั้งครับ” 
เรนฟอร์ดรีบผสมโรงอย่างสภุาพทีส่ดุว่า “วิทยาลยัอืน่จะ

เห็นว่าเราไม่ให้เกียรติพวกเขาหรือเปล่าครับ”
“ทีแรกฉันก็กังวลค่ะ” วิโนว่ายิ้มหวาน ไวท์หรือวิทเธก-

เกอร์ขยับแว่นเชยๆ แล้วยกมือข้ึนประสานกันอย่างแสนยินดี 
“พอรายงานอาจารย์ ผอ. ทั้งคู่ พวกท่านก็สนใจมาก แล้วทั้ง 
ผอ. และกรรมการจัดงานอื่นๆ ก็พลอยเห็นดีเห็นงามไปด้วย 
บอกว่าน่าจะมีสีสันมากขึ้นครับ”

วโินว่าสะบดัเรือนผมสนีลิด้วยมาดเจ้าหญงิผูส้งูศกัดิ ์“ใช่
แล้ว เราจะนบัคะแนนกนัเฉพาะรายการทีว่ทิยาลยัของเราทัง้คู่
เข้าชิงห้าล�าดับแรกเท่านั้นค่ะ”

ถ้าเบื้องบนยอมรบัแล้ว แถมการนบัคะแนนกลางยงัเป็น
ไปอย่างปกติ ทั้งเรนฟอร์ดและอัซราเอลก็ไม่มีข้อขัดข้องใดๆ 
แต่ที่ประธานนักเรียนผู้ทรงประสิทธิภาพยังไม่เข้าใจคือ ท�าไม
ต้องเรียกชมรมวิจัยจอมมารมาด้วย แค่อยากจะพบเท่านั้นแน่
หรือ

“เร่ืองรางวัลของผู้ชนะล่ะคะ ยังยึดตามประเพณีเดิม 
หรือเปล่า” โรเซเลียถามเสียงเรียบๆ ในฐานะเลขานุการสภา
นักเรียน เธอมีปากเสียงเป็นรองแค่อัซราเอล

ไวท์ยื่นเอกสารให้เธอทันที “เราไม่ได้แทรกแซงราย
ละเอียดการแข่งขันอื่น คงไม่มีรางวัลเล็กๆ จะเหลือแค่รางวัล
ใหญ่อย่างเดิมพันว่าใครจะได้สิทธิ์ครอบครองค่ายฝึกฝน แล้ว
ก็ทุนพิเศษเพื่อพัฒนาโรงเรียนครับ”

เสยีงกระตอืรอืร้นของไวท์ถกูมือเรียวบางของเจ้านายเขา
หยุดไว้ก่อน วิโนว่าเอียงคอนิดๆ แล้วส่งยิ้มน่ารักเปี่ยมการ
ท้าทายมาให้ชมรมวิจัยจอมมาร
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“ใช่ และที่บอกว่าเป็นข้อเสนอที่ปฏิเสธไม่ได้ก็เพราะฉัน
จะเสนอให้เราเดิมพันเพิ่มขึ้นอีกข้อหนึ่ง...”

“???”
“ฟอร์นเบิร์กและสตาเรียเป็นวิทยาลัยล�าดับต้นๆ ของ 

เซลิโอเน่ โรงเรียนพี่น้องที่มีแผนการเรียนการสอนต่างกัน น่า
จะดีใช่ไหมล่ะคะ ถ้าเรามีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันบ้าง”

“คุณหมายถึงโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน?” อัซราเอล
เอ่ยอย่างระแวง

“ถูกต้องค่ะ โครงการมีอายุหนึ่งปี ฝ่ายที่ชนะจะได้เลือก
นักเรียนแลกเปลี่ยนหนึ่งคนอย่างไม่มีเงื่อนไข ส่วนฝ่ายที่แพ้
ไม่มีสิทธิ์เลือก เพราะผู้ชนะจะพิจารณาเองว่าจะส่งใครไป”  
วิโนว่าเอ่ยพลางหัวเราะคิกคัก ตาสีน�้าเงินพราวระยับอย่าง
สนุกสนาน

“เรื่องใหญ่แบบนี้เราต้องประชุมกันก่อน” อัซราเอลเริ่ม
เหน็ท่าไม่ดจึีงพยายามประวิงเวลา หากวโินว่าเกิดเลอืกคนเก่งๆ 
ไปจากภาควิชาไหน จะไม่ท�าให้คะแนนเฉลี่ยของวิทยาลัยเสีย
หายหรอกหรือ

“ไม่ต้องหรอกจ้า ฉันอนุญาตแล้ว น่าสนุกเนอะ แอนนี่” 
อาจารย์ ผอ. หวัเราะโฮะๆ พลางตลบผ้าคลมุไหล่สหียกพนัแขน 
น้องสาวของคุณยายใจยังสาวยิ้มเย็นแล้วเอ่ยสีหน้าจริงจังว่า

“นัน่สนิะคะ ฉนัเองกไ็ม่อยากพลาดโอกาสดีๆ ทัง้การโชว์
ผลงานนักเรียนที่น่ารัก การประชันระหว่างโรงเรียนของเรา 
แล้วก็โอกาสที่จะได้รู้ความลับของฟอร์นเบิร์ก!”

“หุๆ มันยังไม่แน่หรอกนะว่าใครจะเป็นผู้ชนะ” อาจารย์ 
ผอ. ยิ้มหวาน แต่แผ่จิตสังหารทะมึน

“รอดูแล้วกัน” อาจารย์ ผอ. แห่งสตาเรียยิ้มท้าทาย “ชา
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ไหมพี่แอลลี่”
“ขอน�้าตาลสองก้อนนะแอนนี่ รายละเอียดอื่นๆ คุย

กันเองนะจ๊ะเด็กๆ”
“ตามสบายนะ ฉันเรียกนักข่าวมาให้แล้ว”
พลันทั้งกล้องถ่ายทอดสด กล้องถ่ายรูป และอะไรต่อมิ

อะไรก็แทบจะปรากฏขึ้นรอบห้องวีไอพีราวกับซุ่มรออยู่ก่อน
แล้ว เซลริคกับเพื่อนๆ ถึงกับตาเบลอไปช่ัวขณะเมื่อทั้งแสง
แฟลชและสปอตไลต์ฉายเข้าหน้าเต็มๆ โดยไม่ทันตั้งตัว

วิโนว่ายิ้มแย้มอย่างมีชัย และก่อนที่จะได้พูดจาอะไรกัน
ต่อ เธอก็ยกมือเรียวขึ้นชี้มาที่บุคคลหนึ่ง

“ถ้าสตาเรียชนะ ฉันเลือกเขาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน!”
สายตาเกินสามสิบคู่หันมามองบุคคลที่ว่าเป็นทางเดียว 
เซลริค เรมิงตันอ้าปากค้าง อย่างไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกัน

แน่ ระหว่างที่แสงแฟลชแวบเข้าหน้าเอ๋อๆ ของเขาหลายต่อ
หลายครั้ง วิโนว่าก็สะบัดผมแล้วเอ่ยยิ้มๆ ว่า

“ถ้าได้ตัวท่านประธานชมรมดาวรุ ่งมาแลกเปลี่ยนที ่
สตาเรียละก็ คงจะเป็นปีที่น่าสนใจมากๆ เลยค่ะ แล้วก็นะ...
คณุเซลรคิ” วิโนว่าเดนิเข้ามาคว้ามอืเขาไปประกบกมุไว้ รมิฝีปาก
เรือ่สชีมพูเอ่ยเสยีงหวานใสว่า “มาเป็นก�าลงัให้สตาเรยี มาเป็น
ก�าลังให้ฉันนะคะ”

เสียงฮือฮาดังข้ึนรอบทิศ เซลริคจะดึงมือหนีก็ไม่กล้า
เพราะกลัวจะกระทบความสัมพันธ์วิทยาลัยเข้า ร้อนถึงอัซรา-
เอลกับโรเซเลียต้องเป็นคนดึงตัวเขาออกมาเอง

“ยังเร็วไปหน่อยที่จะกล่อมเขานะครับ คุณวิโนว่า” ท่าน
ประธานยิ้มอ่อนโยน แต่แววตากลับวาวโรจน์ “การแข่งขันยัง
ไม่เริ่มขึ้นเลย”
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“ฮิๆ ฉันก็แค่จีบๆ ไว้ก่อนเท่านั้นเอง ฉันถูกใจเขามากๆ 
ดงันัน้จะพยายามเต็มท่ีเพ่ือเอากลบัไปเป็นก�าลงัของสตาเรยีให้
ได้” เธอมองโรเซเลียและทุกๆ คนด้วยสายตาท้าทาย รอยยิ้ม
ยิ่งกว้างข้ึนเมื่อเห็นเด็กหนุ ่มผมสีเงินเดินเข้ามาขวางหน้า 
เซลริค ประกาศชัดถึงความเป็นอริอย่างไม่ลังเล

อะไรๆ มนัท�าท่าจะสนกุกว่าท่ีคดิเสยีแล้วสิ...ดเูหมอืนว่า
เป้าหมายทีเ่ธอเลง็ไว้ คนส�าคัญย่ิงตัง้แต่กาลก่อนของเธอจะยงั
คงไว้ซึ่งเสน่ห์เหลือร้ายเช่นเดียวกับเมื่อก่อน อาจจะยิ่งกว่าใน
อดีตด้วยซ�้า ในเมื่อรัศมีของเขาตอนนี้เจิดจ้าด้วยรอยยิ้มและ
ความอบอุ่น 

คนมากมายโดยเฉพาะเพื่อนๆ ในชมรมที่เป็นมากกว่า
เพียงเพื่อนจะสู้เพื่อเขา นังแม่มดเป้าหมายท่ีสองท่ีเธออยาก
ท�าให้เจบ็ปวดมากๆ น่ันกด้็วย เธอเกอืบจะห้ามตัวเองไม่ให้เลยี
ริมฝีปากไว้ไม่ทัน แค่คิดว่าวินาทีที่เธอแย่งเขาจากมือของยัย
ปีศาจร้ายได้ นังนั่นจะท�าหน้ายังไงเธอก็สะใจแล้ว

ผูห้ญงิคนนีไ้ม่คูค่วรกบัเขา ไม่ว่าผูห้ญงิคนไหนกไ็ม่คู่ควร
กับเขาทั้งสิ้น!

เหล่านักเรียนไม่มีโอกาสถกเถียงใดๆ กันต่อ เมื่อ
อาจารย์ ผอ. ทั้งคู่สลับเข้ามาเป็นฝ่ายแถลงข่าวแทน นักเรียน
ท้ังสองฝ่ายถูกส่งตัวกลบัไปยงัต�าแหน่งประจ�าของตนทางประตู
ด้านหลัง พร้อมๆ กันนั้นล�าโพงกระจายเสียงทั้งอารีนาทั้งสาม
เร่ิมประกาศศึกสายเลือดระหว่างฟอร์นเบิร์กกับสตาเรียอย่าง
เป็นทางการ 

เซลริคแทบจะลงไปนัง่ครางหงงิอยูก่บัพืน้ ท�าไมเรือ่งปวดหวั
พรรค์นีม้นัถงึได้ตามหลอกหลอนเขานกันะ ท�าไมตวัเขาในชาติ
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ก่อนจะมีผู้หญิงทั้งทีดันไปเจอตัวปัญหาอย่างวิโนว่าเข้าเสียได้
ไอ้ชำโดว์ เวลำแบบนี้ไปไหนฟระ! บอกตรูมำเดี๋ยวนี้ว่ำ

วโินว่ำเป็นสนมนมนำงตนใดกนั เขาจะร้องไห้อยู่แล้วนะ ท�าไม
ต้องมีอะไรมาเขย่าความสมัพนัธ์ของเขากบัโรสให้รวนด้วย เพิง่
ตกลงเป็นแฟนกนัจรงิจงัยงัไม่ถึงสองสปัดาห์แท้ๆ! ความผดิแก
ใช่ไหมไอ้ค�าสาปดวงซวย!

เซลริคคงโทษฟ้าโทษฝนและคงท�ามากกว่านี้หากมันจะ
หาทางออกให้เขาได้ ทว่า ‘ปัญหำ’ ไม่ยอมจากเขาไปง่ายขนาด
นั้น สภานักเรียนสตาเรียยืนรอพวกเขาอยู่ที่ชานพักบันไดห้อง
วีไอพี

ทุกคนพูดคุยกันเบาๆ เป็นปกติ แต่ทันทีที่วิโนว่ายกมือ
ขึ้นส่งสัญญาณก็ไม่มีใครส่งเสียงอีก ราวกับพวกเขาให้ความ
เคารพเธอมากกว่าแค่ประธานนักเรียน แต่เป็นเจ้านาย เป็น
จักรพรรดินี

“แล้วพบกนัในสนามกฬีานะคะทกุคน ดีใจทีจ่ะได้ประชนั
ฝีมือกันอย่างถึงพริกถึงขิงเร็วๆ นี้! ไม่โกรธกันนะคะถ้าเราจะ
ได้ในสิ่งที่ต้องการ” วิโนว่าทิ้งสายตาท้าทายอย่างเปิดเผยมาที่
โรเซเลีย เธอน�าคณะเดินเฉี่ยวชมรมวิจัยจอมมารไป และตอน
ที่เดินผ่านเซลริคเธอก็ยัดบางอย่างใส่มือของเขา

“นกึเรือ่งเก่าๆ ให้ออกสคิะ แล้วเราจะได้รูก้นัว่าใครทีค่วร
ยืนข้างท่านมากกว่า ยัยนั่นหรือข้า จะรอนะคะ ลูซาเฟล”

เสียงฝีเท้าของสภานักเรียนสตาเรียจางหายไปแล้ว แต่
เซลรคิกบัเพือ่นๆ ยงัคงนิง่อยูท่ีเ่ดมิ เรนฟอร์ดแทบจะวิง่ไปเตะ
ถังขยะรีไซเคิลข้างเสาเพื่อระบายอารมณ์ 

“เคืองโว้ย! แบบนี้มันลูบคมกันชัดๆ!”
อซัราเอลถอนหายใจแรงๆ แต่ไม่ยกัขดัเรนฟอร์ด ภายนอก
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เขาสงบแต่ข้างในคันกรงเล็บยิบๆ อยากกรีดก�าแพงข้างๆ ให้
ยับเหมือนกัน

“เหมอืนด่าเราว่าไร้น�า้ยานีน่า” เฟรย์ถอนหายใจ ยอมรบัว่า 
นีค่งเป็นครัง้แรกทีเ่ขารูส้กึ ‘ฉุน’ กบัการท้าทายซึง่ๆ หน้าข้ึนมา 

“นั่นสิ แบบนี้ต้อง...สับๆๆๆ เอาให้เละ!” คนเลือดร้อน
อย่างเทลก้ายัวะไปถึงทวีปถัดไปอย่างไม่ต้องสงสัย

“อยากจะเอาท่านประธานของเราไป มันไม่ง่ายหรอก” 
เอรูเทียแยกเขี้ยว

“ไม่ชอบเหมือนกัน” เคย์เลนที่นานๆ จะออกความเห็น
ทางลบชัดเจนเสียทีสนับสนุนอีกคนด้วยสีหน้าไม่สบอารมณ์ 
เขามีเพ่ือนน้อย แล้วนี่เป็นเพื่อนสนิทคนแรก จะแย่งไปตั้งปี
แบบไม่คิดจะคืน เขายอมไม่ได้อยู่แล้ว

พวกเขาระบายความโกรธกนัอยูห่ลายสบิวนิาทก่ีอนทีจ่ะ
สังเกตว่าคนส�าคัญซึ่งกลายเป็นรางวัลการแข่งขันไปเสียแล้ว 
ไม่ได้ออกความเห็นเลย

เซลริคยังคงยืนตาลอยตามคณะของวิโนว่าไป โรเซเลีย
ขมวดคิ้วมองเขาด้วยสายตาเคร่งเครียดท่ีเดาใจไม่ออก ไอรีน
ซึง่ไม่อยากให้หลกัประกนัสมัปทานสนิค้าของตนห่างตา สะกดิ
เขาเบาๆ ด้วยค�าพดูเสยีดแทง “คงไม่ใช่ว่าเกดิสนใจขึน้มาจรงิๆ 
นะคะ”

เฮ้ยๆ ถ้ำเป็นอย่ำงนั้น อนำคตชมรมวิจัยจอมมำร 

อนำคตสมุนอย่ำงพวกเขำจะเป็นอย่ำงไรล่ะ! หลายคนเริม่กงัวล 
เพราะไม่เคยเหน็เซลรคิเหม่อแบบสายตาว่างเปล่าเช่นนีม้าก่อน
เลย เว้นแต่ตอนทีอ่ดตีชาตเิริม่รกุล�า้เข้ามาในปัจจบุนัของเขา...

“ไม่ใช่แบบน้ัน...” เซลริคตอบเสียงลอยๆ แต่เริ่มเรียก
สติกลับมาได้ เขายกมือซ้ายของตนขึ้นมา คลี่นิ้วออกทีละนิ้ว
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จนเห็นว่าก�าลังก�าเข็มกลัดโบราณอันหนึ่งไว้ ตัวเรือนเป็นทอง
เก่าแก่ล้อมหยกสขีาวและม่วงอ่อนท่ีแกะสลักเป็นภาพเศยีรสตรี
งามหันข้าง บนศีรษะสตรีปริศนาติดเส้นผมสีด�าสนิทซึ่งน่าจะ
ตัดมาจากของจริง...

“เข็มกลัดแฮร์จีเวล?” อัซราเอลขมวดคิ้ว เขาเผลอถอย
ออกห่างเมื่อได้กลิ่นไม่ดีมาจากเข็มกลัดอันนั้น 

“แฮร์อะไร” เรนฟอร์ดที่ยังไม่รู้ประเพณีเก่าถามงงๆ
“แฮร์จเีวล เป็นเครือ่งประดบัทีท่�าจากเส้นผมหรอืกระดูก

คนตายเพื่อเป็นของดูต่างหน้าค่ะ ส่วนใหญ่ญาติจะพกไว้หลัง
พิธีศพ” ซิโตรเนล่าอธิบายเองแล้วขนลุกซู่เสียเอง

“ของขวัญอะไรไม่รู้โคตรสยอง” เรนฟอร์ดแทบจะร้องยี้
เซลริคยังมองเข็มกลัดอันนั้นอย่างใคร่ครวญ เสียงเล็ก

เอ่ยลอยๆ ว่า “เมื่อกี้...วิโนว่าไม่ได้เรียกชื่อเซลริค แต่เรียกฉัน
ด้วยชื่ออื่น”

คราวนี้ทั้งวงเงียบกริบทันที
เซลริคที่เริ่มจะหายใจแรงขึ้นเหมือนกับก�าลังเข้าสู่ภาวะ

ช็อกหันกลับมาพวกเขา ริมปากขยับเอ่ยว่า 
“เธอเรียกฉันว่า ลูซาเฟล”
ปุบ...
โลกทั้งหมดเอียงวูบทันที เด็กหนุ่มรู้สึกได้ว่าเขาก�าลังจะ

ถกูกระชากหายไปจากโลกแห่งความจรงิอีกครัง้ ร่างปวกเปียก
ของเขาล้มลงที่พื้นท่ามกลางเสียงร้องด้วยความกังวลของ
เพื่อนๆ ตาเขายังเบิกกว้างขณะที่สมองตั้งค�าถามว่า

วิโนว่ำรู้จักชื่อนั้นได้อย่ำงไร...

แฮร์จีเวลกระเดน็หลดุจากมือ พลกิด้านหลงัข้ึน คว�า่ด้าน
ท่ีเป็นหยกนาบกับพื้นเย็นเฉียบ ม่านตาของเซลริคหดเล็กลง 
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เปลือกตาเบิกจนสุดเมื่อเห็นตัวหนังสือท่ีสลักไว้บนเนื้อทองค�า
โบราณ ภาษาแดนปีศาจน่าจะเกนิความสามารถของเขาแต่ตอน
นี้เขากลับอ่านออก

เขาอ่านออกทุกพยางค์
ด้านหลังเข็มกลัดของคนตาย สลักชื่อไว้ว่า
ทีร่ะลกึกำรจำกไปของพระชำยำในจอมมำรทรรำชไร้พ่ำย 

ปี VXXX

วิลเฮล์มไมน่ำ อำร์เว ไบร์เวลลัส

ภาพซ้อนของความฝันเมื่อเช้าปรากฏในมโนภาพ เสียง
สะอื้นไห้ของหญิงสาวติดอยู่ในโสตประสาทของเขาพอๆ กับ
เสียงของเขาเองในอดีตชาติ...

“ข้ำดีใจ...แม้ข้ำจะสูญเสียทุกอย่ำง แต่ข้ำก็ยังมีเจ้ำ จะมี

เจ้ำเสมอใช่ไหม ลูซำเฟล...”

“ใช่...ตลอดไป”

เธอ...เป็นราชนิ ีเป็นภรรยาคนแรกของเขาตอนเป็นจอม
มารงัน้หรอื เพราะอย่างนัน้เธอถึงเป็นกรณยีกเว้นทีไ่ม่ถูกเลอืด
ของเขาครอบง�า

ไม่จริงใช่ไหม เป็นไปไม่ได้...ไม่จริงใช่ไหมโรส...

ภาพสดุท้ายทีเ่ซลรคิเหน็กค็อื โรเซเลยีก้มลงกอดเขาด้วย
สีหน้าปวดร้าว เธออ่านแววตาของเขาออก แต่ไม่ตอบค�าถาม
เขา เช่นเดียวกับที่เธอแกล้งท�าเป็นไม่ได้ยินเขาเอ่ยนาม ‘ลูซำ-
เฟล’ เมื่อเช้านี้

เธอรู้อะไรแต่ไม่บอกเขาอีกแล้วใช่ไหม เธอก�าลังปกป้อง
เขาจากอะไรบางอย่างใช่ไหม

เหมือนทุกครั้ง... 
เหมือนตลอดสามร้อยกว่าปีที่ผ่านมา



V. Rondell    59

เขารูว่้าการรบัผดิชอบอดีตของตนคือหนึง่ในเงือ่นไขการ
แก้ค�าสาปของเขา แต่ว่าคราวนี้...เขาไม่อยากรับ เขาไม่อยาก
ได้ และน่าโมโหท่ีไม่ว่าเซลริค เรมิงตันจะปฏิเสธเพียงใด 
วญิญาณของเขาก็กลับปวดร้าวไปในทางตรงกนัข้าม สญัชาตญาณ 
จอมมารต้องการจะนึกให้ได้

เขาไม่อยากท�าให้โรเซเลยีเจ็บปวดเพราะอดตีชาตขิองเขา
อีก

หัวใจของเซลริคไม่ยอมสงบ แต่ร่างกายของเขาก�าลังจะ
ยุติการท�างานลงชั่วคราว 

“พักผ่อนก่อนนะเซลริค ไม่ต้องห่วงอะไรท้ังนั้น” เสียง
กระซิบแผ่วเบาของโรเซเลียกล่อมให้เขาผ่อนคลาย จุมพิต 
อ่อนโยนประทับท่ีหน้าผากอย่างห่วงใย “วางใจเถอะ ฉนัจะไม่มี
วันแพ้ใคร โดยเฉพาะเรื่องของเซลริค อดีตย้อนรอยมา ฉันก็
แค่ต้องท�าให้กระจ่างเท่านั้นเองว่าปัจจุบันเป็นของใคร”


