
Bell 1
บันทึกลับเจ้าชายเหมันต์ I

- Summer Hailstorm -

หากพูดถึงฤดูแห่งความรัก พวกคุณนึกถึงบรรยากาศ
แบบไหนกันบ้างครับ...

จะเป็นไออุ ่นจากคนข้างกายในบรรยากาศหนาวเย็น
อบอวลด้วยกลิน่หอมของชอ็กโกแลตหอมหวาน หรอืแนวต้นไม้
สีทอง ส้ม และแดงละมุน กลิ่นอายของชากับขนมอบยามบ่าย

ส�าหรับชาวเซลิโอเน่ในเขตกลางทวีปอย่างพวกผมแล้ว 
ฤดูแห่งความรักคือ ต้นฤดูใบไม้ผลิอย่างไม่ต้องสงสัย

ดอกไม้หลากสีสันมากมายพากันผลิบานเปลี่ยนแนว
ทีร่าบลุม่สลบัเนินเขาให้เป็นดนิแดนในเทพนยิาย อากาศกเ็ยน็
สบาย อาหารกอ็ร่อย ผู้คนกอ็ารมณ์ดี แต่ว่าช่วงเวลาอันงดงาม
นั้นผ่านไปเสียแล้ว...

ไม่เหมือนกับเค้าลางอันโหดร้ายของฤดูถัดไป ท่ีเริ่มต้น
ขึ้นด้วยอีเวนต์อันโหดร้ายที่พวกผมก�าลังเชิญหน้าอยู่ตอนนี้...

“ร้อนโว้ย!!!” เสยีงโวยวายดงัมาจากโต๊ะแถวหน้าสดุของ
ห้อง มอืไวของอาจารย์เซนจากสายต่อสูฟ้าดม้วนนติยสาร ไฟต์

เตอร์ทูเดย์ เข้าข้างขมับตัวต้นเสียงอย่างแม่นย�า
“เงียบๆ หน่อยครับ นักเรียน! เวลาสอบแท้ๆ อย่าส่ง
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เสียงรบกวนคนอื่น” เซนหน้าบึ้ง ผมจ�าได้ว่าเขาสอนวิชาการ
จดัตารางฝึกฝนและโภชนาการนกัสู ้ปกตคิงได้นัง่ดืม่กาแฟตาม
สบาย แต่ท่ีต้องถ่อมาคุมสอบทั้งที่ไม่ใช่หน้าที่ของเขาก็เพราะ
ขาประจ�าอย่างอาจารย์รัสเซลล์ บลัดไนต์ลากิจ ยังไม่กลับ
จนกว่าจะถึงวันมะรืนนี้

มีข่าวลือมากมายเกี่ยวกับการลาของอาจารย์ผู้ไม่เคย
หยุด ทั้งลือว่าเขาเดินทางไปปราบปีศาจตามใบสั่งของสมาคม
ผู้กล้าแห่งแสงสว่าง บ้างว่าเขากลับไปเป็นโฮสต์ในต�านานเพื่อ
หารายได้ก้อนใหญ่ บางคนถงึกบัลอืไปไกลว่า เขาพบรกัในต่าง
ทวีปและน่าจะแต่งงาน ไม่กลับมาที่เซลิโอเน่อีก

คนที่รู้ความจริงมีอยู่แค่หยิบมือเดียว และไม่มีใครคิดจะ
เอ่ยถึงเหตุผลการลาที่แท้จริงของเขา

ผมไม่แน่ใจว่าถ้าได้เจอเขาอีกครั้งจะท�าหน้าอย่างไรดี... 
จะยิม้เจือ่นๆ แล้ววิง่หนใีนฐานะเซลรคิ เรมงิตนั ทีไ่ม่ถกู

ชะตากบัเขา หรอืย้ิมและกอดเขาด้วยความรูส้กึของราวนิ สกา-
รูสที่เป็นพ่อของเขาดี

โอย...แค่คิดก็ปวดตับแล้ว ยิ่งท�าให้ความร้อนระอุรอบ
กายยิ่งร้อนขึ้นไปอีก

“อาจารย์อะ มันร้อนขนาดนี้เราน่าจะเลื่อนวันสอบ ไม่ก็
ย้ายไปสอบที่อื่นนะครับ” นักเรียนชายคนเดิมครางเสียงอ่อย 

“ได้ที่ไหน เขียนไปเงียบๆ เครื่องปรับอากาศเพิ่งเสียเมื่อ
วาน จะเปลี่ยนที่ก็ไม่ทันแล้ว”

“เฮ้อ...ร้อน....”
“อย่าบ่น เขียนไป!”
ผมโทษนักเรียนจากห้อง C คนนั้นไม่ได้หรอก ผมเองก็

รู้สึกว่าจะเป็นลมมะรอมมะร่ออยู่เหมือนกัน ท�าไมอากาศมัน
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ถึงได้ร้อนตับแตกขนาดนี้ ไอ้เจ้าฤดูฆ่าคนนี่รออีกสองอาทิตย์
ตามปฏิทินไม่ได้หรือไง

ผมยกมอืขึน้ปาดเหงือ่ แล้วเลือ่นมือไปคลายเนกไท ทัง้ที่
ผมควรจะรู้สึกขอบคุณเสื้อยืดสีเข้มที่สวมไว้ใต้เสื้อเชิ้ตซึ่งช่วย
ปกปิดปานหกปีกของผมเป็นอย่างดี ผมยงัอดจนิตนาการไม่ได้
ว่า หากได้สวมเสือ้แค่สองช้ันเหมือนคนอ่ืนเขา ชีวติจะดีสกัแค่
ไหน...

สายลมร้อนระอพุดัผ่านช่องระบายอากาศเหนอืหน้าต่าง
เข้ามาในห้อง ผมครางประสานเสียงไปกับเพื่อนร่วมห้องสอบ
ที่เหลือทันที อาจารย์เซนโบกนิตยสารขู่ เสียงจึงเงียบลงไป

ผมยกมือประกบเบ้าตาขวาของตัวเอง อากาศร้อนเริ่ม
เล่นตลกจนภาพข้อสอบปลายภาคตรงหน้ากลายเป็นริ้วสี
เบลอๆ “อ๋อย...” ผมฟบุลงกบัโต๊ะอย่างหมดแรง มอืเขีย่ค�าตอบ
โจทย์ทีว่่า ‘จงอภิปรายกลไกการค้าและสนิค้าหลกัสมยัสงคราม
จอมมาร’ อย่างเนือยๆ

โอย...จะละลายอยูแ่ล้ว ถ้าผมตายเพราะความร้อนคงเสยี
ชาติเกิดน่าดู เป็นอดีตจอมมารแท้ๆ ท�าไมถึงไม่มีสกิลฉนวน
กันร้อนติดตัวบ้างนะ! มันน่าจะเป็นคุณสมบัติพื้นฐานสิ!

ตอนน้ันผมมัวแต่หงุดหงิดกับความร้อน...จึงยังไม่
ตระหนักว่าฤดูแห่งความรักน่ะ มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับปฏิทินเพียง
อย่างเดียว

ขอแนะน�าตัวฉบับสั้นกระชับได้ใจความกันอีกครั้งนะ
ครับทุกท่าน

ผม เซลริค เรมิงตัน ร่างกลับชาติมาเกิดของอดีตจอม
มารทรราชไร้พ่าย รุ่นที่ 35 นักเรียนปีปลายสองห้อง A และ
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ประธานชมรมวิจัยจอมมาร วิทยาลัยฟอร์นเบิร์ก อายุปัจจุบัน
สิบเจ็ดปี

สิง่ทีช่อบคอื พดุดงิ สิง่ทีต่อนนีเ้กลยีดมากๆ คอื ข้อสอบ 
และอากาศร้อน และเพือ่ให้ทกุอย่างสมบรูณ์แบบมากขึน้ไปอกี

ผมเกลียดค�าสาปดวงซวยของตัวเองที่ท�าให้ได้ที่นั่งสอบ
ติดหน้าต่างหลังห้อง!

ณ ตรงน้ีแสงแดดแรงกล้าฉายฉานเข้ามาอาบร่างตั้งแต่
ระฆงัเข้าเรยีนยนัเลกิเรยีน แถมยงัเป็นหนึง่ในไม่กีท่ีน่ัง่หลงัห้อง
ที่มองออกไปเห็นบูทร้านขนมกลางแจ้งของโรงอาหารพอดี

กลุ่มนักเรียนหญิงปีสามสายแพทย์และอักขรวิทยาเดิน
หัวร่อต่อกระซิกกันออกมาจากบูท ถึงจะอยู่ไกลจนมองไม่เห็น
ว่าพวกเขาถืออะไร ผมก็อดครางออกมาเบาๆ ไม่ได้เมื่อนึกได้
ว่า ตอนนี้วิทยาลัยฟอร์นเบิร์กมีโปรโมชั่นขนมฤดูร้อน ‘พุดดิง
ซัมเมอร์เอสเซนส์’ หน่ึงในคอลเล็กชันขนมอร่อยชนิดถึงตาย
ได้กินก็คุ้ม 

รสชาติของครีมโยเกิร์ตเปรี้ยวก�าลังดี ประสานกับความ
หอมหวานของมะม่วงและผลไม้ฤดูร้อนอีกสามชนิดในรูปแบบ
เนื้อเจลลีนุ่มให้สัมผัสนวลเนียนราวกับข้ึนสวรรค์ แค่คิดก็
น�้าลายสอขึ้นมาแล้ว ได้เห็น รู้รายละเอียด แต่ไม่ได้กินนี่มัน
โหดร้ายยิ่งกว่าไม่เห็นอะไรเลยซะอีก!

รบีท�าข้อสอบให้เสร็จไวๆ แล้วรีบชวนโรสไปซือ้ดีกว่า ผม
จะได้ซื้อไอศกรีมสักกล่องไปฝากรูมเมตของผมด้วย

หอื? เคย์เลนไปไหนน่ะหรอืครบั ห.ึ..อากาศแบบนี ้ขนาด
คนปกตอิย่างผมยงับ่นร้อน แม้แต่อฟิรทิอย่างเรนฟอร์ดยงัต้อง
พกพัดตดิตวั ปีศาจหมิะอย่างเคย์เลน อลับานสุมหีรอืจะรอด...

จากประสบการณ์ตรงที่เห็นเขาละลายมาแล้วครั้งหนึ่ง 
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ผมไม่อยากจะเห็นอีกเป็นครั้งที่สองหรือสาม เจ้าก้อนไอติม
เฉือ่ยดนัเอยีงคอบอกว่าจะมาสอบทีห้่องข้างๆ ผม ห้ามกนัแทบ
แย่ สุดท้ายท่านประธานนักเรียนอัซราเอล เฟนเรีย เออร์ซิลา
กจ็ดัการมัดมือชกให้รูมเมตผมส่งใบรบัรองแพทย์ (ปลอม) ขอ
อนุญาตไปน่ังสอบในห้องพยาบาลเสียเลย หมอนั่นคงไม่โผล่
กลับมาที่นี่อีกจนกว่าจะหมดเวลาสอบ

อา...ตอนนีเ้ขาคงนัง่ชิลท�าข้อสอบบนเตยีงทัง้อากาศเยน็
ฉ�า่สนิะ คดิแล้วอจิฉาขึน้มาเลย รีบท�าให้เสร็จเร็วๆ ดีกว่า ยงัไง 
สมองซังกะบ๊วยมันก็คงท�างานดีกว่านี้ไม่ได้แล้วละ

ฟ้าววววววววววววว!!!
เพล้ง!!!
ปึก!!!
ซาวนด์เอฟเฟกต์เป็นซรีส์ีอนัน่าประทบัใจดงัขึน้ ผมแทบ

จะร้องไห้ปนหัวเราะขื่นๆ รู้ชะตาตัวเองก่อนที่วัตถุกลมๆ จะ 
พุ่งกระแทกข้างแก้มผมเสียอีก

“โอ๊ย!” ผมร้องลั่น ร่างลอยหวือลงจากเก้าอี้ไปกระแทก
ตู้เก็บของหลังห้อง 

“เซลริค!!!” เสียงคุ้นหูแทรกผ่านเสียงอุทานของคนรอบ
ข้างตรงมาที่ผม ผมเงยหน้าขึ้นส่งยิ้มเจื่อนๆ ให้เด็กสาวผม
สีชมพูอ่อน เจ้าของนัยน์ตาสีแอเมทิสต์คู่งาม 

โรเซเลีย คอร์วินัส หรือโรสเป็นเพื่อนสมัยเด็ก เป็นทั้ง
รักแรกและรักปัจจุบันของผม เธอมีพลังพิเศษหยั่งรู้อดีตชาติ 
จงึรู้แต่แรกแล้วว่าผมเป็นร่างใหม่ของอดตีจอมมาร แต่ถงึอย่าง
นั้นเธอก็ยังอยู ่ข ้างผมเสมอมาจนเราท้ังคู ่ได้ฉายาว่าเป็น 
‘โฉมงามกับเจ้าชายกระจิ๋ว’

เธอก้มลงช่วยพยุงผมขึ้นจากพื้น คิ้วเรียวขมวดมุ่น มือ
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นุ่มขยับแตะแก้มขวาผมเบาๆ
“อยู” ผมครางทนัทท่ีีเส้นประสาทออกอาการประท้วงจน

ท�าเอาน�้าตาร่วง
“ต้องส่งเขาไปให้พยาบาลแล้วค่ะ” เธอหันขวับไปทาง

อาจารย์ผู ้คุมสอบด้วยสายตาไม่เปิดช่องว่างให้ค�าปฏิเสธ 
อาจารย์เซนถอนหายใจแล้วโบกมือไล่ผมกับเธอ

“เชิญตามสบาย เอาข้อสอบไปท�าด้วย ฉันจะจดเวลาที่
พวกเธอใช้ไปแล้วให้”

“ขอบคณุค่ะ” “ครบัผม” พวกเรารับค�า เดินออกจากห้อง
ไปยังระเบียงห้องเรียนที่แทบปราศจากผู้คน 

ทั้งที่อากาศร้อนจัด แต่ผมกลับรู้สึกว่าหน้าตัวเองร้อนยิ่ง
กว่าเมื่อโรสก้มลงหอมแก้มผมเบาๆ แล้วเอ่ยยิ้มๆ ว่า “อวยพร
ให้หายเร็วๆ”

เคยรู้สึกว่าหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกมา แต่ก็
ตัวเบาหวิวไปหมดเหมือนเต้นระบ�าปลายเท้าอยู่บนก้อนเมฆ
ไหมครับ นั่นแหละความรู้สึกของผมตอนนี้เลย

ไม่ว่าโชคร้ายจะมาเยอืนผมมากมายแค่ไหน แม้ว่าผมจะ
เข้าใกล้การเป็นปีศาจไปเท่าไร แต่ผมเชื่อหมดใจว่า การมีโรส
อยู่ข้างตัวผมพร้อมกับเพื่อนๆ ชมรมวิจัยจอมมารเป็นโชคดี
อย่างที่สุดแล้ว

ระฆังเลิกเรียนดังขึ้นเป็นสัญญาณหมดเวลาสอบ 
ข้อเขียนวิชาประวัติศาสตร์ นักเรียนจ�านวนหนึ่งฟุบตายสนิท
คาโต๊ะ เห็นชะตาเรียนซ่อมมาไวๆ หลายคนที่ติวตัวเองมาดี
กว่านัน้เริม่เกบ็ของกลบับ้านหรอืไม่กค็ว้ามอืเพือ่นออกไปเทีย่ว
คลายเครียดก่อนถึงวันสอบเฉพาะสายวิชาต้นสัปดาห์หน้า
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วิทยาลัยฟอร์นเบิร์กในฤดูกาลสอบไม่มีอะไรเหมือนกับ
งานวัฒนธรรมและวิชาการเมื่อสองสัปดาห์ก่อนเลยแม้แต่นิด
เดียว โปสเตอร์ส่วนใหญ่ถูกแจกจ่าย เก็บขึ้น หรือท�าลายทิ้ง
หมดแล้ว เช่นเดียวกับซุ้มเกม เพิงอาหาร แนวธงทิว และ
บอลลูนที่เช่ายืมจากบริษัทจัดงานรื่นเริง แม้แต่ในโรงยิมสาย
วชิาต่อสูก้แ็ทบไม่มร่ีองรอยใดๆ ของกจิกรรมยอดนยิมท่ีท�าเงิน
สูงสุดตลอดสปัดาห์อย่าง เขาวงกตผูก้ล้าพชิติมาร เหลอือยูอ่กี 
นอกจากโปสเตอร์ที่ชมรมศิลปะการต่อสู้ขอไว้แปะข้างฝาเป็น
ที่ระลึก

นักเรียนปีสามส่วนมากยังคงท�ากิจกรรมตามปกติ พวก
เขาไม่ต้องเรียนวิชาบังคับอย่างคณิตศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 
หรือภาษาร่วมกับเพื่อนต่างสายอีกแล้ว วันสอบวันแรกจึงเป็น
สัปดาห์หน้า

เซลริค เรมิงตัน อดีตท่านจอมมารกลับมาที่ห้องสอบ
พร้อมกบัเพือ่นสาวคูห่เูพือ่เกบ็ของกลบับ้าน ปรากฏว่าเพิง่ก้าว
เข้าห้องมาไม่ทันไร ก็พบว่ามีคนคุ้นหน้าหลายคนทยอยกันมา
รอเขาอยู่แล้ว

“อืม...รุ่นพี่ปีสามสินะ ตัวการที่ท�าให้แก้มนิ่มๆ ของนาย
บวมปูดแบบนี้” เทลก้าชะเง้อมองผ่านหน้าต่างห้องเรียนและ
ห้องสอบของเขาพลางย้ิมเผล่ นิ้วซนจิ้มปลาสเตอร์เย็นที่แก้ม
ของเขา

เคย์เลนกบัโรเซเลยีหนัขวบัมองเธอด้วยสายตาข่มขูท่นัที
“เทลก้าแค่ล้อเล่นน่า เอาละ เรารบีไปกนัเถอะ...” เซลรคิ 

รีบห้ามทัพ แล้วยัดเครื่องเขียนในกล่องดินสอผ้าเก่าๆ ของเขา
ลงกระเป๋านักเรียนรุ่นสะพายข้าง เขารูส้กึประหม่าเอาเรือ่งเมือ่
ห้องสอบที่ควรจะมีแต่เด็กปีสองห้อง A สายสามัญกลับกลาย
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เป็นพื้นที่รวมตัวของเหล่าเซเลบต่างสายใต้ธงชมรมวิจัย 
จอมมารไปตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้

แวมไพร์มงัสวริติั เอรเูทยีกางร่มยนืพงิบอร์ดหลงัห้องอยู่
ในเงามดืไกลห่างจากแสงแดด วนันีเ้ขาคงใช้พลงัป้องกนัตวัเอง
จากแสงอาทิตย์เกินโควตา จึงไม่คิดจะสัมผัสแดดอีก เฟรย์ 
ไนต์แมร์ ท่ีสงิสูร่่างมนุษย์ถึงฆาตยนืคุยกบัแฟนคลบัของเขาอยู่
ที่ระเบียงนอกห้องเรียน 

พอลกุข้ึนจากทีน่ัง่กเ็หน็แม่มดไอรนีก�าลงัคยุกบันกัเรยีน
หญิงกลุม่หนึง่ทีก่�าลงัสัง่ซือ้ของอยูไ่วๆ ค่าทีเ่จ้าหล่อนไม่มหีวัใจ 
การค้าจึงเป็นอันดับหนึ่งเสมอ

ร่างเล็กๆ ร่างหนึ่งเพิ่งวิ่งเข้ามาในห้อง ซิโตรเนล่า พาร์-
เรียน เดรียอาดหรือนางไม้ ผู้ควบต�าแหน่งคุณหมอประจ�า
ชมรมมองหาคนเจบ็เป็นอย่างแรก แต่พอเหน็ว่าอาการไม่หนกั
หนา เธอก็ยิ้มแต้แล้วยกต�าราขึ้นมาอ่านอย่างสมเป็นเด็กเรียน
ตัวอย่าง

คล้อยหลงัเธอไปไม่มาก สองหนุม่คู่กดัเดินมาจากคนละ
ฟากฝั่งระเบียง พร้อมเพรียงด้วยเสียงกรี๊ดกร๊าดของแฟนคลับ 
เสียงชตัเตอร์และแฟลชรวัไม่หยดุจนพวกเขาเข้ามาในห้องแล้ว
ปิดประตูเสีย

“ผมได้ยนิว่ามีอบุติัเหตเุลยแวะมาด ูแต่...ไม่หนกัหนาเท่า
ไหร่นี่ครับ” อัซราเอล สุภาพบุรุษมนุษย์หมาป่าขยับแว่นตา
กรอบเหลี่ยมพลางถอนหายใจเหมือนเขาเพิ่งท�าเรื่องเสียเวลา
ลงไป

เรนฟอร์ด คาวาเลยีร์ อสรูเพลงิอฟิรทิ ในภาคมนษุย์หนุม่
ผมแดง ตัวสูงกว่าหมาป่าหนุ่มเล็กน้อย และน่าจะมีกล้ามเนื้อ
ซ่อนอยู่ใต้เครื่องแบบมากกว่า ตีหน้าบึ้งใส่อัซราเอลอย่างไม่
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ยอมเสียสถาบันคู่ปรับ “ยังไงก็ปล่อยไม่ได้หรอก พวกรุ่นพี่นั่น
ควรจะระวังมากกว่านี้ แถมแบบนี้นายก็พูดไม่ถนัดใช่ไหมล่ะ 
เซลริค”

“อือ...จริง” เซลริคตอบเสียงยานคางนิดๆ แก้มปูดบวม
ท�าให้ขยับกรามข้างขวาไม่ถนัด 

“ต้องหาปลาสเตอร์เยน็ใหม่หรอืเปล่า” โรเซเลยีเอ่ยอย่าง
เป็นห่วง

“อ๋อ ไม่เป็นไร...โอ้...” เซลริคซึ่งก�าลังจะหมุนตัวไปทาง
ประตูห้องพลิกมาชนเคย์เลนเข้า ปีศาจหิมะที่ตัวสูงโย่งจนน่า
จะเรียกว่า ยักษ์น�า้แข็ง วางมอืข้างหนึง่ลงบนแก้มข้างทีเ่จบ็ของ
เขา แล้วปล่อยไอเย็นเข้าไปที่ปลาสเตอร์ เล่นเอาเซลริคยิ้ม
เคลิ้มออกมา

“สบายจัง...” เด็กหนุ่มตัวเล็กชม ไอน�้าแข็งของเคย์เลน
แม้จะท�าให้เขาเป็นหวัดบ้าง แต่ในช่วงอากาศร้อนแบบนี้ เป็น
สวรรค์แท้ๆ

ขณะที่ท่านประธานชมรมวิจัยจอมมารก�าลังมีความสุข
กับเครื่องปรับอากาศส่วนตัว เสียงฝีเท้าของคนกลุ่มหนึ่งก็ใกล้
เข้ามาเรื่อยๆ เสียงแก๊กๆ ของส้นรองเท้าที่บอกได้ทันทีว่าเป็น
รองเท้าส้นสงูสะท้อนก้องระเบยีงทางเดนิ โดยมเีสยีงฮอืฮา ทัง้
อุทานทั้งซุบซิบนินทาของเหล่านักเรียนอยู่ด้านหลัง

ประตูห้องเหวี่ยงเปิดออกพร้อมกับร่างแขกผู้มาเยือนที่
ไม่ใช่ทั้งนักเรียนและอาจารย์ ดวงตาของเซลริคเบิกโตขึ้น เมื่อ
เขาเห็นสตรีสามคนสามสไตล์สามช่วงอายุยืนอยู่ตรงหน้า 

“ที่นี่สินะห้องสอง A” เจ้าของรองเท้าส้นเข็มสูงปรี๊ดและ
ร่างอวบอัดเยี่ยงหญิงสาวเต็มตัววัยต้นยี่สิบเอ่ย เธอสวมเดรส
สขีาวรดัรงึส่วนโค้งเว้า มีเสือ้คลมุบางเบาสเีงนิมองทะลผุ่านได้
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ทับไหล่บาง มือปัดเรือนผมหยักศกสีเงินที่มีลอนผมข้างหนึ่ง
เคลียข้างแก้มแต่ที่เหลือตัดสั้นพอดีหลังคอ ใต้ตาซ้ายสีเขียว
จางๆ มีไฝเสน่ห์เม็ดหนึ่ง

“ถกูแล้วค่ะ ป้ายกบ็อกอยู่ เป้าหมายเราอยู่ท่ีนีแ่น่ๆ” สาว
คนที่สองเอ่ย เธอเป็นสาวแว่น สวมเดรสสีน�้าเงินปักลายสีเงิน
ชดช้อยทับเสื้อแขนยาวสีขาว กับถุงเท้ายาวและรองเท้าบูตหุ้ม
ข้อ ผมสเีงนิยาวเลยบ่ามาเลก็น้อยหวสีางไว้อย่างด ีและประดบั
ด้วยกิ๊บเกล็ดหิมะ

“คนประหลาดแบบนั้นน่าจะหาตัวง่าย” สาวคนสุดท้าย
เอ่ยบ้าง เธอเป็นสาวน้อยวัยมัธยมต้น ผมสีขาวยาวเหยียดมัด
ไว้เป็นแกละคู่ทวินเทลที่นานๆ จะหาคนหาญกล้าท�าแล้วดู 
น่ารักเสียคนหนึ่ง ทั้งที่อากาศร้อนขนาดนี้เธอกลับสวมโค้ตฤดู
หนาวสฟ้ีาบดุ้วยขนสตัว์สีขาว และรองเท้าบตูเข้าชุดกนั มือเธอ
ก�าด้ามวัตถุยาวๆ ที่พอเดาได้ว่าเป็นคทาห่อผ้าปอนๆ ไว้มั่น

ทัง้สามคนมสีผีมเดยีวกนั ผวิขาวจดั แต่ใบหน้ารปูร่างไป
คนละทางจนบอกได้ว่าไม่มีความเกี่ยวพันทางสายเลือด 

เซลริคตะลึง จ้องมองสามสาวงามที่อยู่ๆ ก็บุกเข้ามาใน
ห้อง แทนที่หลังมองไปรอบๆ ห้องแล้วพวกเธอจะเอ่ยทักทาย 
ถามไถ่หาคน หรือถามทาง พวกเธอกลับจ้องมาที่เขา 

ใช่แล้วละ ที่เขา...เต็มๆ เลย ไม่ผิดตัวแน่
“นายตัวเล็กคนนั้นน่ะ...” พี่สาวคนสวยเอ่ยขึ้นก่อน เท้า

สวมรองเท้าสูงปรี๊ดเดินโลดแล่นมาทางเขา 
“เขาสินะ...” สาวสวมแว่นขยับแว่นตากลมไร้กรอบมอง

มาท่ีเขาด้วยสายตาเป็นอริ ทั้งสองคนย่างสามขุมมาทางเขา
พร้อมจิตสังหาร ทว่าสุดท้ายสิ่งที่มาถึงตัวเซลริคเป็นอย่างแรก
กลับเป็นคทายาวในห่อผ้าของสาวน้อยตัวเล็ก
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“ปล่อยมือสกปรกของเจ้าออกจากเจ้าชายของเชโอเร็น
เดี๋ยวนี้นะ!”

“เหวอ!!!” เซลรคิผวาหลบการโจมต ีเคย์เลนคว้าร่างเขา
ไว้ทัน สามสาวมองท่าหิ้วปีกจากด้านหลังอย่างสนิทสนมด้วย
สายตาราวกับโลกก�าลังล่มสลาย

“อ๊าย!!! ปล่อยเขาเดี๋ยวนี้นะ เจ้ามนุษย์จิ๋วม่อต้อ” สาว
น้อยสองแกละโวยวายเสยีงแหลม พลางกระทบืเท้าเหวีย่งคทา
อย่างข่มขวัญ

“บดัสจีริงๆ ค่ะ ไม่คิดเลยว่าโลกภายนอกทีก่ล่าวขวญักนั
มานานจะเป็นสถานที่สนับสนุนความรักไร้ศีลธรรมแบบนี้” 
เสียงน่าฟังของสาวสวมแว่นดังขึ้นบ้าง 

พีส่าวสดุเซก็ซยีกนิว้โป้งปัดผ่านรมิฝีปากอิม่ทีเ่คลอืบด้วย
ลปิสตกิสม่ีวงอมฟ้า “ห.ึ..คิดไม่ถงึเลยว่าข่าวลอืจะเป็นจริง...เรา
จะก�าจัดแมลงร้ายให้ท่านเดี๋ยวนี้แหละค่ะ ท่านเคย์เลน”

ผู้เห็นเหตุการณ์ทั้งงุนงงและตกใจ แต่เห็นทีในห้องนี้จะ
ไม่มีใครตกใจไปกว่าศูนย์กลางของปัญหา หนุ่มน้อยดวงซวย
เจ้าเก่าอีกแล้ว

“ด...เดี๋ยว สต็อป!!! นี่มันเรื่องอะไรกัน” เรนฟอร์ดพุ่ง
เข้ามากั้นกลางระหว่างสามสาวกับเพื่อนของตนอย่างปกป้อง 
ดวงตาของเขาวาวโรจน์จนเห็นประกายเพลิงในระยะประชิด 
เขาเบาเสียงพอจะได้ยินกันแค่ในวงแคบๆ ว่า “ถอยไปปีศาจ
หิมะ ไม่งั้นฉันเล่นงานแกแน่ ถึงไม่อยากท�าร้ายผู้หญิงก็เถอะ”

หญงิสาวทีอ่าวโุสทีส่ดุเลกิคิว้ “อฟิรทิ ท�าไมมาอยูท่ีน่ี่ได้” 
เธอขมวดคิ้วเมื่อเห็นว่าโรเซเลียตรงเข้าไปหาเซลริคแล้วจับมือ
เขาไว้แสดงท่าเป็นเจ้าข้าวเจ้าของ สายตาที่จ้องมาทางเธอไม่
ปิดบงัจติสงัหารทีป่ระกาศชัดว่า หนุม่ตวัเลก็เป็นคนของเจ้าตวั
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“ตายจริง! ไม่ใช่แค่หนึ่ง แต่เป็นสอง จะบุรุษรูปงามหรือ
สตรีผู้น่ารักก็เก็บมาเป็นของตัวเองหมด ช่างน่ากลัวอะไรเช่น
นี้!” พี่สาวหุ่นดีพูดไม่เข้าหูเซลริค 

สายตาสามคูท่ีจ่กิมองอย่างกบัอาฆาตกนัมาแต่ชาตก่ิอน
ท�าให้เซลริคอึดอัดและหงุดหงิด เขาแค่มีโลกทั้งใบเป็นศัตรูยัง
ไม่พอหรือไร “มันอะไรของพวกคุณกันแน่”

ควบั! คทายาวพุง่มาทางเซลริคอีกคร้ัง แต่คราวนีโ้รเซเลยี
คว้ามันไว้ได้กลางอากาศ เคย์เลนยกแขนคว้าดาวกระจาย 
น�้าแข็งที่มาจากอีกทิศไว้ แล้วเหวี่ยงมันลงถังขยะหลังห้อง

สามสาวเริม่รวักล่าวหาเซลรคิอีกครัง้อย่างไม่เปิดช่องให้
ตั้งตัว

“ปากเก่งนกันะ ไอ้เจ้าแมวขโมยปล้นสวาท บงัอาจขโมย
ท่านเคย์เลนของพวกเราไปได้ยังไง”

“เจ้าล่อลวงเขาด้วยเล่ห์กล ท�าให้ท่านเคย์เลนแปดเป้ือน”
“อย่ามาท�าไก๋ทั้งที่เพิ่งจะมีฉากจับแก้มหวานแหวว กอด

รัดฟัดเหวี่ยงในท่ีสาธารณะนะ ผู้ชายหล่อๆ มีตั้งมากมาย 
มายุ่งกับเจ้าชายของเชโอเร็นท�าไม”

หา?
เครือ่งหมายค�าถามแทบจะปรากฏขึน้บนใบหน้าของอดตี

จอมมาร เขาชีไ้ปทีเ่คย์เลนทัง้หน้าเอ๋อๆ “พวกคุณหมายถึงหมอ
นี่?”

สามสาวพยกัหน้า เซลรคิเลือ่นนิว้จากเคย์เลนมาทีต่วัเอง 
“กับผม?”

สามสาวพยกัหน้าอกี คลืน่รษิยาลกุโหมจนแทบเห็นเป็น
ตัวเป็นตนด้วยตาเปล่า 

“หือ???” เซลริคยังคงจับต้นชนปลายไม่ถูก แต่สมาชิก
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กรมข่าวลือ ชมรมนินทานอกห้องต่างตาตื่นขึ้นมาทันควัน ใน
หมูเ่สยีงฮอืฮา เซลรคิได้ยนิใครสกัคนอทุานออกมาดงัๆ ราวกบั
เพิ่งนึกได้

“อ๋อ! ข่าวลอืทีม่มีลูช่วงงานวฒันธรรมและวชิาการไง ท่ีว่า
มีคนเข้าไปเห็นเจ้าชายกระจิ๋วกับราชาน�้าแข็งแผนกแปรธาตุ 
ในฉากบาดตาไง”

หา?!

นักเรียนหญิงอีกคนยกมือประกบสองแก้ม “เขินจังเลย
ค่ะ ความรักที่เบ่งบานในรั้วต้องห้าม”

หืม???

“ได้ยินว่าผ้าผ่อนงี้นะหลุดล่อนจ้อนหมดเลย”
เฮ้ย!!!

สมองพรนุๆ ของเซลรคิจบัข่าวลอืมาเรยีงต่อกนั แล้วเขา
กน็กึถงึเหตวุุน่วายในเช้าวนัท่ีเขาเร่ิมกลายสภาพเป็นราวนิ สกา-
รูสขึน้มาได้ เช้าวนันัน้ยงัมงีานสปัดาห์วชิาการอยู ่โรสอยากให้
เขาพกัผ่อน แต่เขาอยากท�าหน้าทีต่ามทีต่กลงกบัทกุคนไว้ เลย
เกิดศกึทีเ่ธอไล่ถอดชดุนอนเขาเพือ่บงัคบัให้สวมชดุอยูบ้่านแทน
เครื่องแบบ

แต่ดันซวย...มีเพื่อนบ้านห้องข้างๆ เปิดประตูโผล่มา
ขอยืมยาสีฟันโดยไม่ได้เคาะเตือนก่อน จึงเห็นภาพเขาที่ถูกดึง
กางเกงแทบหลุดนอนคว�่าแบะอยู่กลางห้อง

เพราะเวทลวงตาของไนต์แมร์อย่างเฟรย์ เขากับโรสจึง
รอดจากทัณฑ์บนข้ึนหอเพศตรงข้าม แต่ว่า...ภาพลวงตาที่ตั้ง
ค่าไว้ให้คนอื่นเห็นโรเซเลียเป็นเคย์เลนกลับกระพือข่าวลือ
แปลกๆ ขึ้นมาแทน

ข่าวที่ว่านั่นเซลริคลืมไปนานแล้ว แต่ท่าทางทั้งโรงเรียน
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จะยังไม่ลืม...
“ข...เข้าใจผดิแล้วครบั! ไม่มีเรือ่งแบบนัน้สกัหน่อย” เซล-

ริคตะโกนปฏิเสธทั้งหน้าแดงแจ๋ เกิดมาเขาไม่เคยโดนล้อเรื่อง
รักๆ ใคร่ๆ กับใคร มาเจอประสบการณ์ครั้งแรกกับเพื่อนสนิท
และรูมเมตของตนมันเกินไปหน่อยแล้ว

“โกหก!” ยัยปีศาจหิมะตัวเล็กที่สูงกว่าเขาราวๆ หนึ่งนิ้ว
แกว่งคทามาทางเขา

“ผมพูดความจริง” เซลริคชูก�าปั้นตอบโต้
“ไม่เชื่อ!!!” คราวนี้สามสาวประสานเสียง สาวสวมแว่น

หันไปหาคณะของเธอ กระซิบเบาๆ กับพวกพ้อง สายตาสาม
คู่เลื่อนไปหาเป้าหมายใหม่แทน

“เคย์เลน” “ท่านเคย์เลน” “เจ้าชาย”
เจ้าของชื่อและฉายาสีหน้านิ่งไม่แสดงออกอารมณ์ใดๆ 

ไม่ว่าจะทางวาจาหรือภาษากาย เขาเดินไปแปะมือกับข้างแก้ม
ที่ยังบวมของเซลริคเงียบๆ สักห้านาทีน่าจะพอให้ปลาสเตอร์
ออกฤทธิ์ยาวไปอีกครึ่งชั่วโมง

สามสาวยิ่งหน้าง�้า พวกหล่อนกลั้นใจถามเสียงดังอย่าง
พร้อมเพรียงกันราวกับฝึกซ้อมมาอย่างดีแล้วว่า

“ระหว่างพวกเราสามคนกับเจ้ามนุษย์เปี๊ยกนั่น ท่านมี
ใครอยู่ข้างกายแล้วสบายใจกว่า!”

เคย์เลนยกมอืข้ึนแตะปลายคาง เอยีงคอครุน่คดิ สายตา
อยากรู้อยากเห็นของนักเรียนที่มุงดูรอบด้านไม่ส่งผลกระทบ
กบัจดุยนืของเขา ดวงตาสฟ้ีาอ่อนจางมองสามสาวทีจ้่องเขาด้วย
สายตาท้ังงอนและคาดหวงัอะไรบางอย่าง สลบักบัเซลรคิทีม่อง
เขาด้วยตาใสๆ อย่างงุนงง

เคย์เลนส่งเสยีงออืในล�าคอเบาๆ  สาวน้อยตวัเลก็ก�าสอง
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มือแน่นอย่างลุ้นระทึก
“โปรดตอบมาตามตรงด้วยค่ะ เจ้าชาย เชโอเร็นกับยัย

สองคนนี้ไม่อยากได้ค�าโกหก อยู่กับใครแล้วสบายใจกว่า”
ท่ามกลางความเงียบที่ชวนอึดอัดของผู ้คนที่ทั้งเป็น

ประเด็นและไม่ใช่ประเด็น ปีศาจหิมะกะพริบตาที่ล้อมด้วย
ขนตาสีเงินยาว ร่างสูงขยับไปยืนข้างบุคคลที่ตัวเองเลือก ริม
ฝีปากเรื่อสีเลือดขยับตอบไปตามตรงทั้งหน้าตายดุจเดิมว่า

“เซลริค”
“ม...ม่าย!!!!!!!!”
“ไม่จริ๊งงงงง!!!!!”
“กรี๊ดดดดดดดดด!!!!!!!”
เท่านัน้เอง เซลรคิและทกุคนในวทิยาลยัฟอร์นเบร์ิกกไ็ด้

ยนิเสยีงกรดีร้องประสานท่ีกลายเป็นต�านานของวทิยาลยัไปอกี
หลายปีให้หลังจวบจนถึงทศวรรษถัดไป

เชโอเร็นร้องไห้กระซิกๆ แล้วยกคทาของเธอขึ้นเหวี่ยง 
พายุหิมะก่อตัวขึ้นในอาคารสายสามัญและแพร่ความเย็นยะ
เยือกไปทั้งตึก จากวันที่โคตรร้อนกลายเป็นหนาวจนแข็งแทน

โลกนี.้..มนัไม่มทีางสายกลางและความพอดสีนิะ เซลรคิ
เชื่อว่าใครหลายๆ คนก็คิดเช่นนั้น

ราวๆ สิบนาทีหลังจากความวุ่นวายจบลง ณ ห้อง 
ชมรมวิจัยจอมมาร

“ค�าถามคอื อยูก่บัใครสบายใจกว่า กต็อบตรงค�าถามแล้ว
นี่”

เสยีงเนือยๆ ซือ่ๆ ของเคย์เลนในห้องชมรมวจิยัจอมมาร
ทีต่ดัขาดจากโลกภายนอกและสายตาอยากรูอ้ยากเห็น ท�าเอา
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สมาชิกชมรมหลายคนที่มีประสบการณ์หรือทื่อน้อยกว่าแทบ
จะยกเท้าอ้อมหลังมาก่ายหน้าผากยิ่งนัก

“เคย์เลน...” เทลก้าตบไหล่เขาเบาๆ “ถ้าผู้หญิงถามนาย
แบบนั้น เขาอยากรู้ว่านายชอบใครมากกว่าน่ะ เข้าใจใช่ไหม”

“อือ” ชายหนุ่มผมสีเงินพยักหน้า คิ้วบางจนมองแทบไม่
เห็นขมวดเข้าหากันอีกครั้ง “แต่ค�าตอบก็ยังเป็นเซลริค”

“ไม่ใช่ๆ” เรนฟอร์ดยกมอืโบกเป็นเชงิปฏเิสธ แทบจะทน
ดูการตคีวามตรงทกุตัวอกัษรของปีศาจหมิะประจ�าชมรมไม่ไหว 
“ไม่ใช่ชอบแบบถูกชะตาหรือแบบเพื่อน พวกเธอหมายถึงแบบ
คนรักที่นายจะคบเป็นแฟนหรือแต่งงานด้วยหรอกน่า ใช่ไหม
คุณผู้หญิง”

“อืออออ” สามสาวที่นั่งเหี่ยวเฉาไร้วิญญาณ ปากพึมพ�า
สาปแช่งเซลริครับค�าอย่างไม่กระตือรือร้น

“อ้าวเหรอ...” เคย์เลนอุทานซื่อๆ เขานิ่งคิดอยู่ครู่หน่ึง 
แล้วร้ิวสชีมพกูแ็ล่นขึน้มาทีส่องแก้ม กลายเป็นฝ่ายเขนิเสยีเอง 
“...ผมเข้าใจผิด ขอโทษนะ”

“ค�าตอบไม่ใช่เซลรคิใช่ไหมครบั” เอรเูทยียิม้กว้าง ดรามา
คอเมดีสดตรงหน้ากส็นกุ แต่ขนืปล่อยให้เรือ่งยาว เซลรคิคงตก
เป็นเหยื่อพิษรักแรงหึงเสียก่อน

เคย์เลนน่ิงคิด เขามองเซลริคแล้วส่ายหน้าด้วยรอยยิ้ม
สวยจากใจจริงที่หลายคนแทบไม่เคยเห็นเลยสักครั้ง

“เซลริคเป็นเพื่อนสนิทคนส�าคัญของผม”
“ฮึก...เคย์เลน!!! นายก็เป็นเพื่อนซี้ของฉันเหมือนกัน” 

เซลริคน�้าตาซึม แทบจะผวาเข้าไปกอดเอวเคย์เลนสักครั้ง 
เจ้าก้อนน�า้แขง็เดนิได้ประกาศออกมาจากปากว่าเห็นเขา

เป็นเพ่ือนสนิท! นี่เป็นความก้าวหน้าที่แสนต่างจากปีที่แล้วที่
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มนัยงับอกว่าเขาเป็น รมูเมตและคนรูจ้กั เพราะมนัไม่รูจ้กัความ
หมายของค�าว่า เพื่อน (ตามพจนานุกรม)

เคย์เลนหันไปทางสามสาว เอ่ยตรงๆ ทั้งสีหน้าประดับ
ยิ้มสวยว่า “เซลริคเป็นเพื่อนคนแรกของผม ดังนั้นจึงส�าคัญ
มาก อย่าท�าให้เขาไม่สบายใจเลยนะ”

“ผ...ผ่านไปแค่หนึ่งปี เคย์เลนยิ้มแบบนั้นได้...ฉันดีใจ
เหลือเกินค่ะ” พี่สาวสุดเซ็กซียกผ้าเช็ดหน้าซับน�้าตาท่ีกลาย
เป็นเม็ดผลึกน�้าแข็งแวววาว

“ท่านเข้าใกล้ความเป็นผู้ใหญ่ทั้งทีย่ังอายุน้อยกว่าเกณฑ์ 
สมแล้วท่ีเป็นชายหนุ่มที่ฉันนับถือ” สาวแว่นยังคงรักษามาด 
แต่ยิม้หวานออกมาเป็นคร้ังแรก บรรยากาศอึมครึมคลายลงใน
พริบตา

จะมกีเ็พยีงสาวน้อยตวัเลก็สดุท่ีเหมือนยังไม่อยากจะเชือ่
สายตาของตัวเอง “โลกของมนุษย์เปลี่ยนเจ้าชายของเชโอเร็น
ได้มากขนาดนี้เชียว”

อซัราเอลซึง่อดทนฟังบทพร�า่เพ้อด้วยความคาดไม่ถงึของ
สาวๆ มานานเคาะเท้ากับพื้นอย่างอารมณ์เสีย เขาพยายาม
บังคับให้ตัวเองใจเย็นลงเพื่อจะได้ไม่ต้องกลายร่าง แต่มันยาก
เหลือเกิน เขาไม่ถูกโรคกับผู้หญิงที่ความรักเข้าตาจริงๆ ด้วย

“ถ้าหายเข้าใจผิดกันแล้วละก็ จะแถลงมาหน่อยได้ไหม
ครับว่าพวกคุณเป็นใครมาจากไหน และบุกมาถึงที่นี่เพื่อกล่าว
หาท่านประธานชมรมของเราท�าไม”

สามสาวท�าท่าจะผดุลกุขึน้จากเก้าอีห้ลงัโต๊ะเรยีนในห้อง
ชั้นล่างของชมรม แต่เคย์เลนเป็นคนปรามพวกเธอไว้ เจ้าของ
ผมสเีงนิและดวงตาสฟ้ีาอ่อนบอกเสยีงดงัพอได้ยนิกนัทัว่แต่ยงั
ติดส�าเนียงเนิบช้านิดๆ ว่า
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“จากซ้ายมอื คนตวัสงูผมสัน้คือ ดอนวน่ิา ทีส่วมแว่นตา
คือ เวอริก้า คนตัวเล็กคือ เชโอเร็น ทั้งสามคนเป็น วาริซู ของ
ผม”

“วาริซู?????” เสียงงุงงงดังขึ้นรอบห้อง เคย์เลนขมวด
คิ้ว พยายามหาค�าแปลที่ถูกต้องของภาษาพื้นบ้านของตน

สามสาวขยบัลกุขึน้ยืนแล้วตะโกนออกมาดังๆ ว่า “ไม่ใช่
วาริซู แต่เป็นวอนซู ไม่ใช่ว่าที่คู่หม้ัน แต่เป็นว่าที่เจ้าสาว 

ต่างหากค่ะ!”
ถ้าระยะเวลาของความเงียบเป็นเครื่องบ่งช้ีระดับความ

ช็อกละก็ น่ีคงจะเป็นความช็อกระดับสิบที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับ
สมาชิกชมรมวิจัยจอมมารที่เต็มไปด้วยอมนุษย์และความ
พิลึกพิลั่นมาก่อน

สายตาเก้าคู่เลื่อนฝืดๆ ไปมองชายหนุ่มผู้เป็นแกนกลาง
ของเรื่องทั้งหมด

“จ...จรงิเหรอเคย์เลน” เซลรคิถามทัง้หน้าแดงจดั นีเ่พือ่น
เขามีคู่หมั้นมานานแล้วไม่เคยบอกกันเลยหรือ

ปีศาจหิมะคิดอยู่ห้าวินาทีแล้วค่อยพยักหน้า “อืม...ใช่ 
แปลว่าว่าที่เจ้าสาวคงตรงกว่า”

“สามคน! สามคนนะ ไม่ปกติแล้ว” เรนฟอร์ดโวยวาย 
อ่านทางได้ไม่ชัดเจนว่าโวยเพราะตกใจหรืออิจฉากันแน่

สาวตวัเลก็ เชโอเรน็ เจ้าของคทาพฆิาตยกมือข้ึนกอดอก 
กระพรวนก�าไลข้อมือส่งเสียงกรุ๋งกริ๋งตามจังหวะขยับตัวของ
เธอ “ตามธรรมเนียมของปีศาจหิมะแล้ว สามารถแต่งงานกับ
เจ้าสาวได้ถึงสามคน”

“โอ้! ฮาเร็ม” เทลก้ายิ้มอย่างนึกสนุก
เวอริก้าขยับแว่นตาแล้วเอ่ยเสียงขรึมว่า “มันช่วยไม่ได ้
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นี่คะ ปีศาจหิมะเพศชายมีน้อยมาก อัตราส่วนสองต่อแปด  
ถ้าไม่มีระบบแบบนี้เราก็สูญพันธุ์กันพอดี”

“ใช่แล้วละ” ดอนวิน่ายกมือเรียกพัดน�้าแข็งขึ้นมาพัดให้
ตัวเอง “เราจับคู่แต่งงานกับมนุษย์ได้ แต่ระยะยาวจะมีปัญหา 
ลกูหลานคร่ึงมนุษย์พลงัน้อยและอายสุัน้กว่า ดงันัน้ธรรมเนยีม
เจ้าสาวหลายคนไม่แปลกหรอก”

“อือ” เคย์เลนพยักหน้ารับหน้าตาย “พิธีหมั้นจัดตั้งแต่
หลังเกิดได้ไม่กี่สัปดาห์ แล้วก็มีการทบทวนคุณสมบัติผู้สมัคร
ทุกสามปี”

“อื้อหือ...อย่างกับสงครามเลยแฮะ” เซลริคพึมพ�าเบาๆ 
โรสขยับมือหยิบห่อน�้าแข็งมาประคบแก้มที่ยังบวมอยู่ให้เขา 
เธอลดความเป็นอรกิบัสาวสามลงมากแล้ว แต่ยังคงระแวงพวก
หล่อนอยู่

“แน่นอน ความรักคอืสงคราม” สามสาวเอ่ยพร้อมกนัอกี
รอบ ทั้งสามคนร้องหึใส่หน้ากัน ท่าทางพวกหล่อนจะไม่ใช่
เพื่อนกันอย่างที่คิด แต่เป็นศัตรูคู่แข่ง

“กว่าจะได้แหวนน�้าแข็งพันปีมาไม่ใช่เรื่องง่าย สาวๆ 
อย่างเราต้องท�าตวัให้สมค่าแหวน สูเ้พือ่ให้ได้มาซึง่ความรกัเป็น
เรือ่งปกต”ิ เชโอเรน็ตวัเลก็ยกมือแนบอกตวัเองด้วยสหีน้าจริงจงั

“ไม่อยากเชือ่เลยแฮะว่าปีศาจน�า้แขง็จะกระตอืรอืร้นเรือ่ง
ความรักขนาดนี้” เฟรย์พึมพ�าอย่างสนอกสนใจ

สายตาสามคูต่วดัมาทางเขา “มนักแ็น่อยูแ่ล้วค่ะ ความรกั
ส�าคัญมากส�าหรับพวกเรา”

“สาวๆ ออกจะคิดถึงความรักขนาดนี้ ท�าไมเขาถึงทั้งซื่อ
ทั้งช้าขนาดนี้ล่ะครับ” ไนต์แมร์รูปหล่อใช้ปากกาที่จดโน้ตวิชา
เรียนอยู่ชี้ไปทางเคย์เลน
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“เร่ืองปกติหรอก ปีศาจหิมะเพศชายเตบิโตช้ากว่าผูห้ญงิ
ทั้งร่างกายและจิตใจ กว่าจะเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวเขายังไม่เข้าใจ
เรื่องรักใคร่หรอก” ดอนวิน่าเอ่ยเสียงเป็นทางการ

“ต้องรอจนแหวนน�้าแข็งพันปีเสร็จสิ้นก่อน เขาถึงจะเข้า
พิธีบรรลนุติภิาวะและเป็นผูใ้หญ่พอจะเข้าพธิแีต่งงานได้ เฮ้อ...
อนาคตอีกยาวไกลจริงๆ แต่ฉันจะอดทนค่ะ” เวอริก้าเอ่ยบ้าง

มือหนึ่งยกชูหรากลางอากาศ มันเป็นของซิโตรเนล่า 
“แหวนน�้าแข็งพันปีนี่สร้างมาจากผลึกน�้าแข็งพันปีบนยอดเขา
คาโดเรียตะวันตก หรือไม่ก็น�้าแข็งที่ปีศาจหิมะสร้างขึ้นในร่าง
ตัวเองใช่ไหมคะ”

สีผมอมเขียว สีตาแบบนั้น และกลิ่นอายแดด ไม่ผิด

แน่...พอตื่นเต้นเจ้าตัวก็กลบจิตไม่มิดเหมือนทีแรก

“เดรียอาด...” ดอนวิน่าหรี่ตามองเธอ แล้วพยักหน้ารับ
เมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายไม่ใช่มนุษย์ “ใช่ เดาไม่ผิดหรอก”

ดวงตากลมโตของคณุหมอน้อยยิง่เปล่งประกายวบิวับ “ที่
ลือกันว่าน�้าแข็งพันปีไม่มีวันละลาย มีคุณสมบัติปรับอุณหภูมิ
ผู้สวมใส่ หากน�าไปป่ันเป็นเส้นด้ายทอเสือ้ผ้าจะท�าให้เยน็สบาย
ทัง้ปี แล้วกยั็งสกดัมาใช้เป็นยาวเิศษรกัษาโรคได้อกีสบิชนดิจรงิ
ไหมคะ”

“ก็ใช่ค่ะ ถามท�าไมเหรอ เราไม่ยกให้คนแปลกหน้า
หรอก” เชโอเร็นเชิดหน้าอย่างไว้ตัว

“อยากเหน็จังแฮะ” เซลรคิจนิตนาการภเูขาน�้าแขง็ทีไ่ม่มี
วนัละลายอย่างต่ืนเต้น ไม่เคยรูม้าก่อนเลยว่ามขีองแบบนัน้อยู่
บนโลกใบนี้ด้วย

เคย์เลนมองท่าทางตื่นเต้นของเพื่อนๆ แล้วจึงยกมือขวา
ขึ้นมา ไอหิมะขาวผุดข้ึนจากกลางฝ่ามือ วัตถุเล็กๆ ช้ินหนึ่ง
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ปรากฏขึ้นมาอย่างช้าๆ เขายื่นมันให้เซลริคดูชิ้นหนึ่ง ยื่นให้
เทลก้าอกีชิน้หนึง่เพือ่ส่งต่อให้เพือ่นๆ ทีท่่าทางจะสนใจมองของ
หายากให้เต็มตา

“นี่อะไรน่ะ” เซลริคยกวัตถุกลมๆ แบนๆ เส้นผ่านศูนย์
กลางราวๆ เกือบหนึ่งนิ้ว หน้าตาคล้ายกับก้อนน�้าแข็งโดนัตที่
มีรูตรงกลางพอให้แหย่นิ้วผ่านเข้าไปได้ขึ้นมองใกล้ๆ

เคย์เลนยิม้เขนิๆ แล้วเอ่ยเสยีงแฝงแววภมิูใจว่า “แหวน...”
“...” ความอึ้งอีกระลอกกลับมาอีกครั้ง เมื่อไม่มีใครเชื่อ

ว่าวัตถุที่มีรูตรงกลางจะเป็นแหวน
โอเค...ถ้าพดูอย่างใจดีกว่านัน้หน่อย มันเป็นแหวนท่ีหนา

เอามากๆ และพูดไม่ได้ว่าสวย แต่เรื่องความแวววาวอย่าง
ประหลาดเมือ่กระทบแสงสว่าง และข้อเทจ็จรงิทีว่่ามนัไม่ละลาย
เลยคงยืนยันได้ว่า เจ้าก้อนพิลึกสองก้อนนี้คือ แหวนน�้าแข็ง
พันปีของจริง

“ต้องใช้เวลาสร้างนานมาก คงไม่เสรจ็ในอีกสกัสบิปียีส่บิ
ปี” เคย์เลนกล่าวเสียงเรียบๆ ขณะที่เพื่อนๆ ของเขาช่ืนชม
แหวนอย่างสนใจกันถ้วนหน้า ไม่เว้นแม้แต่แม่มดไอรีนซึ่งคง
ก�าลังคิดว่าถ้าเอาไปขายจะได้เงินมาสักกี่ล้านกีร่า

พลันร่างหนึ่งก็พุ่งเข้าชาร์จอัซราเอลที่ถือแหวนอยู่ เขา
ไม่ทันตั้งรับ แหวนน�้าแข็งจึงกระเด็นหลุดมือไปหาเรนฟอร์ดที่
ยืนอยู่ข้างชั้นหนังสือ 

ดอนวิน่าส่งเสียงจึ้กจั้กอย่างแสนเสียดาย “พลาดซะได้ 
ส่งแหวนมาให้ข้าเร็วเข้า!”

“หือ???” เสียงอุทานงงๆ ดังขึ้นรอบห้อง
“พวกที่อยู่กับมนุษย์นานเกินไปนี่น้า ไม่ได้รู้เร่ืองเลย 

แหวนน�้าแข็งพันปีคือแหวนหมั้น เจ้าชายยังอายุน้อยเลยสร้าง
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ได้แค่สองวง ถึงยังไม่เสร็จแต่จับจองก่อนได้ มันต้องเป็นของ
เชโอเร็น!” สาวตัวเล็กใช้คทากระทุง้เอาแหวนออกจากมือเรน-
ฟอร์ด อิฟริทหนุ่มพลาดท่า แต่อาศัยทักษะทางกีฬายอดเยี่ยม
หมนุตวัคว้ามนักลบัมาได้ เขาโยนแหวนให้เทลก้าท่ีอีกฟากของ
ห้อง

“ส่งคืนให้เคย์เลนเร็วเข้า”
เทลก้ารบัค�า แต่เธอหาช่องว่างคืนแหวนให้เคย์เลนไม่ได้ 

หมอนั่นเองก็คงไม่กล้าลงมือรุนแรงกับเพื่อนร่วมเผ่าพันธุ์ของ
ตน 

เปรี้ยง!! 
ขวานน�้าแข็งยักษ์ของดอนวิน่าเหวี่ยงข้ามศีรษะเธอไป  

อันเดดสาวอดีตนักล่าปีศาจผิวปากหวือ
“เล่นแรงแฮะ! อยูแ่ต่ในนีไ้ม่ได้แล้ว อยากได้กต็ามมาเลย 

ในที่สาธารณะพวกเธอใช้พลังต่อหน้ามนุษย์ไม่สะดวกใช่ไหม
ล่ะ” หญิงสาวพุ่งออกไปข้างนอกชมรมด้วยไม่อยากเสียเวลา
ท�าความสะอาดอีก

โรเซเลยีซึง่ถอืแหวนอกีวงไว้ยืน่คนืเคย์เลน แต่ชายผ้าขาว
ของเวอริก้ากลับรัดชิงแหวนไปได้ ดาร์กเอลฟ์สาวสะบัดมีด
คริสตัลตัดชายผ้าทันที แหวนน�้าแข็งวงที่สองกระเด็นกล้ิงไป
กันพื้น ซิโตรเนล่ากับใครอีกสองคนวิ่งตามมันออกไปข้างนอก 
ไปๆ มาๆ คนทั้งชมรมและแขกไม่ได้รับเชิญก็หายออกจาก
อาคารฐานลับกันจนหมด

ทันทีท่ีสามสาวจากแดนหิมะที่เปิดศึกชิงแหวนโดยไม ่
เกรงอกเกรงใจทัง้เจ้าของชมรมตวัจรงิและเจ้าของแหวนพุง่ตาม
แหวนออกไป เคย์เลนกแ็สดงสหีน้าล�าบากใจออกมาเป็นครัง้แรก 

“มันยังไม่สมบูรณ์สักหน่อย เร็วเกินไป ยังไม่ถึงเวลา”



30    ผมน่ะหรือคืออดีตจอมมาร!  เล่ม 5 บันทึกลับเจ้าชายเหมันต์

เซลริคตบหลังเขาเท่าที่แขนสั้นๆ จะเอื้อมถึงแรงๆ “ไม่
เป็นไร พวกเราจะเอาคืนมาให้ได้แน่นอน” พูดจบเขาก็วิ่งตาม
คนอื่นๆ ไป และแม้จะสะดุดล้มก็ยังออกวิ่งต่อจนลับสายตา 
เคย์เลนย้ิมบางๆ อย่างซึง้น�า้ใจเพือ่นๆ แล้วเพ่งจติมองหาแหวน
ของเขาอีกครั้ง

“รู้ต�าแหน่งใช่ไหมคะ” โรเซเลียถามเบาๆ เคย์เลนพยัก
หน้า โรเซเลียยิ้มเจ้าเล่ห์แล้วผายมือไปทางบันไดชั้นสอง “ถ้า
อย่างนั้นเราใช้ทางลัดไปดักหน้าพวกเขาดีไหม”

เธอหมายถึงเส้นทางกระจกเงา เคย์เลนเข้าใจอย่าง
รวดเร็ว เขาพยักหน้าแล้วกึ่งเดินกึ่งวิ่งขึ้นบันไดตามหลังเธอไป
ยังชั้นสอง

“มันไปทางนั้นแล้ว!”
“ไม่ใช่ระเบียง ในห้องเรียน”
“โว้ย! หลุดมือไปซะได้”
เสียงวุ่นวายดังอยู่ในอาคารเรียนสายสามัญ สมาชิก

ชมรมวจิยัจอมมารก�าลงัวิง่วบิากส่งต่อของสองชิน้ไปให้พวกของ
ตัวเอง ขณะที่สามสาวแปลกหน้าห้อยป้ายแขกพุ่งตัวตามพวก
เขาไปอย่างเอาเป็นเอาตาย

“อัซราเอลรับนะ!” เฟรย์โยนแหวนให้หมาป่าหนุ่ม เขา
คว้าแหวนไว้ได้แต่กลับไถลลื่นล้ม เมื่อพื้นใต้เท้าทั้งสองกลาย
เป็นเลนสเกตน�้าแข็งขึ้นมาเฉยๆ

ลูกบอลหมิะปามาถกูขาข้างหนึง่ของเขาตามด้วยอาวธุลบั
ดาวกระจายอีกหลายชิ้น อัซราเอลดีดตัวลุกขึ้น หย่อนแหวน
ลงจากระเบียงไปให้เอรูเทียที่วิ่งอยู่ชั้นล่าง

แวมไพร์หนุ่มมองหาไอรีน ทว่าแม่มดสาวท่ีตามมาดีๆ 
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ตอนน้ีกลบัลมืตัว เผลอยนืเจรจาขายของกบัลกูค้าขาจรเสยีแล้ว 
ปกติเขาคงปล่อยเลยตามเลย แต่วันนี้คงต้องขอขัดสักครั้ง

“ไอรนี ผมจ�าเป็นต้องเช่าท่ีเกบ็ของ เกบ็เจ้านีเ่ข้าคลงัของ
คุณที!”

เขาโยนแหวนให้เธอ ดาวกระจายของเวอริก้าพุ่งเข้าตัด
กลางวิถีโค้ง แหวนลอยไปตกในสระบัวที่สวนหย่อมข้างอาคาร 
ซโิตรเนล่าไวกว่าเพือ่น จงึล้วงแขนควานหาแหวนก่อนชาวบ้าน 
เธอคว้าแหวนได้แล้ว...

“อย่าขยับนะ ยัยต้นไม้ ไม่งั้นฉันเอาเธอตายแน่” ดอน- 
วน่ิาย้ิมแสยะ ขวานเงือ้ง่าอย่างข่มขวญั เธอไม่สนใจทัง้อาจารย์
และ รปภ. ที่แตกตื่นวิ่งมาห้ามเลยสักนิด

อารามตกใจ ซิโตรเนล่าจึงรีบคว้าแหวนไว้แน่น โคลนใน
สระบัวตื้นๆ คลุ้งขึ้นมา เธอมองพลาด แทนท่ีจะก�าแหวนไว้ 
ปลายนิ้วเธอกลับไถลวูบเข้าไปในรูกลางแหวนแทน

ไอเยน็พุง่เข้าสูร่่างเลก็จนหนาวเยอืกไปทัง้ตวั ซโิตรเนล่า
ดึงมือขึ้นจากน�้า และอ้าปากค้างเมื่อเห็นว่าแหวนน�้าแข็งหนา
เตอะสวมอยู่บนนิ้วชี้มือซ้ายของเธอ!

ต้องถอดออก ของอันตรายแบบนี้สัมผัสโดยตรงนานๆ 
ไม่ดีแน่

“หอื? ท�าไม...” ซโิตรเนล่าพยายามดึงแหวนออกจากนิว้
แต่มันไม่ยอมขยับ “ถอดไม่ออก!”

ดอนวน่ิากบัเวอรก้ิาหน้าเจือ่นเหมอืนเห็นผ ีแต่แทนทีจ่ะ
ช่วยเธอถอดแหวนเพือ่ช่วงชงิความเป็นเจ้าของ สองสาวต่างหนั
หน้าวิ่งไปยังทิศที่น่าจะเป็นต�าแหน่งของแหวนวงที่สองแทน

“เดี๋ยว...มาช่วยฉันเอามันออกไปก่อนค่ะ!” ซิโตรเนล่า
ร้องลั่น 
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เวอริก้าป้องปากตะโกนบอกเธอว่า “เสียใจด้วยนะคะ 
พวกฉันไม่มีปัญญาหรอก แหวนน�้าแข็งพันปีสวมได้แต่ถอด 
ไม่ได้หรอก”

“ว...ว่าไงนะคะ!” คุณหมอน้อยตาค้าง แต่ไม่มีใครอยู่ให้
ถามเสียแล้ว มือเล็กพยายามรูดแหวนออกอีกครั้ง จริงอย่างที่
ปีศาจหิมะสาวบอก ถอดยังไงก็ไม่ออก แหวนนี้ดูดปราณน�้าใน
ร่างเธอไว้เหมอืนแม่เหลก็ ถ้าไม่ใช้กรรมวธิพีเิศษทางเดยีวทีจ่ะ
เอาออกไปได้คือต้องตัดนิ้วทิ้ง และแม้จะเป็นคุณหมอฝีมือดี  
ซิโตรเนล่าก็ไม่คิดจะด่วนตัดนิ้วตัวเองเพราะสวมแหวนผิดโดย
ไม่เจตนา

“อ๊ะ! จรงิด้วย ต้องรบีบอกทกุคนก่อน” เธอหยบิเขม็กลดั
สื่อสารขึ้นมากดเปิดการติดต่อ หวังอย่างยิ่งว่าจะเตือนทุกคน
ทันเพื่อไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ�้ารอย

ซิโตรเนล่า พาร์เรียนหารู้ไม่ว่า เธอช้าไปแล้วก้าวหนึ่ง

ห่างออกไปพอควรทีห้่องเกบ็ของชัน้สองของอาคารเรยีน
สายสามัญ เซลริคซึ่งได้แหวนมาเป็นคนสุดท้ายก�าลังส่งแหวน
คืนเจ้าของที่แท้จริงซึ่งหัวใสทะลุกระจกเชื่อมมิติออกมาดักรอ
แต่ต้น 

แต่แล้วสามสาวพายุลูกเห็บฤดูร้อนก็ปรากฏตัวขึ้น จาก
สีหน้าท่าทางและจิตสังหาร ที่พวกเธอพูดว่า ความรักคือ
สงครามคงไม่ใช่แค่ลมปาก แต่เป็นสัจธรรม!

โรเซเลยีสกดัดอนวน่ิาไว้ได้แต่ถูกแช่แขง็แขนขวาไว้ท�าให้
เคลือ่นไหวไม่เรว็พอจะหยุดเวอรก้ิาและเชโอเรน็ เคย์เลนใช้กรง
เล็บน�้าแข็งคว้าเวอริก้าไว้ส�าเร็จ ทว่าเชโอเร็นไปถึงตัวเซลริค
แล้ว ทั้งคู่เปิดฉากตะลุมบอนแย่งแหวนกัน ยื้อกันไปยื้อกันมา
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ด้วยแรงที่คนไซซ์เล็กกว่ามาตรฐานจะพึงมี ดอนวิน่าตัดสินใจ
ทิง้เรือ่งสูก้บัโรเซเลยีไว้แล้วพุง่เข้าผสมโรงกบัคูแ่ข่งหัวใจของตน 

หลังยื้อแย่งกันได้ราวๆ ไม่ถึงสิบวินาที เซลริคซึ่งไม่ได้มี
เร่ียวแรงน่าประทบัใจอะไรกเ็ริม่เหนือ่ย แหวนไถลหลดุจากมอื
ของเขา

“แย่แล้ว!” อดีตจอมมารกระโดดขึ้นจากพื้น มือเอื้อม
หมายไขว่คว้าแหวนทีล่อยคว้างกลางอากาศเพือ่ไม่ให้มนัตกลง
ไปจากระเบยีง เชโอเรน็คว้าขาเขาไว้ได้แต่กลบัถกูดอนวน่ิาผลัก
อย่างแรง เซลรคิพลาดท่าย่ิงคะม�าไปข้างหน้า เขาซึง่เหน็ความ
ตายของตัวเองด้วยการตกตึกหัวกระแทกพื้นซี้ม่องเท่งอ้าปาก
ร้องลั่น

เวทมนตร์ของโรสตรึงเขาไว้กลางอากาศ ขณะที่เคย์เลน
ลอบสร้างแท่นน�้าแข็งยืดออกจากระเบียงไปรับร่างเขา เซลริค
ซึง่เสยีหลกัคมุตวัเองไม่อยูก่ระแทกลงกบัพืน้ระเบยีงแขง็ๆ เขา
หายใจไม่ออกเลยลุกขึ้นยกมือตบอกตัวเองแรงๆ ทีหนึ่งเพื่อให้
ก้อนความตื่นตระหนกไหลกลับลงไปในร่าง

แต่ที่ไหนได้...
อึ้ก...
เขากลนืบางอย่างทีไ่ม่ใช่อาการประหม่าหรอืหวัน่กลัวทาง

จิตวิทยาลงไปจริงๆ อะไรบางอย่างที่เป็นก้อนเย็นๆ แข็งๆ ซึ่ง
เดินทางจากหลอดอาหารลงไปถึงกระเพาะเขาเป็นที่เรียบร้อย 

สหีน้าของสามสาวจากแดนหมิะยนืยนัตวัตนของวตัถนุัน้
ได้เป็นอย่างด ีเซลรคิ เรมงิตนั อดตีจอมมารและประธานชมรม
ยกมือลูบอกเสื้อตัวเองแล้วเอ่ยเสียงหวาดผวาว่า

“โรส เคย์เลน! ท�ายังไงดี ฉันกลืนแหวนน�้าแข็งพันปี
เข้าไปแล้ว!”



Bell 2
บันทึกลับเจ้าชายเหมันต์ II

– Snow Prince’s Invitation -

มีบทเพลงพื้นบ้านของแคว้นทางเหนือของมหาทวีป 
เซลโิอเน่มากมายหลายบททีก่ล่าวถึงสมบตัลิ�า้ค่าแห่งเขตภเูขา
หิมะของเทือกเขาวงพระจันทร์ คาโดเรีย

น�้าแข็งที่ไม่มีวันละลาย
น�้าแข็งที่ใช้รักษาโรค ปรุงยาวิเศษได้ถึงสิบชนิด และยัง

มีสรรพคุณมากมายอีกหลายประการ ทั้งในแง่ความสวยงาม
และประโยชน์ใช้สอย

แต่น�า้แข็งพนัปีไม่ใช่ของทีพ่บได้ทัว่ไปตามเหมอืงหรอืก้น
แม่น�้า สมบัติวิเศษนี้ก�าเนิดมาจากสองแหล่ง ผลึกน�้าแข็งพันปี 
ออริจิน ที่ลือกันว่าอยู่ในสุสานบนยอดเขาที่ปีศาจหิมะปกป้อง
ดูแล และน�้าแข็งพันปี เซกันด ์ที่เกิดขึ้นจากร่างของปีศาจหิมะ

ปีศาจเหมันต์ใช้แหวนน�า้แขง็พนัปีเป็นเครือ่งหมายแสดง
ความรัก ความผูกพัน การพิสูจน์ตนของทั้งฝ่ายชายและหญิง 
จึงเชื่อกันว่าแหวนน�้าแข็งพันปีเป็นหนึ่งในเครื่องรางความรักที่
ทรงพลังที่สุดในเซลิโอเน่

ถึงจะยอมขายน�้าแข็งพันปีในรูปแบบอ่ืนให้เผ่าพันธุ์อื่น
ใช้สอยบ้าง แต่แหวนเป็นของส�าคัญ ปีศาจหิมะจึงไม่มอบให้
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ใครนอกจากคู่รักของตน 
การสร้างน�า้แขง็พนัปีเป็นเรือ่งทีบ่บีบงัคับกนัไม่ได้ เพราะ

ต้องใช้ทั้งเวลาฝึกฝน สมาธิ และการควบคุมอารมณ์ ถึงบังคับ
ไปกไ็ด้แค่ก้อนน�า้แขง็ธรรมดาเท่านัน้ และหากช่วงชิงแหวนมา
จากเจ้าของท่ีแท้จริง สุดท้ายแหวนล�้าค่าก็จะละลายเป็นน�้า
ภายในไม่กี่นาที

แหวนน�้าแข็งพันปีที่ตกทอดสู่ท้องตลาดอย่างถูกต้อง
หลังความตายของคู่รักที่เสียชีวิตในโลกภายนอกจึงมีน้อยยิ่ง
กว่าน้อยเสยีอกี ทัง้เซลโิอเน่จงึมแีหวนน�า้แขง็พนัปีทีร่่อนอยูใ่น
ท้องตลาดไม่ถึงสามวงด้วยซ�้า

ราคาประมลูแหวนวงหนึง่ลอืกนัว่าคงเหมาซือ้ประเทศได้
ทั้งประเทศ

และ...หนึ่งแหวนที่แสนล�้าค่าขนาดนั้น แม้จะยังไม่เสร็จ
สมบูรณ์ ก็ถูกใครบางคนกลืนลงท้องไปเรียบร้อยแล้ว

“เรื่องอนาถจิตอนาถใจแบบนั้น มีหนึ่งเดียวในโลกแน่
ครับ...” อัซราเอลท่ีทั้งอยากตวาดเซลริคทั้งอยากร้องไห้ไปใน
คราวเดียวยกมือตบกระดานด�าในห้องชมรมผัวะๆ หูหางแทบ
จะโผล่ออกมาด้วยความฉุน จ�าเลยขาประจ�ายิ้มจืดเจื่อนอย่าง
รู้สึกผิด

“ขอโทษจริงๆ มันเป็นอุบัติเหตุน่ะ...”  
“พอเหมาะพอเจาะเกินไปจนผมละปวดหัวเลย จะอายุ

สัน้ไปหลายทศวรรษกเ็พราะมาเข้าชมรมนีแ้หละ” ท่านประธาน
หมาป่ายกมือนวดหว่างค้ิวแล้วนั่งลงในท่ีสุด จากที่อยากจะ
โกรธกลายเป็นปลงตกแทน เขาควรจะชินได้แล้วสินะ

“ดวงซวยของท่านประธานของเรานี่มันสุดยอดจริงๆ” 
เฟรย์สนบัสนนุพลางหวัเราะร่วน ยงัเหน็เป็นเรือ่งสนกุมากกว่า 
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ตอนนี้สมาชิกชมรมทุกคนและแขกไม่ได้รับเชิญทั้งสาม
ยังนั่งอยู่ในห้องชมรมทั้งที่ตะวันเริ่มคล้อย สามสาวจากแดน
หิมะยังอยู่ในภาวะช็อกจึงยังไม่คิดท�าการไล่ตัดนิ้วซิโตรเนล่า
หรือพยายามคว้านท้องเซลรคิ ทัง้อาคารถูกหุม้ไว้ด้วยเขตอาคม
ของไอรีนเผื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นอีก

“มันเกิดไปแล้วตอนนี้ รีบหาทางแก้กันดีไหม” อดีตจอม
มารพูดท�าลายความเงียบที่ท�าให้บรรยากาศเครียดจนเขาเริ่ม
หายใจไม่ออก ใบหน้าที่เร่ือสีเลือดอยู่แล้วย่ิงแดงจัด เมื่อ
ระหว่างท่ีน่ังเก้าอี้พูดไป เพื่อนสาวแต่วัยเด็กของเขาก็เลิกเส้ือ
เชิต้นกัเรยีนด้านหน้าของเขาขึน้ แล้วนัง่ลงไล่นิว้มอืกดหน้าท้อง
เขาเหมือนพยายามจะตรวจหาสิ่งแปลกปลอม ไม่ได้สนใจ
สายตาของเพือ่นร่วมชมรมหรือแขกไม่ได้รับเชิญสามสาวซึง่น่ัง
ห่างออกไปไม่กี่เมตรเลยสักนิด

“นายไม่รู้สึกปวดท้องหรือมีอาการผิดปกติอ่ืนๆ ใช่ไหม
เซลริค” เจ้าของเสยีงหวานถามแผ่วเบา เซลรคิพยกัหน้าหงกึๆ 
โรเซเลียมองเขาดว้ยสายตาห่วงใยแล้วรัง้เขามากอดหลวมๆ ที
หนึง่ เดก็หนุม่ร้องว้ากด้วยความอายแต่ฝ่ายหญงิไม่มีทีท่าว่าจะ
ปล่อยเขา

สามสาวชะเง้อมองด้วยสายตาไม่ไว้วางใจราวกับยังเชื่อ
ว่าเซลริคเป็นมนุษย์ที่ล่อลวงเจ้าชายของพวกเธอ คิดแล้วก็ฉุน
เจ้าเพื่อนบ้านต้นตอข่าวลือขึ้นมา คราวหน้าต่อให้มันมาขอ
ยาสีฟันหรือถามหากางเกงในที่หายในห้องซักผ้า เขาจะแกล้ง
ท�าเป็นไม่รู้ไม่ชี้

เรนฟอร์ดมองเซลริคทีมองซิโตรเนล่าทีพลางยกมือ
กอดอก กรณเีซลรคิพดูยากเพราะแหวนไหลไปอยูส่่วนไหนของ
ระบบย่อยอาหารก็ไม่รู้ (เจ้าตัวว่าน่าจะอยู่แถวกระเพาะ แต่
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ไม่รู้ว่าเชื่อได้แค่ไหน) แต่ส�าหรับซิโตรเนล่าที่แหวนอยู่บนนิ้ว
น่าจะหาทางแก้ไขง่ายกว่า

“คุณหมอว่าถอดไม่ได้ใช่ไหม”
ซโิตรเนล่าซึง่นัง่อยูข้่างเรนฟอร์ดท�าหน้ายุง่ เธอดงึแหวน

อีกครั้งแต่ก็ไม่ส�าเร็จ “ฮึบ!!! เฮ้อ...ยังถอดไม่ออกเหมือนเดิม
เลยค่ะ ขอให้คุณเทลก้าช่วยก็แล้ว คุณแม่มดก็ด้วย ถอดไม่
ออกเลย”

“ของมันสร้างมาไม่ให้ถอดนี่คะ” ไอรีนเอ่ยเสียงเรียบๆ 
ราวกับจะออกตัวว่า ที่ถอดไม่ได้นี่ไม่ได้เป็นเพราะฉันไร้

ประสิทธิภาพนะ

“จริงดิ” เรนฟอร์ดหันไปหาเจ้าของแหวนตัวจริงที่แม้จะ
หน้านิ่งเหมือนเคย แต่ดวงตาสีฟ้าอ่อนจางกลับไม่เหม่อลอย
เหมอืนปกติ เขารูจั้กเคย์เลนเป็นการส่วนตวัมาแค่ไม่กีเ่ดือนยงั
บอกได้เลยว่า เจ้าก้อนไอติมประจ�าชมรมก�าลังกังวล

“อือ” เคย์เลนพยักหน้า “แหวนน�้าแข็งพันปี สวมแล้ว
ถอดไม่ได้ ตามกฎเป็นเช่นนั้น”

“อ๋า...ล...แล้วถ้ากินเข้าไปล่ะ” เซลริคถามเสียงสั่น
“ท่ีผ่านมา...ยังไม่ได้ยินว่ามีคนกินเข้าไป” เคย์เลนว่า

อย่างนั้น แต่หนึ่งในสามว่าที่เจ้าสาวของเขาไม่เห็นด้วย
“มีค่ะ ท่านเคย์เลน แต่ถูกเก็บเป็นความลับ” เวอริก้า 

สาวแว่นที่ทรงภูมิจริงไม่ทรยศความคาดหวังของโลกขยับ
แว่นตาแล้วร่ายยาวทั้งที่กัดฟันกรอดๆ ใส่เซลริคว่า “การกิน
แหวนถือเป็นพฤติกรรมสุดโต่ง มีหลายกรณีเลยที่งามหน้าจน
พวกผูใ้หญ่ไม่พดูถงึ แต่ในบนัทึกมีเขียนไว้ค่ะ ส�าหรับกรณคีูร่กั
ปีศาจหิมะ นอกจากจะมองว่าเพี้ยนก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษ แต่
เคสที่คู่หมั้นเป็นเผ่าอื่นนอกจากปีศาจน�้าแข็งจบไม่สวยสักราย
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ค่ะ”
“จ...จบไม่สวย!!” คนกลืนแหวนตาเหลือกลาน
เชโอเร็น หนึ่งในว่าท่ีเจ้าสาวถอนหายใจเฮือกๆ อย่าง

หมดอาลัยตายอยาก “ก็แหงละค่ะ...ถ้าเป็นมนุษย์หรือเผ่าอื่น
ที่ไม่ใช่ปีศาจน�้าแข็งละก็ กินน�้าแข็งพันปีที่ควบแน่นด้วยปราณ
และมนตราน�า้แข็งเข้าไป สดุท้ายถ้าไม่ถกูเปลีย่นเป็นปีศาจธาตุ
น�้าแข็งหลังทรมานอยู่สักยี่สิบปี ก็คงแข็งตายจากข้างใน น่า
อนาถจริงๆ นะคะ”

“นัน่สนิะ น่าเศร้านกั แหวนของท่านเคย์เลนแท้ๆ” ดอน-
วิน่ายกมือเท้าคางแล้วร่วมวงถอนหายใจ

กรามของเซลริคแทบจะดิ่งตกลงไปถึงพื้น “ล้อเล่นน่า!”
เขาซึง่เป็นร่างกลบัชาตมิาเกดิของจอมมารจะต้องมาตาย

แบบนี้เหรอ กลายเป็นคู่หมั้น (ว่าที่เจ้าสาว) ของเพื่อนสนิท 
แล้วแข็งตาย นี่มันน่าสังเวชเกินรับได้...

มือของโรเซเลียกระชับแน่นขึ้น แต่เธอยังไม่พูดอะไร 
เพราะยังไม่ได้ยินค�ารับรองจากปีศาจหิมะที่เธอวางใจมากกว่า

“ไม่ได้ล้อเล่นหรอก ฟังแล้วมเีหตผุล น่าจะจรงิ” เคย์เลน
เอ่ยเบาๆ หางเสียงติดเศร้าเล็กๆ เขาค้อมศีรษะให้เซลริค 
“ขอโทษนะ เพราะพวกเราแท้ๆ นายถึงเดือดร้อนไปด้วย”

“เฮ้ย! พดูอะไรอย่างนัน้ ฉันต่างหากท่ีซุม่ซ่ามกลนืแหวน
ของนายเข้าไปน่ะ”

สามสาวเหน็คนล้มเลยตัง้ใจซ�า้ทันที ท้ังสามกระชับอาวธุ
ประจ�าตัวพร้อมฉีกยิ้มสังหาร 

“ใช่ๆ” “ถกูต้อง” “ดงันัน้ยอมนอนให้เราผ่าท้องแกซะดีๆ ”
วาบ...
ลมหนาววบูหนึง่ปะทุออกมาจากร่างของปีศาจหมิะประจ�า
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ชมรมจอมมาร เขาหันไปทางสามสาว ดวงตาสีฟ้าอ่อนของ 
เคย์เลนฉายประกายกล้าอย่างข่มขู่เป็นครั้งแรก

“ถ้าแตะต้องเซลริคแม้แต่ปลายเล็บ ผมจะไม่มีวันอภัย
พวกคุณเลย”

แม้ไม่ได้ขูค่�าราม แต่สองประโยคกระชับได้ใจความกลบั
ส่งความกลวัแรงกล้าไปยงัสามสาว พวกเธอชะงกัถอยหลงัโดย
ไม่ได้ตั้งใจ ถ้าไม่ใช่เพราะเห็นเป็นคนรักละก็ เซลริค เรมิงตัน 
มนุษย์คนนี้เป็นอะไรในสายตาของเคย์เลน เพื่อนสนิทของ 
เคย์เลนส�าคัญพอจะประกาศศึกกับพวกเธอเลยหรือ

“เหวอ...” เซลริคเห็นท่าไม่ดีเลยรีบกระโดดคว้าแขน
เพื่อนไว้ “เดี๋ยวๆ อย่าเพิ่งปรอทแตก ใจเย็นนะเคย์เลน ฉันยัง
ไม่เป็นอะไรสักหน่อย”

ลกูตาของเคย์เลนขยบัมามองเขา ตาไร้แววอนัเตม็ไปด้วย
โทสะกลับมาเป็นปกติ แต่เขายังไม่ยอมลดไอเย็นคุกคามลง
ทั้งหมด เซลริคส่งยิ้มที่รู้ว่าท�าให้เคย์เลนใจอ่อนได้ให้ พยายาม
หยุดปรากฏการณ์หิมะเดือดสุดชีวิต 

“ฉันไม่เป็นไรหรอก อย่างน้อยก็ยัง แต่ถ้าต้องผ่าให ้
คุณหมอของเราผ่าได้ไหม ร...หรือให้กินยาถ่ายก็ได้นะ อะไร
ก็ได้ที่ท�าให้นายได้แหวนคืน”

พรูดดด
“ก๊ากกกก ฮ่าๆๆๆ”
“คิก...”
เสยีงหลุดหัวเราะพร้อมกนัโดยไม่ไดน้ัดหมายดังขึ้นรอบ

ทิศ 
เซลรคิหน้าแดง น�า้ตาซมึด้วยความอาย “ฉนัจรงิจงันะ!”
มอืเรียววางลงบนไหล่ของเซลรคิทีโ่กรธจนแก้มป่องเบาๆ 
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สัมผัสที่คุ้นเคยยังอบอุ่นเช่นเดิม แม้ว่าใบหน้าของโรเซเลียจะ
เปื้อนยิ้ม

“อะไร โรสก็หัวเราะเยาะฉันอีกคนเหรอ”
“ไม่เชิง ฉันแค่จะบอกว่า ถึงนายทุ่มทุนยอมกินยาถ่าย

ทั้งซองก็ไม่ได้ผลหรอก” โรเซเลียบอกเขา และได้เสียง
สนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงอย่างคุณหมอทันที

“ใช่แล้วค่ะ ด้านในวงแหวนนีด่ดูปราณน�า้ในร่างสิง่มชีวีติ
ไว้เหมือนแม่เหล็ก ทันทีที่ได้อยู่นิ่งๆ สัมผัสความชื้นสักนิดมัน
ก็ถูกตรึงอยู่ที่เดิมแล้วค่ะ ต่อให้กินยาก็เอาออกไม่ได้”

“ถ้าผ่าออกล่ะ” เทลก้าถามทัง้ทีไ่ม่ค่อยอยากจะจนิตนาการ
ค�าตอบนัก

ซิโตรเนล่าส่ายหัว ริบบิ้นสีขาวไหวตาม คิ้วขมวดเข้าหา
กนัเมือ่จ�าเป็นต้องเอ่ยทฤษฎสียองออกมาตรงๆ “ไม่ได้ค่ะ กรณี
ฉันถ้าจะแยกแหวนออกอย่างเร็วที่สุดคงต้องตัดนิ้วทิ้ง แต่ถ้า
เป็นกรณีท่านประธาน...ฉันเฉือนเครื่องในเขาออกเยอะขนาด
นั้นไม่ได้ ร่างกายเขา...เยียวยาตัวเองไม่เร็วขนาดนั้น”

นั่นหมายถึงแม้แต่พลังการฟื้นตัวในร่างจอมมารของเขา
บวกยาวิเศษของซิโตรเนล่าก็ไม่พอสินะ เซลริคกลืนน�้าลาย
พลางลูบท้องตัวเองอย่างกล้าๆ กลัวๆ เขาเพิ่งจะได้แผลใหม่
เป็นริ้วๆ ที่หน้าท้องจากระเบิดโลหิตของรัสเซลล์ แค่คิดถึงว่า
จะได้มีรูที่พุงเพิ่มอีกรูก็เสียววาบแล้ว

“นายจะไม่เป็นไรหรอกเซลริค ฉันสัญญา” โรเซเลียบีบ
มือเขาเบาๆ เซลริคพยักหน้ารับพร้อมรอยยิ้ม จะเมื่อไรโรสก็
ท�าให้เขารู้สึกว่าวิกฤติใดๆ ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายขนาดนั้นเสมอมา 
ดวงตาสแีอเมทิสต์เบนจากเขากลบัไปทีค่ณุหมออกีครัง้ คิว้ของ
เธอขมวดเข้าหากนัเมือ่ถามขึน้ว่า “แหวนน�า้แขง็พนัปีบนตวัคณุ
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ก็ไม่ใช่เรื่องดีใช่ไหม”
ซิโตรเนล่าเลิกคิ้วอย่างประหลาดใจที่โรเซเลียรู้ทั้งที่เธอ

ยังไม่แสดงอาการหรืออธิบายสิ่งใด ริมฝีปากเล็กคลี่เป็นยิ้ม
อ่อนๆ “ใช่ค่ะ...ถ้าปล่อยไว้นานๆ ละก็ ฉันคงไม่สบายแล้วถึง
ตายแน่ พลังน�้าแข็งรุนแรงขนาดนี้เป็นพิษกับเดรียอาด”

สถานการณ์แย่จริงๆ ด้วย...เซลริคขบริมฝีปากอย่าง
ล�าบากใจ แต่ก่อนท่ีบรรยากาศในห้องชมรมจะตงึเครยีดไปกว่า
นัน้ เคย์เลนทีน่ิง่คดิอะไรมาครู่ใหญ่กหั็นไปหาสามสาวแล้วถาม
ขึ้นว่า

“ถ้า...พวกเขาเข้าร่วมการทดสอบเส้นทางสุสานล่ะ”
สามสาวหันขวับ ตาเหลือกด้วยความตกใจ “เคย์เลนพูด

อะไรออกมาน่ะ” 
“การทดสอบนี่มีไว ้เฉพาะคัดเลือกผู ้เหมาะสมร่วม

เทศกาลกล่อมมังกร และทดสอบบรรดาผู้ที่หาญกล้าต้องการ
หมั้นหมายกับปีศาจหิมะเท่านั้นนะคะ”

“ถึงไม่อยากจะพูดก็เถอะ...แต่ว่าเจ้าเปี ๊ยกสองคนนี ้
ซีแ้หงแก๋ไปไม่ถงึแม้แต่ด่านแรกแน่นอนค่ะเจ้าชาย จะชนะต้อง
มทีัง้พลงั ความมุง่มัน่ และความรกัแรงกล้า มนษุย์กบัเดรยีอาด
ที่ได้รับแหวนเพราะอุบัติเหตุไม่มีทางเทียบผู้แข่งขันคนอื่นได้
หรอกค่ะ”

“ไม่ต้องชนะ แต่แค่อยู่รอด และไปให้ถึงประตูสุสานได้
กพ็อแล้วนี ่ถ้าไปถงึทีน่ัน่กเ็ข้าไปท่ีคูหาน�า้แข็งพนัปีได้” เคย์เลน
เอ่ยเสียงเรื่อยๆ แต่แววตาจริงจัง

เชโอเร็นซึ่งเป็นนักบวชรู้นอกรู้ในสุสานอันเป็นสถานที่
ศกัดิส์ทิธิด์กีว่าใครเพือ่นเข้าใจเจตนาของเขาในท่ีสดุ “อ๊ะ! หรอื
ว่าท่านเคย์เลนจะเข้าไปท�าพิธียกเลิกการหมั้นหมายที่นั่น เพื่อ
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ที่จะได้เรียกแหวนออกมาบนแท่นบูชาได้”
เคย์เลนพยักหน้ายิ้มๆ เหมือนจะบอกว่า ถูกต้องครับ 

คณุเก่งมาก ออกมาเป็นครัง้แรก เชโอเรน็หน้าแดงแจ๋แล้วแทบ
ฟุบละลายไปกับเก้าอี้

“อา...เจ้าชายของเชโอเร็น ยิ้มเจิดจ้าเหลือเกินค่ะ โลก
มนุษย์สุดยอด ถึงตายเชโอเร็นก็ไม่เสียดายชีวิตแล้วค่ะ”

ดอนวน่ิาส่งเสยีง “ชิ” ใส่สาวน้อยเบาๆ อย่างหม่ันไส้ รมิ
ฝีปากได้รูปเบ้ออกขณะแขวะเชโอเร็นว่า “มากไปแล้ว เอาเข้า
จรงิๆ คนทีจ่�าเป็นต้องมาท่ีนีก่มี็แค่ฉันไม่ใช่หรือไง พวกเธอเป็น
แค่เหาฉลามที่รบเร้าผู้ใหญ่ขอติดสอยห้อยตามมาด้วย”

“อย่าพูดเหมือนเราเป็นส่วนเกินสิคะ” เวอริก้ายิ้มเย็น 
“ถ้าปล่อยให้คณุมาตามล�าพงั คณุได้แอบท�าคะแนนหรอืล่อลวง
ท่านเคย์เลนแน่”

“ช่าย...” สาวน้อยเจ้าของคทาหวดทนัใจยกมอืเท้าสะเอว 
“เชโอเร็นไม่ยกเจ้าชายให้คุณป้าที่พลาดว่าที่สามีมาสามราย
แน่นอน”

“อ๊าย! ยยัเดก็นรก!” ดอนวน่ิากระทบืส้นสงูลงกบัพืน้ ไอ
เย็นแผ่ออกมาจากร่างอีก เตรียมเปิดศึกพายุหิมะฤดูร้อนอีก
ระลอก

พรึ่บ!!
เรนฟอร์ดกางปีกเพลิงของเขาออกมาทันที ไอร้อนระอุ

ท�าให้สามสาวถอยกรดูไปเกอืบถงึมมุห้อง “เลกิท�าลายข้าวของ
ได้แล้ว สงสารคนท�าความสะอาดบ้าง”

ตั้งแต่ตอนที่แมวลิงซ์สองหางพังห้องชมรมไป พวกเขาก็
เจอแต่เรื่องซวยที่ต้องท�าความสะอาดห้องชมรมเพราะเหตุไม่
คาดฝันอยู่เรื่อย เรนฟอร์ดท�าใจไม่ได้ที่พื้นมันวับซึ่งเขาอุตส่าห์
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สละเวลามาขัดจะสกปรกอีก 
เคย์เลนไม่ติเรนฟอร์ดแม้แต่ค�าเดียว เขาหันไปขอบคุณ

อิฟริทที่ช่วยหยุดสามสาวไว้ด้วยซ�้า ชายหนุ่มขมวดคิ้วบางแล้ว
นึกสงสัยเรื่องส�าคัญที่สุดขึ้นมา...

“ว่าแต่พวกคุณมาที่นี่ท�าไม”
ใบหน้าน่าเอ็นดูของเชโอเร็นยู่ยี่ เธอจ้องเขม็งไปทาง 

เซลริค “มาปัดเป่าแมลงร้ายจากเจ้าชายค่ะ เนอะ!”
“ใช่ค่ะ ข่าวลือมันเดินทางไว” เวอริก้ารับค�าแล้วเอียงคอ

เสียเอง “เอ...คุ้นๆ ว่าจะมีสาเหตุอื่นอีกแฮะ”
ดอนวน่ิายกมอืกอดอก “อ๊ะ! มจีรงิๆ แต่อะไรกไ็ม่ส�าคัญ

เท่าเรือ่งท่านเคย์เลนของเราถูกล่อลวงด้วยมนษุย์เป๊ียกนีห่รอก”
นัน่...ไม่ได้ตอบค�าถามของเคย์เลนเลยแฮะ ทกุคนในห้อง

คิดตรงกัน
กริ๊ง...
เสียงระฆังใบเล็กที่ไอรีนเอามาแขวนไว้ที่ประตูชมรมดัง

ขึ้น สายตาสิบสามคู่หันไปมองทางประตูเป็นตาเดียว พวกเขา
กางม่านพลังไว้ จะมีคนอื่นเข้ามาข้างในได้ยังไง

กลิน่หอมเย็นๆ ของดอกไม้และน�้าแขง็ลอยเขา้มาสมัผัส
ใบหน้าและประสาทรับรู้กลิ่น ก่อนที่ร่างเพรียวสูงเด่นของสตรี
นางหนึ่งจะก้าวเข้ามา

รองเท้าส้นสูงสีเงินเปลือยเท้าคู่งามกับเรียวขาได้รูปใน
กางเกงยีนสีซีดจางก้าวฉับๆ เข้ามาอย่างมั่นใจ ร่างท่อนบนที่
สมบรูณ์แบบของสตรถีกูซ่อนไว้ใต้เสือ้แขนกดุสดี�าประดบัลกูไม้ 
สร้อยคอห้อยจีห้ยดน�า้สฟ้ีาอมเขยีวเป็นชุดขยับไหวตามร่างงาม

เส้นผมสเีงนิของเจ้าหล่อนตดัสัน้แทบตดิหนงัศรีษะ โครง
หน้างามจับตาดูคุ้นๆ อย่างบอกไม่ถูก เธอสวมแว่นตาด�าโฉบ
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เฉี่ยวไว้จึงบอกไม่ถูกว่าตาสีอะไรกันแน่
ทนัททีีเ่ข้ามาข้างใน หญงิสาวปรศินากข็ยบัเรยีวแขนขาว

ผ่อง หยิบเข็มทิศอันหนึ่งขึ้นมาดู ก�าไลติดกระพรวนจิ๋วแบบ
คล้ายกบัเชโอเรน็ส่งเสยีงกรุ๋งกร๋ิงเม่ือเธอตวดัเข็มทิศเกบ็เข้าไป
ที่ซองหนังข้างเข็มขัดถักด้วยเส้นหนังสุดเท่ที่กระตุ้นกิเลส
เทลก้าขึ้นมาเต็มๆ

“มากระจุกตัวกันอยู่ที่เดียวตามคาด ลืมงานไปแล้วสินะ 
ดอนวิน่า เวอริก้า เชโอเร็น” เสียงทุ้มห้าวของสตรีที่ทรงพลัง
อย่างประหลาดดังกังวาน สามสาวหน้าซีดเป็นกระดาษ แทบ
จะจับกลุ่มกอดกันเป็นก้อนที่มุมห้องด้วยความกลัว

“ท...ท่านคัลเดีย...”
“จ้าๆ ไม่เห็นต้องท�าเป็นกลัวอย่างกับเห็นผีเลย ว่าแล้ว

เชียวว่าลงเอยอีหรอบนี้แหง” สาวงามไหวไหล่แล้วถอนหายใจ 
รอยยิ้มกลับมาสู่ริมฝีปากที่เคลือบสีชมพูอ่อนอีกครั้ง เธอเดิน
นวยนาดข้ามห้องมาหาบคุคลทีก่ะพรบิตาปรบิๆ อย่างแปลกใจ

“เคย์เลน...ไม่ได้เห็นหน้าตั้งนาน” หญิงสาวผู้มาใหม่เอ่ย
พลางยกเรยีวแขนเพรยีวขึน้ดึงศรีษะเคย์เลนให้ก้มลงมาหา เธอ
จดริมฝีปากจุมพิตสองแก้มแล้วรั้งเขาเข้ามากอดแน่น 

“คิดถึงฉันใช่ไหมล่ะ” เธอถามเสียงกลั้วหัวเราะ และ
ท่ามกลางความตื่นตะลึงของผู้ชมทุกคน มือใหญ่ของยักษ ์
น�้าแข็งผู้มีปัญหาด้านการเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกเลื่อนขึ้นมา 
กอดตอบเธอ

“อื้อ...คิดถึงสิ” สีหน้าของเคย์เลนต่างจากเคย์เลนที่พวก
เขารู้จัก ในวินาทีนี้เคย์เลน อัลบานุส ไม่ใช่ก้อนน�้าแข็งเดินได้
เหม่อเก่ง แต่เปล่งประกายเหมือนผลึกน�้าแข็งใต้แสงตะวัน

ซิโตรเนล่า เรนฟอร์ด และใครอีกหลายคนแอบหวีดร้อง
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ในใจว่า ความสวยของราชาน�้าแข็งแห่งแผนกแปรธาตุมันแสบ
ตาอะไรเช่นนี้!

พระเจ้าช่วยกล้วยทอด...นีม่นัวนัอะไรกนันี ่เซลรคิยกมอื
ขึ้นประกบสองแก้มแล้วกรีดร้องไม่มีเสียงอยู่ในใจ อยู่ๆ ก็มี
สาวๆ แปลกหน้าเข้ามาในวทิยาลยัตัง้สีค่น! แถมทัง้สีค่นยังรูจั้ก
มักจี่กับเคย์เลนอีกต่างหาก!

เรนฟอร์ดซึง่ท�าหน้าเหมอืนจะเป็นลม ยกมอืขึน้ชีส้าวงาม
หมายเลขสี่ แล้วถามเสียงขาดห้วง “หรือว่า...นี่จะเป็น...ว่าที่
เจ้าสาวคนที่สี่!!” 

“ใช่แล้วจ้า เคย์เลนเป็นของฉันเอง! ใช่ไหมจ๊ะ ที่รัก!” 
สาวแว่นตาด�าท�าท่าบิดไปมาแล้วเอียงคอซบไซ้ข้างใบหน้าของ
เคย์เลน เธอมองหน้าซีดด้วยความคาดไม่ถึงของเหล่ามนุษย์
และอมนุษย์น้อยก่อนจะยกมือปิดปากหัวเราะเสียงดัง “ฮ่าๆ 
ขอโทษนะ เห็นเด็กแล้วอดแกล้งไม่ได้ เคย์เลนเห็นหน้าพวก
เขาไหม ตลกจังเลย มิน่าล่ะ นายถึงไม่กลับบ้าน”

หญิงสาวยิ้มยิงฟังพลางตวัดแขนคล้องคอเคย์เลน 
“เอาละ! ก่อนจะช็อกเข้าใจผิดว่าเคย์เลนเป็นพวกเจ้าชู้ ขอแก้
ข่าวก่อนนะจ๊ะ ฉันคือ คัลเดีย อัลบานุส” เธอถอดแว่นตาด�า
ออก เผยให้เห็นดวงตาเรียวขนตายาวพิมพ์เดียวกับเคย์เลน
เป๊ียบ แม้แต่แก้วตาของเธอกเ็ป็นสฟ้ีาอ่อนจางโทนเดียวกนั แต่
มันเต็มไปด้วยชีวิตชีวาและอารมณ์หลากหลาย

“ฉันเป็นพี่สาวแท้ๆ หมายเลขห้าของเคย์เลน คัลเดีย  
อัลบานุส”

เรนฟอร์ดอึ้งไปครู ่หนึ่งแล้วถอนหายใจอย่างโล่งอก 
“เฮ้อ...ฉันเกือบจะมองเคย์เลนเป็นศัตรูซะแล้ว”

“หาเรื่องเขาท�าไม” อัซราเอลขมวดคิ้วมุ่น
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เรนฟอร์ดเบ้ปากเหมอืนเด็กๆ แล้วพดูทัง้ทีเ่ขนิเองว่า “ก็
มนัไม่ยตุธิรรมนี.่..หมอนัน่มว่ีาทีเ่จ้าสาวสวยๆ ตัง้สามคน ฉนั...
แฟนสักคนยังหาไม่มีเลย สาวในฝันของฉันก็หายต๋อม!”

ถ้าย้อนเวลากลับไปก่อนโดนค�าสาปแม่มดบนเซปเปลิน
ตอนทัศนศึกษาละก็ อัซราเอลคงพยักหน้าอย่างเข้าอกเข้าใจ
แล้วยกมือตบไหล่ปลอบเจ้าลงิหัวแดงไร้อารยะสกัท ีแต่ในเวลา
นี้ เขาได้แต่ส่งยิ้มเยาะ แล้วคิดได้ในใจว่า เออ! ดีแล้วเฟ้ย!

นึกถึงคืนที่ลืมกินยาที่ไวต์เกตทีไรเขาเป็นขนลุกหางหูฟู
ไปหมดด้วยความแขยง ชาตินี้เขาไม่มีวันเชียร์มันไม่ว่าจะด้าน
ไหน โดยเฉพาะความรัก จงเน่าเป็นโสดไปจนตายเถอะ!

คัลเดีย อัลบานุสหันมองรอบห้อง ส�ารวจทั้งสถานที่ คน 
และสิ่งของอย่างสนอกสนใจครู่หนึ่ง แล้วจึงหยิบซองกระดาษ
สีฟ้าจางๆ ไม่ได้จ่าหน้าซองส่งให้น้องชาย

“เรือ่งส�าคญัทีท่�าให้ฉนักบัสามสาวต้องถ่อมาถงึกลางทวปี
คือเจ้านี่แหละ”

มือขาวซีดของเคย์เลนพลิกซองดูด้านหลัง ดวงตาเรียว
เบิกกว้างขึ้นเมื่อเห็นครั่งสีเงินตรามังกรประกบด้วยตราเกล็ด
หิมะ และใบไม้ห้าแฉก

“อ๊ะ! ตรานั่นมัน...” เสียงเล็กอุทานขึ้น มันไม่ได้มาจาก
ปีศาจหิมะตนใด แต่มาจากเดรียอาดตนเดียวในห้อง คุณหมอ
น้อยเลื่อนตัวลงจากเก้าอี้มาพินิจตรามังกรชัดๆ

“พิธีกล่อมมังกร มาถึงแล้วเหรอเนี่ย”
คัลเดียเอนตัวนั่งลงบนโต๊ะตัวหนึ่ง แปลกใจนิดๆ ที่เพิ่ง

เห็นว่ามีเดรียอาดอยู่ในห้องนี้ตนหนึ่ง “เอ๋...เดรียอาดน้อยมา
จากเอเวอร์กรีนวูดส์สินะ”

“ค่ะ” ซิโตรเนล่าพยักหน้ายิ้มๆ
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พี่สาวของเคย์เลนเผยยิ้มกว้างจริงใจออกมา “ไม่คิดเลย
ว่าจะได้เจอเพื่อนบ้าน”

เพื่อนบ้าน??????

ปีศาจหิมะกับเดรียอาด?

ค�าถามปรากฏบนใบหน้าของเซลริคชัดเจนจนไม่ต้องอ้า
ปากถาม อีกฝ่ายก็พร้อมอธิบาย คัลเดียหยิบชอล์กวาดสิ่งที่
คล้ายกับเค้กพระจันทร์เสี้ยวบนกระดานด�าที่ยังว่างอยู่

“นี่คือหุบเขาคาโดเรียทางตอนเหนือของเซลิโอเน่ อย่าง
ที่เห็นว่ารูปร่างมันเป็นวงพระจันทร์ที่ฟากตะวันตกคือ เฟล- 

เกนครีก หมู่บ้านของเราปีศาจหิมะ”
เธอวาดรูปบ้านเล็กๆ ลงไปแล้วเลื่อนชอล์กไปที่อีกฟาก

ของจันทร์เสี้ยว “ฝั่งตะวันออกคือ เอเวอร์กรีนวูดส์ ที่อยู่ของ
เดรียอาด”

“ว้าว...” เซลริคอุทานด้วยสีหน้าซื่อๆ เขาหันไปยิ้มให ้
เคย์เลนกบัซโิตรเนล่าแล้วเอ่ยเสยีงใส “ไม่เคยรูม้าก่อนเลยแฮะ”

เคย์เลนเพียงยิ้มให้เขา แต่ซิโตรเนล่าเป็นฝ่ายออกตัวว่า 
“ไม่ได้คิดจะปิดบังอะไรหรอกค่ะ เพียงแต่ว่าถึงเราจะอาศัยอยู่
ในหุบเขาเดียวกัน แต่ระยะทางไกลมาก เหมือนเป็นรัฐเพื่อน
บ้านมากกว่า”

คัลเดียพยักหน้า “อื้อๆ ถูกต้อง ระยะทางระหว่างเฟล- 
เกนครีกไปถึงทางเข้าเอเวอร์กรีนวูดส์นี่ พอยัดเมืองฟอร์น- 
อัลเดนเข้าไปได้สองเมืองเลย ไกลเกินไป ปกติถ้าไม่จ�าเป็นเรา
ไม่ได้ยุ่งกันหรอก ยกเว้นเรื่องเดียวคือ พิธีกล่อมมังกรที่จัดขึ้น
ทุกสิบปี สลับกันระหว่างเรากับเดรียอาด”

เซลริคยังไม่ทันถามว่าพิธีกล่อมมังกรคืออะไร เคย์เลน
ซึ่งเปิดซองจดหมายออกอ่านแล้วก็หันมามองพี่สาวเขาด้วย
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สายตาพิศวง ในมือของเขาถือสร้อยคาดหน้าผากที่ห้อยมณี
สีน�้าเงินเข้มแวววาวไว้

“พี่คัลเดีย...ผมได้รับเลือกเป็นตัวแทนเหรอ”
“ท่านเคย์เลน ยินดีด้วยนะคะ” “ยินดีด้วยค่า” “เจ้าชาย

สุดยอด” สามสาวแฟนเกิร์ลของเคย์เลนท�างานแข็งขันแม้จะ
ไม่มีใครสั่งการ

คัลเดียพยักหน้า แล้วไหวไหล่ทั้งที่ยังยิ้ม ดูชอบใจ
มากกว่าจะแสร้งไม่รู้ไม่ชี้ “ทีแรกฉันก็แปลกใจ นึกว่าจะเป็น 
ขาประจ�าอย่างครอนิส แต่ท่านแม่กับพวกท่านย่าบอกว่าอยู่ๆ 
เมื่อราวๆ เดือนก่อนพลังของนายก็พรุ่งปรี๊ดแซงทะลุคนรุ่นพ่อ
ไปหน้าตาเฉยเลย”  

“นายเป็นปีศาจหมิะเพศชายทีเ่จ๋งสดุในเฟลเกนครกีแล้ว 
ยินดีด้วยนะ ฉายาเจ้าชายจะเป็นของจริงก็งานนี้แหละ เตรียม
ตัวเตรียมใจเป็นหัวใจของพิธีกล่อมมังกรงวดนี้ได้เลย”

“เป็นไปได้ยังไง” เจ้าชายยังจับต้นชนปลายไม่ถูก “ผม
อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะแกร่งขนาดนั้น”

คัลเดียตบไหล่น้องชายปุๆ อย่างเป็นกันเอง “น่าๆ 
คิดมากไปได้ เรื่องพลังน่ะ เพิ่มขึ้นได้จากหลายสาเหตุ นายยัง
เป็นเด็กวยัรุน่ ถ้าจะแขง็แกร่งขึน้ปุบ๊ป๊ับได้ ฉนักน็กึออกแต่เรือ่ง
กินเท่านั้นละ เร็วๆ นี้ได้กินอาหารคุณภาพเลิศจากที่ไหนมา
หรือเปล่าล่ะจ๊ะ”

เคย์เลนสหีน้าว่างเปล่าไปนานเหมือนเจ้าตวันกึยังไงกน็กึ
ไม่ออก จนกระทั่งเทลก้าร้องอ้อออกมาดังๆ

“หรือว่าที่บ้านของโครว์ วาริอัส ในดันเจี้ยนจ�าลองนั่น!”
เมื่อหนึ่งเดือนก่อนชมรมวิจัยจอมมารเข้าไปเก็บข้อมูล

โค้งสดุท้ายทีเ่มอืงไวต์เกต ณ บ้านของทายาทผูก้ล้า โครว์ วาร-ิ
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อัส และจับพลัดจับผลูถูกดึงเข้าไปในดันเจี้ยนจ�าลองซึ่งเวนดี้ 
วาริอสั ลกูสาวผูก้ล้าเปิดขึน้โดยไม่รูว่้ามนัเป็นสถานทีอ่นัตราย

พวกเขาต้องสู้กับปักษาน�้าแข็งฟรีเกลและกองทัพซอมบี้
มนุษย์หมาป่า เหนื่อยแทบรากเลือดแถมยังกระเป๋าฉีกเพราะ
ค่าเสียหายมโหฬารเม่ือออกมาได้ส�าเร็จ ตอนพวกเขาสู้กับ
ปักษาน�้าแข็งในดันเจ้ียนจ�าลอง เคย์เลนดูซับน�้าแข็งและพลัง
ของฟรีเกลเข้าไปมากพอสมควรเพื่อช่วยให้ไอรีนปิดดันเจี้ยน 
และช่วยซิโตรเนล่าท�าลายแกนกลางปราสาทน�้าแข็ง

ไม่นึกว่าพลังท่ีกินเข้าไปจะเยอะพออัปเลเวลให้เขามาก
ขนาดนี้

ความทรงจ�าเหล่านั้นเลื่อนเข้ามาในสมองของปีศาจหิมะ 
เคย์เลนร้องอ้อเบาๆ แล้วหันไปบอกพี่สาวว่า 

“จริง...ผมได้กินของดีมา”
“ดีแล้วจ้า น้องรักของพี่ๆ คราวนี้กลับบ้านไปโชว์เทพให้

ทกุคนในหมูบ้่านอึง้งงเป็นไก่ตาแตกไปเลยดีกว่า พี่ๆ  จะได้อวด
ว่านี่ไง น้องชายคนเล็กของเรา นอกจากงดงามแล้วยังเก่งอีก
ด้วย ฮ่าๆ”

ช่วงเวลาแห่งความสุขของพี่น้องใครก็ไม่อยากขัดโดย
เฉพาะตวัเคย์เลนเองทีร่กัครอบครวัยิง่สิง่ใด จติใจของเขายงัไม่
สมบูรณ์พอจะรู้จักความรักในรูปแบบอ่ืน แต่เขารู้จักความรัก
ในรปูแบบของครอบครวัด ีและแม้จะอยากเห็นพีส่าวมคีวามสขุ
กับจินตนาการอนาคตอีกสักหน่อย เขาก็จ�าเป็นต้องขัดเพราะ
มีเรื่องส�าคัญต้องถาม

เขาสะกดิพีส่าวแล้วรายงานตรงๆ ว่า “มเีรือ่งด่วนต้องขอ
ให้พี่ช่วย...”

“อะไรจ๊ะ! บอกพี่สาวคนนี้มาได้เลย” คัลเดียซึ่งก�าลัง
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อารมณ์ดีสุดๆ ยิ้มสว่างไสว
“แหวนหิมะพันปี”
“อื้อๆ จะให้ช่วยสอนเทคนิคแกะสลักสินะ ได้เลย นาย

ต้องเริ่มจากศึกษาว่าจะเอาลวดลายแบบไหน มีหัวแหวนหรือ
ไม่มี จะพันโคนนิ้วหรือท�าแบบวงแหวนคลาสสิก”

“ไม่ใช่...” เคย์เลนหันไปทางซโิตรเนล่า เดรยีอาดร่างเลก็
ยิ้มจืดพลางยกมือข้างที่สวมแหวนขึ้นมาให้คัลเดียดู สาวงามผู้
มั่นใจและร่าเริงชะงักกึก

“หะ...หา นี่มันอะไรกัน...เร็วไปนะเคย์เลน แล้วยังเป็น
เดรียอาด ท่านแม่โกรธบ้านบึ้มแน่ๆ พี่ๆ คงยกพลถล่มป่าราบ
เป็นหน้ากลองชวัร์” ปรอทอารมณ์สบัสนของคลัเดยีพุง่ปรีด๊แตะ
เพดานในคราวเดียว

“เข้าใจผิดแล้ว” เคย์เลนคว้าไหล่พี่สาวที่ท�าท่าจะขาแข้ง
อ่อนเป็นลมไปเดี๋ยวนั้น

“อบุติัเหตุค่ะ มศีกึชงิแหวนนดิหน่อย ตอนชลุมนุมนัเลย
เลือ่นตดินิว้แล้วถอดไม่ออกค่ะ ไม่ได้มอีะไรจรงิๆ นะคะ” ซโิตร-
เนล่ารีบพูดก่อนที่พี่สาวของเคย์เลนจะเข้าใจผิดไปไกลกว่านี้ 
เธอยอมรบัว่าสนใจเขาในฐานะตวัตนตรงกนัข้ามทีป่กตไิม่มวีนั
ได้สมัผสัหรอืเหน็ในระยะประชดิ เรือ่งรกัใคร่ท่าทางจะไกลจาก
ที่เธอรู้สึกในตอนนี้ไปแยะ

แต่ก็อดคิดไม่ได้ว่าผู้หญิงที่จะได้เป็นเจ้าสาวของเคย์เลน
เป็นคนโชคดี เขาตัวใหญ่แต่ใจดีและอ่อนโยนกว่าที่เห็น แถม
ยังสวยมองเพลินจนยากจะละสายตา

“โอเค...” คลัเดยียิม้เจือ่นๆ แล้วพยุงตวัข้ึนยืนอย่างม่ันใจ
อีกครั้ง เธอหรี่ตาแล้วพึมพ�าถามน้องชายเบาๆ ว่า “แหวนอีก
วง...ยังอยู่ดีใช่ไหม”
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“...”
“อย่าเงียบสิ เคย์เลน พี่กังวลแล้วนะ!”
วดื…เคย์เลนยกมือขวาช้ีไปทางเซลรคิทีท่�าหน้าเจีย๋มเจีย้ม

รอสารภาพอยู่แล้ว โรเซเลียยืนประกบจับมือเซลริคไว้พร้อม
ปกป้องเขาจากทุกภัยพาลรวมถึงพี่สาวที่อาจจะช็อกแล้วคลั่ง

“แหวนอยู่ทางนั้น”
“หะ…” ร่างพี่สาวของปีศาจหิมะแข็งค้างเหมือนถูกสาป

เป็นก้อนน�้าแข็งเสียเอง นานเกือบหนึ่งนาที คัลเดียจึงร้องกรี๊ด
ออกมา

“ด…เด็กผู้ชายยยยย!!!” 
หญิงสาววิ่งปรู๊ดมาถึงตัวเซลริค ถ้าไม่ใช่เพราะเด็กสาว

ผมสีชมพูหน้าตาสะสวยร้ังกอดเขาไว้จากด้านหลัง คัลเดียคง
ได้บีบแก้มนุ่มนิ่มของหนุ่มน้อยด้วยความยัวะเข้าให้แล้ว

“ถึงจะน่ารักน่าหยิกแค่ไหน เราเปลี่ยนรสนิยมกลางคัน
ไม่ได้นะ เคย์เลน เท่าน้ีประชากรปีศาจหิมะกต็กอยู่ในอันตราย
ใกล้สูญพันธุ์แล้ว จะมาเสียอีกหนึ่งชายให้ชายอีกคนนี่มันเศร้า
เกินไป!”

เธอหอบหายใจพยายามกลั้นโทสะ ก่อนจะขบฟันกรอด
แล้วเอ่ยเสียงเหมือนจะกัดผ้าเช็ดหน้าร้องไห้เต็มที “ต…แต่
ถ้า…เคย์เลนรักจริงละก็…พี่…พี่สาวคนนี้…พี่จะพยายาม
สนับสนุน…”

ไปกันใหญ่แล้วแฮะ! แต่นี่หรือปีศาจหิมะเวลาเป็นผู้ใหญ่
แล้ว เจ้าเคย์เลนพอรับรูอ้ารมณ์ปกตแิล้ว มนัจะเหวีย่งซ้ายป่าย
ขวา เปลี่ยนสิบสีหน้าในห้าวินาทีแบบนี้หรือเปล่า อืม...เป็นไป
ไม่ได้หรอก บุคลิกไม่ให้เลย

เซลรคิยกสองมอืข้ึนโบกหย็อยๆ “อ่า...คุณพีส่าวครบั ผม
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เป็นแค่เพือ่นสนทิของเคย์เลนฮะ แล้วกแ็หวนทีว่่าเหน็ไหมครบั
ว่า ไม่ได้อยู่บนนิ้วผม”

คัลเดียซึ่งพยายามควบคุมลมหายใจไม่ให้หัวใจวายตาย 
เธอจ้องเขาเขม็ง “...ไม่ได้อยู่บนนิ้วแล้วอยู่ที่ไหน”

“อ่า...คอืว่า...อบุติัเหตตุอนชงิแหวนเหมอืนกนั ผมเลย...”
“เลย??????” คัลเดียขยับเข้ามาจ้องหน้าเขาในระยะ

ประชิดแทบนับเส้นขนตาได้ อดีตจอมมารหัวใจเต้นตึกตัก 
ไม่ใช่เพราะสาวสวย แต่เพราะไม่กล้าจนิตนาการถึงอนาคตอกี
สามสิบวินาทีหน้าของเขา

“เลย...กลนืลงท้องไปแล้วครบั!” เซลรคิตะโกนตอบพลาง
หลับตาปี๋

“ม่ายยยยยยยยยย!!!!” เสียงกรีดร้องของคัลเดียดังลั่น
สั่นสะเทือนกระดูกค้อนทั่งโกลนของทุกคน พายุลูกเห็บก่อตัว
ขึ้นอีกครั้ง และคราวนี้อ�านาจรุนแรงยิ่งกว่าคราวสามสาว ทว่า
ก่อนพายุจะถล่ม ร่างของคัลเดียก็ฟุบลงกับพื้นเสียก่อน ปาก
ยังพึมพ�าว่า

“แหวน...น้องฉัน คู่หมั้น...คู่หมั้น...อือ...อ่อก”
และแล้วพี่สาวคนสวยก็เป็นลมคาที่
“ไม่ต้องกงัวลมากหรอก...เป็นเรือ่งปกต”ิ เคย์เลนพดูเป็น

คร้ังทีส่บิหลงัทกุคนผวาจนท�าอะไรไม่ถกู เขานัง่กอดพีส่าวจาก
ด้านหลงั ส่งไอเยน็เข้าร่างเธอเป็นระยะ “ในบรรดาพีส่าวห้าคน 
พี่คัลเดียตื่นเต้นแล้วข้ามขีดจ�ากัดง่ายเลยเป็นลมบ่อย”

อัซราเอลส่งแก้วน�้าให้เคย์เลนจิบเพื่อคงระดับพลัง “จะ
บอกว่าอาการน้ีเป็นปกติก็แปลกนะ มันเป็นลิมิเตอร์ของ 
เผ่าพันธุ์คุณหรือไง”

เอรูเทียพยักหน้าเมือ่เหน็ว่ามนษุย์หมาป่ายงัฉลาดสมกบั
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เป็นท่านประธานนักเรียนที่สุดยอดทั้งบุ๋นและบู๊ “เคยได้ยินมา
บ้างว่า เพราะปีศาจหิมะมีทั้งมนตราและปราณน�้าแข็งเต็มร่าง 
พวกเขาจึงเกิดมาโดยปราศจากอารมณ์ เพราะถ้ามีอารมณ์
ความรูส้กึแบบมนษุย์หรอืเผ่าพนัธุอ์ืน่ในคราวเดยีวมนัจะละลาย
หัวใจของพวกเขา”

“เหมือนในนิทานเลยแฮะ” เทลก้าทักอย่างนึกสนุก เธอ
สนใจปีศาจหิมะเพราะปกติไม่ค่อยได้เจอบ่อยนัก พวกเขารัก
สงบจึงไม่ใช่ศัตรูของนักล่าปีศาจ

“เอรเูทยีพดูถกูแล้ว” เคย์เลนเอ่ยพลางวางมือลงบนเรอืน
ผมของพีส่าวอย่างระมดัระวงั ไอเยน็สเีงนิม้วนตวัหายเข้าไปใน
ร่างเธอ “เราถึงไม่ได้รับอนุญาตให้เจอคนแปลกหน้าหรือเพศ
ตรงข้ามราวๆ ยี่สิบปีแรกของชีวิต”

“ยิ่งท่านเคย์เลนเป็นผู้ชายด้วย อะไรๆ ก็ย่อมต่างกัน”  
เวอริก้าออกความเห็น เธอส่งผ้าขนหนูชุบน�้าให้เคย์เลน ขณะ
ที่เชโอเร็นร่ายคาถาลงน�้าในอ่างเล็กที่เฟรย์เตรียมมาให้ และ
ดอนวิน่าหยิบพัดเชียร์ชมรมแอร์ไรเดอร์พัดให้คัลเดีย

“หือ...ผู้ชายผู้หญิงธรรมเนียมไม่เหมือนกัน?” เซลริค
ตาโตด้วยความอยากรู้อยากเห็น

ดอนวิน่าขยับมือพัดเร็วขึ้นแล้วอธิบายว่า “ถ้าวัดกันตาม
ธรรมชาติแล้วปีศาจหิมะเพศหญิงร่างกายแข็งแรงกว่า แม้ 
ภายหลังจะเพิ่มระดับพลังได้เสมอกัน แต่ผู ้ชายเติบโตทั้ง
ร่างกายและจิตใจช้ากว่ามาก ปีศาจหิมะเพศชายต้องแยกตัว
อยู่ในหมู่บ้านต่างหากบนยอดเขานอกหมู่บ้านหลัก พวกเขา
อ่อนไหวกบัอารมณ์ง่ายในทศวรรษแรกๆ ของชีวติ อาจจะตาย
เพราะรับรู้อารมณ์เร็วเกินไปจนเป็นผลร้ายต่อหัวใจ”

“จริงเหรอเคย์เลน” เซลริคหันไปทางรูมเมต
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เคย์เลนคิดตามแล้วพยักหน้า “บนยอดเขาเหมือนเป็น
หอพักชายล้วนส�าหรับเด็กวัยรุ่น รวมๆ เลยมีสิบกว่าคนเอง 
ผมเพิ่งได้ลงมาที่หมู่บ้านเมื่อราวๆ ปีก่อน”

“แล้วท่านเคย์เลนก็ตัดสินใจแล่นมาที่วิทยาลัยในเมือง
มนษุย์เลย พวกเราตกใจกนัหมด” เชโอเรน็เอ่ยเสยีงจรงิจงั “จน
ตอนนี้เชโอเร็นก็ยังไม่เข้าใจว่าเจ้าชายคิดยังไง เชโอเร็นชอบ 
เจ้าชายตอนนี้มากค่ะ แต่ก็ยังไม่เห็นด้วยที่ยอมลงมาเสี่ยงเป็น
เสี่ยงตายขนาดนี้”

เคย์เลนนิ่งไป แล้วท�าท่าจะอ้าปากอธิบายอะไรบางอย่าง 
แต่ว่าร่างในอ้อมแขนเขาขยับเสียก่อน

“ออื...ห้องน�า้...ห้องน�า้อยูท่างไหน” คลัเดยีครางทัง้สหีน้า
มืดทะมึนของคนเป็นลมเพิ่งฟื้น และยังรู้สึกเหมือนติดอยู่ใน 
ฝันร้าย

เธอแวบหายไปในห้องน�้าราวๆ ห้านาที เงียบสนิทไปครู่
หนึ่ง หูไวของอัซราเอลและเอรูเทียได้ยินเสียงเธอพึมพ�างึมง�า
ขอโทษขอโพยบรรพบรุษุ แล้วกรีด๊เสยีอกีหนึง่ระลอกจนอาคาร
สั่นจากฐานถึงยอด จากนั้นทุกอย่างก็ตกอยู่ในความเงียบ 
อีกคร้ัง แล้วคัลเดีย อัลบานุสก็ค่อยก้าวออกจากห้องน�้าด้วย
ท่าทสีาวมัน่อย่างทีพ่วกเขาได้เห็นแต่แรกราวกบัไม่มีอะไรเกดิขึน้

“เฮ้อ...หายนะชดัๆ” คลัเดยีส่ายหน้า แต่แล้วกย็กนิว้โป้ง
ให้น้องชายแล้วยงิฟันขาวเป็นประกาย  “แต่นีแ่หละรสชาตขิอง
ชีวิตวัยรุ่น! ไม่ใช่เวลามาโทษใครแต่ควรหาทางแก้ไข นาย
พิจารณาการทดสอบเส้นทางสุสานหรือยัง” 

เคย์เลนพยักหน้า คัลเดียขยี้ผมนุ่มของน้องชายอย่าง
ชอบใจ “ดมีาก สมเป็นน้องฉัน เอาละ เดรียอาดกบัมนษุย์น้อย
ตรงนั้นน่ะ ถ้าอยากเอาแหวนออกจากตัวละก็ ฟังฉันให้ดี”
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“พวกเธอจะต้องเข้าร่วมการทดสอบเส้นทางสุสานที่
หมู่บ้านของเรา ไม่จ�าเป็นต้องชนะ แต่ต้องอยู่รอดถึงรอบ
สุดท้าย แล้วเคย์เลนถึงจะใช้พลังของผลึกออริจินในสุสานบน
ยอดเขาดึงแหวนออกมาจากตัวพวกเธอได้โดยไม่มีใครตาย”

สองเหย่ือแหวนน�้าแข็งถอนหายใจอย่างโล่งอก แต่ถอน
ไม่ทันสุดก็แทบส�าลัก เมื่อคัลเดียยิ้มแฉล้มแล้วบอกว่า

“การทดสอบเส้นทางสุสานใช้เวลาสามวันสามคืนเริ่ม
มะรืน หากสนใจอยู่ร่วมพิธีกล่อมมังกรบวกเวลาไปกลับก็สรุป
ว่าหยุดไปเลยห้าวัน เก็บกระเป๋าได้เลย! จะปิดรับสมัครพรุ่งนี้
แล้ว!”

“เฮ้ย!!!” เซลริคและคนอื่นๆ อุทานประสานเสียง
คลัเดยียกนิว้แตะรมิฝีปาก ยิม้ชอบใจเมือ่เหน็ว่าเดก็สาว

ผมสชีมพหูน้าตาสะสวยจบัมอืหนุม่ตวัเลก็ไว้ตลอดเวลา แม้จะ
ดูเป็นคนเยน็ชาหากมองผวิเผนิ แต่เธอมองสายตาเช่นนัน้ออก

หนุ่มน้อยตาโตเจ้าของเขี้ยวเสน่ห์เป็นคนส�าคัญของเด็ก
คนนั้น คงไม่อยากให้เขาอยู่ห่างตาสินะ

“ถ้าเกิดคนอื่นอยากมาเที่ยวด้วยก็ได้นะ” คัลเดียเสนอ 
สามสาวร้องวี้ดด้วยความตกใจ พี่สาวของเจ้าชายหิมะหัวเราะ
คิกคัก “ไม่มีกฎห้ามคนนอกขึ้นเขาเดินทางเข้าเฟลเกนครีก 
สักหน่อย พวกเขาเป็นเพื่อนกลุ่มแรกของเคย์เลนใช่ไหมล่ะ 
นายไม่อยากอวดเพื่อนกับท่านยาย ท่านแม่ และท่านพี่เหรอ”

ริว้สชีมพแูล่นข้ึนทีข้่างแก้มของเคย์เลนเมือ่ดวงตาของเขา
เป็นประกายด้วยความหวงั เขาพยกัหน้ารบัอย่างไม่ลงัเล คลัเดยี 
ชกแขนเขาเบาๆ อย่างหมั่นไส้ “รอช้าท�าไม เราต้องเป็นฝ่าย
ออกปากสิ”

เคย์เลนพยักหน้ารับ ใบหน้ายิ้มจางๆ ท่ามกลางห้อง
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ชมรมทีอ่าบไล้ด้วยแสงสดุท้ายของดวงตะวนั ปีศาจหมิะ เจ้าชาย
เหมนัต์แห่งเฟลเกนครกีเอ่ยเสยีงเรยีบๆ แต่ตดิแววอ่อนโยนว่า

“ถ้าไม่รังเกียจ ผมอยากจะเชิญทุกคนไปที่บ้านผม ที่นั่น
หนาว อาจจะไม่สะดวกหลายอย่าง แต่เราจะต้อนรับอย่าง 
เต็มที่ให้สมเกียรติเจ้าบ้านแห่งเฟลเกนครีก”

“ไป!” เสยีงแรกอนักระตอืรอืร้นเป็นของเซลรคิ เรมงิตนั
ที่ตอนนี้ลืมเรื่องแหวนในท้องตัวเองไปสนิท คิดแต่ว่าเขาอยาก
เห็นบ้านที่เคย์เลนเติบโตมากับตาตัวเองสักครั้ง 

“ฉันจะไปค่ะ” โรเซเลียยิ้มแล้วค้อมศีรษะขอบคุณพี่สาว
ของเคย์เลน

“รบกวนด้วยนะคะ ฉนัจะพยายามเตม็ทีเ่พือ่คืนแหวนให้
คุณเคย์เลนค่ะ” ซิโตรเนล่าเอ่ยพร้อมยิ้มสดใส นอกจากสนใจ
ไปเยี่ยมบ้านเพื่อนแล้ว เธอยังตื่นเต้นที่จะได้กลับไปใกล้บ้าน 
ตัวเองด้วย

“น่าสนใจ ไปแน่นอน! เนอะ เอรูเทีย” เทลก้าฉีกยิ้ม
เหมือนแมวเจ้าเล่ห์ แวมไพร์หนุ่มย้ิมรู้ทันแล้วพยักหน้ารับ 
“ครับ เทลก้าไปผมก็ไป ไม่งั้นคุณคงลงแดงเพราะกินกาแฟ 
ไม่ได้ไปหลายวัน”

“ถกูต้อง!” อนัเดดสาว คอกาแฟเยน็ถองศอกใส่แวมไพร์
อย่างถูกใจ

“ฉันอยากส�ารวจเส้นทางการค้า” แม่มดสาวไอรีนเอ่ย
ด้วยดวงตาที่แทบจะมองเห็นสัญลักษณ์เงินกีร่าปรากฏข้ึนมา 
เฟรย์หัวเราะออกมาดังๆ แล้วดันตัวขึ้นจากก�าแพงข้างห้อง

“งั้นผมไปด้วย ปาร์ตี้ใหญ่ขาดผมไปเสียใจแย่”
ทุกคนจะไปสินะ...แต่เดี๋ยวสิ แก๊งชมรมวิจัยจอมมารยัง

ขาดใครไปสองคน หนึ่งในนั้น คนที่น่าจะเป็นคนแรกที่ตอบ
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ตกลงไปผจญภัยอย่างกระตือรือร้น...
“เอ่อ...เพือ่นๆ ถ้ายงัไง...ครัง้นีฉ้นัขอผ่านได้ไหม” เรนฟอร์ด 

ซึง่ยิม้ฝืดๆ หน้าซดีเขียวเอ่ยด้วยท่าทางแขง็เกรง็ราวกบัถูกสาป
เป็นหุ่นกระป๋อง “คือว่า...บ้านเคย์เลนมันมีแต่หิมะใช่ไหม ฉัน
ขี้ร้อนก็จริง แต่ขี้หนาวมากกว่า ที่แบบนั้นคงจะไม่ไหว”

จรงิของเรนฟอร์ด...เซลรคิคิด โรเซเลยีทีอ่ยูข้่างตวัเขาคดิ
ไกลกว่านั้น เรนฟอร์ดไม่ควรจะตามพวกเธอไปจริงๆ เพราะ 
อิฟริทอ่อนแอต่อความหนาวเย็น ถึงมีพลังของจอมมารคุ้มหัว
แต่เขาอาจจะตายได้ถ้ารับไอเย็นมากเกินไป

“อืม...” คัลเดียยกนิ้วไล้ปลายคาง “ขาดไปคนนึงก็เหงา
น่าดู เอาอย่างนี้ไหม ท�าไมนายไม่ให้เดรียอาดน้อยตรงนั้นจอง
ทวัร์เอเวอร์กรนีฟอเรสต์ให้นายล่ะ ป่าฝ่ังตรงข้ามอากาศอบอุน่
ไม่มีหิมะสักโมเลกุลเดียว ถ้าจ�าเป็นนายกางปีกบินข้ามฝั่งมา
เมื่อไหร่ก็ได้ ที่ส�าคัญนะ ได้ยินว่าฝั่งนั้นมีร้านขนมประจ�าถิ่นที่
อร่อยเหาะจนมนุษย์ยอมบุกเข้าไปสัมภาษณ์ลงนิตยสารเลย
นะ”

“โอเค! ไป!” อิฟริทหนุ่มชูก�าปั้นขึ้นสู่ฟากฟ้าพร้อมหัวใจ
ทีโ่หมด้วยไฟความหวงัอันแรงกล้า เขาหันมาคว้ามอืซโิตรเนล่า
เขย่าเบาๆ “รบกวนหน่อยนะ ซิโตรเนล่า!”

“อ๊ะ...ค่ะ” แพทย์ตัวเล็กรับค�ายิ้มๆ “ถ้าคนอื่นสนใจด้วย
ก็บอกมาได้เลยค่ะ”

“โอ้ว เจ๋ง!” เซลริคตาวาว
“ยอดไปเลยครับ” เฟรย์ยิ้ม
“ได้เที่ยวอีกแล้วสินะ!” เทลก้ากระโดดตัวลอย
ทว่าเสียงหนึ่งก็ขัดนาทีแห่งความสุขขึ้น
“เดี๋ยว...”
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เสียงนั้นเป็นเสียงของสมาชิกคนสุดท้ายของชมรมท่ียัง
ไม่ได้ตอบตกลงทรปิกะทนัหันครัง้นี ้ประธานนกัเรยีนแห่งวทิยา-
ลัยฟอร์นเบิร์ก อัซราเอล เฟนเรีย เออร์ซิลา ร่างสถิตของจิต
วิญญาณแห่งความจริงอันโหดร้ายกราดมองสมาชิกชมรม 
ทุกรายผ่านเลนส์แว่นตากรอบเหลี่ยม

“ทุกคนลืมเรื่องส�าคัญอะไรไปหรือเปล่าครับ”
“หอื?” “เอ๋?” “เอ๊ะ?” “อือ๋?” “หา?” เสยีงอทุานประสาน

ท�าให้ชายหนุ่มยกมือก่ายหน้าผากในฐานะมนุษย์ นึกอยาก
แปลงร่างเป็นมนุษย์หมาป่าแล้วเอากรงเล็บตะปบกลิ้งเสีย
หลายๆ ที

“ยังสวมเคร่ืองแบบอยู่แท้ๆ ลืมกันแล้วเหรอว่ายังเป็น
นักเรียนอยู่”

เสยีงสภุาพเข้มขึน้เมือ่เหน็สหีน้าไม่รูไ้ม่ช้ีหรอืใบหน้าว่าง
เปล่าของสมาชกิชมรมท่ีแม้มสีมองกค็งไม่ได้ใช้งานมากนกัโดย
พร้อมเพรียง มือชายหนุ่มก�าแน่น ใบหูมนุษย์เริ่มแปรสภาพ
และขยบัต�าแหน่งเป็นหหูมาป่า หางสนี�า้ตาลทรายขยับโบกด้วย
โทสะ

“เรามเีรียน แล้วสปัดาห์หน้ากม็สีอบเฉพาะสาย! จะออก
ไปวิ่งทั่กๆ กลางทุ่งหิมะได้ไง!”

วิ้ว...
สายลมพดัผ่านหน้าต่างทีแ่ง้มไว้เข้ามาในห้อง ความเงยีบ

คงอยูเ่พยีงชัว่ครู ่ก่อนทีเ่สียงกรีดร้องอย่างผดิหวงัจะดังข้ึนรอบ
ด้าน 

“ม่าย! เป็นไปไม่ได้ ทริปเที่ยวในฝันของฉัน!!!” เทลก้า
ครวญ

“ถ้าฉันสอบตกอีก ฉันต้องซ่อมทั้งปิดเทอมเลยนะ ไม่
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เอา!” เซลริคร้องว้ากทั้งน�้าตา
อัซราเอลไม่ทันจับความประโยคสิ้นหวังอื่นๆ จากใคร 

เนือ่งจากคลัเดยีปรบมอืของเธอเบาๆ เรยีกความสนใจ แล้วยิม้
แป้นแล้นอย่างไม่สนว่าชีวิตการศึกษาของพวกเขาก�าลังตกอยู่
ในอันตราย

“ตั้งใจเรียนก็เป็นเรื่องดี แต่ว่าเจ้าหนูกับเดรียอาดรอ 
ไม่ได้แล้วนะคณุหมาป่า ส�าหรบัหนุม่น้อยอาจจะเริม่ออกอาการ
สักสองสามวันข้างหน้า แต่เดรียอาดเริ่มรู้สึกไม่สบายแล้ว 
ใช่ไหมล่ะ”

ซิโตรเนล่ายิ้มเจื่อนๆ รับ มือคล�้าแดดของเธอเริ่มซีดลง
อย่างสังเกตได้

“ถ้าจ�าเป็นจะปล่อยให้พวกเขามากับเคย์เลนแค่สองคน
ก็ได้” คัลเดียเสนอ

“ไม่ได้” โรเซเลียแทรกขึ้น สีหน้าเรียบเฉยของเธอกด
สวติช์ของสมาชกิชมรมวจิยัจอมมารทกุคนทนัท ีพวกเขาเข้าใจ
ตรงกนัโดยไม่ต้องใช้วาจาว่า พวกเขาปล่อยให้เซลรคิไปไกลห่าง
โดยไม่มีคนคอยระวังหน้าระวังหลังให้ไม่ได้

จรงิอยู่ว่างานแบบนีแ้ค่สองสามคนกค็งพอดแูลเซลรคิได้
แล้ว แต่ในถิ่นที่ไม่รู้จัก ใครจะรู้ว่าเรื่องไม่คาดฝันอะไรจะเกิด
ขึน้ และถ้าเกดิเรือ่งสเกลใหญ่อย่างดันเจีย้นจ�าลองเฟรซเทเรยี
ที่มีบอสโหดขนาดนั้นขึ้นมาอีกจะท�ายังไง แม้เซลริคตอนปลด
ผนกึจะเก่งกาจเพยีงใด อ�านาจของเขากม็จี�ากดั เขาจ�าเป็นต้อง
ใช้ก�าลังคน 

พวกเขาจะปล่อยให้ราชาของตนเสี่ยงไม่ได้ เพื่อให้แน่ใจ
ว่าเซลรคิจะปลอดภยัและมคีนร่วมต่อสูห้ากจ�าเป็น พวกเขาต้อง
ยกพลไปด้วย
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“ถ้าพวกเราจะไปกันหมด ก็ต้องหาข้ออ้างดีๆ ไปคุยกับ
คณาจารย์” อัซราเอลเอ่ยพลางนวดหว่างคิ้วเบาๆ เริ่มรู้สึกได้
ว่าความเครียดจากสมองก�าลังแพร่ไปทั่วร่าง

คัลเดียยกมือขึ้นอีกคร้ัง “ฉันช่วยได้นะ ท้ังเร่ืองข้ออ้าง 
ทั้งเรื่องพาหนะไปคาโดเรีย”

“ยงัไง” ท่านประธานนกัเรียนยังคงไม่ยอมไว้ใจพีส่าวของ
ปีศาจหิมะง่ายๆ

หญิงสาวเชิดหน้าข้ึน ย้ิมอย่างม่ันอกม่ันใจ “ฉันมีญาติ
อีกคนอยู่ที่นี่ นับศักดิ์กันแล้วก็เป็นหลาน เพราะปู่ของเธอเป็น
น้องของพ่อเรา อายุเธอพอๆ กับเคย์เลน แต่เพราะเป็นมนุษย์
เธอคงเป็นคุณยายแล้วละ เราเรียกล้อเธอกันเล่นๆ ว่าเป็นคุณ
ป้า”

“จะยายจะป้า ญาตคินไหนมนัจะเส้นใหญ่พออ้างให้พวก
เราหยุดเรียนนานขนาดนี้เล่า”

“จุ๊ๆ อย่าดูถูกกันไปพ่อหมาน้อย” คัลเดียยกนิ้วแตะริม
ฝีปากบาง มือเท้าสะเอวอย่างวางท่า “ได้ยินชื่อแล้วจะหนาว 
เคย์เลนเข้ามาเรียนที่นี่ได้ทั้งที่เป็นปีศาจก็เพราะคนคนนี้ละ”

“กอ็ยากรูเ้หมอืนกนัว่าจะใหญ่แค่ไหน” อัซราเอลทีเ่ลอืด
ขึ้นหน้าเริ่มออกลายเก่า เรนฟอร์ดเริ่มกระซิบถามเซลริคทันที
ว่าจะให้เขาเบรกเจ้าหมาป่าปากตะไกรไว้ไหม เซลริคส่ายหน้า
ดิกเพราะคิดว่าถึงห้ามก็ห้ามไม่อยู่

“เตรียมใจไว้ล่ะ คุณหมาป่า” คัลเดียหัวเราะหึๆ “แล้ว
นายจะช็อกจนขนร่วงหมดทั้งตัวเลย”


