
THE APEX PREDATOR : เขียน
Sinaaq : วาด

มนุษย์สร้างคำาพูดขึ้นมา ขีดเขียนถ้อยคำาลงบนแผ่นดินเหนียว ผืนหนัง ไม้ไผ่ และ  
กระดองเต่า 

การค้นพบกระดาษและการพิมพ์ ทำาให้หนังสือมีรูปลักษณ์ที่พกพาได้สะดวก 
และเผยแพร่ไปในวงกว้างอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ การพิมพ์
ช่วยสถาปนาภาษาของแต่ละชาติให้มั่นคง ช่วยให้ภาษาของสามัญชนแพร่หลาย ทำาให้ 
คนอ่านออกเขียนได้เพิ่มสูงขึ้น และขยายวงกว้างออกไปนอกวงผู้นำาและนักบวช

และแท้จริงแล้ว การพิมพ์หนังสือคือการเปล่ียนแปลงอย่างถึงรากถึงโคน ท้ังทาง
ความคิดและสังคม



ลำาดับที่ 1103
อวาลอน ย้อนคำาสาปแห่งเอเดน เล่ม 7
เขียนโดย THE APEX PREDATOR
พิมพ์ครั้งแรก : มีนาคม 2559
ISBN 978-616-00-2467-4
ราคา 230 บาท
พิมพ์โฆษณาครั้งนี้ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ตามกฎหมายแล้ว
© สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับเพิ่มเติม) พ.ศ. 2558
ไม่อนุญาตให้สแกนหนังสือ หรือคัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดเพื่อสร้างฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากสำานักพิมพ์และเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วเท่านั้น

ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร : สุริยกานต์ พรมมงคล
บรรณาธิการเล่ม : พัชรภรณ์ ดิษฐะบำารุง  พิสูจน์อักษร : กัญญาภัทร สุขจินดา 
ออกแบบปก : กฤษฎา รอดหลง  ปก/ภาพประกอบ : Sinaaq  รูปเล่ม : นิพันธุ์ เลิศชัยศิริสกุล
พิมพ์ที่ : บริษัท วี. พริ้นท์ (1991) จำากัด

เจ้าของ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : บริษัทสถาพรบุ๊คส์ จำากัด
กรรมการผู้จัดการ/บรรณาธิการบริหาร : วรพันธ์ โลกิตสถาพร
รองกรรมการผู้จัดการ : สุภัคชญา โลกิตสถาพร 
รองบรรณาธิการบริหาร/ผู้จัดการฝ่ายผลิตและศิลปกรรม : ธีญาภัทร์ ฟองไชย์
ผู้จัดการฝ่ายขาย : กิ่งแก้ว ลิกขะไชย  ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรม : นฤเบศ สมฤทธิ์
ผู้จัดการฝ่ายลิขสิทธิ์ต่างประเทศ : เจติยา โลกิตสถาพร  หัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์ : อารีนา ศิริบุญ

คณะที่ปรึกษา
ที่ปรึกษาด้านบรรณาธิการ : รศ.ประพนธ์ เรืองณรงค์  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย : ธนกร กองเพ็ง

จัดจำาหน่ายทั่วประเทศโดย บริษัทสถาพรบุ๊คส์ จำากัด
18 ซอยลาดปลาเค้า 63 ถนนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทรศัพท์ 0 2940 3855-6  โทรสาร 0 2940 3970 
กองบรรณาธิการ : satapornfantasy@gmail.com
ฝ่ายสำานักงาน : info@satapornbooks.com
กองบรรณาธิการคัดสรรต้นฉบับ : satapornbooks.editor@gmail.com
www.satapornbooks.com

หากท่านผู้อ่านพบหนังสือไม่ได้มาตรฐาน เช่น หน้ากระดาษสลับกัน หน้าขาดหาย การเข้าเล่มไม่สมบูรณ์ 
สำานักพิมพ์ยินดีรับผิดชอบเปลี่ยนหนังสือใหม่ให้ท่าน โปรดติดต่อและส่งหนังสือคืน
พร้อมระบุรายละเอียดการชำารุดไปตามที่อยู่ด้านบน หรือ โทร. 0 2940 3855-6 ต่อ 21, 54, 56

สำานักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์



คำานำา

คำาโบราณว่าไว้ ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น คิทซึเนะ อวาลอน ก็

หนไีม่พ้นค�ำกล่ำวนี้ แต่ถ้ำจะให้เหน็ภำพชดัเจนขึ้น ต้องพูดว่ำบกัวำเป็น

อย่ำงไร ไมเคลิกเ็ป็นอย่ำงนั้น

ควำมเสื่อม ควำมใสซื่อ (?) และมุ้งมิ้งรบัจำกพ่อมำเตม็ๆ 

เฮ้อ...ช่ำงสมเป็นพ่อลูกกนัจรงิๆ! 

และเพื่อไม่ให้น้อยหน้ำลูก เล่มนี้ไมเคลิขอโชว์หล่อโชว์เทพ หลงั

หำยตวัไปเกอืบสองพนัปี แต่หนนี้ศกึรบกไ็ม่ยั้ง ศกึรกักป็ระดงัมำ แถม

สำวเจ้ำ คทิซเึนะ มสิกึ ิยงัดูท่ำจะเชดิใส่เขำอกี แล้วท่ำนมหำเทพของเรำ

จะท�ำอย่ำงไร 

พลกิหน้ำต่อไปเพื่อพบกบัเรื่องรำวก่อนภำค อวาลอน กบัเจ้าหญงิ

รตัตกิาล กนัเถอะ!
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ประวัตินักเขียน

สวัสดีครับทุกๆ ท่าน ในเมื่อนิยายเรื่องนี้เป็นนิยายเรื่องแรกที่ผม

แต่งขึ้นมำ ผมก็อยำกจะแนะน�ำตัวเองให้พวกท่ำนได้รู ้จักกันหน่อย ส�ำหรับ 
เดก็หนุม่ผมด�ำ หน้ำหล่อ ตำหวำน  คิ้วเข้ม จมกูโด่ง ขนตำงอน แต่เตี้ย (หรอืเปล่ำ) 
คนนี้มชีื่อว่ำ ศขิรนิ ครบั เรยีกผมสั้นๆ ว่ำ คณุต้น พี่ต้น น้องต้น หนูต้น บกัต้น 
หรอืต้นเฉยๆ กไ็ด้ครบั นั่นเป็นชื่อเล่นผมเอง   

ต้นคนนี้เป็นเดก็ที่เกดิแถวๆ ชำยแดนทำงภำคตะวนัออกของประเทศไทย 
พวกท่ำนคงรูจ้กัจงัหวดัสระแก้วกนัอยูใ่ช่ไหมครบั นั่นแหละบ้ำนเกดิผมเอง แต่ว่ำ
ผมไม่ได้โตที่นั่นนะครบั พอผมอำยไุด้สกั 5 - 6 ขวบ ผมกย็้ำยมำอยู่ที่จงัหวดั
ขอนแก่น แล้วกต็ั้งถิ่นฐำนสร้ำงบ้ำนสร้ำงเรอืนอยู่ที่นี่จนถงึปัจจบุนั  ใช่แล้วครบั 
ผมเป็นคนอีสำน ผมเรียนจบจำกโรงเรียนขอนแก่นวิทยำยน ตอนนี้ก�ำลังศึกษำ
อยูท่ี่มหำวทิยำลยัขอนแก่น ส�ำหรบัส่วนสงูผมน่ะเหรอ แหมๆ ผมเพิ่งอำยแุค่นี้เอง 
โอกำสที่ผมจะสูงขึ้นยงัมอีกีเยอะ (มั้ง) ส่วนน�้ำหนกั ผมขอไม่บอกนะครบั เพรำะ
ว่ำเรื่องนี้มนัเป็นควำมลบัระดบัสดุยอด   

เอำละ เรำมำเข้ำเรื่องกนัเลยดกีว่ำ นยิำย อวาลอน เรื่องนี้ผมคดิพลอต
ได้ขณะที่ก�ำลังเหม่อมองไปบนท้องฟ้ำหลังจำกถูกกำร์ตูนอนิเมะที่ผมติดตำมมำ
ยำวนำนหกัหลงัเอำ ไม่ขอบอกนะครบัว่ำกำร์ตูนเรื่องนั้นมนัหกัหลงัผมยงัไง เอำ
เป็นว่ำผมก�ำลังจิตตกกับฉำกจบของกำร์ตูนเรื่องนั้นอยู ่ ผมจึงมำนั่งลอง
จนิตนำกำรถงึฉำกจบในแบบที่ตวัเองต้องกำรดู สกัพกัผมกเ็ริ่มคดิได้ว่ำ ในเมื่อ
เรำไม่ชอบฉำกจบแบบนั้น แล้วท�ำไมเรำถึงไม่ลองแต่งเรื่องที่เรำเป็นคนก�ำหนด
เองขึ้นมำล่ะ เรื่องที่ฉำกจบนั้นเรำจะเป็นคนก�ำหนดมันเอง ผมจึงลองแต่งเรื่อง
รำวที่ผมจะเป็นผู้ก�ำหนด  

มำวนัหนึ่งผมได้คยุกบัเพื่อนของผมเกี่ยวกบัเรื่องนี้ เพื่อนผมขอใหผ้มเอำ
เรื่องที่ตวัเองแต่งนั้นมำให้เขำอ่ำนดู แต่ผมไม่ให้เพรำะอำย เพื่อนผมเลยบอกว่ำ
จะแต่งไปท�ำไมในเมื่อแต่งแล้วคนอื่นๆ กไ็ม่ได้รบัรู้ได้อ่ำนมนั นั่นแหละครบั พอ
ผมได้ยินประโยคนั้นจึงตัดสินใจที่จะน�ำนิยำยเรื่องนี้มำถ่ำยทอดให้คนอื่นๆ ได้ 
รบัรู้ เพรำะเหตนุี้เองนยิำยเรื่อง อวาลอน จงึได้ถอืก�ำเนดิขึ้นมำ  

แหม พูดซะดูยิ่งใหญ่เลยแฮะเรำ... 



จากใจนักเขียน

เห็นเล่มที่แล้วแฟนๆ หลายคนมาบอกว่า มันหนาเกินไป

หน่อย เล่มนี้เลยจัดบำงๆ ให้ซะเลย! อ้อ...เมื่อกี้ผมหยอกเล่นนะครับ 

ควำมจรงิแล้วมนัเป็นเล่มพเิศษต่ำงหำก เป็นเล่มของคณุป๋ำไมเคลิและก็

คุณแม่มิสึกิเขำ ตำมจริงเนื้อหำในเล่มนี้ควรจะแทรกแถมอยู่ในเนื้อเรื่อง

หลกัของเจ้ำวำ แต่แลดูว่ำมนัจะหนำมำก เลยปรกึษำกบัพีๆ่  บรรณำธกิำร

แล้วเหน็ว่ำควรแยกเป็นเล่มพเิศษดกีว่ำ

เนื้อเรื่องในเล่มจะย้อนไปสมยันูน้เลย สมยัที่คณุป๋ำตำมจบีคณุแม่

ใหม่ๆ สมยัก่อนที่บกัวำเรำจะเกดิซะอกี (แอบสปอยล์!?)

เอำละครบั เข้ำสู่ธรรมเนยีมเดมินั่นกค็อื ขอบคณุแฟนๆ ทกุท่ำน

มำกนะคร้ำบที่ยงัคงตดิตำม ยงัคงสนบัสนนุ ยงัคงไม่ทอดทิ้งกนั ผมหวงั

เป็นอย่ำงยิ่งว่ำเล่มพเิศษของคณุป๋ำไมเคลินี้จะไม่ท�ำให้พวกท่ำนผดิหวงั  

ป.ล. แล้วพวกท่ำนจะรู้ว่ำ ควำมเสื่อมของบักวำนั้นมีต้นก�ำเนิด 

มำจำกที่ใด... 
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“หนังสือและการอ่านคือขุมพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์”



เสียงกระแสลมที่ดังอื้ออึงในหูทำาให้ไมเคิลเร่ิมได้สติ แล้ว 

พบว่ำตัวเองก�ำลังร่วงจำกฟำกฟ้ำ ร่ำงกำยของเขำหนักอึ้งไปหมด ปีก 

ขนนกทั้งแปดที่สยำยเพื่อต้ำนแรงลมอยู่ค่อยๆ สลำยเป็นละอองแสง 

หำยไป

ชำยหนุ่มแทบไม่เหลอืเรี่ยวแรงเลย กำรต่อสู้กบัพวกเกเบรยีลเมื่อ

สกัครู่ท�ำให้เขำเกอืบจะสูญสิ้นพลงัไปทั้งหมด เพรำะกลอบุำยที่เกเบรยีล

ใช้ลวงเขำ เพรำะพษิของรำชำบำซลิสิก์ที่อำบมดีเล่มนั้น

“อกึ!” ไมเคลิสมัผสัได้ถงึโลหติที่ไหลรนิจำกรมิฝีปำก ละอองโลหติ

ซึ่งกระเดน็ออกมำนั้นเป็นสเีขยีวคล�้ำ นั่นเป็นเพรำะบดันี้พษิบำซลิสิก์ได้

เริ่มแพร่กระจำยไปทั่วทั้งร่ำงเขำแล้ว

“บะ...บ้ำเอ๊ย คดิว่ำข้ำจะยอมงั้นเรอะ!!!” ไมเคลิค�ำรำม ก่อนจะ

บทนำา
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พยำยำมออกแรงดิ้นไปมำอยู่กลำงอำกำศ พร้อมกับเรียกปีกทั้งแปดให้

ออกมำอีกครั้ง ขณะผืนดินเบื้องล่ำงเริ่มปรำกฏให้เห็นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ 

เรื่อยๆ และเรื่อยๆ มนัเป็นสขีำวโพลน และมนัก.็..

“เฮ้ยยย!!!” ไมเคลิร้องลั่น

ห่ำงจำกใบหน้ำเขำไปเพยีงไม่กี่คบืเท่ำนั้น

มะ...ไม่เป็นไรหรอก ฉำกหน้ำสิ่วหน้ำขวำนแบบนี้มใีห้เหน็กนัถมไป 

ฉำกที่ตัวเอกก�ำลังเข้ำตำจน ทว่ำในวินำทีสุดท้ำยเขำก็ปลุกพลังในร่ำง 

ได้ทนั 

หึ...ไมเคิลเองก็คงจะเหมือนกัน เขำก็จะเป็นแบบนั้น เพรำะว่ำ 

ตวัเขำเริ่มสมัผสัได้ถงึพลงัอกีครั้งแล้ว เขำเริ่มที่จะ...

ตู้มมม!!!

และแล้วใบหน้ำของเขำกจ็มลงไปกบัพื้นสขีำวนั่น

“...”

‘รู้สึกเย็นแปลกๆ...และไม่ยักแข็งแบบที่คิดแฮะ’ ไมเคิลคิด เขำ

ค่อยๆ ขยบัจนพลกิตวัได้ 

“อกุ!” แต่กร็ู้สกึจกุเอำกำร

ชำยหนุ่มนอนแผ่อยู่อย่ำงนั้นสักพัก มองท้องฟ้ำที่เต็มไปด้วย

ละอองสขีำวมำกมำยซึ่งร่วงหล่นลงมำ 

หมิะ

มนิ่ำล่ะ...

อ่ำ...เขำอยำกนอนอยู่อย่ำงนี้เฉยๆ ไม่อยำกท�ำอะไรเลย ที่เป็น 

แบบนี้เพรำะพษิบำซลิสิก์หรอืเปล่ำนะ หรอืเป็นเพรำะบรรยำกำศอนัแสน

จะน่ำนอนของสถำนที่แห่งนี้

ช่ำงเยน็สบำย

ในชั่วขณะที่สติของเขำเริ่มหลุดลอย ภำพของพวกเกเบรียลก็ 
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ผดุขึ้นมำในหวั

กกึ! ไมเคลิรั้งสตแิละร่ำงกำยไว้แล้วพูดกบัตวัเองว่ำ

“ไม่ได้...ข้ำจะมำหลับตอนนี้ไม่ได้เด็ดขำด ต้องรีบไปแจ้งข่ำวให ้

ลูซี่รู้” 

‘ระวงัพวกเกเบรยีลเอาไว้ให้ดีๆ  ล่ะ’

‘ตอนนั้น...ข้ำน่ำจะฟังหมอนั่น’ เขำคดิ

“ฮบึบบ!” ชำยหนุ่มพยงุตวัลกุขึ้นยนื ก่อนจะเซถลำล้มไปอกีรอบ 

รู้สกึเหมอืนโลกโอนเอนอยู่อย่ำงไรกไ็ม่รู้ ภำพที่เขำเหน็ดูบดิๆ เบี้ยวๆ 

“นี่พิษมันลำมเร็วถึงเพียงนี้เชียวเหรอ” เขำพึมพ�ำ หลังจำกเห็น

เส้นเลอืดที่ปูดโปนทั่วทั้งร่ำงกำยตน และผวิหนงัที่เริ่มแปรเปลี่ยนไปเป็น

สมี่วง

แม้ว่ำไมเคิลจะเคยโดนพิษร้ำยมำแล้วหลำยรูปแบบ แต่ไอ้พิษ 

บำซลิสิก์นี่เพิ่งโดนเป็นครั้งแรกนี่แหละ

“ข้ำจะตำยไหมเนี่ย...แต่ไม่หรอก...ข้ำเป็นถงึมคิำเอลเชยีวนะ เป็น

ถึงเทวทูตที่กล่ำวกันว่ำทรงพลังที่สุด ท�ำศึกสงครำมมำแล้วหลำยร้อย

หลำยพนัครำ ผ่ำนประสบกำรณ์เฉยีดตำยมำนบัครั้งไม่ถ้วน มนัคงจะเป็น

เรื่องน่ำอนำถเกนิไปที่จะต้องมำตำยแบบนี้ กแ็ค่ต้องพกัสกัหน่อ...”

“เสยีใจไมค์...ไม่มเีวลำให้เจ้ำพกัหรอก”

เสียงที่ได้ยินท�ำให้ไมเคิลชะงักแล้วค่อยๆ เหลือบมอง วินำทีนั้น

เบื้องหน้ำเขำกป็รำกฏภำพรำงๆ ของบรุษุผู้หนึ่ง ด้ำนหลงัของผู้มำใหม่มี

ปีกนกสขีำวทั้งหกแผ่สยำยออกมำ

“เกเบรียล” ไมเคิลเอ่ย แม้สำยตำของเขำจะเห็นไม่ชัด แต่เขำ 

จ�ำเสยีงนี้ได้แม่นย�ำ

เทวทูตสูงสุดกัดฟันกรอด พร้อมกับพยำยำมเปล่งพลังในร่ำง 

ออกมำ ทว่ำเขำกลบัอำเจยีนเป็นเลอืด
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“ออ็ก!”

“ยิ่งเจ้ำพยำยำมเรยีกใช้พลงัมำกเท่ำไหร่ พษิในร่ำงกย็ิ่งออกฤทธิ์

เร็วขึ้นเท่ำนั้น” เกเบรียลย่ำงเท้ำเข้ำมำ ในมือของเทวทูตหนุ่มปรำกฏ 

สิ่งที่มรีปูร่ำงคล้ำยกรชิ ใบมดีของมนัเป็นสขีำวบรสิทุธิ์เช่นเดยีวกบัสหีมิะ

ที่รำยล้อมพวกเขำอยู่ตอนนี้

มนัคอืหนึ่งในอำวธุประจ�ำตวัของเกเบรยีล ไมเคลิรูพ้ษิสงของมนัดี

ทนัใดนั้นเกเบรยีลกพ็ุ่งตวัใส่เขำ พร้อมแทงกรชิสขีำวเข้ำมำอย่ำง

เชื่องช้ำในสำยตำของไมเคิล ทว่ำร่ำงกำยของเทวทูตสูงสุดกลับช้ำกว่ำ

เป็นสบิเท่ำ 

แม้จะเหน็...แต่กม็อิำจหลบพ้น

ฉกึ! เกดิเสยีงดงัขึ้นมำพร้อมๆ กบัที่คมกรชิแทงกลำงล�ำตวัไมเคลิ 

แล้วส่งผ่ำนไอเย็นยะเยือกของมันเข้ำไปในร่ำงเป้ำหมำย ไมเคิลรับรู้ได ้

ว่ำอวยัวะในร่ำงเขำก�ำลงัจะหยดุท�ำงำน

“ข้ำเสยีใจ...” เกเบรยีลกระซบิข้ำงหเูขำด้วยน�้ำเสยีงที่ฟังหม่นหมอง 

ไมเคลิค่อยๆ เงยหน้ำจ้องตำเกเบรยีล ผู้ที่ครั้งหนึ่งเขำเคยเรยีกว่ำสหำย 

ผู้ที่ครั้งหนึ่งเขำเคยรกัเฉกเช่นเดยีวกบัน้องชำย

“ข้ำก.็..” ไมเคลิพยำยำมเค้นค�ำพูดออกมำ “เสยีใจเช่นกนั!” 

สิ้นค�ำ เทวทูตสูงสุดก็เรียกดำบเมโลดำชออกมำ แล้วแทงมัน 

เข้ำกลำงล�ำตวัเกเบรยีลทนัท ีจนคมดำบสฟ้ีำเสยีบทะลรุ่ำงของเกเบรยีล!

แม้เขำจะใช้พลงัไม่ได้...แต่เขำกย็งัใช้อำวธุได้ 

เกเบรียลได้แต่เงียบ ยังคงประสำนสำยตำกับไมเคิลด้วยสีหน้ำ

เรยีบเฉย ไม่แม้แต่จะแสดงอำกำรเจบ็ปวด 

“ยงัใจดเีหมอืนเดมินะไมค์...” เกเบรยีลพูด

“ห.ึ..” ไมเคลิหวัเรำะ 

“ใครบอก...เมื่อกี้มอืข้ำสั่นเฉยๆ หรอกจงึพลำดไป” เขำบอก ขณะ
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เตรยีมจะแทง แต่เกเบรยีลกลบัผลกัร่ำงของไมเคลิกระเดน็ ก่อนดงึดำบ

เมโลดำชที่เสยีบคำตวัออกมำแล้วเหวี่ยงทิ้งไป

เกเบรียลผำยมือมำข้ำงหน้ำ ประจุพลังมำกมำยรวมตัวกันเป็น 

กลุ่มก้อน กลำยเป็นล�ำแสงเวทที่ยิงใส่อีกฝ่ำย ไมเคิลกัดฟันดึงพลัง 

เฮอืกสดุท้ำยมำใช้สร้ำงก�ำแพงป้องกนัที่แขง็แกร่งที่สดุเพื่อรบักำรโจมต!ี

ตู้มมม!!!

เกิดแสงสว่ำงวำบ ตำมด้วยแรงกระแทกที่พัดร่ำงของไมเคิลปลิว

ออกไป

เป็นระยะทำงไกลเท่ำไรไมเคลิกม็อิำจทรำบได้ ในที่สดุเขำกร่็วงลง

มำกระแทกแผ่นน�้ำแขง็และทะลลุงไป ตวัเขำจมดิ่งไปในนั้น...ไปยงัผนืน�้ำ

อนัเยน็เฉยีบ ร่ำงกำยถูกโอบอุ้มด้วยควำมเยน็ยะเยอืกของสำยน�้ำ ขณะ 

แสงสว่ำงจำกเบื้องบนค่อยๆ ไกลห่ำงออกไป

ผวิหนงัของไมเคลิเริ่มจบัตวัเป็นน�้ำแขง็ โดยลำมมำจำกบำดแผล

ที่ถูกกรชิเล่มนั้นแทง

ตกึๆ...ตกึๆ...

เทวทูตสูงสดุได้ยนิเสยีงหวัใจตวัเองก�ำลงัเต้นช้ำลง...

อำกำศหำยใจค่อยๆ หมดไป ขณะแผ่นหลงัของมหำเทพสมัผสักบั

ก้นทะเลสำบน�้ำแขง็ 

เมื่อภำพเบื้องหน้ำดับมืดลง ควำมง่วงก็เริ่มเข้ำปกคลุมสติของ

ไมเคลิอกีครั้ง

‘อ่ำ...สงสยัครำวนี้...คงจะไม่รอดจรงิๆ แฮะ’ ชำยหนุ่มคดิในใจ

‘บ้ำชะมดั...

‘ข้ำยงั...

‘ไม่อยำกตำยเลย’



1
ตามหาสิ่งที่ใฝ่ฝัน

“ง่อววว” เสียงครางของสัตว์อสูรตัวหน่ึงดังขึ้นมา เจ้าสัตว์

อสูรตัวนี้คือ หมีหิมะเพศผู้ซึ่งมีรูปร่ำงหน้ำตำแบบเดียวกับหมีขั้วโลก 

ทกุประกำร เพยีงแต่น่ำรกั (?) กว่ำ อ้วนกว่ำ (เยอะ) และขนปกุปยุกว่ำ 

กเ็ท่ำนั้นเอง

อ่อ ใช่...ยงัมปีีกคู่หนึ่งอยู่ข้ำงหลงัด้วย

นยัน์ตำสเีหลอืงอ่อนของเจ้ำหมจ้ีองบำงสิ่งบำงอย่ำงที่อยูเ่บื้องหน้ำ

มัน สิ่งนั้นมีสภำพคล้ำยคลึงกับมนุษย์ที่โดนแช่แข็งเอำไว้ ทั่วทั้งตัวเขำ 

ถูกปกคลมุไปด้วยเกลด็น�้ำแขง็มำกมำย

เขำกค็อืไมเคลิหรอืมคิำเอลนั่นเอง

ที่ศพ (?) ของเขำมำอยู่ตรงนี้ได้ ก็เพรำะเจ้ำหมีหิมะปุกปุยไป 

งมขึ้นมำจำกก้นทะเลสำบ ขณะหำปลำกนิ
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“ง้ำววว? (ตวัอะไรอะ จะอร่อยเหมอืนเนื้อปลำไหมเนี่ย)” เจ้ำหมี

พมึพ�ำกบัตวัเองด้วยภำษำหมี

มันก้มลงไปดมฟุดฟิดๆ เมื่อเห็นว่ำไม่มีกำรตอบสนองใดๆ มัน 

กเ็อำมอื (?) ไปตบหน้ำไมเคลิเบำๆ 

“...”

กย็งัเฉยอกี เช่นนั้นเจ้ำหมจีงึ...

“ง้อวววว!!! (แดกแม่ม!!!)” งบัขำของไมเคลิอย่ำงแรง!

เท่ำนั้นแหละ...

“เอิ้วววว!!!” เทวทูตสูงสุดที่หลับใหลมำยำวนำนสะดุ้งตื่นทันท ี

เกล็ดน�้ำแข็งซึ่งปกคลุมทั่วร่ำงเขำแตกกระจำยจนหมดสิ้น สีหน้ำของ

เทวทูตสูงสดุดูงนุงง 

“หำ!?”  หลงัจำกได้สต ิเขำกอ็ทุำนออกมำ ขณะจ้องขำข้ำงซ้ำย

ซึ่งโดนเจ้ำหมงีบัอยู่

เจ้ำหมเีองกเ็หลอืบตำขึ้นมองไมเคลิ ปำกของมนัยงัฝังเขี้ยวลงไป

ในเนื้อของชำยหนุ่ม

“...”

“...”

ทั้งสองฝ่ำยต่ำงสบตำกนั พวกเขำได้แต่นิ่ง...

ในที่สุดเจ้ำหมีก็เป็นฝ่ำยทักทำยก่อน มันคลำยคมเขี้ยวที่งับขำ

ไมเคลิก่อนพูดว่ำ 

“ง่อว...งอ่วๆๆ (อ้ำว...ยงัไม่ตำยเหรอ งั้นกต็ำยซะนะ...)” แล้วกลบั

ไปงับขำชำยหนุ่มใหม่ มิหน�ำซ�้ำยังกัดแรงขึ้นด้วย ควำมเจ็บปวดแล่น 

ผ่ำนไปตำมประสำทกำรรบัรู้ของไมเคลิ

เทวทูตสูงสุดพยำยำมข่มน�้ำตำที่ก�ำลังเล็ดออกมำเพรำะควำม 

เจบ็ปวดนั้น ก่อนค่อยๆ ขยบัรมิฝีปำกพูดว่ำ
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“ขะ...ขอบใจนะที่อุตส่ำห์ปลุกข้ำ ตะ...แต่ว่ำเจ้ำไม่ต้องกัดใหม ่

อีกรอบก็ได้นะ” เขำพยำยำมคิดในแง่ดีว่ำ ที่เจ้ำหมีท�ำอย่ำงนั้นเพรำะ

ตั้งใจจะปลกุเขำ

ไม่ได้กะจะแดกเขำแต่อย่ำงใด

เจ้ำหมคีลำยคมเขี้ยวอกีครั้ง

“ง่อว? (เจ้ำพูดอะไรของเจ้ำ ข้ำฟังไม่รู้เรื่อง...)” มนัถำม 

ไมเคลิจงึตอบว่ำ “เอ่อ...ข้ำกฟ็ังเจ้ำไม่รู้เรื่องเช่นกนั”

แต่กย็งัอตุส่ำห์ตอบค�ำถำมกนัได้...

เจ้ำหมตีั้งท่ำจะงบัใหม่ พอไมเคลิเหน็จงึรบีห้ำมเอำไว้ 

“เย้ยยย! ไม่ต้องแล้วๆ ข้ำตื่นแล้ว เจ้ำไม่จ�ำเป็นต้องงบัข้ำเพิ่มแล้ว”

เจ้ำหมชีะงกั

“ง่อว? (หืม เจ้ำบอกว่ำเจ้ำจะให้ของกินข้ำอย่ำงงั้นเหรอ)” เจ้ำ 

หมีอ้วนเปลี่ยนท่ำมำนั่งก้นจ�้ำพื้น ส่วนทำงด้ำนของไมเคิลก็นวดขมับ 

ตวัเองอยู่

“อ่ำ...ข้ำหลับไปนำนแค่ไหนแล้วเนี่ย ทีแรกหลงนึกว่ำจะตำยไป

แล้วเสียอีก” ไมเคิลบ่นพึมพ�ำกับตัวเอง ลองพยำยำมใช้พลังเทวทูต 

อกีครั้ง ทว่ำไม่อำจใช้ได้ เพรำะพษิของบำซลิสิก์ยงัคงอยู่ในตวัเขำ อกีทั้ง

แพร่กระจำยไปทั่วร่ำงเรยีบร้อยแล้ว

เมื่อใดก็ตำมที่เขำเรียกใช้พลัง เขำจะรู้สึกทรมำนรำวกับร่ำงกำย

ก�ำลงัถูกแผดเผำ

“แคก็ๆ” ไมเคลิไอออกมำเป็นเลอืด เทวทูตสูงสดุจ้องเลอืดในมอื 

ก่อนคดิว่ำ

‘ต้องไปให้ลูซี่ช่วยรักษำซะแล้ว...ไม่สิ ตอนนี้พวกนั้นจะเป็นยังไง

กนับ้ำงนะ...’ จำกนั้นหนัมองยงัเจ้ำหมทีี่นั่งท�ำตำแป๋วอยู่

“เฮ้ เจ้ำน่ะ รู้จกัลูซเิฟอร์ไหม” ไมเคลิถำมเจ้ำหมี
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“ง่อว? (เจ้ำถำมว่ำ ข้ำอยำกกนิอะไรงั้นเหรอ)”

“ผู้ปกครองโลกปีศำจ ผมแดงๆ ตวัสูงเท่ำๆ กบัข้ำแต่หน้ำตำหล่อ

น้อยกว่ำข้ำหน่อยนงึ”

“ง่อวๆๆ (ข้ำก็ชอบกินหลำยอย่ำงเลยนะ แต่หลักๆ แล้วข้ำชอบ

ปลำหมิะมำกกว่ำ เนื้อมนันุ่มด)ี”

“โอ้ว! แสดงว่ำรู้จกัใช่ไหม” ไมเคลิท�ำท่ำมคีวำมหวงั

“ง่อว!? (เจ้ำจะพำข้ำไปกินตอนนี้เลยใช่ไหม!)” เจ้ำหมีเองก็ 

เช่นกนั

“งั้นเจ้ำช่วยพำข้ำไปพบหมอนั่นหน่อยซ!ิ”

พอเจ้ำหมไีด้ยนิดงันั้นกก็ู่ร้อง

“ง้ำววว!!! (แน่นอน! ไปกนัเลย!!!)” จำกนั้นรบีวิ่งน�ำหน้ำไปทนัท ี

ไมเคลิที่คดิว่ำคยุกนัรู้เรื่องแล้วกค็ลี่ยิ้ม ชำยหนุ่มผมทองท�ำท่ำจะวิ่งตำม 

แต่พอก้ำวเท้ำ อำกำรบำดเจบ็ที่ขำเพรำะโดนเจำ้หมกีดัเมื่อครูก่แ็สดงผล

“ดะ...เดี๋ยวก่อน!” ไมเคิลร้องเรียก เจ้ำหมีที่วิ่งไปได้ระยะหนึ่ง 

หนักลบัมำมอง

“จะ...เจ้ำช่วยแบกข้ำไป...ไม่สิ ข้ำขอขี่หลังเจ้ำได้ไหม” ไมเคิล

ตะโกน เขำไม่ได้ถอืโทษอะไรเจ้ำหมเีลย

เมื่อเจ้ำหมสีงัเกตเหน็เลอืดของไมเคลิซึ่งไหลออกมำจำกบำดแผล

ตรงขำกร็ู้สกึผดิขึ้นมำ

เจ้ำหมคีดิว่ำ บำดแผลนี้ท�ำให้ไมเคลิเคลื่อนไหวล�ำบำก ส่งผลให้

มนัจะได้ไปกนิของกนิช้ำลง เพรำะต้องคอยรอไมเคลิ

เจ้ำหมจีงึวิ่งกลบัมำ

“ง่อว (ช่วยไม่ได้ ข้ำจะพำเจ้ำไปเองกแ็ล้วกนั เฮ้อออ...)” เจ้ำหมี

ถอนหำยใจอย่ำงเซง็ๆ ก่อนจะก้มตวัลงให้ไมเคลิขึ้นขี่หลงัมนั

“ขอบใจนะ” ไมเคลิพูด หลงัจำกขึ้นไปนั่งบนหลงัเจ้ำหมแีล้ว ก่อน
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ลูบหวัมนัเบำๆ ท�ำเอำเจ้ำหมรีู้สกึ (ด)ี แปลกๆ 

“เอำละ ไปกนัโลด!” เมื่อเขำให้สญัญำณ เจ้ำหมกีอ็อกวิ่งทนัที

“โว้ววว!” ไมเคิลอุทำน เมื่อจู่ๆ เจ้ำหมียักษ์สยำยปีกบินขึ้นสู่

ท้องฟ้ำเบื้องบน

รำวครึ่งชั่วโมง ทั้งคู่กพ็ำกนัมำถงึเมอืงที่ปกคลมุด้วยหมิะ เป็นหนึ่ง

ในเมอืงของโลกปีศำจ และตั้งอยู่ทำงขั้วโลกเหนอื มนัเป็นเมอืงที่เจ้ำหมี

แอบมำขโมยและมำคุ้ยหำอำหำรกนิประจ�ำ

ทนัททีี่มำถงึ พวกชำวเมอืงต่ำงหนัมำมองทั้งคูด้่วยสำยตำแปลกๆ 

“ลูซี่จะอยู่ที่นี่จรงิเหรอ” ไมเคลิถำมเจ้ำหม ีขณะกวำดตำมองไป

รอบๆ 

สถำนที่แห่งนี้มันอะไรกันน่ะ พวกประชำชนเหล่ำนี้ก็ด้วย ท�ำไม 

ถึงได้พำกันแต่งตัวพิสดำรแบบนั้น (ทั้งๆ ที่ตอนนี้ตัวเขำเองนั่นแหละที่

พสิดำรที่สดุ)

“ง่อวๆๆ (แน่นอนส ิร้ำนนั้นอยู่ที่นี่แหละ ตอนนี้ข้ำหวิสดุๆ ไปเลย 

พวกเรำรบีไปกนัเถอะ)” เจ้ำหมตีอบ และก่อนไมเคลิจะทนัได้พดูอะไรต่อ 

มันก็วิ่งพำเขำไปยังร้ำนอำหำรที่อยู่ใกล้ๆ ชำวเมืองต่ำงส่งเสียงโวยวำย 

ขณะหลกีทำงให้หมยีกัษ์ซึ่งก�ำลงัคลั่งเพรำะหวิ

“อะไรกนัน่ะ หมหีมิะงั้นเหรอ!”

“ถึงแม้จะมีกฎหมำยให้พำสัตว์เลี้ยงมำเดินเล่นได้ก็เถอะ แต ่

ตวัใหญ่แบบนี้มนัอนัตรำยชะมดั”

“ผู้ชำยที่เป็นเจ้ำของหมตีวันั้นเป็นใครกนัน่ะ หล่อสดุๆ เลย”

“ช่ำยยย! ถึงแม้ว่ำจะแต่งตัวเหมือนคนที่หลุดออกมำจำกสมัย

พระเจ้ำเหำ แต่เขำกห็ล่อโคตรจรงิๆ นั่นแหละ”

เสยีงซบุซบินนิทำของชำวเมอืงดงัระงม

ไมเคลิกระโดดลงมำจำกหลงัเจ้ำหม ีเขำเองพอได้เหน็ร้ำนอำหำร
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แล้วกเ็ริ่มหวิเหมอืนกนั

‘หำอะไรกนิก่อนกไ็ม่เลว’ ชำยหนุ่มผมทองคดิ

“เอ่อ...มีอะไรให้รับใช้ขอรับ” บริกรหนุ่มที่ยืนอยู่หน้ำร้ำนกล่ำว  

เขำมองไมเคลิตั้งแต่หวัจดเท้ำ

“อำหำร...” ไมเคลิบอก บรกิรพยกัหน้ำรบั เขำพำไมเคลิไปนั่งตรง

โต๊ะที่อยู่ในร้ำน เจ้ำหมเีดนิส่ำยก้นตำมไปอย่ำงอำรมณ์ด ีโดยบรกิรไม่มี

ทีท่ำจะขับไล่มัน เป็นเพรำะเมืองนี้อนุญำตให้น�ำสัตว์เลี้ยงเข้ำมำได้ 

(เฉพำะสตัว์ที่มเีจ้ำของเท่ำนั้น)

“...” เทวทูตสูงสดุจ้องมองเมนูอำหำร ขมวดคิ้ว 

‘ภำษำอะไรวะเนี่ย’ เขำคิดในใจ ขณะเขม้นมองตัวอักษรยึกยือ

เบื้องหน้ำ

ไมเคลิวำงเมนูลง กระแอมไอทหีนึ่ง

“อะแฮ่ม...เอำอำหำรที่อร่อยที่สดุของร้ำนนี้มำ” เทวทูตสูงสดุพูด

ด้วยน�้ำเสยีงไว้เชงิ บรกิรหนุ่มรบัทรำบ เขำหนัหลงัให้ก่อนเดนิออกไป แต่

แล้วไมเคลิกน็กึอะไรขึ้นได้

“อ้อ เอำมำสองที่เลยนะ ให้สหำยข้ำด้วย” ว่ำแล้วก็หันไปมอง 

เจ้ำหมซีึ่งนั่งอยู่ข้ำงๆ 

แม้จะฟังไม่รู้เรื่อง แต่รอบนี้เจ้ำหมกีร็ู้สกึได้ว่ำ สิ่งที่มนัรอคอยมำ

นำนก�ำลงัจะเป็นจรงิแล้ว...

 

หลังจากทั้งคู่ซัดอาหารไปเกือบยี่สิบเมนู (ใช่แล้วทั้งคู่... 

เพรำะไมเคลิเองกก็นิแหลกเหมอืนกนั) ไมเคลิกเ็รยีกบรกิรเข้ำมำคยุด้วย 

เพื่อจะได้ถำมเรื่องของลูซเิฟอร์

ทว่ำเขำยงัไม่ทนัจะได้ถำมเลย บรกิรกพ็ูดแทรกขึ้น

“ทั้งหมดสบิเหรยีญทองพอดขีอรบั” ว่ำแล้วกย็ื่นใบแสดงรำยกำร
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ค่ำอำหำร ท�ำให้เหมอืนมเีครื่องหมำยค�ำถำมตวัโตๆ ปรำกฏบนใบหน้ำ

ของมหำเทพผู้ยิ่งใหญ่

“หอื!?” ไมเคลิอทุำน ด้วยสหีน้ำเอ๋อ ก่อนอ�้ำอึ้ง “เอิ่ม...” 

เมื่อบรกิรหนุ่มสมัผสัได้ถงึเค้ำลำงบำงอย่ำงกห็รี่ตำเลก็น้อย

“คอืว่ำ...ข้ำคอืมคิำเอลนะ ดงันั้น...ฟรไีด้ไหม” พดูเสรจ็ภำยในร้ำน

กเ็งยีบกรบิ ไมเคลิรบัรู้ได้ถงึสำยตำหลำยสบิคู่ที่จ้องมำทำงนี้ (ควำมจรงิ

จ้องมำตั้งแต่ตอนสวำปำมของกินแล้วละ...ส่วนเจ้ำหมีน่ะเหรอ มันนอน

แอ้งแม้งสบำยใจเฉบิอยู่น่ะส)ิ

บรกิรนิ่งไปครู่หนึ่ง “...สรปุคอื ไม่มเีงนิจ่ำย?”

“ข้ำคอืมคิำเอลนะ” ไมเคลิตอบ

“ไม่มเีงนิจ่ำย?” บรกิรถำมย�้ำ

“มคิำเอลเชยีวนะ”

“ไม่จ่ำย?”

“...” ไมเคลิเงยีบ เมด็เหงื่อเมด็โตค่อยๆ ไหลย้อยลงมำตำมใบหน้ำ

เขำ

“อ่ำ ขอโทษด้วย แต่ข้ำไม่มเีงนิจรงิๆ แหะๆๆ” ไมเคลิตอบแล้ว 

หวัเรำะแห้งๆ

หลงัจำกนั้นเทวทูตสูงสดุกถ็ูกโยนออกจำกร้ำน ร่ำงของผู้ยิ่งใหญ่

แห่งสรวงสวรรค์กลิ้งหลนุๆ ไปตำมพื้นและแน่นิ่งไป

“ถ้ำมำให้เห็นหน้ำอีก ข้ำฆ่ำเจ้ำแน่!!!” ชำยร่ำงโตผู้เป็นเจ้ำของ

ร้ำนซึ่งโยนไมเคิลออกมำพูดทิ้งท้ำย ก่อนจะกระทืบเท้ำเดินกลับเข้ำไป 

เจ้ำหมขีำวที่นอนเล่นอยู่ด้ำนในนั้นวิ่งตำมออกมำ

มนัก้มๆ ดมๆ ร่ำงที่แน่นิ่งนั้นอยู่ครู่หนึ่ง

เพรำะขนำดอนัใหญ่โตของเจ้ำหม ีเจ้ำของร้ำนจงึไม่กล้ำไปท�ำอะไร 

และหนัไประบำยอำรมณ์ใส่ไมเคลิผู้น่ำสงสำรแทน
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“ง่อว? (เฮ้! ตำยยงั ถ้ำตำยแล้วข้ำจะได้ขอกนิเจ้ำต่อ)” เจ้ำหมพีูด 

ในจังหวะเดียวกับที่ไมเคิลค่อยๆ พยุงตัวลุกขึ้น มหำเทพหันไปมองยัง

ประตรู้ำนที่เขำเพิ่งจะถกูโยนออกมำ พลำงเอ่ยด้วยน�้ำเสยีงอนัแผ่วเบำว่ำ

“ข้ำคอืมคิำเอลเชยีวนะ...”

โถ...ท่ำนมคิำเอล...

ณ ตรอกที่ไร้ผู้คน บัดนี้มีร่างของหนึ่งคนกับอีกหนึ่งตัวยืน

ท�ำอะไรบำงอย่ำงอยู่

แม่นแล้ว เป็นไมเคลิกบัเจ้ำหมนีั่นเอง

“ให้ตำยส ิสดุท้ำยกต็้องมำลงมอืท�ำเอง...นี่คนในเมอืงนี้เป็นอะไร

กนัไปหมดเนี่ย” ไมเคลิบ่นอย่ำงหวัเสยี ขณะใช้กิ่งไม้วำดวงเวทอยูบ่นพื้น 

เป็นวงเวทที่เขำจะใช้เป็นตัวกลำงในกำรสื่อสำรกับลูซิเฟอร์ ถือเป็นวิธี

ดั้งเดมิ ซึ่งไม่จ�ำเป็นต้องใช้พลงัเทวทูตกท็�ำได้

หลังจำกเขำถูกไล่ออกมำจำกร้ำนแล้ว ไมเคิลก็ตระเวนไปถำม

เหล่ำชำวเมืองว่ำ เขำจะไปพบลูซิเฟอร์ได้อย่ำงไร ซึ่งค�ำตอบที่ได้รับ 

ส่วนมำกกค็อื...

“หำ? พบท่ำนลูซเิฟอร์? บ้ำรเึปล่ำ”

“จะบ้ำรไึง”

“จะพบท่ำนลูซเิฟอร์นี่นะ เพ้อเจ้ออะไรของเจ้ำเนี่ย”

แม้เขำจะบอกว่ำตวัเองเป็นถงึมหำเทพมคิำเอล ค�ำตอบที่ได้กย็งั

เหมอืนเดมิ

“ฮ่ำๆๆ บ้ำไปแล้วรไึง”

“ใจเยน็ๆ นะ วำงถงุกำวในมอืนั่นลงก่อน”

สุดท้ำยแล้ว (ท่ำน) มิคำเอลของเรำต้องระเห็จมำอยู่ในตรอกนี้ 

แล้วใช้สิ่งที่จ�ำเป็นต่อกำรสร้ำงวงเวทสื่อสำร คือน�้ำมันมะพร้ำว เกลือ 
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เทยีนไข และผงก�ำมะถนั

ซึ่งเขำได้มำจำกกำรไปขโมยของในร้ำนค้ำ

‘ขอโทษนะ ขอสญัญำว่ำจะหำมำคนืแน่ๆ’ ไมเคลิให้ค�ำมั่น เทวทตู

ผูเ้ป็นตวัแทนแห่งควำมดงีำมได้แต่สำปแช่งตวัเองที่ไปท�ำเรื่องอนัไม่สมควร

เช่นนั้น

“ถูกไหมนะ ไม่ได้ท�ำมำนำนแล้วซะด้วย” ไมเคิลบ่น จ้องมอง 

วงเวทใต้เท้ำตวัเองด้วยควำมไม่มั่นใจ

ถ้ำผดิขึ้นมำนี่ คงต้องไปขโมยใหม่อกีครั้งแหง

“ง่อววว? (ท�ำอะไรน่ะ)” เจ้ำหมีหิมะซึ่งนอนเล่นอยู่นั้นพลิกตัว 

ขึ้นมำถำม

“ก�ำลังวำดวงเวทสื่อสำรอยู่” ไมเคิลตอบ พลำงน�ำเทียนไขทั้ง 

ห้ำเล่มมำจดัวำงต�ำแหน่ง

ทคีรำวนี้ละคยุกนัรู้เรื่อง

“เอำเถอะ...ไม่ต้องรูส้กึผดิไปเจ้ำอ้วนขนปยุ ข้ำไม่โทษเจ้ำหรอกนะ

ที่พำไปหำลูซี่ไม่ได้ แค่นี้ข้ำกร็ู้สกึขอบใจเจ้ำมำกๆ แล้ว” ไมเคลิหนัมำยิ้ม

ให้เจ้ำหม ีและมนักต็อบเขำด้วยกำรนอนกลิ้งไปกลิ้งมำ

“เฮ้อ...” ไมเคลิถอนหำยใจ

“เอำละ น่ำจะประมำณนี้ได้มั้ง” หลังจำกจุดเทียนไขหมดแล้ว  

เขำกร็่ำยเวทด้วยภำษำเทวทูตโบรำณ ไมเคลิก้ำวเท้ำเข้ำไปในวงเวท จดุ

ไม้ขดีไฟแล้วโยนมนัลงไปในใจกลำงวงเวท ซึ่งมผีงก�ำมะถนักองเอำไว้

ฟบุบบ!!! เปลวไฟลกุวำบ เจ้ำหมทีี่นอนอยู่ถงึกบัสะดุ้งโหยง มนั

หนัมำมองทำงไมเคลิด้วยสำยตำใคร่รู้

บดันี้เบื้องหน้ำเทวทตูหนุม่มกีลุม่ควนัสเีหลอืงลอยฟุง้ขึ้นมำ ไมเคลิ

กัดนิ้วหัวแม่มือตัวเอง เขำหยดเลือดลงไปในกองไฟ อึดใจก็มีบำงสิ่ง 

เกดิขึ้นกบักลุ่มควนั มนัค่อยๆ ฉำยภำพขึ้น 
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เป็นใบหน้ำของชำยผู้หนึ่ง

“ลูซี่...” ไมเคลิพูดกบัคนในกลุ่มควนั ซึ่งทำงนู้นกต็อบกลบัมำว่ำ

“หมื นั่นใครเหรอ”

‘อ้ำว...ไม่ใช่ลูซี่นี่หว่ำ...’

พอได้เหน็ใบหน้ำชดัๆ แล้ว ไมเคลิพบว่ำนั่นไม่ใช่สหำยรกัของเขำ

“เอ...ไม่ทรำบว่ำมีอะไรให้ข้ำรับใช้รึเปล่ำ ถึงติดต่อมำ” ใบหน้ำ

ของชำยที่อยู่ในกลุ่มควนัถำม

ไมเคลินิ่งไป

“เอ่อ...ลูซี่...ไม่สิ ลูซิเฟอร์อยู่ไหม” เทวทูตสูงสุดเอ่ยด้วยน�้ำเสียง

ไม่มั่นใจ พออกีฝ่ำยได้ยนิเช่นนั้นกท็วนถำม

“ท่ำนลูซเิฟอร์?”

“ออื ใช่แล้ว ข้ำต้องกำรจะคยุกบัหมอนั่นหน่อย” ไมเคลิพยกัหน้ำ

ให้ อกีฝ่ำยหรี่ตำเลก็น้อย รำวกบัก�ำลงัพจิำรณำไมเคลิอยู่ 

และสกัพกัเขำก.็..

“ตำยห่ำแล้ว!? นั่นมนัท่ำนมคิำเอลไม่ใช่เหรอนั่น”

เมื่อไมเคลิรู้ว่ำมคีนจ�ำตนได้กด็ใีจ “ใช่แล้วๆ นี่ข้ำเอง”

แม้จะรู้สกึตงดิๆ กบัค�ำว่ำ ‘ตำยห่ำ’ นั่นกเ็ถอะ...

“ท่ำนยงัไม่ตำย?” อกีฝ่ำยถำมย�้ำ ด้วยสหีน้ำดูไม่อยำกจะเชื่อ

“ข้ำกแ็ปลกใจตวัเองเหมอืนกนั ว่ำแต่ว่ำลูซี่อยู่ไห...?”

“โอ้ววว! นี่มนัข่ำวใหญ่เลยนะเนี่ย ท่ำนมคิำเอลยงัอยู่!” ยงัไม่ทนั

ที่ไมเคลิจะพูดจบ ทำงนู้นกโ็ห่ร้อง “นี่ๆ  ท่ำนจ�ำข้ำได้ไหมขอรบั” 

ค�ำถำมนั้นท�ำเอำเทวทูตสูงสดุของเรำถงึกบัชะงกั

‘ถ้ำตอบไปตำมตรงว่ำ ไม่ได้ จะเป็นอะไรไหมนะ...’

“จะ...จ�ำได้ส”ิ

‘แย่ละ...นี่ข้ำมคิำเอลผู้นี้ เผลอ (?) พูดโกหกไปเหรอเนี่ย’
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“เจ้ำกค็อืหนึ่งใน ‘เนฟิลมิ’ ที่อยู่ข้ำงกำยลูซเิฟอร์ใช่ไหม” เขำเดำ

ส่ง

และมนักด็นัถูกเสยีด้วย

“เย้ววว! ไม่อยำกจะเชื่อเลยว่ำท่ำนมิคำเอลผู้ยิ่งใหญ่จะจ�ำข้ำ  

เอลกิอสผู้นี้ได้ด้วย!” ชำยที่ชื่อเอลกิอสปลำบปลื้ม

‘โอเค...เอลิกอสสินะ ขอบใจเจ้ำมำกเอลิกอส ที่อุตส่ำห์บอกชื่อ 

ตวัเองให้ข้ำฟัง เจ้ำนี่มนัฉลำดสดุๆ ไปเลย’ ไมเคลิชื่นชม (?) ในใจ

“อ่ำ...ข้ำเองก็ดีใจที่ได้เจอเจ้ำอีกครั้งเช่นกันนะ เอลิกอส แต่ว่ำ 

ตอนนี้ข้ำมีเรื่องส�ำคัญมำกที่ต้องบอกลูซิเฟอร์ ช่วยพำเจ้ำนั่นมำคุยกับ 

ข้ำหน่อยได้ไหม” ไมเคลิย�้ำ ส่งผลให้เอลกิอสที่ซึ้งใจอยู่ได้สติ

“อ๊ะ! ดะ...ได้ขอรบั! เดี๋ยวกระผมจะให้ท่ำนตดิต่อคณุเลวอีำธำน

ซึ่งเป็นเลขำฯ ส่วนตัวของท่ำนลูซิเฟอร์นะขอรับ!!!” ว่ำแล้วใบหน้ำของ 

เอลกิอสกห็ำยไป

ไมเคลิได้แต่งงกบัประโยคเมื่อสกัครู่

‘เลวอีำธำน?...เลขำฯ ส่วนตวั?’

ครู่หนึ่งภำพก็เริ่มปรำกฏอีกครั้ง รอบนี้เป็นหญิงสำวผมแดงผู้มี

ใบหน้ำงดงำม เธอคนนั้นจ้องไมเคลิเขมง็

“สวสั...ด”ี ไมเคลิกล่ำวทกัทำยไปตำมมำรยำท และค�ำตอบที่เขำ

ได้รบักค็อื...

“ตำยแล้ววว!!! นั่นท่ำนมคิำเอลมใิช่หรอืคะ!?” หญงิสำวอทุำน

อำกำรเดยีวกบัเมื่อกี้เปี๊ยบเลย

“ใช่...ใช่แล้ว...นี่ข้ำเอง”

“ท่ำนยงัไม่ตำย!!!??” หญงิสำวยงัตกใจไม่หำย

“ข้ำกแ็ปลกใจตวัเอ...” ไมเคลิคดิได้ว่ำตวัเองก�ำลงัจะใช้บทพดูเดมิ

กบัที่ตอบเอลกิอส จงึเงยีบไปครู่แล้วเข้ำเรื่องทนัที
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“อะแฮ่ม ใช่ อย่ำงที่เหน็ ข้ำยงัอยู่ด.ี..ว่ำแต่ลูซเิฟอร์อยู่ไหม” 

หญงิสำวพยกัหน้ำให้ช้ำๆ ดูเธอยงัอึ้งอยู่

“สกัครู่นะคะ เดี๋ยวฉนัจะต่อสำยไปหำลูซี่ให้” เธอตอบ ค�ำว่ำลูซี่

ที่เธอใช้เรยีกลูซเิฟอร์ ท�ำเอำไมเคลิคิ้วกระตกุ

‘ปกติมีแต่ข้ำที่เรียกแบบนั้นได้นี่นำ เพรำะลูซี่ไม่ชอบให้คนอื่นที่ 

ไม่สนิท (สุดๆ) ด้วยเรียก หรือว่ำทั้งคู่จะสนิทกัน?...อืม สงสัยคงเป็น 

เช่นนั้น เพรำะเลวอีำธำนกเ็ป็นหนึ่งในบำปเจด็ประกำรนี่เนอะ’

“ลูซี่จะต้องดใีจมำกๆ แน่เลยค่ะ ที่รู้ว่ำท่ำนยงัอยู่” หญงิสำวแย้ม

ยิ้ม

‘เอ...ท�ำไมข้ำสัมผัสได้ถึงบรรยำกำศแปลกๆ ที่แผ่ออกมำจำก

ตวันำงกนันะ รอบตวันำงมนัดูเป็นสอีมชมพูๆ อย่ำงไรกไ็ม่รู้ ตอนที่นำง

พูดถงึเจ้ำลูซี่...

‘ไม่หรอก...ไม่น่ำจะใช่หรอกมั้ง อย่ำงเจ้ำนั่นน่ะเหรอ...ห ึไม่มทีำง

ซะล่ะ’

ไมเคลิยิ้มแห้งๆ ให้หญงิสำวเบื้องหน้ำ ใจหนึ่งเขำอยำกจะถำมเธอ

ไปเลยว่ำ เธอเป็นอะไรกับลูซี่สหำยเขำกันแน่ แต่คิดดูอีกที ไว้รอถำม 

เจ้ำตวัเองดกีว่ำ

ภำพหญงิสำวหำยไป ไม่กี่อดึใจนั้นกม็ภีำพของชำยคนหนึ่งเข้ำมำ

แทนที่ เป็นชำยหนุ่มผู้มหีน้ำตำคมเข้ม ผมสแีดงฉำน พวกมนัตั้งขึ้นมำ 

มลีกัษณะเหมอืนเปลวไฟ (แต่ดูๆ  แล้วคล้ำยนกัร้องวงเมทลัรอ็กมำกกว่ำ)

จกัรพรรดแิห่งโลกปีศำจ ลูซเิฟอร์

ทันทีที่ภำพปรำกฏ ลูซิเฟอร์ก็จ้องไมเคิลด้วยสีหน้ำอึ้งกิมกี่ จ้ำว

แห่งโลกปีศำจอ้ำปำกค้ำงไปสกัพกั

“งะ...ไง ลูซี่...” ไมเคลิทกัไป ลูซเิฟอร์ตอบมำว่ำ

“ตำยโหงงง!!!! ไมค์กี้นั่นเจ้ำเหรอ!!!”
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‘ตูว่ำแล้ว...’ ค�ำพูดค�ำแรกที่สหำยพูดกบัเขำหลงัจำกไม่ได้เจอกนั

มำเนิ่นนำน ท�ำเอำไมเคลิกมุขมบั

‘ท�ำไมถงึมแีต่คนแช่งให้ข้ำตำยนะ ทั้งตำยห่ำ ตำยแล้ว...ตำยโหง...

‘เอำเข้ำไป...’

“โฮวลีชิต โฮวววลีชิต~ ชิตต!!! ไมค์!? เจ้ำยังไม่ตำยเรอะ!!!”  

ไม่อยำกบอกว่ำ ปฏิกิริยำของท่ำนจักรพรรดิโลกปีศำจนั้นโอเวอร์มำก 

อทุำนแต่ละทนีี่ น�้ำจิ้ม (?) แทบกระเดน็ออกมำ

“ก็...ดีใจที่ได้เจอเจ้ำอีกครั้งนะลูซี่ ว่ำแต่แม่สำวผมแดงเมื่อซักครู่

นี้...”

“รู้รเึปล่ำว่ำเจ้ำหำยไปนำนแค่ไหน! พวกข้ำทั้งหมดหลงนกึว่ำเจ้ำ

ตำยไปแล้วเสยีอกี” ประโยคต่อมำของลูซเิฟอร์ท�ำเอำไมเคลิชะงกั

“ไม่รู”้ ไมเคลิตอบไปตำมตรง และสิ่งที่ได้ยนิกท็�ำเอำเทวทตูสงูสดุ

ถงึกบัหน้ำมดืไปครู่หนึ่ง

“เจ้ำหำยไปเกอืบสองพนัปี”

ไมเคลิแทบเข่ำอ่อน สหีน้ำของเขำซดีลงถนดัตำ “โอ้ พระบดิำ!”

แต่ค�ำอทุำนนั้นชวนให้รู้สกึฮำอย่ำงไรกไ็ม่รู้

“ท่ำนไม่อยู่แล้วไมค์กี้” ลูซเิฟอร์ตอบ

“ข้ำรู้”

“ว่ำแต่เจ้ำหำยไปไหนมำ”

ไมเคลิค่อยๆ เงยหน้ำมองสหำยรกั

“สิ่งสุดท้ำยที่ข้ำจ�ำได้ก็คือ ข้ำจมลงไปในก้นทะเลสำบน�้ำแข็ง... 

จรงิส!ิ แล้วเกเบรยีลล่ะ ตอนนี้บนสวรรค์เป็นยงัไงบ้ำง ตอนนี้พวกรำฟ...” 

ไมค์เคิลร้อนรน ถ้ำมันผ่ำนมำเกือบสองพันปีแล้ว ป่ำนนี้พวกเกเบรียล

คง...

“ใจเยน็ๆ ไมค์กี้ พวกเกเบรยีลน่ะถูกข้ำ รำฟ และรำกูเอลช่วยกนั
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ขับไล่ไปแล้ว เจ้ำนั่นกับอัครเทวทูตสำมตนที่เหลือกลำยเป็นเทวทูต 

ตกสวรรค์ มคีนของเรำบำงส่วนแปรพกัตร์ไปเข้ำร่วมกบัพวกมนั” ลูซเิฟอร์

เล่ำ

“เจ้ำขบัไล่พวกมนัได้ส�ำเรจ็เหรอ” ไมเคลิรู้สกึแปลกใจ

ลูซเิฟอร์พยกัหน้ำให้ ไมเคลิจงึถำมใหม่ 

“แล้ว...” เขำเงยีบไปครู ่ประโยคต่อมำของไมเคลิช่ำงแผ่วเบำ “ได้

ฆ่ำพวกนั้นรเึปล่ำ” 

เมื่อได้ยนิค�ำถำมนั้นจ้ำวแห่งโลกปีศำจกถ็อนหำยใจ

‘เฮ้ออ...ใจดอียู่เสมอเลยนะเจ้ำเนี่ย’ ลูซเิฟอร์คดิ

“ก็อยำกท�ำแบบนั้นอยู่หรอก แต่พวกมันดันหนีไปได้ซะก่อนนี่ส ิ

พูดตรงๆ มนัน่ำร�ำคำญชะมดัเลย รู้ไหมว่ำในรอบพนัปีที่ผ่ำนมำนี้ข้ำกบั

เจ้ำพวกนั้นต้องสู้กันกี่รอบ และทุกๆ ครั้งที่ข้ำได้เปรียบพวกมันก็ชอบ 

ชิ่งหำยไปก่อนเสมอเลย” ลูซิเฟอร์แสดงอำกำรหงุดหงิดชัดเจน ไมเคิล

ได้ยนิเช่นนั้นกน็ิ่งไป

“งั้น...เหรอ” เขำรบัค�ำ ก่อนจะท�ำเป็นครุ่นคดิอะไรสกัอย่ำง

“ว่ำแต่ ไอ้ตวัที่อยูข้่ำงหลงัเจ้ำ มนัคอืตวัอะไรน่ะ” ลซูเิฟอร์ทกั เมื่อ

เหน็เจ้ำหมขีำวมำเดนิด้อมๆ มองๆ อยู่ข้ำงหลงัไมเคลิ

ไมเคลิหนักลบัไปมอง “อ่อ...ข้ำกไ็ม่รู้เหมอืนกนั แต่มนัเป็น ‘คน’ 

ช่วยข้ำเอำไว้น่ะ” 

“ข้ำว่ำดูยงัไงมนักไ็ม่น่ำใช่ ‘คน’ นะ”

“เดี๋ยวนี้เจ้ำตลกขึ้นนะลูซี่”

ลูซิเฟอร์ยิ้มรับ กำรได้เจอสหำยรักที่คิดว่ำตำยไปแล้วอีกครั้งนั้น 

ท�ำให้จกัรพรรดแิห่งโลกปีศำจของเรำอำรมณ์ดขีึ้นเยอะมำก (ปกตแิล้วจะ

คร�่ำเครยีดแต่กบังำน)

“ว่ำแต่ตอนนี้สวรรค์เป็นไงบ้ำง” ไมเคลิถำมต่อ
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“รำฟกลำยมำเป็นผู้ปกครองแทนเจ้ำ ส่วนรำกูเอลนั้นก็เป็นที่

ปรกึษำให้รำฟ”

ไมเคลินิ่งไป

รำฟ...รำฟำเอล กลำยมำเป็นผู้ปกครองแทนเขำอย่ำงนั้นเหรอ  

เช่นนั้นกห็มำยควำมว่ำ...

“กน็ะ พวกเรำคดิว่ำเจ้ำตำยไปแล้วนี่นำ แต่เดี๋ยวพอเจ้ำกลบัมำ

แล้ว รำฟกค็งจะมอบต�ำแหน่งคนื...” ยงัไม่ทนัที่ลูซเิฟอร์จะพูดจบ ไมเคลิ

กพ็ูดแทรก

“ไม่ต้อง...ให้รำฟท�ำหน้ำที่แทนข้ำแบบนั้นต่อไปแหละดีแล้ว” 

สหีน้ำและแววตำของท่ำนเทวทูตสูงสดุดูสงบนิ่ง

“หำ? ท�ำไมเจ้ำถงึว่ำงั้นล่ะ” ลูซเิฟอร์แปลกใจ

ในระหว่ำงที่ลูซเิฟอร์รอฟังค�ำอธบิำยจำกสหำย จู่ๆ กค็ล้ำยกบัว่ำ

มคีนเข้ำมำคยุบำงอย่ำงกบัจกัรพรรดโิลกปีศำจ

“ข้ำจะรบีไปเดี๋ยวนี้แหละ” ลูซเิฟอร์หนัไปตอบคนคนนั้น

“เดี๋ยวเท่ำนี้ก่อนนะไมค์กี้ ข้ำขอไปท�ำธรุะแป๊บนงึ เสรจ็แล้วข้ำจะ

ไปหำเจ้ำเอง” ลูซเิฟอร์บอกไมเคลิ

“อ่อ อมื ได้ๆ” ไมเคลิพยกัหน้ำให้ หมู่ควนัสเีหลอืงค่อยๆ สลำย

ไป ภำพใบหน้ำของลูซเิฟอร์กเ็ช่นกนั

“เอ้อ จรงิส.ิ..ข้ำดใีจที่ได้พบเจ้ำอกีครั้งนะ สหำยข้ำ” ลูซเิฟอร์กล่ำว

พลำงส่งยิ้ม

ไมเคลิยิ้มตอบ “ข้ำเองกเ็ช่นกนัลูซี่...”

แล้วกำรสนทนำกต็ดัไป

บัดนี้อดีตผู้ปกครองแห่งสวรรค์ยืนนิ่งอยู่ภำยในตรอกเปลี่ยวนี้คน

เดยีว (อ่อ มเีจ้ำหมดี้วย) เขำเงยหน้ำมองท้องฟ้ำที่เตม็ไปด้วยหมิะ

และวนิำทตี่อมำเขำก.็..
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“ฮ่ำๆๆ!!!”

ระเบดิหวัเรำะเหมอืนคนบ้ำ ท�ำเอำเจ้ำหมทีี่อยูข้่ำงๆ ถงึกบังงแตก

ไมเคลิดใีจอยู่นั่นเอง ดใีจมำกๆ เลยละ

นั่นกเ็พรำะว่ำ...

“ข้ำเป็นอสิระแล้วววว!!!” ชำยผมทองกู่ร้องเสยีงดงั

“เย้!!! ในที่สดุภำระหน้ำที่อนัแสนจะน่ำอดึอดัและเหนด็เหนื่อยนั้น

ก็ไม่มีอีกต่อไปแล้ว ไม่ต้องนั่งอ่ำนรำยงำนค�ำร้องเรียนของประชำชน  

ไม่ต้องมำนั่งให้เมื่อยก้นเวลำที่ต้องเข้ำประชมุเหล่ำขนุนำง...บดันี้ข้ำเป็น

อิสระแล้ว บัดนี้ข้ำกลำยเป็นไทแล้ว!!! ขอบใจเจ้ำมำกๆ เลยนะรำฟ 

เอ๋ยยย ว้ำกฮ่ำๆๆ!!!” ว่ำแล้วกห็วัเรำะต่อไป

หมดกนั...ภำพลกัษณ์ของจกัรพรรดสิวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่

นี่ถ้ำเกดิว่ำเขำโยกย้ำยส่ำยสะโพกเต้นไปด้วยนี่...

เฮ้อ...ไม่อยำกจะคดิเลย

“เอำละ ตอนนี้เรื่องทกุอย่ำงกเ็คลยีร์หมดแล้ว เรื่องของเกเบรยีล

ก็จบไปแล้ว เรื่องของสวรรค์เองก็เช่นกัน...ถึงเวลำที่ข้ำจะได้ท�ำตำม 

ควำมฝันของข้ำซกัท”ี ไมเคลิก�ำมอืแน่น

ใช่แล้ว...มนัถงึเวลำแล้ว

“มนัถงึเวลำที่ข้ำจะได้หำเมยีซกัท!ี!!”

เทวทูตผู้ยิ่งใหญ่ตะโกนประโยคนี้ออกมำดงัๆ แบบไม่อำยฟ้ำดนิ

ท�ำเอำเจ้ำหมไีด้แต่เหวอ (แม้จะฟังไม่ออกกเ็ถอะ)

“แม้จะเป็นเรื่องน่ำอำยนัก แต่รู้รึเปล่ำว่ำตลอดช่วงระยะเวลำ

หลำยหมื่นหลำยแสนปี...ไม่สิ ยำวนำนกว่ำนั้นอีก เอำเป็นว่ำตลอด 

ชั่วชีวิตของข้ำนั้น ข้ำยังไม่เคยมีควำมสัมพันธ์กับสตรีเพศมำก่อนเลย  

ช่ำงน่ำรนัทดยิ่งนกั เป็นเพรำะต�ำแหน่งและภำระหน้ำที่นั่น!!!”

นี่มนั...หนุ่มซงินี่หว่ำ หนุ่มซงิล้ำนปี (?)
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โถ...จะน่ำสงสำรเกนิไปแล้ว...

“กรอดดด” ไมเคลิขบฟัน เขำก้มมองก�ำปั้นของตวัเองด้วยสหีน้ำ

ขมขื่น เมื่อนกึถงึอดตีอนัน่ำเศร้ำ

ตลอดเวลำที่ผ่ำนมำ เขำทุ่มเททั้งชีวิตให้หน้ำที่กำรงำนมำโดย

เสมอ ไม่มโีอกำสได้สร้ำงสมัพนัธ์กบัเหล่ำสำวๆ เลย (มอียู่ช่วงหนึ่ง ที่เขำ

ถูกหำว่ำเป็นคู่รกักนักบัเจ้ำลูซี่ด้วยซ�้ำ!!!)

“บัดนี้มันไร้แล้วซึ่งภำระเหล่ำนั้น มันถึงเวลำที่ชำยหนุ่มรูปหล่อ

อย่ำงข้ำจะได้มเีมยีแบบคนอื่นเขำซกัท!ี!! เอำละ...ข้ำตดัสนิใจแล้ว” เขำ

หนัไปยงัเจ้ำหมทีี่มองมำทำงนี้อยู่

“เจ้ำ...เอิ่ม...ต่อไปข้ำจะเรียกเจ้ำว่ำ บูบู้” ไมเคิลตั้งชื่อให้เจ้ำหมี

อ้วนเป็นที่เรยีบร้อย ส่วนทำงด้ำนของเจ้ำหมบีูบู้กย็งัคงท�ำหน้ำสบัสนใน

ชวีติเหมอืนเดมิ

“เป็นพยำนให้ข้ำด้วยบูบู้เอ๋ย นบัแต่วนันี้เป็นต้นไปสิ่งแรกที่ข้ำจะ

ท�ำกค็อืกำรหำเมยี!” ว่ำแล้วไมเคลิกก็ระโดดขึ้นไปขี่หลงับูบู้ทนัที

ชำยหนุ่มชี้นิ้วไปที่เส้นขอบฟ้ำ

“ไปกนัเถอะบูบู้” เขำพูดกบับูบู้ด้วยน�้ำเสยีงมุ่งมั่น ซึ่งบูบู้ก.็..

“ง่อววว!!! (ถงึข้ำจะไม่รู้ว่ำเจ้ำเป็นบ้ำอะไรไปแล้ว แต่เจ้ำจะเลี้ยง

ของกนิข้ำอกีใช่ไหม!!!)

“ไปสู่ควำมฝันที่ก�ำลงัรอคอยข้ำอยู่”

“ง่อว!!! (ได้เลย!!! ของกนิก�ำลงัรอคอยข้ำอยู่!!!)”

สิ้นค�ำกล่ำวของทั้งคู่ เจ้ำบูบู้กส็ยำยปีกบนิไปยงัเส้นขอบฟ้ำ

ภารกิจอันยิ่งใหญ่ของไมเคิลได้เริ่มขึ้นแล้ว!!!



2
การพบพานที่สุดแสนจะโรแมนติก

“ข้ามาอยู่นี่ได้ไงเนี่ย” เทวทูตสูงสุดแห่งสวรรค์พึมพำา ขณะ

มองเหล่ำต้นไม้สูงใหญ่มำกมำยที่โอบล้อมเขำอยู่ 

‘จ�ำได้ว่ำข้ำก�ำลังบินไปยังเส้นขอบฟ้ำกับบูบู้เพื่อนยำก เพื่อตำม

หำภรรยำที่หำยตัวไปอยู่นี่นำ (ควำมจริงยังหำไม่เจอต่ำงหำก)’ ไมเคิล 

คดิในใจ เขำหนักลบัมำทำงเจ้ำหมขีำวซึ่งนอนแผ่อยู่

“ฮ่อวววว (แฮ่...ร้อนชะมัด สถำนที่นี้มันอะไรกันเนี่ย...หิวด้วย  

ไม่มแีรงแล้ว)” เจ้ำหมบี่นด้วยน�้ำเสยีงหมดอำลยัตำยอยำก

เมื่อรำวสบิห้ำนำทก่ีอนหน้ำนี้ ในระหว่ำงที่ทั้งคูบ่นิอยูเ่หนอืขั้วโลก

เหนือนั่นเอง พวกเขำก็เผลอทะเล่อทะล่ำบินเข้ำไปในอุโมงค์มิติซึ่งเชื่อม

ต่อกบัอกีดนิแดนหนึ่งเข้ำ (เป็นเวทที่รำฟำเอลสร้ำงเอำไวเ้มื่อนำนมำแล้ว 

แน่นอนว่ำอยู่ในช่วงไมเคลิโดนแช่แขง็)
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บบููเ้ป็นสตัว์อสรูจำกเขตหนำว เมื่อมำเจอสภำพอำกำศที่เปลี่ยนไป

กะทนัหนัจงึปรบัตวัไม่ทนั มนัเกดิอำกำรหน้ำมดืจนร่วงตกลงมำยงัผนืป่ำ

แห่งนี้

“ไหวไหมบูบู้” ไมเคลิถำมเจ้ำหมทีี่ลิ้นห้อยอยู่

เจ้ำหมกีต็อบกลบัมำว่ำ

“ง่อววว (ขอพักซักงีบนะ ในระหว่ำงนั้นเจ้ำก็ไปหำของกินมำให้ 

ข้ำหน่อยละกนั)” พูดเสรจ็กน็อนต่อ

ไมเคลิเกำศรีษะตวัเอง ‘เอำไงดหีว่ำ’

“เดี๋ยวข้ำลองไปเดินดูแถวนี้ก่อนนะ เผื่อเจอทำงออก และถ้ำ

บงัเอญิพบของที่กนิได้กจ็ะเอำมำฝำกละกนั”

แม้จะฟังที่เพื่อนตวัโตของเขำพูดไม่รูเ้รื่อง แต่ไมเคลิกม็นี�้ำใจ คดิถงึ

ผู้อื่นอยู่เสมอ

ว่ำแล้วท่ำนเทพกต็รงเข้ำไปยงัพงไพร เดนิลดัเลำะต้นไม้น้อยใหญ่

ที่ขวำงทำงอย่ำงชำญช�ำนำญ ก่อนจะเงยหน้ำมองดวงตะวนัเพื่อค�ำนวณ

หำทศิ

“อมืๆ ตรงนี้ทศิเหนอืสนิะ” เทวทตูสงูสดุผงกศรีษะให้ตวัเอง สหีน้ำ

เตม็ไปด้วยควำมมั่นใจ เขำเดนิไปตำมเส้นทำงที่ตวัเองคำดกำรณ์เอำไว้

รำวสบิห้ำนำทตี่อมำ

“นั่นไง เจอทำงออกแล้ว” ไมเคิลกระหยิ่มยิ้มย่อง เมื่อเห็นจุดที่

คล้ำยกบัทำงออก

“ข้ำนี่มันเก่งจริงๆ” เขำชื่นชมตัวเองพลำงเดินไปสู่แสงสว่ำงที่ 

รอคอย และในที่สดุ!

“หืม...เจ้ำมำอยู่ตรงนี้ได้ยังไงบูบู้” ชำยหนุ่มแปลกใจเมื่อเห็น 

เจ้ำหมขีำวตวัเดมินอนอยู่ตรงหน้ำ

บูบู้เงยหน้ำขึ้นมำมองไมเคิล ก่อนจะกลับลงไปนอนต่อแบบไม่
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สนใจอะไร

“...”

ไมเคลิเอ๋อไปแวบหนึ่ง

“เอำใหม่ๆ” ว่ำแล้วท่ำนเทพกเ็ดนิกลบัเข้ำไปในป่ำต่อ ยี่สบินำที

ต่อมำเขำกม็ำโผล่ ณ จดุเดมิกบัที่เจ้ำบูบู้นอน

“...” ชำยหนุ่มได้แต่เงียบ สีหน้ำที่เคยเต็มไปด้วยควำมมั่นใจ  

เริ่มฉำยแววบำงอย่ำง 

เขำเดนิกลบัเข้ำไปในป่ำใหม่อกีเป็นรอบที่สำม และกเ็หมอืนเดมิ...

โผล่มำเจอบูบู้อกีครั้ง

“ไม่...นะ” เทวทูตผู้ยิ่งใหญ่กล่ำวเบำๆ 

พอบูบู้เหน็ดงันั้นจงึหนัมำพูดกบัไมเคลิด้วยน�้ำเสยีงงวัเงยีว่ำ 

“ง่อววว? (เจ้ำท�ำอะไรของเจ้ำน่ะ เดนิวนไปวนมำท�ำไม)”

เจอบูบู้ทกัเท่ำนั้นแหละ

“ม่ำยยย~” ไมเคลิถงึกบักรดีร้อง

“นี่ข้ำก�ำลงัหลงทำงเหรอเนี่ย!...ตำย ตำยแน่ๆ อย่ำบอกนะว่ำข้ำ

ต้องติดอยู่ในป่ำอำถรรพ์นี้ไปตลอดกำล ทั้งๆ ที่ยังคงหำเมียไม่ได้?... 

ไม่นะ ไม่ ไม่เอำเด็ดขำด ข้ำจะไปหำเมีย!!! ข้ำจะไม่ยอมติดแหง็กอยู ่

ในนี้” ดเูหมอืน (อดตี) ท่ำนจกัรพรรดสิวรรค์ของเรำจะคลั่งเป็นที่เรยีบร้อย

ไมเคลิวิ่งไปหำเจ้ำหมทีี่ก�ำลงันอนขึ้นอดื

“เลกินอนได้แล้วบบูู!้!! ตื่นขึ้นมำ แล้วรบีพำข้ำออกไปจำกที่นี่ซะ!”

บูบู้ตอบรบัเขำด้วยกำรเปลี่ยนไปนอนตะแคงแล้วหนัก้นมำให้

“บูบู้ววว!!!” ไมเคลิเขย่ำร่ำงเพื่อนตวัโต

“...”

ไร้ปฏกิริยิำตอบสนองใดๆ อำรมณ์ของบูบู้ๆ ในตอนนี้คงจะรำวๆ 

‘ช่ำงเอง็ไมเคลิ...ตูจะนอน!’
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ท่ำนเทพจงึค่อยๆ กลบัมำนั่งเรยีกสตทิี่หำยไป

“ใจเย็นๆ สิ เรำคือมิคำเอลเชียวนะ เรำจะแสดงภำพลักษณ์ที่ 

น่ำอนำถออกมำไม่ได้เดด็ขำด” เขำสูดลมหำยใจลกึๆ พยำยำมท�ำสมำธ ิ

และในตอนนั้นเอง...

“หมื?” มแีววประหลำดใจผดุขึ้นมำทำงสหีน้ำของไมเคลิ

เมื่อกี้นี้มนัเสยีงอะไร

“เจ้ำได้ยนิเสยีงนั่นไหมบูบู้” เขำหนัไปถำมเจ้ำหมี

“...” บูบู้ไม่ตอบ ท�ำให้ไมเคลิต้องหนัมำตอบกบัตวัเองแทน

“ไม่ผิดแน่นอน...” ไมเคิลลุกขึ้นยืน เพ่งสมำธิจดจ่อไปยังเสียงที่

ได้ยนิ เสยีงที่ไพเรำะรำวกบัเสยีงภูตก�ำลงัขบัขำนบทเพลง

และเหมอืนกบัร่ำงกำยมนัขยบัไปเอง ชำยหนุ่มเดนิกลบัเข้ำไปใน

ป่ำอกีรอบ ไปตำมเสยีงเพลงที่ดงัแว่ว เสยีงนั้นค่อยๆ ชดัขึ้นเรื่อยๆ 

เดนิไปได้สกัระยะ เขำกช็ะงกัฝีเท้ำ จ้องมองพุม่ไม้ที่บงัอยูต่รงหน้ำ 

รับรู้ได้เลยว่ำด้ำนหลังพุ่มไม้นี้ต้องเป็นเจ้ำของเสียงอันไพเรำะนั่นแน่ๆ  

เช่นนั้นแล้วไมเคลิจงึเปลี่ยนเป็นค่อยๆ คลำนเข้ำไปหำ

เขำยื่นหน้ำออกจำกพุ่มไม้ช้ำๆ 

ภำพที่ปรำกฏคอื ภำพทะเลสำบอนังดงำม แต่ควำมงดงำมนั้นกลบั

เทยีบไม่ได้แม้แต่เศษเสี้ยวของสิ่งที่ไมเคลิจ้องอยู่

เป็นหญงิสำวคนหนึ่ง เธอก�ำลงัเล่นน�้ำอยู่ในทะเลสำบดงักล่ำว 

เสยีงเพลงที่ดงัอยู่นั้นท�ำให้รู้ว่ำเธอเป็นคนร้อง 

น่ำแปลกที่ควำมจรงิแล้วเธอเพยีงแค่ฮมัเพลงเบำๆ แต่ไมเคลิกลบั

ได้ยนิมนัชดัเจน

รำวกบัพระเจ้ำ (ซึ่งไม่อยู่แล้ว) ชกัพำให้เขำมำพบกบัเธอ

เสียงเพลงของเธอเปี่ยมไปด้วยควำมสุขสันต์ เฉกเช่นเดียวกับ

ใบหน้ำงดงำมนั้น



35THE APEX PREDATOR

เธอดูสนกุสนำนกบักำรเล่นน�้ำ

ไมเคลิจ้องเธอตำไม่กะพรบิ เขำถงึกบัอ้ำปำกค้ำง

ใช่...เธอสวย...สวยมำกๆ 

และที่ส�ำคญั

ฟุบบบ!!!! ไมเคิลรีบดึงศีรษะของตัวเองกลับเข้ำมำในพุ่มไม้ 

ดวงตำเขำเบกิกว้ำง ร่ำงกำยสั่นเทิ้มไปหมด ปำกยงัคงอ้ำค้ำง

‘โอ้วววส์!!! ท่ำนพ่อ! เมื่อกี้ข้ำเห็นอะไร เมื่อกี้ข้ำเห็นผู้หญิงโป๊ 

ใช่ไหม!’ ไมเคลิโวยวำยกบัท่ำนพ่อ (ที่หำยไป) ของเขำในใจ

ใช่...เธอคนนั้นก�ำลงัเล่นน�้ำอยู่ในสภำพเปลอืยเปล่ำ ไม่ส.ิ..

ต้องเรยีกว่ำอำบน�้ำถงึจะถูก

เทวทูตผู้ยิ่งใหญ่เกอืบจะร้องออกมำด้วยควำมตื่นเต้น (?) ดทีี่เขำ

เอำมอืปิดปำกตวัเองเอำไว้ได้ทนั

ไมเคิลค่อยๆ ยื่นคอออกไปมองอีก เพื่อให้แน่ใจว่ำไม่ได้ตำฝำด 

เมื่อได้เหน็ร่ำงของหญงิสำวผูง้ดงำมที่อำบน�้ำอยู่ เขำกแ็ทบจะหยดุหำยใจ

ชำยหนุ่มดึงคอกลับมำในพุ่มไม้อีกครั้ง มือที่ปิดปำกเอำไว้เพื่อ 

กนัเสยีงร้องยงัคงสั่นระรกิ และสิ่งที่เขำคดิอยู่ในตอนนี้กค็อื...

โอ้ว

โอ้ววว

โอ้วววส์!!!!!!

‘มันอะไรกันนะ มันอะไรกั๊น!!! สตรีเพศนี้มันงดงำมและวิเศษ 

ขนำดนี้เชยีวเรอะ!!! โอ้ว พระเจ้ำ! ไม่ส ิ โอ้ว ท่ำนพ่อ!!! ท�ำไมท่ำนถงึ 

ไม่เคยบอกข้ำเรื่องนี้มำก่อน!!!’

สตสิตงัไปหมดแล้ว

‘ยอดเยี่ยม ช่ำงยอดเยี่ยมจรงิๆ!!!’ เขำยงัคงเป็นบ้ำต่อไป ขณะ

รบัรู้ได้ถงึเลอืดก�ำเดำที่เริ่มจะไหลรนิ
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ชำยหนุ่มจะย้อนกลบัไปดูอกีเป็นรอบที่สำม แต่แล้วกฉ็กุคดิได้ว่ำ 

สิ่งที่เขำท�ำอยูน่ั้นเป็นเรื่องไม่ด ี(เสี่ยงคกุด้วย) ตวัเขำซึ่งกค็อื เทวทตูสงูสดุ 

ผู้ถอืเป็นตวัแทนแห่งควำมดงีำมไม่ควรจะท�ำเช่นนั้น

‘มนัเป็นเรื่องที่ผดิ มนัเป็นบำปมหนัต์! ข้ำจะท�ำมนัไม่ได้เดด็ขำด!’

ไมเคลิสะบดัหน้ำเรยีกสตสิตงัที่เพิ่งเตลดิไปให้กลบัคนืมำ

และพอเขำรู้สกึตวั...

“เฮ้อออ” เขำกถ็อนหำยใจเบำๆ สหีน้ำและแววตำกลบัมำเคร่งขรมึ

ตำมเดมิ

ไมเคลิค่อยๆ ขยบัปำก

“แต่อีกซักครั้งคงไม่เป็นไรหรอกมั้ง โอกำสแบบนี้ไม่มีอีกแล้ว”  

สิ้นค�ำ กแ็หวกพุ่มไม้ไปดูอกีรอบด้วยสหีน้ำที่ดูเคร่งขรมึ

น่ำเสยีดำยที่...เธอไม่อยู่แล้ว

ชิ้ง! มเีสยีงบำงอย่ำงดงัขึ้นมำจำกด้ำนหลงัของเทวทูตผู้ยิ่งใหญ่

ท่ำนเทพที่จ้องทะเลสำบใสสะอำดตรงหน้ำอยู่ค่อยๆ หันกลับมำ 

แล้วพบกบัคมดำบสเีงนิวำวซึ่งจ่อเขำอยู่

ส่วนผู้ที่ถอืดำบคอื...

“มีอะไรจะสั่งเสียไหมคะ...เฮนไตซัง (คุณโรคจิต)” หญิงสำวผู้

งดงำมที่เมื่อกี้ยงัอำบน�้ำอยู ่กล่ำวกบัเขำด้วยน�้ำเสยีงเยน็ยะเยอืก มอืขวำ

ของเธอถอืดำบจ่อคอหอยไมเคลิ มอืซ้ำยขยบัเสื้อขึ้นมำบงัเรอืนร่ำงตวัเอง

เอำไว้

ไมเคลิกลนืน�้ำลำย นยัน์ตำสเีขยีวน�้ำทะเลของเขำประสำนกนักบั

นยัน์ตำสแีดงฉำนของอกีฝ่ำย

เขำครุ่นคดิอยู่ประมำณ 0.2 วนิำทวี่ำจะพูดอะไรออกไปดี

‘ขอโทษตรงๆ เลยดกีว่ำ’

“เอ่อ...ขอโทษนะ แหะๆ” ว่ำแล้วกส่็งยิ้มหล่อเหลำชวนกระชำกใจ
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ไปให้เธอ เป็นรอยยิ้มที่ไม่ว่ำผู ้หญิงคนไหนเห็นเป็นต้องทรุดทุกรำย  

รอยยิ้มที่ท�ำเอำสำวๆ น้อยใหญ่มำกมำยต้องเกบ็เอำไปเพ้อฝัน

หญงิสำวที่อยูต่รงหน้ำตอบรบัรอยยิ้มนั้นอย่ำงอบอุน่ ด้วยกำรเตะ

ก้ำนคอของเขำ

‘เมื่อกี้ก่อนจะหลับ ข้าได้เห็นอะไรไปนะ...คุ้นๆ เหมือนจะ

เป็นสวรรคบ์้ำนเก่ำ’ ไมเคลิเทวทูตผู้เปน็ตวัแทนแห่งควำมดงีำมทั้งหลำย

ทั้งปวงพูดกับตัวเองในใจ บัดนี้เขำโดนมัดมือมัดเท้ำ ห้อยหัวต่องแต่ง 

อยู่บนต้นไม้

ท่ำนเทพพยำยำมนกึถงึเหตกุำรณ์อนัน่ำประทบัใจ (?) ก่อนหน้ำนี้ 

น่ำเสยีดำยที่มนัช่ำงเลอืนรำง

ท่ำทำงตอนโดนเตะ ศีรษะเขำจะไปกระแทกกับก้อนหินแถวนั้น 

เข้ำ สงัเกตได้จำกที่มนัปูดนูนขึ้นมำ

“เห...พ่อรูปหล่อคนนี้น่ะเหรอ ที่แอบดูมิสึกิจังอำบน�้ำ” น�้ำเสียง

อ่อนหวำนท�ำให้ไมเคิลซึ่งล่องลอยไปกับควำมคิดของตัวเองอยู่ได้สต ิ 

เขำหรี่ตำเลก็น้อยเมื่อเหน็สตรนีำงหนึ่งยนือยู่เบื้องหน้ำ

เธอดูเหมือนหญิงสำวที่อำยุรำวยี่สิบปีกว่ำๆ มีผมสีขำวอมฟ้ำ

อ่อนๆ เช่นเดียวกับสีของน�้ำแข็ง หน้ำตำจัดว่ำสะสวยเอำกำร หุ่นก ็

อวบอั๋นเย้ำยวน นยัน์ตำสเีทำของเธอก�ำลงัมองมำที่เขำ

ไมเคลินิ่งไปครู่หนึ่ง

“ก็...ไม่รู้หรอกนะว่ำเจ้ำเป็นใคร แต่ช่วยพำข้ำลงไปหน่อยได้ไหม 

โดนห้อยอยู่แบบนี้มนัเริ่มจะรู้สกึมนึๆ ยงัไงกไ็ม่รู้” ไมเคลิขอควำมเหน็ใจ

อกีฝ่ำยหวัเรำะเบำๆ 

“ฮ่ะๆๆ คงต้องถำมมิสึกิจังดูก่อนนะคะ” ว่ำแล้วเธอก็หันไปหำ 

ผู้หญงิอกีคน ซึ่งนั่งท�ำหน้ำบึ้งอยู่ด้ำนหลงัถดัออกไปไม่ไกล
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เป็นคนที่เตะก้ำนคอเขำนั่นเอง

“ดูเหมอืนเจ้ำตวัจะอำรมณ์บูดสดุๆ เลย...หำยำกนะเนี่ยที่มสิกึจิงั

จะเป็นแบบนี้” หญิงสำวผมสีน�้ำแข็งพึมพ�ำพร้อมกับช้อนแขนขึ้นมำ 

กอดอกตัวเองเอำไว้ ส่งผลให้หน้ำอกหน้ำใจขนำดมหึมำของเธอที่อยู่ 

ตรงหน้ำไมเคลิพอดแีทบจะล้นทะลกั แต่...

“มสิกึจิงั?” ชำยหนุ่มทวนค�ำ ก่อนจะเหลอืบมองหญงิสำวที่นั่งอยู่ 

มองผ่ำนภูเขำไฟ (?) เบื้องหน้ำไปแบบไม่สนใจอะไรเลย และวนิำททีี่ได้

เหน็ใบหน้ำของผู้หญงิชื่อมสิกึ ิควำมทรงจ�ำอนัเลอืนรำงกค็่อยๆ กลบัมำ

เด่นชดัขึ้นเรื่อยๆ 

มสิกึอิยู่ในชดุ...ซึ่งไมเคลิกไ็ม่รู้จะเรยีกมนัว่ำ ชดุอะไรด ี (เขำเรยีก

ชดุญี่ปุน่ประยกุต์ครบัท่ำนเทพ) ผมยำวสลวยของเธอเป็นสนี�้ำตำลอมแดง 

ง่วนอยู่กับกำรเช็ดคมดำบสีเงิน นัยน์ตำสีแดงโลหิตของเธอจ้องเขม็งมำ

ที่เขำ

สหีน้ำของเธอดูหงดุหงดิอยู่พอสมควร

ไมเคลิค้ำงไปประมำณสำมวนิำทคีรึ่ง ก่อนครำง “...โอ”

“ว่ำยังไงมิสึกิจำง จะปล่อยพ่อหนุ่มคนนี้ลงมำไหมเอ่ยยย เขำดู

น่ำสงสำรออกน้ำ” ผู้หญงิที่ยนือยู่ตรงหน้ำไมเคลิตะโกนถำม ซึ่งไมเคลิก็

ยิ้มให้มสิกึ ิท่ำนเทวทูตของเรำต้องกำรจะสื่อว่ำ

‘เค้ำขอโทษน้ำ~’

แต่มนักลบัท�ำให้อกีฝ่ำยรู้สกึหมั่นไส้เสยีมำกกว่ำ

“หึ...” มิสึกิไม่ตอบ เธอเพียงแค่แค่นเสียง ก่อนจะลุกขึ้นเดินไป

หำกลุ่มคนที่อยู่ใกล้ๆ 

“กต็ำมนั้นแหละ เสยีใจด้วยนะคะ คกิๆ” หญงิสำวที่มสีผีมคล้ำย

น�้ำแขง็หวัเรำะเบำๆ ก่อนจะเดนิไปรวมกบัทำงพวกมสิกึ ิปล่อยให้ไมเคลิ

ได้แต่ห้อยหวัต่องแต่งแบบนั้นต่อไป
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“เฮ้ จะไม่ปล่อยข้ำลงไปจริงๆ เหรอ” ไมเคิลร้องถำม ซึ่งทำง 

ฝ่ำยนู้นเพยีงแค่หนัมำมองเขำครู่หนึ่ง ก่อนจะกลบัไปคยุกนัต่อ

เป็นกลุ่มคนห้ำคน โดยรวมมิสึกิกับผู้หญิงอึ๋มคนนั้นด้วยแล้ว 

ประกอบด้วยชำยสำมคนหญิงอีกสองคน ชำยสำมคนนี้มีคนวัยลุงหนึ่ง 

วยัรุ่นหนึ่ง น่ำจะอำยปุระมำณสบิแปดสบิเก้ำปีได้ และอกีคนที่ภำยนอก

ดูรุ่นรำวครำวเดยีวกบัไมเคลิ 

‘ดจูำกพวกสมัภำระที่วำงเอำไว้นั่นแล้ว เป็นคณะเดนิทำงงั้นเหรอ’ 

ไมเคลิคดิในใจ ก่อนจะกลบัมำจ้องมสิกึต่ิอ ฝ่ำยหญงิสำวที่เหมอืนจะเริ่ม

รู้สกึได้ถงึสำยตำคกุคำมกห็นัมองมำที่เขำ

ไมเคลิยิ้มให้ (อกีแล้ว) ครำวนี้เทวทูตหนุ่มยิ้มแบบโชว์ฟันด้วย

ทั้งๆ ที่ไม่ได้แปรงมนัมำเกอืบสองพนัปี

มสิกึขิมวดคิ้ว หญงิสำวท�ำเป็นไม่สนใจรอยยิ้มนั่น

“เฮ้ออ...สงสยัจะยงัโกรธอยู่แฮะ” ไมเคลิถอนหำยใจ 

“มสิกึจิงั...สนิะ” เขำแอบยิ้มเลก็น้อย

“ว่ำแต่จะลงไปยังไงเนี่ย ชักจะหน้ำมืดแล้วซิ” ชำยหนุ่มเงยคอ 

มองเชอืกที่มดัเท้ำเขำเอำไว้ ซึ่งถูกผูกกบักิ่งไม้ขนำดใหญ่ด้ำนบน

ท่ำนเทพพยำยำมออกแรงดิ้น ผลก็คือตัวเขำเพียงแค่ส่ำยไปมำ 

กลำงอำกำศ

“สภำพดูไม่ได้เลยนะ”

กกึ! ไมเคลิชะงกั

‘เสยีงนี้มนั...’

ละอองแสงมำกมำยปรำกฏขึ้นที่เบื้องหน้ำชำยหนุม่ผมทอง อดึใจ

เดยีวพวกมนักร็วมตวักนัเป็นร่ำงของคนคนหนึ่ง ในวนิำททีี่ไมเคลิได้เหน็

ใบหน้ำของคนคนนั้น กเ็บกิตำกว้ำงด้วยควำมตกใจ

“เจ้ำ!?”
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“ดูจากแผนที่แล้ว ถ้าขึ้นเหนือไปอีกราวๆ สิบไมล์ก็จะถึง

เมอืงเวเลยีส” หนึ่งในคณะเดนิทำงพูด ก่อนจะชี้นิ้วไปยงัทศิดงักล่ำว

คนคนนี้มชีื่อว่ำ จงัโก้ เป็นปีศำจที่มอีำวโุสที่สดุในกลุ่ม

“อีกสิบไมล์เลยงั้นเหรอ...ผมว่ำพวกเรำควรจะรีบหน่อยนะ” เด็ก

หนุ่มที่ดูจะอำยนุ้อยที่สดุในกลุ่มให้ควำมเหน็

“อือ ใกล้ถึงเขตพวกก็อบลินแล้วด้วย ถ้ำเป็นไปได้พวกเรำใช้ 

ทำงอ้อมดไีหม” ครำวนี้เป็นเสยีงของชำยหนุ่มอกีคน

“ฉันไม่เห็นด้วยค่ะ คุณเคนริว มันกินเวลำเกินไป ถ้ำพวกเรำใช้

ทำงอ้อมคงต้องนอนค้ำงในป่ำนี้แล้วละ” หญงิสำวสดุอึ๋มผู้มผีมสคีล้ำยคลงึ

กบัน�้ำแขง็บอก ชำยหนุ่มที่ชื่อเคนรวิขมวดคิ้วเลก็น้อย

“แม่นำงยูกพิูดถูก กำรใช้ทำงอ้อมมนัเสี่ยงเกนิไป” จงัโก้เหน็ด้วย 

ฝ่ำยเคนริวได้ยินเช่นนั้นก็หันไปถำมหญิงสำวคนสุดท้ำยในกลุ่ม ที่ยัง 

ไม่ได้แสดงควำมเหน็ใดๆ 

“มสิกึจิงัมคีวำมเหน็ว่ำยงัไง”

“...” หญิงสำวเจ้ำของเรือนผมสีน�้ำตำลแดงหลับตำลงรำวกับใช้

ควำมคดิ ครู่หนึ่งเธอกล็มืตำอกีครั้ง

“พวกเรำจะใช้เส้นทำงเดิมค่ะ” ค�ำตอบของเธอนั้นดูรำวกับเป็น 

ค�ำตดัสนิ

ทุกคนพยักหน้ำรับทรำบ แม้แต่เคนริวที่ไม่เห็นด้วยยังต้องจ�ำใจ

ยอมรบั

เพรำะเธอเป็นผู้น�ำในกำรเดนิทำงครั้งนี้นั่นเอง

“แล้วมสิกึจิงัจะท�ำยงัไงกบัคณุผมทองคนนั้นเหรอ” ยูกถิำม

“ข้ำว่ำปล่อยมนัไว้นี่ ให้เป็นอำหำรของพวกสตัว์อสูรดกีว่ำ” เคนรวิ 

กล่ำว ดูเหมอืนเขำจะหมั่นไส้มหำเทพของเรำอยู่พอสมควร

“เรำจะพำเขำไปด้วยค่ะ ถงึแม้ว่ำเขำจะเป็นคนไม่ด ี(โรคจติด้วย) 
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แต่กำรปล่อยเขำไว้แบบนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่สมควรท�ำ...” เสียงของมิสึกิ

ค่อยๆ เงยีบลง เมื่อเธอหนักลบัไปมองต้นไม้ต้นที่เคยห้อยชำยหนุม่โรคจติ

คนนั้นเอำไว้

ใช่...เคย

เพรำะว่ำเขำหำยไปแล้ว

“เฮ้ย! มนัหำยไปไหนวะ!? เมื่อตะกี้ยงัอยู่เลยนี่!!!” เคนรวิร้อง

“สงสัยจะหนีไปแล้ว เอำไงดีมิสึกิจัง” ยูกิหันไปถำมผู้น�ำคณะ 

เดนิทำง

มสิกึเิดำะลิ้นขดัใจ

“ไปตำมหำเขำค่ะ อกีสบิห้ำนำทใีห้กลบัมำรวมกนัที่นี่” พูดเสรจ็ 

มสิกึกิเ็ดนิออกไปทนัท ีโดยไม่รอฟังค�ำท้วงของสมำชกิคนอื่นๆ 

 

“เวทบังตาสินะ” ไมเคิลเอ่ย ขณะมองเหล่าคณะเดินทาง 

ตรงหน้ำที่ส่งเสยีงเอะอะโวยวำยกนั

ทั้งๆ ที่ก็ยังอยู่ที่เดิมแท้ๆ แต่กลับไม่มีใครเห็น พวกนั้นทั้งหมด 

พำกนัวิ่งผ่ำนเขำไป ท�ำรำวกบัเขำเป็นเพยีงอำกำศธำตุ

“แน่นอน ถ้ำไม่ใช่พวกระดบัสงูจรงิๆ ไม่มทีำงมองเหน็หรอก” ชำย

ที่เป็นคนสร้ำงเวทบงัตำตอบ

เขำเป็นชำยหนุ่มสวมเสื้อเชิ้ตแขนยำวสีด�ำ ทับด้วยเสื้อกั๊กสีแดง 

มีใบหน้ำหล่อเหลำคมสัน นัยน์ตำนั้นคมกริบรำวกับเหยี่ยว เรือนผม 

ของเขำเป็นสีแดงสดซึ่งตั้งชันเหมือนทรงผมนักร้องวงเมทัลร็อก และม ี

ออร่ำน่ำเกรงขำมแผ่ออกมำรอบตวั 

เขำกค็อืหนึ่งในมหำบำปเจด็ประกำร

ตวัแทนแห่งควำมหยิ่งผยอง

ผู้ที่ครั้งหนึ่งเคยยกตนเสมอพระเจ้ำ และสร้ำงควำมหวำดหวั่น 
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มำแล้วทั้งสำมโลก

เทวทูตตกสวรรค์ตนแรก

นำมของเขำผู้แสนจะยิ่งใหญ่นั่นกค็อื

จกัรพรรดแิห่งโลกปีศำจ องค์ลูซเิฟ...

“ลูซี่” ไมเคลิกล่ำว

“...”

เมื่อท่ำน...จักรพรรดิแห่งโลกปีศำจได้ยินนำมที่สหำยรักเอ่ยนั้น 

กน็ิ่งไป

“เจ้ำเป็นอะไรรึเปล่ำ” ไมเคิลถำมซ�้ำเมื่อเห็นว่ำลูซี่...หมำยถึง 

ลูซเิฟอร์ยงัคงนิ่งเป็นรูปปั้น

รำวสำมวนิำทตี่อมำจกัรพรรดปิีศำจผู้ยิ่งใหญ่กถ็อนหำยใจเบำๆ 

“เปล่ำหรอก กแ็ค่แบบว่ำ...จู่ๆ ข้ำกเ็กดิมคีวำมรู้สกึสงสำรตวัเอง

ขึ้นมำน่ะ ที่เจ้ำยังมีชีวิตอยู่ ทั้งๆ ที่ก่อนจะมำนี่ข้ำยังดีใจอยู่เลยแท้ๆ”  

ลูซเิฟอร์บอกด้วยน�้ำเสยีงและสหีน้ำหม่นหมอง

ไมเคลิขมวดคิ้วคล้ำยกบัไม่เข้ำใจในสิ่งที่สหำยรกัพูด

“ว่ำแต่เจ้ำหำข้ำเจอได้ยงัไงเนี่ย” ไมเคลิถำม

“รำกูเอลจับสัมผัสของเจ้ำได้ คำดว่ำที่ก่อนหน้ำจับไม่ได้คงเป็น

เพรำะว่ำเจ้ำจ�ำศีลอยู่แหง” ลูซิเฟอร์ตอบ พลำงหันมำมองหน้ำสหำย 

ผมทองของตน

ผู้ปกครองโลกปีศำจคลำยเวทบังตำออก ไม่จ�ำเป็นต้องใช้มันอีก

ต่อไป เพรำะตอนนี้เหลอืเพยีงแค่พวกเขำ

“แล้วพวกนั้นไม่มำด้วย?” อดีตจักรพรรดิแห่งสวรรค์แอบน้อยใจ

นดิๆ ที่สหำยเก่ำอกีสองคนของเขำไม่มำด้วย

ลูซเิฟอร์ส่ำยหน้ำ

“ควำมจริงก็อยำกมำนะ แต่บังเอิญว่ำดันมีเรื่องยุ่งยำกขึ้นมำ 
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ซะก่อน เพิ่งเกดิสดๆ ร้อนๆ เลยด้วย” จ้ำวปีศำจตอบ น�้ำเสยีงดูจรงิจงั

อย่ำงเหน็ได้ชดั ท�ำเอำไมเคลิสงสยั

“เกิดอะไรขึ้น” เทวทูตสูงสุดเริ่มรู้สึกไม่ดี เหมือนกับว่ำภำยใน 

หวัของตวัเองก�ำลงัจะระเบดิออกมำ เขำได้ยนิเสยีงตบุๆ ดงัก้องอยใูนนั้น

และสิ่งที่อีกฝ่ำยบอกคือ “มีคนขโมยผลแห่งต้นไม้ต้องห้ำมออก

ไปน่ะ”

ไมเคลิเงยีบ

“ดทู่ำจะเป็นเรื่องส�ำคญัมำกจรงิๆ ด้วย” เทวทตูผมทองกล่ำวด้วย

สหีน้ำสงบนิ่ง เขำพยำยำมระงบัควำมเจบ็ปวดในหวัที่ทวคีวำมรนุแรงขึ้น

เรื่อยๆ 

“แต่ข้ำกม็เีรื่องส�ำคญัมำกๆ จะบอกเจ้ำเหมอืนกนัลูซี่” เขำหนัไป

ประสำนสำยตำกบัสหำยผมแดง ซึ่งอกีฝ่ำยกร็อฟังอย่ำงตั้งใจ

ไมเคลิค่อยๆ ขยบัปำกบอกลูซเิฟอร์ว่ำ

“เมื่อไหร่เจ้ำจะช่วยปล่อยข้ำลงมำซกัท ีรู้ไหมว่ำถูกห้อยหวัแบบนี้

มนัทรมำนนะ”




