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รุ่งอรุณของนำักล่า I

- Propaganda -

ก่อนอื่นเลย ผมขอออกตัวว่าผมไม่ใช่สตอลเกอร์...
ผมคือ เอรูเทีย ลูซิอำ ไบร์เวลลัส แวมไพร์ผู้มีเกียรติ 

และสมุนรับใช้ที่ซื่อสัตย์ของอดีตจอมมำร ต�ำแหน่งของผมน่ำ
จะเพยีงพอท�ำให้มสีทิธิแ์อบโดดเรยีนมำส่องกล้องส�ำรวจควำม
ปลอดภัยเจ้ำนำยได้โดยชอบธรรม

ท�ำไมถึงเพิ่งมำประสำทตอนนี้ ทั้งๆ ที่รู้จักกันมำเกิน 
คร่ึงปีกไ็ม่เหน็จะห่วงใยเป็นพเิศษน่ะหรอืครบั...ผมมคี�ำตอบให้

เอำละ...เรำจะเบนกล้องส่องทำงไกลรุน่พเิศษจำกเซลรคิ
ที่เพิ่งจะสัปหงกหัวโขกโต๊ะท�ำให้กล่องดินสอของตนกระจำย
รอบทศิทำงชัว่ครำว เพือ่นๆ ของเขำชนิแล้ว และเขำมโีรเซเลีย 
คอร์วินัสอยู่ข้ำงๆ ทุกอย่ำงจะเรียบร้อยดี

ทน้ีีเมือ่ผมหมนุกล้องไปทำงทศิเหนอื และกดองศำต�ำ่ลง
จนเห็นระเบียงยำวที่ทอดสู่ประตูใหญ่อำคำรเรียนสำยสำมัญ 
ไปจนถึงสวนและหอสมุด คุณจะเห็นกลุ่มบุคคลไม่คุ้นตำใน
เครื่องแบบสีขำวแดงยืนประจ�ำกำรทั่วไปหมด

ถึงหลำยๆ คนจะท�ำตัวตำมสบำย คนผมสีเขียวตรงนั้น
กินโดนัตสตรอว์เบอร์รี ผู้หญิงตัวสูงนอนแผ่บนสนำมหญ้ำ  
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อีกคนท�ำทีเป็นจีบแม่บ้ำนสำวหัวเรำะกันครื้นเครง แต่ทุกคนที่
ผมเพิง่มองผ่ำนกล้องส่องทำงไกลล้วนมำจำกสมำคมผูก้ล้ำแห่ง
แสงสว่ำง

ตอนนี้เจ้ำนำยของผมถูกล้อมอยู่ในดงทุ่นระเบิด....
อ้อ! วำงใจได้ครับ ยังไม่มีใครรู้ควำมลับสุดยอดว่ำเขำ

เป็นอดีตจอมมำร ผู้กล้ำเหล่ำนี้ (ซึ่งมีผู้กล้ำฝึกหัดที่ยังสอบ
ระดับสูงสุดไม่ผ่ำนปนมำเกินครึ่ง) มำที่วิทยำลัยฟอร์นเบิร์ก
ตำมค�ำสั่งรัฐบำลเพื่อจับตำดูและค้นหำว่ำใครคืออดีตจอมมำร 
พวกเขำไม่มทีัง้หลกัฐำนหรอืพยำน ได้แต่พึง่พำข่ำวลอืทีห่น่วย
ข่ำวกรองของบ้ำนผมพิสูจน์แล้วว่ำยังไม่มีมูล 

ผมรูส้กึว่ำพวกเขำมำดกัรอตำมโรงเรยีนคล้ำยกบัหวงัจะ
เหน็พิรุธสกัอย่ำง แต่ไม่แน่ใจว่ำตำมหำอะไรอยู ่เพรำะพวกเขำ
เพ่นพ่ำนเตม็ไปหมดนีเ่อง ชมรมวจิยัจอมมำรจงึต้องยกเลกิกำร
ฝึกประธำนชมรม และกำรประชุมเย่ียงจอมมำรกบัลกูสมนุไป
ก่อน

เรำงดใช้กระจกเชื่อมมิติชั่วครำว และนั่งคุยกันในห้อง
ชมรม กำงแผนที่ โปสเตอร์ กับหนังสืออ้ำงอิงอย่ำงที่มนุษย์
ปกติท�ำกัน ชมรมของเรำโด่งดังอยู่แล้วตั้งแต่งำนวัฒนธรรม
และวิชำกำร ยิ่งได้กระแสจำกมหกรรมกีฬำเมื่อเดือนที่แล้ว 
ยิ่งเป็นที่สนใจหนักเข้ำไปอีก

ทุกช่วงพกัหรือหลงัเลกิเรยีน เมือ่สมำชิกชมรมสกัคนอยู่
ในห้อง มักจะมีผู้กล้ำหรือผู้กล้ำฝึกหัดสนใจเข้ำมำส�ำรวจห้อง
ชมรมเสมอ บำงคนถึงกับเข้ำมำปักหลักนั่งคุยเป็นล�่ำเป็นสัน
เล่ำประสบกำรณ์ของตัวเองอย่ำงออกรส อัซรำเอลกับเคย์เลน
จดข้อมูลแล้วยัดใส่แฟ้มเอำไว้เผื่อเรำจะได้ใช้ท�ำงำนในอนำคต

ตอนนีเ้รำยงัไม่ต้องกงัวลเรือ่งผูก้ล้ำนกัเพรำะพวกเขำยงั
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อยู่ห่ำงจำกข้อเท็จจริงมำกเหลือเกิน และกำรมีพวกเขำใน
วิทยำลัยเป็นเรื่องดี ปีศำจอื่นไม่กล้ำบุกเข้ำมำสุ่มสี่สุ่มห้ำแน่ๆ 
ผมตกลงกับครอบครัวไว้แล้วว่ำจะแค่คอยดูควำมเคลื่อนไหว
เฉยๆ ทว่ำหำกผู้กล้ำหรือปีศำจต่ำงถิ่นมีทีท่ำคุกคำมเซลริค
เมื่อไร ผมจะพำตัวเขำไปกบดำนที่คฤหำสน์ไบร์เวลลัสทันที  
ไม่ว่ำเขำจะเห็นด้วยหรือไม่

“กระโตกกระตากมากไปเดีย๋วคนอืน่จะสงสัยนะ เอรเูทยี” 

เซลริคบอกผมไว้อย่ำงนั้น “หมู่นี้พ่อแม่ฉันกับโรสก็กังวลจน

โทรศัพท์มาหาแทบทุกวันเลย”

ข่ำวปีศำจโจมตีมนุษย์และเผ่ำพันธุ์อ่ืนถ่ีขึ้นเรื่อยๆ จน
แพร่กระจำยควำมกังวลให้มนุษย์อื่นๆ และกลุ่มพันธมิตรแห่ง
แสงสว่ำง 

รูปแบบศึกครั้งใหม่ไม่เหมือนเดิม จำกที่ปีศำจเคยบุกมำ
ดุจคลื่นยักษ์ถำโถมในครั้งเดียวอย่ำงเปิดเผย ครำวนี้พวกเขำ
ลอบโจมตีอย่ำงเงียบเชียบและรวดเร็ว กว่ำจะรู้ตัวว่ำเกิดอะไร
ขึ้นก็สำยเกินไปเสียแล้ว

เมืองขนำดเล็กและขนำดกลำงของมนุษย์ในเซลิโอเน ่
สี่เมือง เอลฟ์สองเมืองถูกท�ำลำยรำบคำบในชั่วข้ำมคืน ไม่มี 
ผูร้อดชวีติ ซำกศพ หรอืวญิญำณไว้ให้ดตู่ำงหน้ำ สิง่ทีห่ลงเหลอื
อยู่เบื้องหลังคือซำกปรักหักพังและสิ่งที่คล้ำยกับต้นไม้สีขำว

ภำพบ้ำนเรอืนท่ีพงัทลำยและต้นไม้สขีำวเผยแพร่ผ่ำนสือ่
ต่ำงๆ ทั่วเซลิโอเน่ แต่ไม่ว่ำจะรวมผู้เช่ียวชำญมำสักกี่คน ก็
อธิบำยไม่ได้แล้วว่ำต้นไม้สีขำวคือต้นอะไร และยังไม่มีใครรู้วิธี
ท�ำลำยมันอีกต่ำงหำก

ต้นไม้ประหลำดมีปรำณในตัวเองสูงลิบและจะเริ่มยิง
ปรำณโจมตีทันทีท่ีถกูคกุคำม ทมีงำนรฐับำลและพนัธมติรแห่ง



10    ผมนำ่ะหรือคำืออดีตจอมมาร!  เล่ม 7 รุ่งอรุณของนำักล่า

แสงสว่ำงจึงท�ำได้เพยีงจับตำดแูละศกึษำห่ำงๆ ไม่กล้ำลงมอืใดๆ 
ทั้งสิ้นจนกว่ำจะมีข้อมูลมำกกว่ำนี้

ผูใ้หญ่ในตระกลูไบร์เวลลสัไม่แน่ใจว่ำมนัคอือะไรเช่นกนั 
แต่อีกไม่ช้ำเรำน่ำจะสืบหำค�ำอธิบำยจำกสำยข่ำวในหอคอย 
สิบสำมยอดได้

นอกจำกเรื่องวุ่นวำยท้ังนอกและในงำนมหกรรมกีฬำจะ
ท�ำให้ผู้กล้ำเข้ำมำประจ�ำกำรรกัษำควำมปลอดภยัในรัว้โรงเรยีน
แล้ว ก็ยงัท�ำให้หลกัสตูรของทกุสถำบนักำรศกึษำเพิม่วชิำบงัคบั
เข้ำมำอีกหนึ่งวิชำ

ปศ 101 ปีศาจศึกษา

วิชำว่ำด้วยข้อสันนิษฐำน บทสรุปกำรส�ำรวจและทฤษฎี
เก่ียวกับปีศำจ วธิกีำรแยกแยะพวกเขำออกจำกมนษุย์ รำยนำม
เผ่ำพันธุ์ที่ปลอดภัย ต้องพิจำรณำ และเป็นอันตรำย

แค่เงีย่หฟัูงผมกไ็ด้ยนิเสยีงอำจำรย์พเิศษทีส่มำคมผูก้ล้ำ
ส่งมำสอนวิชำใหม่ให้นักเรียนปีสอง สำยสำมัญผ่ำนกระจก
หน้ำต่ำงห้อง 2A ออกมำถึงต้นไม้ซึ่งเป็นที่ก�ำบังชั้นดีของผม

“จำกทีผ่มพดูทัง้หมดสรปุได้ว่ำ ปีศำจทัง้มวลอำศยัอยูใ่น
ซีกตะวันตกของเซลิโอเน่ แม้ไม่มีก�ำแพงหรือรั้วกั้นใดๆ ก็มี
ปรำกำรธรรมชำติคือแนวเขำเกรย์โซลที่มีควำมยำวกว่ำร้อย
กิโลเมตร” อำจำรย์หนุ่มทีย่นืวำดแผนทีเ่ซลโิอเน่อยูบ่นกระดำน
ไม่ใช่อำจำรย์หน้ำเดิม แต่ก็ถือเป็นคนคุ้นหน้ำคุ้นตำ...

ใครจะรู้ว่ำโชคชะตำจะกลั่นแกล้ง ท�ำให้ทำยำทผู้กล้ำ
โครว์ วำริอสัลงชือ่มำสอนพเิศษและจบัตำดูวทิยำลยัฟอร์นเบร์ิก
ด้วยตัวเอง

แค่คิดย้อนกลับไปผมยังจ�ำเสียงร้องโหยหวนด้วยควำม
กลัวขึ้นสมองของเซลริค เรมิงตัน เจ้ำนำยที่รักของผมได้ดี  
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ผู้กล้ำไร้ใบประกำศและเซนส์สัมผัสอมนุษย์เอ่ยอย่ำงแสนมี
น�้ำใจว่ำ

“ไหนๆ ก็ต้องออกจากเมืองไปท�างาน ฉันก็น่าจะเลือก

เมอืงใกล้ๆ จะได้พาเวนดีม้าด้วย อกีอย่างมาทีฟ่อร์นเบร์ิกแหละ 

ดีที่สุด มีทั้งรุ่นน้องที่น่ารักอย่างรัสเซลล์ มีทั้งน้องชายอย่าง

นาย ฉันจะได้สบายใจไงว่าพวกนายจะปลอดภัย”

อยำกจะยกมอืสำธนุบัถอืน�ำ้ใจจรงิๆ...แต่ว่ำคณุโครว์...ยิง่
คุณใจดีกับเซลริคและพวกผมมำกเท่ำไร ผมเกรงว่ำท้ำยที่สุด
มันจะจบไม่สวยส�ำหรับเรำทั้งสองฝ่ำยนะครับ 

โดยส่วนตวัผมถูกชะตำกบัเขำ โครว์เป็นมนษุย์ทีน่่ำสนใจ 
แต่ว่ำถ้ำต้องเลอืกข้ำง ผมกเ็ลอืกข้ำงเซลรคิอยูด่ ีแม้จะไม่อยำก
สู้กับคนฝีมือระดับนั้นก็ตำม

ตอนนีเ้ซลรคินัง่ตวัเกรง็แขง็โป๊กอยู่กบัเก้ำอ้ี เครือ่งเขยีน
ท่ีกระจัดกระจำยเต็มพื้นกลับมำอยู่บนกระเป๋ำดินสอบนโต๊ะ
เรียบร้อยดังคำด สีหน้ำอดีตจอมมำรดูพะอืดพะอมชอบกล 
สงสัยค�ำสำปจะเล่นงำนเขำอีกแล้ว...

ควำมทุกข์ของเซลริคและร่ำงกลับชำติมำเกิดของอดีต
จอมมำรทุกรุ่น มีสำเหตุมำจำกค�ำสำปที่จอมมำรตนปัจจุบัน
ร่ำยใส่เขำไว้เมื่อชิงบัลลังก์ส�ำเร็จ

เขำจะไม่ฉลำด ขำดสมอง ไร้บริวำรและหนทำงรุ่งเรือง 
ค�ำสำปจะกัดกินเขำจนตำยหำกเขำไม่คิดจะสู้กับมัน

ถึงจะสำปไว้รุนแรงจนไม่น่ำมีทำงรอด แต่ก็เกิดช่องโหว่
ขึ้นบ่อยครั้งเพรำะว่ำอดีตรำชินีตำมมำช่วยคนรัก เมื่อทรรำช
ไร้พ่ำยกลับมำเกิดใหม่ค�ำสำปจึงไม่สมบูรณ์

แวมไพร์รุ่นเดียวกับพ่อแม่ของผมเขียนบันทึกเล่มหนึ่ง
ซ่อนไว้ในคฤหำสน์ ทุกหน้ำกระดำษเก่ำแก่บันทึกประวัติ 
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ลักษณะ กำรใช้ชีวิต และควำมตำยของจอมมำรแต่ละรุ่น ทั้ง
ที่ถูกค้นพบและหำยไปจำกควำมทรงจ�ำของโลกโดยสิ้นเชิง

ตัวผมเกิดเมื่อหน่ึงร้อยแปดสิบเจ็ดปีก่อน ไม่ทันยุค
ทรรำชไร้พ่ำย แต่อยู่ร่วมยุคสมัยกับร่ำงกลับชำติมำเกิดตั้งแต่
รุ่นที่สิบห้ำเป็นต้นมำ 

ผมไม่เคยพบอดตีจอมมำรรุน่ทีส่บิห้ำถงึสบิเจด็ แต่คนที่
ผมได้พบคือ รุ่นที่สิบแปด เฮลูซิน เดียร์รีล

เฮลูซินเป็นอดีตจอมมำรทรรำชไร้พ่ำยรุ่นแรกที่ได้รับ 
กำรเลี้ยงดูและเติบโตในควำมดูแลของสมุน แวมไพร์ตระกูล
ไบร์เวลลสัรบัหน้ำทีด่แูลเขำตัง้แต่เป็นเดก็ทำรก จดัเวลำฝึกฝน
และให้กำรศึกษำเขำอย่ำงเต็มที่ 

ตอนแรกผมไม่ชอบเขำเลย...แต่พอถกูยดัเยยีดให้ช่วยเขำ
ท�ำงำนไม่กีค่รัง้ รอยยิม้อวดเขีย้วเสน่ห์ซกุซนกแ็ทรกซมึเข้ำมำ
ล้ำงสมองผมส�ำเร็จ ผมเป็นเพือ่นกบัเขำในทีส่ดุ เขำโตแซงหน้ำ
ผมไปอย่ำงรวดเร็ว และชอบท�ำตัวเป็นพี่ชำยทั้งที่อำยุน้อยกว่ำ
ผมตั้งเยอะ

น่ำเสยีดำยทีเ่รำไม่อำจเป็นเพือ่นกนัได้ตลอดไป ครอบครวั
ของผมร้องไห้ระงมเมือ่เขำถกูมนษุย์หมำป่ำกดั ตอนนัน้เฮลซูนิ 
อำยุสิบห้ำปี เขำยังไม่ ‘ตื่น’ ในฐำนะอดีตจอมมำร และด้วย
ควำมทีร่่ำงกำยอ่อนแอตำมค�ำสำป เขำจงึกลำยเป็นมนษุย์หมำป่ำ 
และไม่อำจอยู่กับเรำได้อีก 

เขำออกจำกคฤหำสน์ไปใช้ชีวิตตำมล�ำพัง ตำมกฎของ
แวมไพร์และมนุษย์หมำป่ำเรำไม่ได้รับอนุญำตให้ติดต่อกับเขำ
ในพืน้ทีข่องเรำอกี และเฮลซูนิจะไม่ได้รบัอนญุำตให้พบแวมไพร์
จนกว่ำจะผ่ำนกำรฝึกฝนควบคมุพลงัและสญัชำตญำณเสยีก่อน 

เรำรู้แค่เขำย้ำยไปหลำยเมืองและไปลงเอยที่ด่ำนเขี้ยว
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มรณะ ผมไม่เคยรู้ข่ำวอีกเลยจนกระทั่งวันที่มณีจันทรำของ 
แม่ผมดับแสงลง เป็นกำรแจ้งว่ำอดีตจอมมำรเสียชีวิตแล้ว

อำจเป็นเพรำะผมเป็นเพื่อนของเฮลูซิน ยิ้มและหัวเรำะ
กบัเขำมำมำก เขำเป็นครฝึูกดำบและคู่ซ้อมคนแรกของผม ผม
ถึงอยำกจะสัมผัสช่วงเวลำแห่งมิตรภำพอีกครั้ง หรือบำงที...
อำจจะเป็นเพรำะผมรูสึ้กผดิท่ีตวัเองไม่พยำยำมรักษำมิตรภำพ
ให้เหนียวแน่นกว่ำนั้น 

มีวิธีต้ังหลำยร้อยอย่ำงที่ผมน่ำจะใช้ลอบไปพบกับเขำได้ 
บำงครั้งผมก็ควรจะช่ำงหัวกฎบ้ำง ถ้ำมันจะท�ำให้ผมได้พบกับ
เพื่อนสนิทของผมอีกสักครั้ง...ถ้ำผมไม่หวำดกลัวที่จะออกไป
เผชญิกับมนุษย์และหมำป่ำ บำงทผีมอำจจะช่วยเขำได้ และเขำ
อำจจะไม่ต้องตำยอย่ำงทุกข์ทรมำน 

ผมไม่มีข้อแก้ตัวให้แก่ควำมขลำดเขลำของตัวเอง จึง
สำบำนไว้หน้ำหลุมศพของเขำว่ำ ครำวหน้ำถ้ำได้เจอกันอีกผม
จะเป็นเพือ่นท่ีดกีว่ำท่ีเคย และจะเป็นก�ำลงัให้เขำล้ำงค�ำสำปให้
จงได้

ทว่ำ...ไม่รู้ท�ำไมผมจึงคลำดกับร่ำงอวตำรอดีตจอมมำร
เสมอ แม้กระทั่งตอนที่ครอบครัวผมได้ดูแลเขำอีกครั้ง ผมไป
หำเขำ มองอยู่ห่ำงๆ แต่ท�ำควำมรู้จักตรงๆ ไม่ได้  ช่วงเปลี่ยน
ผ่ำนจำกวยัเดก็สูว่ยัรุน่พลงัแวมไพร์ของผมไม่มัน่คง ผมกระหำย
เลอืดง่ำยมำก ถ้ำอยูใ่กล้พอจะคยุกบัเขำได้ผมอำจจะลงเอยด้วย
กำรขย�้ำคอเขำแทน

พอผมข้ำมวยัเดก็เข้ำสูว่ยัรุน่อย่ำงสมบรูณ์ อดตีจอมมำร
รุ่นที่ยี่สิบห้ำ ไทรอลล์ เลสเตอร์ ก็สิ้นลมไปแล้ว

ผมไม่ได้เจออดีตจอมมำรอีกเลยหลำยสิบปี และได้พบ
เขำอกีครัง้ในวทิยำลยัฟอร์นเบร์ิกทีผ่มเจตนำปลกีตวัออกมำใช้
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ชีวิตอย่ำงสงบ
ผมบรรยำยควำมยนิดีตอนทีไ่ด้พบหน้ำ เซลรคิ เรมงิตนั 

ในฐำนะอดีตจอมมำรเป็นค�ำพูดไม่ถูก ผมได้พบกับเพื่อนและ
เจ้ำนำยคนส�ำคญัอกีครำ แม้เขำจะจ�ำอดีตไม่ได้กไ็ม่เป็นไร ผม
เข้ำใจควำมรู้สึกของโรเซเลีย...

เรำต่ำงก็เคยปล่อยให้เขำหลุดมือไปแล้ว จึงไม่อยำกให้
ประวัติศำสตร์ซ�้ำรอย

ผมจะภักดีกับเขำจนลมหำยใจสุดท้ำย ไม่ใช่เพรำะเขำ
เป็นเจ้ำนำยหรือผู้มีพระคุณกับครอบครัวเพียงอย่ำงเดียว แต่
เพรำะเขำเป็นเพื่อนของผมทั้งในอดีตและปัจจุบัน

“เฮ้! นำยคนบนต้นไม้นั่นน่ะ! ลงมำเดี๋ยวนี้นะ!” เสียง
ขรมของชำยคนหนึ่งดังจำกโคนต้นไม้

โอ๊ะโอ๋...ถูกจับได้ซะแล้ว จะท�ำยังไงดี ควรจะเผ่นหรือ 
แก้ตัวเนียนๆ อืม...ยอมลงไปแล้วแก้ตัวดีๆ แล้วกัน ผมตั้งใจ
แล้วนี่ว่ำวันนี้จะมำคอยระวังภัยให้เซลริคแบบมนุษย์ธรรมดำ 
ไม่มีดำบประจ�ำตัว ไม่มีค้ำงคำว

ผมกระโจนลงมำข้ำงล่ำง ซ่อนกล้องส่องทำงไกลไว้ใน
กระเป๋ำเป้นักเรียน แล้วท�ำทีเป็นหำวหวอดใหญ่ คนที่ยืนหน้ำ
ยักษ์ใส่ผมคือ ผู้ชำยตัวโตไหล่หนำใหญ่เหมือนหมีภูเขำ เขำ
สวมเครื่องแบบคล้ำยทหำรสีด�ำ มีตรำดำบพิฆำตมังกรบนอก
เสื้อ และมีกลิ่นคำวเลือดโชยคลุ้ง สมแล้วที่สวมชุดบอกยี่ห้อ 
‘นักล่าปีศาจ’

อ้อ! พอเห็นคุณหมีภูเขำเลยนึกได้ว่ำผมลืมพูดถึงคณะ
บุคคลที่ไม่ควรละเลยอีกกลุ่ม ผมไม่ค่อยกังวลกับผู้กล้ำหรอก
ครับ พวกเขำมีปรัชญำกำรท�ำงำนอย่ำงชอบธรรมจึงค่อนข้ำง
เปิดเผยโปร่งใส ไม่เหมือนกบัคู่ตรงข้ำมทีเ่ป็นเหมอืนอีกด้ำนหนึง่
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ของเหรียญเดียวกัน
นักล่าปีศาจ ตำมล่ำและฆ่ำปีศำจรวมถึงอสูรอันตรำย

ตำมแต่ได้รับกำรว่ำจ้ำง มีรำยได้เสริมคือกำรขำยชิ้นส่วนหรือ
ผลิตผลจำกอวัยวะอสูรที่ตนปรำบได้ แน่นอนว่ำถ้ำมีกำร
ทดสอบระดบัจรยิธรรม กว่ำครึง่ของคนในวงกำรนีค้งตกระนำว

โชคดีที่กฎหมำยเซลิโอเน่ระบุว่ำนักล่ำจะล่ำได้แต่ปีศำจ
และอสรูท่ีมรีำยนำมเฉพำะบคุคล หรอืเผ่ำพนัธุใ์นประกำศของ
รัฐบำลเท่ำนั้น และยังมีโควตำว่ำล่ำได้เท่ำไรในกรณีที่อสูรเป็น
อันตรำยแต่จ�ำเป็นต่อระบบนิเวศวิทยำ นักล่ำจะไม่เคำรพกฎ
และเป็นนกัล่ำเถือ่นกไ็ด้ แต่กำรลงทะเบยีนกบัรฐับำลกลำงเป็น
ผลดีมำกกว่ำ เพรำะจะได้รับทั้งใบอนุญำต สิทธิพิเศษในกำร
ซื้อขำยสินค้ำที่เกี่ยวข้องกับสำยงำน และยังได้รับค่ำหัวของ
ปีศำจตำมที่ประกำศไว้ด้วย

คนส่วนใหญ่หันมำท�ำอำชีพนี้เพรำะประวัติด่ำงพร้อย
ท�ำงำนนักสู้ในวงกำรอื่นไม่ได้ แต่ก็มีส่วนน้อยที่ยึดเป็นธุรกิจ
ครอบครัวอย่ำงตระกูลเก่ำของเทลก้ำ

พอปีศำจต่ืนตัว นักล่ำเลยเคลื่อนไหวตำมไปด้วย 
เนือ่งจำกก�ำลงัคนของผูก้ล้ำอย่ำงเดยีวอำจจะไม่พอ ทำงกำรจงึ
คัดนักล่ำฝีมือดี ประวัติและควำมประพฤติดีมำร่วมตรวจสอบ
ตำมวิทยำลัยและชุมชนอีกแรง

“นีไ่อ้หนุม่ ขึน้ไปนอนกลำงวนับนต้นไม้ แกไม่มีเรียนเรอะ  
แล้วท�ำไมแต่งตัวอย่ำงกบัคนโรคจติ” คุณหมภีเูขำถำมเสยีงแขง็ 
จ้องแว่นตำด�ำ ผ้ำพันคอ และเสื้อโค้ตกันลมของผมอย่ำงไม่
วำงใจ

“ผมรู้สึกไม่สบำยเท่ำไหร่น่ะครับ ผมขี้หนำวเลยต้องพัน
ผ้ำพันคอ แล้วผมแพ้แสงแดดเลยต้องสวมแว่นตำด�ำกับพกร่ม
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กันรังสียูวีครับ”
“วันหลังเลือกสีผ้ำพันคอให้มันสดใสหน่อย ด�ำๆ ทั้งตัว

ฉันก็นึกว่ำมีพวกถ�้ำมองนักเรียน ว่ำแต่ท�ำไมไม่ไปนอนห้อง
พยำบำล” คิว้หนำเป็นป้ืนขมวด ทีจ่รงิแล้วเขำดนู่ำกลวัน้อยกว่ำ
ท่ีผมคดิไว้นิดหน่อย และดทู่ำทำงเขำจะสมัผสักลิน่แวมไพร์ของ
ผมไม่ได้

จรงิๆ นะครบัทกุคน ผมเป็นมงัสวริตั ิไม่ล่ำเหยือ่เพือ่เสพ
เลือด เลยไม่ค่อยมีกลิ่นอำยเหมือนคนอ่ืน แล้วก็เพรำะผม
ฝึกฝนตัวเองมำหลำยสิบปีถึงได้มั่นใจมำกว่ำต่อให้ยืนอยู่หน้ำ
นักล่ำหรือผู้กล้ำก็จะไม่มีใครจับผมได้

ผมเสียท่ำตอนท่ีควำมลับแตกกับเทลก้ำนี่แหละ ผมยัง
ดใีจเลยทีเ่ธอเลกิเป็นนกัล่ำแล้ว ไม่เช่นนัน้ผมคงได้นอนอกเป็น
รูโบ๋ที่พื้นตั้งแต่พบหน้ำกันครั้งแรก

“ตอบสิ ท�ำไมไม่ไปห้องพยำบำล” คู่สนทนำเร่งผม
“อ๋อ...คือมันเต็มครับ ผมว่ำจะมำพึ่งห้องพยำบำลสำย

สำมัญ แต่ล้ำจนทนไม่ไหว เลยขอปีนขึ้นต้นไม้ไปนอนหน่อย”
“มำจำกป่ำหรือไง ถึงเห็นต้นไม้ดีกว่ำม้ำนั่ง ไปนอนใน

สวนก็ยังเข้ำท่ำกว่ำ” ขี้สงสัยสมเป็นมืออำชีพแฮะ 
ผมยิ้มสุภำพแล้วแก้ตัวด้วยท่ำทีอำยนิดๆ ว่ำ “ผมก็มำ

จำกเฮอริเชยีจริงๆ ท่ีบ้ำนมสีวนเลยเคยตวั ขอโทษทีท่�ำให้ตกใจ
นะครับ”

“เฮ้อ! ว่ำแล้ว นิสัยเก่ำน่ะระวังไว้หน่อยเถอะไอ้หนู ที่นี่
ไม่ใช่แคว้นที่มีต้นผลไม้เป็นทิวให้ปีนเล่นนะ ยิ่งตอนนี้ทุกคน
พยำยำมจับผิดพฤติกรรมเดก็นกัเรยีนอยู ่ระวงัไว้เถอะ” นกัล่ำ
ร่ำงใหญ่บ่นเหมือนกับผมท�ำให้เขำเสียเวลำ โอ๊ะ...ถุงที่เขำถือ
อยูใ่นมอือกีข้ำงเป็นถงุขนมปังของโรงอำหำรนีน่ำ มกีลิน่ขนมปัง
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สลัดไก่โชยออกมำด้วย ผมคงขัดเวลำรับประทำนอำหำรเช้ำ
ของเขำ

“ขอโทษครับ ผมจะระวัง”
“อือ ไปได้แล้ว” เขำโบกมือไล่ แต่แล้วก็เรียกผมไว้ 

“เดี๋ยวๆ ไอ้หนุ่ม”
“ครับผม?”
“ห้องประชำสัมพันธ์ไปทำงไหน”
“ชั้นหนึ่งตึกสำยสำมัญ สุดทำงเดินทิศเหนือครับ”
“ขอบใจ”
ผมได้ยินเสียงกรอบแกรบของกระดำษเสียดสีกันจึงอด

ลอบมองไม่ได้ คุณหมีภูเขำหันหลังเดินบ่ำยหน้ำไปทำงห้อง
ประชำสัมพันธ์พร้อมกับควักกระดำษที่พับสี่ทบไว้ออกจำก
กระเป๋ำ จังหวะที่เขำคลี่กระดำษ ผมก็เห็นตัวหนังสือท่ีเขียน
อยู่บนนั้นด้วยลำยมือตัวกลมๆ ของเด็กผู้หญิงท่ีผมน่ำจะรู้จัก 
แต่ใครเขียนอำจจะไม่ส�ำคัญเท่ำชื่อในกระดำษที่อ่ำนได้ชัดเจน
ด้วยสำยตำแวมไพร์ว่ำ

‘เทลก้า วาเลนเซีย ปี 2 ห้อง C สายแปรธาตุ’

เสยีงออดบอกเวลาเลกิคาบเรยีนดงัขึน้ อาจารย์คนใหม่
ถอนหำยใจอย่ำงเสยีดำย แล้วปิดสมุดโน้ตทีร่่ำงเนือ้หำเลกเชอร์ 
เอำไว้

“วันนี้คงต้องพอแค่นี้ก่อนนะครับ ทุกคน”
“ว้ำ...เสียดำยจัง” “นั่นสิฮะ ก�ำลังสนุกเลย” “ไม่เคยคิด

มำก่อนว่ำกำรเรียนจะสนุกได้ขนำดนี้” “อำจำรย์ไปอยู่ไหนมำ
ตลอดชวีติน้อยๆ ของหนคูะ” นกัเรยีนห้อง 2A ส่งเสยีงประท้วง
เซ็งแซ่
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เซลริค เรมิงตันกลั้นหัวเรำะเต็มที่ ทั้งเพรำะไม่คิดว่ำ
เพื่อนร่วมชั้นของเขำจะเกิดอุบัติกำรณ์รักเรียนได้ขนำดนี้ และ
แทบไม่อยำกเชือ่ว่ำพีช่ำยทีต่นรูจ้กัมำนำนอำจจะท�ำอำชพีครไูด้
รุ่งพอๆ กับงำนผู้กล้ำ

โครว์ วำริอัส ยิ้มหวำน พอถูกบังคับให้โกนหนวดเครำ 
หวีผมดีๆ และสวมเครื่องแบบสมำคมผู้กล้ำ เขำก็ดูน่ำเชื่อถือ
ขึน้ทนัตำ แม้เซลริคกบัโรเซเลยีจะยงัลบภำพเขำสวมเสือ้กล้ำม
กำงเกงย้วยๆ นอนเกำพุงในวันหยุดออกไปจำกใจไม่ได้ก็ตำม

“อย่ำเสียใจไปเลยครับ เรำจะเจอกันอีกทีวันพฤหัส มี
เวลำอีกสองวันผมจะให้กำรบ้ำนไว้ให้หำยคิดถึงแล้วกัน”

ครำวนี้เสียงเฮกลำยเป็นเสียงโห่ ถึงชอบเรียนก็ไม่ได้
หมำยควำมว่ำจะชอบกำรบ้ำนเสมอไป โครว์ส่งชีตให้นักเรียน
เวียนแจกจนครบ

เซลริคท�ำหน้ำย่นทันทีที่เห็นว่ำชีตขำวๆ แท้จริงแล้วเป็น 
กระดำษพับครึ่ง พอกำงเต็มที่แล้วใหญ่กว่ำที่เห็นถึงสองเท่ำ 
ข้ำงในพมิพ์แผนทีภ่มูปิระเทศมหำทวปีเซลโิอเน่โซนตะวนัตกไว้

“กำรบ้ำนท่ีผมจะให้คอื ทกุคนต้องกลบัไปทบทวนเนือ้หำ
ท่ีสอนไปวันนี้ แล้วก็สรุปต�ำแหน่งหน้ำด่ำนทั้งสิบสองแห่ง
ระหว่ำงแดนปีศำจกับดินแดนของเรำ ผมเขียนโจทย์ไว้แล้วว่ำ
ต้องระบุรำยละเอียดอะไรบ้ำง โจทย์อีกข้ออยู่ด้ำนหลังนะครับ 
แนะน�ำให้รีบท�ำคืนนี้เลยตอนที่ควำมรู้ยังสดๆ ติดสมอง”

เสียงโห่ค่อยๆ ลดลงเมื่อทุกคนเห็นว่ำกำรบ้ำนไม่ยำก
อย่ำงที่คิด

“มีใครสงสัยอะไรอีกไหมครับ” โครว์เอ่ยด้วยยิ้มพิมพ์ใจ 
นักเรียนหญิงหลำยคนมองเขำด้วยตำเป็นประกำยเหมือนได้
เห็นหนุ่มในฝัน เซลริคอยำกจะเตือนเพื่อนจริงๆ ว่ำหนุ่มที่เห็น
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ยืนหล่ออยู่หน้ำห้องนั่นน่ะ นอกจำกอำยุจริงมำกกว่ำหน้ำตำ
แล้ว ยังเป็นพ่อหม้ำยที่มีลูกสำวอำยุเจ็ดขวบคนหนึ่งด้วยนะ!

เมื่อไม่มีค�ำถำมอีก โครว์ก็อวยพรให้ทุกคนโชคดี คำบ 
ต่อไปเป็นคำบว่ำงส�ำหรับท�ำกิจกรรมชมรม นักเรียนส่วนใหญ่
จึงรีบเก็บกระเป๋ำเพื่อจะได้ไม่ต้องแวะมำหยิบของอีกตอนพัก
กลำงวัน

เซลริคเก็บของช้ำกว่ำเพื่อนเลยยังร้ังท้ำย เขำสะดุ้งเมื่อ
มือใหญ่ของชำยหนุ่มขยี้ผมเขำแรงๆ อย่ำงหมั่นเขี้ยว “เรียก 
อาจารย์โครว์ ซิ!”

“พี่โครว์เล่นอะไรครับ...”
“ก็แหม...นำยยังเรียกรัสเซลล์ว่ำอำจำรย์เลยนี่นำ ค�ำก็

อำจำรย์ สองค�ำก็อำจำรย์ หมอนั่นต่ำงหำกที่อำยุสมกับเป็นพี่
พวกนำยจรงิๆ” โครว์เอ่ยเสยีงเลก็เสยีงน้อยอย่ำงไม่รกัษำมำด

“อำจำรย์เขำเป็นอำจำรย์มำแต่แรกแล้วนี่ฮะ ผมไม่เคย
รู้จักเขำนอกสถำบันกำรศึกษำมำก่อนสักหน่อย”

“ช่ำงปวดร้ำวนกั ฉนักแ็ค่อยำกให้นำยเรยีกว่ำอำจำรย์สกั
ครั้ง” โครว์ท�ำท่ำจะหยิบผ้ำเช็ดหน้ำมำซับน�้ำตำป้อยๆ

เซลริคไม่ทันตอบโต้ก็ได้ยินเสียงฝีเท้ำ เสียงกรี๊ดกร๊ำด
ของหนุม่สำววยัรุน่ ตำมด้วยเสยีงรวัชัตเตอร์กล้องถ่ำยภำพ เขำ
ยัดของใส่กระเป๋ำแล้วรีบถอยกรูดไปอยู่ข้ำงๆ โรเซเลียทันที 

“มำแล้ว...”
“อะไรมำ” ผู้กล้ำถำม และสะดุ้งสุดตัวเกือบท�ำกล่อง

ชอล์กหล่นแตกเม่ือประตูห้องเคลื่อนออกจำกกัน แล้วเห็นว่ำ
ข้ำงนอกมีนักเรียนแทบทุกสำขำและทุกช้ันปียืนอัดกันแน่น
อย่ำงกับตำมกรี๊ดดำรำ

จะว่ำไป...บอกว่ำดำรำก็ไม่ผิดนักหรอก...
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“อย่ำเพิ่งถ่ำยภำพนะคะ ตอนนี้ยังอยู่นอกเวลำงำนค่ำ” 
เด็กสำวร่ำงบอบบำงเอ่ยเสียงหวำนใส เส้นผมสีนิลสลวยมัด
เป็นมนิทิวนิเทลติดทีติ่ดผมรปูค้ำงคำว เธอดโูดดเด่นเพรำะสวม
เครื่องแบบคล้ำยทหำรเรือสีกรมท่ำและกระโปรงสีขำว

“เซลริค! ฉันมำทันใช่ไหมเอ่ย” เด็กสำวยิ้มแป้นแล้วโผ
เข้ำกอดคอเขำ เรยีกเสยีงฮอืฮำจำกฝงูชนได้ทนัตำ โครว์อ้ำปำก
ค้ำง เซลริค เรมิงตัน น้องชำยตัวน้อยดวงอับของเขำมีสำว
แปลกหน้ำเข้ำมำกอด!

“พี่โครว์ฮะ คือว่ำมันไม่ใช่อย่ำงคิดนะครับ” เซลริครีบ
อธบิำย วโินว่ำควงแขนเขำไว้ข้ำงหนึง่ เธอสบตำกบัโรเซเลยีซึง่
พยักหน้ำให้เหมอืนรูก้นั แปลกแฮะ โรเซเลยีไม่หงึ ท�ำอย่ำงกบั
เห็นวิโนว่ำเป็นสัตว์เลี้ยงหรืออะไรสักอย่ำงที่เกำะแกะเซลริค
เท่ำไรก็ไม่ถือสำ

พอมองเลยออกไปนอกห้องและเหน็กลุม่นกัเรยีนหญงิที่
ถอืถงุขนมสหีวำนยนืจ้องตำกบัสองสำวเหมอืนจะฆ่ำกนัโครว์ก็
ถึงบำงอ้อ สองสำวไม่ตีกันเพรำะมีศัตรูร่วมกันนี่เอง...

สองสำมวันท่ีผ่ำนมำเขำเห็นกับตำแล้วว่ำเซลริคก็เป็น 
เซเลบทีป็่อปปลูำร์ไม่เบำ ในฐำนะหนุม่น้อยน่ำรกั กระแสนยิม
ยิ่งแรงขึ้นอีกเมื่อไปโชว์มุมเท่ในงำนกีฬำ

“ฉนัเอำขนมมำให้เซลริคค่ะ” “ฉันกมี็พดุดิงท�ำเองเลยนะ
คะ”

เซลริคยิ้มบำงๆ แทนที่จะรับของขวัญเดี๋ยวนั้น เขำกลับ
หันไปมองเด็กสำวผมสีชมพูเหมือนจะถำมควำมเห็นเธอผู้เป็น
แฟนตัวจริง โรเซเลียเอียงคอพลำงเอ่ยว่ำ “รับไว้อย่ำให้เสีย
น�้ำใจเขำสิ”

เซลริครับของขวัญทีละช้ิน แต่มีรุ่นพี่ปีสำมผมเปียคน
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สดุท้ำยท่ีหลงัวำงถงุคกุกีใ้นมอืเขำแล้วกจ็บัมอืเขำไม่ยอมปล่อย
“ในสนำมแข่งแอร์ไรเดอร์เธอสุดยอดมำกเลย ฉันใจเต้น

เลยนะ มือนุ่มจัง ฮิๆ”
“เอ่อ...” เซลริคอยำกจะชักมือหนี แต่ไม่ต้องขยับเอง 

วิโนว่ำก็เฉำะสันมือแยกมือเขำกับรุ่นพี่จำกกัน ถุงขนมลอยมำ
ตกในมือสำวน้อยต่ำงสถำบันพอดิบพอดี

“ดูแต่ตำมืออย่ำต้อง ฉันไม่ยอมรับมือที่สำมมือที่สี่อีก รู้
ไหมคะ”

“พูดอะไรของเธอ” รุ่นพี่ท�ำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ทั้งที่จุดหมำยที่ 
แท้จริงคือกำรลองจีบเซลริคจริงจัง กำรได้พิชิตม้ำมืดงำนกีฬำ
และประธำนชมรมดำวรุ่งพ่วงท้ำยต�ำแหน่งหนุ่มน้อยหน้ำตำ 
น่ำรักเป็นเกมที่ท้ำทำยสุดๆ 

“อยำกไม่รู้ไม่ชี้ก็ตำมใจย่ะ” วิโนว่ำสะบัดหน้ำหนี แล้ว
ดันตัวเซลริคไปหลบข้ำงหลังเธอรำวกับตนเป็นบอดีกำร์ด

“หน็อย! ยัยเด็กน้อยนี่” รุ่นพี่ชักจะโมโห เลยยกมือขึ้น
หมำยจะเล่นงำนอีกฝ่ำย ทว่ำมือข้ำงนั้นกลับถูกมือของคนอื่น
ยึดไว้กลำงอำกำศ

“ลงไม้ลงมือกับคนอื่นไม่ดีนะครับ ท่ำนประธำนของผม
อำจจะพูดจำรุนแรงเกินไป แต่ก็ไม่ได้ท�ำให้คุณมีสิทธิ์ใช้ก�ำลัง” 
เสียงทุ้มน่ำฟังลอดจำกริมฝีปำกเรื่อสีเลือดของเด็กหนุ่มสวม
เครือ่งแบบสกีรมท่ำ เขำมผีมสขีำว ใบหน้ำตกกระ สวมแว่นตำ
คร่ึงวงกลม ดวงตำหำงตำตกเป็นสีน�้ำตำลอ่อน หน้ำอำจจะ 
ไม่หล่อสะดุดตำแต่มำดดีไม่เบำ

“ปล่อยนะ”
“เชญิตำมสบำยครบั...รบกวนทกุๆ คนไปพกัผ่อนด้วยนะ

ครับ เรำยังอยู่ที่นี่อีกนำน ค่อยแวะเวียนมำพบกันเรื่อยๆ ก็ยัง
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ได้” หนุ่มแว่นหัวหงอกแสดงทักษะมัคคุเทศก์อย่ำงมืออำชีพ 
สมกับที่เรียนสำยโบรำณคดี ฝึกงำนเป็นภัณฑำรักษ์ และหำ
ล�ำไพ่เป็นไกด์ แต่ตอนนี้รำศีเลขำธิกำรสภำนักเรียนวิทยำลัย 
สตำเรียจับมำกที่สุด

เซลรคิถอนหำยใจโล่งอกเมือ่นกัเรยีนยอมแยกย้ำยกนัไป
เกือบหมด โครว์ยักคิ้วล้อเลียนเขำ “แหม...ชีวิตวัยรุ่น สดใส
จริงๆ แนะน�ำเพื่อนใหม่ของนำยหน่อยสิเซลริค”

“อ๋อ ครับ...” อดีตจอมมำรวำงกระเป๋ำบนเก้ำอี้แล้วผำย
มือไปทำงวิโนว่ำซึ่งยังเกำะแขนเขำหนึบรำวกับติดกำว

“คนนี้คือ วิโนว่ำ โฟซำเรส ประธำนนักเรียนวิทยำลัย 
สตำเรีย ส่วนทำงนั้นคือ คุณไวท์...วิท...เอ่อ...วิทอะไรนะฮะ”

“วิทเธกเกอร์ มำโลน อำโรเวย์ครับผม แต่ไวท์ก็พอแล้ว
ละ ยินดีที่ได้รู้จักนะครับ คุณโครว์ วำริอัส”

ไวท์เขย่ำมือทักทำยโครว์อย่ำงเป็นมิตร “เรำมำที่ฟอร์น-
เบิร์กตำมโครงกำรแลกเปลี่ยนนักเรียนที่สัญญำไว้ในมหกรรม
กีฬำครับ”

“อ้ำว? ไม่ใช่ว่ำแข่งไม่จบเลยไม่รู้ผลหรอกเหรอ” โครว์
ชักงง

โรเซเลียอธิบำยว่ำ “ค่ะ ควรจะเป็นอย่ำงนั้น แต่อำจำรย์ 
ผอ. ทัง้สองคนคยุกนัเองแล้วตกลงว่ำจะคงสญัญำไว้ ในเมือ่ผล
ชี้ขำดไม่ชัดเจนเลยเอำคะแนนแข่งขันนัดมิตรภำพอย่ำงอัศวิน
บนหลังม้ำมำรวมด้วย ฟอร์นเบิร์กเลยชนะค่ะ แต่โครงกำร 
แลกเปลี่ยนหนึ่งปีลดเหลือหกเดือนแทน”

“หลังหกเดือนฉันก็จะแวะมำอีก” วิโนว่ำเอ่ยเสียงระรื่น
“ตำมสบำยค่ะ” โรเซเลียไม่สะดุ้งสะเทือน
โครว์คงสนใจคุยกับเด็กๆ ต่ออีกนำนหำกไม่ใช่เพรำะ 
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โรเซเลียหันมำเตือนเขำว่ำ “ถ้ำไม่รีบกลับไปที่ห้องพักครูจะ
ไม่ทันประชุมนะคะ”

“เหวอ! จรงิด้วยมปีระชมุครตูอนสบิเอด็โมงนีน่ำ ขอบใจ
นะโรเซเลีย เซลริคอยู่ห่ำงๆ ปัญหำไว้นะ ยินดีที่ได้รู้จักนะครับ
วิโนว่ำ ไวท์” โครว์พูดรัวเร็ว แขนแข็งแรงคว้ำกระเป๋ำเอกสำร
แล้ววิ่งจู๊ดออกนอกห้องด้วยควำมเร็วแสง แว่วเสียงอำจำรย์สัก
คนตะโกนดงัๆ ว่ำ “คณุโครว์คร้ำบ ห้ำมวิง่บนระเบยีงนะครบั!”

เซลริคส่ำยหน้ำ “เป็นอย่ำงนี้ตลอด”
“เรำกไ็ปกนัเถอะครบั ท่ำนประธำน คำบคหกรรมจะเริม่

แล้วนะครับ” ไวท์เตือนนำยสำวทั้งที่ตัวเองก็น่ำจะมีเรียนเช่น
กัน

“ช.ิ..เสยีดำย” วโินว่ำยอมปล่อยมือจำกเซลริค แต่ไม่วำย
ทิ้งท้ำยว่ำ “เจอกันตอนค�่ำๆ นะคะ เซลริค”

“อื้อ บ๊ำยบำย” เซลริคโบกมือให้เธอ เทพธิดำสีนิลกับ
องครักษ์สีขำวของเธอเดินหำยลับตำไปแล้ว เขำถึงมีเวลำ
รวบรวมขนมใส่ถงุ คนืนีท่้ำทำงเพือ่นบ้ำนของเขำจะอิม่หน�ำกนั
ถ้วนหน้ำ

มคีนท�ำขนมมำให้เขำกอ็ยำกกนิเองอยู่หรอก แต่ของมนั
เสียได้ กินเองหมดก็ไม่ไหว เขำเคยบอกสำวๆ กลุ่มนั้นแล้ว 
พวกเธอคงไม่ว่ำอะไรมั้ง

“วันนี้ห้องชมรมจะถูกบุกอีกไหมนะ” เซลริคถำมลอยๆ
“ไม่แน่” โรเซเลยีหวัเรำะ เมือ่เหน็คนรกัถอนหำยใจอย่ำง

ปลงตก เซลรคิไม่เคยสบำยใจท่ีมีผูก้ล้ำคนอ่ืนนอกจำกโครว์กบั
รัสเซลล์เฉียดกรำยเข้ำมำใกล้ แต่ตอนนี้เจอบ่อยจนเริ่มชิน

“ท�ำกำรบ้ำนให้เสร็จแล้วตอนค�่ำจะได้มีเวลำว่ำงดีไหม” 
โรเซเลียเสนอ เซลริครับไว้อย่ำงยินดีจนยิ้มแก้มแทบปริ “อื้อ! 
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ว่ำแต่ตอนค�่ำจะไปไหนเหรอ”
“ได้ยนิว่ำในเมอืงเริม่มโีปรโมชนัฤดใูบไม้ร่วง อยำกจะไป

ดูพวกผ้ำพันคอ ถุงมือกับแจ็กเกตใหม่หน่อย เรำจะได้ไปใช้
บัตรลดรำคำร้ำนขนมที่นำยชอบด้วย”

“โอ้! ดีเลย งั้นรีบท�ำให้เสร็จๆ ดีกว่ำ” เซลริคคิดถึงแต่
พุดดิงเมเปิลเทนเดอร์ รสชำติของฤดูใบไม้ร่วง จนลืมไปสนิท
ว่ำเขำควรจะซือ้ผ้ำพนัคอใหม่สกัผนื ในเมือ่ผนืเก่ำหล่นลงแม่น�ำ้
ไปเมื่อปลำยปีที่แล้ว

หนุ่มตัวเล็กลืม แต่แฟนสำวข้ำงๆ จ�ำได้ ผ้ำพันคอที่ 
โรเซเลียอยำกไปซื้อก็ของเซลริคนั่นแหละ...

ก่อนจะก้ำวออกจำกห้อง ‘คูหู่ประหลาด’ ทีอั่ปเลเวลเป็น 
‘คูร่กัประหลาดแห่งฟอร์นเบร์ิก’ อย่ำงเป็นทำงกำรกไ็ด้ยินเสยีง
ประกำศจำกล�ำโพงที่น่ำจะดังไปทั่วทุกตึกในวิทยำลัย

“เทลก้า วาเลนเซีย เทลก้า วาเลนเซีย โปรดมาพบแขก

ที่ห้องประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ...เอ่อ...นี่เป็นรหัสแดงนะคะ”

ประชำสัมพันธ์สำวเสียงเหมือนไม่ค่อยมั่นใจประโยค
สุดท้ำยของตนเองนัก เซลริคและโรเซเลียก็ประหลำดใจ ร้อย
วันพันปีจะได้ยินว่ำมีแขกมำพบนักเรียนสักทีหนึ่ง มีเรื่องอะไร
หรือเปล่ำนะ

เซลริคสองจิตสองใจว่ำจะแอบเดินไปดูที่ห้องประชำ-
สัมพันธ์ดีไหม ในเมื่อเขำกับโรเซเลียก็ต้องลงไปชั้นล่ำงเพื่อไป
ห้องชมรมอยู่แล้ว

“เซลรคิ! ดจีงัทีเ่ธอยังไม่ไปไหน” อำจำรย์มัวร่ำทีส่อนวชิำ
คณิตศำสตร์เดินเร็วๆ มำหำเขำพร้อมกับจดหมำยฉบับหนึ่ง 
“อำจำรย์ ผอ. ฝำกมำจ้ะ ที่แนบมำข้ำงหลังคือรำยกำรเอกสำร
ท่ีชมรมวำรสำรอยำกได้ประกอบคอลมัน์เล่มถดัไป รบกวนเร่ง



V. Rondell    25

หำให้ได้ไหมจ๊ะ”
ขอร้องกันตรงๆ แบบนี้เขำจะปฏิเสธได้ยังไง เซลริค 

พยักหน้ำรับค�ำ และตรงไปที่ห้องชมรมทั้งที่ยังไม่สบำยใจนัก 
ตอนที่เดินพ้นหัวมุมตึก โรเซเลียสะกิดเขำเบำๆ

พอเงยหน้ำกเ็หน็ร่ำงของใครคนหนึง่เดินผ่ำนไปทำงห้อง
ประชำสัมพันธ์ แม้จะเดำบุคคลจำกขำยำวๆ ไม่ได้ แต่ร่มกัน
รังสียูวีสีด�ำมะเมื่อมเป็นยิ่งกว่ำหลักฐำนชี้ตัวอย่ำงดี

ไหล่ของเซลริคคลำยตัวลงเมื่อสบำยใจที่มีใครบำงคน
กังวลและตัดสินใจตำมไปคอยระวังหลังให้เทลก้ำ โรเซเลีย 
บีบมือเขำเบำๆ

“ไม่เป็นไรหรอก ถ้ำมีอะไรเอรูเทียก็บอกเองละ”
“อื้อ! ว่ำแต่จดหมำยอำจำรย์ ผอ. เขียนอะไรไว้น่ะ”  

เซลริคเปิดซองจดหมำยสเีขยีวอ่อนอบกลิน่หอมฟุง้ เขำแทบจะ
หน้ำคะม�ำเมื่อเห็นตัวหนังสือบนกำร์ดสวยงำมข้ำงใน

“ร...โรส ค�่ำนี้เรำไปชอปปิงไม่ได้แล้วละ”
“?”
เซลริคถอนหำยใจ แล้วพลิกหน้ำกำร์ดซึ่งเขียนด้วย

ลำยมือเล่นหำงแบบโบรำณด้วยหมึกสีทองอร่ำม เนื้อควำมไม่
กี่ประโยคแจ้งชัดเจนว่ำ

‘ค�า่นีเ้รามาทานดนิเนอร์กนันะจ๊ะ ชมรมวจิยัจอมมาร มา

ให้ครบล่ะ’

มีสิ่งที่คล้ำยกับรูปหัวใจระยิบระยับหลำยดวงที่ท้ำย
ข้อควำม แต่เซลริคเมินมันเสีย โรเซเลียมองกำร์ดเงียบๆ ผิด
หวงันดิหน่อย แต่รูว่้ำอำจำรย์ ผอ. คงไม่เรยีกถ้ำไม่มเีหตสุ�ำคญั

“ไว้มะรืนนี้ค่อยไปชอปปิงก็ได้นะเซลริค แต่ต้องรีบบอก
ให้ทุกคนรู้ล่วงหน้ำ”
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“อือ...” เซลริคครำงเสียงหมดแรง เรนฟอร์ดกับเฟรย์มี
นดัแข่งวอลเลย์บอลกระชบัมิตรกบัชมรมกฬีำชำยหำด เคย์เลน
กับซิโตรเนล่ำก็เหมือนจะนัดเคี่ยวยำรักษำหวัดทันใจด้วยกัน 
ไอรนีคงมีแผนค้ำขำยตำมเคย และอซัรำเอลทียุ่ง่จะตำยอยูแ่ล้ว
คงไม่อยำกจะเปลี่ยนแผน แต่ท�ำยังไงได้...

“เฮ้อ...ยังไงหน้ำที่กำรแจ้งข่ำวก็เป็นของประธำนชมรม 
นี่นำ” เซลริคถอนหำยใจ แล้วกดปุ่มที่เข็มกลัดสื่อสำร เตรียม
กระจำยข่ำวท่ีรู้ว่ำจะสั่นคลอนแผนกำรในค�่ำคืนแสนสงบของ 
ทุกคน

ท�ำไมโลกถึงโหดร้ำยกับเขำอย่ำงนี้...
อัซรำเอลคิดอยู่ตลอดเวลำท่ียืนรอเพื่อนร่วมชมรมมำ

สมทบที่หน้ำอำคำรอ�ำนวยกำร เขำยังมีเอกสำรอีกสำมตั้งรอ
อ่ำนและอนุมัติ มีโครงกำรชมรมต้องร่ำง สิ่งเดียวที่เป็นควำม
ชุ่มชื่นหัวใจของเขำคือ ตั๋วพรีเมียมสเต๊กที่ใช้ได้แค่วันนี้เท่ำนั้น 
เขำคดิว่ำมนัจะเป็นรำงวลัแด่ควำมเหนือ่ยล้ำของเขำ แต่เขำต้อง
บอกลำมันเสียแล้ว เมื่ออำจำรย์ ผอ. เชิญตัวสมำชิกชมรม 
ทุกคนมำรับประทำนอำหำรเย็น ณ ที่พักส่วนตัวของเธอ

เรนฟอร์ดกับเฟรย์มีท ่ำทำงผิดหวังที่ ไม ่ได ้ไปแข่ง
วอลเลย์บอลกระชับมิตร ซิโตรเนล่ำหงอยไปถนัดใจเมื่อต้อง
เลือ่นนดัเคีย่วยำไปถงึปลำยสปัดำห์  เซลรคิท่ำทำงเกรง็ๆ ขณะ
ที่โรเซเลียระแวดระวังเช่นเดิม 

คนที่อัซรำเอลคิดว่ำแปลกคือ เทลก้ำและเอรูเทีย ปกติ
เทลก้ำพดูเก่ง แต่วนันีเ้ธอดเูงยีบๆ พกิลและเอำแต่เหม่อตำลอย
เหมือนยังคิดอะไรไม่ตกตลอดเวลำ ทำงด้ำนแวมไพร์มังสวิรัติ
ดูเผินๆ เหมือนปกติแต่ใจลอยบ่อยทีเดียว เกิดอะไรขึ้นหรือ
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เปล่ำนะ
ข้อสงสยัของอซัรำเอลคำอยูเ่ช่นนัน้จนมพ่ีอบ้ำนชุดด�ำมำ

เชิญพวกเขำเข้ำไปในอำคำรอ�ำนวยกำร และกดลิฟต์ให้ขึ้น 
ตรงไปยังชั้นพักอำศัยของอำจำรย์ ผอ.

เซลริค เรมิงตันเคยเห็นด้ำนในอำคำรอ�ำนวยกำรมำบ้ำง
แล้วตอนท่ีใช้แสดงโชว์คอลเลกชันสมบัติในงำนวัฒนธรรมฯ  
แต่ไม่เคยคิดมำก่อนเลยว่ำช้ันท่ีสี่ของอำคำรท่ีเขำเคยคิดว่ำ 
คงเป็นห้องท�ำงำนหรอืห้องสมุด แท้ท่ีจริงแล้วเป็นห้องชุดสดุหรู
ที่มีอำจำรย์ ผอ. ครอบครองแต่เพียงผู้เดียว

ห้องรับประทำนอำหำรของอำจำรย์ ผอ. เป็นห้อง
ส่ีเหลีย่มผนืผ้ำยำว เพดำนสงูห้อยโคมทองเหลอืงโบรำณเป่ียม
มนตร์ขลงั เตำผงิสะอำดสะอ้ำนตกแต่งด้วยเถำวลัย์ปลอมโทน
สีส้มแดงเข้ำกับฤดูใบไม้ร่วง ผนังสีทองเข้มๆ ดูน่ำเกรงขำม

โต๊ะอำหำรทอดยำวเกือบตลอดแนวห้องมีเก้ำอี้ด้ำนละ 
สิบตัว ชมรมวิจัยจอมมำรมีสมำชิกเพียงสิบคน อำจำรย์ ผอ. 
จึงสั่งให้ใช้โต๊ะแค่ครึ่งเดียว พวกเขำไม่มีสิทธิ์เลือกที่นั่งเพรำะ
พ่อบ้ำนหรือบอดีกำร์ดของอำจำรย์ ผอ. วำงป้ำยกระดำษระบุ
ชื่อของแต่ละคนไว้แล้ว

เคย์เลนซึ่งเป็นญำติกับอำจำรย์ ผอ. นั่งติดเธอด้ำนขวำ 
ข้ำงซ้ำยของอำจำรย์ ผอ. เป็นอซัรำเอล เซลรคินัง่ตดิกบัอซัรำ- 
เอลและโรเซเลีย เขำไม่ชอบที่นั่งตัวเองเลย โดยเฉพำะเมื่อ
แจกันดอกไม้บังทัศนวิสัยไปเกินครึ่ง

ม้ืออำหำรเริ่มด้วยออร์เดิร์ฟสุดหรูที่ถึงขนำดท�ำให้หน้ำ
บูดเป็นก้นของอัซรำเอลวิวัฒนำกำรกลับมำเป็นหน้ำหล่อๆ 
เหมือนเดิม พออำหำรอร่อยเข้ำปำกและอำจำรย์ ผอ. เริ่ม
นนิทำรสัเซลล์ บลดัไนต์บรรยำกำศเกรง็เขมง็กผ่็อนคลำยทนัที
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อย่ำงกับใช้เวทมนตร์
“ฉันเจอรัสเซลล์ครั้งแรกตอนท�ำภำรกิจของสมำคม เขำ

อำยุแค่สบิห้ำ แต่เก่งมำกเลย เจอกนัครัง้ทีส่องกอ็กีหนึง่ปีถดัมำ 
ที่คลับเฮำส์ผู ้กล้ำตอนที่ฉันแวะไปดื่มอะไรอุ ่นๆ กับเพื่อน  
พวกเธอเห็นรัสเซลล์แต่งตัวเป็นอำจำรย์หรือผู้กล้ำแล้วรู้สึกว่ำ
เท่ ที่จริงเขำสวมชุดพ่อบ้ำนขึ้นมำกเลยนะ ยิ่งตอนรวบผม
เรยีบร้อย สำวแก่แม่ม่ำย ชำยเหนอืชำยหลงกนัเป็นพรวน ทำง
คลบัเฮำส์ต้องออกบตัรควิให้รอเขำเสร์ิฟอำหำรเชียวละ เด๋ียวนี้ 
ยังมีแต่คนถำมถึงเลย”

เซลริคเลกิคิว้คดิไปพลำงว่ำ นีค่งเป็นทีม่ำของข่ำวลอืทีว่่ำ 
รสัเซลล์เป็นโฮสต์ในต�ำนำน เขำฟังอำจำรย์ ผอ. เพลนิไปหลำย
สิบนำท ีกระเพำะเตม็แน่นไปด้วยอำหำรเลศิรส แล้วจู่ๆ  อลสินั 
เซลฟอน มอร์รแิกนกเ็ข้ำประเดน็ส�ำคญัโดยไม่ทนัให้ใครตัง้ตวั

เซลริคเกือบพ่นน�้ำมะนำวออกจำกปำกเมื่ออำจำรย์ ผอ. 
เปรยยิ้มๆ ว่ำ “พวกเธอคงรู้สินะว่ำอดีตจอมมำรฟื้นคืนอ�ำนำจ
แล้ว”

ทั้งห้องเงียบสนิทรำวกับป่ำช้ำ บรรยำกำศห้องอำหำรซึ่ง
เต็มไปด้วยชีวิตชีวำสลำยสิ้น แม้แต่อำหำรบนจำนก็ดูไม่ยั่ว
น�้ำลำยเท่ำเมื่อวินำทีก่อนอีกแล้ว

“เป็นชมรมวิจัยจอมมำรที่ตำมข่ำวลึกถึงพริกถึงขิงเสีย
อย่ำง ไม่มทีำงไม่รูห้รอก จรงิไหมจ๊ะ” รอยย้ิมของหญงิชรำอดตี
ผู้กล้ำท�ำให้ทกุคนเสยีวสนัหลงัทัง้ทีเ่ธอไม่มเีจตนำร้ำยใดๆ เลย

“อำจำรย์เรียกพวกผมมำทำนอำหำรค�่ำด้วย ต้องกำรจะ
คุยเรื่องอะไรเป็นส่วนตัวหรือครับ” ท่ำนประธำนหมำป่ำ
รวบรวมควำมกล้ำเอำตัวเองเป็นหนังหน้ำไฟก่อนที่เพื่อนซึ่ง
ก�ำลังตกใจคนอื่นจะหลุดพิรุธ
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“อยำกจะเตือนน่ะ” อำจำรย์ ผอ. ประสำนสองมือเข้ำ
ด้วยกันบนโต๊ะ “ชมรมวิจัยจอมมำรมีอมนุษย์อยู่หลำยตน ถึง
จะลงทะเบียนถูกต้องก็ยังถูกจับตำมองเป็นพิเศษ พวกเธอรู้ 
อยู่แล้วว่ำเคย์เลนเป็นปีศำจหิมะ ไอรีนเป็นแม่มดที่เดินทำงมำ
เรียนและท�ำกำรค้ำทีน่ีอ่ย่ำงถกูต้องตำมกฎหมำย ซโิตรเนล่ำก็
เป็นลูกครึ่งเดรียอำด ฉันขอโทษนะจ๊ะที่แอบดูผลสอบวิชำ
พฤกษศำสตร์ของเธอ แต่เธอมีพลังของนำงไม้จริงๆ ใช่ไหม”

ซโิตรเนล่ำพยักหน้ำอย่ำงอำยๆ อำจำรย์ ผอ. ยิม้บำงเบำ 
“ไม่ใช่เรือ่งใหญ่อะไรทีจ่ะไม่แจ้งว่ำมีพลงั ยังไงเธอกมี็รำยชือ่อยู่
ในทะเบียนแล้ว ส่วนเรนฟอร์ดให้เตรียมใจไว้ เธออำจจะถูก
เรียกสอบสวน”

“เอ๋?” เรนฟอร์ดอุทำน แล้วหน้ำม่อยลงเมื่อนึกได้ว่ำ 
ตวัเองกม็ชีนกัอนัเบ้อเร่อคำหลงั “เรือ่งไพโรลนูำตกิใช่ไหมครบั”

“ถูกต้อง ผู้กล้ำบำงคนสงสัยว่ำเธอมีพฤติกรรมก้ำวร้ำว
ไหม ฉันรับรองไปตำมจริงแล้ว แต่พวกเขำยังคำใจอยู่ ถ้ำถูก
เรยีก แค่ตอบค�ำถำมไปตำมตรง หำกถูกล้วงเรือ่งส่วนตวัมำกๆ 
ก็บอกไปว่ำเรื่องส่วนตัวขอไม่ตอบ พวกสำยวิจัยอยำกสอบ
ปำกค�ำว่ำเธอหำยจำกไพโรลูนำติกได้ยังไง”

อ๋อ...เพราะไอ้หมาป่าหยิ่งบางตัวยอมเสียศักดิ์ศรีกลาย

เป็นผู้หญิงที่ผมหลงรัก แล้วช็อกผมออกจากการถูกไฟตัวเอง

ครอบง�าครับ

จะบอกแบบน้ีได้ยงัไงเล่ำ! สมองเรนฟอร์ดแทบจะระเบดิ
คำที่ไปตรงนั้น ส่วนอัซรำเอลขบกรำมแน่นจนเป็นสันนูนก่อน
จะสัญญำกับตัวเองว่ำเขำจะต้องหำเวลำเตี๊ยมบทกับเรนฟอร์ด
เสียก่อนว่ำต้องเซนเซอร์ชื่อเขำออกไปให้หมด

อำจำรย์ ผอ. แจกจ่ำยรอยยิ้มอ่อนโยนอย่ำงผู้ใหญ่ที่
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พ่ึงพำอำศัยได้ “คนที่ฉันอยำกจะเตือนจริงๆ มีเท่ำนี้ ต้อง
รบกวนคนอื่นๆ ช่วยดูแลพวกเขำด้วย ผู้กล้ำและนักล่ำมีทั้งที่
ดแีละไม่ด ีอำจจะมีคนพยำยำมสร้ำงผลงำนด้วยกำรกเุรือ่งป้ำย
ควำมผิดได้ ขอให้ระวังตัวมำกๆ อย่ำไว้ใจคนที่ไม่รู้จักดีง่ำยๆ 
ล่ะ”

เซลริคหันมองเคย์เลนที่ยังคงดูเหม่อๆ อย่ำงเป็นห่วง 
ท่ำทำงเขำคงต้องคอยจับตำดูเจ้ำไอติมให้ดีๆ แล้ว คนอื่นเขำ
เชื่อว่ำคงไม่มีใครยอมโอภำปรำศรัยกับคนที่รู้จักอย่ำงหมดไส้ 
แต่เคย์เลนเพิ่งเรียนรู้กำรเข้ำสังคมและอำจจะมีทัศนคติในแง่
บวกมำกไปหน่อยกับกำรสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีกับคนรอบข้ำง 

อีกอย่ำง...ตอนท่ีอดีตจอมมำรทรรำชไร้พ่ำยปรำกฏตัว 
ท่ีเฟลเกนครกี รปูกำรณ์เอนเอยีงไปทำงอดตีรำชำปีศำจออกโรง
เพ่ือช่วยปีศำจหมิะและมงักรแบลก็ไวเวร์ิน ไม่มีใครรูร้ำยละเอียด 
เพรำะเหล่ำปีศำจหิมะให้กำรตรงกันถ้วนทั่วทุกคนว่ำทรรำช 
ไร้พ่ำยท�ำทกุอย่ำงไปเพือ่ตอบแทนทีพ่วกเขำดูแลผนกึมังกรด�ำ
เป็นอย่ำงดี

แม้ข้ออ้ำงท่ีว่ำจะได้ผลกบัคนส่วนใหญ่ แต่ส่วนน้อยกเ็ริม่
ระแวงว่ำปีศำจหมิะทีเ่ป็นกลำงไม่ยุ่งกบัสงครำมมำตลอดก�ำลงั
จะเลือกข้ำงทรรำชไร้พ่ำย

ต�ำแหน่งของเคย์เลนทั้งในฐำนะบุตรชำยของผู้น�ำเฟล- 
เกนครีก และญำติจักรพรรดินีแห่งฟอร์นเบิร์กท�ำให้สุ่มเสี่ยง 
ท่ีจะตกเป็นเป้ำหมำยจำกทั้งฝ่ำยพันธมิตรแห่งแสงสว่ำงและ
ฝ่ำยแดนปีศำจ

งำนนี้เจ้ำไอติมเป็นเป้ำหมำยชั้นอ๋องที่ใครๆ ก็อยำกสอย 
ครำวเครำะห์ของนำยแล้วเพื่อนเอ๋ย...

“เซลริค เรมิงตัน ฝำกเคย์เลนด้วยนะจ๊ะ” อำจำรย์ ผอ. 
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หันมำยิ้มหวำนเปล่งออรำนำงฟ้ำให้เขำ
อดตีจอมมำรแสบตำ แต่หันหนไีม่ได้จงึต้องรบีพยักหน้ำ

รับ ถึงแม้ไม่มีใครบอกเขำก็ไม่ปล่อยให้ใครพรำกเพื่อน
หมำยเลขหนึ่งไปจำกเขำอยู่แล้ว! บริวำรดีๆ ไม่ได้หำกันง่ำยๆ 
เพื่อนสนิทยิ่งหำยำกกว่ำนั้นอีกหลำยเท่ำตัว

บรรยำกำศดีๆ  กลบัมำเหมอืนไม่เคยมอีะไรเกดิขึน้ พวก
เขำรับประทำนอำหำรคำวหวำนจนครบ (อำจำรย์ ผอ. ใช้ 
เส้นสำยสั่ง ‘ออทัมน์ดรีม’ พุดดิงสำมสีสุดหำยำกเพื่อเอำใจ 
เซลริคโดยเฉพำะ) หลังจำกพูดคุยกันอีกไม่มำก ทุกคนก็ได้ 
ลงลิฟต์กลับมำอยู่บนพื้นถนนลำดยำงอย่ำงที่คนสำมัญควร 
จะเป็นอีกครั้ง

“อิ่มดีจังเลยค่ะ” ซิโตรเนล่ำยิ้มสุขใจ เธอไม่ต้องออกค่ำ
อำหำรค�ำ่เองจงึเหลอืงบไปซือ้เมลด็พชืและอืน่ๆ ได้อกีหลำยถงุ

เฟรย์หำวหวอดๆ พลำงแหย่ไอรีนว่ำ “ให้ผมตำมไป
พิทักษ์คุณไหมครับ เห็นพวกผู้กล้ำกับนักล่ำสนใจคุณเอำเรื่อง
เลยนี่ครับ”

“ไม่ต้องค่ะ ดฉินัดแูลตวัเองได้ พวกเขำเป็นลกูค้ำ กรณุำ
อย่ำมำขัดขวำงกำรท�ำก�ำไร”

“เยน็ชำถงึขัว้หวัใจจรงิๆ เลย” เฟรย์เอ่ยทัง้ใบหน้ำหล่อเหลำ
เปื้อนยิ้มจนหลำยคนเริ่มสงสัยว่ำ ไนต์แมร์แค่ชอบสนุก หรือ 
ที่จริงเขำเป็นมำโซคิสต์ชอบถูกไอรีนเหน็บเจ็บๆ รำยวัน

เรนฟอร์ดเกำหัวแล้วถำมอัซรำเอลว่ำ “นำยมีเวลำใช่ปะ 
คือแบบว่ำเรำน่ำจะต้องคุยกัน”

“ผมให้คุณห้ำนำที เจอกันหลังอำบน�้ำ เตรียมกระดำษ
กับปำกกำมำจดโพยด้วย ห้ำมสำย ไม่งั้นผมจะเข้ำนอนทันที” 
หมำป่ำหนุ่มขยับแว่นเคร่งขรึม
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“ครับๆ ไม่สำย ขอบใจนะอัซรำเอล ฉันรู้ว่ำนำยพึ่งพำ
ได้” เรนฟอร์ดหัวเรำะเสียงใส อัซรำเอลรีบเดินลงส้นน�ำหน้ำ
ไปก่อน เวลำกัดกันรับมือง่ำย เขำชินเสียแล้ว แต่เวลำไอ้ลิง 
หัวแดงมันชมอย่ำงแสนจริงใจปรำศจำกควำมอับอำย เขำไม่รู้
จะท�ำหน้ำอย่ำงไร

เซลรคิเดนิคยุกบัโรเซเลยี เคย์เลน และเอรเูทยีเพลนิจน
กระทัง่เดนิมำถงึหวัมมุถนนท่ีมองเห็นหอพกันกัเรียนอยู่ไม่ไกล 
หนุ่มร่ำงเล็กสังเกตว่ำวันนี้คนที่ปกติจะร่ำเริงเกินหน้ำเกินตำ
ชำวบ้ำนดูเงียบผิดปกติ

“เทลก้ำ มีเรื่องอะไรรึเปล่ำครับ” เซลริคทักดังๆ ทันที
เทลก้ำท่ีเหม่อมองฟ้ำสะดุ้งโหยงแล้วรีบกลบเกลื่อนด้วย

ยิ้มแห้งๆ “ไม่มีๆ ฉันแค่อยำกกินกำแฟน่ะ วันนี้ยังไม่ได้ดูดสัก
จ๊วบเลย”

ทุกคนมองสำเหตุที่ท�ำให้เทลก้ำผู้มีคำเฟอีนเป็นส่วน
ประกอบในเลือดต้องซึมเศร้ำ แวมไพร์หนุ่มที่ยังอยู่ในภำค
คุณชำยเบะปำกนิดๆ อย่ำงไม่พอใจที่ถูกกล่ำวหำ “หำเวลำกับ
ที่สถำนที่ลับตำยำกนะครับ ทนๆ เอำหน่อยเถอะ”

“แต่ฉนัจะไม่ไหวแล้วนะ เอรเูทยี” เทลก้ำท�ำเสยีงออดอ้อน 
พลำงเดินส่ำยสะโพก ยกเรียวแขนโอบรอบคอชำยหนุ่มด้วย
ท่ำทีจงใจยั่วโมโห

เอรเูทยีขมวดคิว้ เธอย่ัวเขำส�ำเร็จ แต่ไม่ใช่ย่ัวโมโหหรอก 
ควำมภำคภูมิใจในวิถีสงบของมังสวิรัติแทบจะหมดสิ้นไปแล้ว
เพรำะล�ำคอนุ่มและเรียวขำเตะตำของเจ้ำหล่อน ถึงอย่ำงนั้น
เขำก็รู้ว่ำเธอแค่ล้อเล่น เทลก้ำรู้ดีว่ำสถำนกำรณ์ปัจจุบันเสี่ยง
มำกส�ำหรับเธอเช่นกัน

นักสู้ใต้ร่มจูงมืออันเดดสำวไปที่ตู้กดเครื่องดื่ม แล้วกด 
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กล่องกระดำษกล่องหนึง่ส่งให้เธอ เทลก้ำอ่ำนฉลำกแล้วแว้ดใส่
เขำทันที “นมรสกำแฟเนี่ยนะ ไม่เอำ! มันของเก๊! นำยคิดว่ำ
ฉันเป็นเด็กประถมเหรอ”

“ทนๆ เอำหน่อยสิ คิดว่ำคุณล�ำบำกอยู่คนเดียวหรือไง” 
เอรูเทียหน้ำหงิก แล้วหยอดเหรียญอีกสิบกว่ำเหรียญเพื่อกด
น�้ำกระป๋องให้ตัวเองถึงหกกระป๋อง เซลริคยกมือปิดปำกไม่ให้
ตัวเองหัวเรำะ

เอรูเทียกดน�้ำมะเขือเทศจนเต็มอ้อมแขน
พอเห็นสภำพเขำแล้วเทลก้ำก็คงโวยวำยไม่ออกอีก 

แวมไพร์มังสวิรัติท่ำทำงจะเข้ำสู่ช่วงถือวิถีมังสวิรัติเลเวลสูง
อย่ำงที่ไม่เคยมีมำก่อน…

เทลก้ำเผยย้ิมอ่อนๆ ให้ชำยหนุ่มที่ควรจะเป็นศัตรูตำม
ธรรมชำติของเธอ “ไม่แกล้งแล้ว ฉันรู้น่ำว่ำเรำต้องอดทนทั้งคู่
แหละ ไว้เจอกันนะเอรูเทีย ขอฉันไปนอนกินนมรสกำแฟก่อน
ละ ถ้ำอร่อยพรุ่งนี้จะมำขอให้กดให้อีก”

“ใช้เงินตัวเองสิครับเทลก้ำ”
“ไม่มี!”
“หำ?”
“ฉันจะใช้กดน�้ำมะเขือเทศให้นำยไง พ่อคนตะกละ” 
เทลก้ำแลบลิ้นปลิ้นตำให้เอรูเทีย แล้ววิ่งปร๋อหำยไป

พร้อมกับเสียงหัวเรำะอย่ำงมีชัย มีเทลก้ำเป็นคู่หูท่ำทำงจะ
ล�ำบำก ยิ่งถ้ำสนใจเธอในฐำนะผู้หญิงด้วยก็ยิ่งเห็นเส้นทำงอัน
เต็มไปด้วยขวำกหนำม เซลริคมองเพื่อนด้วยสำยตำเกือบจะ
สงสำร ขณะที่เจ้ำเคย์เลนยกมือวำงบนบ่ำเอรูเทียพลำงบอกว่ำ 

“ล�ำบำกน่ำดูนะครับ”
“ผมตกต�่ำถึงขนำดที่ต้องให้เจ้ำชำยไอศกรีมมำห่วงซะ
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แล้ว” แวมไพร์หนุ่มแทบจะลงไปนั่งจ๋องเขี่ยทรำยข้ำงทำง
พวกเขำเดินมำจนเกือบถึงหอพัก โรเซเลียก็ถำมสิ่งที่ 

เซลริคคันปำกอยำกถำมออกมำดังๆ “วันนี้ตอนตำมเทลก้ำไป
ห้องประชำสัมพันธ์ เกิดอะไรขึ้นหรือคะ”

ดวงตำสีสนิมเบิกกว้ำง ก่อนจะกลับมำเป็นปกติอย่ำง
รวดเร็ว แวมไพร์หนุ่มแย้มยิ้มสุภำพแล้วบอกสั้นๆ ว่ำ “ไม่มี 
นี่ครับ ก็แค่คนรู้จักอยำกจะทำบทำมเทลก้ำไปช่วยงำนเหมือน
เคย ถึงหอแล้ว ผมขอตัวก่อนนะครับ ต้องเอำน�้ำมะเขือเทศไป
อุ่นใส่กระติกสักหน่อยจะได้อร่อยขึ้น”

เอรูเทียปลีกตัวอย่ำงแนบเนียนแล้วหนีขึ้นหอพักไปก่อน 
เคย์เลนคิดว่ำฝ่ำยน้ันคงหิวต้องดื่มน�้ำมะเขือเทศทดแทนเลือด 
บำงทีน่ำจะหำยำบ�ำรงุเสรมิธำตเุหลก็ให้แวมไพร์กนิด้วย เอรเูทยี 
ปกปิดเผ่ำพันธุ์ที่แท้จริงของตนเป็นควำมลับ เมื่อมีผู้กล้ำอยู่ใน
วิทยำลัยมำกมำยจึงสั่งซื้อเลือดถุงจำกไอรีนล�ำบำก

“ขอไปเอำผ้ำปูที่นอนจำกห้องซักรีดก่อนนะ” เคย์เลน
บอกเซลริคกับโรเซเลีย คู่รักตำมไปรอเขำถึงหน้ำห้องซักรีด 

ระหว่ำงท่ีเคย์เลนยืน่หำงตัว๋ให้เจ้ำหน้ำทีห้่องซกัรดี เซลรคิ 
ก็เปรยขึ้นกับโรเซเลียเบำๆ ว่ำ “เมื่อกี้โกหกสินะ...ทั้งเอรูเทีย
ทั้งเทลก้ำเลย”

ดวงตำสีแอเมทิสต์มองเขำอย่ำงชื่นชม “ดูออกด้วย ไม่
เลวนี่นำ เซนส์นำยดี”

เซลริคเสมองพื้นขณะพึมพ�ำเสียงเบำจนแทบไม่ได้ยินว่ำ 
“ไม่ใช่เซนส์หรอก...”

“?”
“ฉันได้ยินเสียงหัวใจเต้นของเอรูเทีย”
โรเซเลียแทบจะหันมำมองเซลริคเต็มๆ ทันที เขำได้ยิน
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เสียงชีพจรแวมไพร์? หมำยควำมว่ำยังไง เซลริคยิ้มเจื่อนๆ 
พลำงจับมือเธอไว้หลวมๆ

“ควำมสูงฉันยังไม่เปลี่ยน แต่อย่ำงอ่ืนท่ำทำงจะเปล่ียน
แซงหน้ำไปแล้วละ”



Bell 2
รุ่งอรุณของนำักล่า II

- Undesirable -

ยามราตรหีอพักรวมของนักเรียนมธัยมปลายวิทยาลัย 
ฟอร์นเบิร์กสว่ำงไสวด้วยแสงไฟจำกเครื่องก�ำเนิดพลังปรำณ
คุณภำพดี โรงอำหำรปิดท�ำกำรไปแล้ว แต่สหกรณ์ขำยขนม 
อำหำรว่ำง กระทั่งไส้กรอกย่ำงและแซนด์วิชยังคงเปิดบริกำร
ยี่สิบสี่ชั่วโมง 

นักเรียนส่วนมำกอยู่ในห้องพักหรือไปสังสรรค์กับเพื่อน
ร่วมหอ บ้ำงก็ลงมำนัดพบกับเพื่อนต่ำงเพศที่ห้องพักผ่อนใน
พื้นที่สำธำรณะโดยมีเวรยำมของวิทยำลัยและคณำจำรย์เวร
กลำงคนืคอยดแูล ช่วงนีม้อีำจำรย์พเิศษทีแ่ขง็แกร่งกว่ำอำจำรย์
ประจ�ำเข้ำมำเยอะ บรรดำเจ้ำถิ่นจึงได้เวลำพักผ่อนมำกขึ้น 

รสัเซลล์ บลดัไนต์ปิดฝักบวัแล้วคว้ำเสือ้คลมุอำบน�ำ้สวม
ทับร่ำง ไอน�้ำลอยเอื่อยๆ ออกมำจำกห้องน�้ำสุดหรูของ
คณำจำรย์ที่เขำครอบครองมำหลำยปีแต่แทบไม่มีบุญได้ใช้จน
วันนี้

“ชวีติไฮโซมนัเป็นอย่ำงนีน้ีเ่อง สบำยใจดแีฮะ” ชำยหนุม่
อำรมณ์ดีจนเกือบจะฮัมเพลง แต่พอก้ำวพ้นธรณีประตูห้องน�้ำ
เท่ำนั้น เขำก็แทบจะวิ่งกลับเข้ำไปข้ำงในและไม่ออกมำอีกเลย
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“ไง รัสเซลล์!”
“สวัสดีค่ะ พี่รัสเซลล์”
ผมสทีองอร่ำมของสองร่ำงต่ำงเพศและต่ำงวยันัง่โบกมอื

ให้เขำด้วยท่ำทำงเดยีวกนัเป๊ะจำกโซฟำหนงับนุวมหนำนุม่พเิศษ 
มีสำมอย่ำงที่ผิดปกติ...

หน่ึง แขกไม่ได้รบัเชญิสองคนเข้ำมำในห้องเขำได้อย่ำงไร
สอง ท�ำไมทั้งคู่จึงนั่งอยู่บนโซฟำ กินของว่ำง และดู

โทรทัศน์ของเขำ
และสำม ท�ำไมแขกสองพ่อลกูถงึได้ใส่ชดุนอนเตม็ตวัทีดู่

เหมือนมำสคอตมังกรสีเขียว
“นำยอำบน�้ำนำนจังเลย รอซะเมื่อยเลยกินของว่ำงจน

หมด ขอบคณุทีม่นี�ำ้ใจเตรยีมไว้ให้นะ” โครว์ วำรอิสัส่งยิม้เป่ียม
ไมตรีจิตมำให้เจ้ำของห้องที่แท้จริง พลำงยกกระป๋องเครื่องดื่ม
สีเงินซดอึกๆ อย่ำงชอบใจ

ของว่ำงนั่นไม่ใช่ของนำยโว้ย! ไลต์เบียร์กระป๋องนั้นก็
เหมือนกัน! รัสเซลล์กัดฟันกรอดๆ อยำกผรุสวำทใส่รุ่นพี่ 
ผู้ปรำศจำกกำลเทศะใจแทบขำด แต่เกรงใจเด็กหญิงตัวน้อยที่
ก�ำลังนั่งแทะข้ำวเกรียบกุ้งแท้อย่ำงน่ำเอ็นดู

“พี่รัสเซลล์คะ เวนดี้ชอบข้ำวเกรียบมำกเลย ขอแบ่งไป
สักสำมสี่ซองได้ไหมคะ” สำวน้อยเงยหน้ำขอเขำด้วยดวงตำ 
สีฟ้ำระยิบระยับ รัศมีผ่องใสเจิดจ้ำเกินไป 

ก่อนที่สมองจะทันคิดให้ดีรัสเซลล์ก็ผำยมือแล้วเอ่ยด้วย
ยิ้มสุดหล่อว่ำ “เชิญครับ เวนดี้”

“เย้! ขอบคุณค่ะ!” ลูกสำวของโครว์ วำริอัสกอดขำเขำ
แน่นแทนค�ำขอบคณุ เธอเงยหน้ำมองเขำอย่ำงครุน่คิดแล้วถำม
ว่ำ “เวนดี้ไปเยี่ยมพวกพี่เซลริคพี่โรสได้ไหมคะ”
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“ถ้ำจะข้ึนหอชำยฉันคิดว่ำไม่น่ำจะดี แต่ไปหำโรสน่ะได้ 
เดี๋ยวฉันพำไปส่ง ถ้ำอยำกจะเจอเซลริคจริงๆ ก็ให้สำวๆ กลุ่ม
นั้นติดต่อเรียกลงมำเองแล้วกัน”

“เวนดี้ไปเองได้ค่ำ ส�ำรวจทำงไว้แล้ว”
“เดี๋ยวสิ แล้วมีธุระอะไรกับเจ้ำพวกนั้น”
เวนดี้ท�ำท่ำคิด ผมเปียคู่ถักลวกๆ เอียงตำมศีรษะน้อยๆ 

“อืม...หนูอยำกจะไปดู ‘คุณหมา’ แถวหอชำยค่ะ”
รสัเซลล์เลกิคิว้ จ�ำได้ว่ำหอชำยมเีดก็ทีเ่ลีย้งสนุขัผูช่้วยไว้

สองสำมคน เวนดี้ผูกมิตรเร็วดีจังแฮะ “เล่นระวังๆ ล่ะ ถึงจะ
ฉดียำเรยีบร้อย แต่ถ้ำมนัอำรมณ์บดูอยูอ่ย่ำแหย่มำกจะดกีว่ำ”

“ไม่ต้องห่วงค่ะ” เวนดีย้ิม้หวำน แต่แผ่ออรำคกุคำมนดิๆ 
“ตัวนี้ถึงขู่ ถึงอยำกจะกัด ก็ไม่ท�ำหรอกค่ะ เขำมีวินัยมำก งั้น
เวนดี้ไปแล้วนะคะ คุณพ่อ พี่รัสเซลล์ จะกลับมำก่อนสี่ทุ่มค่ะ” 
เด็กหญิงในชุดนอนมังกรเดินต๊อกแต๊กออกจำกห้องสวีตของ
อำจำรย์ประจ�ำ แล้วกระโดดกดลิฟต์แก้วใสเห็นวิววิทยำลัย
อย่ำงคล่องแคล่ว

“โครว์...นำยปล่อยปละละเลยลูกสำวมำกไปหรือเปล่ำ” 
อำจำรย์ผมแดงจ้องรุ่นพี่ของตนที่ยังนั่งเอกเขนกอยู่บนโซฟำ 
จิบเบียร์ (ที่ไม่ใช่ของตัวเอง) อย่ำงส�ำรำญจนน่ำหมั่นไส้ 

ผูก้ล้ำทีไ่ม่อำจเป็นผูก้ล้ำอย่ำงเป็นทำงกำรได้โบกมือเป็น
เชิงว่ำอีกฝ่ำยคิดมำกเกินไป “นำยคิดว่ำนั่นเป็นใคร นั่นเวนดี้
ลูกสำวที่เลิฟลี่ น่ำรักสุดๆ ของฉันเลยนะ แถมยังแข็งแกร่งอีก
ต่ำงหำก เธอเหวีย่งโทรลล์ข้ำมหลงัได้ในครัง้เดียว พ่ออย่ำงฉนั
ก็มั่นใจแล้วว่ำเลี้ยงเธอได้ดีมำก”

ภรรยาบนสวรรค์ของรุ่นพี่จะร้องไห้แล้วนะครับ! 

รสัเซลล์ถอนหำยใจแล้วนัง่ลงข้ำงแขกทีเ่ชญิตวัเองเข้ำมำ 
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โครว์โยนไลต์เบยีร์ให้เขำกระป๋องหนึง่ “ฉันให้เธอห้อยอุปกรณ์
ป้องกันชั้นดีไว้ ใช้ลูกน้องให้ตำมดูเธอห่ำงๆ อีกสองคน 
ปลอดภัยแน่ วันน้ีนำยไม่เข้ำเวร เช้ำก็ไม่มีทั้งสอนทั้งประชุม 
ฉันก็ด้วย ดื่มได้สบำย สร่ำงเมำไม่ทันเดี๋ยวใช้วิชำลับระบำย
แอลกอฮอล์ทิ้งได้”

“โปรเรื่องแบบนี้ไม่เข้ำท่ำเอำซะเลย” รัสเซลล์เปิด
กระป๋องเบียร์ แล้วถำม “ว่ำธุระจริงๆ ของนำยมำ อ้ำงว่ำพำ
เวนดี้มำเที่ยวหรือมำดื่มกับฉันมันฟังไม่ขึ้น”

“ฉลำดสมเป็นดำวรุ่งของสมำคม” 
“ไม่ต้องยกยอปอปั้น ว่ำธุระมำ”
โครว์ลุกจำกโซฟำแล้วเดินอำดๆ ไปที่หน้ำต่ำงซึ่งรูดม่ำน

ไว้ท้ังหมด ก่อนจะกดปุ่มสั่งให้ม่ำนทั้งแผงยกตัวขึ้น เผยให ้
เห็นบำนกระจกใสหนำพิเศษเป็นวิวพำโนรำมำของวิทยำลัย 
ฟอร์นเบิร์ก เวลำสองทุ่มแทบไม่มีแสงไฟจำกอำคำรเรียนแล้ว 
ยังพอเห็นแสงจำกห้องชมรมประปรำย แต่จุดที่ควรจะมีไฟแค่
ไม่กีด่วงอย่ำงสนำมกฬีำส่วนหนึง่ของสำยต่อสูก้ลบัเตม็ไปด้วย
แนวเต็นท์ขนำดใหญ่ ไฟสว่ำงไสวรำวกับเป็นค่ำยทหำร

“พวกเขำมำกันเยอะกว่ำที่คิด” น�้ำเสียงร่ำเริงของโครว์
เปลี่ยนเป็นจริงจัง

“นกัล่ำปีศำจ...” รสัเซลล์พมึพ�ำโดยไม่หนัไปมองทวิทศัน์
“อืม ตอนส่งจดหมำยเชิญคำดว่ำจะได้รับควำมร่วมมือ

รำวๆ สำมสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิม แต่นำยรู ้ไหมว่ำผล 
ตอบรับครำวนี้เป็นเท่ำไหร่...”

“เยอะจนผิดปกติใช่ไหม”
“หกสบิเปอร์เซน็ต์ รสัเซลล์ สมำคมนกัล่ำอสรูและปีศำจ 

ไม่เคยให้ควำมร่วมมือดีขนำดนี้ แม้กระทั่งในช่วงสงครำม 
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จอมมำร” เงำสะท้อนใบหน้ำของโครว์ไม่มีแววคุณพ่อขี้เล่น 
คนเดิมอีก

รสัเซลล์ถอนหำยใจ และย้ิมเย็นเม่ือนกึถึงควำมเป็นไปได้ 
อย่ำงหนึ่ง “มีคนเสนอค่ำหัวใช่ไหม เดำว่ำมำกกว่ำหนึ่งรำย”

“รำยละเอียดสอดอยู่ในนิตยสำรไฟต์เตอร์ทูเดย์บนโต๊ะ
ท�ำงำนของนำย แต่บอกคร่ำวๆ ตอนนีไ้ด้ว่ำเป้ำหมำยมมีำกกว่ำ
สี่รำย ค่ำหัวสูงมำก พวกนักล่ำถึงได้ตื่นตัวขนำดนี้”

“เข้ำใจว่ำข้อมูลส�ำคัญจริง แต่ระดับนี้ไม่ต้องมำเองก็ได้
มั้ง” รัสเซลล์ขยับผ้ำเช็ดตัวเช็ดผมที่ยังไม่แห้งดี

โครว์ยิ้มเย็นให้เงำของตนในกระจก “ไม่ใช่แค่นั้นหรอก 
แค่อยำกจะมำเป็นพยำนช้ีตวับคุคลหนึง่พร้อมกบันำย” เขำเงย
หน้ำมองนำฬิกำ อกีสำมนำทจีะเป็นเวลำสองทุม่สบิห้ำนำท ี“ได้
เวลำแล้ว มำดูตรงนี้สิ ห้องนำยเห็นได้ดีอย่ำงที่คิดเลย”

รัสเซลล์เดินตำมไปที่กระจก และรับกล้องส่องทำงไกล
จำกโครว์ ทีแรกเขำยังไม่เห็นอะไรเลยนอกจำกถนนที่ตัดออก
ไปสู่ด้ำนหลังวิทยำลัยซึ่งมีเพียงไฟถนนประกบสองข้ำงทำง ไม่
กี่วินำทีต่อมำเขำก็เห็นแสงไฟบินโฉบลงมำจำกฟำกฟ้ำ

เกรตแอร์ไรเดอร์สม่ีวงอมแดงทีย่กเกรำะรอบยำนขึน้เป็น
ห้องรูปทรงเหมอืนพญำนกร่อนลงทีห่น้ำค่ำยพกัของนกัล่ำอสูร
และผู้กล้ำส่วนหนึ่งที่ปฏิเสธกำรพักแรมร่วมห้องกับคณำจำรย์

เกรำะโลหะที่มองแวบเดียวก็รู้ว่ำสั่งท�ำพิเศษหดกลับ
เข้ำไปในตัวยำน แล้วบนัไดยำวกท็อดลงมำถงึพืน้อย่ำงสง่ำงำม 
ชำยสวมชุดสูทคนหน่ึงก้ำวยำวๆ ลงมำอย่ำงเนิบช้ำ จำกแสง
ไฟพอเห็นว่ำเขำเป็นชำยหนุ่มรูปงำม ผมสีด�ำท�ำไฮไลต์สีแดงที่
ปอยด้ำนหน้ำ บนอกติดตรำสมำคมนักล่ำอสูรและแบกกล่อง
เหล็กขนำดใหญ่เหมือนโลงศพไว้บนหลัง
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นักล่ำปีศำจหลำยคนออกมำยืนเรียงแถวต้อนรับ และ
วันทยหัตถ์รำวกับเขำเป็นหัวหน้ำพวกตน ชำยหนุ่มคนนั้น
ทักทำยพวกพ้องอย่ำงเป็นมิตร และค้อมศีรษะให้ผู้กล้ำหรือ 
คนอื่นที่สนใจโผล่มำมองผู้มำใหม่อย่ำงสุภำพ รัสเซลล์ไม่ค่อย
ชอบท่ำทีนั้นเท่ำใดนัก แต่เพรำะอะไรก็ยังบอกไม่ถูก...

“ใครน่ะ โครว์”
“นำยเคยได้ยนิชือ่เขำแล้วละ มาโทเรย์ เกรเกอร์  สมญำ- 

นำม เรดทอร์นาโด”
รัสเซลล์เกือบปล่อยกระป๋องเครื่องดื่มหลุดมือ “เจ้ำนั่น

มำท�ำอะไรที่นี่”
โครว์ยิ้มฝืดเฝื่อน “บอกได้อย่ำงเดียว เรดทอร์นำโดคง

กะจะมำตกปลำใหญ่ เขำเปลีย่นวทิยำลยัทีป่ระจ�ำมำสีแ่ห่งแล้ว 
ฟอร์นเบิร์กเป็นแห่งที่ห้ำ”

รัสเซลล์ก้มมองชำยคนนัน้ทีต่ำมพวกพ้องเข้ำไปในกระโจม
หลังใหญ่ มำโทเรย์หันมองหอพักแวบหนึ่ง แล้วยิ้มมุมปำก 
ใบหน้ำหล่อเหลำดูน่ำขนลุกพิกล

หมอนั่นมองขึ้นมำจริง ไม่ได้มองเขำ แต่ก�ำลังมองคน
อื่น...

รัสเซลล์ไล้ปลำยคำงเบำๆ ถ้ำเดำไม่ผิดหมอนั่นมองไป
ทำงหอพกัหญงิ ม. ปลำย ให้ตำยส ิเขำไม่ชอบควำมรูส้กึนีเ้ลย

“สมำคมผูก้ล้ำจะตดิตำมพฤตกิรรมของเขำอย่ำงใกล้ชดิ” 
โครว์ยิ้มเยือกเย็น “ทอร์นำโดก�ำลังมำ หลุมหลบภัยน่ะมี แต่
ครั้งนี้ฉันว่ำเรำหลบไม่ได้หรอก หมอนั่นจะตีรวนภำรกิจของ
สมำคมผู้กล้ำและพันธมิตรแห่งแสงสว่ำง จับตำดูเขำไว้ให้ดี”

ครูใ่หญ่ม่ำนกเ็ล่ือนปิดเหมอืนเดิม โครว์นัง่ไขว่ห้ำงพลำง
ถือวิสำสะหยิบข้ำวเกรียบกินอีกช้ินโดยไม่ขอ “นำยช่วยดู 
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น้องชำยฉันด้วยละกัน โรสด้วย เด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชำยที ่
น่ำรักหน่อยก็ดูไว้ให้ดีเลย”

“?”
“ทอร์นำโดบำงลูกไม่ได้พัดแค่ในสนำมรบหรอก ถึงฉัน

จะภำวนำแค่ไหนก็ตำม มำโทเรย์ใช้ทกุคนทีเ่ขำถกูใจเป็นหมำก 
เรำคงไม่อยำกให้คนรู้จักของเรำติดร่ำงแหใช่ไหม”

รัสเซลล์พยักหน้ำรับเงียบๆ เขำเข้ำใจเรื่องตัวอันตรำย
ใหม่แล้ว แต่ว่ำ... “รุ่นพี่ครับ...ครำวหน้ำกรุณำสวมชุดนอนที่
จริงจังกว่ำนี้เวลำต้องคุยเรื่องเครียดได้ไหม”

“ชุดนี้ไม่จริงจังตรงไหน เย็บเองเลยนะ! จับแขนดูสิ นุ่ม
ฟ ูอุน่ด้วย แถมทีน่ิว้ยงัตดิปุม่ยำงกนัลืน่อีกด้วยนะ ถ้ำนำยชอบ 
จะตัดให้ชุดนึงก็ได้”

“ไม่ละครับ ผมเกรงใจ”
เย็บปักถักร้อยไม่น่ำจะเป็นทักษะทั่วไปของผู้กล้ำ แต่

เถยีงกับโครว์ วำรอิสัคงไม่มทีำงชนะ ข้อนีร้สัเซลล์รูด้ยีิง่กว่ำใคร

อัซราเอล เฟนเรีย เออร์ซิลาได้นอนเต็มตาเพียง 
ไม่กี่ชั่วโมง...

ตอนแรกก็มีไอ้ลิงหัวแดงที่ไอคิวเสมอกับใบหน้ำมำขอ
ควำมช่วยเหลอื จำกทีต้่องเตรยีมบทให้มนัไปบรรยำยให้ผูก้ล้ำ
ฟังเรื่องไพโรลูนำติกแค่ห้ำนำที กลำยเป็นเสียเวลำอันล�้ำค่ำไป
ถึงหนึ่งชั่วโมง

เรนฟอร์ดรู้จักวิธีควบคุมชีพจรให้ผู้ฟังคิดว่ำไม่ได้โกหก 
แต่ด้วยวิสัยตรงไปตรงมำจนทื่อ อัซรำเอลจึงเน้นให้เล่ำควำม
จริงแบบตัดทอนบำงส่วนมำกกว่ำ บทสำวในฝันของเรนฟอร์ด
จะหำยไป ควำมดีควำมชอบในกำรเรียกสติเขำกลับมำจะตก
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เป็นของน้องๆ ทำรกลูกไฟแทน ถึงจะไม่ดีกับบันทึกแนวทำง
รักษำไพโรลูนำติกในอนำคต แต่ตอนนี้คงไม่มีทำงเลือก

หลงัเตะเรนฟอร์ดออกจำกห้อง ตวัปัญหำทีใ่หญ่กว่ำกม็ำ
โดยไม่ทันตั้งตัว...

“เวนดี้แวะมาหาค่ะ คิดถึงกันไหมคะคุณหมา”

ปัง...

เป็นครั้งแรกในรอบห้ำปีที่เขำปิดประตูใส่หน้ำเด็กผู้หญิง 
และเปิดในอีกสองวินำทีต่อมำเมื่อเธอเริ่มทุบประตูแรงๆ จน
นอตคลอนบำนพับแทบหลุด 

ยัยผู้กล้ำตัวน้อยไม่ท�ำอะไรมสีำระเลย แค่ขอกลิง้เล่นบน
เตียงกว้ำงของประธำนนักเรียน วำดรูปเล่นในกระดำษไม่ใช้
แล้ว คอยมำเขย่งมองเจ้ำของห้องท�ำงำน และจับหูกับหำงฟูๆ 
ของเขำเล่น

เมื่อพอใจเธอก็ยอมไปง่ำยๆ “สัญญากับคุณพ่อไว้ว่าจะ

กลับก่อนสี่ทุ่มค่ะ” 

“แกะก�าไลออกด้วย” อัซรำเอลหน้ำบดูบึง้ เธอสวมก�ำไล
ติดตำมพฤติกรรมให้เขำมำหลำยเดือนแล้ว

“ก�าไลอะไรเหรอคะ” สำวน้อยกะพริบตำปริบๆ อย่ำงใส
ซือ่ “อ้อ! คราวหน้าตอนคนืเพญ็จะแวะมาค้างด้วยค่ะ จะแปรง

ขนให้นะ”

ควำมฉุนสะสมยำวมำถึงยำมสำยวันนี้ อัซรำเอลแค้นใจ
ตัวเองอย่ำงที่สุด เสียรู้ให้อะไรก็พอว่ำ แต่พลำดท่ำให้เด็กน้อย
ตัวกระจ้อยซ�้ำสองซ�้ำสำม เขำจะเอำศักดิ์ศรีทั้งในฐำนะมนุษย์
หมำป่ำและชำยหนุ่มคนหนึ่งไปไว้ที่ไหน!

ยัยเด็กน้อยเมื่อวานซืน!

“เอ่อ...อัซรำเอล นำยท�ำหน้ำอย่ำงนั้น คนเขำจะไม่กล้ำ
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เข้ำมำถำมงำนนะ...” เสียงล�ำบำกใจของเซลริค เรมิงตันเรียก
สติที่หลุดไปถึงนอกจักรวำลของท่ำนประธำนนักเรียนกลับเข้ำ
ร่ำง

อัซรำเอลกะพริบตำอย่ำงคนเพิ่งได้สติ เขำผ่ำนคืนอัน
วุ่นวำยมำแล้ว และก�ำลังปฏิบัติหน้ำที่ประธำนนักเรียนในวัน 
ถดัมำ เขำเหน็ว่ำด้ำนหลงัเซลริคมีกรรมกำรนกัเรียนเป็นพรวน
ยืนยิ้มแหะๆ ดูจำกสภำพเซลริคแล้ว เดำได้ไม่ยำกว่ำคงจะ 
ถูกใช้เป็นหนังหน้ำไฟตอนที่โรเซเลียไปหยิบเอกสำร

“ขอโทษครบั ผมมเีรือ่งหงดุหงดิมำกไปหน่อย คณุเซลรคิ 
มำที่ห้องสภำนักเรียนท�ำไมครับ”

“มีเรื่องอยำกจะปรึกษำด่วนนิดหน่อย ธุระของชมรมน่ะ
ครับ”

คีย์เวิร์ด ‘ธุระของชมรม’ ท�ำให้อัซรำเอลรู้ทันทีว่ำคงมี
บำงสิ่งเก่ียวกับควำมเป็นไปของคณะจอมมำรและสมุนเกิดขึ้น 
เขำดูนำฬิกำแล้วบอกกรรมกำรที่เหลือว่ำขอตัวสักครู่ ก่อนจะ
ตำมเซลริคเข้ำไปคุยในห้องเอกสำร โรเซเลียรออยู่แล้ว และ
ข่ำวใหม่ก็ท�ำให้อัซรำเอลตำตื่นจริงๆ

“ได้ยินเสียงชีพจร?”
เซลริคพยักหน้ำอย่ำงเหนื่อยใจ “อือ...ถ้ำเพ่งสมำธิก็จะ

ได้ยินทันที แล้วก็จำกจังหวะกำรเต้นของหัวใจก็พอจะเดำได้
ด้วยว่ำคนไหนพูดจริงคนไหนโกหก เม่ือคืนเอรูเทียโกหก
แน่นอน ส่วนเทลก้ำไม่มีชีพจร แต่ฉันเดำจำกพิรุธว่ำน่ำจะใช่”

ชีพจรของคนโกหกเต้นถ่ีกว่ำจังหวะชีพจรปกติ เมื่อ
สงัเกตพริธุภำยนอกประกอบกอ็ำจบอกได้ว่ำใครพดูจริงใครพูด
เท็จ หลักกำรนี้ใช้กับอมนุษย์ได้ แต่ควำมยำกง่ำยแปรผันกับ
ควำมแข็งแกร่งของแต่ละเผ่ำพันธุ์
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ได้ยนิเสยีงชพีจรแวมไพร์ถอืว่ำเจ๋งมำก ถ้ำมนษุย์หมำป่ำ
ตนไหนได้ควำมสำมำรถนัน้มำอซัรำเอลคงปรบมอืให้ แต่เซลรคิ 
เป็นมนุษย์...อืม...ยังเป็นมนุษย์อยู่สินะ

“อย่ำบอกนะครับว่ำเป็นผลข้ำงเคียงจำกตอนงำน
มหกรรมกีฬำ”

เซลริคเหลือบมองคนท่ีน่ำจะรู้ดีกว่ำเขำ โรเซเลียวำง
เอกสำรรำยชื่อว่ำที่สภำนักเรียนรุ่นต่อไปลงในลิ้นชัก เสียง
ไพเรำะดังขึ้นอย่ำงตริตรองว่ำ “เป็นผลจำกกำรกำงปีกที่สอง
และกำรใช้ดำบมำรโดยตรงค่ะ ฉันเคยอธิบำยไปนำนแล้วว่ำ 
ยิ่งใช้พลังก็ยิ่งเข้ำใกล้กำรเป็นจอมมำร”

เซลรคิถอนหำยใจ เสยีววำบนดิๆ ทีต่วัเองชกัจะไม่ใช่คน
เข้ำไปทุกที แต่ถ้ำดึงดันจะเป็นมนุษย์แท้ๆ ต่อไปก็คงลงเอยที่
ดับอนำถเหมือนเดิมและส่งต่อค�ำสำปไปยังภพหน้ำ ชำตินี้
อุตส่ำห์ได้พบโรสและได้เพื่อนดีๆ ทั้งที เขำก็ไม่อยำกปล่อยให้
ทุกอย่ำงพังพินำศ

“จะมพีลงัแปลกๆ อย่ำงอืน่หรอืเปล่ำ” เขำถำมเสยีงกงัวล 
โรเซเลียบีบมือเขำแล้วปลอบว่ำ “ไม่ใช่อะไรที่เป็น

อันตรำยหรอก ถ้ำนำยสงบใจ บอกตัวเองว่ำยังไม่ต้องใช้ พลัง
ที่ตื่นขึ้นมำก็จะหลับใหลอย่ำงสงบ เอำไว้ฉันจะสอนวิธีควบคุม
อีกครั้งดีไหม”

“อื้อ คงต้องรบกวนโรสอีกแล้วละ” เซลริคประคองมือ 
โรเซเลียพลำงมองตำเธออย่ำงซำบซึ้ง

“ไม่หรอก ไม่รบกวนสักนิด” โรเซเลียส่งยิ้มอ่อนหวำน
แสนหำยำกให้แฟนหนุ่ม

ภำพตรงหน้ำท�ำให้อัซรำเอลรู้สึกแสบตำจนต้องหันไป
มองเอกสำรแทน เขำขยับแว่นแล้วดักคออย่ำงหมั่นไส้นิดๆ ว่ำ 
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“ตั้งแต่งำนกีฬำจบก็หวำนกันไม่เกรงใจเลยนะครับ มีเรื่องที่ 
ไม่ได้บอกพวกผมหรือเปล่ำ”

“ไม่มี้ไม่มี เนอะโรส” เซลริคปฏิเสธทั้งที่หน้ำแดงก�่ำ
“ถึงมีก็ยังไม่บอกค่ะ” สำวงำมแห่งฟอร์นเบิร์กเอ่ยหน้ำ

ตำย เธอปลดเขตแดนขนำดเล็กแล้วสลำยพลังไปด้วย 
เซลริคคงเขินเกินพิกัดเลยดึงมือเธอพำหนีออกจำกห้อง

ก่อนที่อัซรำเอลจะได้เค้นควำมจริง “ไว้เจอกันคำบบ่ำยที่ห้อง
ประชุมวิชำ ปศ 101 ก. กำรรับมือกับปีศำจ นะ ไปละ!”

สิง่หนึง่ทีเ่ซลรคิคล่องมำกขึน้กว่ำตอนทีพ่บกนัครัง้แรกก็
คอืเด๋ียวน้ีหำจังหวะชิง่หนเีก่งเหลอืเกนิ หมำป่ำหนุม่ถอนหำยใจ
เฮอืกใหญ่ ถงึสนใจแค่ไหน เรือ่งรกัๆ ใคร่ๆ ของเจ้ำนำยกไ็ม่ใช่
สิ่งส�ำคัญอันดับหนึ่งของเขำในตอนนี้

สิ่งที่เขำควรท�ำคือ ปฏิบัติตนให้เป็นปกติ รักษำควำมลับ
เกี่ยวกับเผ่ำพันธุ์ท่ีแท้จริงเอำไว้ และคอยระวังหลังให้เซลริค 
อย่ำงดีที่สุด

เขำกลบัมำนัง่ทีโ่ต๊ะท�ำงำนประธำนนกัเรยีน และกวกัมอื
อนุญำตให้ทุกคนเอำเอกสำรเข้ำมำปรึกษำตำมล�ำดับ ตำคม
ของหมำป่ำหนุ่มไล่มองปฏิทินสี่ชุดบนโต๊ะตนเองเร็วๆ ปฏิทิน
ส่วนตัวที่ใช้ลงตำรำงเรียนและก�ำหนดกำรส่วนตัวของเขำอยู่
ทำงซ้ำยสุด

ชั่วโมงบ่ำยวันนี้ที่เคยเป็นคำบคหกรรมเรียนร่วมกับสำย
สำมัญถูกฆ่ำทิ้งเปลี่ยนเป็นวิชำใหม่

ปศ 101 ก. การรับมือกับปีศาจ

วชิำฉุกเฉนิทีเ่ป็นวชิำลกูของวชิำปีศำจศกึษำอีกท ีอัซรำเอล
เคำะปำกกำเบำๆ หมำป่ำในตัวเขำค�ำรำม มันได้กลิ่นไม่ดีโชย
มำแต่ไกล อัซรำเอลเห็นด้วย กำรอยู่ในดงศัตรูไม่ใช่สิ่งที่เขำ
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นยิมชมชอบ แต่พวกพ้องทีโ่กหกไม่ว่ำด้วยเหตผุลใดสร้ำงควำม
วิตกกังวลให้เขำยิ่งกว่ำ

เทลก้ำปิดบงัอะไรอยู่ แล้วท�ำไมเอรเูทยีซึง่มอบควำมภกัดี
ให้เซลรคิมำกเป็นล�ำดบัสำมรองจำกโรเซเลยีและเคย์เลนถึงได้
โกหกเจ้ำนำย

เหตุผลนั้นส�ำคัญแค่ไหน และมันคืออะไรกันแน่

ซู้ด...
เสียงคนดูดของเหลวจนหมดกล่องดังประสำนกันจำก

ฟำกตรงข้ำมโต๊ะ ไอรีนซึ่งหงุดหงิดเป็นพิเศษจำกกำรถูกเรียก
สมัภำษณ์และขอดใูบสัง่สนิค้ำจ้องต้นเสยีงเขมง็ เธอไม่คำดหวงั
อะไรมำกจำกเทลก้ำ วำเลนเซยีทีห่่ำมจนไม่สนใจโลก แต่เอรเูทยี 
ไบร์เวลลัสเป็นคนมีมำรยำทดีกว่ำนี้ไม่ใช่เหรอ

“เฮ้อ...” สองสหำยถอนหำยใจพร้อมๆ กันแล้วพับกล่อง
เครื่องดื่มอย่ำงเนือยๆ

“อร่อยสู้ของแท้ไม่ได้สินะครับ” ไนต์แมร์หน้ำหล่อแซว
เพื่อน

“นมรสกำแฟมนักด็.ี..แต่สูข้องจรงิไม่ได้ ควำมเข้มข้น รส
หวำนปนขมทีจั่บใจ อ๊ำ...ไม่ไหวแล้ว อยำกดืม่!” เทลก้ำทิง้กล่อง
นมเปล่ำลงถัง 

แวมไพร์ผมทองยิ้มเนือยๆ “ผมยังไหวครับ แค่อยำกให้
น�้ำมะเขือเทศบรรจุกล่องข้นกว่ำนี้หน่อย...บำงทีผมน่ำจะโทร. 
สั่งมะเขือเทศสดมำคั้นแบบไม่แยกกำกเอง”

ท่ำทำงเอรูเทียจะเป็นเอำมำก ต่อให้เป็นมังสวิรัติขนำด
ไหนกำรขำดเลอืดของจรงินำนๆ กน่็ำจะไม่ดีต่อสขุภำพแวมไพร์ 

“อดทนอีกหน่อยนะคะ ถึงช่วงสุดสัปดำห์น่ำจะมีเวลำ” 
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ไอรีนปลอบลูกค้ำของตน เธอก็หงุดหงิดที่เสียรำยได้ และกลัว
ว่ำลูกค้ำประจ�ำจะเป็นลมล้มพับจนต้องส่งกลับบ้ำนเกิด

“ครับผม...” เอรูเทียรับค�ำทั้งหน้ำอ่อนแรง
“ฉันยกให้นะเอรูเทีย” เซลริคเลื่อนจำนสเต๊กให้แวมไพร์ 

ทันทีท่ีสูดกลิ่นเนื้อ ดวงตำสีสนิมก็มีชีวิตชีวำขึ้นมำ “สั่งแรร์- 
สเต๊กหรือครับ ผมนึกว่ำเซลริคชอบกินแบบเกือบสุกซะอีก”

บรรยำกำศรอบตัวอดีตจอมมำรหม่นหมองลงพร้อมกับ
ลมหอบใบไม้พัดผ่ำนในฉำกหลัง “พ่อครัวท�ำผิด”

ดวงซวยกัดไม่ปล่อยจริงๆ แฮะ แม้แต่เรื่องกินเซลริคยัง
มคีวำมสขุไม่ได้เลย ประธำนชมรมวจิยัจอมมำรสัน่หวัไล่ควำม
หดหูอ่อกไป แล้วคลีย่ิม้ให้เพือ่นต่ำงสำยวชิำ “แต่ดีแล้วละ โชค
ร้ำยก็ยังกลำยเป็นดี อย่ำงน้อยนำยจะได้กินอะไรดีต่อตัวเอง
บ้ำง”

เอรูเทียผู้คิดมำตลอดว่ำเลือดมนุษย์หรืออมนุษย์อ่ืนๆ  
ดีกว่ำสัตว์เสมอยอมโยนรสนยิมของตนทิง้ไปวนัหนึง่ ทัง้เพรำะ
ร่ำงกำยโหยหำเลือดสดๆ และเพรำะซึ้งน�้ำใจเจ้ำนำย เขำกุม
สองมอืเซลรคิแน่น คงน�ำ้ตำไหลไปแล้วถ้ำไม่ได้อยู่ทีโ่รงอำหำร

“อยำกกินอะไรผมจะเลี้ยงเองครับ ท่ำนประธำน”
“ขอบคณุนะ แต่ปล่อยมือฉันก่อน คนมองแปลกๆ แล้ว” 

เซลริคยิ้มเจื่อน นักเรียนหลำกสำขำเริ่มจับกลุ่มซุบซิบ เมื่อได้
เป็นพยำนเหน็นักสูใ้ต้ร่ม คณุชำยมำดขรมึผูท้�ำตวัห่ำงเหนิก�ำลงั
จับมือท�ำตำซึ้งใส่เจ้ำชำยกระจิ๋ว

ครำวก่อนมข่ีำวเจ้ำชำยกระจิว๋เริม่ต้นเช้ำวนัใหม่กบัรำชำ
น�้ำแข็งแผนกแปรธำตุผู้เป็นรูมเมตอย่ำงร้อนแรง ครำวนี้จะมี
ข่ำวใหม่อีกหรือ

“ปล่อยเขำคดิไปกต็ลกด”ี ดวงตำสสีนมิเกอืบๆ จะเปลีย่น
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เป็นสีแดง ภำคนิสัยไม่ดีของเอรูเทียผุดขึ้นมำเล็กน้อย เทลก้ำ
กบัเรนฟอร์ดหวัเรำะก๊ำกสนบัสนนุ เคย์เลนยังตำมไม่ทนั ส่วน
ซิโตรเนล่ำมัวแต่ง่วนกับกำรแยกสมุนไพรในอำหำรของตน

อัซรำเอลกับเฟรย์ที่ถกเรื่องแอร์ไรเดอร์กันแทบผงะเมื่อ
จู่ๆ โรเซเลียบอกเซลริคว่ำ “หันมำทำงนี้หน่อยสิ อ้ำปำกด้วย”

“หือ?” เซลริคหันและอ้ำปำกอย่ำงว่ำง่ำย โรเซเลียส่ง
ส้อมม้วนพำสตำทะเลเข้ำปำกเขำ หนุ่มตัวเล็กเคี้ยวตุ้ยๆ แล้ว
ยิ้มกว้ำง “อร่อยจังแฮะ”

“ฉันแบ่งให้” สำวงำมกล่ำว แต่แทนที่จะเอื้อมหยิบส้อม
ให้แฟนตัวจิ๋ว เธอกลับม้วนเส้นพำสตำรอบส้อมส่งเข้ำปำกเขำ
อีกค�ำ

ครำวน้ีโรงอำหำรแทบแตกเลยทีเดียว เสียงชัตเตอร์ล่ัน
มำจำกที่ไหนสักแห่ง แต่เสียงผิวปำกดังไปทั่ว

เฟรย์ซึ่งกินมันอบพรีเมียมของตนหมดจำนแล้วดูด 
เครือ่งดืม่จำกแก้วทรงสงู พลำงพมึพ�ำเบำๆ แต่ได้ยนิกนัในกลุม่
ชัดว่ำ “ครีมโซดำของผมหมดควำมหวำนไปเลย”

เรนฟอร์ดซึ่งยังร้ำงรักปวดใจจนต้องตะโกนทั้งน�้ำตำว่ำ 
“ฉันรู้ว่ำพวกนำยรักกัน แต่เห็นแก่คนโสดรักคุด อย่ำให้มัน
หวำนเกิดไปนักเซ่!”

เคย์เลนวำงช้อนไอศกรีมแล้วยกมือตบหลังเรนฟอร์ด
เบำๆ เอ่ยทั้งหน้ำนิ่งว่ำ “ไม่เป็นไรนะ มองทำงโน้นแล้วกัน”

กำรได้รับควำมเห็นอกเห็นใจจำกแท่งไอติมเดินได้คง
สร้ำงควำมเสียหำยสำหัสให้เรนฟอร์ดผู้ทิ้งตัวนั่งลงอย่ำงสิ้น
เรีย่วแรง เอรเูทยีมองอย่ำงเหน็ใจ ควำมเห็นใจอย่ำงซือ่ตรงของ
เคย์เลนบำงทีก็อันตรำยจริงๆ

เสียงฮือฮำเริ่มเงียบลงเมื่อเซลริคยืนยันว่ำจะใช้ส้อมของ
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ตวัเอง บรรยำกำศโรงอำหำรกลบัสูส่ภำพปกต ิไอรนีซบัผ้ำเช็ด
ปำกรอบริมฝีปำก ตำลอบสังเกตสีหน้ำไนต์แมร์ข้ำงตัว

“เฟรย์...คณุเองกม็ปัีญหำเรือ่งอำหำรสนิะ” เธอทกัตรงๆ
ปีศำจกินฝันร้ำยพยกัหน้ำรบัโดยด ี“อำหำรน่ะมมีำกมำย 

แต่ว่ำออกไปกนิไม่สะดวกนีค่รบั ดกึๆ มคีนตืน่ตวัเยอะขนำดนี้  
ผมลอบออกไปกินไม่ได้หรอก”

เมือ่มทีัง้ผูก้ล้ำและนกัล่ำปีศำจเตม็ไปหมด กำรท่องควำม
ฝันของไนต์แมร์กล็�ำบำกขึน้ด้วย จริงอยู่ว่ำเขำเป็นสิง่มีชีวติจำก
โลกควำมฝัน ไม่มีร่ำงมีแต่จิตวิญญำณ แต่ก็ไม่ได้หมำยควำม
ว่ำจะรอดพ้นกำรตำมล่ำและปรำบปรำมจำกผู้กล้ำกับนักล่ำ

มำรควำมฝันมำกมำยก่อปัญหำเกนิกว่ำจะปล่อยไว้เฉยๆ 
เฟรย์เคยได้ยินเร่ืองมนุษย์ทีม่วีชิำสะกดไนต์แมร์และมำรควำม
ฝันอื่นๆ ไปเป็นสมุน เขำไม่อยำกเสี่ยงจึงต้องออกมำเดินเล่น
ในหอตอนกลำงคนืแล้วสบูกินฝันร้ำยท่ีเลด็ลอดออกมำภำยนอก 
แทน

ไม่อิ่มท้องนัก แต่ยังท�ำให้เขำมีแรงไปหำร้ำนน�้ำชำควำม
ฝันของโชลนั ฮำร์บรงิเกอร์ ถ้ำไม่ได้ดืม่ฝันร้ำยจำกร้ำนน�ำ้ชำเร่ 
ทุกคืน ร่ำงท่ียืมมำจำกเจ้ำหนูเฟรย์ผู้ล่วงลับก็มีสิทธิ์คืนสภำพ
เป็นภำชนะเปล่ำๆ เหมือนเดิม

ถึงแม้จะล้อมวงรับประทำนอำหำรด้วยกันเหมือนไม่มี
อะไรเกิดขึ้น แต่ลึกๆ ชมรมวิจัยจอมมำรตระหนักดีว่ำพวกเขำ
อยู่ท่ำมกลำงอันตรำยร้ำยแรงเพียงใด

“วันนี้เหงำหูยังไงไม่รู้นะคะ” ซิโตรเนล่ำทัก “คุณวิโนว่ำ
กับคุณไวท์ไม่มำเหรอคะ”

รอยยิ้มสะใจนิดๆ ปรำกฏบนริมฝีปำกของท่ำนประธำน
หมำป่ำทันที ถ้ำเขำมีหำงคงจะกระดิกอย่ำงยินดี “โชคร้ำยนะ
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ครับ ผมได้ยินว่ำอำจำรย์ ผอ. สตำเรียอยำกคุยด้วยช่วงพัก
เที่ยง คงไปหำห้องเงียบๆ นั่งคุยไปกินไปละมั้งครับ”

ไม่มีใครเกลียดวิโนว่ำจริงๆ จังๆ แต่ก็ยำกจะอ้ำแขน
ต้อนรบัเธอเตม็ที ่เมือ่เธอโผล่มำทีอย่ำงกบัหอบพำยุสือ่มวลชน
และกองทัพแฟนคลับมำด้วย 

ท้องฟ้ำเบื้องบนเร่ิมปรำกฏเมฆสีเทำเป็นสัญญำณว่ำฝน
ก�ำลังจะโปรยปรำย

“หวังว่ำคงไม่กลำยเป็นพำยุนะ” เซลริคพึมพ�ำ
เทลก้ำมองออกไปนอกหน้ำต่ำงเงียบๆ มือก�ำช้อนขนม

หวำนจนมันบิดงออย่ำงลืมตัว เอรูเทียคอยจับจ้องเธอทุก
อิริยำบถ นัยน์ตำสีสนิมซ่อนแววห่วงใยไว้ไม่มิด แม้จะรับรู้ 
ควำมลับ เขำก็ไม่มีสิทธ์ิเปิดโปง ได้แต่คอยเฝ้ำดูอย่ำงเงียบๆ 
และภำวนำว่ำคงไม่ต้องท�ำลำยชีวิตสงบสุขที่เพียรสร้ำงมำ 
นำนปีเพื่อปกป้องใครบำงคน

“คำบบ่ำยจะเริ่มแล้ว รีบไปเข้ำแถวตำมห้องตัวเองดีกว่ำ
ครับ” ท่ำนประธำนท�ำตนเป็นผู้น�ำทำงวิชำกำรที่ดี

“อื้อ นั่นสิ” เรนฟอร์ดที่ต้องช่วยจัดแถวรับค�ำ
เซลรคิถอนหำยใจอย่ำงปลงตก “ถ้ำได้ทีน่ัง่หลงัๆ คงมอง

กระดำนไม่เห็นแหงๆ”

จริงอยู่ว่าวิชาใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในหลักสูตรมีเพียงวิชา
เดียวคือ วิชำ ปศ 101 ปีศาจศึกษำ แต่ตำมตำรำงเรียนจริง
แล้วยังมีลูกของวิชำแรกเพิ่มมำอีกหนึ่งวิชำ

ปศ 101 ก. การรับมือกับปีศาจ เป็นหน่วยย่อยของวิชำ
ใหม่ หำกสอนตำมแผนกำรสอนมำตรฐำน กว่ำจะเรียนถึง
หน่วยว่ำด้วยกำรรับมือกับปีศำจก็คงกินเวลำถึงสำมในสี่ส่วน
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ของภำคเรียน กรมกำรศึกษำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจึงแบ่ง
เนือ้หำออกเป็นสองส่วนเพือ่ร่นเวลำกำรเรยีนรูใ้ห้สัน้ทนัใช้งำน
ที่สุด

ขณะที่ ปศ 101 ยังพูดถึงลักษณะของปีศำจ ดินแดน
ปีศำจ กำรปกครอง วัฒนธรรม กำรจ�ำแนกเผ่ำพันธุ์ และ
ลกัษณะนสิยัปีศำจ วชิำ ปศ 101 ก. เข้ำเรือ่งวธิป้ีองกนัตนจำก
ปีศำจ เริ่มจำกกำรแนะน�ำสำยอำชีพที่เกี่ยวข้องกับกำรต่อกร
กับปีศำจ และวิธีกำรท�ำงำนของพวกเขำโดยตรง

วิชำย่อยน้ีจัดกำรเรยีนกำรสอนแบบสมัมนำทกุวนัองัคำร
บ่ำย เรียนทเีดยีวสำมชัว่โมง ในหอประชมุใหญ่พร้อมกนัทเีดยีว
ทีละสำมชั้นปีครบทุกสำขำ สัปดำห์แรกและสัปดำห์ที่สองเป็น
ชั่วโมงเลกเชอร์อำชีพผู้กล้ำนับตั้งแต่กำรคัดเลือกไปจนถึงสำย
งำนย่อย ฉำยำ และกฎเกณฑ์ต่ำงๆ

ด้วยควำมที่มีผู้กล้ำตัวจริงเดินว่อนเต็มวิทยำลัยจึงมีคน
อำสำมำเล่ำประสบกำรณ์ตรงมำกมำย ผูก้ล้ำท�ำงำนเป็นระบบ
และชัดเจน ควำมเฉียบคมของพวกเขำท�ำให้เซลริคเสียว 
หลังคอทุกครั้งที่เดินผ่ำนใครสักคนในเครื่องแบบสีแดงขำว

วันน้ีพวกเขำจะได้ฟังบรรยำยสำยอำชีพที่สอง ‘นักล่า

ปีศาจ’

นกัเรยีนส่วนใหญ่เคยสงสยัว่ำ ผูจ้ดัหลกัสตูรใช้เกณฑ์ใด
ตดัสินว่ำอำชพีไหนควรจะมำก่อน อซัรำเอลเคยแถลงอย่ำงชำญ
ฉลำดในท่ีประชุมว่ำ กำรจัดล�ำดับก่อนหลังวัดกันที่สถิติกำร
ปรำบปีศำจของแต่ละสำยอำชีพ

แน่นอนว่ำผูก้ล้ำคอืศตัรอูย่ำงแท้จรงิของปีศำจ แต่นกัล่ำ
ปีศำจก็ใช่ว่ำจะน่ำกลัวน้อยกว่ำกัน โดยเฉพำะเมื่อพวกเขำ 
ไม่ได้มีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับคุณธรรมหรือกำรปกป้องโดยตรง



V. Rondell    53

เซลริคและโรเซเลียนั่งรวมกับเพื่อนๆ ห้อง 2A สำย
สำมัญ ห้องประชุมใหญ่กว้ำงมำกจนเห็นแต่ศีรษะหลำกสีสัน
ของคนอื่นอยู่ไกลๆ แยกแทบไม่ออกว่ำใครอยู่ตรงไหน ยกเว้น
แค่เคย์เลนที่นั่งอยู่ตรงไหนก็ยังเห็นชัดด้วยผมสีเงินและควำม
สูงเกินพิกัด ปกติเมื่อจัดที่นั่งตำมสำยวิชำเขำจะนั่งข้ำงเทลก้ำ
เสมอ แต่วันน้ีไม่รู้ว่ำเทลก้ำไปนัง่ทีไ่หน สงสยัแวบไปเข้ำห้องน�ำ้
แล้วมำไม่ทัน

เซลริคสลัดควำมสงสัยเรื่องส่วนตัวของเพื่อนสำวไปไว้ที่
มุมสมองเพื่อเตรียมเรียนรู้เกี่ยวกับศัตรูตัวยงล�ำดับสองของ
บรรดำปีศำจและจอมมำร

ถึงเวลำเรียนแล้ว แต่เวทีครึ่งวงกลมยังว่ำงเปล่ำ แม้แต่
เซลริคซึ่งไม่ได้ตรงต่อเวลำนักยังกังวล คณำจำรย์มองหน้ำกัน 
ก่อนทีอ่ำจำรย์เซนจะจ�ำ้อ้ำวเข้ำไปหลงัเวท ีมเีสยีงของหล่นแรงๆ 
ครั้งหนึ่ง ตำมด้วยเสียงกรี๊ดของหญิงสำว แล้วทุกอย่ำงก็สงบ
ลง

อำจำรย์เซนกลับมำนั่งที่ทั้งใบหน้ำแดงก�่ำด้วยฤทธิ์โทสะ 
สงสัยแฮะ...วิทยากรคนนี้กวนประสาทเซนมากขนาดนั้นเชียว

หรือ

“เซลริค...จับมือฉันไว้นะ” โรเซเลียกระซิบ และเซลริค
ท�ำตำมโดยไม่มีเงื่อนไข แวบหนึ่งสัญชำตญำณจอมมำรคุโชน
ขึ้นมำรำวกับรับรู้ว่ำมีจิตคุกคำมเข้ำมำใกล้ แม้มันจะจำงหำย
ไปเซลริคก็ยังสลัดควำมรู้สึกระแวดระวังไม่พ้นตัว

ผ้ำม่ำนสแีดงเข้มถกูแหวกออกด้วยกลไกพลงัปรำณ แล้ว
ชำยหนุ่มสวมเคร่ืองแบบสมำคมนักล่ำปีศำจแห่งเซลิโอเน่ก็น�ำ
ทีมนกัล่ำปีศำจอกีนบัสบิรำยออกมำยนืวนัทยหตัถ์ทกัทำยผูฟั้ง

เซลริคได้ยินเสียงสำวๆ กรี๊ดและซุบซิบอย่ำงตื่นเต้น คง



54    ผมนำ่ะหรือคำืออดีตจอมมาร!  เล่ม 7 รุ่งอรุณของนำักล่า

ไม่แปลกหรอก ในเมื่อหนุ่มผมด�ำไฮไลต์สีแดง หน้ำคมคำย 
หล่อร้ำยตำมต�ำรำแบดบอยแจกยิม้ดจุดำรำให้ถ้วนทัว่ทกุตวัคน

“นักล่ำปีศำจหล่อขนำดนี้เลยเหรอ!”
“ฉันก็นึกว่ำจะมีแค่พวกดูเถื่อนๆ”
“ดูดี๊ดูดี ชอบเลยค่ำ”
แม้ในสถำนกำรณ์วิกฤติ อำหำรตำก็ยำกจะละเลย
นักล่ำปีศำจรูปงำมยิ้มโชว์ฟันขำวสะอำด เขำค้อมศีรษะ

ให้ผูช้มแล้วส่งสญัญำณมอืให้ลกูน้อง แถวนกัล่ำกว่ำสบิคนแยก
เป็นสองส่วน แล้วเดินลงเวทีทำงบันไดทั้งสองด้ำนมำยืนเรียง
แถวหน้ำกระดำนอย่ำงพร้อมเพรียง

หนุ่มรูปงำมแตะไมโครโฟนที่ปกเสื้อ แล้วเอ่ยเสียงหล่อ
เสมอหน้ำตำว่ำ “ก่อนอื่นผมอยากจะขอแก้ไขความเข้าใจผิด

เกีย่วกบันกัล่าอย่างพวกเราสักหน่อย ดบิเถือ่น ดดุนั ไร้จรรยา-

บรรณอาจจะเป็นภาพลักษณ์ของเรา ผมไม่ปฏิเสธ แต่อยาก

จะแจกแจงให้ทุกท่านทราบว่า ความมีวินัยก็เป็นส่วนหนึ่งของ

สังคมนักล่าเช่นกัน เพียงแต่แก่นที่ยึดเราไว้ด้วยกันไม่เหมือน

กับผู้กล้า

“วันนี้ผม มาโทเรย์ เกรเกอร์ เรดทอร์นาโด จะมาเป็น

วิทยากรให้พวกคุณ ตั้งใจฟังดีๆ นะครับ ผมมีรางวัลให้ในช่วง

ถามตอบนะครับ”

เสียงกรี๊ดดังสนั่นทันที หนุ่มหล่อล�ำดับต้นๆ ของฟอร์น-
เบร์ิกส่วนใหญ่ไม่พอใจทีมี่คนนอกมำเขย่ำบลัลงัก์ แต่เบอร์หนึง่
เบอร์สองอย่ำงอซัรำเอลและเรนฟอร์ดกลบันิง่เฉย ส�ำหรบัพวก
เขำ ชำยที่ปรำกฏตัวไม่ใช่คู่ปรับที่จะมำชิงควำมป็อปปูลำร์ แต่
เป็นศัตรูที่สักวันอำจจะต้องวำงเดิมพันกันด้วยชีวิต

เซลริคสัมผัสมือซ้ำยของตนกับโรเซเลียอยู่ใต้เก้ำอ้ีใน
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มุมมืดของที่นั่งแถวข้ำงหน้ำ เขำคิดว่ำมำโทเรย์ เกรเกอร์เป็น
ชำยหนุม่ทีบ่รรยำยเก่งไม่เบำ นอกจำกไม่น่ำเบือ่แล้วยงัชดัเจน 
สนุกด้วยลูกล่อลูกชนและท่ำทำงทีเล่นทีจริง แต่ไม่รู้ท�ำไม... 
เซลริคถึงชอบเขำไม่ลง

มีบำงอย่ำงในตัวชำยคนนั้นที่ด�ำมืดมำกๆ ทั้งที่ไม่ใช่
ปีศำจ...บอกได้ค�ำเดียวว่ำน่ำขนลุก

มำโทเรย์ใช้อุปกรณ์กำรบรรยำยขนำดใหญ่ของวิทยำลัย
ฟอร์นเบร์ิกอย่ำงคุม้ค่ำ ภำพสำมมิตเิหมอืนจรงิของนกัล่ำกลุม่
ต่ำงๆ ปรำกฏขึ้นกลำงอำกำศ

“นักล่าปีศาจ หรือนักล่าอสูรอย่างพวกผมจัดเป็นตัวตน

สีเทา เราไม่ขาวสะอาดเหมือนผู้กล้า พวกคุณคงรู้แล้วว่าพวก

เรากว่าครึ่งเป็นบุคคลที่มีประวัติอาชญากรรมทั้งสิ้น ข้อดีของ

อาชีพนี้คือ ให้โอกาสแม้แต่กับผู้ที่เคยผิดพลาดอย่างเลวร้าย

ท่ีสดุ และมนักเ็ป็นข้อเสยีเช่นกนัทีท่�าให้ภาพลกัษณ์ของเราไม่

ดีนักในสายตาคนภายนอก

“แต่...ผลลัพธ์ของเราต่างหากที่ส�าคัญ หาใช่ที่มาหรือ

นโยบาย”

นักล่ำปีศำจท�ำงำนเพื่อสองสิ่ง เงินและชื่อเสียง บำงคน
จะพ่วงคุณธรรมเข้ำไปด้วยก็ได้ แต่ไม่มีก็ไม่เป็นไร

นักล่ำปีศำจแบ่งเป็นสำมกลุ่ม
กลุม่แรกคอื ‘นกัล่าอสิระ’ ซึง่เป็นบคุคลทัว่ไปทีป่ระกอบ

อำชีพนักล่ำปีศำจโดยลงทะเบียนตำมกฎหมำย
กลุ่มที่สอง ‘ตระกูลนักล่า’ บุคคลที่ถือก�ำเนิดในตระกูล

นักล่ำปีศำจจะถูกลงทะเบียนเป็นนักล่ำแต่ก�ำเนิด จนกว่ำจะมี
กำรเปลี่ยนแปลงใดๆ

และกลุ่มท่ีสำม ‘นักล่าสังกัดตระกูล’ คือนักล่ำอิสระที่
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ผ่ำนกำรทดสอบ สำบำนตน และเข้ำเป็นส่วนหนึ่งของตระกูล
นกัล่ำกลุม่ทีส่อง ซึง่จะท�ำให้ได้รับสทิธิประโยชน์จำกทรัพยำกร
ต้นสังกัดแลกกับควำมภักดี 

นักล่ำที่ไม่ได้ลงทะเบียนถือเป็นนักล่ำเถื่อน แม้ไม่ผิด
กฎหมำย แต่กไ็ม่ได้รบักำรยอมรบัว่ำเป็นนกัล่ำจำกทำงรำชกำร

เซลริคบันทึกข้อมูลคร่ำวๆ เผื่อว่ำจะมีประโยชน์ในภำย
ภำคหน้ำ สมองเขำตงึเครยีดขนำดนีค้�ำสำปคงจะไม่ท�ำเสยีเรือ่ง

มำโทเรย์เริ่มบรรยำยถึงระบบรับภำรกิจของนักล่ำ ภำพ
หนังสือปกสีด�ำมีตรำดำบพิฆำตมังกรปรำกฏขึ้นกลำงหอ
ประชุม

“นักล่าทุกคนไม่ว่าประเภทไหนจะรับงานผ่านสมาคมที่

ขึ้นตรงกับรัฐบาล ภารกิจระดับสูงจะถูกส่งเข้าไปที่ตระกูล 

นักล่า ส่วนระดับรองลงมาจะปรากฏบนกระดานภารกิจของ

สมาคมสาขาต่างๆ พวกเราจะได้รับหนังสือหน้าตาแบบนี ้

คนละหนึ่งเล่ม

“ ‘ฮันเตอร์บุ๊ก’ เป็นหนังสือรวมภาพเป้าหมายที่มีค่าหัว

และเงื่อนไขการล่า ยกตัวอย่างเช่นภาพนี้”

ภำพหน้ำหนังสือเก่ำปรำกฏข้ึนกลำงหอประชุม เซลริค 
หำยใจขำดห้วงเมือ่จ�ำได้คลบัคล้ำยคลบัคลำว่ำ ชำยผมด�ำผวิเข้ม 
สักลำยสำยฟ้ำบนสองแก้มเป็นใครคนหนึ่งที่คุ้นเคยมำกๆ

โรเซเลียบีบมือเขำแน่นขึ้น เซลริคยังนึกอะไรไม่ออกจน
กระทั่งเห็นชื่อบนกระดำษเต็มสองตำ

เวอร์ซสั ไลเซน อดตีจอมมารทรราชไร้พ่ายรุน่ทีส่ามสบิ

ดวงตำสฟ้ีำสว่ำงของวทิยำกรกลอกมองรอบหอประชมุที่
แตกตืน่ด้วยหลำยๆ สำเหตอุย่ำงสนใจ เขำไม่ได้มำบรรยำยท�ำ
วิทยำทำนเฉยๆ หรอกนะ เขำมำตกปลำใหญ่ และถึงจะไม่ได้
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ปลำตวัใหญ่ทีส่ดุกย็งัอยำกได้ตวัขนำดรองลงไปมำอยูใ่นมอืก่อน
อยู่ดี

“ผมเหน็ว่าเรือ่งจอมมารก�าลงัเป็นประเดน็ร้อน จงึอยาก

แสดงให้ทกุท่านเหน็ว่า ทางรฐับาล สมาคมผูก้ล้าแห่งแสงสว่าง 

สมาคมนกัล่าและเหล่าพนัธมติรมคีวามใส่ใจ และอ�านาจเพยีง

พอทีจ่ะตัง้ค่าหวับคุคลอนัตรายระดบัสูงสุดโดยปราศจากความ

ลังเล

“กรณศึีกษาของเรา เวอร์ซสั ไลเซน ร่างกลบัชาตมิาเกดิ

ของจอมมารรุน่ทีส่ามสบิ เป็นชาวเมอืงทามารอน ค�าสัง่จบัเป็น

หรอืตาย จบัเป็น เก้าร้อยล้านกร่ีา จบัตาย เจด็ร้อยเก้าสบิล้าน 

กีร่า

“เวอร์ซัส ไลเซนเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจ เพราะค่าหัว

สงูลิว่เป็นประวตักิารณ์ เขาเป็นอดตีจอมมารตนเดยีวทีก่างปีก

ได้ทัง้หกปีก มีพลงัมหาศาลอนัตรายอย่างยิง่ เขาสะสมพลังได้

ขนาดนี้เพราะเติบโตในชุมชนเล็กห่างไกลความเจริญ และไม่

ปรากฏนามในสูติบัตร

“อย่างทีค่ณุเหน็ ค่าหวัจบัเป็นกบัจบัตายต่างกนัมาก บาง

ครั้งการจับเป็นเป้าหมายมีคุณมากกว่าการจับตาย ดังนั้นเงิน

รางวัลจึงขึ้นอยู่กับความยากล�าบากของงาน”

มำโทเรย์หยดุหำยใจแล้วยิม้น้อยๆ ให้เดก็นกัเรยีนทีก่�ำลัง
ตื่นกลัว “ไม่ต้องกลัวนะครับ เขาถูกปราบเรียบร้อยแล้ว ด้วย
ความร่วมมือของผู้คนที่ทนอ�านาจเผด็จการของเขาไม่ไหว 

ค่าหัวมหาศาลตกเป็นของคณะพันธมิตรนักล่าสามตระกูลหก

ส่วน อกีส่ีส่วนตกเป็นของชาวเมอืงทามารอนทีใ่ห้ความร่วมมอื”

นกัเรยีนส่วนใหญ่เลกิคิว้อย่ำงงนุงง เซลรคิเองยกมอืข้ำง
ที่ยังว่ำงเกำหัว “ทำมำรอน? ไม่เคยได้ยินชื่อนี้เลย”
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เรดทอร์นำโดยิ้มหวำนกระชำกใจสำว “ไม่เคยได้ยิน 

ใช่ไหมล่ะครับ ทามารอน เป็นเมืองเล็กๆ ที่ลือกันว่าเป็นอู่

วัฒนธรรม แหล่งก�าเนิดวิชาการต่อสู้ด้วยหมัดมวยปราณ ไม่

แปลกหรอกครบัทีจ่ะไม่เคยได้ยนิ น่าเสยีดายนกั หลงัได้รบัเงนิ 

รางวลัไม่ถงึเดอืน จู่ๆ  กเ็กดิแผ่นดนิไหว อทุกภยัใหญ่ ทามารอน 

สิ้นชื่อไปวันนั้นเองครับ 

“คนท้องถิ่นใกล้เคียงเชื่อว่าเมืองทามารอนถูกวิญญาณ

บรรพบุรุษที่ร�่าไห้กับการทรยศเวอร์ซัสที่เป็นผู้น�าจึงกลืนเมือง

เสียเพื่อลงโทษ แต่หลายๆ คนก็ยังคิดว่าการล่มสลายเป็น 

ผลงานของราชนิเีอลฟ์ชโลมเลอืดทีต่ามมาล้างแค้นให้พระสวาม”ี

เซลริคไม่กล้ำมองโรสเลย จิตใต้ส�ำนึกเขำให้ค�ำตอบของ
ปริศนำนครทำมำรอนว่ำ ข้อสันนิษฐำนของมำโทเรย์ถูกต้อง 
ทั้งคู่...

ทำมำรอนเป็นแดนแห่งจิตวิญญำณและควำมผูกพันดุจ
ครอบครัว วิญญำณบรรพบุรุษท�ำลำยเมืองด้วยควำมปวดร้ำว
ท่ีลกูหลำนหกัหลงัเวอร์ซสั ส่วนรำชินดีำร์กเอลฟ์ซึง่อยู่ในเมอืง
ทำมำรอนในนำม ‘ฟลอเร็ต’ สหำยสนิทของเวอร์ซัสเป็นคน
จัดกำรท�ำลำยซำกเมืองไม่ให้เหลือรกตำแม้แต่ในแผนที่

ควำมตำยของเวอร์ซัสเต็มไปด้วยควำมปวดใจมำกกว่ำ
กำย ทว่ำ...เขำละวำงได้ ไม่เหลือเสี้ยววิญญำณตกค้ำง เพรำะ
ได้ใช้หนึ่งวันสุดท้ำยของตนกับฟลอเร็ต

อดีตจอมมำรภพที่สำมสิบตั้งมั่นไว้ว่ำ ถ้ำเขำยังไปเกิด
ใหม่ตำมค�ำสำปอีก เขำอยำกให้ตัวเองรอสตรีแค่คนเดียว ถ้ำ
ไม่มีนำง เขำก็จะไม่มีใครเลย

และดูเหมือนว่ำควำมตั้งมั่นที่ว่ำจะเป็นจริง...
เซลริคไล้นิ้วกับฝ่ำมือของโรเซเลียเบำๆ เหมือนจะเตือน
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เธอว่ำอดตีได้ผ่ำนไปแล้ว เวอร์ซสัจำกไปอย่ำงสงบ และเซลรคิ 
เรมิงตันก็ยังอยู่กับเธอตรงนี้ รอยยิ้มบำงเบำท�ำให้หัวใจเขำ 
ชุ่มชื่นทันตำ แม้ว่ำเขำจะใจตกไปถึงตำตุ่มในวินำทีถัดมำ เมื่อ
อีตำวิทยำกำรหน้ำหล่อเริ่มย่ำงเท้ำสู่เรื่องอันตรำย

“น่าเสียดายนะครับ ที่เราไม่มีรายละเอียดของอดีตจอม

มารภพที่แล้ว ราวิน สการูส อดีตจอมมารรุ่นที่สามสิบสี่ให้ชม 

ก่อนอนุมัติใส่ชื่อเขาลงฮันเตอร์บุ๊กไม่กี่วัน อดีตจอมมารก็ถูก

คนในหมู่บ้านของตนประหาร และทิ้งค�าสาปอันลือลั่นเอาไว้ 

รายละเอียดถามไถ่จากอาจารย์รัสเซลล์ บลัดไนต์คงจะดีที่สุด 

ใช่ไหมครับอาจารย์ คุณเป็นผู้รอดชีวิตจากที่นั่นนี่นา”

แสงไฟสปอตไลต์ฉำยไปที่ชำยหนุ่มชำวไฮม่ำห์คนเดียว
ในวทิยำลยัน้ีทันที เซลรคิผวำสดุใจว่ำรสัเซลล์ซึง่ไม่ใช่คนใจเยน็
จะโกรธ แต่เปล่ำเลย เขำไม่เคยเหน็รสัเซลล์ยิม้สภุำพอ่อนโยน
ขนำดนี้มำก่อน และแม้ไม่มีจิตสังหำรอย่ำงเป็นธรรมชำติ เขำ
ก็ยังเสียวหลังคอจนลืมปวดใจไปสนิท

“คุณมำโทเรย์ก็พูดเกินไป ผมยังเป็นทำรกอยู่เลย ต้อง
รุ่นพ่อรุ่นปู่ผมแล้วครับ”

“แหม...นั่นสิครับ ขอโทษนะครับที่รบกวน”

“ไม่เป็นไรมิได้ครับ” รอยย้ิมอบอุ่นชวนฝันของรัสเซลล์
คล้ำยกบัรอยยิม้ของคนข้ำงตวัเขำ แม้จะโกรธแทบตำยกย็งัยิม้
และซ่อนทุกอย่ำงไว้ได้โดยไม่มีใครล่วงรู้

นำยมำโทเรย์นัน่...ถ้ำสะเหล่อก้ำวออกนอกเขตปลอดภยั
เมื่อไร เขำสังหรณ์ว่ำอำจจะได้ตำยจริงๆ

มำโทเรย์ปล่อยให้ภำพประกำศจบัเวอร์ซสัจำงหำยไป แล้ว 
เริม่บรรยำยป้ำยประกำศจบัประเภทอ่ืนๆ ท่ีมีท้ังป้ำยภำรกจิฆ่ำ
อสูรตำมจ�ำนวนและป้ำยล่ำสิ่งของ
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เขำให้เวลำกบักำรอธบิำยว่ำนกัล่ำท�ำอย่ำงไรกบัเป้ำหมำย
ท่ีจบักุมหรอืฆ่ำได้ตำมภำรกจิแล้วเยอะทเีดยีว เซลรคิกเ็พิง่รูว่้ำ
ชิน้ส่วนเช่น กระดกู เขำ และขนของปีศำจส่วนใหญ่ทีเ่กบ็เกีย่ว
หรือฆ่ำส�ำเร็จจะถูกส่งไปขำยหรือเป็นวัตถุดิบผลิตอำวุธ ยำ 
หรือเครื่องประดับที่มีคุณลักษณะพิเศษ

แต่ว่ำชิ้นส่วนเสี้ยวใดๆ ที่พิเศษมำกจริงๆ เป็นหนึ่งไม่มี
สอง อนัได้แก่ร่ำงไร้วญิญำณของปีศำจหำยำกซึง่ไม่มีกำรเจรจำ
ส่งร่ำงคนืครอบครวั หรอืเจรจำแล้วล้มเหลว จะถูกส่งไปท่ีวหิำร
เงำในควำมดูและของนักบวชร่วมกับผู้กล้ำ

“อย่างที่พวกคุณเห็นนั่นแหละ เรานักล่าเดินอยู่บนเส้น

แบ่งศีลธรรม ผมบอกไม่ได้ว่าผู้กล้าที่เชื่อในครรลองอันดีงาม

หรือพวกผมทีเ่ชือ่ในผลลพัธ์จะเข้าท่ากว่ากนั ไม่มดีกีว่าหรอืแย่

กว่า มีแค่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม จะเลือกหรือไม่เลือก

เท่านั้น ทั้งหมดขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของพวกคุณเอง”

ย้ิมของมำโทเรย์ดูบริสุทธิ์จนไม่น่ำเช่ือ หลำยคนเคลิ้ม
ตำมเขำ แต่คงไม่นับผู้คนที่มีควำมเกี่ยวพันกับอมนุษย์ นักล่ำ
อันตรำยและโลเลเกินกว่ำที่จะรับเป็นมิตรสหำย

มำโทเรย์แจกย้ิมรับเสียงปรบมือ แล้วเอ่ยเสียงสดใสว่ำ 
“ไหนๆ เรากม็าทีน่ีแ่ล้ว ผมขอแนะน�าทมีงานของผมเลยดกีว่า 

เชิญเลยครับ”

บรรดำนักล่ำที่เรียงแถวด้ำนหน้ำแนะน�ำตัวทีละคนจน
ครบสิบสองคน มำโทเรย์หันไปทำงม่ำนหลังเวที และปรบมือ
เบำๆ ผ้ำม่ำนแยกจำกกันพร้อมกับกำรปรำกฏตัวของบุคคล 
ชุดด�ำคลุมเครื่องแบบสวมหน้ำกำกสีขำวไร้ลวดลำยห้ำคน

คนแรกปลดหน้ำกำกแล้วเห็นว่ำเป็นชำยชรำ คนที่สอง
เป็นหญงิสำวหุน่ดท่ีำทำงเหมอืนเลขำฯ สดุเซก็ซ ีคนทีส่ำมเป็น
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หนุ่มใหญ่สวมสูท และคนที่สี่...
เด็กสำววัยสิบห้ำปี ผมสีน�้ำตำลแดง สวมหมวกฟักทอง

พองๆ ติดเข็มกลัดผีเสื้อแวววำวถอดหน้ำกำก ส่งยิ้มให้ทุกคน
“เซนน่า วาเลนติน ออกัสต้า ฉายา ทรูแฟ็ง นักเรียน 

ม. ต้น ปีสาม สายต่อสู้ ห้อง D ยินดีที่ได้รู้จักค่ะทุกคน”

นกัเรยีนหลำยสบิชวีติอ้ำปำกค้ำง เดก็สำวทีเ่หน็อยูใ่นรัว้
โรงเรยีนบ่อยๆ เนีย่นะคือนกัล่ำตวัจรงิ! ดูท่ำทำงน่ำรกัของเธอ
แล้วไม่อยำกจะเชื่อ แต่นั่นหรือเปล่ำควำมลับที่ว่ำท�ำไมเธอถึง
แข็งแกร่งนัก

เซนน่ำส่งย้ิมให้ทกุคน แล้วเดนิไปกระตกุแขนร่ำงสดุท้ำย 
“ช้ำเดี๋ยวหมดเวลำโชว์ตัวนะคะ”

มือสวมถุงมือด�ำยกขึ้นปลดหน้ำกำก และทิ้งเสื้อคลุมลง
กับพื้น

ทั้งหอประชุมเงียบลงพร้อมกันหมด แม้แต่เซลริคและ
ชมรมวิจัยจอมมำรก็ถูกควำมเงียบกลืนกินไปด้วย เจ้ำของ
หน้ำกำกคนที่ห้ำยืนนิ่ง แววตำเย็นชำ

มำโทเรย์หันไปขยิบตำให้เธอ “เพื่อนๆ ตกใจเดี๋ยวเดียว
ก็ลืมน่ำ แนะน�ำตัวเสียสิ”

ริมฝีปำกของเด็กสำวร่ำงเพรียวขยับเอ่ยด้วยเสียง
ปรำศจำกอำรมณ์ว่ำ “เทลก้า วาเลนเซยี ม. ปลาย ปีสอง สาย
แปรธาตุ ห้อง C”

ควำมเงยีบยงัคงอยูป่ระดจุค�ำสำป เทลก้ำมองตรงไปข้ำง
หน้ำแต่ไม่สบตำใครสักคน มำโทเรย์ฉวยมือเธอขึ้นมำจุมพิต 
แล้วประกำศกับฝูงชนว่ำ “อย่าตกใจกันนานสิครับ เซนน่ากับ
เทลก้าก็เป็นนักเรียนธรรมดา แค่มีครอบครัวไม่ธรรมดานิด

หน่อย แล้วก็…อีกอย่าง เทลก้าคนสวยเป็นว่าที่คู่หมั้นของผม 
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ดังนั้นกรุณาใจดีกับเธอด้วยนะครับ”

เสียงฮือฮำที่ปะปนด้วยเสียงกรี๊ดอย่ำงตกใจและผิดหวัง
ก้องทั้งหอประชุม 

“ตอ่จากนี้จะเป็นชว่งถามตอบนะครับ ใครกลา้ถามผมก็

กล้าให้รางวัล ว่ามาเลยครับ” มำโทเรย์กลับเข้ำสู่บทบำท
วิทยำกรอย่ำงรวดเร็ว 

เซลริคก้มมองศีรษะสีทองของเอรูเทียที่อยู่ค่อนไปทำง
ซ้ำยของเวที แวมไพร์หนุ่มยังหน้ำนิ่งเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิด
ขึ้น เมื่อมีเพื่อนถำมว่ำจดทันไหม เอรูเทียก็แย้มยิ้มยอมให้ยืม
ดูสมุดอย่ำงมีน�้ำใจ

ข้ำงในเอรเูทยีไม่ได้สงบนกัหรอก แค่ควบคมุไว้เท่ำนัน้…
สำเหตุของค�ำโกหกคงไม่จ�ำเป็นต้องถำมอีก เรื่อง

เซอร์ไพรส์วันนี้เอรูเทียรู้มำก่อนแล้ว

ระหว่างทีเ่ซนน่าก�าลงัตอบค�าถามเกีย่วกบัชวีตินกัเรยีน
นักล่ำ ท่ำมกลำงสำยตำนับพันคู่ มำโทเรย์ก็ไล้นิ้วมือกับ 
แผ่นหลังของเทลก้ำเบำๆ “ยิ้มหน่อยสิ เดี๋ยวคนเขำก็หำว่ำ 
ฉันโกหกหรอก”

เทลก้ำหลับตำ บังคับตัวเองให้สงบทั้งที่รังเกียจคนข้ำงๆ 
แทบขำดใจ เกลยีดชนิดทีไ่ม่อยำกเอำอำวธุตวัเองมำสบัมนัด้วย
ซ�้ำ ขืนเปื้อนเลือดคนพรรค์นี้อำวุธของเธอคงทื่อพอดี

“ว่ำท่ีคู่หม้ันท่ีไม่ท�ำท่ำโอเวอร์มีถมไป แค่นี้ก็พอส�ำหรับ
แกแล้ว”

“ใจร้ำยกับว่ำที่คู่หมั้นจังนะ เทลก้ำ”
“ว่ำท่ีอะไร อนำคตมันมีที่ไหน อดีตคู่หมั้นต่ำงหำก  

มำโทเรย์” อนัเดดสำวกระซบิเสยีงเย็นชำ “กำรหม้ันหมำยและ
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สำยสัมพันธ์มันขำดสะบั้นไปตั้งแต่วันนั้นแล้ว…”
“เรำก็มำคืนดีกันแล้วไง เรำขอโทษ แล้วเทลก้ำก็จะให้

อภัยพวกเรำนี่นำ”
“ถ้ำนำยเรียก แบล็กเมล ว่ำค�ำขอโทษละก็นะ”
“ปำกดีเหมือนเดิม เทลก้ำที่รัก เรำเป็นหุ้นส่วนกัน 

ต่ำงหำก ร่วมมือกับเรำ แล้วเรำจะรักษำสัญญำ ดีกับเรำทั้ง 
สองฝ่ำยนะว่ำไหม”

“เรื่องแค่นั้นฉันรู้ดีน่ำ” เทลก้ำเบือนหน้ำหนีจำกผู้ชำยที่
เธอเกลียดที่สุดไปทำงอ่ืน เธอสะอึกเม่ือสบตำกับแวมไพร์ 
เอรูเทีย ไบร์เวลลัสเข้ำโดยบังเอิญ เอรูเทียมองตำเธอตอบ  
แววตำของเขำไม่ตัดสิน ไม่ว่ำร้ำย แต่ก็ไม่เอื้ออำทร

เป็นแววตำว่ำงเปล่ำที่สงบนิ่งของคนที่ตัดสินใจแล้ว
เทลก้ำเบนสำยตำมองพื้น ท่ำทำง…หลังจำกนี้เธอคงจะ

ต้องดื่มแต่นมรสกำแฟ และจะไม่มีใครกดมันจำกตู้มำแลก 
น�้ำมะเขือเทศที่เธอซื้อตุนไว้เป็นลังอีกแล้ว

แกะไปแล้วสองกระป๋อง ทำงร้ำนจะยังรับคืนไหมนะ




