
บทน�ำ

“ฉัน...รักนายนะ”

ในที่สุดเด็กสาวก็พูดออกไป ความรู้สึกของเธอ...สิ่งที่อยู่ในหัวใจเธอ  

สิ่งที่เธออยากจะบอกเขามาโดยตลอด...

พอเด็กหนุ่มที่ยืนอยู่เบื้องหน้าได้ยินเช่นนั้นก็นิ่งไปครู่หนึ่ง ไม่กี่วินาที

เขากค็่อยๆ คลี่ยิ้มบาง

“อื้อ ฉันก็รักเธอเหมือนกัน” เขาบอกเธอ นั่นคือสิ่งที่เธออยากได้ยิน

มากที่สดุ แต่ว่าประโยคต่อมาของเขานั้น...

“กเ็ธอเป็นเพื่อนคนส�าคญัของฉนันี่นา”

เดก็สาวหลบุตาต�่า

นั่นสนิะ เธอคดิเอาไว้อยู่แล้วละ ว่าเขาต้องพูดแบบนี้ กเ็ขาน่ะ...

“ไม่” เธอกล่าว พร้อมกบัเงยหน้าไปสบตาตรงๆ 

ไม่...ครั้งนี้จะไม่เหมอืนกบัครั้งก่อนๆ อกีแล้ว 

ครั้งนี้...

“ความรูส้กึของฉนั ความรกัที่ฉนัมใีห้นาย...มนัไม่ใช่ความรกัแบบนั้น...
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มนัไม่ใช่ความรกัแบบเพื่อน”

เดก็หนุ่มชะงกักกึ

“เอาะ...เอ่อ...ฉะ...ฉนัรูแ้ล้ว ปะ...เป็นแบบเจ้านายกบัข้ารบัใช้สนิะ อื้อๆ 

นั่นสนิะ เธอคงเหน็ฉนัเป็นเบ๊ใช่ไหมล่า~ ฮ่ะๆๆ” เขาพดูกลั้วหวัเราะแห้งๆ พลาง

เกาคอตวัเอง 

“วา...” เธอเรียกชื่อเขา น�้าเสียงนั้นอัดแน่นด้วยความรู้สึกอันเอ่อล้น 

บรรยากาศเริ่มเงยีบสงดั เมื่อเสยีงหวัเราะของเขาค่อยๆ หายไป

เธอเคยคิดมาตลอด...ว่าเขานั้นความรู้สึกช้า ว่าเขามันทึ่ม ซื่อบื้อ ที่ 

ไม่เคยเข้าใจความรู้สกึของเธอเลย หรอืไม่บางท.ี..

เขาอาจจะรู้มาโดยตลอด...แต่เลอืกที่จะท�ามนั...เลอืกที่จะ...

รกัษาความสมัพนัธ์แบบนี้ไว้

นัยน์ตาสีแดงฉานของเด็กหนุ่มหม่นลงอย่างเห็นได้ชัด เขาก้มหน้า

ราวกบัหลบตาเธอ 

ขอบตาเดก็สาวผู้งดงามเริ่มร้อนผ่าว 

เพยีงแค่นี้...

“ฉนั...” รมิฝีปากของเดก็หนุ่มสั่น เหมอืนเขากลวัที่จะพูดมนัออกมา

เธอกร็ู้แล้วละ...

เด็กสาวยิ้ม จนหยดน�้าตาที่ควรไหลรินย้อนกลับไปอยู่ในใจของเธอ 

แทน

ค�าตอบของเขาน่ะ

หลายวันก่อนหน้านั้น

“ทั้งๆ ที่มเีรื่องร้ายแรงขนาดนั้นเกดิขึ้นแท้ๆ แต่พวกเรายงัต้องมาเรยีน

กนัอกีเหรอเนี่ย”

“พวกท่านราฟาเอลคดิอะไรกนัอยู่นะ”

เสียงพูดคุยที่ดังขึ้นนั้นท�าให้ทรีนีตี้ซึ่งเดินใจลอยอยู่ได้สติ องค์หญิง

อนัดบัหนึ่งแห่งเผ่าพนัธุแ์วมไพร์ค่อยๆ ชะลอฝีเท้า พอเหลอืบตามองกเ็หน็กลุม่

นกัเรยีนบ้านวนิเทอร์เดนิอยู่ใกล้ๆ 
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‘นั่นสนิะ’ องค์หญงิรตัตกิาลคดิ

เหตกุารณ์ที่เหล่านกัโทษแห่งคกุสวรรค์หลดุออกมาและโจมตโีรงเรยีน

เซราฟิมผ่านมาได้สกัพกัแล้ว กล่าวกนัว่าเป็นเหตกุารณ์ร้ายแรงที่สดุนบัตั้งแต่

ก่อตั้งโรงเรยีนเลยทเีดยีว ข่าวลอืที่ว่าพวกนกัโทษเข้าร่วมกบัฝั่งเทวทูตปีกแดง

ได้สร้างความปั่นป่วนให้สภาปีศาจและสวรรค์เป็นอย่างมาก ความจริงพวก

ผูน้�าควรจะประกาศภาวะฉกุเฉนิ แต่อาจเพราะกงัวลเรื่องผลกระทบและความ

วุ่นวายหลายอย่างที่จะตามมา พวกเขาจงึเลอืกที่จะปิดมนัเอาไว้

“จะอยู่ไหมนะ” ทรนีตีี้พมึพ�า

และนี่เองกเ็ป็นเหตผุลที่ท�าให้เธอใจลอย

นบัตั้งแต่เกดิเรื่อง อวาลอนไม่มาเรยีนอกีเลย ตอนแรกเธอคดิว่าเขาขอ

ลาหยดุไปฝึกวชิากบัเทพอนิารเิช่นเดยีวกบัพี่สาวของเขา แต่ไม่ใช่ พอลองไป

ถามอาจารย์ซาโอรดิูแล้ว อาจารย์กลบับอกว่าคนที่ลามเีพยีงโยวโกะเท่านั้น

นั่นกห็มายความว่า...

“นี่นายโดดเรยีนงั้นเรอะ” องค์หญงิผมทองพูด น�้าเสยีงไม่พอใจนดิๆ 

ทั้งๆ ที่ใจจรงิแล้วเธอเป็นห่วงเขาจะแย่

โทร. ไปกไ็ม่รบั ข้อคงข้อความกไ็ม่อ่าน จะไปถามจากมเีทยีร์ที่เป็นเพื่อน 

สนทิ (คดิไม่ซื่อ (?)) ของเขา เจ้าตวักด็นัลาหยดุอกี

ยิ่งคดิกย็ิ่งหงดุหงดิ ยิ่งคดิกย็ิ่งกงัวล

เขาจะเป็นอะไรไหมนะ คงไม่ได้เผลอลื่นล้มขณะอาบน�้า แล้วหวัฟาด

ชกัโครกตายหรอกใช่ไหม...

“ไม่นะวา...นายต้องอยู่กับฉันต่อสิ นายจะมาชิงจากไปอนาถๆ แบบ

นั้นไม่ได้!”

ทรนีตีี้พูดกบัตวัเอง ซึ่งกไ็ม่รู้ว่าอะไรดลใจให้เธอคดิแบบนั้น

ในที่สุดองค์หญิงผู้คิดมากของเราก็มาหยุดอยู่ตรงหน้าประตูบ้านพัก

ประธานนกัเรยีน เธอกดออดเรยีกทนัท ีทว่าสิ่งที่ตอบเธอกลบัมามเีพยีงความ

เงยีบงนั

‘ไม่อยู่เหรอ หรอืจะเป็นอย่างที่คดิเอาไว้จรงิๆ!?’

ในขณะที่ทรีนีตี้ลังเลว่าจะพังประตูเข้าไปดีไหม บานประตูก็เปิดออก 
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และผู้ที่ยนือยู่ต่อหน้าเธอกค็อื...

“...ทรนีตีี้?”

คนที่เธอตามหาอยู่นั่นเอง

ด้วยส่วนสูงที่ต่างกันเกือบสิบเซนติเมตร องค์หญิงรัตติกาลจึงค่อยๆ 

กลอกตาขึ้นไปมองใบหน้าของเขา ส�ารวจการแต่งกาย กเ็หน็ว่ากางเกงที่เขา

สวมอยู่คือกางเกงวอร์มขายาวสีขาวล้วน เสื้อยืดคอกลมแขนยาวเองก็เป็นสี

ขาวเช่นกนั

‘อะไรของนายน่ะ ก�าลังเลียนแบบการเป็นถั่วงอกอยู่รึยังไงกัน ถึงได้

แต่งตวัแบบ...’ ความคดิของเธอพลนัชะงกั เมื่อสบกบันยัน์ตาสแีดงฉานของ

ชายตรงหน้า

ทรนีตีี้รบีหลบตาทนัที

แม้จะเพยีงแค่เสี้ยววนิาทเีดยีว แต่ว่า...

“มอีะไรรเึปล่า” เดก็หนุ่มชดุขาวถาม

“อะ...เอ่อ...”

องค์หญงิรตัตกิาลอ�้าอึ้ง ความรูส้กึแปลกประหลาดผดุขึ้นในใจเธอ เป็น

ความรู้สกึที่...

ไม่คุ้นเคย

เมื่อเหน็ว่าอกีฝ่ายเอาแต่ก้มหน้า ไม่ยอมตอบค�าถาม เดก็หนุ่มชดุขาว

กเ็ลกิคิ้วเลก็น้อยด้วยความแปลกใจ เขาเปิดประตูให้กว้างขึ้น ก่อนจะผายมอื

เข้าไปในตวับ้าน

“เข้ามาก่อนส”ิ

ภายในห้องนั่งเล่น

“...” องค์หญงิรตัตกิาลกวาดตามองดูรอบๆ ทกุสิ่งทกุอย่างยงัจดัวาง

ที่เดมิทกุประการ ถงึกระนั้นเธอกร็บัรู้ได้ถงึความผดิปกตทิี่ซ่อนเร้นอยู่

มนัจะสะอาดเกนิไปไหม สถานที่แหง่นี้...แทบไม่มฝีุน่ละอองหลงเหลอื

อยู่เลย ราวกบัช�าระล้างด้วยเวทมนตร์อนับรสิทุธิ์อย่างไรอย่างนั้น...

ไม่ได้ให้ความรู้สกึว่าเป็นบ้านพกั...แต่ให้ความรู้สกึราวกบั...
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ที่นี่เป็นดนิแดนศกัดิ์สทิธิ์

แถมยงัอบอวลด้วยกลิ่นอายแปลกๆ กลิ่นอายที่ท�าเอาปีศาจอย่างเธอ

รู้สึกไม่ดี ทรีนีตี้รู้สึกว่าตัวเองไม่ควรมาอยู่ที่นี่ ภายในสถานที่แห่งนี้ และที่

ส�าคญั...ต้นตอของความรู้สกึพวกนั้น...

“สรปุแล้วเธอมอีะไรรเึปล่า ถงึได้มาหาฉนัแบบนี้”

มนัมาจากเขา...

เด็กหนุ่มในชุดขาวที่นั่งบนโซฟาตรงข้ามกันถามขึ้น น�้าเสียงของเขา 

นุ่มนวล แต่อดัแน่นด้วยความกดดนัอนัน่าเกรงขาม ไม่รู้ว่าเพราะอะไร ทรนีตีี้

ถงึไม่กล้ามองเขาตรงๆ องค์หญงิรตัตกิาลรูส้กึได้ถงึสายตาของอกีฝ่ายที่จ้องมา 

เธออดึอดั รู้สกึคล้ายตวัของเธอก�าลงัหดเลก็ลงเรื่อยๆ

ราวกบัว่าเธอเป็นเพยีงแค่มดตวัหนึ่งเมื่ออยู่ต่อหน้าเขา

‘ไม่ใช่...มนัต้องไม่ใช่แบบนี้...’ เธอบอกตวัเอง ภาพของเดก็หนุม่ผมทอง

ผูแ้สนร่าเรงิ ภาพของเขาคนเดมิที่เธอรูจ้กั เขาคนเดมิที่เธอตกหลมุรกัผดุขึ้นมา

ในหวัเธอ

ท่ามกลางความกลวั องค์หญงิรตัตกิาลตดัสนิใจเผชญิหน้ากบัเขาตรงๆ 

เธอจ้องนยัน์ตาของอกีฝ่าย และในตอนนั้นเอง...

“เป็นอะไรไปทรีนีตี้ ไหงเธอถึงเอาแต่เงียบล่ะ” อวาลอนพูด ทรีนีตี้ 

พบว่าบรรยากาศแปลกๆ นั้นหายไปแล้ว

‘คดิไปเองงั้นเหรอ’ ทรนีตีี้จ้องเดก็หนุม่ชดุขาวเบื้องหน้าอย่างใคร่ครวญ

อกีรอบ

ไม่ส.ิ..ไม่ได้หายไป

“นี่เธอคงไม่ได้โกรธอะไรฉนัใช่ไหมเนี่ย”

แต่มนัถูกซ่อนเอาไว้

“...” องค์หญงิรตัตกิาลนิ่งไปสกัพกั ก่อนจะเริ่มขยบัรมิฝีปาก

“ท�าไมถงึไม่มาเรยีน” ในที่สดุเธอกพ็ูด

“โอ้...จริงด้วยสิ!” อวาลอนตอบ จากนั้นเขาหัวเราะเบาๆ “ฮ่ะๆๆ...

ขอโทษนะพอดฉีนัตดิท�าโพรเจกต์อยู่น่ะ ลมืเวลาไปเลย”

ค�าตอบที่ได้สร้างความสงสยัให้ทรนีตีี้อย่างมาก
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“โพรเจกต์? โพรเจกต์อะไร” เธอถาม

“อีกไม่นานเธอก็จะรู ้เองละ” อีกฝ่ายกล่าว พร้อมกับคลี่ยิ้มบาง 

บรรยากาศแปลกๆ ที่ทรนีตีี้เคยสมัผสัได้เริ่มกลบัมาอกีครั้ง

มีบางอย่างเกิดขึ้นกับเขา...กับเพื่อนคนส�าคัญของเธอ...เพื่อนที่เธอรัก

และเชื่อใจที่สดุ

“นี่...” ทรนีตีี้เรยีกเขา ก่อนจะค่อยๆ ลกุขึ้นยนื

“หมื?” อวาลอนขานรบั นยัน์ตาของทั้งสองต่างจ้องประสานกนั

“รู้ใช่ไหมว่านายไว้ใจฉนัได้”

ถ้อยค�าดงักล่าวท�าเอาเดก็หนุ่มผมทองชะงกัไปครู่หนึ่ง

“...รู้ส”ิ เขาตอบ ก่อนจะยิ้ม

“รู้ใช่ไหมว่า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรกต็าม ฉนัพร้อมจะช่วยนายเสมอ...

พร้อมที่จะอยู่เคยีงข้างนาย” เธอจ้องรอยยิ้มนั้น

“รู้ๆ” 

รอยยิ้มที่...ไม่เหมอืนเดมิ

“...” นัยน์ตาสีเหลืองอ่อนขององค์หญิงรัตติกาลหมองลงอย่างเห็น 

ได้ชดั เธอหนัหลงั ก่อนจะก้าวออกไปจากห้องนั่งเล่นทนัที

เดก็หนุ่มแปลกใจกบัท่าทางนั้น

“จะไปแล้วเหรอ” เขาร้องถาม ทว่าอกีฝ่ายไม่ตอบ มเีพยีงแค่เสยีงเปิด

ปิดประตูเท่านั้นที่ดงัขึ้น

“...เป็นอะไรของเธอ” เดก็หนุ่มผมทองกล่าวกบัตวัเอง สหีน้าของเขา

ค่อยๆ เปลี่ยนเป็นนิ่งสงบ ไม่มรีอยยิ้มบนใบหนา้อกีตอ่ไปแล้ว แววตาเขาสขุมุ

ลุ่มลกึราวกบัเป็นคนละคนกบัเมื่อกี้

เขายงัคงนั่งมองไปยงัทางที่องค์หญงิรตัตกิาลเพิ่งเดนิออกไป

“นี่ละน้าจิตใจของผู้หญิง” น�้าเสียงอ่อนหวานดังขึ้น พร้อมกับที่สาว

งามผมม่วงในชดุกโิมโนตวัหรูค่อยๆ ปรากฏตวัออกมาจากความว่างเปล่า

“นายเนี่ยช่างไม่มคีวามละเอยีดอ่อนเอาซะเล้ยยย!” เธอคนนั้นกล่าว 

ก่อนจะทิ้งตวันั่งข้างๆ เดก็หนุ่มผมทอง นยัน์ตาสเีขยีวมรกตของหญงิสาวจ้อง

ใบหน้าด้านข้างของอวาลอน ใช้นิ้วเรยีวจิ้มแก้มของเขาราวกบัต่อว่าอยู่
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อวาลอนไม่ตอบอะไร เพยีงแค่ถอนหายใจเท่านั้น

“แล้วเอายงัไง...พวกเราจะท�ากนัต่อไหม คกิๆๆ” สาวงามในชดุกโิมโน

หวัเราะคกิคกั

“ขอละ ช่วยอย่าพดูอะไรที่มนัสองแง่สองง่ามแบบนั้นได้ไหม” น�้าเสยีง

ของเขาฟังดูเหนื่อยหน่าย

“อะไรกานนน! ฉันเป็นจินตนาการที่นายสร้างขึ้นมานะ แปลว่านาย

นั่นแหละที่แอบคดิไอ้เรื่องพรรค์นั้นอยู ่เจ้ามนษุย์สบิแปดบวกเอ๊ย!” เธอหยอก

เขา

อวาลอนได้แต่ถอนหายใจ (อกีครั้ง)

“นี่ฉันยังคิดอะไรแบบนั้นอยู่อีกจริงๆ เหรอเนี่ย” เขาพึมพ�ากับตัวเอง 

ซึ่งแน่นอนว่า...

“กไ็ม่รู้สนิ้า~~~” หญงิสาวคนนี้ได้ยนิอยู่แล้ว

“เอาเถอะ...มาต่อกนัดกีว่า” 

อวาลอนท�าเป็นไม่สนใจ

“อู้ววว! เรว็ๆ สฉินัรอจะแย่ละ”

เขาอยากจะท�าลาย (ยยั) ภาพในจนิตนาการนี้ทิ้งไปเสยี เอาแบบดลีตี

ทิ้งไปเลย แต่ไม่รู้เหมอืนกนัว่าท�าไมถงึท�าไม่ได้

“...” เด็กหนุ่มผมทองหลับตาลงช้าๆ ฉับพลันทุกสิ่งทุกอย่างก็ตกอยู่ 

ในความมดืมดิ ราวกบัว่าแสงสว่างของดวงอาทติย์ถกูลบหายไป เชน่เดยีวกบั

ทกุอย่าง เหลอืเพยีงแค่เขาและหญงิสาวในชดุกโิมโนคนนี้เท่านั้น

“นั่นแหละ...ตั้งสมาธเิข้าไว้” เสยีงของเธอแว่วอยูท่ี่ข้างหขูองเขา อดึใจ 

ท่ามกลางความว่างเปล่าสีด�าก็มีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้น จุดแสงสว่างเล็กๆ 

ค่อยๆ ผดุขึ้นมา และเพิ่มจ�านวนเรื่อยๆ ที่ส�าคญั พวกมนัเริ่มจบักลุ่มเป็นก้อน 

กลายเป็นกลุม่ก้อนแห่งแสงที่หมนุวนเป็นก้นหอย กลุม่ก้อนเริ่มเพิ่มจ�านวนขึ้น

เช่นเดยีวกนั

อวาลอนลืมตา สิ่งที่ปรากฏต่อสายตาเขาช่างคล้ายคลึงกับดวงดาว

และกาแลก็ซใีนเอกภพ

เด็กหนุ่มกวาดตามองไปรอบๆ แม้รายล้อมด้วยแสงสว่างมากมายที่



16   อวาลอน กับเจตจำานงสุดท้าย เล่ม 9 (จบ)

เขาสร้างขึ้น ทว่าตวัเขากลบัดูเจดิจรสัเสยียิ่งกว่าแสงพวกนั้น

เขาในตอนนี้ช่างดูสูงส่งจนมอิาจเอื้อม

“อย่างนั้นแหละวา อย่างนั้นแหละ” หญงิสาวผมม่วงพมึพ�า ค่อยๆ เผย

รอยยิ้มพงึพอใจ สายตาที่เธอมองเขานั้นดรูาวกบัว่าเธอก�าลงัมองไข่วเิศษที่ตน

เฝ้าฟูมฟักมานานแสนนาน

เป็นผลผลติอนัแสนล�้าค่า...

ที่ไม่ว่าต่อใหแ้ลกดว้ยอะไรกต็าม เธอจะไม่มวีนัยอมมอบมนัให้ใครแน่

จู่ๆ เสียงออดก็ดังขึ้น เป็นผลให้สภาวะเอกภพขนาดย่อมเมื่อสักครู่นี้

พลนัหายไป ทกุสิ่งทกุอย่างกลบัคนืสูส่ภาพปกต ิเสยีงเปิดประตบู้านดงัอกีหน 

ตามมาด้วยเสยีงฝีเท้าที่เข้ามาใกล้

เด็กหนุ่มผมทองผู้แสนสง่ามองไปยังต้นเสียง ก็พบร่างของเด็กสาวที่

คุ้นเคย

องค์หญงิทรนีตีี้

“อ้อ ลมืบอกเรื่องส�าคญัไปเลย...เพราะขาดเรยีนไปหลายวนั นายกเ็ลย

หมดสิทธิ์สอบแล้วนะ และดูเหมือนช่วงบ่ายนี้อาจารย์จะโทร. ไปที่บ้านนาย 

ซะด้วยส”ิ พูดจบ องค์หญงิรตัตกิาลกเ็ดนิออกไปจากบ้านหลงันี้ทนัท ีปล่อย

ให้อวาลอนผู้แสนจะสูงส่งของเรานั่งเงยีบอยู่คนเดยีว...

“อุ๊บ!...สงสยันายจะซวยแล้วนะวา” 

อ้อ...ลมืไปว่ามสีาวผมม่วงอยู่ด้วย

อวาลอนนั่งนิ่ง ดูเหมือนตอนนี้สมองของเขาก�าลังพยายามประมวล 

สิ่งที่ทรนีตีี้บอกเมื่อสกัครู่

‘ขาดเรยีนไปหลายวนั -> หมดสทิธิ์สอบ -> อาจารย์โทร. ไปที่บ้าน -> 

คณุพ่อคณุแม่รบัสาย’

‘คณุแม่...’

เมื่อประมวลผลถึงจุดนี้ ใบหน้าอันแสนหล่อเหลาและสง่างามของ 

อวาลอนกเ็ริ่มซดีเผอืด และกลนืน�้าลายลงคอ

‘ขอละ ขออย่าให้มนัเกดิขึ้นเลย’

เขาจ้องโทรศัพท์บ้านซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกล ไวเท่าความคิด เสียงของมันก ็
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ดงัขึ้น

เด็กหนุ่มยังคงนั่งนิ่ง เขาคิดอยู่ว่าควรจะรับสายนี้ดีหรือเปล่า...บางที

อาจจะเป็นคนโทร. ผิด ไม่ก็หนึ่งในเพื่อนเขาสักคนที่โทร. มา...ไม่ก็เป็นพวก

ประกนัต่างๆ ที่อยากจะเสนอขายให้เขา

‘อืม...นั่นสิ ประกันสินะ ต้องเป็นพวกประกันแน่ๆ หรือเป็นพวกลัทธิ

บูชาไฟที่เคยชวนเราไปเข้าร่วมเมื่อหลายเดอืนก่อน’

คดิได้ดงันั้น ท่านวาผูส้งูส่งกใ็จชื้น เขาเดนิไปหยบิโทรศพัท์ที่ยงัส่งเสยีง

อยู่ และเมื่อเหน็เบอร์ที่โชว์อยู่บนเครื่องนั้น...

หวัใจของเขากแ็ทบจะร่วงไปอยู่ที่ตาตุ่ม

“อมืมม! ท่าทางจะซวยหนกัเลยละ” สาวผมม่วงที่ยนือยู่ข้างๆ กล่าว

อวาลอนยืนนิ่งเป็นรูปปั้น ได้แต่จ้องหน้าจอซึ่งมีค�าว่า ‘แม่’ (ตัวโตๆ) 

ฉายอยู่

“ไม่อทุานว่า โอ้วชติตต! หรอืไม่ก ็ โอ้วววฟ้ากกก! ซะหน่อยหรอืวา” 

เธอถามเขา

เดก็หนุ่มไม่ตอบ เขาค่อยๆ เลื่อนนิ้วมอือนัสั่นระรกิไปยงัเครื่องหมาย 

สแีดง (ตดัสายนั่นเอง)

“จะดเีหรอ...มหีวงัคราวนี้ได้โผล่มาแบบตวัเป็นๆ แหง” สาวผมม่วงให้

ความเหน็ และเมื่อเขาคดิภาพตามค�าพูดของเธอแล้ว...

“...” สหีน้าของเขากย็ิ่งซดีกว่าเดมิ ซดีแบบไม่เหลอืเค้าอวาลอนผูส้งูส่ง

และสง่างามแบบก่อนหน้านี้เลย

อวาลอนกดรบัสาย และประโยคแรกที่เขาพูดด้วยน�้าเสยีงอนัสั่นเครอื

กค็อื...

“จ๊ะแม่”

วนัต่อมาท่านวาผู้สูงศกัดิ์ของเรากต็้องกลบัไปเรยีนเพราะโดนแม่ด่า



1
นายไม่ใช่วา

วันรุ่งขึ้น ณ อาคารเรียนรวม ห้องเรียนบ้านวินเทอร์

“จากตวัเลขแสดงปรมิาณขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึ้น ชี้ให้เหน็ว่าในปัจจบุนั

นี้พวกเรายงัขาดสิ่งที่เรยีกว่า จติส�านกึ ของการเป็นพลเมอืงดอียู่...คดิดูส ิว่า

ขยะยี่สบิล้านตนัที่สะสมมานั้นมนัมากมายแค่ไหน เมื่อกองรวมกนัจะมขีนาด

พอๆ กบัตกึเซร่าทาวน์เวอร์ร้อยตกึมาเรยีงต่อกนัเลยนะ” นกิส์ เนลบาร์ หนึ่ง

ในอาจารย์ประจ�าบ้านวินเทอร์ ผู้สอนวิชาหน้าที่พลเมืองพูดขึ้น ขณะชี้ภาพ

กองขยะมหมึาที่ฉายจากเครื่องโพรเจกเตอร์

“ไหน มใีครมแีนวคดิดีๆ  ที่จะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องนี้บา้ง ลองเสนอให้

เพื่อนๆ ฟังซ ิถ้าค�าตอบเป็นที่น่าพอใจ อาจารย์จะบวกคะแนนให้” นกิส์พูด

พร้อมกับมองไปรอบๆ ห้อง ดูว่ามีใครจะตอบหรือไม่ แล้วเขาก็รู้สึกได้ว่ามี

สายตาของคนคนหนึ่งจ้องมาที่เขา แต่เขาเลอืกที่จะไม่หนัไป

ไม่ใช่เพราะว่าไม่สนใจ แต่เป็นเพราะ...

ไม่กล้าสบตาคนคนนั้นต่างหาก

ฉับพลันความรู้สึกผิดและความละอายใจก็โถมเข้ามากลืนกินจิตใจ 
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ของเขา จนนิกส์รู้สึกอยากจะฆ่าตัวตาย เพื่อชดใช้ในสิ่งที่ตนได้กระท�าลงไป 

นั่นคอื...

การละเลยเขาคนนั้น

นกิส์หายใจเข้าออกหลายครั้ง พยายามท�าใจให้สงบลง ก่อนจะค่อยๆ 

หนัไปมอง

“ครบัผม...คณุคทิซเึนะ” น�้าเสยีงของนกิส์ช่างฟังดูนอบน้อมจนหาที่สดุ

ไม่ได้ น่าแปลกที่เขาผู้เป็นอาจารย์กลบัต้องมาใช้น�้าเสยีงเช่นนี้กบันกัเรยีน

พออวาลอนที่นั่งอยู่ได้ยนิกค็ลี่ยิ้มบาง เขาลกุขึ้นยนืช้าๆ จ้องอาจารย์

นกิส์ที่ยนืสั่นอยู่หน้าห้อง

บรรยากาศในห้องเรยีนเงยีบลงกะทนัหนั แทบจะไม่ได้ยนิเสยีงหายใจ

ด้วยซ�้า ราวกบันกัเรยีนทกุคนก�าลงับงัคบัให้ตวัเองนิ่งดจุรูปปั้น เพื่อไม่ให้การ

กระท�าของพวกเขาไปขดัการพูดของเดก็หนุ่มผมทองคนนี้

“ขอบคณุครบัอาจารย์นกิส์...ก่อนอื่นเลย ผมคดิว่าปัญหาดงักล่าวถ้า

จะให้พดูตามหลกัความจรงิไม่เอาแบบโลกสวยแล้ว มนัเป็นเรื่องที่แก้ไขได้ยาก

นะครับ...” อวาลอนเงียบไปครู่หนึ่ง ก่อนจะพูดต่อ “เพราะมันมาจากสิ่งที่ 

เรยีกว่า ‘จติส�านกึ’ ของคน”

พูดจบ เดก็หนุ่มกก็วาดตามองทกุๆ คนที่นั่งเงยีบอยู่...แม้กระทั่งเพื่อน

พ้องคนสนทิของเขาเอง

“ลองมองดูสิครับ มันไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลย ต่อให้เวลาผ่านไปนาน

แค่ไหน ปัญหาพวกนี้ก็ยังคงมีอยู่เสมอ จะว่าไปแล้วมันก็มีแต่จะเลวร้ายลง

เรื่อยๆ ด้วยซ�้า จรงิอยู่ที่ผู้คนมากมายพยายามจะแก้ พยายามปรบัพฤตกิรรม

ของตนเพื่อรักษาโลกใบนี้เอาไว้ แต่พวกเขาจะท�าได้อีกนานแค่ไหนกันล่ะ  

อีกอย่าง ถ้าจะให้พูดตามตรงแล้ว นั่นยังถือว่าเป็นส่วนน้อยนะครับ ผู้คน 

ส่วนใหญ่น่ะกอ็ย่างที่พวกเรารู้กนันั่นแหละ”

อาจารย์นกิส์ได้แต่ก้มหน้ารบัฟัง สิ่งที่เดก็หนุม่ผมทองพดูมานั้นถกูต้อง

ทั้งหมด

ต่อให้เขาผู้เป็นอาจารย์จะพยายามประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ด ี

พยายามสั่งสอนพวกเดก็ๆ มากแค่ไหน แต่ในท้ายที่สดุแล้ว ปัญหาดงักล่าวก็



20   อวาลอน กับเจตจำานงสุดท้าย เล่ม 9 (จบ)

ยงัวนกลบัมาจดุเดมิ และเขาเองกร็ู้ดวี่ามนัจะยงัคงเป็นเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆ 

ความรูส้กึละอายใจเข้ามากลนืกนิจติใจนกิส์อกีครั้ง...และไม่ใช่แค่เขา...

ในตอนนี้...นกัเรยีนทกุๆ คนกร็ู้สกึแบบเดยีวกนัอยู่

บางคนถึงกับร้องไห้ออกมา เพียงเพราะค�าพูดของเด็กหนุ่มผมทอง 

คนนี้

“พวกเราต่างรูด้ว่ีาเรื่องของจติส�านกึเป็นสิ่งที่บงัคบักนัได้ยาก” อวาลอน 

ยงัคงพูดต่อ เขาเหลอืบมองหญงิสาวผมม่วง (ที่มเีขาเท่านั้นที่เหน็) ซึ่งยนือยู่

ข้างๆ เธอหลบัตา พยกัหน้าหงกึๆ ให้เขาเป็นเชงิล้อเลยีนว่า...

พูดต่อสทิ่านนกัวชิาการวา ฉนัก�าลงัตั้งใจฟังอยู่นะ!

“อมืมม” เดก็หนุม่ผมทองคราง ใช้มอืขวาลบูคางตวัเอง ท่าทางเหมอืน

กบัก�าลงัครุ่นคดิ

“ถอืว่าเป็นปัญหาเรื้อรงัเลยนะเนี่ย” สหีน้าเขาดลู�าบากใจเลก็น้อย แต่

จู่ๆ เขากเ็ลกิคิ้วสูง “จะว่าไปแล้วผมชอบแนวคดิในการแก้ไขปัญหาตรงนี้ของ

เขาคนนั้นนะ”

ค�าว่า ‘เขาคนนั้น’ ท�าเอาหลายคนที่จมอยู่กับความรู้สึกของตัวเอง

ค่อยๆ เงยหน้า พวกเขามองไปยังอวาลอน มองไปยังเด็กหนุ่มผมทองที่ยืน 

เจดิจรสัอยู่

ราวกบัถูกสั่งให้ตั้งใจฟังประโยคต่อไปที่เขาจะพูด

“น�้าท่วมโลก...แล้วทกุๆ อย่างกเ็ริ่มต้นใหม่”

เหมอืนมสีายลมวูบใหญ่พดัเข้ามาในห้องเรยีน ความหนาวยะเยอืกที่

ไม่อาจบอกได้ว่ามนัมาจากไหนนั้นท�าเอาทกุคนขนลกุ

ใบหน้าของนกิส์ซดีเผอืด ไร้ซึ่งสเีลอืดฝาด 

เพราะรู้ด ี‘เขาคนนั้น’ ที่อวาลอนกล่าวถงึคอืใคร...

เรื่องที่ว่านั้นปรากฏอยู่ในพระคมัภรี์

อาจารย์ปีศาจผูม้อีายยุนืยาวมากว่าศตวรรษพยายามจะขยบัรมิฝีปาก 

เพื่อห้ามปรามเดก็หนุ่มตรงหน้า...แต่เขาท�าไม่ได้

“ถงึแม้จะแค่เฉพาะในสว่นของโลกมนษุย์กเ็ถอะ แต่เหตกุารณ์ครั้งนั้น

กท็�าเอาโลกมนษุย์สงบมาหลายพนัปีเลยนะครบั ออืๆ ถอืว่าได้ผล” อวาลอน
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ผงกศรีษะเลก็น้อย เหมอืนกบัว่าเขาเองกเ็หน็ด้วย

“อ้อใช่!” เด็กหนุ่มผมทองทุบก�าปั้นลงไปที่ฝ่ามือตัวเองเบาๆ “คราว

ของเมทาตรอนกด็้วยนี่นา น่าเสยีดายที่โดนขดัซะก่อน”

นามของเทวทตูตอ้งหา้มถกูเอ่ยออกมา ถ้าเปน็เมื่อเดอืนก่อน นกัเรยีน

คนอื่นๆ คงจะโวยวายและต่อว่าอวาลอนไปแล้ว แต่ตอนนี้ไม่ใช่เช่นนั้น...

พวกเขารู้สกึว่าไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะเอ่ยขดั ในขณะที่อวาลอนยงัคง

พูดอยู่

เพยีงแค่คดิ...กท็�าเอาสั่นไปทั้งตวั

อวาลอนรู้สึกได้ถึงสายตามากมายที่มองมา ความเกรงกลัว สับสน 

แสดงออกมาทางนยัน์ตาพวกเขา

“หมื? โอ้ ต้องขออภยัด้วยครบั นั่นเป็นเพยีงแค่ข้อสนันษิฐานของผม

เท่านั้นแหละ กน็ะแบบว่าเมทาตรอน ไม่สต้ิองเรยีกว่าเมทาตี้สนิะ ใช่ละเมทาตี้ 

...เขาเป็นคนเข้าพบพระเจ้าในคนืสดุท้ายก่อนพระองค์จะหายตวัไปใช่ไหม แล้ว

หลังจากนั้นเขาก็เกิดปิ๊งไอเดียที่จะท�าลายโลก ไม่คิดว่ามันแปลกไปหน่อย 

เหรอ”

ไอเยน็ปรศินาค่อยๆ แพร่กระจายทั่วทั้งห้องเรยีน อาจารย์นกิส์และพวก

นกัเรยีนเริ่มจบัใจความบางอย่างได้

ถ้าสิ่งที่อวาลอนพูดมานั้นเป็นความจรงิ นั่นกห็มายความว่า...

“ใช่แล้วละครับ เมทาตี้ไม่ได้เป็นคนลงมือท�าด้วยตนเองจริงๆ หรอก 

เพียงแต่ว่าเขาถูกสั่งมา สั่งโดยผู้ที่ไม่อาจปฏิเสธได้ เพื่ออะไรน่ะเหรอ...”  

อวาลอนหยดุพูดครู่หนึ่ง ก่อนจะผดุยิ้มมมุปาก และค�าพูดต่อมากค็อื...

“การเริ่มต้นใหม่ยงัไงล่ะ”

ทั่วทั้งห้องตกอยู่ในสภาวะสุญญากาศทันที บรรยากาศที่เคยเย็น 

ยะเยอืกพลนัหายไปอย่างน่าฉงน สิ่งที่ทกุๆ คนรบัรู้ได้ในตอนนี้กค็อื...

ความว่างเปล่า

ประโยคที่ได้ยนิท�าเอาในหวัของพวกเขาขาวโพลน และสิ่งที่มาท�าลาย

บรรยากาศอนัเงยีบเชยีบนี้...

“ใจเยน็ๆ วา ตั้งสตแิล้ววางถงุกาวลงก่อนนะเพื่อน เดี๋ยวกโ็ดนเรยีกไป
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ปรบัทศันคตหิรอก”

เป็นเสยีงของแอ๊บโบ้ว ปีศาจกปัปะเพื่อนรกัของเขานั่นเอง

ทกุคนรวมทั้งตวัอวาลอนเองถงึกบัเหวอเมื่อได้ยนิประโยคดงักล่าว

“อุก! ฮ่ะๆๆ” สาวผมม่วงที่เมื่อสักครู่นี้ยืนท�าหน้าขรึมอยู่ถึงกับหลุด

หวัเราะจนน�้าตาเลด็ ตวัแทบงอเป็นกุง้ “คาดไม่ถงึสดุๆ เลยนะเนี่ยว่าจะได้ยนิ

อะไรแบบนี้ คกิๆๆ” 

อวาลอนผูแ้สนสง่างามไม่นกึไม่ฝนัมาก่อน ว่าจะมคีนมาพดูแบบนี้กบั

ตวัเอง เขาถงึกบัไปต่อไม่เป็น และจ้องมองแอ๊บโบ้วซึ่งนั่งห่างไปไม่ไกล ทางนั้น

เองกม็องมาที่เขาเช่นกนั และไม่อาจรูไ้ด้ว่าเจ้ากปัปะแสดงแววตาแบบไหนอยู่ 

เพราะมนัสวมแว่นตาด�าเอาไว้

“!?”

“!!!”

นกัเรยีนคนอื่นๆ ได้แต่อ้าปากค้าง

หรอืเป็นเพราะแว่นด�า แอ๊บโบ้วเลยไม่สงัเกตเหน็เอ่อ...ออร่าที่แสนจะ

เจดิจรสันี่กนั

อวาลอนกะพรบิตาปรบิๆ 

“นะ...นั่นสนิะ อย่างที่ผมบอกไปครบั ว่ามนัเป็นเพยีงแค่ข้อสนันษิฐาน

ของผมเท่านั้น บางทเีมทาตี้อาจจะไม่ได้คดิท�าลายโลกจรงิๆ บางทพีระเจ้าอาจ

จะบอกให้เขาจงเสียสละตนเอง แกล้งท�าตัวเป็นวายร้ายบิ๊กบอสเพื่อให้ทุกๆ 

ฝ่ายหนัมาร่วมมอืกนั หนัมาปรองดองกนัอกีครั้ง เพื่อความสงบสขุของโลกนี้

ก็ได้ ใช่แล้วละครับ! น่าจะต้องเป็นอย่างหลังแน่ๆ” ว่าแล้วเจ้าหนุ่มผมทอง 

ผู้สูงส่งของเรากห็นัไปยิ้มแห้งๆ ให้อาจารย์นกิส์ที่ยนือยู่

“ดงันั้น...” เขากลนืน�้าลายลงไปอกึหนึ่ง “อย่าเรยีกผมไปปรบัทศันคติ

เลยนะ”

‘แค่นี้แม่จ๋ากจ็ะฆ่าผมอยู่แล้ว’

“...เอ่อ ดะ...ได้ครบั” อาจารย์นกิส์ตอบรบัอย่างสภุาพ (ปนเงบิ)

“กร๊ากกก!” ส่วนแม่สาวผมม่วงกย็งัคงหวัเราะลั่นต่อไป
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หลังจากหมดคาบเรียน

เฟอร์บี้ แมก็กนิส์ เหลอืบตามองอวาลอนที่นั่งห่างออกไปห้าโต๊ะ

ขณะนี้เด็กหนุ่มผมทองคนนั้นที่แต่ก่อนเคยเป็น...ไม่สิ เดี๋ยวนี้ก็ยังคง

เป็นอยู่ เพื่อนสนิทของเขาก�าลังนั่งหมุนปากกาเล่น รอบๆ ตัวภายในรัศมี 

ห้าเมตรของอวาลอนแทบจะไม่มีใครอยู่เลย ซึ่งถือเป็นเรื่องแปลกมาก ถ้า 

เทยีบกบัสปัดาห์ก่อน

ปกตชิ่วงเวลาแบบนี้ต้องมพีวกสาวๆ มารายล้อมแล้ว แต่นี่อะไรกนั...

แม้แต่นูอ ิฮเิมโกะ องค์หญงิอลัเวล หรอืแม้กระทั่งสาวผมเขยีวที่ชื่อโด้ๆ อะไร

นี่แหละ ยงัไม่กล้าเข้าใกล้ ท�าได้แค่เพยีงแอบมองดูอวาลอนห่างๆ เท่านั้น

มนัเหมอืนกบัมอีะไรสกัอย่างคอยกั้นเอาไว้ ก�าแพงที่มองไมเ่หน็ ซึ่งท�า

หน้าที่แบ่งแยกอวาลอนออกไปจากพวกเขา

องค์หญิงลิลิธ (ที่ตอนนี้ลาหยุด) เองก็เคยมีบรรยากาศรอบตัวแบบนี้

เหมือนกัน...ทว่าเมื่อเทียบกับของอวาลอนตอนนี้แล้วช่างแตกต่างราวฟ้ากับ

เหว

กรณีลิลิธ เฟอร์บี้แค่ประหม่าเล็กน้อย...แต่ความรู้สึกที่ตัวเองช่างเล็ก

กระจ้อยร่อยราวกบัฝุ่นละอองไร้ค่าที่เขารู้สกึอยู่ตอนนี้คอือะไรกนั

‘มันเกิดอะไรขึ้นกับนายกันแน่วา’ เฟอร์บี้คิดเช่นเดียวกับพวกนูอิที่ได้

แต่มองแผ่นหลงัอนัสง่างามของอวาลอนด้วยสายตาหม่นหมอง

เฟอร์บี้หนัไปหาแอ๊วโบ้วที่นั่งชลิอยู่ข้างๆ 

“นี่ถามจริงเถอะแอ๊บโบ้ว นายกล้าท�าแบบนั้นได้ยังไง” ราชบุตรเขย 

ออร์คกระซบิ เพราะกลวัอวาลอนจะได้ยนิ

“หมื? อะไรเหรอ” แอ๊บโบ้วหนัมาท�าหน้ามนึใส่

“กท็ี่ไปพูดแบบนั้นกบัเจ้าวา...” เฟอร์บี้สะอกึ

“เอ่อ...หมายถึงคุณวา” เขาเหลือบมองอวาลอนอีกครั้ง ก่อนจะถอน

หายใจ โล่งใจที่ทางนั้นคงไม่ได้ยนิ

“...ฉนัไม่เข้าใจที่นายพูดว่ะ” แอ๊บโบ้วท�าหน้ามนึต่อ

“แบบว่า...นายไม่รู้สึกกลัวเลยเหรอ ไม่สังเกตเห็นออร่ารอบๆ ตัวเขา

เลยรไึง ไอ้ที่มนัสว่างเว่อร์ๆ นั่นน่ะ” ราชบตุรเขยออร์คพยายามอธบิาย
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“ออร่า?” เพื่อนกปัปะเอยีงคอเลก็น้อย

เฟอร์บี้ลูบหน้าตวัเอง

“ถอดแว่นเถอะ ฉันเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่านายจะใส่ท�าแป๊ะอะไร 

ในเมื่อนายไม่ได้ตาบอด” เขาคดิว่าเป็นเพราะเจ้าแว่นด�านี่แน่ๆ เลย ที่ท�าให้

แอ๊บโบ้วกล้าพูดอะไรแบบนั้นกบัอวาลอน

“เพราะฉนัหล่อยงัไงล่ะ” ค�าตอบของอกีฝ่ายท�าเอาเฟอร์บี้ไมเกรนขึ้น

แล้วแอ๊บโบ้วกถ็อดแว่นตามที่เพื่อนบอก ก่อนจะหนัไปมองอวาลอน

“...” ปีศาจกปัปะถงึกบัเงยีบไป

สามวนิาทตี่อมา

“โว้ววว วา...นี่นายไปกนิหลอดฟูลออเรสเซนต์มารไึง ท�าไมจู่ๆ ตวัมนั

ถงึได้สว่างโร่แบบนั้น!?”

สิ้นเสยีง ทกุๆ คนในห้อง (รวมทั้งตวัอวาลอนเอง) กห็นัมามองแอ๊บโบ้ว 

เป็นตาเดยีว

“โอเคตเูข้าใจละ...ยอมรบัในความอนิดี้ของเอง็จรงิๆ แอ๊บโบ้ว” เฟอร์บี้ 

พมึพ�า ก่อนจะลูบหน้าตวัเองใหม่

“ขอโทษนะวา แตข่อฉนัลั่นอกีซกัครั้งไดไ้หม ฮ่ะๆๆ” สาวผมมว่งผูเ้ปน็

มโนภาพถงึกบัยกมอืกมุท้องตวัเองเอาไว้

อวาลอนได้แต่กะพรบิตาปรบิๆ อกีรอบ “...มะ...ไม่นะ ไม่ได้กนิ”

เฟอร์บี้และคนอื่นๆ พากนัถอนหายใจ ที่อวาลอนดูจะไม่คดิอะไรมาก 

แต่แล้วหวัใจของพวกเขากแ็ทบจะร่วงลงไปกองกบัพื้น เมื่ออวาลอนลกุขึ้นและ

เดนิตรงมาทางนี้

“ขะ...ขอร้องละครบัท่านวา เหน็แก่อดตีที่พวกเราเคยมร่ีวมกนั ชะ..ช่วย 

ยกโทษให้เจ้ากปัปะอนิดี้ที่ไม่รูจ้กักาลเทศะคนนี้ด้วยเถอะครบับบ!” เฟอร์บี้พดู

ด้วยน�้าเสยีงตื่นตระหนก

“?” ท�าเอาอวาลอนงง

“เป็นอะไรของนายเนี่ย เฟอร์บี้” เขาถามด้วยความแปลกใจ เมื่อเหน็

ท่าทางที่เปลี่ยนไปของเพื่อน

“นั่นส ิเป็นอะไรของนายน่ะ” แอ๊บโบ้วเองกถ็ามเหมอืนกนั
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เฟอร์บี้กลอกตา ก่อนจะหันไปมองหน้าอวาลอนสลับกับเพื่อนกัปปะ 

“เอ้อ คอืปะ...เปล่า...เปล่าครบั” 

“พลิกึคน”

“ใช่ พลิกึคน”

ทั้งอวาลอนและแอ๊บโบ้วต่างเหน็พ้องต้องกนั

“...” เฟอร์บี้ไม่อยากเชื่อว่าสองคนนี้จะไปด้วยกนัได้...

“เอ้อ ว่าแต่พวกนายเหน็ทรนีตีี้บ้างไหม” อวาลอนถาม

“ไม่อะ” เจ้ากปัปะบอก

“มะ...ไม่ครบั” ส่วนราชบตุรเขยออร์คกย็งัคงตอบอย่างสภุาพนอบน้อม

“เอ งั้นเหรอ...รูส้กึเหมอืนกนัไหมว่าพกันี้เธอดแูปลกไป” อวาลอนถาม 

แอ๊บโบ้วได้แต่ยักไหล่ให้ ส่วนเฟอร์บี้หันไปมองหน้านูอิที่นั่งถัดออกไปเหมือน

ต้องการความเห็น เด็กสาวผมสั้นได้แต่ส่ายหน้า และแอบมองอวาลอนด้วย

แววตาหม่นหมอง

“ฉนัว่า...คณุนั่นแหละที่เปลี่ยนไป” เสยีงกระซบิของเดก็สาวอกีคนดงั

ขึ้น เป็นเสยีงของอลัเวล องค์หญงิแห่งดนิแดนเอเวอร์แลนด์

“หมื? เมื่อกี้เธอพูดกบัฉนัรเึปล่าอลั”

ค�าถามนั้นของอวาลอนท�าเอาเจ้าหญงิเอลฟ์สะดุ้งเลก็น้อย

“ปะ...เปล่าค่ะ...เปล่า...” อัลเวลยิ้มเกร็งๆ ไม่ใช่แค่นั้นฮิเมโกะกับ 

จนิามกิเ็หมอืนกนั สองสาวผู้เป็นทายาทของสตัว์จตรุเทพในต�านานเอาแต่นั่ง

ก้มหน้า

เดก็หนุ่มผมทองประหลาดใจ แต่กไ็ม่ได้คดิอะไร

“หืม!” อวาลอนอุทาน เมื่อเห็นร่างหนึ่งเพิ่งผ่านห้องเรียนของเขาไป 

เด็กหนุ่มผมทองจึงเดินไป แต่แล้วในจังหวะที่อวาลอนก้าวเท้าออกจากประตู

ห้องเรยีน กม็เีดก็หนุ่มอกีคนเดนิมาชนเขา

เป็นเดเมี่ยน

เดเมี่ยนเซเล็กน้อย ก่อนจะตั้งหลักได้ เด็กหนุ่มผมด�าเดาะลิ้นขัดใจ 

ด้วยอารมณ์ไม่ค่อยดอียู่ เขาหนัไปเตรยีมที่จะต่อว่าอวาลอน ทว่า...

พอได้สบตากบัอกีฝ่ายเท่านั้นแหละ
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“...ขะ...ขอโทษครบั”

จู่ๆ  ปากของเดเมี่ยนกข็ยบัไปเอง อารมณ์ขุน่มวัเมื่อสกัครูถ่กูแทนที่ด้วย

ความรู้สกึอกีอย่าง

เดเมี่ยนหลกีทางให้

“อ้อ ไม่เป็นไร” อวาลอนกล่าว ก่อนจะเดนิผ่านไปแบบไม่สนใจนกั

“...” เดก็หนุ่มผมด�าได้แต่ยนืนิ่ง ไม่เข้าใจตวัเองเหมอืนกนัว่าท�าไมจะ

ต้องท�าแบบนั้นกบัอกีฝ่ายด้วย

ในเมื่อนั่นคอื คทิซเึนะ อวาลอน

นั่นคอืคนที่สมควรจะถูกเรยีกว่า เป็นศตัรูคู่ปรบัของเขาสิ

แล้วท�าไม...ท�าไมเขาถงึได้เกรงกลวัอกีฝ่ายขนาดนี้กนัล่ะ

“ทรีนีตี้” เสียงเรียกที่ได้ยินท�าให้องค์หญิงรัตติกาลชะลอฝีเท้า 

เมื่อเธอหนัหลงัไปมองกพ็บรอยยิ้มอนัคุ้นเคยของเดก็หนุ่มที่เธอเชื่อใจที่สดุ

ไม่ส.ิ..ตอนนี้มนัไม่คุ้นเคยอกีแล้ว...

“เจอตัวจนได้” อวาลอนพูด ก่อนจะเดินมาหยุดอยู่เบื้องหน้าเธอ  

เดก็หนุ่มยงัคงส่งยิ้มอนัเป็นมติรนั้นมาให้

ทรนีตีี้ไม่ตอบ แม้ความรู้สกึผดิจะถาโถมเข้ามาในใจเพราะการกระท�า

อนัไม่สมควรนี้ แต่ว่าเธอกเ็ลอืกที่จะไม่สนใจมนั

กแ็ล้วอย่างไรล่ะ...

ในเมื่อไม่มีอะไรที่จะท�าให้เธอเจ็บปวดไปกว่าการได้รู้ว่า เขาคนนั้น 

ของเธอ...ไม่อยู่อกีต่อไปแล้ว...

เดก็สาวหนัหลงั ท�าท่าจะเดนิจากไป ทว่า...

“เดี๋ยวก่อน” ถ้อยค�าที่ดงัมาแฝงด้วยความกดดนัอนัน่ากลวั องค์หญงิ

รัตติกาลรู้สึกเหมือนกับว่าทุกอณูในร่างก�าลังจะระเบิดเป็นจุณ และไม่ใช่แค่

เธอ...

บดันี้ความรู้สกึนั้นครอบง�าไปทั่วทั้งบรเิวณ

“ท�าไมถึงไม่พูดกับฉันเลย” อวาลอนถาม นัยน์ตาสีแดงฉานของเขา

จ้องแผ่นหลังของเด็กสาวเบื้องหน้า ใบหน้าของเด็กหนุ่มว่างเปล่าไร้อารมณ์
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ราวกบัเป็นคนละคนกบัเมื่อกี้

น�้าเสยีงที่เขาใช้กบัเธอนั้น

“นาย” เดก็สาวหนักลบัมามองช้าๆ 

ท�าให้เธอมั่นใจแล้วจรงิๆ ว่า

“เป็นใคร?”

คนคนนี้ไม่ใช่อวาลอนของเธอ

“...” อวาลอนเงยีบไป และวนิาทตี่อมา...

“อกุ นี่เธอพูดอะไรของเธอเนี่ย ฮะๆๆ!” เดก็หนุ่มระเบดิเสยีงหวัเราะ

ลั่น

“ฉนักเ็ป็นฉนัไง...วา อวาลอน...คทิซเึนะ อวาลอน” เขาตอบ พยายาม

กลั้นยิ้มเอาไว้ แต่ว่า...

“ไม่ใช่...”

รอยยิ้มอนัขบขนันั้นค่อยๆ หายไปจากใบหน้าเขา

“นายไม่ใช่เขา”

เมื่อได้เหน็แววตาที่เธอมองมา

“นายไม่ใช่วา”

แววตาที่...

“...”

ผดิหวงั

ตกึตกั! ตกึตกั!

จู่ๆ ความรู้สกึบางอย่างกผ็ดุขึ้นมาในใจเดก็หนุ่ม ความรู้สกึที่เขา...

เกอืบจะต้องละทิ้งมนัไป

ความสบัสนฉายอยู่ข้างในนยัน์ตาสแีดงฉาน เดก็หนุ่มหลบัตาลง เม้ม

ริมฝีปากแน่น และเมื่อลืมตาอีกครั้งก็พบกับใบหน้าอันแสนเศร้าของเธอที่

ท�าเอาเขาจกุจนแทบพูดไม่ออก

“ฉะ...ฉนั...” อวาลอนอ�้าอึ้ง

องค์หญงิรตัตกิาลไม่ได้กล่าวอะไรต่อ เธอค่อยๆ หนัหลงัให้เขา แล้ว

ออกเดนิ ทิ้งให้เดก็หนุ่มผมทองยนืนิ่งอยู่ตรงนั้นคนเดยีว



2
ขอโทษนะที่ทำาให้เป็นห่วง

ตกเย็น ที่บ้านพักประธานนักเรียน

อวาลอนนั่งหน้านิ่วคิ้วขมวดอยูใ่นห้องนั่งเล่น ใช้มอืซ้ายเท้าคางตวัเอง 

ส่วนมอืขวาเคาะเบาะโซฟารวัๆ สายตาเหม่อมองไปข้างหน้า

ท่าทางของเขาในตอนนี้เหมอืนใช้ความคดิอย่างหนกั

“ดูนายเครยีดเชยีว” สาวผมม่วงที่ยนือยู่ข้างๆ กล่าว เธอจ้องใบหน้า

บึ้งตงึของเดก็หนุ่ม

“นี่ ถ้าปวดขนาดนั้นก็ไปเข้าส้วมเถอะนะ ไม่ต้องอั้นเอาไว้หรอก”  

หญงิสาวพูด ทว่าสิ่งที่เธอได้ยนิกลบัมามเีพยีงความเงยีบ

“ฉนัล้อเล่นน่า” เมื่อเหน็อกีฝ่ายไม่รบัมกุ หญงิสาวกไ็ด้แต่ถอนหายใจ

อวาลอนนั่งเคาะนิ้วไปเรื่อยๆ จนเวลาล่วงเลยไปเกอืบสบินาท ีจู่ๆ เขา

กล็กุขึ้น สหีน้าดูดขีึ้นอย่างเหน็ได้ชดั

เหมอืนเขาจะคดิอะไรบางอย่างได้แล้ว

“โอ้...หายปวดแล้วสนิะ” สาวผมม่วงยงัไม่วายหยอกต่อ

“วนันี้ฉนังดนะ” ค�าพูดของอกีฝ่ายท�าเอาเธอชะงกั
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เธอรู้ว่าเขาหมายถงึอะไร

“...ท�าไมล่ะ อกีไม่นานนายกจ็ะท�าส�าเรจ็แล้วนะ” เธอถาม หรี่นยัน์ตา

สเีขยีวมรกตลงเลก็น้อย

ตั้งแต่กลับมาจากนรก ตั้งแต่ได้อ่านจารึกนั่น เขาก็ตั้งใจฝึกมันมา 

โดยตลอด

ทว่าวนันี้กลบั...

“พอดีอยากท�าอย่างอื่นมากกว่า” อวาลอนตอบ ก่อนจะเดินไปทาง

ห้องครวั หญงิสาวเดนิตามไป

“ยงัมอีย่างอื่นที่มนัส�าคญักว่าเรื่องนี้อกีรไึง”

“มสี”ิ เดก็หนุม่กลา่ว ก่อนจะหยบิผ้ากนัเป้ือนลายลกูหมทีี่แขวนเอาไว้

มาสวม “ท�าขนมยงัไงล่ะ”

สาวงามในชุดกิโมโนถึงกับนิ่งไปครู่หนึ่ง “...ท�าขนมเนี่ยนะ? ส�าหรับ

นายแล้วมนัจ�าเป็นด้วยเหรอ ทั้งๆ ที่เพยีงแค่นายคดิ นายกส็ามารถเสกมนัออก

มาได้แล้...” 

ยงัไม่ทนัที่เธอจะพูดจบ อวาลอนกพ็ูดแทรก 

“ถ้าแบบนั้นมนักไ็ม่มคีวามหมายส”ิ

“...” หญงิสาวผู้เป็นมโนภาพเงยีบ ได้แต่ยนืมองแผ่นหลงัของเขา

สองทุ่ม

ณ หอพกันกัเรยีนหญงิบ้านชาโดว์ ภายในห้องพกัขององค์หญงิทรนีตีี้

เดก็สาวผูจ้ะสบืทอดบลัลงัก์แห่งราชวงศ์แวมไพร์อยูใ่นชดุนอนแขนยาว

สแีดงหรหูรา นยัน์ตาสเีหลอืงอ่อนของเธอจ้องโทรทศัน์ที่อยูห่่างออกไปเบื้องหน้า

ดผูวิเผนิเหมอืนเธอจดจ่ออยูก่บัภาพยนตร์ แต่ความจรงิแล้ว จติใจของ

เธอล่องลอยไปที่อื่น

ก๊อก! ก๊อก! ก๊อก! เสียงปริศนาที่ดังขึ้นดึงสติของเด็กสาวกลับมา  

ทรนีตีี้ชะงกั เธอหนัไปมองทางประตูระเบยีง

ก๊อก! ก๊อก! ก๊อก! เสยีงนั้นดงัขึ้นอกีครั้ง ฟังดูกร็ู้ว่ามคีนอยู่ข้างนอก 

และคนคนนั้นเรยีกเธออยู่
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ใครกนัที่มาหาเธอในยามวกิาลเช่นนี้...อกีอย่างนี่มนัหอพกัหญงินะ...

หรอืว่าจะเป็นศตัรู

เมื่อคดิได้ ทรนีตีี้กล็กุขึ้น ก่อนจะเดนิไปทางระเบยีงห้องอย่างเงยีบกรบิ 

เลบ็ของเธองอกยาวและคมราวกบัใบมดี นยัน์ตาลกุวาวเยี่ยงสตัว์ร้าย เดก็สาว

ค่อยๆ แง้มผ้าม่าน ดูว่าผู้บกุรกุเป็นใคร และทนัททีี่ได้เหน็ใบหน้าของคนคน

นั้น เธอกค็่อยๆ คนืสู่สภาพปกติ

เจ้าหญงิรตัตกิาลเปิดประตูระเบยีง เดนิออกไปหาคนที่ยนือยู่

เป็นอวาลอนนั่นเอง

“คดิยงัไงถงึได้ถ่อมาที่นี่ เวลานี้” ทรนีตีี้ถาม

“เอ่อ...คอื ฉนัท�าคกุกี้มาฝากน่ะ” เดก็หนุ่มตอบ พร้อมกบัยื่นถงุคกุกี้

ให้ น�้าเสียงเขาหงอย สีหน้าก็ด้วย ช่างแตกต่างกับเมื่อตอนกลางวันนี้ราว 

ฟ้ากบัเหว

ทรนีตีี้จ้องถงุขนมเบื้องหน้า ก่อนจะเหลอืบตามองอกีฝ่าย

อวาลอนสวมเสื้อยดืสนี�้าตาลอ่อน กางเกงวอร์มขายาวสดี�า ไม่ใช่นาย

ถั่วงอกแบบเมื่อวานนี้ อีกทั้งบรรยากาศแปลกๆ ที่เธอเคยสัมผัสได้ ตอนนี้ 

กไ็ม่มแีล้ว...

เหมอืนจู่ๆ กห็ายไปเสยีเฉยๆ 

‘ซ่อนเอาไว้งั้นเหรอ’ เธอจ้องหน้าอวาลอน เดก็หนุ่มเองกน็่าจะรู้ว่าถูก

มองอยู่ แต่กลบัพยายามไม่สบตาเธอ

ไหงถงึสลบับทบาทกนักบัเมื่อวานนี้ได้ล่ะเนี่ย

“ฉะ...ฉนั...” อวาลอนพยายามจะพดู ท่าทลีกุลี้ลกุลนของเขาท�าให้เธอ

นกึถงึสมยัก่อน

“...กลบัมาแล้วเหรอ” ทรนีตีี้ถาม เธอยงัคงมองหน้าเขา เดก็หนุม่กลอก

ตา ก่อนจะพูดแบบไม่เตม็เสยีงนกั

“ออื...”

“เฮ้อออ!” เธอถอนหายใจ “ท�าไมน�้าเสยีงดูไม่ค่อยมั่นใจเลย...สรปุนี่

ใช่นายจรงิๆ รเึปล่าเนี่ย”

พออวาลอนได้ยนิเช่นนั้น กต็ดัสนิใจสบตาเธอตรงๆ “ฉนักลบัมาแล้ว
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ทรนีตีี้...”

แววตาอนัคุ้นเคยของเขา เดก็สาวจ�ามนัได้อย่างแม่นย�า

แววตาของนายทึ่มผมทองคนเดมิของเธอ

“รู้ใช่ไหมว่าตวัเองผดิอะไร” ทรนีตีี้ถาม ยงัคงไม่หยบิถงุขนมที่เขายื่น

มาให้

“อมื...ขอโทษนะที่ท�าให้เป็นห่วง” อวาลอนตอบด้วยใบหน้ารู้สกึผดิ

ท่าทางเขาในตอนนี้เหมอืนกบัลกูหมาที่ก�าลงัพยายามจะง้อเจ้านายมาก

เจ้าหญงิรตัตกิาลหลบัตาลงครู่หนึ่ง ก่อนจะลมืตา เธอยื่นมอืไปรบัถงุ

ขนมมา

“ถ้าอย่างนั้นฉนักจ็ะยกโทษให้” เธอบอกเขา และผลตอบรบัที่ได้กค็อื

รอยยิ้มเริงร่าของหมาน้อย...หมายถึงของเจ้าวา ซึ่งมั่นใจได้เลยว่า ถ้าตอนนี้

เขาอยู่ในร่างจิ้งจอกนะ คงก�าลงัส่ายหางดกุดกิๆ อยู่แน่

ทรนีตีี้แอบยิ้มในใจเมื่อได้เหน็รอยยิ้มอนัแสนน่ารกั (และน่าชงั) ที่เธอ

ไม่ได้เหน็มานาน

“แล้วคิดยังไงถึงเอาขนมมาให้เนี่ย” ทรีนีตี้ถาม ถึงสีหน้าของเธอจะ 

เย็นชา แต่ความจริงแล้วตอนนี้เธออารมณ์ดีอยู่ ทว่า...อารมณ์ดีๆ ที่เพิ่งมา 

เมื่อกี้ต้องพลนัหายไปกบัสายลม เมื่อเจ้าหนุ่มตรงหน้าดนับอกว่า

“อ้อ...เวลาที่ลิเวียโกรธหรืออารมณ์ไม่ดี พอได้กินขนมแล้วมักจะหาย

น่ะ ฉนัเลยคดิว่าเธอเองกค็ง...” ยงัไม่ทนัที่อวาลอนจะพดูจบ ทรนีตีี้กพ็ดูแทรก

เบาๆ ว่า

“...ทึ่ม”

“หอื? เมื่อกี้ว่าอะไรนะ”

“ฉนับอกว่า ‘ทึ่ม’ ยงัไงล่ะ”

“?” อวาลอนท�าหน้างง

“ฉนัไม่ใช่ลเิวยีของนายซะหน่อย” น�้าเสยีงของเธองอนชดัเจน

เจ้าหนุ่มทึ่มที่บัดนี้รู้แล้วว่า ‘ชิตตต! ตูพลาดแล้วไง!’ ได้แต่อ้าปาก 

หวอ

“ขะ...ขอโทษ ฉะ...ฉนัไม่ได้หมายความแบบนั้น” เจ้าวารบีแก้ตวั “ฉะ...



32   อวาลอน กับเจตจำานงสุดท้าย เล่ม 9 (จบ)

ฉนัแค่คดิว่า...พวกผู้หญงิจะชอบอะไรแบบนี้ ชอบพวกขนมหวาน”

“คนเราชอบไม่เหมือนกันซะหน่อย นายอย่าเหมารวมฉันกับสาวๆ  

ของนายสิ” เจอประโยคนี้เข้าไปเจ้าหนุ่มทึ่ม (แต่แอบกะล่อน) ของเราถึงกับ

สะอกึ

“สะ...สาวๆ อะไรกนัเล่า!” เขาร้องเสยีงสูง

“เหมอืนนายจะร้อนตวันะวา” แม่สาวผมม่วงที่ยนืดูเหตกุารณ์อยู่นาน

พูด อวาลอนพยายามท�าเป็นไม่ได้ยนิ

“งะ...งั้นแปลว่า...” เดก็หนุม่เว้นจงัหวะ ก่อนจะเอ่ยเสยีงอ่อยๆ ว่า “เธอ

ไม่ชอบขนมของฉนัเหรอ”

พอทรนีตีี้ได้ยนิประโยคนี้เข้าไปกส็ะอกึ ‘อย่ามาท�าหน้าแบบนั้นนะ นี่

งอนมาหงอยกลบังั้นเรอะ!? เป็นผู้ชายประสาอะไรขี้ใจน้อยชะมดั!’

“ปะ...เปล่า...แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ฉนัชอบที่สดุซกัหน่อย” เธอถงึกบัต้องรบี

เปลี่ยนน�้าเสยีงให้อ่อนลง

“...แต่กช็อบใช่ไหม” เขายงัถามอกีครั้ง

“...นายนี่ทึ่มจรงิๆ ด้วย” ซึ่งเดก็สาวกย็�้าค�าเดมิ

“เธอพูดค�านี้มาสามครั้งแล้วนะ” อวาลอนก้มหน้า

“ถ้าอย่างนั้นนายรูไ้หมล่ะ ว่าฉนัชอบอะไรที่สดุ” เจ้าหญงิรตัตกิาลถาม 

พร้อมกบัมองใบหน้าของอกีฝ่าย เดก็หนุม่ผมทองเงยีบไป “เหน็ไหม นายไม่...”

“รู้ส”ิ เขาตอบพร้อมกบัเงยขึ้นมาสบตาเธอตรงๆ อวาลอนสบืเท้าเข้า

มาใกล้

“?” องค์หญงิรตัตกิาลท�าหน้าแปลกใจ ทว่าเมื่อตาทึ่มคนนั้นเริ่มโน้มตวั 

เข้ามาหา ใบหน้าที่แปลกใจกแ็ปรเปลี่ยนเป็นตกใจทนัที

“จะ...จะท�าอะไรน่ะ”

“...” อกีฝ่ายไม่ตอบ มอืขวาของเขาค่อยๆ เอื้อมออกไปคล้ายกบัจะจบั

บรเิวณต้นคอของเธอเอาไว้ ท�าเอาองค์หญงิผู้เยน็ชาใจเต้นไม่เป็นจงัหวะ เธอ

หลบัตา สมัผสัได้ถงึลมหายใจอ่อนๆ ที่ใกล้เข้ามาเรื่อยๆ 

“วา...” เธอเรยีกชื่อเขา น�้าเสยีงเบาราวกบักระซบิ และสิ่งที่เธอได้รบั

กลบัมากค็อื...
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“นี่ไง”

ทรนีตีี้ค่อยๆ ลมืตาอกีครั้ง ตอนนั้นเองเธอพบว่ามอืขวาของเขาถอืดอก

กหุลาบสแีดงอยู่

เธอจ้องดอกกหุลาบเบื้องหน้าอย่างไม่ละสายตา

“...รูไ้ด้ยงัไง ในเมื่อฉนัไม่เคยบอกนายมาก่อนนี่นา” เจา้หญงิรตัตกิาล

พมึพ�า ก่อนจะเอื้อมมอืไปหยบิ กลิ่นหอมของมนัท�าเอาเธอเกอืบลมืไปแล้วว่า 

เมื่อสกัครู่นี้เธองอนเขาเรื่องอะไร

แต่...กแ็ค่เกอืบเท่านั้นละ

“สงัเกตไง”

“สงัเกต?” เดก็สาวทวน

อวาลอนพยกัหน้าให้ “ตลอดเวลาที่พวกเรารู้จกักนัมาน่ะ ฉนัคอยเฝ้า

มองเธอบ่อยจะตายไป” 

“...” ทรนีตีี้เงยีบไปสามวนิาที

ไม่อยากจะบอก...แต่ตอนนี้องค์หญงิผูเ้ยน็ชาของเราได้หายงอนเจ้าทึ่ม

คนนี้เป็นที่เรยีบร้อยแล้ว

“...นายบอกว่า ที่ผ่านมานายคอยเฝ้ามองฉันอยู่เสมองั้นเหรอ” เธอ

ถามเพื่อให้แน่ใจว่าตวัเองไม่ได้หูฝาด อวาลอนเกาต้นคอแกรกๆ แก้มของเขา

ขึ้นสแีดงจางๆ 

“ท�าไมค�าพูดของฉันมันดูเหมือนพวกสตอลเกอร์ยังไงก็ไม่รู้แฮะ แต่

กต็ามนั้นนั่นแหละ” เดก็หนุ่มพูด ก่อนจะเหลอืบตามองปฏกิริยิาของอกีฝ่าย 

เหน็องค์หญงิเบื้องหน้าเขาอมยิ้มอยู่ เลยถามว่า

“แปลว่าหายโกรธฉนัแล้วใช่ไหม”

“ออื...กไ็ด”้ เจ้าหญงิรตัตกิาลตอบอย่างไว้เชงินดิๆ ท�าเอาเขาเผลอยิ้ม

บ้าง

“ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉนัไปก่อนนะ ฝันดทีรนีตีี้” เดก็หนุ่มพูด เขาเดนิไป

จบัขอบระเบยีง ท�าท่าจะโดดลงไป แต่แล้วทรนีตีี้กเ็รยีกเอาไว้

“เดี๋ยวก่อน”

“หมื?” อวาลอนหนักลบัมา
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“...คอืพอดฉีนัก�าลงัดูหนงัอยู่น่ะ...สนใจมาดูด้วยกนัไหม”

“หา?” อวาลอนกะพรบิตาปรบิๆ 

เอ่อ...มนัจะดเีหรอ แบบว่าเขาเป็นผู้ชายนะ แล้วอกีอย่าง...

“เหน็ว่าเรื่อง สไปเดอร์บอยโฮมคมัมงิ ออกแล้วน่ะ กเ็ลยซื้อม...”

“โอ้! นั่นฮีโรตัวโปรดฉันเลย!” ยังไม่ทันที่ทรีนีตี้จะพูดจบ อวาลอนก็

อทุานขึ้นมา นยัน์ของเขาเปล่งประกายไปด้วยความตื่นเต้น

กแ็หม...หนงัเรื่องนี้เขาไม่มโีอกาสไปดูในโรงนี่นา

เมื่อเหน็ท่าทางเหมอืนเดก็น้อยนั้นแล้ว ทรนีตีี้กไ็ด้แต่ส่ายหวัด้วยความ

เอน็ดู (?)

องค์หญงิรตัตกิาลเปิดประตู พร้อมกบัเชญิให้เขาเข้ามาข้างใน ทรนีตีี้

มองแผ่นหลงัของอกีฝ่ายที่เดนิผ่านไป ฉบัพลนัเธอกเ็กดิอายขึ้นมา

นะ...นี่เป็นครั้งแรกที่เธอพาผูช้ายคนอื่นนอกจากท่านพ่อเข้ามาในห้อง

‘แย่ละ...ลมืคดิไปเลยว่าเกบ็ข้าวของเสื้อผ้าไว้เป็นระเบยีบดรียึงั!’ คดิได้ 

ดงันั้น ทรนีตีี้กเ็ตรยีมรั้งเขาเอาไว้ ทว่าอวาลอนกลบัตรงดิ่งไปนั่งที่โซฟาดูหนงั

เลย ไม่ได้มแีอบมงแอบมองสภาพห้องอะไรทั้งนั้น

“นี่ดนูานรยึงัเนี่ย...ช่วยรกีลบัไปเริ่มตั้งแต่แรกเลยได้รเึปล่า” เขาหนัหน้า

มาถาม ท�าเอาทรนีตีี้แปลกใจ

“ห.ึ..ทึ่มจรงิๆ ด้วย” เธอกระซบิกบัตวัเอง ก่อนจะหวัเราะเบาๆ 

“เห? เมื่อกี้เธอพูดว่าอะไรนะ”

“ฉนับอกว่า ได้ส.ิ..เรามาดใูหม่กนัตั้งแต่แรกเถอะ” ทรนีตีี้บอก จากนั้น

องค์หญงิผมทองกม็านั่งข้างๆ อวาลอน

“เย้ ขอบใจมาก” เดก็หนุ่มยิ้มร่า

“น่าเสียดายที่ไม่ได้เอาป็อบคอร์นมาแฮะ ไม่งั้นคงได้อรรถรสกว่านี้” 

เขาให้ความเหน็ ซึ่งทรนีตีี้กต็อบว่า

“ไม่เหน็เป็นไรเลย ในเมื่อมคีกุกี้ของนายอยู”่ พดูเสรจ็ เธอกแ็กะถงุแล้ว

หยบิคกุกี้ออกมากนิชิ้นหนึ่ง

“อร่อยมากเลย” หลงัจากกนิมนัแล้ว เธอกห็นัมาส่งยิ้มหวานให้อวาลอน 

รอยยิ้มนั้นท�าเอาหวัใจของเขาเต้นรวั
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‘โว้ว!’ เด็กหนุ่มอุทานในใจ เขาอยากจะถ่ายภาพรอยยิ้มอนังดงามนี้

เกบ็เอาไว้จรงิๆ น่าเสยีดายที่ท�าได้แค่จ�าไว้ในสมองเท่านั้น

ไม่สิ...จะว่าไปเขาก็มีมันอยู่นี่นา...ภาพถ่ายคู่ของเขากับเธอตอนไป

ทศันศกึษาที่ทะเลเมื่อคราวนั้นไง

“...รู้อะไรไหม” อวาลอนเอ่ย แล้วบอกตรงๆ “ความจรงิเธอเป็นคนที่

ยิ้มสวยมากเลยนะ...ถ้าเธอหดัยิ้มบ่อยๆ ละก ็คะแนนนยิมคงพุ่งพรวดแหง” 

พอทรีนีตี้ได้ยินก็เงียบไป ก่อนจะกล่าวว่า “...แบบนั้นมันก็ไม่พิเศษ 

น่ะส”ิ

“เอ๋? พเิศษยงัไงเหรอ” เดก็หนุ่มสงสยั

ทรนีตีี้ไม่ตอบ เธอเปลี่ยนมานั่งชนัเข่า ใช้มอืทั้งสองข้างกอดเข่าตวัเอง

เอาไว้ เดก็สาวเอยีงคอมองเขา พร้อมกบัส่งยิ้มแบบเดมิให้

“...กฉ็นัน่ะจะยิ้มให้เฉพาะคนพเิศษเท่านั้นนี่นา”

“...”

เจอดอกนี้เข้าไป เจ้าหนุม่ทึ่มของเราได้แต่อ้าปากพะงาบๆ เป็นปลาทอง 

นี่ถ้าเป็นในเกมละก ็ป่านนี้คงมคี�าว่า ‘ครติคิอล’ เด้งขึ้นมาแล้ว

แก้มของเขาค่อยๆ กลายเป็นสีแดงระเรื่อ ไม่ใช่แค่แก้มสิ...แดงไปทั้ง

ใบหน้าเลยแหละ...

แดงยนัหู

อวาลอนไม่รู้ว่าควรจะพูดอะไรดี เขาก�าลังพยายามห้ามไม่ให้หัวใจ 

ตวัเองเต้นดงัจนเกนิไป เพราะกลวัองค์หญงิแสนสวยที่นั่งข้างๆ จะได้ยนิ 

เสียงของภาพยนตร์เรื่องนั้นแทบไม่ได้เข้าหูของเขาเลย สิ่งเดียวที่เขา

สนใจในตอนนี้มเีพยีงใบหน้าของเธอเท่านั้น

“...”

“...”

ทั้งสองต่างเงียบ รู้สึกเหมือนกับอยู่ในความฝันอันอ่อนหวาน ที่มีฝูง

ผเีสื้อบนิวนอยู่รอบๆ ตวัทั้งคู่ สายตาของพวกเขาประสานกนั เดก็หนุ่มสมัผสั

ได้ถงึแรงดงึดดูบางอย่างที่ไม่อาจอธบิายได้จากรมิฝีปากเรยีวงามของเดก็สาว 

รู้ตัวอีกทีเขาก็พบว่า ตัวเองก�าลังโน้มศีรษะเข้าไปใกล้เธอ และในคราวนี้เขา
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มั่นใจว่า ไม่ได้จะเล่นกลเสกดอกไม้ให้เธอแน่ๆ 

ร่างกายขยบัไปของมนัเอง สมองไม่ได้บอกให้ต้องท�าอะไรแบบนี้ สิ่งที่

บอกให้ท�าน่ะ...

ตกึตกั! ตกึตกั! 

มนัคอื...

“อะแฮ่ม...” หญิงสาวผมม่วงที่ยืนมองเหตุการณ์อยู่นาน (อีกแล้ว) 

กระแอม ท�าเอาอวาลอนได้สติ เขารีบดึงศีรษะตนให้ห่างจากใบหน้าของ 

องค์หญงิผมทอง

“ดะ...ดูหนงักนัดกีว่าเนอะ” เขาพูด

“ออื” ทรนีตีี้ตอบเสยีงค่อย

“อะแฮ่มมม!” เสียงกระแอมของแม่สาวคนเดิมดังขึ้นอีกครั้ง และ

ประโยคต่อมาที่เธอพูดคือ “ดูหนังเท่านั้นนะ ถ้าพวกนายท�าอย่างอื่นที่มัน 

นอกเหนอืจากนี้ละก ็ฉนัไปฟ้องแม่นายแน่วา”

ท�าเอาเดก็หนุ่มเกอืบกลิ้งตกโซฟา

‘พะ...พูดเรื่องอะไรของเธอน่ะ อะ...อีกอย่าง เธอจะไปฟ้องแม่ฉันได ้

ยังไง ในเมื่อเธอเป็นแค่มโน!!!’ อวาลอนหันไปโวยวายกับเธอในใจ ใบหน้า 

ของเขายงัคงแดงแจ๋

เช่นเดยีวกนักบัองค์หญงิผมทองที่นั่งเงยีบอยู่ข้างๆ 



3
เจ้าได้เจอข้าแน่

“กว่าจะจับมาได้...เสียเวลากว่าที่คาดไปพอสมควรเลยนะเนี่ย”  

เบลิอัลหนึ่งในเทวทูตที่ถูกขนานนามว่าเลวทรามที่สุดกล่าวขึ้น ขณะจ้อง 

หนุ่มสาวคู่หนึ่งซึ่งนอนหมอบอยู่เบื้องหน้า 

ฟีเนยีสกบัเฟรยา นกฟินกิซ์สองตนสดุท้ายที่หลงเหลอือยู่

พวกเขาถูกล่ามด้วยโซ่ตรวนอาคมทั่วร่าง ไม่เพียงเท่านั้น ตรงพื้นที่ 

ทั้งคู่นอนอยู่กม็วีงเวทผนกึวางไว้หลายชั้น

“กรอดดด!” ฟีเนียสพยายามจะแปลงร่างเป็นวิหคเพลิงอมตะ ทว่า

พลังของเขาถูกวงเวทพวกนี้สะกดไว้ อดีตจอมทัพอสูรท�าได้แค่เพียงกัดฟัน

กรอด

“ทะ...ท่านพี่” เฟรยาผูเ้ป็นนอ้งสาวเรยีกหาพี่ชายด้วยน�้าเสยีงสั่นเครอื 

เธอถูกสะกดพลงัเอาไว้เช่นกนั เดก็สาวหนัไปทางพี่ชาย ก่อนจะกวาดตามอง

กลุ่มคนนบัสบิที่ยนืรายล้อม 

นยัน์ตาของเฟรยาแสดงความหวาดผวาให้เหน็ชดัเจน

นั่นก็เพราะว่าเธอรู้ถึงความน่ากลัวของคนพวกนี้ดี ความน่ากลัวของ 
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ผู้ที่จบัพวกเธอมา... 

เหล่าเทพเจ้าบรรพกาลผู้ชั่วร้าย

เหล่าเทพที่เก่าแก่และทรงพลงัเสยียิ่งกว่าฟีเนยีส พี่ชายของเธอ

“เป็นยงัไงบ้างล่ะเกเบรยีล เหน็สิ่งที่พวกข้าท�ารยึงั คดิเหมอืนกนัไหม

ว่าในช่วงหลายปีมานี้ที่เจ้ากุมบังเหียน มันไม่ค่อยจะมีผลงานเป็นชิ้นเป็นอัน

เท่าไหร่เลย” เบลอิลักล่าวพลางหนัไปทางเกเบรยีลที่ยนืห่างออกไป ด้านหลงั

ของผู้น�ากองก�าลงัเทวทูตตกสวรรค์เตม็ไปด้วยเทวทูตปีกแดง

เกเบรยีลเงยีบ เขามองพวกเทพเจ้าบรรพกาล ก่อนจะสบตากบัเบลอิลั

“อย่างน้อยๆ พวกเราก็ใช้พลังของพวกพ้อง ใช้พลังของพี่น้องที่ร่วม

ล�าบากฝ่าฟันอปุสรรคด้วยกนัมา...ไม่ได้ไปยมืพลงัของพวก ‘นอกรตี’ แบบที่

เจ้าท�า” ผู้น�าสูงสุดของเทวทูตตกสวรรค์ตอบด้วยน�้าเสียงหนักแน่น ค�าว่า 

‘นอกรตี’ ท�าให้เหล่าเทพเจ้าบรรพกาลไม่พอใจ ฝ่ายนั้นท�าทจีะเดนิเข้ามาหา

เกเบรียล ส่วนเทวทูตปีกแดงก็พร้อมจะเข้าปกป้องผู้น�าของตน แต่ก่อนอะไร

จะเกดิขึ้น เบลอิลักย็กมอืเชงิห้ามเอาไว้

“วาทศลิป์ยงัคมคายเหมอืนเดมิเลยนะ เกเบรยีล มนิ่าเจ้าพวกนี้ถงึยงั

คงตดิตามเจ้าอยู่ หึๆ ” เบลอิลัหวัเราะเบาๆ 

“ข้าล้อเล่นน่ะ เอาเป็นว่าอย่าทะเลาะกนัดกีว่า ยงัไงซะเป้าหมายของ

พวกเราก็เหมือนกันนี่ ควรจะร่วมมือกันเข้าไว้สิ จริงไหม” เทวทูตผู้ชั่วร้าย 

เอยีงคอให้อกีฝ่าย ที่มมุปากเผยรอยยิ้มบาง

“ห!ึ” เกเบรยีลแค่นเสยีง

ช่างเป็นรอยยิ้มที่ชวนคลื่นไส้เสยีจรงิ ดูกร็ู้ว่าเสแสร้ง

“เอาละ ไหนมาดูซวิ่า มนัจะได้ผลจรงิรเึปล่า” พูดจบ เบลอิลักด็ดีนิ้ว 

ฉับพลันวงเวทใต้ตัวฟีเนียสเปล่งแสงเรืองรอง มันลอยสูงขึ้น ก่อนจะหมุนวน

พร้อมกบับบีรศัมแีคบลงเรื่อยๆ แล้วเขา้ไปโอบร่างของฟีเนยีสไว้ เสยีงร้องแห่ง

ความทรมานของอดตีจอมทพัอสูรดงัก้องไปทั่วบรเิวณ

“ท่านพี่!!!” เฟรยากรดีร้อง พยายามกระเสอืกกระสนคลานไปหาพี่ชาย 

พอเบลอิลัเหน็ภาพที่แสนจะเวทนานั้นกห็วัเราะสะใจ เขาเดนิไปหาเทพบรรพ-

กาลตนหนึ่งซึ่งยนืถือหนึ่งในโซ่ที่ล่ามฟีเนยีสเอาไว้
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“ปล่อย” เบลิอัลพูด เหล่าเทพบรรพกาลพยักหน้า แล้วพร้อมใจกัน

ปล่อยมือจากโซ่ตรวน เพราะรู้ดีว่าตอนนี้ฟีเนียสหนีไปไหนไม่ได้แล้ว เบลิอัล

ก้มลงไปหยบิโซ่เส้นหนึ่งที่อยูเ่บื้องหน้า มนัผกูโยงกบัล�าคอของฟิเนยีส เบลอิลั

ออกแรงดึง เป็นผลให้ร่างของวิหคเพลิงอมตะค่อยๆ เคลื่อนตัวตามแรงนั้น 

ราวกบัสตัว์เลี้ยงผู้น่าสงสารโดนเจ้าของใจทรามลากออกไปอย่างทารณุ

“เจ้าเทพสารเลว! ข้าขอสาปแช่งเจ้า!” เฟรยาได้แต่ด่าทอเบลอิลัด้วย

ความโกรธแค้น น�้าตาของเธอไหลอาบแก้มอย่างห้ามไม่ได้

เบลอิลัยงัคงเดนิลากฟีเนยีสต่อไป ผ่านบรรดาเทพบรรพกาลที่ยนืเรยีง

แถวอยู่ ครู่ต่อมาเทวทูตแห่งความชั่วร้ายก็มาหยุดอยู่ตรงเก้าอี้นักโทษที่ด้าน

หลังมีสายระโยงระยางต่อเข้ากับเครื่องปฏิกรณ์กลางห้องโถง ที่ยืนอยู่ใกล้ๆ 

เก้าอี้คอื กลุ่มคนที่แต่งตวัอย่างนกัวทิยาศาสตร์ หนึ่งในนั้นคอื ศาสตราจารย์

ดาวดิ มนิาซูกิ

ใช่แล้ว...คนที่ร่วมมือกับกองทัพเทวทูตตกสวรรค์ในสงครามครั้งก่อน

นั่นเอง

“ท�าหน้าที่ของเจ้าซะมนุษย์” เบลิอัลพูด ดาวิดลังเล เหลือบตามอง 

เกเบรยีลที่อยู่ห่างออกไปราวกบัต้องการให้อกีฝ่ายออกความเหน็ ทว่า...

“เฮ้...ข้าบอกว่ายงัไง” จู่ๆ เบลอิลักย็ื่นหน้ามากระซบิที่ข้างหู น�้าเสยีง

ที่เทวทูตแห่งความชั่วร้ายเปล่งออกมาท�าเอาดาวดิแทบฉี่ราดเพราะความกลวั

“ดะ...ได้ครบั!” ดาวดิรบัค�า ก่อนจะหนัไปสั่งนกัวทิยาศาสตร์คนอื่นๆ 

ที่ยนืขาสั่น พวกเขารบีพยงุร่างของฟีเนยีสแล้วพาไปนั่งบนเก้าอี้นกัโทษ ก่อน

จะมดัอกีฝ่ายตดิกบัเก้าอี้

“ปะ...ปลอ่ยขา้!!!” ฟเีนยีสค�ารามอย่างเกรี้ยวกราด ชา่งน่าอดสยูิ่งนกั

ที่ตวัเขาซึ่งเป็นถงึอดตีจอมทพัอสูรต้องมาถูกพวกมนษุย์กระท�าเช่นนี้

หมวกเหลก็ถูกสวมลงที่ศรีษะของฟีเนยีส ขณะแขนขาของเขาถูกลอ็ก

ไว้อย่างแน่นหนา พวกนกัวทิยาศาสตร์พยกัหน้าให้ดาวดิว่าเรยีบร้อยแล้ว 

“แม่เจ้าประคุณรุนช่องเอ๊ยยย! ขอให้ได้ผลทีเถิดดด!” ดาวิดพึมพ�า 

แน่นอนว่าไม่อาจลอดหูของเบลอิลัไปได้

“หมื? เมื่อกี้เจ้าพูดว่าอะไรนะ...มนษุย์” 
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ดาวดิสะดุ้งโหยง 

แย่ละ...ถ้าบอกอกีฝ่ายไปตรงๆ ว่า ‘ตวัผมเองกไ็ม่แน่ใจเหมอืนกนัว่า

มนัจะส�าเรจ็รเึปล่า’ มหีวงัได้ตายโหงแน่ๆ 

“เอาะ! อ้อ ผะ...ผมแค่บอกว่า เสรจ็จากงานนี้แล้ว จะไปหาลอดช่องกนิ 

น่ะครับ แฮะๆ” ดาวิดหัวเราะแห้งๆ และเมื่อเห็นแววตานิ่งๆ ของอีกฝ่าย 

ศาสตราจารย์กร็บีเดนิไปที่เครื่องปฏกิรณ์

“...ขอดหูน่อยเถอะว่า เทคโนโลยขีองศตวรรษที่ 21 นี้มนัจะเจ๋งแค่ไหน” 

เบลิอัลพูด จ้องมองเครื่องปฏิกรณ์ และในทันทีที่เครื่องปฏิกรณ์เริ่มท�างาน 

เสียงร้องแห่งความเจ็บปวดของฟีเนียสก็ดังขึ้น หมวกเหล็กบนหัวเขาเต็มไป

ด้วยประกายไฟฟ้า ในเส้นสายระโยงระยางปรากฏของเหลวสแีดงเข้ม

เลอืด...เลอืดของวหิคเพลงิอมตะ

เลือดปริมาณมหาศาลถูกสูบจากร่างของฟีเนียสไปสู่เครื่องปฏิกรณ์ 

ก่อนจะส่งออกไปยงับรรดาร่างของเทวทูตปีกแดงที่นิ่งสงบอยู่ในตู้กระจก

“ดะ...ได้ผลครบัศาสตราจารย์!” หนึ่งในผู้ทดลองตะโกน เสยีงโห่ร้อง

ดีใจของเหล่านักวิทยาศาสตร์ดังขึ้น ดาวิดถอนหายใจด้วยความโล่งอก เขา

เดนิไปดูค่าที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอ

“โห...ขนาดนี้เชยีวเหรอ...นี่มนั...แค่คนเดยีวกเ็พยีงพอกบัทั้งกองทพัแล้ว

มั้ง” ดาวดิพูดกบัตวัเอง เขาทึ่งกบัความพเิศษของวหิคเพลงิตนนี้จรงิๆ 

เหนอืกว่าพลงังานที่ได้จากเลอืดของฟีเนยีส...ฟินกิซ์แห่งต�านาน กค็อื

ไม่ว่าจะถกูฆ่าอย่างไร ฟินกิซ์กจ็ะคนืชพีเสมอ นั่นหมายความว่า แหล่งพลงังาน

นี้จะไม่มวีนัหมด!

ดาวดิเหลอืบมองฟีเนยีสซึ่งได้แต่ดิ้นทรุนทรุายด้วยความเจบ็ปวด เขา

ฟื้นขึ้นมา...ก่อนจะถูกสูบเลือดหมดตัวจนตาย และก็ฟื้นอีกครั้ง เป็นเช่นนี้ 

วนเวยีนไปเรื่อยๆ 

ความรูส้กึผดิบาปถาโถมใส่จติใจของดาวดิ เพราะสิ่งที่ท�าอยูน่ั้นขดักบั

จรรยาบรรณ ไม่ส ิจรยิธรรมของคนทั่วไป 

“...เอ่อ ท่านครับ” ดาวิดตัดสินใจเดินไปหาเบลิอัลที่ก�าลังดื่มด�่ากับ

ภาพที่แสนโหดร้ายเบื้องหน้า
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“หมื มอีะไรหรอืเจ้ามนษุย์” เบลอิลัถาม เขายงัคงจ้องฟีเนยีสที่ก�าลงั

ทรมานอยู่ โดยไม่ละสายตา

“ผมว่าพวกเราควรให้เขาพกัซกัหน่อยจะดกีว่านะครบั แล้วค่อยมา...” 

ยงัไม่ทนัที่ดาวดิจะพูดจบ เบลอิลักพ็ูดแทรก

“ท�าไมล่ะ ในเมื่อเจ้าสิ่งนั้นมนัไม่มวีนัตายนี่นา”

“ผะ...ผมรู้ครบั แต่ว่าอย่างน้อยๆ...”

“โฮ่!...เจ้ามสีทิธิ์มาเสนอความเหน็กบัข้าด้วยเหรอเนี่ย เพิ่งรู้” เบลอิลั

ค่อยๆ หนัมามองดาวดิ นยัน์ตาของเทวทูตแห่งความชั่วร้ายจ้องมาที่นยัน์ตา

ของเขา ดาวดิตวัแขง็ทื่อ

“ข้าจะไม่พูดอกีเป็นครั้งที่สามนะมนษุย์...ท�าหน้าที่ของเจ้าไปซะ” ค�า

เตอืนนั้นท�าให้ดาวดิจ�าใจหนัหลงัให้ความรู้สกึผดิของเขา

อย่างไรเสยีเขากต็้องเลอืกที่จะรกัษาชวีติเอาไว้ก่อน... 

นั่นสนิะ...สดุท้ายแล้ว ตวัเราเองนี่แหละที่ส�าคญัที่สดุ

“ครบั ผมขอโทษ” ดาวดิได้แต่ก้มหน้าขอโทษ เบลอิลัไม่ได้พดูอะไรต่อ 

เขาหันไปมองเฟรยาที่กรีดร้องอยู่ ภาพของเด็กสาวร่างเล็กที่ได้แต่มองพี่ชาย

ถูกทรมานไปเรื่อยๆ โดยที่ตวัเองท�าได้แค่เพยีงร้องไห้ ภาพที่เหน็นั้น ส�าหรบั 

เบลอิลัแล้วมนัช่าง...

และแล้วรอยยิ้มพึงพอใจที่สุดแสนจะน่าสะอิดสะเอียนก็ปรากฏบน 

ใบหน้าเบลอิลั เขาเดนิเข้าไปหาเฟรยา 

“ทแีรกกะว่าจะใช้เจ้าต่อจากพี่ชายของเจ้าเลย...แต่ข้าเปลี่ยนใจแล้ว...” 

แววตาของเทวทูตแห่งความชั่วช้าเตม็ไปด้วยความมุ่งร้ายที่น่าขยะแขยง เขา

เอื้อมมอืไปหาเฟรยาที่ตวัสั่นเทาเป็นลูกนก

“ยะ...อย่าเข้ามานะ!!!” เดก็สาวร้อง

“ทั้งเสยีงกรดีร้อง ทั้งน�้าตา ทั้งใบหน้าสวยงามที่เตม็ไปด้วยความสิ้นหวงั

นั่น อ่า~ แค่คดิถงึมนัก.็..” เบลอิลัพูด แต่แล้วต้องเงยีบเสยีงลง เมื่อมคีนมา

จบัข้อมอืข้างที่เขายื่นออกไป

เกเบรยีล

“จะชั่วกใ็ห้มนัมขีอบเขตหน่อย...เบลอิลั” เกเบรยีลพูด ยงัคงก�าข้อมอื
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เทวทูตแห่งความชั่วช้าเอาไว้แน่น 

เบลิอัลสะบัดมือ นัยน์ตาฉายประกายมุ่งร้ายและไม่สบอารมณ์อยู ่

พอสมควร

“เหอะ! เปล่าเลยเกเบรยีล...ถ้าคดิจะชั่วแล้ว...” เบลอิลัเข้าไปประจนั

หน้ากบัผูท้ี่มาขดัขวางช่วงเวลาหรรษาของตน “มนักต้็องชั่วให้ถงึที่สดุต่างหาก” 

บรรยากาศหนักอึ้งแผ่กระจายไปทั่วบริเวณทันที ออร่าพลังของทั้งคู่

โถมใส่กนัอย่างดเุดอืด ราวกบัต้องการจะข่มอกีฝ่ายให้ได้

“อย่าท�าให้มนัเป็นเรื่องส่วนตวัดกีว่า” เกเบรยีลพูด เบลอิลัหวัเราะลั่น

“เรื่องส่วนตัว? ฮ่ะๆๆ เจ้าต่างหากล่ะเกเบรียล ที่ก�าลังท�าให้มันเป็น

เรื่องส่วนตวั ข้ารู้นะ...นางท�าให้เจ้านกึถงึลูกสาวที่ตายไปใช่ไหมล่ะ” 

สิ้นค�าพดูนั้น นยัน์ตาสดี�าเข้มของเกเบรยีลกล็กุวาว จติสงัหารที่แผ่ออก

มาจากตวัผูน้�าสงูสดุของเทวทตูตกสวรรค์ ท�าเอาเหล่าเทพบรรพกาลรบีพุง่เข้า

มาจะล้อมเกเบรียลทันที ทว่าเทวทูตปีกแดงไม่ยอมให้เป็นเช่นนั้น พวกเขา 

เข้ามาขวางเอาไว้ทนั

เกเบรียลยังคงจ้องตาเบลิอัล เปลวไฟแห่งโทสะที่ลุกโชนอยู่ภายใน

ดวงตาเขาค่อยๆ สงบลง ความสขุมุเยอืกเยน็แบบเดมิจงึเข้ามาแทนที่ เกเบรยีล 

สบืเท้าเข้าไปใกล้เบลอิลั 

“เบลอิลั” เขาเรยีกคนตรงหน้าด้วยน�้าเสยีงเรยีบเฉย ทว่าค�าพูดต่อมา

ที่บอกกบัเบลอิลันั้นกลบั...

“เจ้าได้เจอข้าแน่” 

ประกาศศกึอย่างชดัเจน

เบลอิลัเงยีบไปครู่หนึ่ง ก่อนจะเปลี่ยนสหีน้าเป็นยิ้มแย้ม

“กไ็ด้ๆ ข้ายอมแล้ว ข้าผดิเองแหละ ข้าไม่แตะต้องนางแล้วกไ็ด้...ดูส ิ

เจ้าก�าลงัจะท�าให้พวกเราต้องมาฆ่ากนัเองนะ” เบลอิลัพูด เกเบรยีลยงัคงนิ่ง 

จ้องเบลอิลัตาไม่กะพรบิ

“เฮ้อ...” เบลอิลัถอนหายใจ

“...ท�าเอาเสยีอารมณ์หมด” เขาพมึพ�าพร้อมกบัเดนิผ่านเกเบรยีล เหล่า

เทพบรรพกาลก็พากันเดินตามไป แล้วในตอนที่กลุ่มของเบลิอัลเดินออกมา
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จากห้องโถง เงาใต้เท้าของพวกเขากค็่อยๆ ปรากฏกลุ่มควนัสดี�าขึ้นมา แล้ว

รวมตวัเป็นรูปร่างคล้ายคลงึกบัมนษุย์ แต่ไม่มใีบหน้า

“ท่านอาเบลมีข้อความถึงท่าน” กลุ่มควันกล่าว หลังจากนั้นเสียง 

ของมนักเ็ปลี่ยนไป กลายเป็นเสยีงของคนอกีคนแทน...

นั่นคอืเสยีงของอาเบล ผู้เป็นคนปลดปล่อยพวกเขาออกมานั่นเอง 

“อาเบลรึ...พอดีเลย พ่อบุญธรรมของเจ้านี่ท�าข้าอารมณ์เสียชะมัด”  

เบลอิลับ่น แต่พอได้ฟังสิ่งที่อกีฝ่ายพดู ดวงตาของเบลอิลักเ็บกิกว้างด้วยความ

ประหลาดใจ “...โอ ไอเดยียงัคงบรรเจดิสมเป็นเจ้าจรงิๆ อาเบล ช่างแตกต่าง

จากคณุพ่อบญุธรรมผู้งี่เง่าของเจ้าโดยแท้” 

แล้วเบลอิลักไ็ด้ยนิเสยีงหวัเราะชอบใจของอกีฝ่ายตอบกลบัมา 

“ประตแูห่งดนิแดนผูป้ล่อยวางอย่างนั้นร ึนั่นสนิะ...ถ้าครอบครองพลงั

ของวญิญาณนบัล้านๆ ดวงแบบซามาเอลได้ละก ็ต่อให้เป็นจกัรพรรดนิมีงักร

ด�าอะไรนั่น กไ็ม่คณนามอืหรอก หึๆ ” เทวทูตแห่งความเลวทรามเผยรอยยิ้ม

น่าสะอดิสะเอยีนอนัเป็นเอกลกัษณ์ของเขาอกีครั้ง


