
Chapter 1 
ศัตรูบางคน สุดท้ายกลายเป็นคู่หู 

ศัตรูบางคน 
สุดท้ายกลายเป็นคู่นอน



ยามเย็น แสงสายัณห์จากขอบฟ้า ดวงตะวันสีเหลืองอมส้มแต่ง

แต้มความอบอุ่นให้ฤดูหนาวอันเย็นเยียบได้บางส่วน

คาบเรยีนสดุท้ายก่อนปิดเทอม นกัเรยีนภาคกลางวนัของเซฟาเนยี

จบักลุม่กนัสองคนบ้าง สามคนบ้าง เดนิกระจดักระจายอยูท่ัว่โรงเรยีน ท�า 

ความสะอาดพืน้ทีโ่ดยรอบ เป็นบรรยากาศอนัแสนสขุสงบของวนัธรรมดา 

วันหนึ่ง หากไม่นับนักเรียนโรงเรียนเงามืดที่ยืนตัวสั่นงันงกด้วยสีหน้า 

สิน้หวงัอยู่ในมมุมดื กบัคราบโลหติทีก่ระจายเลอะทัว่บรเิวณโรงเรยีนและ

หอพัก

ร่างเพรยีวเลก็ในชดุกระโปรงยาวอนังดงามวจิติร ค่อยๆ เยือ้งย่าง

อย่างนิ่มนวลไปรอบลานโรงเรียน แต่ละก้าวเนิบนาบราวกับก�าลังเดินชม

พพิธิภณัฑ์ ตากวาดพนิจิทกุตารางนิว้ของพืน้ทีโ่ดยรอบ รองเท้าคูน้่อยปัก

ลายอย่างประณีต ยามเหยียบเหนือพื้นหินเกิดเสียงสะท้อนก้องเสนาะหู

“ทีแ่ท้ โรงเรียนของผูอ้ญัเชญิกเ็ป็นแบบนีน้ีเ่อง...” เคร์ิกเหยาะย่าง

อย่างสบายอารมณ์ไปตามทางเดนิ มองนกัเรยีนทีก่�าลงัยนืท�าความสะอาด

อยู่ไม่ห่างจากเธอนัก “นักเรียนมนุษย์พวกนั้น เป็นทาสของผู้อัญเชิญ 

เหรอ”

เป็นทาสยังท�าท่ามีความสุขแบบนั้นได้อีกหรือ มนุษย์นี่พิลึกจริง

เชียว

“ไม่ใช่หรอก ในโรงเรียนนี ้ผูอ้ญัเชญิกบันกัเรยีนธรรมดามสีถานะ

เท่าเทยีมกนั และต้องแบ่งงานกนัท�า” เซิน่หยางซึง่เดนิประกบอยูด้่านหลงั
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เคิร์ก ตอบด้วยเสียงกลั้วหัวเราะอย่างอ่อนโยนระคนป้อยอ

เซิ่นหยางรู้สึกกลุ้มใจเหลือเกิน กลุ้มใจที่ตัวเขาเองท�างานเก่งเกิน

เหตุ มีประสิทธิภาพเกินเหตุ

เขาปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากขุนพลบูรพาเสร็จสิ้น และ

พาเคิร์กมาจนถึงที่หมาย แต่ยังเหลือเวลาอีกพอสมควรก่อนพิธีจะเริ่ม  

เวลานี้ เขาจึงต้องรับบทแม่นมและบอดีการ์ดส่วนตัวของเคิร์กไปก่อน

ชั่วคราว

เขาต้องระงับความระห�่าของตัวเองไว้ และคอยเฝ้ารับใช้เจ้าหญิง

น้อยองค์นี้ด้วยความนอบน้อมละมุนละไม ส�าหรับเขาแล้ว การท�าเช่นนี้

ไม่ต่างอะไรจากทัณฑ์ทรมาน  

พอคิดมาถึงตรงนี้ เขายิ่งมั่นใจว่าขุนพลบูรพาต้องจงใจกลั่นแกล้ง

เขาแน่

รูอ้ย่างนีน่้าจะเล่นสนกุทีศ่นูย์บญัชาการใหญ่ของสงิโตเขยีวอกีสกั

หน่อย ค่อยออกเดินทางมาที่นี่...

เซิ่นหยางหันไปส่งสายตาให้พรรคพวกที่เดินลาดตระเวนอยู่ พอ

อีกฝ่ายเห็นก็รีบสาวเท้ายาวๆ เดินหลบออกไปอย่างโล่งอก

เคิร์กเลิกคิ้ว “เรานึกว่าคนของสมาคมยกตัวเองอยู่เหนือมนุษย์

ทัว่ไปเสยีอกี”  เหล่าไพร่ฟ้าของเธอ มหีลายคนทีร่กักบัมนษุย์ธรรมดา จงึ

ถูกสมาคมผู้อัญเชิญไล่ล่า จนต้องแปรพักตร์มาสวามิภักดิ์กับสิงโตเขียว

“เซฟาเนยีแตกต่างจากโรงเรียนเงามดืแห่งอืน่ เพราะทีน่ีร่บัมนษุย์

ธรรมดาเข้าเรยีนด้วย หากวนันีอ้งค์หญงิเสดจ็ไปโรงเรยีนแห่งอืน่ กจ็ะได้

เห็นแค่ผู้อัญเชิญที่ก�าลังโศกสลดสิ้นหวัง ไม่เห็นมนุษย์พ่ะย่ะค่ะ”

“งั้นเหรอ...” เคิร์กพยักหน้า “มีแค่เซฟาเนียที่เป็นแบบนี้เหรอ”

“ใช่แล้วพ่ะย่ะค่ะ นี่เป็นผลพวงจากการปฏิรูปโรงเรียนของอดีต

ประธานบริหาร แดเนียล เวียลนูฟ” เซิ่นหยางกวาดตามองรอบบริเวณ

โรงเรียนด้วยสายตาเยาะหยัน “เขาคิดว่า ต้องการสร้างโอกาสให้ผู้
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อัญเชิญกับมนุษย์ธรรมดา รวมทั้งปีศาจ ได้มีสถานะที่เท่าเทียมกัน ใช้

ชีวิตอยู่ร่วมกัน เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างกัน”

ด้วยเหตุนี้ เซฟาเนียจึงเป็นหนามยอกอกของสมาคมผู้อัญเชิญมา

โดยตลอด

ด้วยเหตุนี้ แดเนียลจึงถูกทุกคนหักหลัง ญาติพี่น้องทอดทิ้ง ไร้คน

ดูดาย ไม่มีใครยื่นมือเข้าช่วย

นี่แหละหนา ถึงบอกว่าอย่าเทิดทูนอุดมการณ์อันสูงส่งอะไรพวก

นั้นให้มากนัก เพราะไม่ว่าผู้ที่ได้ประโยชน์ หรือผู้ที่ถูกกดขี่ คนส่วนใหญ่

ล้วนไม่ควรค่าให้มีชีวิตที่ดียิ่งกว่า

“ท�าไมต้องเข้าใจกันด้วยล่ะ” เคิร์กขมวดค้ิว ท่าทางฉงนงงงวย

อย่างมาก

เซิน่หยางมองหน้าเคร์ิก มมุปากยกขึน้เป็นรอยยิม้ “องค์หญงิตรสั

ถูกแล้วพ่ะย่ะค่ะ”

เงาร่างของกลุ่มลาดตระเวนเคลื่อนที่ใกล้เข้ามา พวกเขาคือกลุ่ม

กบฏและปีศาจที่เปลี่ยนฝ่ายมาสวามิภักดิ์กับขุนพลบูรพาเมื่อนานมาแล้ว  

คนและปีศาจที่ต้องการพึ่งบารมีของขุนพลบูรพามีจ�านวนไม่น้อย แต่คน

ที่ต้องตาเขาและอยู่รอดปลอดภัยจนถึงตอนสุดท้ายนั้นมีไม่มาก

พอปีศาจและกลุ่มกบฏเห็นเคิร์กก็ตัวแข็งทื่อ ร่างเหยียดตรงด้วย

ความย�าเกรง รอให้เคิร์กเดินผ่านไปอย่างสงบเสงี่ยม

เคิร์กไม่แม้แต่จะชายตามอง เพราะสายตาของเธอจดจ้องอยู่ท่ี

นักเรียนมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่ง

“แม่*เอ๊ยท�าไมตันอีกแล้ววะ!  ต้องมีใครแอบเอาเศษอาหารมาเท

ทิง้ในท่อระบายน�า้อกีแน่!” เสยีงตะคอกอย่างกราดเกรีย้วแว่วมาจากด้าน

ข้าง นกัเรยีนชายคนหนึง่ถอืตะขอด้ามยาวนัง่ยองอยูข้่างท่อระบายน�า้ ก่น

ด่าพลางใช้อุปกรณ์ในมือกวาดท�าความสะอาดท่อไปด้วย

“ไอ้ไก่อ้วน เดี๋ยวฉันหยิบช้อนส้อมมาให้ดีไหม” นักเรียนท่ียืนอยู่
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ด้านข้างหัวเราะพลางพูดแหย่ “กินแบบบุฟเฟ่ต์ได้เลยเนี่ย!”

“แน่จริงแกก็กินเองสิ! ไอ้ล�าไส้ทองค�า!” นักเรียนชายหัวเราะแล้ว

หันไปผลักเพื่อนทีหนึ่ง แล้วทั้งสองก็หัวเราะกันอย่างสนุกสนาน พลาง

จัดการงานตรงหน้าไปด้วย

เคิร์กชะงกัฝีเท้า เธอมองกลุม่นกัเรยีนทีห่วัเราะกนัระรืน่ด้วยความ

งุนงงอย่างที่สุด

“พวกเขาทะเลาะกันอยู่ไม่ใช่เหรอ ท�าไมยังหัวเราะคุยเล่นกันได้

อีก หรือคาถาสะกดจิตในโรงเรียนท�าให้พวกเขาสติเลอะเลือนไปแล้ว?”

“พวกเขาไม่ได้ทะเลาะกันหรอกพ่ะย่ะค่ะ นี่เป็นวิธีหนึ่งในการ

แสดงออกถึงมิตรภาพของพวกมนุษย์”

เคิร์กขมวดคิ้ว ไม่อาจท�าความเข้าใจสิ่งที่เห็นตรงหน้า

หากจะว่ากันตามจริง เธอไม่เคยทะเลาะกับใครมาก่อน  ไม่มีใคร

ในสิงโตเขียวกล้าทะเลาะกับเธอ ปกติเป็นเธอที่ระบายความกราดเกรี้ยว

ของตัวเองอยู่ฝ่ายเดียว ในต�าหนัก ไม่ว่าเหล่าขุนนางข้าราชบริพารจะ 

บาดเจ็บเจียนตายหรือตกอยู่ในอันตรายถึงชีวิต ก็ไม่มีใครกล้าต่อปาก 

ต่อค�ากับเธอ

“สองคนนั้นชื่อไก่อ้วนกับล�าไส้ทองค�างั้นเหรอ  ท�าไมมีคนชื่อแบบ

นี้ได้”

“นั่นน่าจะเป็นฉายาของพวกเขามากกว่านะพ่ะย่ะค่ะ” เซิ่นหยาง

หวังเหลือเกินว่าเคิร์กจะไม่ซักไซ้เขาเรื่องที่มาที่ไปของฉายา

แม้เขาไม่ใช่คนจุกจิกเรื่องธรรมเนียมและมารยาท แต่การอธิบาย

ศิลปะในการต้ังฉายาให้เพือ่นของนกัเรียนชายวยัมธัยม ต้องอาศยัพืน้ฐาน

ความรูท้ีก่ว้างมาก ประกอบกบันยัความหมายแฝงต่างๆ ต�า่ทรามเหลอืรบั 

จนเรียกได้ว่าเป็นการเหยียบย�่าระดับสติปัญญาของเขา

“ฉายา? คือยศแสดงบรรดาศักดิ์เหมือนเทพี ขุนพลประจิม แล้วก็

ขุนพลบูรพาแบบนั้นเหรอ”
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“ไม่ค่อยเหมอืนกนัพ่ะย่ะค่ะ  ฉายาไม่มเีกยีรตภิมูคิวามยิง่ใหญ่แบบ

นั้น”

“งั้นใครเป็นคนตั้งฉายาให้พวกเขาล่ะ”

“โดยมากจะเป็นเพื่อนหรือไม่ก็ครอบครัวพ่ะย่ะค่ะ”

ทันใดนั้นเคิร์กก็ชะงัก ประกายในแววตาหม่นลงทันที

“เกิดอะไรขึ้นหรือพ่ะย่ะค่ะ” เซิ่นหยางมองหน้าเคิร์กแล้วเอ่ยถาม

อย่างอ่อนโยน แต่แอบถอนใจยาวอย่างเหนื่อยหน่ายอยู่ในใจ

เขาคงไม่ได้พูดแทงใจด�าอีกฝ่ายเข้าหรอกใช่ไหม...

ภารกิจที่ขุนพลบูรพามอบหมาย ส่วนที่ยุ่งยากและน่าปวดหัวมาก

ทีส่ดุไม่ใช่การบกุโจมตสีงิโตเขยีว แต่เป็นการดแูลองค์หญงิน้อยทีอ่นัตราย

เทียบเท่ากับเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์คนนี้ต่างหาก

“เราไม่มีฉายา” เคิร์กตอบเสียงแผ่ว “เราไม่มีครอบครัวและไม่มี

เพื่อนด้วย”

เธอมีเพียงสิ่งเดียวคือทาส  ทุกคนคือทาสของเธอ พวกผู้อาวุโสก็

ด้วย ขุนพลทั้งสี่ก็ด้วย เพียงแต่พวกเขาต�าแหน่งสูงต�่าต่างกันเท่านั้น

เธอไม่เคยได้มีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ธรรมดามาก่อน แม้อยู่นอก

ต�าหนัก รอบกายเธอก็ยังรายล้อมด้วยเหล่าทาส

หนงัสอืทีเ่ธออ่าน ภาพยนตร์ทีเ่ธอด ูดนตรีทีเ่ธอฟัง ทกุสิง่ผ่านการ

คัดสรรอย่างละเอียดลออ เธอรู้เร่ืองโลกความเป็นจริงน้อยมาก ท�าได้

เพียงอาศัยข้อมูลเก่าคร�่าครึและไม่ครบถ้วนมาปะติดปะต่อกัน สร้างโลก

จินตนาการที่อยู่นอกกรงขังของต�าหนัก

ฉับพลันนั้นเคิร์กก็รู้สึกว่าชีวิตของเธอช่างบ้าบอและน่าหัวร่อสิ้นดี

ไพร่ฟ้าต้องการให้เธอปกครองโลกใบนี ้แต่เธอไม่เคยเหน็โฉมหน้า

ทีแ่ท้จรงิของโลกภายนอกด้วยตาตวัเองด้วยซ�า้  เมือ่มองย้อนกลบัมา เธอ

กเ็ป็นแค่เครือ่งมอืทีท่าสต้อยต�่าพวกนัน้หลอกใช้เพือ่ผลประโยชน์ส่วนตน

ความเกลยีดชงัสงิโตเขยีวพลุง่พล่านขึน้มาในใจเธออกีครัง้ จู่ๆ  เดก็
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สาวก็รู้สึกว่าเซิ่นหยางยังสร้างความเสียหายให้สิงโตเขียวไม่มากพอ เธอ

ต้องลงมือด้วยตัวเอง และสร้างความวินาศวอดวายอย่างสุดขั้ว...

“ไม่มีก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลยนี่?” เสียงนิ่มนวลของเซิ่นหยางแว่วมา

เข้าหู เรยีกสติของเคร์ิกกลบัสูค่วามจรงิตรงหน้า “องค์หญงิมขีนุพลบรูพา

อยู่ทั้งคน”

เคิร์กได้ยินดังนั้นดวงตาก็เป็นประกายขึ้นมาทันที สีหน้ามืดหม่น 

หมองมวั พลนัแต่งแต้มด้วยสแีดงเร่ือสดใส  ในเสีย้ววนิาทนีัน้ เหมอืนเธอ

เป็นเพียงสาวน้อยใสซื่อบริสุทธิ์ธรรมดาๆ คนหนึ่ง ไม่ใช่เทพีที่เหล่าปีศาจ

และมนุษย์ทั้งหลายหวาดกลัว

เซิน่หยางนกึชมความเก่งกาจของตวัเองอยู่ในใจ นบัวนัเขาจะยิง่รู้

วิธีอ่านใจสาวน้อยผู้ไม่รู้ประสีประสาตรงหน้ามากขึ้นเรื่อยๆ

“องค์หญงิให้ขุนพลบรูพาชว่ยตั้งฉายาให้ก็ได้นะพ่ะย่ะคะ่” แววตา

ของเซิ่นหยางปรากฏประกายหยอกเย้าแวบหนึ่ง “หรือองค์หญิงจะตั้ง

ฉายาให้ขุนพลบูรพาด้วยก็ได้ เช่น เจ้าไก่อ้วนบูรพา อัศวินล�าไส้ทองค�า 

อะไรแบบนี้พ่ะย่ะค่ะ”

เคิร์กเอียงหัวอย่างครุ่นคิด “ไม่ละ ตอนนี้เรียกว่าขุนพลบูรพาไป

ก่อนแล้วกัน”

เซิ่นหยางแอบถอนใจเบาๆ ด้วยความเสียดายอยู่ในใจ

เคิร์กหันไปมองกลุ่มนักเรียนที่ก�าลังหยอกล้อกันอีกครั้ง

เธอไม่อาจเข้าใจได้เลยว่า ‘เพือ่น’ คอือะไร  ในโลกของเธอ ความ

สัมพันธ์ระหว่างฝ่ายหนึ่งกับอีกฝ่าย แบ่งแยกด้วยระดับความสูงศักดิ์และ

ต�่าต้อยเพียงเท่านั้น

ทัง้ท่ีไม่เข้าใจ แต่ใจเธอกลบัถวลิหา และเฝ้านกึถงึค�าค�านัน้อยูต่ลอด

โดยไม่รู้ตัว

เคิร์กออกเดินอีกครั้ง เซิ่นหยางตามประกบอยู่ด้านหลังอย่าง

เงียบเชียบ
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องค์หญิงอิจฉาเด็กนักเรียนพวกนั้นเหรอ เซิ่นหยางแอบหัวเราะ

เยาะหยนัอยู่ในใจ ช่างเป็นสาวน้อยที่ไร้เดยีงสาและใสซือ่ น่ารกัน่าชงัอะไร

อย่างนี้

ทัง้สองเดนิทอดน่องอย่างไม่รบีร้อนต่อไปเร่ือยๆ  จงัหวะทีเ่ดนิผ่าน

ตึกเรียนที่มีอาคารหลายหลังเรียงกันแน่นขนัด จู่ๆ เคิร์กก็ชะงักฝีเท้า

เธอหนัไปมองตรอกเลก็แคบด้านหลงัอาคารเรยีน จดจ้องไม่วางตา

ราวกับต้องมนตร์สะกด

เซิ่นหยางมองตามสายตาของเธอด้วยความอยากรู้อยากเห็น

ภายในทางเดนิเลก็แคบทีห่่างจากสายตาผูค้น นกัเรยีนสองคนฉวย

โอกาสที่รอบด้านไม่มีใคร สวมกอดกันแนบแน่น

เซิ่นหยางแอบหัวเราะอย่างเจ้าเล่ห์อยู่ในใจ

พวกเด็กวัยแตกเนื้อหนุ่มเนื้อสาวสินะ...

เคิร์กจ้องคนทัง้สองทีก่�าลงัสวมกอดกนัโดยไม่อาจละสายตาไปทีอ่ืน่  

ศีรษะของสาวน้อยเอนซบเหนืออกของเด็กหนุ่ม ฝ่ายชายก็ปล่อยให้ 

หญิงสาวอิงแอบในอ้อมกอดของตัวเองด้วยสีหน้ารักใคร่

เธออยากท�าเช่นนี้บ้าง

เธออยากให้ขุนพลบูรพาสวมกอดเธอแบบนี้บ้าง

เสยีงกริง่บอกเวลาเข้าเรียนดงัขึน้ นกัเรียนทัง้สองยงัอาลยัอาวรณ์

ไม่อยากแยกจาก สุดท้ายเด็กหนุ่มจึงจับมือของเด็กสาวขึ้นมาไว้ตรงหน้า 

แล้วก้มลงจุมพิตหลังมือของอีกฝ่ายอย่างแผ่วเบา

“หนุ่มสาวก็อย่างนี้แหละนะ...” น�้าเสียงเซิ่นหยางฉายแววแดกดัน

เล็กน้อย เคิร์กมองทั้งสองจูงมือกันเดินออกไปจนลับสายตา

“เจ้ามีคนที่ชอบไหม” เคิร์กเอ่ยถามอีกครั้ง

“ไม่มี” เซิ่นหยางตอบอย่างเฉียบขาด

นี่เป็นความจริง

จงเซิน่กบัเสวีย้นหยางรักกนั แต่เขา เซิน่หยาง ไม่เคยมีใครในหวัใจ
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เขาหงายฝ่ามอืขึน้ ก้มหน้ามองมอืของตวัเอง  มอืซ้ายและขวาล้วน

มรีอยแผลเป็นและรอยสกัลวดลายต่างกนั มทีัง้ส่วนทีเ่ป็นของจงเซิน่ และ

ส่วนที่เป็นของเสวี้ยนหยาง

เขาจ�าเสีย้ววนิาททีีจ่งเซิน่กบัเสวีย้นหยางกมุมอืกนัได้  เขาจ�าได้ว่า

ชั่ววินาทีที่ฝ่ามือของทั้งสองประกบกันนั้น ในใจท่วมท้นไปด้วยความสุข

อันมากล้นเพียงใด

เซิ่นหยางประกบมือซ้ายและขวาเข้าด้วยกัน นิ้วมือทั้งสิบคล้อง

เกี่ยวกันไว้

เขาไม่รู้สึกถึงสิ่งใดทั้งสิ้น

ในใจของเขาสงบนิง่ไร้คลืน่ลม ไม่มอีารมณ์วบูไหว ไม่มคีวามยนิดี 

ใดๆ เกิดขึ้น

สิ่งที่โหดร้ายยิ่งกว่าความหวังและความฝันท่ีไม่อาจเป็นจริง คือ

ความฝันที่เฝ้าไขว่คว้ามาแสนนานเกิดขึ้นจริง จากนั้นก็สลายหายกลาย

เป็นอากาศ

วนิาทีทีว่ญิญาณและกายเนือ้ของทัง้สองผสานเป็นหนึง่เดยีว บคุลกิ 

ความทรงจ�า ความคิดอ่าน ทุกสิ่งทุกอย่างถูกยัดใส่ร่างใหม่ไปพร้อมกัน 

ไม่เหลือระยะห่างใดๆ ด้านที่งดงาม ด้านที่มืดหม่น ด้านที่ต้องการซ่อน

เร้น ทุกสิ่งถูกกางแผ่ให้โลกเห็น ไม่มีความรักใดหลงเหลืออยู่อีก มีแต่

ความสิ้นหวังและเกลียดชังตัวเองอย่างหาที่สุดมิได้เพียงเท่านั้น

แม้ว่าเขาจะเป็นสิง่ทีเ่กดิจากการหลอมรวมของจงเซิน่และเสวีย้น-

หยาง แต่เขาไม่มทีางได้ครอบครองความรักอนัมัน่คงและหนกัแน่นจนไม่

เสียดายแม้ชีวิตของคนทั้งสอง

เขาท�าได้เพียงหาความบันเทิงให้ตัวเองไปวันๆ เติมสีสันให้ชีวิต 

อันน่าเบื่อน่าสนใจขึ้นบ้าง

เซิน่หยางคอยตดิตามเคร์ิกเดนิเล่นไปเรือ่ยๆ จนมาถงึบรเิวณรอบ

นอกของลู่วิ่งสนามกีฬา เขาเห็นว่าใต้ร่มไม้ด้านนอกลานกีฬาท่ีห่างออก
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ไปพอสมควร มีร่างอันคุ้นเคยของคนกลุ่มหนึ่งยืนอยู่

เหล่านักเรยีนจากชมรมศกึษาชมรม จงยู ่ลกูพีล่กูน้องทีจ่งเซิน่ชอบ

และชื่นชมอย่างที่สุดก็อยู่ที่นั่นด้วย

ท�าไมถงึไปหลบอยูต่รงนัน้ หรอืพวกเขาจะไม่กล้ารออยู่ในห้องเรยีน?

เซิ่นหยางผิดหวังเล็กน้อย เสียแรงจริงเชียว เขาประเมินความ

สามารถนักเรียนพวกนี้สูงเกินไป

ตอนแรกเขาคดิจะเดนิเข้าไป เหยยีบย�า่ซ�า้เตมินกัเรยีนพวกนัน้สกั

หน่อย หากอกีฝ่ายมท่ีาทกีารตอบสนองทีน่่าสนใจ เซยีนหยางอาจจะแอบ

เปิดทางปล่อยให้พวกเขาหนีจากที่นี่

จังหวะที่ก�าลังจะเดินเข้าไป สายตาอันเฉียบคมของเซิ่นหยางพลัน

สังเกตเห็นว่า ในมือของซูลี่หว่านมีคริสตัลอยู่ชิ้นหนึ่ง ของสิ่งนั้น ต้องได้

จากมือโกเมอร์เท่านั้น ไม่มีทางมาจากคนอื่น

เซิ่นหยางเลิกคิ้วอย่างประหลาดใจ

“มีอะไรเหรอ” เคิร์กเอ่ยถาม

“ไม่มีอะไร” เซิ่นหยางฉาบยิ้มอย่างฉอเลาะเหมือนตอนแรก “แค่

อยากทูลถามองค์หญิงว่า ก่อนพบขุนพลบูรพา องค์หญิงอยากแช่สปา

กุหลาบสักหน่อยไหมพ่ะย่ะค่ะ”

“แน่นอน” แค่ได้ยินค�าว่าขุนพลบูรพา เคิร์กก็กลายเป็นแกะน้อย

แสนเชื่อง ปล่อยให้เซิ่นหยางน�าเธอเดินออกจากที่นั่นอย่างว่าง่าย

ดวงตาสองสีที่ฉายประกายวาววับอย่างปีศาจโค้งลงจนเป็นรูป

จนัทร์เสีย้ว เซิน่หยางต้องใช้ความพยายามอย่างหนกัเพือ่ห้ามตวัเองไม่ให้

หัวเราะ

เยี่ยมยอด เยี่ยมยอดจริงๆ

เขาไม่เคยกังวลอยู่แล้วว่าสุดท้ายทุกอย่างจะไม่เป็นไปตามแผน

เขารู้แต่แรกแล้วว่าแผนการของขุนพลบูรพาจะเหลวไม่เป็นท่า

แต่ตอนนี้ปรากฏตัวแปรใหม่ ซึ่งจะท�าให้แผนการล้มเหลวใน
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ทิศทางที่เขาไม่อาจคาดคะเนได้ แค่คิดก็ตื่นเต้นจนแทบทนไม่ไหว!

เรื่องเดียวที่ท�าให้เขากลัดกลุ้ม คือหลังจากทุกสิ่งจบลง ชีวิตของ

เขาก็จะกลับสู่ความน่าเบื่อเหมือนเคย

ไม่นานก่อนหน้านั้น ช่วงเวลาบ่าย

ไป๋หลี่รุ่ยปฏิบัติตามขั้นตอนขอลาหยุดของโรงเรียน และลากลับ

ก่อนเวลา

ทนัททีีก้่าวเท้าออกนอกร้ัวโรงเรียน เขากข็ึน้นัง่บนรถแทก็ซี ่ตะบงึ

มุ่งหน้าสู่รีสอร์ตพักร้อนสุดหรู เพื่อรวมตัวกับอินซู่ซวงและคนอื่นๆ

“สถานการณ์ตอนนี้ก็ประมาณนี้” ไป๋หลี่รุ่ยรายงานข้อมูลใหม่ที่

เพิง่ได้รบัจากพวกซลูีห่ว่าน เขากวาดตามองไปรอบห้อง และพบว่าในห้อง

เหลือแค่พวกอาจารย์กับหัวหน้าห้อง “พวกไซเมิร์ฟไปไหนล่ะ”

“พวกเขามีภารกิจอื่น” อินซู่ซวงตอบเลี่ยงๆ

“เจอตัวผิงหลันแล้วเหรอ” เขาหวังเหลือเกินว่าค�าตอบจะตรงดัง 

ใจหวัง

“ถ้าทุกอย่างราบรื่น ก็น่าจะเจอ” อินซู่ซวงหยิบกล่องไม้ใบเล็กส่ง

ให้ไป๋หลี่รุ่ย ในนั้นมีคริสตัลที่โกเมอร์จัดเตรียมไว้วางอยู่อย่างเรียบร้อย 

“เอาครสิตัลชิน้นี้ให้ซลูีห่ว่าน ในกล่องมจีดหมายอธบิายวธิกีารใช้ พวกเขา

รู้ว่าต้องท�ายังไง”

“โอเคครับ” ไป๋หลี่รุ่ยรับกล่องใบนั้นมาอย่างว่าง่าย ก่อนจะเอ่ย 

สิง่ทีต่วัเองอยากขอด้วยน�า้เสยีงลงัเลเลก็น้อย “เอ่อ...ผมขอกลบัช้าหน่อย 

ได้ไหมครับ ผมอยากอยู่ที่นี่ รอเจอผิงหลัน...”

อินซู่ซวงถอนใจ “ขอโทษด้วยนะ คงให้เธออยู่ต่อไม่ได้ เพราะพวก

เราไม่รู้เลยว่าพวกเขาจะกลับมาเมื่อไหร่ เวลามีน้อย สถานการณ์คับขัน

มาก พวกเราต้องลงมือโดยเร็วที่สุด”

“อ้อ โอเคครับ” เขาไม่แปลกใจ จริงๆ แค่ลองถามดูเผ่ือโชคดี 
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ก็เท่านั้น

“จ�าไว้ว่าพอส่งของเสร็จแล้วต้องรีบออกจากท่ีนั่นโดยเร็วท่ีสุด”  

อินซู่ซวงย�้าเสียงเครียด ก่อนไป๋หลี่รุ่ยจะเดินออกจากห้อง

“ผมรู้ครับ ผมจะรออยู่ที่หอพัก ไม่ออกไปวุ่นวายที่ไหน”

“ไม่ใช่ ฉันหมายความว่าให้ออกไปจากเซฟาเนีย อย่ารออยู่ใน

หอพัก นี่เป็นวิธีที่ดีที่สุด เพื่อความปลอดภัยของตัวเธอเอง”

ไป๋หลี่รุ่ยอยากถามว่า แล้วนักเรียนที่เป็นมนุษย์ธรรมดาคนอ่ืนๆ 

จะท�าอย่างไร แต่ด้วยสถานการณ์ของเขาในเวลานี ้หากถามค�าถามนีอ้อก

ไป คงกลายเป็นการแสดงความอวดรู้อย่างไม่เข้าท่า

อนิซูซ่วงวางมอืทัง้สองลงบนบ่าของไป๋หลีรุ่ย่ สหีน้าขงึขงั “เธอเป็น

นักเรียนที่กล้าหาญที่สุดที่พวกเราเคยพบ ฉันรู้สึกเป็นเกียรติมาก ท่ีมี

โอกาสได้เป็นครูของเธอ”

“อาจารย์ชมเกนิไปแล้วละครบั ลีห่ว่านกบัผงิหลนักล้าหาญกว่าผม

อกี  ผมน่ะ ไม่มคีวามสามารถพอจะออกไปช่วยกูโ้ลกในสนามรบด้วยซ�า้”

“เธอก็ไม่มีความสามารถจริงๆ นั่นละ” อินซู่ซวงตอบอย่างขวาน 

ผ่าซาก “เธอไม่มีต้นตระกูลคอยเป็นเกราะก�าบังหนุนหลัง ไม่มีปีศาจใต้

พันธะที่พึ่งพาได้ และไม่มีคู่หูที่จะรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับเธอ เธอเป็น

คนนอกที่ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับเรื่องนี้ และมีทางเลือกที่จะซ่อนตัว

อยู่ในทีป่ลอดภัย ไม่เข้ามายุง่เกีย่ว หลกีหนีให้ห่างจากความโกลาหลพวกนี้ 

แต่เธอกลับเลือกที่จะยืนหยัดด้วยคุณธรรม ยื่นมือเข้าช่วยเหลือพวกเรา”

ไป๋หลีรุ่ย่อึง้ไปชัว่ครู่ ค�าชมเชยอย่างไม่อ้อมค้อมของอนิซูซ่วงท�าให้

เขาท�าอะไรไม่ถูก

“ขอบคุณครับ...”

“โอ๊ยโย้ยโหย! ได้ค�าชมจากผู้ชายแก่แต่งตัวเชยหน้าเครียดแบบนี้

จะไปมคีวามหมายอะไร  เขาต้องอยากได้ยนิค�าพดูพวกนีจ้ากปากฉนัมาก

กว่าแน่ๆ” โกเมอร์ผลักอินซู่ซวงให้พ้นทาง ใบหน้าเกลื่อนยิ้มปรี่เข้ามา
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พร้อมมือที่จับแก้มสองข้างของไป๋หลี่รุ่ย “เธอท�าได้ดีมาก เสียดายที่ตอน

นีเ้วลามน้ีอย ไม่งัน้ฉนัจะตกรางวลัให้เธออย่างงามเลย” นิว้เรยีวยาวทีท่า

เล็บสีแดงจัดจ้านไล้ผ่านริมฝีปากของไป๋หลี่รุ่ย ไล่เรื่อยลงมาถึงคางและ

ล�าคอ

“ท�าไมเวลาจะไม่พอ ถ้าเป็นเขาละก ็สองนาทกีเ็กนิพอ” หลิว่อีเ้ฉนิ 

ที่ยืนช่วยอิลดิรีมอ่านข้อมูลอยู่ข้างๆ เอ่ยแทรกด้วยน�้าเสียงหงุดหงิด

“เสียวหลิ่ว!”

“โอเคๆ สิบนาทีก็ได้” หลิ่วอี้เฉินเหลือบมองไป๋หลี่รุ่ยด้วยหางตา 

“อย่าหลงระเริงกับค�าป้อยอให้มันมากนัก”

ไป๋หลี่รุ่ยยิ้มฝืดเฝื่อน หมดปัญญาสรรหาค�ามาโต้เถียง

เขาหวังเหลือเกินว่าเรื่องทั้งหมดนี้จะจบลงโดยเร็ว เขารอแทบไม่

ไหวที่จะได้กลับไปใช้ชีวิตในโรงเรียนเหมือนอดีตที่ผ่านมา

หลังจากเรื่องคราวนี้ เขากับเฟิงผิงหลันก็จะไม่ใช่เพ่ือนร่วมห้อง

ทั่วไปอีกแล้ว แต่จะกลายเป็นคู่หูที่ร่วมเป็นร่วมตายมาด้วยกัน ชีวิต

นักเรียนมัธยมปลายอีกสองปีครึ่งหลังจากนี้ จะต้องเต็มไปด้วยความสุข

และเรือ่งราวดีๆ  แน่—แต่เงือ่นไขคอื ฝ่ายท่านประธานแห่งเซฟาเนยีต้อง

ชนะศึกครั้งนี้

เขาไม่อยากคิดถึงความเป็นไปได้อย่างอื่นนอกเหนือจากนี้

พอกลับมาถึงเซฟาเนีย ไป๋หลี่รุ่ยก็ไปที่ห้องน�้าในโซนห่างไกล

สายตาผู้คนตามนัด เพื่อส่งของให้ซูลี่หว่าน

มีอะไรให้ฉันช่วยอีกไหม บ่ายวันนี้ฉันลาป่วยแล้ว ช่วยพวกเธอ

ท�างานได้เต็มที่ ไป๋หลี่รุ่ยส่งกระดาษโน้ตไปยังห้องน�้าท่ีอยู่ด้านข้างผ่าน

ช่องใต้ก�าแพง 

กระดาษโน้ตที่ส่งกลับมา มีข้อความเพียงไม่กี่ตัวอักษร

นายรีบไปเถอะ ดูแลตัวเองด้วย
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ไป๋หลี่รุ่ยก้มอ่านข้อความนั้นแล้วสูดหายใจลึก ก่อนจะฉีกกระดาษ

เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย แล้วโยนลงโถชักโครก

เขากลับไปที่หอพักอย่างว่าง่าย แล้วเริ่มเก็บสัมภาระ

“คืนนี้ นักเรียนโรงเรียนเงามืดกลุ่มนั้นกับพวกเควตซัล จะต้องสู้

แบบซึ่งหน้ากับขุนพลบูรพาใช่ไหม...” จิ่วเซียวที่นั่งอยู่บนโต๊ะเอ่ยถาม 

“งัน้ม้ัง อาจารย์บอกให้พวกเราไปจากทีน่ีเ่ลยวนันี ้คงเป็นคนืนีแ้หละ”

ไป๋หลี่รุ่ยหยิบของจากในตู้เก็บใส่กระเป๋าถืออย่างคล่องแคล่ว

จิ่วเซียวเหลือบมองของในกระเป๋าถือ ทั้งหมดเป็นของของเขา  

เสื้อผ้าตัวจิ๋ว เตียงหลังจิ๋ว ของเล่นชิ้นจิ๋ว และอาหารที่ท�าจากลูกท้ออีก

กองใหญ่

“นายเอาของพวกนี้ไปท�าไม”

“จะให้ฉันเอาหนังสือเรียนไปหรือยังไงล่ะ” ไป๋หลี่รุ่ยย้อนถามยิ้มๆ

“แล้ว...นักเรียนผู้อัญเชิญในโรงเรียนล่ะ จะท�ายังไงต่อ”

ไป๋หลีรุ่ย่เอยีงหวัอย่างครุน่คดิ “ถ้าพวกซลูีห่ว่านเอาครสิตลัท�าลาย

ค่ายอาคมไปวางไว้ทีจุ่ดศนูย์กลางของค่ายอาคมในโรงเรยีนได้ส�าเรจ็ พวก

อาจารย์โกเมอร์น่าจะลักลอบเข้ามาในพื้นที่โรงเรียนได้ พวกเขาจะช่วย

ปกป้องนักเรียน และปล่อยตัวประกัน”

ใบหน้าของจิ่วเซียวฉายแววอึดอัด แต่สุดท้ายค�าถามที่เขาอยากรู้

ที่สุดก็ถูกคายจากปาก

“แล้ว...องค์ชายสามล่ะ พวกเขาจะจัดการกับองค์ชายสามยังไง”

ไป๋หลี่รุ่ยมองดวงหน้าเล็กจิ๋วที่เต็มไปด้วยความกังวล ก่อนจะตอบ

อย่างซื่อตรงว่า “ฉันว่า พวกเขาน่าจะไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลย”

เพราะไม่แน่ องค์ชายสามอาจไม่เหลือรอดไปถึงมือของพวก

อาจารย์อินซู่ซวง

“อ้อ...”

ไป๋หลีรุ่ย่หยบิกระเป๋าถอืและกระเป๋าใส่สตัว์เลีย้งขึน้มาหิว้ “เข้ามา
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ในนี้สิ ฉันจองโรงแรมใกล้ๆ โรงเรียนไว้แล้ว เป็นห้องที่มีอ่างจากุซซี่ด้วย 

นายว่ายน�า้เล่นได้สบายเลย แล้วฉนักใ็ห้คนของโรงแรมช่วยเตรยีมลกูท้อ

แช่เย็น—”

“ฉันอยากอยู่ที่นี่” จิ่วเซียวไม่อาจปิดบังความคิดในใจ “ฉันรู้ว่า

อันตรายมาก แต่ฉันอยากรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับองค์ชายสาม”

ไป๋หลี่รุ่ยมองหน้าจิ่วเซียว ดูเหมือนไม่ประหลาดใจกับค�าขอของ 

อีกฝ่ายนัก

“ได้ งั้นฉันก็จะอยู่ที่นี่เหมือนกัน” เจตนาของอีกฝ่ายตรงกับสิ่งท่ี

เขาคิดอยู่พอดี

“นายอยูท่ีน่ี่ไม่ได้” จิว่เซยีวปฏเิสธทนัควนั “นายช่วยฉนัไว้มากเกนิ

พอแล้ว ถึงฉันจะขี้ขลาดและอ่อนแอ แต่ก็ยังพอมีมโนธรรมอยู่บ้าง”

“ทีน่ี่ไม่ได้มแีค่ฉนัทีเ่ป็นนกัเรยีนธรรมดาสกัหน่อย  ฉนัจะรออยู่ใน

ห้องนอนนี่ละ ไม่แน่ฉันอาจไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยก็ได้ เหมือนก่อน

หน้านี้ไง” 

จิว่เซยีวส่ายหน้า พยายามคดิหาทางโน้มน้าวอกีฝ่ายด้วยเหตผุลอืน่ 

แต่แล้วค�าพูดในใจที่สร้างความเจ็บปวดให้คนฟังอย่างท่ีสุดกลับหลุดจาก

ปากอย่างไม่อาจอ�าพราง “นายช่วยอะไรไม่ได้สักอย่าง แถมถ้านายเป็น

อะไรขึ้นมา ฉันก็จะรู้สึกผิด  ฉันไม่อยากติดค้างหนี้บุญคุณนาย แล้วก็ไม่

อยากคอยพะวงเรื่องนายด้วย...”

พดูจบจ่ิวเซยีวกก้็มหน้างดุด้วยความโมโห เขาเกลยีดปากที่ไม่อาจ

ปิดบังความจริงใดๆ ของตัวเองอย่างที่สุด

“ก็จริงนะ” ไป๋หลี่รุ่ยยิ้มเฝื่อน

เขาเข้าใจทกุสิง่ทีจ่ิว่เซยีวพดู อนัทีจ่ริงเขาพอเดาได้ด้วยซ�า้ว่าอกีฝ่าย

ต้องคิดแบบนี้ หากเขาอยู่ที่นี่แล้วเกิดเหตุเหนือความคาดหมายอะไร 

ขึ้นมา ก็ตกเป็นภาระให้จิ่วเซียวต้องไปแจ้งข่าวอินซู่ซวง แล้วทุกคนที่ยุ่ง

จนหัวหมุนอยู่แล้วก็ต้องแยกกลุ่มออกมาช่วยเขา เขาไม่อยากกลายเป็น
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ตัวถ่วงของทุกคน

แม้เขาจะไม่ประสีประสาเรื่องความรักและการเข้าสังคม แต่กับ

เรื่องอื่นๆ เขาเข้าใจและมองเห็นอย่างทะลุปรุโปร่ง

ไป๋หลี่รุ่ยลูบศีรษะที่ห้อยตกอย่างหดหู่ของจิ่วเซียวแล้วพูดว่า “ง้ัน

นายก็ระวังตัวนะ ถ้าต้องการความช่วยเหลืออะไรก็บอกฉัน จ�าได้ใช่ไหม

ว่านาฬิกาสมาร์ทว็อทช์ที่ฉันให้ใช้งานยังไง”

จิ่วเซียวพยักหน้า

“ระวังตัวให้มากๆ นะ” ไป๋หลี่รุ่ยลูบหัวจิ่วเซียวอีกครั้ง เขาหยุดยืน

ครู่หนึ่ง ก่อนจะหันหลังเดินจากไปอย่างหมองเศร้า

จังหวะที่ไป๋หลี่รุ่ยก�าลังจะเปิดประตูเดินออกไป พลันได้ยินเสียง

เรียกแว่วมาจากด้านหลัง

“รอก่อน!”

เขาหนัไป และพบว่าจิว่เซยีวซึง่ตอนแรกขนาดตวัเท่าตุก๊ตาผ้า เวลา

นี้ฟื้นคืนสู่ขนาดร่างกายปกติ และก�าลังยืนอยู่ตรงหน้าเขา

“ร่างกายนายฟื้นฟูเต็มร้อยแล้วเหรอ” ไป๋หลี่รุ่ยประหลาดใจมาก

“ยัง พลังปีศาจที่มีอยู่ตอนนี้ ท�าให้ฉันคงสภาพอยู่ในร่างนี้ได้ระยะ

เวลาหนึ่ง...” จิ่วเซียวเดินเข้าไปหาไป๋หลี่รุ่ย “ถึงฉันจะไม่ใช่มนุษย์ผู้หญิง

แบบที่นายชอบ แต่นายก็เคยบอกว่าชอบรูปลักษณ์ภายนอกของฉัน”

“อา...ใช่—” ไป๋หลี่รุ่ยมองจิ่วเซียว และรู้สึกว่าจิ่วเซียวที่ขนาดตัว

ปกติ ยิ่งงดงามชวนสะท้านใจยิ่งกว่าเวอร์ชั่นมินิไซซ์ “ฉันแค่ไม่นึกว่านาย

จะตัวสูงกว่าฉันอีก”

ถึงแม้จะเคยเห็นรูปลักษณ์ที่แท้จริงของจิ่วเซียวมาแล้วก่อนหน้านี้ 

แต่เวลาน้ันอกีฝ่ายนัง่ขดตวัอยู่ในร่องน�า้ มองไม่ออกสกันดิว่าตวัสงูแค่ไหน

“อ้อ ใช่ นายตัวเตี้ยจริงๆ แหละ แต่มนุษย์ส่วนใหญ่ก็ตัวเตี้ยป้อม

กันทั้งนั้น” จิ่วเซียวยิ้มบางแล้วกางแขน ดึงร่างไป๋หลี่รุ่ยมาไว้ในอ้อมอก

ไป๋หลี่รุ่ยชะงัก 
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“ฉนัเกลยีดมนษุย์ เกลยีดมนษุย์ทกุคน จนถงึตอนนีก้ย็งัรูส้กึเหมอืน

เดิม...” จิ่วเซียวเอนหัวลงอิงเหนือไหล่ของไป๋หลี่รุ่ย ริมฝีปากเลื่อนเข้าชิด

ข้างใบหู แล้วกระซิบอย่างแผ่วเบา

เสียงของจิ่วเซียวแหบห้าวนิดหน่อย ร่างสะท้านน้อยๆ ไป๋หลี่รุ่ย 

ยื่นมือออกไปลูบหลังของอีกฝ่ายอย่างเนิบช้า เวลาที่จิ่วเซียวนอนไม่หลับ 

เขามักกล่อมอีกฝ่ายให้นอนด้วยวิธีนี้เสมอ

อ้อมแขนทีโ่อบรอบไหล่ทัง้สองของไป๋หลีรุ่ย่ กระชบัแน่นขึน้เลก็น้อย

“...แต่ฉันชอบนาย เพราะนาย ฉันเลยไม่เกลียดมนุษย์มากเหมือน

ตอนแรก และไม่เกลียดผู้อัญเชิญมากเหมือนตอนแรก ขอบคุณส�าหรับ

ทุกสิ่งทุกอย่างที่นายท�าเพื่อฉัน”

ฉันต่างหากที่ต้องขอบคุณนาย ไป๋หลี่รุ่ยคิดอยู่ในใจ

หากไม่ใช่เพราะจิว่เซยีว เขาคงไม่มวีนัได้เหน็โฉมหน้าทีแ่ท้จรงิของ

โลกใบนี ้ไม่มโีอกาสได้ร่วมยนืหยดัเป็นเพือ่นร่วมทมีกบัหลิว่อีเ้ฉนิและคน

อื่นๆ ในช่วงเวลาที่ส�าคัญที่สุด

ไป๋หลี่รุ่ยรู้สึกว่าอ้อมแขนที่โอบกอดเขาอยู่ค่อยๆ หดเล็กลง หลัง

จากนั้นไม่นาน ร่างของจิ่วเซียวก็หดเล็กลงจนเหลือเท่าตุ๊กตาผ้าเหมือน

ก่อนหน้า ปีศาจตัวจ้อยปีนขึ้นไปบนโต๊ะหนังสือแล้วนั่งลงที่ขอบโต๊ะ มือ

น้อยๆ โบกอ�าลาไป๋หลี่รุ่ย

ไป๋หลีรุ่ย่ยิม้ แล้วหนัไปโบกมอืตอบจิว่เซยีว ก่อนจะหนัตวัเดนิออก

ไปโดยไม่หันกลับมาอีก

หากไม่กลัน้ใจเดนิจากมาอย่างเฉยีบขาดแบบนี ้เขาไม่มทีางละวาง

ความอาลัยอาวรณ์ที่เอ่อล้นเต็มหัวใจ และเดินจากไปอย่างมีมาดแบบนี้

ตะวันตกดิน ม่านราตรีเคลื่อนเข้าโอบล้อมผืนพสุธา

หลังจากนักเรียนภาคกลางวันทั้งหมดออกจากเขตโรงเรียนแล้ว 

นักเรียนโรงเรียนเงามืดก็ถูกก�าไลอาคมบังคับให้กลับไปรวมตัวในโรงยิม
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อีกครั้ง ทว่าครั้งนี้มีนักเรียนกลุ่มหนึ่งที่ไม่เดินตามคนอ่ืน พวกเขาแอบ

ซ่อนตัวอยู่ในมุมลับตาใต้เงามืดของตัวอาคาร

“ทุกคนเข้าไปหมดแล้วใช่ไหม” ซูลี่หว่านกระซิบถามเสียงแผ่ว

อิวานลุกขึ้นชะเง้อมอง ตรวจสอบจนแน่ใจว่าประตูโรงยิมปิดสนิท

“ใช่”

คราวนีค้นทีเ่ดนิมาปิดประตเูป็นหญิงสาววยัรุน่คนหนึง่ พวกเขาไม่

แน่ใจว่าเธอเป็นคนของฝ่ายไหน

คืนวาน ทัพทหารทั้งหมดขององค์ชายสามในเขตโรงเรียนหายตัว

ไปอย่างไร้ร่องรอย  วนันี ้กบฏกลุม่ใหญ่ทีค่อยเฝ้าบรเิวณโรงเรยีนในตอน

แรก ลดจ�านวนลงจนเหลือเพียงไม่กี่คน

หากไม่ใช่เพราะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ยังถูกขังไว้ในโถงประชุม 

และก�าไลอาคมรอบข้อมือของนักเรียนยังเป็นสีด�า คงมองไม่ออกเลยว่า

ทุกคนในโรงเรียนก�าลังถูกข่มขู่และจับเป็นตัวประกัน

แม้จ�านวนคนทีค่อยเฝ้าและลาดตระเวนลดน้อยลงจนเหน็ได้ชดั แต่

อาคมที่กักขังเหล่านักเรียนก็ยังแข็งแกร่งไร้การส่ันคลอนดุจเดิม ค่าย

อาคมทั้งหมดยังคงความแน่นหนาไร้ช่องโหว่ เป็นกรงขังขนาดใหญ่ยักษ์

ที่ผู้ถูกคุมขังไม่มีทางหลบหนีเป็นอิสระ

ซูลี่หว่านปฏิบัติตามค�าสั่งของโกเมอร์ ใช้หินคริสตัลเปลี่ยนอาคม

ที่ฝังอยู่ในก�าไลข้อมือ ท�าให้พวกเขาสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ ไม่

ถูกกักขังและจ�ากัดการใช้พลังปีศาจและพลังอาคม

พอเป็นอิสระแล้ว ซูลี่หว่านก็รีบหยิบกระจกออกมา และพบว่า

หมอกขาวที่ปกคลุมอยู่ทั่วผิวกระจกจางหายไปแล้ว เธอมองเห็นจงเสียน

ในค่ายอาคมภายในนั้นอย่างชัดเจน

“จงเสียน!”

“ฉนัปลอดภยัด”ี จงเสยีนมองซลูีห่ว่านด้วยแววตาห่วงใยและชืน่ชม

ผ่านกระจกทีก่ัน้อยู ่“ถงึฉนัจะอยู่ในค่ายอาคม แต่กไ็ด้ยนิทกุอย่างชดัเจน 
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เธอท�าได้ดีมาก”

“จรงิเหรอ!” ซลูีห่ว่านยิม้หน้าบาน ก่อนจะหนัไปกระซบิกบักระจก

ว่า “จงเสียน ตอนนี้ฉันตื่นเต้นมาก เธอช่วยปลอบให้ใจฉันสงบลงหน่อย 

ได้ไหม”

“ตอนนี้...ไม่เหมาะ...”

“เพราะฉันยังท�าได้ไม่ดีพอเหรอ”

“มะ...ไม่ใช่อย่างนั้น—” จงเสียนถอนใจอย่างเสียไม่ได้

คนรอบข้างไม่เข้าใจความหมายในค�าพดูของซลูีห่ว่าน และไม่ได้ยนิ

เสียงบ่นงึมง�ากับตัวเองของจงเสียน สิ่งที่เห็นคือไม่กี่นาทีหลังจากนั้น  

ซูลี่หว่านหลับตาลง และจรดริมฝีปากประทับเหนือผิวกระจก 

จากน้ันเพยีงอดึใจ เดก็สาวกห็นัไปยิม้แล้วโบกมอืให้คนหลงักระจก 

“เดี๋ยวเจอกันนะ” พูดจบก็พับปิดตลับกระจก

การกระท�าของซูลี่หว่าน ท�าให้นักเรียนชายในท่ีนั้นหน้าแดงก�่า

ท�าตัวไม่ถูก

“เธอนี่ใจกล้าจริงๆ” อิวานแอบเหน็บ

“สมาคมผูอ้ญัเชญิจะล่มสลายอยูแ่ล้ว เวลาแบบนี้ไม่จ�าเป็นต้องท�า

ตามกฎหรอก  อีกอย่าง...ฉันก็พยายามส�ารวมที่สุดแล้ว” ใบหน้าซูลี่หวา่น

ปรากฏรอยยิม้นุม่นวลงดงาม ก่อนจะพดูต่อด้วยเสยีงอ่อนโยนเป็นกลุสตรี

ว่า “ถ้าจงเสยีนออกมาจากค่ายอาคมในกระจกละก ็ฉนัไม่กล้าการนัตเีลย

ว่าตัวเองจะท�าอะไร”

“อา...งั้นเหรอ...”

อิกอร์วางมือเหนือไหล่ของอิวาน “อิวาน ถ้านายอยากได้ละก็ ฉัน

ช่วย—”

“ไม่ต้องเลย!”

พวกเขาอาศยัม่านราตรเีป็นเกราะก�าบงั เคลือ่นทีอ่ย่างเงยีบเชยีบ

ไปจนถงึอาคารบริหาร เตรียมน�าหนิครสิตลัวางตามต�าแหน่งทีโ่กเมอร์บอก
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“คนที่เฝ้าบริเวณนี้ไม่อยู่แล้ว ถ้าจะหนีคงไม่ยาก” ไห่ถังพูด

“ไม่มีใครคอยเฝ้า แสดงว่าอีกไม่นานก็ไม่จ�าเป็นต้องคอยเฝ้าท่ีนี่

แล้ว...” จงยูแ่ย้งเสยีงเยน็ “การทีน่กัเรยีนโรงเรียนเงามดืยงัมชีวีติอยู ่แปล

ว่าพวกเขายังมีประโยชน์ พอหมดประโยชน์แล้ว ก็ไม่มีความจ�าเป็นต้อง

มีชีวิตอยู่อีก”

“แต่ก่อนที่จะเป็นแบบนั้น ต้องมีคนมาช่วยพวกเราแน่” ซูลี่หว่าน

เอ่ยอย่างมีก�าลังใจ “ฉันมั่นใจว่าต้องเป็นอย่างนั้นแน่”

“อืม ใช่แล้วละ” ทุกคนตอบรับ แม้ในใจอาจไม่ได้รู้สึกแบบนั้น

ก็ตาม

พวกเขาเดินมาจนถึงประตูด้านข้างของอาคารบริหาร ซูลี่หว่าน

เอื้อมมือไปจะผลักประตูเข้าอาคาร แต่กลับถูกมือซีดขาวข้างหนึ่งพุ่งเข้า

มาขวางไว้ก่อน

“ในนั้นมีคน...อย่าเพิ่งเข้าไป...”

พวกเขาหันไปมอง แล้วก็ต้องตกใจเมื่อพบว่าอีกฝ่ายคือจิ่วเซียว

“จิ่วเซียว!”

“ฉันจ�าคนพวกนี้ได้  ผู้หญิงคนนี้เคยใช้เชือกฟาดฉัน ไอ้หนุ่มสอง

คนน่ันใช้ธนกูบัมดีสัน้เขวีย้งใส่ฉนั แล้วกม็ีไอ้ทึม่อวดเก่งอกีคนทีถ่กูฉนัจบั

ไปสอบปากค�า...” เสียงเล็กพูดงึมง�าอยู่กับตัวเอง “แต่เห็นแก่หลี่รุ่ย ตอน

นี้ฉันจะปล่อยเรื่องพวกนั้นไปก่อน...”

“นายมาอยู่ที่นี่ได้ยังไง แล้วไป๋หลี่รุ่ยไปไหน” ซูลี่หว่านลดเสียงลง

เหลือเพียงเสียงกระซิบ

“เขาไปแล้ว เขาฉลาดมาก ไม่มทีางท�าเร่ืองโง่ๆ ในช่วงเวลาหน้าสิว่

หน้าขวานแบบนี้  ตอนนี้เหลือแค่ฉัน เพราะฉันอยากเจอองค์ชายสาม...”

“องค์ชายนั่นยังไม่ตายอีกเหรอ” อิวานถามอย่างไม่อ้อมค้อม

จิ่วเซียวถลึงตาจ้องอิวาน “ยัง เขาถูกขังอยู่ในตึกนี้ ข้างในมีอาคม 

ฉันเข้าไปไม่ได้ ท�าได้แค่เฝ้าอยู่ตรงนี้ เมื่อกี้ก็มีปีศาจตัวหนึ่งเดินเข้าไป 
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ข้างใน”

เสียงลากวัตถุหนักๆ ไปกับพื้นและเสียงฝีเท้าแว่วมาจากด้านใน

อาคาร กลุม่คนทีย่นือยูด้่านนอกประตรูบีเงยีบเสยีง แล้วหดตวัหลบเข้าไป

ในมุมมืด

อดึใจหลงัจากนัน้ กม็เีสยีงเปิดประตแูว่วมาจากประตใูหญ่ทีอ่ยูอ่กี

ด้าน คนที่ซ่อนอยู่จึงกล้าชะโงกหน้าออกไปมอง และเห็นเงาท่ีเคลื่อนท่ี

ห่างออกไปเรือ่ยๆ  วาร์กเกอร์นัน่เอง ร่างใหญ่ยกัษ์ของเขาลากกรงเหลก็

ขนาดมหึมาไปข้างหน้าอย่างสบายๆ กรงนั้นถูไถไปกับพื้น เกิดเสียงครูด

แสบแก้วหู และคนทีถ่กูขงัอยู่ในนัน้ กค็อืองค์ชายสามจรงิดงัทีจ่ิว่เซยีวบอก

จิว่เซยีวส่งเสยีงคร�า่ครวญอยู่ในล�าคอ เกอืบยัง้ตวัเองไม่อยูแ่ละพุง่

ออกไปช่วยเขา แต่สุดท้ายก็อดทนไว้ได้

“อย่างน้อยเขากย็งัมชีวีติอยู ่อย่างน้อยเขากย็งัมชีวีติ...” จิว่เซยีวพดู

งึมง�าอยู่คนเดียว พยายามปลอบใจตัวเอง “ต้องมีวิธีแน่ ต้องมีวิธีแน่ๆ...”

พอเห็นจิ่วเซียวที่จงรักภักดีต่อเจ้านายโดยไม่เปลี่ยนแปร ทุกคนก็

อดไม่ได้ที่จะรู้สึกปวดร้าวอยู่ในใจ

“เขามุ่งหน้าไปทางลานกลางโรงเรียนแล้ว” ซลูีห่ว่านชีแ้ล้วเอ่ยเสยีง

น่ิมนวลว่า “ถ้าเธออยากเข้าไปใกล้พืน้ทีต่รงนัน้ ลองใช้เส้นทางบนอาคาร

เรยีนทีส่องฝ่ังตะวนัตก มทีางเดนิลอยฟ้าทีจ่ะพาเธอไปถงึอาคารข้างลาน

กลางโรงเรียน อยู่ตรงนั้นจะปลอดภัยกว่า”

จิ่วเซียวหันมามองซูลี่หว่านแวบหนึ่ง ก่อนจะเอ่ยตอบเสียงเรียบว่า 

“ขอบใจนะ”

“ไม่ต้องเกรงใจหรอก”

“แต่ฉันไม่มีทางลืมความแค้นที่เธอโจมตีฉันครั้งนั้นหรอกนะ”

ซูลี่หว่านยิ้มเฝื่อน

“ถ้าจะพูดเรื่องความแค้น ก่อนหน้านี้นายก็อัดฉันจนน่วมเหมือน

กัน ฉันยังไม่ได้คิดบัญชีนายเลย” ไห่ถังเตือนอย่างไม่สบอารมณ์
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“น่ันเพราะตอนนัน้นายทัง้โง่ทัง้อวดเก่ง ถกูอดัจนน่วมกส็มควรแล้ว” 

จิว่เซยีวย้อนอย่างไม่ยีห่ระ “นายท�าตวัน่าร�าคาญขนาดนัน้ ทกุคนกย็งัเสีย่ง

อันตรายมาช่วยชีวิตนาย ทั้งที่อ่อนหัดกว่าใครเพื่อน ยังอวดเก่งอีก...”

“จะว่าไปก็จริง” อิวานเห็นด้วย

คนอื่นๆ พากันพยักหน้า ไห่ถังโมโหจนฟันขบกันแน่น

ผ่านไปไม่นาน ร่างของวาร์กเกอร์ก็เคลื่อนลับหายไปอีกด้าน

จิ่วเซียวเดินออกจากเงามืด แล้วหันมามองซูลี่หว่านกับทุกคนอีก

ครั้ง “ขอให้พวกนายโชคดี หวังว่าเราจะไม่ต้องเจอกันอีก”

ซูลี่หว่านยิ้ม “นายก็เหมือนกัน ดูแลตัวเองนะ”

แล้วสองฝ่ายก็แยกกันไปตามทางของตัวเอง

ทว่า สามสิบนาทีหลังจากนั้น สองฝ่ายก็จะโคจรกลับมาพบกันอีก

หลังจากซูลี่หว่านและคนอื่นๆ น�าคริสตัลวางตามต�าแหน่งที่

ก�าหนดในอาคารบรหิารเรียบร้อยแล้ว กม็ุง่หน้าไปยงัอาคารข้างลานกลาง

โรงเรียนอย่างเงียบเชียบ

หลงัจากซ่อนตวัอย่างมดิชดิแล้ว ซลูีห่ว่านพบว่ากลางแปลงดอกไม้

ที่ห่างไปไม่ไกลนัก มีร่างสีม่วงเล็กจิ๋วยืนอยู่

เธอหันไปโบกมือให้ร่างกลางแปลงดอกไม้ แล้วจรดนิ้วชี้เหนือ 

ริมฝีปาก ส่งสัญญาณให้อีกฝ่ายเงียบเสียง

จิ่วเซียวซึ่งยืนอยู่กลางแปลงดอกไม้เหลือกตาอย่างเหนื่อยหน่าย

แล้วส่ายหน้า

“ฉันยอมลืมความแค้นเก่าเป็นการชั่วคราวก็ได้ แต่ไม่มีทางยอม

เป็นพวกเดียวกับพวกนั้นหรอกนะ...มนุษย์พวกนี้นี่โง่จริงๆ...”

แม้ปากจะบ่นงึมง�าไม่มีหยุด แต่มุมปากก็เผลอยกเป็นรอยยิ้มบาง

โดยไม่รู้ตัว


