
Chapter 01

เพื่อนทะเลาะกันก็เหมือนรอยเปื้อน

บนกางเกง อับอายเกินรับ แต่ต้อง

เผชิญหน้าและจัดการให้เรียบร้อย



ความเป็นจริงก็เหมือนแฟนเก่า เวลาเจอหน้าจะรู้สึกประหม่า

และกระอักกระอ่วน มากกว่าที่จะเซอร์ไพรส์และยินดี

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวินาทีที่ได้รู้ว่า ‘ความจริง’ ที่ตัวเองเชื่อ

สนิทใจมานาน แท้จริงแล้วคือเรื่องโกหกทั้งเพ

“งัน้ตอนนีจ้ะเอายงัไง” โมมจินิัง่เฉยีงอยูบ่นทีพั่กแขนของโซฟา

ตัวใหญ่ภายในห้องนั่งเล่นรวม ใบหน้างดงามฉายแววไม่พอใจชัดเจน

“อาวุธสุดยอดดันตกอยู่ในมือศัตรู” แบรดถอนใจ “คงเป็นไป

ไม่ได้ทีจ่ะบกุเข้าไปในศนูย์บัญชาการใหญ่ของไวต์ไทรแองเกลิ สัง่ให้

พวกนั้นมอบระฆังสยบวิญญาณให้พวกเราใช้เป็นอาวุธ จะได้มีพลัง

ต่อกรกับพวกมัน ตอนนี้ทุกอย่างกลับตาลปัตรไปหมดแล้ว”

“ว้าว ไม่อยากเชื่อเลยว่านายพูดส�าบัดส�านวนเป็นกับเขาด้วย! 

ยอดเยี่ยมมาก” ตันจ้วนพยักหน้าอย่างชื่นชม

แบรดหันไปถลึงตาจ้องแมงมุมทึ่มที่พูดจาไม่รู้กาลเทศะอย่าง

กราดเกรี้ยว

“ใครสนใจเรือ่งนัน้กันเล่า” โมมิจิหาวหวอด ไม่มแีก่ใจจะสนใจ

ค�าพูดของแบรด “ฉันพูดถึงเรื่องเลโอนาร์ดกับไอแซกต่างหาก”  

เด็กสาวลังเลครู่หนึ่งก่อนจะพูดต่อ “แล้วก็ฝูซิงอีกคน...”

ทุกคนเงียบ

พวกเขาเพิ่งเดินทางออกจากป่าแห่งอาทิตย์อัสดงกลับมาถึง
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โรงเรียน บรรยากาศระหว่างทางตึงเครียด ไม่มีใครพูดอะไรแม้แต่

ครึ่งค�า

ไอแซกเดนิเร็วมาก สาวเท้าดุ่มๆ น�าหนา้ไปคนเดียว แวบเดียว

กไ็ม่เหน็เงาของเขาแล้ว เลโอนาร์ดกับฝซูงิกลบัหอพกั ซามคุาวะกลบั

ไปรายงานตวักบัซาบทินัทีห่อคอยหลกั ส่วนแฟรมป์แยกกลบัทีพั่กของ

ตัวเอง คนที่เหลือไม่รู้ด้วยสาเหตุอะไร พากันเดินตามโมมิจิมาจนถึง

ห้องนั่งเล่นรวมส�าหรับชั้นปีที่สาม อาจเพราะไม่มีใครอยากกลับห้อง

นอนของตัวเอง กลับไปเผชิญหน้ากับความกระวนกระวายและว้าวุ่น

ใจอย่างโดดเดี่ยว ไม่มีเพื่อนๆ ให้พึ่งพิง

คืนวันหยุด ห้องนั่งเล่นรวมว่างเปล่าไร้ผู้คน เหมาะเป็นที่พัก

หายใจของพวกเขา

“ความขัดแย้งภายในของเผ่าเลือดสีนิลไม่เกี่ยวข้องกับฉัน”  

แบรดส่งเสียงจุ๊ๆ แผ่วเบาอย่างไม่ชอบใจ “ชอบเล่นลูกไม้สกปรกกัน

ดีนัก มิน่าถึงไม่กล้าออกไปเจอแสงเดือนแสงตะวัน”

“งัน้นายมาทีน่ีท่�าไมไม่ทราบ” โมมิจิถลงึตามองแบรด “มาโชว์

หมาเน่าๆ ที่ชอบเลียขี้ในปากนายหรือยังไง”

“หุบปากนะ! ยัยปีศาจจิ้งจอก เธอทิ้งมารยาทไปพร้อมกับ

พรหมจารีของเธอแล้วหรือไง” แบรดตะคอกสวน

“อย่าทะเลาะกันเลยนะ” จูเยว่พูดเบาๆ ด้วยน�้าเสียงราบเรียบ 

ดุจสายฝนฤดูวสันต์ที่โปรยปรายลงดับเปลวเพลิงอันร้อนแรงบน 

ผนืดนิ “แบรดเองกเ็ป็นห่วงพวกเลโอนาร์ดเหมอืนกบัทกุคน เพยีงแค่

แสดงออกไม่เก่ง...” เธอช่วยแก้ต่างให้แบรดอย่างนุ่มนวล “ถ้าเขา 

ไม่เป็นห่วงจริงๆ คงไม่มาอยู่ที่นี่กับพวกเรา”

ดวงหน้าของจเูยว่ฉายแววอ่อนล้าเลก็น้อย การทะเลาะเบาะแว้ง

ระหว่างเพื่อนพ้อง ไม่ใช่สิ่งที่เธอต้องการเห็น ใบหน้าซึ่งระบายด้วย
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รอยยิ้มบางอ่อนโยนอยู่เสมอ เวลานี้ปรากฏแววแห่งความขมขื่น

โมมิจิเหลือบมองแบรดด้วยหางตา ก่อนจะส่งเสียงหึเบาๆ 

อย่างไม่ชอบใจ

แบรดมองหน้าจเูยว่ โคนหแูดงเถอืกไปหมด เขารูส้กึซึง้ใจจเูยว่

ท่ีพูดแทนเขา แต่ส�าคัญไปกว่านั้นคือจูเยว่มองออกว่าเขาก�าลังคิด

อะไร...ก้นบึ้งของจิตใจพลันรู้สึกถึงก�าลังใจอันอบอุ่นที่เอ่อท้นอยู่

ภายใน

เด็กหนุ่มกระแอมเบาๆ แล้วก้มหน้าต�่า เสียงทุ้มลึกเอ่ยเบาๆ 

อย่างเขินอายว่า “ขอบใจนะ”

มุมปากของจูเยว่ยกขึ้นเป็นรอยยิ้มบาง “ผู้ชายสายซึน เข้าใจ

ไม่ยากหรอก”

แบรดได้ยนิดงันัน้กช็ะงกัไปเลก็น้อย ไม่เข้าใจสกันดิว่าอกีฝ่าย

หมายความว่าอย่างไร

“เลโอนาร์ดจะไม่คนืดกีบัไอแซกแล้วเหรอ” ทาเอะฮารเุอ่ยถาม

ด้วยสีหน้ากังวล

“เรื่องที่ตระกูลชวาร์ซเคยท�าไว้กับตระกูลบาโธรี่ ไม่ใช่ขอโทษ

ค�าเดียวก็ลบล้างกันได้ง่ายๆ” เอ็มเมอรัลด์ถอนใจยาว “อีกอย่าง... 

ไอแซกเป็นคนเห็นเองกับตาว่าแฮร์มันน์ปฏิบัติต่อเคาน์เตสบาโธร่ี 

ยังไง”

“แต่ว่า...” ทาเอะฮารุขมวดคิ้วมุ่น “เลโอนาร์ดไม่ได้เป็นคนท�า

สักหน่อย”

“แต่เขาเป็นคนตระกูลเดียวกัน”

“ผู้ชายนี่ยุ่งยากจริงเชียว” โมมิจิส่งเสียงหึในล�าคอด้วยความ

ร�าคาญ “มเีรือ่งอะไรกเ็กบ็เอาไว้ในใจ ไม่เหน็จะมปีระโยชน์สกันดิ มี

อะไรก็ต่อยตีกันไปเลยสิ! น่าร�าคาญที่สุด”



หลันฉีจั่วเริ่น  27

“ท่ีเธอพดูมากม็เีหตผุล” จเูยว่พยกัหน้าอย่างเฉือ่ยชา ดวงหน้า

ฉายแววเลือ่นลอยเหมอืนตกอยู่ในห้วงฝัน “ขณะทีห่ยาดเหง่ือกระเซน็

กระสาย ดวงกมลพลันหวั่นไหวด้วยใจปฏิพัทธ์ต่อศัตรู จากนั้นค่อย

งอกงามจนแปรเปลี่ยนเป็นความรู้สึกอีกรูปแบบหนึ่ง แล้ว—”

“แล้ว?” ทุกคนต่างอยากรู้

“หลังจากนั้น ของเหลวที่กระเซ็นกระสายจะไม่ใช่แค่หยาด

เหงื่อ” จูเยว่ถอนใจยาว “เป็นเรื่องราวที่หวานละมุนชวนฝัน แต่ตอน

น้ีฉันไม่มีแก่ใจจะชื่นชมอะไรเลยจริงๆ...” เธอกลัดกลุ้มและเศร้าใจ

จนเผลอพูดสิ่งที่คิดในใจออกมาดังๆ โดยไม่รู้ตัวสักนิด

อึดใจหลังจากนั้น ทุกคนตกอยู่ในความเงียบอันน่ากระอัก 

กระอ่วน แต่ก็วกกลับสู่หัวข้อสนทนาหลักได้อย่างรวดเร็ว

“สรุปแล้วก็คือ” ตันจ้วนกระแอมเบาๆ “เรื่องแบบนี้ มอบให้

เป็นหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญจะดีที่สุด”

“หมายถึงตัวนายเองน่ะเหรอ” เอ็มเมอรัลด์เลิกคิ้ว ท่าทาง 

ไม่เหน็ด้วย “ถ้านายออกโรง สองคนทีอ่ยู่ในภาวะสงครามเยน็อาจจะ

คว้าดาบขึ้นมาแทงกันซึ่งหน้าเลยนะ”

ดวงตาของจูเยว่พลันฉายประกายวาบ เพราะเจอคีย์เวิร์ด

ส�าคัญ “แทงกัน?...” ประกายรุ้งในเบื้องลึกของแววตาสว่างวิบวับ

เพยีงอดึใจกเ็ลอืนหายราวกบัฝนดาวตก เดก็สาวส่ายหน้าพลางถอนใจ

อย่างสิ้นหวัง จากนั้นก็ไม่พูดอะไรอีก

ทกุคนแอบผ่อนลมหายใจอย่างโล่งอก เพราะกลวัจบัใจว่าจเูยว่

จะหลุดปากพูดอะไรที่น่าตกใจโดยไม่รู้ตัวอีก

“ไม่ใช่สักหน่อย ฉันรู้ดีว่าตัวเองช�านาญเรื่องอะไร เรื่องความ

รู้สึกและปฏิสัมพันธ์ในสังคม ไม่ใช่เรื่องที่ฉันเชี่ยวชาญ” ตันจ้วนพ่น

ลมออกจมูกเบาๆ อย่างไม่ชอบใจ “ฉันรู้จักตัวเองดีหรอกน่า!”
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“ฉันก็ไม่เก่งเรื่องประจบเอาใจคนอื่นเหมือนกัน” เอ็มเมอรัลด์

หัวเราะเบาๆ

“ฉันแปลกใจมากกว่าที่เขากล้าพูดว่ารู้จักตัวเองดี” โมมิจิลด

เสียงเบาลง แล้วขยับเข้าไปกระซิบข้างหูเอ็มเมอรัลด์

“เฮอะ! อยากพูดอะไรก็พูดไปเถอะ! แต่ยิ่งพูดก็ยิ่งท�าให้โลก

ได้เห็นว่าพวกนายน่ะตื้นเขินไร้สมองขนาดไหน!”

ในความเป็นจริง ไม่ใช่แค่ตันจ้วน สิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์พิเศษล้วน

ไม่เก่งเรื่องปัญหาด้านความสัมพันธ์

อุปสรรคที่ขัดขวางเหล่าสิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ ์พิเศษ โดยมาก 

มีพื้นฐานอยู่บนความสัมพันธ์ทางสายเลือดหรือการมีผลประโยชน์

ส่วนได้ส่วนเสีย ต่างเผ่าต่างเส้นทาง สิ่งมีชีวิตต่างเผ่าพันธุ์อาจอยู่ 

ร่วมกนัได้ แต่โดยมากกเ็พยีงเพือ่ความสขุสนกุสนาน น้อยนกัทีจ่ะเป็น

เพือ่นร่วมทกุข์ ฝ่าฟันอปุสรรคไปด้วยกนั ยิง่ไม่ต้องพดูถงึการยืน่มอืเข้า

คลี่คลายความขัดแย้งภายในกลุ่ม อุดมการณ์สอดคล้องได้ร่วมทาง 

อุดมการณ์แตกต่างก็แยกย้าย ไม่มีใครคิดจะ ‘รื้อฟื้นความสัมพันธ์’ 

ให้กลับมาดีดังเดิม

พวกเขาคดิว่า การเสยีใจในสิง่ทีต่ดัสนิใจไปแล้ว และพยายาม

รือ้ฟ้ืนความสมัพันธ์ให้กลบัมาดีดังเดิม เป็นพฤตกิรรมของคนอ่อนแอ

เฮ่อฝูซิงเข้ามาเปลี่ยนแปลงพวกเขา ท�าให้พวกเขากลายเป็น

คนอ่อนแอ แต่กลับไม่มีใครรู้สึกอับอายเพราะเรื่องนี้

“หวังว่าพวกเขาจะคืนดีกันเร็วๆ นะ” 

จูเยว่ตั้งความหวังด้วยใจจริง

“จรงิด้วย” ฟลอรลัพดูด้วยสหีน้าขงึขงั “ถงึแม้ว่าสองคนนัน้จะ

นิสัยประหลาดไปหน่อย แต่พอพวกเขาไม่อยู่ ก็รู้สึกแปลกๆ”

“เธอเองก็ประหลาดพอกันแหละ” เอ็มเมอรัลด์แขวะ “แต่ถ้า
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เธอไม่อยู่ก็จะรู้สึกแปลกๆ เหมือนกัน คนที่เก่งที่สุดก็เธอนี่แหละ อยู่

คนละห้องแท้ๆ ยังเกาะกลุ่มกลมกลืนเชียว”

“นั่นเพราะพวกนายจูนเข้ากับฉันได้พอดีต่างหาก” ฟลอรัล 

ยิ้มบางอย่างภูมิใจ “คนในห้องฉันน่าเบื่อจะตายไป”

ตอนแรกเธอเกาะกลุ ่มไปไหนมาไหนกับฝูซิงเพราะอยาก 

ใกล้ชดิแบรด แต่สองปีมานี ้เป้าหมายของเธอเริม่เปลีย่นไปโดยทีเ่ธอ

ไม่รู้ตัว หากเทียบกันแล้ว เธอชอบเฮฮาอยู่กับทุกๆ คน มากกว่า 

ใกล้ชิดกับแบรดแค่คนเดียว

“วันขอบคุณพระเจ้าผ่านไปแล้ว หลังจากนี้ก็คริสต์มาส ปีใหม่ 

อีสเตอร์ ทุกเทศกาลหลังจากนี้ จะมีงานเฉลิมฉลองและอาหาร 

มื้อพิเศษ ได้ยินว่าดินเนอร์ในคืนวันคริสต์มาสจะมีขนมมาการ็องวาง

เรยีงกนัเป็นหอคอยยกัษ์...” โรคอร์ตทีน่ัง่เงยีบมาตลอดโพล่งออกมา 

“เหลอือกีเจด็เดอืน หวงัว่าทกุคนจะได้กนิอาหารด้วยกนัอย่างมคีวาม

สุข ให้ทุกๆ วันผ่านไปพร้อมรอยยิ้ม”

นี่คือเสียงภายในใจของทุกคนในที่นั้น

พอออกจากป่าแห่งอาทิตย์อัสดง ฝูซิงก็เดินตามเลโอนาร์ด 

กลับหอพัก เลโอนาร์ดเดินเร็วมาก ฝูซิงวิ่งตามแทบไม่ทัน ระหว่าง

ทางเกือบสะดุดล้มหลายครั้ง

“เลโอนาร์ด—”

“อย่าเข้ามา”

“นี่ก็ห้องของฉันเหมือนกันนะ”

“พื้นที่ตรงนี้คืออาณาเขตของฉัน” เลโอนาร์ดหันหลังให้ฝูซิง 

เขายืนตวัตรงอยูห่น้าโต๊ะหนงัสอื แล้วตะคอกเสยีงลัน่ว่า “ไปให้พ้น!”

ค�าตอบที่ได้รับคือเสียงฝีเท้าที่ขยับใกล้เข้ามาทีละน้อย
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“ฟังที่ฉันพูดไม่เข้าใจหรือยังไง!” 

เลโอนาร์ดขึ้นเสียง เริ่มบันดาลโทสะ

“สองปีก่อน ขนาดนายนอนจมกองเลือดอยู่กับพื้น ยังสั่งไม่ให้

ฉันยุ่งกับนาย แถมยังขู่ว่าจะฆ่าฉัน ฉันเมื่อสองปีก่อนไม่ยอมท�าตาม

ที่นายบอก ฉันในตอนนี้ยิ่งไม่มีทางท�าตามที่นายบอก”

เลโอนาร์ดไม่เข้าใจ “ท�าไมต้องท�าแบบนี้ด้วย”

“เราเป็นเพื่อนกันนะ!” ฝูซิงเริ่มเดือดดาลขึ้นมาบ้าง “นี่ไม่ใช่

ครั้งแรกที่นายถามค�าถามนี้กับฉัน! ท�าไมเรื่องเดิมๆ ต้องถามซ�้าซาก 

มันเข้าใจยากขนาดนั้นเลยหรือยังไง!”

“นายรู้แล้วไม่ใช่หรือไงว่าฉันเป็นคนเลวขนาดไหน”

“ภาพลักษณ์ของนายในความทรงจ�าของฉันเม่ือสองปีก่อน 

เลวร้ายย่ิงกว่าตอนนี้ด้วยซ�้า ฉันยังกล้าเข้าใกล้นายเลย แล้วฉันใน

ตอนนี้จะไม่กล้าได้ยังไง!”

ตอนนั้นเขาเพิ่งเข้าเรียนที่ชาลอมอะคาเดมี่ ตัวตนใหม่และ 

โลกใบใหม่ท�าให้เขาหวาดกลวัและไม่คุน้เคย เขาเคยเข้าใจผดิด้วยซ�า้

ว่าเลโอนาร์ดแอบลอบจู่โจมหญิงสาวหรือไม่ก็สัตว์ต่างๆ ในเวลา 

กลางคืน เพื่อขโมยดูดเลือดของพวกเขา

เลโอนาร์ดไม่ตอบ เพยีงแค่นหวัเราะเบาๆ เหมอืนสมเพชตวัเอง

ฝูซิงเอ๋ย...ช่างบริสุทธิ์ไร้เดียงสาเสียเหลือเกิน ไร้เดียงสาจน 

ดูเหมือนโง่เขลา ใสซื่อจนเขาเห็นแล้วทนไม่ได้...ทนไม่ได้ที่จะท�าให้ 

ฝูซิงเจ็บปวด ทนไม่ได้ที่จะดึงฝูซิงเข้าไปเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งที่

ไร้ทางออก

“นายโอเคอยูไ่หม” ฝซูงิเดนิเข้าไปหาเลโอนาร์ด มอืยืน่ออกไป

เหนือแผ่นหลังของร่างสูงโดยอัตโนมัติ แล้วแตะหลังอีกฝ่ายเบาๆ 

อย่างอ่อนโยน
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แต่ก่อนเวลาเขาไม่สบายหรือเสียใจ หลินหลินมักปลอบโยน

เขาด้วยวิธีนี้ การกระท�าเพียงง่ายๆ กลับได้ผลชะงัดดุจเวทมนตร์ 

ท�าให้เขารู้สึกอุ่นใจและสบายใจ

เสยีงถอนใจด้วยความขมขืน่แว่วมาอย่างแผ่วเบาจนแทบสมัผสั

ไม่ได้ เสียงนั้นเล็ดลอดมาจากล�าคอของเลโอนาร์ด

ฟึ่บ!

พละก�าลังมหาศาลพุ่งเข้าใส่ฝูซิง ท�าให้เขาจ�าต้องปล่อยมือ

“อย่าแตะตัวฉัน” สายตาเหินห่างและเย็นชาอย่างที่สุดของ

เลโอนาร์ดทิ่มแทงจิตใจจนรู้สึกร้าวราน “เร่ืองที่ไอแซกพูดเป็นเร่ือง

จริง ปู่ของฉันท�าลายตระกูลบาโธรี่ และฉันรู้เรื่องนี้มาตลอด”

“เลโอนาร์ด?”

“การท�าทุกวิถีทางเพื่อก�าจัดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง 

เป็นขนบของตระกูลชวาร์ซมาแต่ยุคโบราณ” เลโอนาร์ดคว้ากระเป๋า

สะพายขึน้ถอืแล้วเดินไปทีตู่เ้สือ้ผ้า ร่างสงูเพรยีวหยบิของสองสามชิน้

โยนใส่กระเป๋า “ถึงแม้ของสิ่งนั้นจะยังไม่เป็นภัยคุกคาม แต่ถ้า 

ตรวจสอบพบว่ามคีวามเป็นไปได้ทีจ่ะสร้างอนัตราย กต้็องก�าจดัทิง้ให้ 

หมด” เลโอนาร์ดมัดปากกระเป๋าสะพาย จากนัน้หนัมามองฝซูงิอกีคร้ัง 

“เรื่องนี้นายน่าจะรู้ดี”

ฝูซิงไม่ตอบ เขารู้ว่าเลโอนาร์ดก�าลังพูดถึงการทัศนศึกษา 

ครั้งที่ผ่านมา เหตุการณ์ที่ซิลเวียโจมตีเขา

“แต่นั่นไม่ใช่ความผิดของนา...”

“นั่นเป็นผลลัพธ์จากการตัดสินใจของตระกูลชวาร์ซ และฉัน

เป็นคนของตระกูลชวาร์ซ คนในตระกูลฉันวางแผนลอบสังหารนาย” 

เลโอนาร์ดพูดทะลุกลางปล้อง ขัดจังหวะฝูซิงที่ก�าลังพูด “ฝูซิง คน

พวกนั้นต่างหากที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์ที่แท้จริงของฉัน ความสัมพันธ์
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ระหว่างเผ่าเลือดสีนิลไม่ใช่ปมที่สามารถคลี่คลายได้ง่ายๆ ต่อให้ใช้

เวลาทั้งชีวิตก็ตาม”

เขารู้ว่าสิ่งที่ตระกูลชวาร์ซปรารถนามาตลอดคืออะไร

เขารู้ว่าต้องท�าอย่างไร จึงจะท�าให้ตระกูลชวาร์ซหมดความ

สนใจในตัวฝูซิงและเพื่อนคนอื่น

ฝูซิงมองเลโอนาร์ด ชั่วขณะนั้นไม่รู้จะเถียงว่าอย่างไร จู่ๆ เขา

กห็วงัเหลอืเกนิว่าตวัเองจะมีวาทศลิป์อนัยอดเยีย่มเหมอืนเอม็เมอรัลด์

หรอืฟลอรลั หวงัเหลอืเกนิว่าเขาจะโน้มน้าวเลโอนาร์ดได้ส�าเรจ็ ท�าให้

เลโอนาร์ดยอมเชื่อว่า เลโอนาร์ดมีบทบาทที่ส�าคัญยิ่งในหัวใจของ 

ทุกคน เรียกได้ว่าสนิทเหมือนพี่น้องร่วมสายเลือด

สายใยแห่งความสัมพันธ์ที่ยึดโยงพวกเขา แข็งแกร่งและยาก

แก่การท�าลายยิ่งกว่าความสัมพันธ์ทางสายเลือด

“แต่...ต่อให้ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือด ฉันก็ใส่ใจเรื่อง 

ของนายมากๆ อยูด่ ีถ้านายได้รบับาดเจบ็ ฉนัจะเสยีใจ...” ฝซูงิพมึพ�า

แผ่วเบา “อีกอย่าง...ฉันเชื่อใจนาย ฉันรู้ว่าเลโอนาร์ด ชวาร์ซ ไม่ได้

เป็นคนโหดเหี้ยมอ�ามหิตแบบนั้นแน่”

เลโอนาร์ดกัดฟันพลางคว้ากระเป๋าเป้ขึ้นสะพาย ตั้งท่าจะเดิน

ออกไป

“นายจะไปไหนน่ะ” ฝูซิงตามไปติดๆ

เลโอนาร์ดหันมา มือเหวี่ยงไปผลักฝูซิงให้ห่างจากตัว ฝูซิง

ทรงตัวไม่อยู่ ร่างกระแทกก�าแพงแล้วร่วงลงไปกองกับพื้น

“โอย...” ฝูซิงคล�าก้นป้อยๆ ด้วยความเจ็บ พยายามรวบรวม

ก�าลังลุกขึ้นอย่างทุลักทุเล

เลโอนาร์ดเหลือบมองฝูซิงแวบหนึ่ง พยายามข่มความรู้สึกที่

พลุ่งพล่านอยู่ในใจ ก่อนจะเบือนหน้าไปอีกทางอย่างเย็นชา แล้ว 
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หันหลังเดินจากไป

“เดี๋ยว!”

พอฝูซิงไล่ตามมาถึงประตู ก็พบเพียงระเบียงทางเดินอัน 

ว่างเปล่า ไม่เห็นแม้เงาของร่างที่หุนหันออกไปเมื่อครู่

เช้าตรู่

ท้องฟ้าขมุกขมัว ม่านราตรีสีด�าสนิทปรากฏแสงอรุณยามเช้า

ทออยู่รางๆ เหมือนสีโคลนใต้น�้าลึก หนักอึ้งและขุ่นข้น

โมงยามนีค้อืช่วงเวลาแห่งการเปล่ียนผ่าน ใกล้เวลาสิน้สดุของ

ช่วงเวลาทีเ่ผ่าเลือดสีนลิเคล่ือนไหวมากทีสุ่ด ถงึเวลาหวนคนืสูร่งัเพือ่

เร้นกายจากแสงตะวัน ประตูใหญ่ของปราสาทตระกูลชวาร์ซถูก

กระชากเปิดอย่างรุนแรงและจาบจ้วง ฉับพลันนั้นปราสาทอันโอ่โถง

ตกอยู่ในความเงียบ เสียงพูดคุย เสียงคนก�าลังท�างาน เงียบกริบลง

ในพริบตา

ลอเรนซ์ หัวหน้าพ่อบ้านซึ่งรับใช้ตระกูลชวาร์ซมากว่าร้อยปี 

ปรากฏตวัทีโ่ถงด้านหน้าในฉบัพลนั กระนัน้สหีน้าท่าทางกไ็ม่เร่งร้อน

แม้แต่น้อย พอเห็นผู้มาเยือน สีหน้าสงบนิ่งน่าเกรงขามของพ่อบ้าน

อาวุโสก็ปรากฏแววประหลาดใจ

“คุณชายเลโอนาร์ด?” เขาสัมผัสได้โดยสัญชาตญาณว่าม ี

บางสิ่งผิดปกติ “ท�าไมคุณชาย...”

“ท่ีนี่คือคฤหาสน์ตระกูลผม ทรัพย์สินของผม เจ้าของบ้าน 

จะมาจะไปต้องแจ้งใครด้วยเหรอ” เลโอนาร์ดเค้นถามเสียงเย็น ทุก

อากัปกิริยาแผ่รังสีคุกคามรุนแรง “ผมมีค�าถามที่ต้องการค�าตอบ”

รอยยิ้มบนใบหน้าของเลโอนาร์ดท�าให้ลอเรนซ์ขนลุกซู่แม้

อากาศไม่หนาว แต่อึดใจหลังจากนั้น ความรู้สึกขนพองสยองเกล้าก็
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เปลี่ยนแปรเป็นความยินดีปรีดา

รังสีแห่งอ�านาจแบบนี้ ความน่าเกรงขามแบบนี้ เหมือนท่าน

แฮร์มันน์ไม่ผิดเพี้ยน นี่ละคือบุคลิกของผู้น�าแห่งตระกูลชวาร์ซที่ 

แท้จริง!

“กระผมจะพยายามตอบค�าถามของคุณชายอย่างสุดความ

สามารถขอรับ” ลอเรนซ์ตอบอย่างนอบน้อม

“ผมขอคดิก่อน จะเริม่จากค�าถามไหนก่อนด”ี เลโอนาร์ดเอยีง

ศีรษะ แกล้งท�าท่าครุ่นคิด “เรียงตามล�าดับเวลาก็แล้วกัน ข้อแรก 

แฮร์มันน์สังหารเคาน์เตสเอลิซาเบธ บาโธรี่ แล้วบิดเบือนข้อเท็จจริง

ทางประวัติศาสตร์ ถูกต้องไหม”

ลอเรนซ์ประหลาดใจเล็กน้อย เขาไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดเจ้านาย

ของเขาถึงได้รับรู้ความลับของตระกูลที่ถูกเก็บง�ามาหลายร้อยปี คน

ที่รู้ความจริงเรื่องนี้มีเพียงผู้อาวุโสตระกูลชวาร์ซไม่กี่คน

เลโอนาร์ดเลิกคิ้วพลางแค่นหัวเราะเสียงเย็น ก่อนจะถามต่อ 

“การช่วยปิดบังตัวตนที่แท้จริงและเลี้ยงดูทายาทของตระกูลบาโธรี่ 

ไม่ใช่เพราะต้องการพิทักษ์ความถูกต้อง แต่เพราะต้องการจับตาดู

และควบคมุพวกเขาอย่างใกล้ชดิ อย่างนัน้ใช่ไหม” ท�าให้ตระกลูบาโธร่ี

เข้าใจผิดคิดว่าตระกูลชวาร์ซมีบุญคุณต่อตนเอง หลังจากนั้นอ้าง 

บุญคุณเพื่อหลอกใช้อีกฝ่าย ต�่าทรามแต่แยบยล สมแล้วที่เป็นปู่ 

ของเขา

“กระผมไม่เข้าใจว่าคุณชายก�าลังพูดเรื่อง—”

“อ้อ จ�าไม่ได้งั้นเหรอ ยอดเยี่ยมมาก แกล้งท�าเป็นไม่รู้ไม่เห็น

เพือ่หลบเลีย่งความรบัผดิชอบ คงเป็นสิง่ทีแ่ฮร์มนัน์สัง่สอนเอาไว้ งัน้

ผมขอถามเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้แทนก็แล้วกัน” เลโอนาร์ดเดิน

ย่างสามขุมเข้าไปหาลอเรนซ์ “เมื่อเดือนสิงหาคม ซิลเวียพยายาม
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ลอบสังหารเฮ่อฝูซิงที่วิหารเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก คุณเป็นคนวางแผน 

ใช่ไหม”

ลอเรนซ์ไม่ตอบ ไม่ยอมรับแต่ก็ไม่ปฏิเสธ

“แต่แผนการล้มเหลว น่าเสียดายสินะ?” 

เลโอนาร์ดยิ้มเยือกเย็น

“หากคณุชายจะลงโทษกระผมด้วยเรือ่งนี ้กระผมจะไม่ขดัขนื” 

ลอเรนซ์ตอบเสยีงเรยีบ “กระผมไม่รูส้กึเสยีใจกับการตดัสนิใจของตน 

หากเด็กหนุ่มคนนั้นยังมีชีวิตอยู่ จะไม่เป็นผลดีต่อคุณชาย”

“ไม่เป็นผลดีกับผม? เฮอะ! ไม่เป็นผลดีกับตระกูลชวาร์ซ 

เสียมากกว่า” เลโอนาร์ดส่งเสียงหึในล�าคออย่างไม่ชอบใจ “สิ่งที่ 

คุณต้องการ ก็แค่หุ่นเชิดที่ยินดีทุ่มเทแรงกายแรงใจปกครองตระกูล

ชวาร์ซ ยอมท�าทุกอย่างเพื่อแย่งชิงอ�านาจและกอบโกยผลประโยชน์

ให้ตระกูล หุ่นเชิดแบบเดียวกับแฮร์มันน์”

“ท่านแฮร์มันน์ไม่ใช่หุ่นเชิดนะ! ท่านคือหัวหน้าที่แข็งแกร่ง 

ต่างหาก!”

“เพราะเขากับพวกคุณกมลสันดานชั่วช้าเหมือนๆ กันมากกว่า

มั้ง”

“คุณชายไม่ควรพูดถึงคุณปู ่ของคุณชายแบบนี้นะขอรับ” 

ลอเรนซ์หันมาจ้องตาเลโอนาร์ด “คุณชายเป็นทายาทที่สืบสายเลือด

โดยตรง ลบหลู่เขาก็เท่ากับลบหลู่ตัวคุณชายเอง”

“เฮอะ! ทายาทผู้สืบสายเลือดสินะ” ใช่แล้ว นี่คือความจริงที่

ไม่มวีนัลบล้างหรอืเปลีย่นแปลงได้ เขากบัปีศาจชัว่ช้าสามานย์ตนนัน้

เป็นสายเลอืดเดียวกัน และต้องแบกรบัภาระอย่างเดยีวกนั เขาเข้าใจ

ดี ด้วยเหตุนี้เขาถึงกลับมาเพื่อแบกรับภาระหน้าที่อันโสมมต่อจาก

บรรพบุรุษ
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แม้ไม่เต็มใจอย่างที่สุด แต่หากไม่กลับมาย�่าเหยียบบ่อโคลน

สกปรกที่นี่ คนในตระกูลของเขาไม่มีทางยอมเลิกรา จะอย่างไรเขา

ก็ถูกขังอยู่ในกรงเหม็นเน่าที่คละคลุ้งด้วยกลิ่นคาวเลือดแห่งนี้ตั้งแต่

แรกอยู่แล้ว

เพื่อนคือคนส�าคัญของเขา เขาจะใช้วิธีแบบของเขาเองเพื่อ

ปกป้องทุกคน

สองปี แม้เป็นเวลาเพียงสั้นๆ แต่ก็นานเพียงพอ ความทรงจ�า

ตลอดสองปีที่ผ่าน เพียงพอให้เขาหวนนึกถึงไปชั่วชีวิต เพียงพอเป็น

ที่พักใจ อยู่เคียงข้างเขาในวันคืนอันโดดเดี่ยวในอนาคต

“คณุชายเลโอนาร์ด?” ลอเรนซ์งนุงง เขานกึว่าเลโอนาร์ดกลบั

มาเพื่อเอาผิดและลงโทษเขา ตอนที่ถูกถามเรื่องเฮ่อฝูซิง เขาเตรียม

ใจรับความตายไว้ด้วยซ�้า

“นับจากวันนี้เป็นต้นไป ผมจะรับช่วงเป็นผู้ปกครองตระกูล 

ชวาร์ซ พวกผู้เฒ่าในสภาผู้อาวุโสเตรียมเกษียณกลับบ้านไปนอนรอ

วันตายได้เลย”

“ว่าไงนะครับ!?” สถานการณ์พลิกเปลี่ยนโดยไม่คาดคิด จน

พ่อบ้านสูงวัยไม่แน่ใจว่าควรกังวลหรือยินดีมากกว่ากัน

“ท�าไม ไม่พอใจ?”

“ตระกูลชวาร์ซเป็นของคุณชายมาแต่แรก การสืบทอด

ต�าแหน่งของคุณชายเป็นสิ่งที่ทุกคนตั้งตารออยู่แล้วขอรับ”

“ดมีาก” มมุปากของเลโอนาร์ดยกขึน้เป็นรอยยิม้เหีย้มเกรยีม 

“ขึน้สูต่�าแหน่งแล้ว กต้็องลงมอืท�าอะไรบ้าง เพือ่พิสจูน์ให้คนภายนอก

ประจักษ์ถึงความสามารถของทายาทชวาร์ซรุ่นใหม่”

“คุณชายหมายความว่า?”

“การขยายอิทธิพลของศาลแห่งการช�าระล้าง เป็นภัยร้าย
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คุกคามตระกูลของพวกเรา” เลโอนาร์ดประกาศกร้าว “ประกาศไป

ยังพันธมิตรทั้งหมด เกณฑ์นักรบและทหารกล้าทุกหมู่เหล่า รวบรวม

ก�าลงัทพั พวกเราต้องโจมตตีอบโต้ กวาดล้างพวกไวต์ไทรแองเกลิให้

ราบคาบ!”

เขาจะเป็นผู้ชะล้างโลกใบนี้ ชะล้างภัยคุกคามของสิ่งมีชีวิต 

เผ่าพันธุ์พิเศษ ชะล้างศัตรูที่อาจเป็นอันตรายต่อเพื่อนของเขา

ลอเรนซ์ชะงักไปชั่วครู่ เขาไม่เคยคิดว่าเลโอนาร์ดจะตัดสินใจ

ท�าอะไรแบบนี ้“คณุชายเลโอนาร์ด การตดัสนิใจครัง้นีบุ้ม่บ่ามเกนิไป

นะขอรับ!”

ประเมินจากสถานการณ์ในเวลานี้ กลุ่มผู ้อาวุโสต้องการ 

ก�าจัดอิทธิพลของตระกูลบาโธรี่ที่ก�าลังแข็งแกร่งข้ึนเร่ือยๆ เร่ือง 

ไวต์ไทรแองเกิลไม่เป็นประเด็นส�าคัญเลยสักนิด ในความเป็นจริง  

ไวต์ไทรแองเกลิเป็นแค่เครือ่งมือปลกุระดม สร้างศตัรูร่วมเพ่ือปลกุเร้า

อุดมการณ์ของคนในเผ่า เป็นกุศโลบายเพื่อแย่งชิงอ�านาจทาง 

การเมือง ตระกูลชวาร์ซไม่เคยคิดจะต่อกรกับพวกมันซึ่งหน้า

“ตลอดเวลาที่ผ่านมา คุณเฝ้ารอให้ผมกลับมาสืบทอดอ�านาจ 

ตอนนี้ความปรารถนาของคุณเป็นจริงแล้ว” เลโอนาร์ดปรายตามอง

ลอเรนซ์ด้วยหางตา “คุณเป็นแค่ข้ารับใช้ พอได้รับค�าสั่งของเจ้านาย 

สิ่งเดียวที่ท�าได้คือปฏิบัติตามอย่างสุดความสามารถ”

พดูจบก็เดินผ่านหน้าลอเรนซ์ไปอย่างไม่แยแส ทิง้อกีฝ่ายไว้ใน

ห้องโถงด้านหน้า ปล่อยให้พ่อบ้านชรารับมือกับปัญหาชวนกลัดกลุ้ม

โดยล�าพัง

ลอเรนซ์กัดฟันแน่น มือก�าหมัดจนเส้นเอ็นปูดโปน

เขารู้ว่าเจ้านายของตนมีแผนการอะไรในใจ เปลือกนอกที ่

ทุกคนเห็นคือเลโอนาร์ดสืบทอดอ�านาจของตระกูล เป็นผู้น�าสมาชิก
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ร่วมเผ่าเพื่อก�าจัดศัตรู แต่ในความเป็นจริง เขาใช้วิธีที่แทบไม่ต่าง

อะไรกับการฆ่าตัวตาย ทิ้งชีวิตตัวเองให้ดับสลายไปพร้อมศัตรู เขา

วางแผนจะใช้วิธีสุดโต่งเพื่อท�าลายตระกูลชวาร์ซ!

ความหวาดวิตกแปรเปลี่ยนเป็นความชิงชัง โทสะนั้นพาน

ลุกลามไปถึงบุคคลอื่น

หากรู้แบบนี้ เขาคงไม่ไว้ชีวิตกากเดนทายาทตระกูลวาคารอย 

ไม่ปล่อยให้กากเดนที่เป็นสายเลือดของตระกูลบาโธรี่หลงเหลืออยู่

แม้แต่คนเดียว ผิดที่เขาเมตตาเคาน์เตสต�่าทรามนางนั้น ผิดที่ความ

ละอายใจเฮงซวยของเขาเอง!

ก้นบึ้งในแววตาของลอเรนซ์พลันปรากฏรังสีอ�ามหิตด�ามืด

ความผิดพลาดต้องแก้ไขอย่างถอนรากถอนโคน โชคดีที่เขา

ยังมีโอกาสแก้ไขความผิดพลาดครั้งนี้...

อากาศที่เจือด้วยไออุ่นปลายฤดูใบไม้ร่วงเปลี่ยนแปลงอย่าง 

ไร้สัญญาณเตือน เพียงชั่วข้ามคืนก็กลายเป็นเหมันต์อันหนาวเหน็บ 

ชาลอมอะคาเดมี่ปกคลุมด้วยหมอกเย็นเยือกหม่นสลัวและอุณหภูมิ

หนาวจัดเสียดกระดูก ไม่ใช่แค่สภาพอากาศ ทุกตารางนิ้วภายใน

โรงเรียนห้อมล้อมด้วยบรรยากาศอ้างว้างเหน็บหนาว

หลังจากฟังรายงานของซามุคาวะจบ สีหน้าของซาบิทันก ็

หม่นลงเล็กน้อย เขายิ้มอย่างเศร้าหมองแล้วพูดว่า “ไม่นึกว่าไอเดีย

แย่ๆ ของเลสลี่จะมีประโยชน์อยู่บ้าง ครั้งนี้ทุกคนสืบพบข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์จริงๆ”

“ครบัผม” ซามคุาวะตอบรบัด้วยความเคารพ “บางเรือ่งผมไม่

ได้อธิบายกับเลสลี่อย่างละเอียด เพราะเกรงว่าจะเกี่ยวโยงถึงเร่ือง

ภายในของตระกูลต่างๆ ข้อเท็จจริงในประวัติศาสตร์ แตกต่างจาก
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สิ่งที่พวกเรารับรู้กันมา”

“วิธีของพวกคุณนับว่าถูกต้องแล้ว แม้ว่าเรื่องของเคาน์เตส 

บาโธรี่จะเป็นโศกนาฏกรรมอันน่าเศร้า แต่นั่นเป็นเร่ืองภายในของ

เผ่าเลือดสีนิล ต้องปล่อยให้พวกเขาจัดการกันเอง”

“ผมแค่เป็นห่วงว่ายิ่งจัดการจะยิ่งแย่ลงนะครับ” ซามุคาวะ

ขมวดคิ้ว “วันรุ่งขึ้นหลังจากการเดินทาง เลโอนาร์ด ชวาร์ซเดินทาง

กลบับ้านประจ�าตระกลูในชตทุท์การ์ทโดยพลการ และสบืทอดอ�านาจ

ในฐานะผู ้น�าของตระกูลชวาร์ซทันที เขารวบรวมก�าลังพลของ

พันธมิตรฝ่ายเหนือ เปิดฉากสงครามกับไวต์ไทรแองเกิล!”

เขาตั้งใจจะรายงานเรื่องนี้กับซาบิทันตั้งแต่คืนแรกที่เดินทาง

ถึงโรงเรียน แต่คืนนั้นซาบิทันไม่อยู่ ผ่านไปถึงห้าวัน กว่าครูใหญ่จะ

เดินทางกลับมา

“ผมเชื่อว่าเลโอนาร์ด ชวาร์ซรู้ดีว่าตัวเองก�าลังท�าอะไรอยู่”  

ซาบิทันถอนใจแผ่วเบา

“ตอนนี้บรรยากาศภายในโรงเรียนตึงเครียดมาก ภายนอก

ก�าลังจับตาดูว่าชาลอมอะคาเดมี่จะด�าเนินรอยตามเส้นทางของ 

ตระกูลชวาร์ซ และประกาศสงครามกบัศาลแห่งการช�าระล้างหรอืไม่ 

นกัเรยีนอวดดหีลายคนร้องแรกแหกกระเชออยากออกนอกโรงเรยีน

เพือ่ ‘สร้างผลงาน’ น�าชือ่เสยีงเกยีรตยิศมาให้ตระกลูของตวัเอง! แต่ 

‘วีรบุรุษ’ น่าหัวร่อพวกนั้น สอบวิชาอาคมพื้นฐานกับไวยากรณ์ภาษา

องักฤษไม่ผ่านด้วยซ�า้! ขนาดเขยีนจดหมายลาตายยงัเขยีนไม่ได้เรือ่ง 

ยังจะดื้อด้านอยากรนหาที่ตาย!”

ซามคุาวะระบายความโกรธเกรีย้วทีอ่ดัอัน้ในใจมาหลายวนัใน

รวดเดียว ก่อนจะถามด้วยน�้าเสียงคาดโทษเล็กน้อย “ท่านควรจะอยู่

ในโรงเรยีนเพือ่เป็นทีพ่ึง่ทางใจให้แก่ทกุคน ช่วงเวลาวกิฤตเช่นตอนนี้ 
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ท่านไปอยู่ที่ไหน”

“ไปเยี่ยมเพื่อนเก่า” ซาบิทันถอนใจยาวอีกครั้ง รอยยิ้ม 

หมองเศร้าปรากฏบนใบหน้า “สถานการณ์ดจูะย�า่แย่ลงเรือ่ยๆ นะเนีย่”

“ท่านยังยิ้มได้อยู่อีก...” ซามุคาวะบ่นงึมง�าอย่างไม่ชอบใจ

เขารู้ดี เพื่อชาลอมอะคาเดม่ี และเพื่อสร้างความสมานฉันท์

ระหว่างเผ่าพันธุ์ทั้งหลายที่มีเรื่องขัดแย้งซึ่งกันและกัน ซาบิทันเดิน

ทางข้ามน�้าข้ามทะเลไปทั่วทุกถิ่นที่ พยายามสุดความสามารถเพื่อ 

เผยแพร่และอธบิายแนวความคดิของเขาให้คนอืน่ๆ เข้าใจ เชดิชแูละ

ธ�ารงไว้ซึ่งสันติภาพอันเป็นเป้าหมายของเขา

เขาคิดมาตลอดว่า ซาบิทันเป็นคนที่งานหนักที่สุด และงานยุ่ง

ที่สุดในชาลอมอะคาเดมี่ ทั้งยังเป็นคนที่หัวรั้นที่สุด และจิตใจดีงาม

ที่สุดในโลกของสิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์พิเศษด้วย

ในเวลาเดียวกันนั้นเขาก็นึกถึงเฮ่อฝูซิง เด็กหนุ่มที่ยินดีทุ่มเท

ทุกสิ่งโดยไม่มีเงื่อนไข เพื่ออุดมการณ์ที่ตนเองยึดมั่น

ช่างโง่เขลา โง่จนคนรอบตัวปวดร้าวในใจ

ซาบิทันยิ้มบาง “ไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะเลวร้ายไปเสียหมดหรอก

นะ”

“หากว่าสถานการณ์เป็นอย่างที่พวกเราเห็นอยู่ตอนนี้ แม้จะ

ยากเยน็แสนเขญ็ แต่อย่างน้อยกย็งัพอมทีางเยยีวยาอยูบ้่าง” ซามคุาวะ

ถอนใจลึก ก่อนจะเอ่ยสิ่งที่ตัวเองกังวลออกมา “ผมรู้สึกว่าเร่ืองนี้มี

บางอย่างไม่ปกติ มีหลายอย่างมากๆ ที่ไม่ปกติ มองเผินๆ เหมือน

เป็นเรือ่งบงัเอญิ แต่สดุท้ายทกุเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้กลบัเชือ่มโยงและ

เกี่ยวพันกัน แต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เหมือนก�าลังผลักให้โลก

เคลื่อนที่ไปสู่ภัยพิบัติครั้งยิ่งใหญ่ที่ไม่มีผู้ใดคาดคะเนถึง”

ซาบิทันฟังอย่างเงียบๆ ท่าทางไม่ประหลาดใจแม้แต่น้อย
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“เซฟอน ผู้สร้างระฆังสยบวิญญาณเมื่อสามร้อยปีก่อน คือ 

อดีตผู้น�าลัทธิไวต์ไทรแองเกิล แต่รูปลักษณ์ภายนอกของเขากลับ

คล้ายคลึงกับอสูรที่ถูกผนึกอย่างมาก” ซามุคาวะกลืนน�้าลาย “อสูร

แห่งความยุติธรรมที่ถูกผนึกไว้ เวลานี้ยังอยู่ในกรงขังหรือไม่ครับ”

“ใช่ ค่ายอาคมอ�าพรางตาที่ปกป้องชาลอมอะคาเดมี่จากโลก

ภายนอก ขับเคล่ือนด้วยการดึงพลังวิญญาณจากอสูรตนนั้น หาก

โรงเรียนของเรายังปลอดภัย ก็แสดงว่าผนึกอยู่ในสภาพสมบูรณ์”  

ซาบิทันเอ่ยด้วยน�้าเสียงเชื่อม่ัน “อีกอย่าง...คุณย่อมรู้ดี หากอสูร 

ตนนั้นหลุดออกสู่โลกภายนอกจริง ก็ไม่มีทางที่จะยืนอยู่ฝ่ายเดียวกับ

มนุษย์”

ซามคุาวะมองหน้าซาบิทนั ลังเลอยู่ครูห่นึง่ก่อนจะตอบว่า “อนั

ที่จริงถามตอนนี้อาจสายเกินไป แต่มีเรื่องหนึ่งที่ผมสงสัยมาตลอด 

รอยแยกของมิติที่ ใช้ผนึกอสูรแห่งความยุติธรรมตนนั้น หรือพูด 

อีกอย่างก็คือต�าแหน่งที่ตั้งของชาลอมอะคาเดมี่ในเวลานี้ ใครเป็น 

คนสร้างขึ้นมากันแน่”

“เพื่อนเก่าที่ส�าคัญมากคนหนึ่งของผม” ซาบิทันตอบด้วย 

รอยยิ้ม “คนที่ผมไปพบเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา”

“เวลาล่วงเลยมาถงึตอนนีแ้ล้ว กย็งัเปิดเผยตวัตนของเขาไม่ได้

เหรอครับ”

ซาบทินัส่ายหน้าน้อยๆ “เขาหลบลีจ้ากโลกภายนอกมาเป็นเวลา

นาน จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ต้องการถูกรบกวน” ยังอยู่ในห้วงนิทราอัน

ยาวนาน ตัดขาดจากโลกภายนอก

เขารูส้กึอจิฉาเธออยูเ่ลก็น้อย คงดีไม่น้อยหากเขาสามารถสลดั

ปัญหาและท้ิงความกังวลทั้งหลายบนโลกไว้เบื้องหลัง ปล่อยตนเอง

ให้จมดิง่สู่ห้วงนทิราอนัยาวนาน ไม่ต้องตืน่ขึน้อีก แต่ความด้ือร้ันในตวั
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ไม่ปล่อยให้เขาท�าแบบนั้น

ซามุคาวะหงุดหงิดขึ้นมาเล็กน้อย “ท่านซาบิทัน ตอนนี้

สถานการณ์เลวร้ายมาก เลวร้ายระดับเดียวกบักมลสนัดานของเลสลี่ 

ทุกอย่างเละเทะแหลกเหลวไปหมดแล้วนะครับ!”

ซาบิทันเอ่ยตอบอย่างใจเย็นว่า “สรุปก็คือ คุณคิดว่าพวกเรา

ควรส่งก�าลังทหารไปรบกับไวต์ไทรแองเกิลอย่างนั้นเหรอ”

ซามุคาวะขยุ้มผมแรงๆ อย่างร้อนใจ “ผมไม่เห็นด้วยกับการ

ส่งนกัเรยีนไปรบ แต่เจ้าหน้าที่ในต�าแหน่งอืน่ รวมถงึศิษย์เก่าทีม่คีวาม

สามารถโดดเด่น บางทีเราน่าจะขอให้พวกเขา—”

จู่ๆ ซาบิทันก็พูดแทรกกลางปล้อง ขัดจังหวะไม่ให้ซามุคาวะ

จบประโยค “คณุคดิว่า ทกุสิง่ทีช่าลอมท�าอยู่ในเวลานีเ้ป็นเรือ่งดงีาม

หรือเลวร้าย?”

“ก็ต้องดีแน่นอนอยู่แล้วครับ!” พวกเขาผนึกอสูรเทวะโบราณ 

ช่วยให้มนุษย์รอดพ้นจากการถูกกวาดล้างเผ่าพันธุ์ 

“ไวต์ไทรแองเกิลก็คิดว่าสิ่งที่ตัวเองท�าถูกต้องเช่นเดียวกัน”  

ซาบิทันยิ้มบาง “แสดงว่าระหว่างเราสองฝ่าย ต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

เป็นฝ่ายผิด”

“หมายความว่า?”

“สิง่ทีพ่วกเรารู ้คอืทกุการกระท�าและการรับรู้ของเราล้วนมีข้อ

จ�ากัด คนที่มีข้อจ�ากัดไม่อาจตัดสินสิ่งใดด้วยความเป็นธรรม มีเพียง

เทพเจ้าที่มีพลังสมบูรณ์พร้อมเท่านั้น ที่สามารถตัดสินคนอ่ืนได้”  

ซาบิทันตอบเสียงแผ่วเบาแต่ขึงขัง “สิ่งที่พวกเราท�าได้คือดิ้นรนต่อสู้

ด้วยก�าลังทั้งหมดที่มี ส�าเร็จหรือล้มเหลวไม่ใช่สิ่งที่เราจะก�าหนดได้”

“แปลว่าท่านต้องการให้พวกเรานั่งรอความตายอยู ่เฉยๆ  

งั้นเหรอ”
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“ไม่ใช่แบบนัน้ ก่อนเราจะเข้าใจเรือ่งทัง้หมดโดยกระจ่าง ควร

มุง่ความสนใจไปทีภ่าระหน้าทีข่องเราเองเสยีก่อน ทีช่าลอมอะคาเดมี่

ยังมีเรื่องมากมายต้องจัดการ มีคนมากมายต้องการความใส่ใจ การ

รบราฆ่าฟันโดยไม่จ�าเป็น ยิง่น้อยยิง่ด ีระหว่างการเดินทางทศันศึกษา 

มือของพวกเราเปื้อนเลือดมากพอแล้ว”

การล่าไวต์ไทรแองเกลิเป็นกจิกรรมทีเ่ลสลีเ่สนอขึน้มาส�าหรบั

ปีนี้ แม้เขาพยายามคัดค้านสุดก�าลัง แต่อีกฝ่ายอิทธิพลแข็งแกร่ง ทั้ง

ยงัหยัง่รากสร้างอ�านาจในชาลอมจนมัน่คง เขาไม่มีทางเลอืกนอกจาก

ยอมอนุมัติให้ชาลอมจัดกิจกรรมโหดเหี้ยมทารุณแบบนั้น

หากสถานการณ์วุน่วายดังทีซ่ามุคาวะพดูจรงิๆ กค็งต้องปล่อย

ให้เป็นไป ก่อนการปฏิวัติครั้งใหญ่จะเริ่มต้น การท�าลายล้างเป็น 

เส้นทางที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง เรื่องทั้งหมดคือเหรียญสองด้าน เมื่อการ

ท�าลายล้างสิ้นสุด ย่อมน�ามาซึ่งชีวิตใหม่

พอเห็นซามุคาวะท�าหน้าเครียด ซาบิทันก็ยิ้มบาง “แม้  เดิน ฝ่า 

หุบ เขา เงา มัจ จุ ราช ก็ไม่ กลัว อัน ตราย ใดๆ”

“หึ! จะบอกว่าไม่กลัวเพราะพระเป็นเจ้าสถิตกับพวกเรา 

งั้นเหรอ ผมไม่ใช่ลูกศิษย์ผู้ศรัทธาหรอกนะ” ซามุคาวะหันมองไป 

นอกหน้าต่าง แล้วพึมพ�ากับตัวเองว่า “หากพระเป็นเจ้ามีอยู่จริง 

พระองค์จะยืนอยู่ฝ่ายไหนนะ”

พวกเขาเป็นฝ่ายธรรมะใช่หรือไม่ หรือแท้จริงแล้วพวกเขาคือ

ชาวอียิปต์ที่กดขี่ชาวอิสราเอล?

วันที่ห้าหลังจากเลโอนาร์ดไปจากโรงเรียน

ข่าวลือเรื่องสถานการณ์ที่พลิกผันในสงครามระหว่างไวต์- 

ไทรแองเกิลกับสิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์พิเศษแพร่สะพัดมาจนถึงชาลอม 
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อะคาเดมี่ แต่ทุกสิ่งในโรงเรียนยังด�าเนินไปตามปกติ ยังต้องไปเข้า

เรียน ทุกคนต่างจัดการเรื่องของตัวเอง พูดคุยและกินข้าวอย่างมี

ความสุข ราวกับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น หรือต่อให้พวกเขารู้ก็เสแสร้ง

แกล้งไม่รู้ เหมือนทุกสิ่งยังสุขสงบ

เวลากลางคืน ภายในคลาสเรียนวิชาอักขระอาคมตะวันตก 

ขั้นสูง ห้องเรียนแบบขั้นบันไดขนาดใหญ่มีนักเรียนนั่งกระจายกัน

บางตา เหนือกระดานด�ามีสมการและอักขระอาคมลึกล�้าเข้าใจยาก

เขียนอยู่เต็มไปหมด อาจารย์เผ่าแฟรี่ผิวขาวเผือดเนียนกระจ่าง ไม่มี

เส้นขนแม้แต่ครึ่งเส้น น�้าเสียงราบเรียบของเขาอธิบายทฤษฎีอัน 

ซับซ้อนไปเรื่อยๆ

ฝูซิงนั่งจดเล็คเชอร์อย่างใจลอย สักพักปากกาในมือพลัน 

หยุดนิ่ง เขาหันไปมองที่นั่งว่างข้างตัว

ตรงนั้นคือที่นั่งประจ�าของเลโอนาร์ด

เด็กหนุ่มถอนใจยาว

แบรดซึง่มาสาย เดินไปยังทีน่ัง่ของตวัเองอย่างเงยีบเชยีบ ร่าง

ล�่าสันหย่อนตัวลงนั่งด้านหลังฝูซิง พอเห็นสีหน้าของเด็กหนุ่มก็เอ่ย

ถามขึ้นว่า “หมอนั่นไม่มาอีกแล้วเหรอ”

“อืม”

“มีใครรู้ไหมว่าเขาหายไปไหน” โมมิจิเอ่ยถามอย่างสงสัย

“กลับบ้านเขาน่ะสิ” ฟลอรัลกระซิบตอบ “คืนนั้นหลังจากกลับ

มา เขาก็ตรงดิ่งกลับชตุทท์การ์ท รับช่วงสืบทอดต�าแหน่งหัวหน้า 

ตระกูลชวาร์ซอย่างเป็นทางการ ห้าวันที่ผ่านมา เลโอนาร์ดสั่ง 

เคลื่อนพลและรวบรวมก�าลังพล มุ่งหน้าสู่สงครามชี้เป็นชี้ตายกับ 

ไวต์ไทรแองเกิล”

“เฉียบขาดและโหดเหี้ยมมาก” ตันจ้วนเอ่ยด้วยสีหน้าขึงขัง 
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“ต้องยอมรับว่าเขาเหมือนกับแฮร์มันน์ ปู่ของเขา”

ฝซูงิขมวดคิว้ ความรูส้กึหม่นเศร้าในใจยิง่หนกัอึง้กว่าตอนแรก

“ฉันคิดว่าเลโอนาร์ดไม่ใช่คนเลวร้ายแบบนั้นหรอกนะ...” ฝูซิง

พึมพ�าเสียงแผ่ว

“ฉนัไม่ได้บอกว่าเขาเป็นคนเลว” ตนัจ้วนยกมอืกอดอก “ค�าพดู

เมื่อก้ีน่ะเป็นค�าชม แฮร์มันน์สร้างคุณูปการที่ยิ่งใหญ่ไว้มากมาย  

ไม่ใช่สิ่งที่คนทั่วไปจะเอื้อมถึงได้หรอกนะ”

“จิตใจเขาอาจจะไม่ด�ามืดเท่าปู่ของเขาก็ได้” แบรดเอ่ยอย่าง

ไม่สบอารมณ์ “เขาแค่อารมณ์ร้าย หน้าบึง้ตลอดศก แล้วกช็อบคดิว่า

ตัวเองเก่ง”

โรคอร์ตซึ่งนั่งแอบกินพุดดิ้งอยู่ข้างๆ ท�าหน้างง “เหมือนนาย

ก�าลังบรรยายนิสัยตัวเองมากกว่านะ บูบู้!”

“หุบปากน่า!”

“แต่ว่า ท�าไมเลโอนาร์ดต้องปิดบงัเรือ่งนีด้้วย” จเูยว่ถามอย่าง

งุนงง “ถึงเราจะแทรกแซงเพื่อเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ไม่ได้ แต่

เขาน่าจะบอกเราก่อน อย่างน้อยพวกเราจะได้เตรียมใจ...” เธอเงียบ

ไปชั่วครู่ ก่อนจะพูดต่อว่า “เตรียมใจเผชิญหน้ากับตอนจบที่น่าเศร้า

แบบนี้”

“บางทเีขาอาจจะพดูไม่ออกกไ็ด้” โมมจิใิช้มอืเท้าคางพลางมอง

ทาเอะฮารุ “ความเป็นจริงบางอย่างไม่ใช่เร่ืองที่จะพูดออกจากปาก

ได้ง่ายๆ” เหมือนเรือ่งทีท่าเอะฮารเุป็นพวกกลายพนัธุ ์เธอเองกอ็ยาก

ปิดเป็นความลับจนถึงที่สุด

“คนทีเ่สยีใจมากทีส่ดุคงเป็นไอแซก เขาคดิมาตลอดว่าตระกลู

ชวาร์ซมีพระคุณต่อเขา และเห็นเลโอนาร์ดเป็นเพื่อน” แบรดพ่นลม

ผ่านจมูก ตาเหลือบมองถุงขนมที่วางอยู่ตรงหน้าโรคอร์ตแวบหนึ่ง 
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ก่อนจะยื่นมือไปคว้ามาการ็องชิ้นหนึ่งโยนใส่ปาก “รู้ความจริงอยู ่

แก่ใจ แต่กลับท�าเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น สวมบทเป็นเพ่ือนได้

หน้าตาเฉย...” จิตใจที่ลึกล�้าเกินหยั่งถึงแบบนั้น ท�าให้เขาขนลุกชัน

ทุกคนไม่พูด ดวงตาทุกคู่สะท้อนแววแห่งความอาวรณ์และ 

โศกเศร้า

ฝูซิงขมวดคิ้ว เขาไม่โทษแบรดที่คิดแบบนั้น เพราะหากมอง

ตามข้อเท็จจรงิกน่็าจะเป็นอย่างนัน้จรงิๆ แต่เขาคดิว่าเลโอนาร์ดไม่ใช่

พวกรู้หน้าไม่รู้ใจ ขบคิดแผนร้ายเพื่อท�าร้ายคนอื่น แต่ชั่วขณะนั้นเขา

คิดไม่ออกเลยว่าจะช่วยพูดเพื่อปกป้องเพื่อนสนิทของตัวเองได้

อย่างไร

บ้าที่สุด! ท�าไมเขาถึงอ่อนแอแบบนี้นะ ถ้าฝีปากเขาคมกริบได้

สักหนึ่งในพันของฟลอรัลก็คงดี

“นี่” จู่ๆ โรคอร์ตก็โพล่งขึ้นขัดจังหวะ “ขอโทษนะ แต่ฉันมี

ค�าถาม”

“อะไร?”

“พวกนายไม่ใช่เลโอนาร์ด แล้วรู้ได้ยังไงว่าเขารู้เร่ืองทั้งหมด

แต่แรก”

“ก็เขาเป็นคนยอมรับเอง” แบรดตอบ

“เขายอมรับว่าเขารู้ แต่พอถึงตอนสุดท้าย พวกเราเองก็ได้รู้

ความจริงเหมือนกันไม่ใช่เหรอ” โรคอร์ตเอียงคอเล็กน้อย ปากอม

ช้อนไว้ ท่าทางเหมือนก�าลังเรียบเรียงความคิดในสมอง “ฉัน

หมายความว่า ในเมื่อพวกเราทุกคนก็รู้แล้วว่าเรื่องเป็นยังไงมายังไง 

แล้วท�าไมเลโอนาร์ดต้องออกมายอมรบัว่าเขารู?้ เขากอ็ยูก่บัพวกเรา

ด้วยไม่ใช่หรือไง เอ่อ ก็คือ...อ๊ะ! ท�าไมด้านล่างไม่มีคาราเมล!”

“พูดบ้าอะไรของนาย อะไรข้างล่างไม่มีคาราเมล” ตันจ้วน
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ขมวดคิ้ว

จูเยว่ที่นั่งอยู่ข้างๆ แอบยิ้มมุมปาก

ฝูซิงรู้สึกว่า ยิ่งคิด เรื่องนี้ยิ่งไม่ปกติ

ค�าพูดลอยๆ ของโรคอร์ตเตือนให้เขาตระหนักถึงความจริง

เรื่องหนึ่ง

เลโอนาร์ดยอมรบัว่าเขารูเ้รือ่ง แต่ประเดน็ส�าคญัอยูท่ี ่เขารูเ้รือ่ง

ตั้งแต่เมื่อไหร่

“ถ้าเลโอนาร์ดเพิ่งรู้ความจริงหลังจากเดินทางย้อนเวลา ก็

เท่ากับว่าเขาไม่ได้ปิดบังความจริงกับพวกเรา” สิ่งที่เขาแสดงออก 

กับทุกคน และการคอยดูแลใส่ใจความเป็นอยู่ของไอแซก ล้วนเป็น 

การกระท�าที่ออกมาจากใจจริง

เลโอนาร์ดยอมรับว่าเขารู้ความจริง แต่ไม่ได้บอกว่ารู้ตั้งแต่

ตอนไหน บางทหีลังจากเดินทางย้อนเวลาแล้ว เลโอนาร์ดอาจรูข้้อมลู

อะไรบางอย่างก่อนหน้าคนอืน่เลก็น้อย แต่รูม้าเพยีงส่วนเดยีว ไม่ได้รู้

ทุกอย่างกระจ่างแจ้งอย่างที่ทุกคนคิด

อีกอย่าง...หากจะพูดกันตามจริง เลโอนาร์ดไม่มีความจ�าเป็น

ต้องลุกขึ้นมาบอกทุกคนว่าเขารู้เรื่องนี้

ทั้งยังเป็นเรื่องที่ชวนให้กระอักกระอ่วน ยากจะเอ่ยปากบอก

ใครแบบนี้อีก

“แต่เขาไม่ยอมพูดอะไรเองนี่” แบรดไม่เห็นด้วย พลางพ่นลม

ออกจมกูอย่างหงดุหงดิ “ในใจคดิอะไรกพ็ดูมาตรงๆ ส!ิ ท�าตวักระมดิ 

กระเมี้ยนเป็นผู้หญิงไปได้”

“ในเมือ่ชายอกสามศอกอย่างคณุแบรดพดูขนาดนีแ้ล้ว” โมมจิิ 

เลิกคิ้ว สายตาเย็นเยียบปรายมองแบรด “ในใจคิดอะไรก็พูดออกมา

สิ ไปสารภาพโน่นเลยไป บอกไปเลยว่านายรักเขาหัวปักหัวป�าจนจะ
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เป็นโรคผมร่วงเป็นหย่อมอยู่แล้ว”

“ใช่แล้วละ บูบู้” ตันจ้วนหัวเราะอย่างมีเลศนัย

“หุบปากน่า!” แบรดสบถออกมาเบาๆ พยายามปรามทุกคน 

ไม่ให้ล้อเขาหนักข้อกว่านี้ จากนั้นก็หันไปมองจูเยว่ด้วยความหวั่นใจ

ดวงหน้างดงามของจเูยว่ระบายด้วยความงนุงงและประหลาด

ใจ “แบรดมีคนที่ชอบแล้วเหรอ”

“เอ่อ...อื้ม” แบรดตอบอยู่ในล�าคอ หน้าก้มงุด

“คนทีแ่บรดชอบ โชคดีมากๆ เลย” จูเยว่เอ่ยอวยพรจากใจจรงิ 

“เขาต้องมีความสุขมากแน่ๆ”

“ฉันยินดีท�าเพื่อคนที่ฉันรัก สุดก�าลังที่ฉันมี” แบรดเงยหน้า 

แล้วพูดด้วยสีหน้าขึงขังเด็ดเดี่ยวว่า “ดังนั้นเธอ—”

ทุกคนกลั้นหายใจ รอดูวินาทีที่ค�าสารภาพรักจะหลุดจากปาก

แบรด ในใจคาดเดากันไปต่างๆ นานาว่าค�าตอบของอีกฝ่ายจะท�าให้

ฝันกลายเป็นจริงสมดังปรารถนา หรือจะท�าลายความฝันพังพินาศ 

เหลือไว้เพียงเงาอันโดดเดี่ยวใต้แสงจันทร์

“ดงันัน้...” แบรดพดูไม่ทนัจบ จเูยว่กถ็ามแทรกอย่างระมดัระวงั 

น�้าเสียงฉายแววลุ้นระทึกอย่างไม่อาจปิดบัง “เธอชอบเลโอนาร์ด 

ใช่ไหม”

แบรดแทบส�าลักลมหายใจตัวเองตาย

“ไม่ใช่สักหน่อย!” เขาปฏิเสธเสียงลั่น นักเรียนที่นั่งอยู่รอบๆ 

พากันหันมามอง อาจารย์ที่ยืนอยู่หน้าโต๊ะเล็คเชอร์หยุดกึก สายตา

คาดโทษน้อยๆ ตวัดมองมาทางแบรด

อะไรน�าพาให้จูเยว่สรุปไปในทิศทางนั้นได้ บ้าบอที่สุด!

“ก็ตอนแรกพวกเราคุยเรื่องเลโอนาร์ดกันอยู่ แล้วจู่ๆ โมมิจิก็

บอกให้เธอไปสารภาพรัก ฉันเลยนึกว่าคนที่อยู่ในบทสนทนาทั้งสอง
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เรื่องเป็นคนเดียวกัน...” จูเยว่ยิ้มบาง ดูกระอักกระอ่วนเล็กน้อย

แบรดถลึงตาจ้องโมมิจิ รังสีอ�ามหิตแผ่ซ่านจากดวงตา

ยัยจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ เขาก่นด่าเบาๆ อยู่ในล�าคอ เห็นได้ชัดว่า

ตอนนี้เขาก�าลังพาลไปทั่ว

โอกาสสารภาพรักอันเหมาะเจาะ ถูกนางเอกในใจเขาท�าลาย

จนปั่นป่วนหมดกระบวนท่า สุดท้ายจึงจบลงอย่างไม่สวยงามนัก

แล้วจู่ๆ ฝูซิงก็ตัดสินใจอย่างเฉียบขาด ไม่สะทกสะท้านเพราะ

ความวุ่นวายของเพื่อนๆ “ฉันจะไปหาเลโอนาร์ด”

“ว่าไงนะ!” ทุกคนตะลึง ท�าไมจู่ๆ ตัดสินใจแบบนี้ได้?

“เลโอนาร์ดชอบเก็บเรื่องทุกอย่างไว้ในใจ แบกความทุกข์ไว้

คนเดยีว ไม่บอกใคร” ฝซูงิพดูเสยีงแผ่ว ตามองไปทางถงุใส่มาการอ็ง 

ที่วางอยู่ตรงหน้าโรคอร์ต “เหมือนเจ้าฮามุ แฮมสเตอร์ที่ฉันเคยเลี้ยง

ไว้ ตอนนั้นมันอัณฑะอักเสบ บวมจนลูกใหญ่เท่ามาการ็อง แต่มัน 

ไม่เคยร้องเลย ทนรบัความเจบ็ปวดไปเงยีบๆ จนสดุท้ายทนบาดแผล 

ไม่ไหวและตายไป”

เลโอนาร์ดก็เหมือนเจ้าฮามุ แบกรับความทุกข์ทรมานไว้เพียง

คนเดียว แบกทุกอย่างไว้จนตัวเองทนไม่ได้

แบรดซึ่งก�าลังถือมาการ็องชิ้นที่สองไว้ในมือ หน้าเปลี่ยนสีใน

ฉับพลัน เขาอยากด่าฝูซิงว่าเปรียบเทียบได้ห่วยแตกเป็นที่สุด แต่พอ

เหน็สีหน้าเจบ็ปวดของอกีฝ่ายแล้ว กจ็�าต้องกลนืความขุน่เคอืงเกบ็ไว้

ในใจก่อน พลางแอบโยนขนมชิ้นเล็กสีน�้าตาลกลับใส่ถุงไปอย่างเดิม

“ถ้าเป็นเรือ่งเข้าใจผดิ ท�าไมเขาไม่ยอมพดู” โมมจิส่ิงเสยีงจิจ๊๊ะ

ในล�าคออย่างไม่ชอบใจ “ท�าไมต้องท�าให้ตัวเองตกอยู่ในสภาพน่า

สงสารแบบนั้นด้วย”

“เขาคิดว่าตัวเองต้องรับผิดชอบสิ่งที่เกิดข้ึน เพราะปู่ของเขา
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เป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมด หรือบางที เขาอาจรู้สึกผิดกับไอแซก  

ดังนั้น...”

“เพ้อเจ้อ” ฟลอรัลพ่นค�าวิจารณ์สั้นๆ แต่เย็นชา

จูเยว่พยักหน้าอย่างเห็นด้วย

“สรปุก็คอื” ฝซูงิประกาศกบัทกุคนด้วยสหีน้าขึงขัง “เลโอนาร์ด

เป็นเพื่อนของพวกเรา ฉันเชื่อใจเขา ฉันจะไปถามเขาตรงๆ ให้รู้ชัด

กันไปข้าง!”

ราวกับแสงแรกของยามเช้าส่องทะลุม่านหมอกขมุกขมัวที่

ปกคลมุอยูโ่ดยรอบ ในทีสุ่ดอารมณ์หมองหม่นทีส่ัง่สมมาตลอดหลาย

วัน ก็หลุดพ้นจากบ่อบึงแห่งความสับสนและขัดแย้ง

พอเห็นฝูซิงที่มีพลังใจเปี่ยมล้น เพื่อนๆ ก็พลอยมีก�าลังใจตาม

ไปด้วย รอยยิ้มบางๆ ระบายทั่วใบหน้าของทุกคนโดยไม่รู้ตัว

“ให้ฉันไปด้วยไหม” แบรดหาวหวอด “ขลุกอยู่แต่ในโรงเรียน

น่าเบื่อจะตาย”

“บตัรเครดติของเลสลีย่งัอยูก่บัฉนันะ” มมุปากของเอม็เมอรลัด์ 

ยกขึ้นน้อยๆ อย่างมีเลศนัย “บางทีพวกเราอาจจะไปเยอรมันด้วยกัน 

แอบจัดทริปเล็กๆ ช่วงสุดสัปดาห์”

“รายงานมิดเทอมที่ต้องส่งจันทร์หน้า พวกนายท�าแล้วเหรอ” 

ตันจ้วนเอ่ยเตือนเสียงเย็น “รายงานสิบหน้าเร่ืองอาคมเยียวยา

บาดแผล และสมการค�านวณปริมาณการไหลเวียนของพลังอาคม”

คล้ายว่าอาจารย์ของแต่ละสาขาวิชาพร้อมใจกันเพิ่มปริมาณ

การบ้านจนถล่มทลาย เพื่อป้องกันไม่ให้เหล่านักเรียนสนใจ

สถานการณ์ของโลกภายนอกมากเกินไป

“ท�าเสร็จตั้งนานแล้ว” เอ็มเมอรัลด์ยิ้มอย่างเจ้าเล่ห์

“ฉันไม่ได้หมายถึงรายงานของนายคนเดียว” ตันจ้วนเอ่ยด้วย
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รอยยิ้มสะใจ “ฉันจ�าได้ว่าเมื่อเช้านายยังอวดกับฉันอยู่เลย ว่าธุรกิจ 

‘รับจ้างท�าการบ้าน’ ก�าลังไปได้สวย เปิดรับออร์เดอร์แค่เดี๋ยวเดียว 

ก็มีคนสั่งท�าตั้งสิบกว่าชุด”

เอ็มเมอรัลด์แอบสบถออกมาเบาๆ สีหน้างุ่นง่านเหมือนคน

ขว้างหินทับเท้าตัวเอง

“ไม่เป็นไรหรอก ขอบคุณทุกคนมากนะ” ฝูซิงมองทุกคนด้วย

แววตาตื้นตัน “ฉันคิดว่ามีคนหนึ่งที่เหมาะสมกับหน้าที่นี้มากๆ เขา 

น่าจะมีเรื่องอยากคุยกับเลโอนาร์ดตามล�าพัง”


