
Chapter 1 
คนบางคน 

ตัวเลขอายุยิ่งเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ 
ความโง่เขลายิ่งเติบโตมากขึ้นเท่านั้น



เดือนสิงหาคม กลางฤดูร้อน

แสงตะวันร้อนแรงแผดเผาแม้ในยามเช้าตรู่

เหล่าปีศาจเดินทางมาโลกมนุษย์และได้พบเฟิงผิงหลัน 

อกีครัง้ จากวนันัน้ถงึวนันี ้ผ่านมาสีเ่ดอืนแล้ว หลายเดอืนทีผ่่านมา 

พวกเขาเดินทางกลับโลกปีศาจหลายครั้ง แต่ผ่านไปไม่กี่สัปดาห์

ก็ย้อนกลับมาโลกมนุษย์อีก

ครั้งนี้ พวกเขาเดินทางกลับมากลางฤดูร้อนอันโหดร้าย 

พอดิบพอดี

คฤหาสน์สีขาวเหนือเนินเขาโอบล้อมด้วยไอร้อนเหนียวชื้น 

บ้านที่เคยเงียบสงบ วันนี้อื้ออึงด้วยเสียงบ่นระงมอย่างหงุดหงิด

“เครื่องบ้านี่ไร้ประโยชน์สิ้นดี!” มอร์ริสจิ้มปุ่มบนพัดลม

อย่างเดือดดาล “ในเมื่อพ่นหิมะไม่ได้ จะพิมพ์ลายเป็นรูปเกล็ด

หิมะเพื่อ...!?”

“ปุ่มชักโครกบิเดร์ก็มีรูปก้น แต่กดแล้วไม่ได้พ่นก้นออกมา

ซะหน่อย” ฉงหลงตอบอย่างไม่สบอารมณ์ แม้ว่าเขาเองกร็ูส้กึร้อน

พอกัน “นายเป็นปีศาจธาตุไฟไม่ใช่เรอะ ท�าไมถึงกลัวร้อน”

เหล่าปีศาจนัง่รวมตวัอยู่ในห้องรบัแขก พดัลมไฟฟ้าสามตวั

ในบ้านเปิดจ่อโซฟา แต่ลมเย็นอ่อนระโหยไร้เรี่ยวแรงเกินจะ 
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ต่อต้านอากาศอันร้อนระอุ

“ร้อนอย่างเดียวยังพอทน แต่ฉันไม่ชอบที่มันชื้นๆ เหนียว

เหนอะหนะแบบนี้”

“ใช่เลย” ไป่เหลียวหาวอย่างเกียจคร้าน แล้วหันไปมอง 

ตงย่าที่นั่งอยู่ด้านข้าง “ถ้าต้องเหนียวเหนอะหนะไปทั้งตัวแบบนี้ 

ฉันขอใช้วิธีอื่นดีกว่า”

ตงย่ายิม้บาง “เยีย่มเลย ช่วงก่อนมีพายฝุนฟ้าคะนอง โคลน

กบัขยะท�าท่อตนัหมดเลย นายไปช่วยฉนัท�าความสะอาดท่อหน่อย

แล้วกัน รับรองทั้งเหนียวชื้นทั้งเหม็นคาว”

หลังจากนั้นหันไปหามอร์ริสแล้วพูดว่า “ถ้าร้อนก็ใช้อันนี้” 

พูดจบก็ก้มลงเปิดลิ้นชักใต้โต๊ะน�้าชา หยิบพัดกระดาษที่ได้จาก

แคมเปญหาเสียงเลือกตั้งเมื่อนานมาแล้ว ยื่นให้มอร์ริส

มอร์รสิมองชายวยักลางคนหน้ามนัเยิม้ทีก่�าลังยิม้แป้นแล้น 

อยู่บนหน้าพัด อารมณ์หงุดหงิดยิ่งเพิ่มขึ้นอีกหลายระดับ ถึงกับ

เสกบอลเพลิงขึ้นมาเผาพัดอันนั้นไหม้เป็นจุณในพริบตา

“ท�าไมไม่เปิดแอร์” มอร์ริสชี้ไปทางไซเมิร์ฟ “ดูไซเมิร์ฟสิ 

ขนาดนัง่อ่านหนงัสอือยูเ่ฉยๆ ยงัร้อนจนหน้าแดงฉ่า เหงือ่ไหลเตม็

หน้า หายใจหอบแล้วเนี่ย!”

พอถูกเรียกชื่อ ไซเมิร์ฟถึงกับสะดุ้งโหยง รีบเอาหนังสือที่

ถืออยู ่ในมือซ่อนด้านหลังโดยอัตโนมัติ ตามองเล่ิกล่ักอย่าง 

ตื่นตระหนก ก่อนจะหัวเราะแห้งๆ 

“...ฉันว่าเขาร้อนเพราะอย่างอื่นนะ” ฉงหลงพูด

ตงย่ามองมอร์ริสอย่างไม่ชอบใจ “ห้ามเปิดแอร์ ค่าไฟแพง

มาก”
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“แต่ก่อนยังเปิดได้เลย”

“แต่ก่อนมค่ีาเช่าจากไห่ถงักบัเงนิรางวลัภารกจิ ตอนนี้ไม่มี

แล้ว” ตงย่าถอนใจยาว “เดี๋ยวนี้เงินหายากนะ”

มอร์รสิพดูไม่ออกไปช่ัวขณะ สมยัก่อนตอนมาถงึโลกมนุษย์

ใหม่ๆ พวกเขาพยายามหาเงินด้วยวิธีแบบมนุษย์ธรรมดา เป็น

ความทรงจ�าที่ไม่น่าอภิรมย์เท่าไรนัก

“ไม่เป็นไรหรอกน่า เปิดแอร์ตามสบายเลย เด๋ียวเปิดเทอม

ผมท�างานติวเตอร์ไม่กี่วันก็หาเงินมาโปะได้แล้ว” เฟิงผิงหลันพูด

ยิ้มๆ พลางลุกไปหยิบรีโมตแอร์

“ไม่ต้อง นายนั่งเลย” เหล่าปีศาจพูดเป็นเสียงเดียวกัน

เฟิงผิงหลันกลับไปนั่งที่เดิมอย่างว่าง่าย

“เสกลมเย็นๆ ออกมาหน่อยไม่ได้เหรอ” มอร์ริสยังไม่ยอม

แพ้ง่ายๆ “ฉันจ�าได้ว่า แต่ก่อนเวลาอยู่บ้าน นายเคยใช้เวทลม

ระดับต้นปรับอุณหภูมิ แถมยังใช้ตอนตากผ้าด้วย”

“แต่ก่อนมคีนของโรงเรียนเงามดืคอยปกป้อง เพราะงัน้ถงึ

ไม่มีปัญหา ถ้าจะพูดกันตามจริง ตอนนี้พวกเราถือเป็นปีศาจ 

ผู้รุกล�้า ท�าตัวโลว์โปรไฟล์หน่อยจะดีกว่า”

“ท�าไมต้องใช้ชีวิตเหมือนผู้ลี้ภัยเถื่อนแบบนี้ด้วย!”

“ไม่ง้ันอกีเดีย๋วพวกเราไปห้องสมดุ ไม่กไ็ปห้างด้วยกนัไหม 

แต่ก่อนฉันกับตงย่าก็หลบร้อนด้วยวิธีนี้แหละ” เฟิงผิงหลันก้มดู

นาฬิกาข้อมือ “อา...แต่ถ้าไปตอนนี้คงไม่มีที่แล้วละ”

ตงย่าตบไหล่เฟิงผงิหลนัเบาๆ อย่างอ่อนโยน ก่อนจะหนัไป

มองทุกคนด้วยสายตาคาดโทษ

“ดูเหมือนช่วงนี้พวกนายจะสบายเกินไปหน่อยมั้ง ร้อนนิด
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หน่อยกโ็วยวายเสยีใหญ่โต ตโีพยตพีายเกนิเหต ุความร้อนระดบั

แค่นี้ ไม่จ�าเป็นต้องอาศัยตัวช่วยอะไรมาลดอุณหภูมิเลยซัก—”

ระหว่างท่ีตงย่าก�าลงัเทศนาทกุคน จู่ๆ ไป่เหลียวกลุ็กขึน้มา 

กอดเขาจากด้านหลัง ดึงตัวตงย่าลงมานั่งในอ้อมแขน

“อาห์...”

พอได้กอดร่างสีขาวหิมะ ไป่เหลียวก็ถอนใจยาวอย่าง 

อิ่มเอม เสียงชวนให้คิดลึกอย่างไรบอกไม่ถูก

จู่ๆ ทุกคนก็รู้สึกว่าอุณหภูมิในห้องพุ่งสูงขึ้นเล็กน้อย

“เอ่อ ถ้าพวกนายจะใช้ห้องรับแขก ฉันขอตัวกลับห้องนะ

—” มอร์ริสลุกขึ้นอย่างรู้งาน

แต่ไป่เหลียวกลับคว้ามือมอร์ริสไว้ แล้วดึงตัวเขาเข้ามา

มอร์ริสเสียหลักล้มลงบนโซฟา ล�าตัวท่อนบนทับตัวตงย่า

พอดี

“ไอ้หน้าหนอน แก—อาห์!” เสียงสบถของมอร์ริสถูก

แทนที่ด้วยเสียงครางอย่างพึงพอใจ

ภาพเหตุการณ์ตรงหน้าชวนขนลุกอย่างไรบอกไม่ถูก

ไซเมร์ิฟวางหนงัสอืในมอื แล้วกระซบิเสยีงแผ่วอย่างตืน่เต้น 

“ถึงไม่ใช่แนวหลักที่ฉันอ่าน แต่นี่มันเลิศยิ่งกว่านิยายของฉันอีก

นะ”

ตงย่ารีบผลักสองคนนั้นให้ห่างตัวแล้วลุกขึ้นยืน

“นายใช้คาถาลมหนาวเรียกลมให้พัดวนอยู่รอบตัวนาย

ตลอดเวลา เพราะงั้นนายถึงไม่กลัวร้อน แล้วก็ไม่ต้องเปิดแอร์” 

ไป่เหลียวจ้องหน้าตงย่า พลางเปิดเผยกลโกงของอีกฝ่ายด้วย 

รอยยิ้มชั่วร้าย “คนหลอกลวง”
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ตงย่าควบคุมปริมาณลมได้อย่างแม่นย�า ท�าให้ลมแนบติด

ร่างของเขาเพียงคนเดียว คนอื่นต่อให้ยืนอยู่ข้างๆ ก็ไม่มีทาง

สัมผัสได้ถึงลมเย็นที่ห้อมล้อมอยู่ เว้นเสียแต่ว่าแตะโดนตัวตงย่า 

ความเย็นสบายจากคาถาลมหนาวจึงโถมเข้าใส่ในทันใด

“ตงย่า...”

“ไหนบอกว่าต้องโลว์โปรไฟล์ไง”

“เวทลมระดับแค่นี้ ไม่ดึงดูดความสนใจของพวกผู้อัญเชิญ

หรอก” ตงย่าพยายามแก้ต่าง

“ที่นายบอกว่าช่องฟรีซตู้เย็นเสีย เปิดไม่ได้ ก็คงเป็นเรื่อง

โกหกเหมือนกันใช่ไหม”

พอเหน็ทกุคนท�าหน้าขงึขงัเค้นถามตงย่า เฟิงผงิหลันกถ็งึกบั

เผลอยิ้ม

เขาชอบบรรยากาศแบบนี้ที่สุด

ส�าหรับเขากับตงย่า เจ็ดปีท่ีผ่านมา บ้านหลังนี้เงียบเหงา

เกินไปจริงๆ

เฟิงผิงหลันหันไป มองเควตซัลที่นั่งอยู่อีกด้าน 

ทันทีท่ีหนัไป สายตาของเขาพลนัประสานกบันัยน์ตาสีม่วง

ลึกล�้าคู่นั้น

เฟิงผิงหลันส่งยิ้มให้เขาอย่างสดใส

เควตซัลชะงักไปช่ัวครู่ ก่อนจะเบนสายตาไปอีกทางอย่าง

แข็งทื่อเล็กน้อย

เขาไม่เกลียดบรรยากาศแบบนี้ การได้กลับมาเจอเฟิงผิง-

หลันอีกครั้ง กลับมายังคฤหาสน์หลังนี้อีกครั้ง เขารู้สึกยินดีจาก

ก้นบึ้งของหัวใจ
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แต่เขายังไม่ชิน และไม่รู้จะพูดคุยมีปฏิสัมพันธ์กับเฟิงผิง-

หลันอย่างเป็นธรรมชาติได้อย่างไร

สมัยก่อนตอนอยูโ่ลกมนษุย์ ในเวลาส่วนตวั เขาจะพยายาม

ออกไปข้างนอก หาเงือ่นง�าทกุอย่างทีเ่กีย่วข้องกบัองค์ชายชาเคด 

นานๆ สักคร้ังจะนั่งฟังเพลงอยู่ในห้องนอนหรือห้องท�างานของ

ตวัเอง ส�าหรบัตวัเขาในเวลานัน้ การฟังเพลงถอืเป็นความบนัเทงิ

ที่ฟุ้งเฟ้อที่สุดเท่าที่เขาจะมีได้

เวลานี้ เมื่อไม่มีภัยคุกคามจากภายนอก ไม่มีภารกิจต้อง

แบกรับ ไม่มีแรงกดดันจากเวลาอันจ�ากัด เขากลับรู้สึกว่าท�าตัว

ไม่ถูก

ตลอดเวลาที่ผ่านมา เขาไปไหนมาไหนด้วยตัวเองคนเดียว 

แต่ตอนนี้ เขากลับพาตัวเองมานั่งในห้องนั่งเล่นกับทุกคน

เพราะเฟิงผิงหลันอยู่ที่นี่

เควตซัลแอบถอนใจแผ่วเบา

บางที สิ่งที่เขาไม่ชินอาจไม่ใช่การมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบ

ข้าง แต่คือการได้สัมผัสกับความสุข

แต่ไม่เป็นไร เส้นทางข้างหน้าอกียาวไกล เขายงัเหลือเวลา

มากมายเพื่อปรับตัว—

งั้นเหรอ

เสียงค้านแว่วจากส่วนลึกภายในใจ ท�าให้เขาอึ้งไปชั่วครู่

“ไวโอลินคอนแชร์โตของบรามส์1 ใช่ไหมครับ”

เสียงเฟิงผิงหลันขัดจังหวะความคิดของเควตซัลให้หยุดลง

เพียงเท่านั้น

“อะไรนะ”
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เควตซัลเงยหน้า เห็นเฟิงผิงหลันเดินมาอยู่ข้างเขา และ

ก�าลังก้มมองเขาด้วยแววตาแย้มยิ้ม

เฟิงผิงหลันก้มตัวลง มือข้างหนึ่งเอื้อมจับเหนือแขนโซฟา 

วางขนาบข้างฝ่ามือของเควตซัล จากนั้นยกนิ้วชี้ขึ้นมาเคาะกับ 

ที่เท้าแขนเป็นจังหวะ

“เมื่อกี้คุณท�าแบบนี้” เฟิงผิงหลันยิ้มพลางเคาะนิ้วเป็น

จังหวะเหมือนที่เควตซัลท�าเมื่อครู่ “จังหวะเหมือนไวโอลินคอน-

แชร์โตของบรามส์เลย”

“ใช่แล้วละ”

เวลาไม่ได้ฟังเพลง เขามักฮัมเพลงที่เคยฟังอยู่ในหัว จาก

นั้นนิ้วเรียวยาวจะเริ่มเคาะตามจังหวะเพลงอย่างแผ่วเบาจนแทบ

สังเกตไม่เห็น

เขาประหลาดใจเลก็น้อย เพราะเฟิงผงิหลนั ‘เหน็’ บทเพลง

ที่เขาก�าลังบรรเลงอยู่ในหัว

แต่สิ่งที่ท�าให้เขาประหลาดใจกว่านั้นคือ เวลาน้ีฝ่ามือทั้ง

สองที่วางอยู่เหนือแขนโซฟา ขนาดไม่ต่างกันเท่าไหร่แล้ว

เจ็ดปีก่อน ฝ่ามือข้างนั้นเล็กกว่าฝ่ามือเขาถึงหนึ่งวง ตอน

เริ่มฝึกถือดาบใหม่ๆ ต้องใช้สองมือถึงจะจับดาบให้มั่นคงได้

เวลานี ้ฝ่ามอืแบบนี ้ใช้มอืแค่ข้างเดยีวถอืดาบเล่มใหญ่กว่า

เดมิก็น่าจะไม่เป็นปัญหา ดาบเงาทีเ่คยมอบให้เฟิงผงิหลนัตอนนัน้ 

1 คอนแชร์โตส�าหรบัไวโอลนิ ในบนัไดเสยีงด ีโอปสุ 77 ประพันธ์โดยโยฮนัเนส บรามส์ 

คีตกวีและวาทยกรชาวเยอรมัน (Brahms Violin Concerto in D major Op.77) เป็น

บทเพลงที่บรามส์ประพันธ์เพื่ออุทิศให้เพื่อนรักของเขา โยเซฟ โยอาคิม และได้รับการ

ยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสี่บทเพลงไวโอลินคอนแชร์โตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเยอรมนี
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น่าจะท�าให้ใหญ่กว่านั้นสักหน่อย—

ไม่สิ ไม่จ�าเป็นเลย

เพราะเวลานี้ มือนี้ไม่จ�าเป็นต้องถือดาบอีกแล้ว

“เควตซัล?”

เควตซลัเงยหน้ามองต้นเสยีง เหน็เฟิงผงิหลันก�าลังมองเขา 

สีหน้างุนงงเล็กน้อย

และนีก็่เป็นอกีเร่ืองท่ีเควตซัลไม่ชิน เขาไม่ชนิทีต้่องเงยหน้า

เวลามองเฟิงผิงหลัน

“...นายรู้ได้ยังไง” เควตซัลโยนค�าถามเพื่อเบนความสนใจ

ของอีกฝ่าย รวมถึงทิศทางความคิดของเขาเองด้วย

ริมฝีปากของเฟิงผิงหลันเหยียดออกเป็นรอยยิ้มภาคภูมิ 

“เพราะซีดีที่คุณทิ้งไว้ ผมเอามาฟังทุกแผ่นเลย แถมฟังแผ่นละ

หลายรอบด้วย!”

“งั้นเหรอ...”

“เพราะว่า” เฟิงผงิหลนัโน้มตวัลงมาเล็กน้อย “ในสายตาผม 

มีเควตซัลคนเดียว”

ตอนแรกเควตซัลนึกว่าเฟิงผิงหลันพูดจบจะถอยไป แต่ 

อีกฝ่ายกลับโน้มตัวใกล้เข้ามาอีก

เขามองดวงหน้าที่ใกล้เข้ามาทกุขณะ คิว้เริม่ขมวดเลก็น้อย

จนใบหน้าของทั้งสองอยู่ห่างกันแค่หนึ่งฝ่ามือ เฟิงผิงหลัน

ถงึยอมหยดุ เขาจ้องผวิหน้าของเควตซัลด้วยสีหน้าจรงิจัง ก่อนจะ

ถอนใจอย่างชื่นชม

“ว้าว เควตซัลสุดยอดเลย ไม่มีเหงื่อสักหยด—” จากนั้น

ยงัสดูหายใจเตม็ปอดอกีสองเฮอืก “แถมยังตวัหอมมากด้วย ฮ่ีๆๆ”
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“นาย...”

จังหวะนั้นเอง เสียงกริ่งหน้าบ้านก็ดังขึ้น

“ใครกนันะมาเวลานี”้ เฟิงผงิหลนัพดูพลางยดืตวัขึน้ยนืตรง 

แล้วเดินออกไปหน้าบ้าน

เควตซัลมองตามแผ่นหลังของเฟิงผิงหลันที่ก�าลังเดินออก

ไป ความหงุดหงิดแวบหนึ่งพลันผุดขึ้นในใจ จู่ๆ เขาก็รู้สึกพ่ายแพ้

อย่างไม่มีสาเหตุ

“ไห่ถัง โบตั๋น!?” เฟิงผิงหลันมองอาคันตุกะที่ไม่คาดคิด 

แววตาฉายประกายตื่นเต้นและประหลาดใจอย่างที่สุด “หล่ีรุ่ย

ด้วย?”

“ผิงหลัน ไม่เจอกันนานเลยนะ”

“ไม่พบกันนานนะคะ คุณชายผิงหลัน”

หลี่รุ่ยกับโบตั๋นยิ้มกว้าง แต่ไห่ถังยังท�าหน้าบูด

“อืม...”

 หลงัจากเฟิงผงิหลนัฟ้ืนคนืความทรงจ�า กไ็ด้เจอกบัเพือ่นๆ 

ในชมรมศกึษาชมรมและไป๋หลีรุ่่ยหลายต่อหลายครัง้ แต่เน่ืองจาก

ทุกคนภาระรัดตัว แถมยังอยู่กันคนละเมืองคนละประเทศ จึงไม่

อาจเจอกันได้ทุกเมื่อที่ต้องการเหมือนสมัยมัธยม

“เชญิเข้ามาเลยๆ” ตงย่าต้อนรับอย่างกระตอืรอืร้น เพราะ

การปรากฏตัวของพวกไห่ถังช่วยเบี่ยงเบนความสนใจของเหล่า

ปีศาจได้อย่างสมบูรณ์แบบ

“มาท�าอะไรเนี่ย” ฉงหลงมองไห่ถังแล้วพูดอย่างไม่สบ

อารมณ์ “ถูกไล่ออกจากบ้านมาอีกแล้วเรอะ”

ไห่ถังถลึงตาจ้องฉงหลงแล้วท�าเสียงฮึดฮัดอย่างไม่พอใจ 
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โบตั๋นรีบหยิบถุงเก็บความเย็นท่ีมีของยัดไว้จนพองใหญ่ออกมา 

ยื่นให้เหล่าปีศาจด้วยสองมือ

“นี่อะไร”

“ของขวัญเยี่ยมบ้านจากฉันกับไป๋หลี่รุ่ย”

ฉงหลงแกะเปิดถุงฟอยล์ ในนั้นมีนมสด ไอศกรีม และ

อาหารโปรดของปีศาจตนอื่น

“ถ้ามีของฝากแบบนี้ มาเยี่ยมบ่อยๆ ก็ได้”

“ช่างเป็นเจ้าบ้านที่ใจกว้างขยันต้อนรับแขกเหลือเกินนะ” 

ไห่ถงัเหลอืกตาอย่างเหลอือด จากนัน้ถามเสยีงแขง็อย่างหงดุหงดิ

ว่า “ท�าไมบ้านพวกนายไม่เปิดแอร์”

“ค่าไฟแพงมาก” ฉงหลงตอบพลางหันไปมองตงย่าด้วย 

แววตาโกรธขึ้ง

“ผ่านมาหลายปีขนาดนีแ้ล้ว ท�าไมพวกนายยงัสิน้ไร้ไม้ตอก

เหมือนเดิมอยู่อีก”

“พวกเราไม่เหมือนนายนี่ ใช้เงินเท่าไหร่ ขนหน้าแข้งก็ 

ไม่ร่วง” ฉงหลงบิดเปิดฝาขวดนมสดแล้วยกดื่มอย่างอิ่มเอม

ไห่ถังขมวดคิ้ว สีหน้าเอือมระอาเล็กน้อย

“ค่าไฟฉันจ่ายให้เอง เปิดแอร์เถอะ” ไป๋หลี่รุ่ยพูด “ถือว่า

เป็นของฝากจากฉันก็แล้วกัน”

“อา...ให้แขกช่วยจ่ายแบบนี้ เกรงใจแย่—” ถึงปากพูด 

แบบนี้ แต่มือตงย่าก็ยื่นออกไปรับเงินอย่างคล่องแคล่ว

มอร์ริสคว้ารีโมตมาอย่างกระเหี้ยนกระหือรือ กดปุ่มเปิด

ในทันใด

เสียงปิ๊บจากปุ่มเปิดแอร์ ประหนึ่งระฆังสวรรค์
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“ท�าไมจู่ๆ หลี่รุ่ยกับไห่ถังถึงมาด้วยกันได้ล่ะ” เฟิงผิงหลัน

สงสัย เพราะไม่ปกติเท่าไหร่ที่คู่นี้จะโผล่มาด้วยกัน

“อนัทีจ่รงิ พวกเรามเีรือ่งอยากขอให้ช่วย—” ไป๋หล่ีรุย่เริม่

เล่า ท่าทางเกรงใจมาก เขาเหล่มองไห่ถังแวบหนึ่งก่อนจะพูดต่อ 

“ถ้าจะโทษ คงต้องโทษฉันที่ประเมินระดับสติปัญญาของหมอนี่

สูงไป”

“จะให้พวกเราช่วยอะไรเหรอ—อย่าบอกนะว่าเจ้านี่เรียน

มหา’ลัยไม่รอดเลยมาขอความช่วยเหลือจากพวกเรา? แบบน้ัน 

ไม่ไหวหรอก!”

ไห่ถังหันไปถลึงตาจ้องมอร์ริสอย่างโกรธๆ “ฉันมีปัญญา

เรยีนจนจบหรอกน่า ไม่มปัีญหาอะไรซะหน่อย! แค่หน่วยกติไม่พอ

เลยต้องเลื่อนวันจบนิดหน่อย! แค่เลื่อนวันจบน่ะ เข้าใจไหม!”

“มอร์ริส ท�าไมพูดจาดูถูกเขาแบบนั้นล่ะ” จู่ๆ ฉงหลงก็พูด

ขึ้นมา

ไห่ถังหันไปมองฉงหลงอย่างซึ้งใจ แต่แล้วร่างสีฟ้าก็พูดต่อ 

“เดี๋ยวนี้จะสอบเข้าหรือเรียนจบ อาศัยเงินก็แก้ปัญหาได้หมด

แหละ ฉันเชื่อมั่นเต็มร้อยในก�าลังทรัพย์ของครอบครัวไห่ถัง”

“จะว่าไปก็ถูกนะ”

“บอกแล้วไงว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้! หุบปากเถอะน่า!”

ไป๋หลี่รุ่ยอธิบายต่อด้วยรอยยิ้มฝืดเฝื่อน “เรื่องที่จะให้พวก

นายช่วย ไม่เกี่ยวกับเรื่องเรียน แต่เกี่ยวกับเรื่องเงิน” เขาถอนใจ 

“ถ้าให้อธิบายแบบสั้นๆ ก็คือ ฉันกับไห่ถังร่วมทุนกันท�าโปรเจ็กต์

พัฒนารีสอร์ต แต่ตอนนี้พวกเรามีปัญหานิดหน่อย”

ทุกคนคาดไม่ถึงว่าปัญหาจะเป็นเรื่องนี้
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“ตอนขอเขาเป็นหุ้นส่วน นายเมาหรือเปล่า หรือนายไม่มี

เพื่อนคนอื่นแล้วจริงๆ”

“ถ้าเงินเหลอืเยอะขนาดนัน้ เอาไปช่วยคนทีข่าดแคลนจรงิๆ 

ดีกว่า เช่นพวกเราเป็นต้น” ฉงหลงแนะน�าด้วยสีหน้าจริงจัง

“ฉนัเป็นคนเสนอโปรเจก็ต์นีเ้อง” ไห่ถงัพดู แล้วอธิบายเรือ่ง

ราวทั้งหมด “คนในตระกูลต้องการให้ฉันสร้างธุรกิจของตัวเอง 

หาเลี้ยงตัวเองให้ได้ บังเอิญว่าญาติห่างๆ ของฉันอยู่นะงะโนะ 

และมีที่ดินกลางหุบเขาผืนนึง ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมู่บ้าน เพราะ

หมู่บ้านนั้นปัจจุบันเป็นหมู่บ้านร้าง ไม่มีคนอาศัย ฉันคิดว่าที่ดิน

ตรงนั้นน่าจะเอามาพัฒนาได้ เลยชวนหล่ีรุ่ยมาเป็นหุ้นส่วน ซื้อ

ที่ดินทั้งผืน วางแผนจะสร้างเป็นรีสอร์ตเพื่อการท่องเที่ยว”

“คณุชายไห่ถงัวางแผนไว้หมดแล้ว แถมยงัเขยีนแผนธรุกจิ

เล่มหนามากเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วย หมู่บ้านนั้นมีต�านานเทพ 

ยะโต2 และดาบโบราณท่ีตั้งบูชาไว้ในศาลเจ้าชินโตตรงน้ันก็มี

ประวตัยิาวนานนบัร้อยปี คณุชายไห่ถังคดิว่าเราสามารถใช้เรือ่งราว

เหล่านีเ้ป็นจดุขาย สร้างพพิธิภณัฑ์ วางจ�าหน่ายสินค้าของทีร่ะลึก 

และท�าแพ็กเกจทัวร์ส�าหรับท่องเท่ียวได้” โบตั๋นอดไม่ได้ที่จะพูด

แทรก ความภูมิใจฉายชัดในน�้าเสียง “คุณชายไห่ถัง...เก่งมาก

จริงๆ”

เฟิงผงิหลนัมองโบต๋ัน ใบหน้าของเธอเกล่ือนยิม้ แต่รอยยิม้

2 หรือภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า 夜刀神/夜刀の神 (ยะโตโนะคามิ) โดย 夜 (ยะ) หมายถึง 

ยามค�่าคืน, 刀 (โต) หมายถึง ดาบ และ 神 (คามิ) หมายถึง เทพ รวมกันแล้ว 

ความหมายคือ ‘เทพดาบรัตติกาล’ เป็นเทพในต�านานพื้นบ้านของญี่ปุ่น ลักษณะเป็น 

งูมีเขายาวแหลมคม
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นั้นคล้ายแฝงด้วยความหมองเศร้าอยู่บางส่วน

“ไม่ขนาดนั้นหรอก...” ไห่ถังตอบอายๆ

“นายก็บ้าบิ่นใช่ย่อย เขาเสนอมาก็ตอบรับเลยเนี่ยนะ”  

มอร์ริสพูดพลางหันไปมองไป๋หลี่รุ่ย

ไป๋หลีรุ่ย่ยิม้เฝ่ือน “หลงัจากนีฉ้นัต้องรบัช่วงต่อกจิการของ

ครอบครัว เพราะงั้นฉันต้องสร้างผลงาน สร้างบารมีให้เป็นที่

เคารพนับถือ ไอเดียของไห่ถังมีโอกาสส�าเร็จสูงมาก จังหวะเวลา

ก็ประจวบเหมาะ”

ไซเมิร์ฟหลุดเสียงกรีดร้องด้วยความตื่นเต้น

เธอชอบบทสนทนาแบบนี้เป็นท่ีสุด อย่างกับท่านประธาน

เจ้าของเครือบริษัทยักษ์ใหญ่ในนิยายที่เธออ่าน!

“ฟังดูราบรื่นดีนี่นา งั้นเรื่องที่อยากให้พวกเราช่วยคืออะไร

ล่ะ”

“ที่ดินผืนนั้น...มีปัญหานิดหน่อย” ไป๋หล่ีรุ่ยกระแอมเสียง

เบา แล้วเหลอืบมองไห่ถงัด้วยหางตา “ก่อนเจ้าน่ันจะซือ้ทีด่นิ ไม่ได้

ตรวจสอบดใูห้ด ีผลปรากฏคอืคนงานในไซต์ก่อสร้างเจอส่ิงเร้นลับ 

แถมไม่ใช่แค่ครั้งเดียวด้วย!”

“ฉันเช็กแล้วนะ! แต่ตอนฉันไปส�ารวจ ไม่เจอร่องรอยพลัง

ปีศาจแม้แต่นิดเดียว” ไห่ถังอธิบาย

หมู่บ้านร้างที่พวกเขาซื้อมา มีเรื่องเล่าลือว่าสมัยโบราณ

เกิดเหตุเทพยะโตออกอาละวาด

ข้อมูลจากบันทึกประวัติศาสตร์ท้องถิ่นระบุว่า คืนหน่ึงใน

เทศกาลโอบง3 เมื่อหลายร้อยปีก่อน เกิดเหตุปีศาจบุกจู่โจม

หมูบ้่าน สร้างความเสยีหายในวงกว้าง มผีูเ้สียชวีติจ�านวนไม่น้อย
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“แต่ฉันคิดว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยก่อนโน้น 

เผลอๆ อาจเป็นแค่ภยัธรรมชาต ิแต่พวกชาวบ้านเอาไปเสรมิแต่ง

จนกลายเป็นต�านานเร่ืองเหนือธรรมชาติ อีกอย่าง...จากบันทึก

ของสมาคมฯ ช่วงเกือบร้อยปีที่ผ่านมา ไม่มีปีศาจปรากฏตัวใน

พืน้ทีห่มูบ้่านนัน้เลย และไม่เคยเกดิเหตคุนหายสาบสูญหรอืได้รบั

บาดเจ็บอย่างผิดธรรมชาติด้วย หลังจากเกิดเหตุการณ์แปลกๆ 

กับคนงานก่อสร้าง ฉันก็ลงพื้นท่ีตรวจสอบด้วยตัวเอง แต่ตรวจ

ไม่เจอร่องรอยของปีศาจแม้แต่นิดเดียว”

“ไม่แน่ว่าไม่ม ีนายอาจจะตรวจไม่เจอเองกไ็ด้” ฉงหลงแขวะ

อย่างไม่อ้อมค้อม “เรียกคนของสมาคมฯมาจัดการไม่ได้เหรอ”

ไป๋หลีรุ่่ยได้ยนิดงันัน้ กห็นัไปมองไห่ถงัด้วยแววตาคาดโทษ

ไห่ถังอธิบายอย่างกระอักกระอ่วนว่า “ถ้าส่งรายงานถึง 

สมาคมฯตัง้แต่แรกว่าพบร่องรอยของปีศาจในหมูบ้่าน เราสามารถ

เรียกคนของสมาคมฯมาจัดการได้ แต่ต้องจ่ายเงินให้สมาคมฯ

ก้อนหนึ่ง” เขาก้มหน้าต�่าลงเล็กน้อย “แต่ฉันคิดว่าไม่มีปัญหา

อะไรเลยไม่ได้ส่งรายงาน ถ้าเราส่งรายงานไปตอนนี้ นอกจาก

ต้องหยุดโครงการก่อสร้างรีสอร์ตเป็นการชั่วคราวแล้ว เผลอๆ 

อาจจะถูกสมาคมฯพับเก็บโครงการไปเลย—”

“อา...นายนี่มันโง่จริงๆ” ฉงหลงสรุป

“เราให้สมาคมฯจัดการเรื่องนี้ไม่ได้ เพราะงั้นจะว่าจ้าง 

ผู้อัญเชิญทั่วไปก็ไม่ได้เหมือนกัน เหลือทางออกเดียวคือขอ 

3 เทศกาลร�าลกึถงึผูล่้วงลบัของญีปุ่น่ โดยจะมพีธิกีรรมเซ่นไหว้ดวงวญิญาณบรรพบรุษุ

หรอืผูเ้สยีชวีติ เชือ่กนัว่าในช่วงเวลานัน้ดวงวญิญาณจะสามารถกลบัมาทีโ่ลกมนษุย์เพือ่

เยี่ยมเยียนญาติพี่น้อง
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ความช่วยเหลือจากทุกคนในชมรมศึกษาชมรมกับพวกนาย”

“ถ้าพับปิดโครงการตอนนี้ มูลค่าความเสียหายประมาณ

เท่าไหร่”

ไป๋หลี่รุ่ยระบุตัวเลขออกมาจ�านวนหนึ่ง

ทุกคนอ้าปากค้าง

เงินจ�านวนนี้ พวกเขาเอาไปเปิดแอร์จนโลกมนุษย์เข้าสู่ยุค

น�้าแข็งอีกรอบได้สบายๆ

“ไห่ถัง” มอร์ริสพูดพลางตบบ่าไห่ถังเบาๆ “ดูเหมือนระดับ

ความบรรลัยของปัญหาที่นายก่อ จะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ตามอายุที่

เพิ่มขึ้นนะ”

“หุบปากน่า!”

“ท�าไมต้องไปลงทุนมั่วซั่วหาเรื่องเดือดร้อนเข้าตัว รับช่วง

ต่อกิจการของครอบครัวก็ดีอยู่แล้วนี่?” ฉงหลงสงสัย

เพลิงโทสะของไห่ถังแผ่วมอดลงในฉับพลัน เขาตอบงึมง�า

อยู่ในคอว่า “ฉันไม่อยากถูกตระกูลใหญ่ผูกมัด—”

“ว่าแต่...เรือ่งเร้นลบัทีว่่าคอือะไรเหรอ คนงานเจออะไรเข้า” 

เฟิงผิงหลันถาม

“ตอนแรกทุกอย่างราบรื่นดี แต่หลังจากซ่อมแซมศาล

เจ้าของเทพยะโต ก็เริ่มเกิดเหตุการณ์ประหลาด มีคนเห็นผู้ชาย

สวมชุดโบราณเดินไปเดินมาอยู่ในหมู่บ้าน พอเข้าไปใกล้ ชาย 

คนนั้นก็ชักดาบออกมาจู่โจม คนงานพากันบอกว่าเทพยะโตออก

อาละวาด”

“ไหนบอกว่าไม่มีใครบาดเจ็บไง”

“ใช่ คนงานทีถ่กูท�าร้ายบอกว่าถกูดาบฟัน แต่ไม่มบีาดแผล” 
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ไป๋หลี่รุ่ยถอนหายใจ “พวกเราส่งตัวคนงานไปตรวจร่างกายที ่

โรงพยาบาล ผลคือสุขภาพแข็งแรงปกติดีทุกอย่าง ไม่มีอาการ

ผิดปกติใดๆ เลย แต่พวกเขาบอกว่าจุดที่ถูกดาบฟันรู้สึกไม่ปกติ 

และไม่ยอมท�างานต่อ”

“เป็นไปได้ไหมว่าพวกเขารู้สึกไม่สบายจริงๆ”

ไห่ถังส่ายหน้า “ฉันลองเช็กดูแล้ว ร่างกายของคนงาน 

กลุม่นัน้ไม่มร่ีองรอยของพลงัปีศาจหรืออาคมอะไรเลย แถมมอียู่

คนหนึง่ท่ีบอกว่าหลงัจากถกูโจมต ีแผ่นหลังของเขารูสึ้กแปลกไป

จากปกติ แต่เพื่อนคนงานที่ไปด้วยกันบอกว่า ตอนเกิดเหตุ เทพ

ยะโตปรากฏตัวและหายวับไปโดยไม่ได้ชักดาบด้วยซ�้า หมอบอก

ว่าน่าจะเป็นอาการ PDF แบบอ่อนๆ”

ทุกคนพากันท�าหน้างง

“เอ่อ นายหมายถึง PTSD4 หรือเปล่า” เฟิงผิงหลันพยายาม

ช่วยแก้อย่างอ้อมๆ

“น่าจะใช่นะ ประมาณเดียวกันแหละ”

ไม่ ต่างกันเยอะเลย—

“เรื่องเร้นลับที่นายพูดถึงมีเท่านี้เองเหรอ”

ฉงหลงฟังแล้วไม่ชอบใจเท่าไหร่ เขานึกว่าจะมีเหตุการณ์

อะไรน่าตื่นเต้นดูท้าทายกว่านี้ แต่เรื่องน้ีฟังแล้วน่าจะเป็นแค่ 

ภาพหลอนอะไรแบบนั้นมากกว่า น่าเบื่อชะมัด

“ไหนๆ จะเปิดเป็นรีสอร์ตท่องเที่ยวอยู่แล้ว ก็เอาเรื่อง

4 Post-Traumatic Stress Disorder สภาวะป่วยทางจิตใจเมื่อเผชิญกับเหตุกระทบ

กระเทือนจิตใจร้ายแรง
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วญิญาณเทพยะโตออกอาละวาดเป็นไฮไลต์จุดท่องเทีย่วไปเลยสิ 

เหมอืนล่องเรอืดปูลาวาฬไง พานกัท่องเทีย่วไปสมัผสัประสบการณ์

ด้วยตัวเอง”

“มนัง่ายแบบนัน้ซะที่ไหนเล่า!” ไห่ถงัพดูต่อ “ตอนนีย้งัไม่มี

ใครบาดเจ็บ แต่ไม่ได้แปลว่าปล่อยทิ้งไว้จะไม่เกิดอะไรข้ึน อีก

อย่าง...สาเหตุที่พวกเรากังวลมาก เพราะคนงานไม่ได้โดนผู้ชาย

ใส่ชุดโบราณไล่ท�าร้ายแค่อย่างเดียว”

“งั้นมีเรื่องอะไรอีกล่ะ” ฉงหลงท่าทางไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่ 

“หรือพวกเขาถูกผู้ชายที่ไม่ได้ใส่ชุดโบราณไล่ท�าร้ายด้วย”

แบบนั้นน่าจะเป็นพวกโรคจิตมากกว่านะ—

“ไม่ใช่สักหน่อย!” ไห่ถังพูดพลางเหลือบมองเควตซัลที่นั่ง

อยูม่มุห้อง แล้วพดูต่อว่า “พวกเขาเหน็งยูกัษ์ เป็นงยูกัษ์ทีม่ปีีกขน

นกสีเทา”

“แล้วก็มีสายฟ้าจ�านวนนับไม่ถ้วนแลบแปลบปลาบไปทั่ว

เลย” ไป๋หลี่รุ่ยเสริม

ทันทีที่พูดจบ ทั้งห้องพลันตกอยู่ในความเงียบ สายตาของ

ทุกคนไปรวมอยู่ที่เควตซัลโดยอัตโนมัติ

มิน่า ไป๋หลี่รุ่ยกับไห่ถังถึงเป็นกังวลขนาดนี้

ถ้าเรื่องพัวพันถึงเผ่างูบิน จะประมาทท�าเหมือนเรื่องเล็ก 

ไม่ได้เป็นอันขาด—

“แสดงว่าเป็นปีศาจเผ่าเดยีวกบัเควตซลัเหรอ” เฟิงผงิหลัน

ท่าทางตื่นเต้นอย่างเห็นได้ชัด

“พวกเราสันนิษฐานว่าอาจมีความเกี่ยวข้อง แต่ไม่พบ 

ร่องรอยกลิน่อายปีศาจในสถานทีเ่กดิเหตุเลย อกีอย่าง...ประเมนิ
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จากสถานการณ์ปัจจบุนั ไม่มผีูอ้ญัเชญิคนไหนทีส่ามารถอญัเชญิ

และควบคุมปีศาจที่แข็งแกร่งขนาดนี้ได้”

“อาจเป็นปีศาจที่หลบหนีมาอยู่โลกมนุษย์ก่อนเหตุฆ่าล้าง

เผ่าพันธุ์ก็ได้”

“หากว่าเป็นปีศาจผู้รุกล�้าที่แข็งแกร่งขนาดนั้นจริง เป็นไป

ไม่ได้ท่ีจะซ่อนตัวบนโลกมนุษย์นานหลายปีขนาดน้ีโดยไม่ถูกจับ

ได้”

“ก่อนหน้านี้สมาคมฯไม่เคยเข้าไปตรวจสอบเหรอ” ตงย่า

ถาม

“ถงึแม้เคยมข่ีาวลอืเรือ่งปีศาจอาละวาด แต่เรือ่งเกดิตัง้แต่

ยุคโบราณ คนท่ีเข้ามาพ�านักอาศัยช่วงร้อยปีที่ผ่านมา ไม่มีใคร

เข้าไปแตะต้องศาลเจ้าตรงนั้น และไม่เคยมีใครบาดเจ็บหรือ 

ได้รับความเสียหายใดๆ เลยด้วย จึงถูกประเมินว่าเป็นแค่ต�านาน

ท้องถิ่น ไม่มีอะไรซับซ้อนมากกว่านั้น ตอนนี้ตัวแปรที่เราไม่รู้มี

เยอะเกินไป พวกเราถึงไม่กล้าบุ่มบ่ามลงมือไปก่อน ต้องมาขอ

ความช่วยเหลอืจากพวกนาย” แล้วไห่ถงักว็กเข้าประเด็นหลักด้วย

น�้าเสียงกราดเกรี้ยว “ตกลงพวกนายจะช่วยหรือไม่ช่วย”

เหล่าปีศาจมองหน้ากัน

“ได้สิ ยังไงพวกเราก็ว่างอยู่แล้ว”

“น่าจะสนุกกว่าหมกตัวอยู่ในบ้าน”

“แต่อากาศแบบนี—้” มอร์รสิมองออกไปนอกหน้าต่าง ไอ

ร้อนที่ลอยขึ้นมาท�าให้ทัศนวิสัยเบื้องหน้าบิดเบี้ยวราวกับคลื่นน�้า

“เขตภูเขาของนะงะโนะอุณหภูมิประมาณยี่สิบกว่า เย็น

สบายมาก” ไป๋หลี่รุ่ยพูด
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“แต่ค่าเดินทาง—” ตงย่ายังกังวล

“แน่นอนว่าพวกเราออกค่าใช้จ่ายให้ทุกอย่าง ถ้างานน้ี

ส�าเร็จราบรื่น จะมีค่าเหนื่อยให้อีกก้อนด้วย”

“พวกเราตกลงรบังานนี”้ ตงย่าดีใจสดุขดี “ถ้าโรงแรมอืน่ๆ 

ของนายมเีหตกุารณ์เหนอืธรรมชาตอิะไรต้องจดัการอกีละก ็พวก

เรายินดีช่วยเต็มที่เลย”

ไป๋หลี่รุ่ยรู้สึกกระอักกระอ่วนเล็กน้อย “เอ่อ ตอนนี้ไม่มี 

แล้วพวกเราก็หวังว่าหลังจากนี้จะไม่มีแล้วด้วย—”

“โอเค” ตงย่ามองไห่ถัง แล้วเอ่ยกับเขาด้วยน�้าเสียงเปี่ยม

ความหวัง “ฉันจะรอชมฝีมือนายนะ”

ไห่ถังรู้สึกเหมือนถูกเหยียบหน้า

พอเฟิงผิงหลันกับเหล่าปีศาจยอมตอบตกลง ไป๋หลี่รุ่ยก็

ถอนใจอย่างโล่งอก แล้วพูดด้วยน�้าเสียงรู้สึกผิดว่า “ขอโทษด้วย

นะ พวกนายอตุส่าห์ฝ่าฟันอปุสรรคมากมายกว่าจะกลบัมาเจอกนั

อีกครั้ง ตอนน้ีควรได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกัน แต่ฉันกลับมารบกวน 

พวกนายแบบนี้”

ตอนแรกเขาอยากขอให้หัวหน้าห้องกบัสมาชกิชมรมศกึษา

ชมรมคนอื่นมาช่วย แต่มีแค่อิวานกับอิกอร์ที่มาได้ คนอื่นติดธุระ

“ถ้าเป็นเรื่องเผ่างูบิน นายขอให้พวกเฟิงผิงหลันจัดการก็

จบเรื่อง มาหาพวกเราท�าไม” หลิ่วอี้เฉินย้อนถามอย่างไม่เข้าใจ 

หลังจากฟังไป๋หลี่รุ่ยอธิบายจนจบ 

“แต่พวกเขาต้องฝ่าฟันอุปสรรคตั้งมากมายกว่าจะกลับมา

เจอกันอกีครัง้ ฉนัไม่อยากรบกวนเวลาทีพ่วกเขาจะได้อยูด้่วยกนั”

พอหลิ่วอี้เฉินได้ยินดังนั้นก็ด่าเขาว่าปัญญาอ่อน และตัด
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สายทิ้งทันที

ไป๋หลี่รุ่ยได้แต่แอบถอนใจอยู่เงียบๆ

หลิ่วอี้เฉินไม่เข้าใจ เพราะช่วงเจ็ดปีที่ผ่านมา ความทรงจ�า

ของเธอก็ถูกผนึกไว้เช่นกัน

เจ็ดปีก่อน เฟิงผิงหลันถูกลบความทรงจ�าเกี่ยวกับตัวเอง

และเหล่าปีศาจ เขาไม่รู้เลยสกันดิว่าตวัเองสญูเสยีอะไรไปบ้าง ดู

เผินๆ เหมือนชีวิตอิสระสุขสบาย ทุกวันผ่านไปอย่างสงบสุข

แต่ในบางครัง้ สหีน้าของเขากลบัว่างเปล่า เหมอืนคนก�าลงั

สับสนและว้าวุ่น

ไป๋หลี่รุ่ยมองออก เฟิงผิงหลันไม่เข้าใจความรู้สึกอ้างว้าง

ว่างเปล่าเหล่านั้น และไม่เข้าใจว่าอารมณ์เหล่าน้ันมาจากที่ไหน 

เกิดขึ้นได้อย่างไร ท�าให้เขารู้สึกสับสนอย่างที่สุด

เฟิงผิงหลันที่เป็นแบบนั้นท�าให้เขาสงสารจับใจ ตอนนี้เขา

และเหล่าปีศาจได้กลับมาเจอกันแล้ว ไป๋หลี่รุ่ยหวังว่าเฟิงผิงหลัน

จะได้เติมเต็มความสุขที่ขาดหายไปตลอดช่วงเจ็ดปีที่ผ่านมา

“ไม่เห็นเป็นไรเลย เกรงใจอะไรเล่า!” เฟิงผงิหลนัตอบด้วย

รอยยิ้ม “เพื่อนกันต้องช่วยกันอยู่แล้ว”

“ประเด็นคือพวกเราว่างมากพอดี”

“ประเด็นคือมีค่าจ้าง”

“ว่าแต่...ที่นะงะโนะมีอะไรให้เที่ยวบ้าง”

“ไปที่เดียวเองเหรอ ฉันอยากเที่ยวที่อื่นด้วย”

“ค่าใช้จ่ายซื้อของที่ระลึกรวมในแพ็กเกจทริปนี้หรือยัง”

ทุกคนคุยกันอย่างสนุกสนาน ฟังแล้วไม่เหมือนไปปฏิบัติ

ภารกิจ เหมือนไปเที่ยวกันมากกว่า
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หลังจากคุยกันไปพักหนึ่ง ทุกคนก็แยกย้ายไปเก็บสัมภาระ

“อ้อใช่ ห้องที่ฉันเคยอยู่ตอนนี้ยังว่างใช่ไหม” ไห่ถังถาม 

ตงย่า “วันนี้ฉันอยากค้างที่นี่ ได้ไหม”

ตงย่าท�าหน้าประหลาดใจเล็กน้อย

“ได้ส ิแต่พวกเราเอาของไปเกบ็ในห้องน้ัน อาจจะรกหน่อย

นะ ขอเวลาเก็บกวาดหน่อย”

“ไม่เป็นไร อยูไ่ด้กพ็อ” ไห่ถงัหันหลงัเดนิน�าโบตัน๋ขึน้ไปบน

ชั้นสอง

หลังจากเหล่าปีศาจแยกย้าย ก็เหลือแค่เฟิงผิงหลันกับ

เควตซัลอยู่ในห้องนั่งเล่น

“ไม่นกึเลยว่าจะได้เจอปีศาจท่ีเป็นเผ่างบูนิเหมอืนเควตซลั!” 

เฟิงผิงหลันค่อนข้างตื่นเต้นกับภารกิจครั้งนี้ “ได้เจอเพื่อนแบบนี้ 

เยี่ยมไปเลย!”

“อืม...”

เผ่าพันธุ์เดียวกัน ไม่ได้แปลว่าเป็นเพื่อน

อีกอย่าง...ระหว่างสงครามครั้งใหญ่เมื่อเจ็ดปีก่อน เขา 

ไม่คิดว่าเผ่างูบินจะนิ่งดูดายไม่แสดงตัว ท้ังยังไม่ถูกจับได้ เขา

สันนิษฐานว่า เผ่างูบินที่ออกอาละวาด อาจไม่ใช่กายเนื้อที่มีชีวิต 

แต่เป็นเพียงความทรงจ�าที่ติดค้างหลงเหลืออยู่บนโลกใบนี้

ดวงวิญญาณของเผ่างูบินแกร่งกล้ามาก ทั้งยังมีอ�านาจจิต

และความยึดมั่นในปณิธานอันแก่กล้า ต�านานเล่าว่า หากชนเผ่า

งูบินละจากโลกนี้ไปด้วยความอาลัยอาวรณ์หรือจิตใจที่ปวดร้าว

อย่างรนุแรง แม้ว่าวญิญาณจะจากโลกนี้ไปแล้ว แต่อารมณ์ยดึตดิ

ไม่ปล่อยวางของเผ่างบูนิตนนัน้จะสงิสถติอยู่ในสิง่ใดสิง่หนึง่ ไม่มี
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วันสูญสลายตลอดนิรันดร์

เป็นที่รู้กันว่าเผ่างูบินใช้ชีวิตอย่างสันโดษ ทั้งยังเก่งกาจ

สามารถด้านการศึก การสละชีพในสนามรบ ไม่ว่าแพ้หรือชนะ 

ล้วนถือเป็นเกียรติภูมิ เพราะเหตุนี้ น้อยครั้งนักที่จะได้เห็นเผ่า 

งูบินตายพร้อมความรู้สึกค้างคาในใจ

สิ่งใดกันที่ท�าให้เผ่างูบินยึดติดไม่ยอมละวางถึงเพียงน้ัน

—

เควตซลัหนัไปมองเฟิงผงิหลนัโดยอตัโนมตั ิอกีฝ่ายยิม้ตอบ

“ที่จริง ผมสงสัยมาตลอดเลยว่าเผ่างูบินตนอื่นเป็นยังไง”

“ท�าไม”

“ผมอยากรู้ว่า ปีศาจเผ่างูบินทั้งแข็งแกร่งทั้งหล่อระเบิด

เหมือนกันหมดเลยหรือเปล่า หรือมีแค่เควตซัลที่เป็นแบบนี้”  

เฟิงผิงหลันหัวเราะคิกคักเหมือนคนบ้าในห้วงรัก “เอ...หรือว่า 

จริงๆ แล้วเควตซัลคือคนที่หน้าตาธรรมดาที่สุดในเผ่างูบิน”

เควตซลัส่งเสยีงหอึอกมาดงัๆ ไม่อาจบอกได้ว่าตอบรบัหรอื

ปฏิเสธ


