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ใครๆ ก็คงอยากเป็นวรีบรุุษกันทัง้นัน้ แต่จะเป็นอย่างไรเมือ่

ต้องเป็นวรีบรุษุแบบอวาลอน

เรื่องมันเริ่มจากราชาและราชินีเอลฟ์มาพบพี่สาวของเขาเพื่อขอ

ความช่วยเหลอืตาม ‘นมิติ’ ว่า เธอจะได้เป็นวรีสตรผีูก้อบกูเ้อเวอร์แลนด์

จากสงครามแย่งชงิ ‘เมลด็พนัธุ์แห่งอกิดราซลิ’ กบัพวกดาร์กเอลฟ์

ส่วนอวาลอนน่ะหรือ? เขาก็อยู่ในนิมิตเช่นกัน และเป็นวีรบุรุษ 

ผู้ช่วยเจ้าหญิงเอลฟ์เลยทีเดียว ฟังดูดีใช่ไหมล่ะ? แต่จะดีกว่านี้มากถ้า

ไม่มคี�าว่า ‘ตาย’ แถมมาด้วย

ใช่ เขาจะตายเพื่อปกป้องเจ้าหญงิเอลฟ์!

อื้อหอื! ชะตากรรมของเดก็หนุม่หน้าเถื่อนผูแ้สนเกรยีนคนนี้ท�าไม

ช่างน่าอนาถขนาดนั้น 

ฤาคราวนี้ คทิซเึนะ อวาลอน จะสิ้นชื่อแล้ว!?

 Sataporn Fantasy

 ส�านักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์

ตดิตามความเคลื่อนไหวของ Sataporn Fantasy

ได้ที่เพจ www.facebook.com/SatapornFantasy



ประวัตินักเขียน

สวัสดีครับทุกๆ ท่าน ในเมื่อนิยายเรื่องนี้เป็นนิยายเรื่องแรกที่ผม

แต่งขึ้นมา ผมก็อยากจะแนะน�าตัวเองให้พวกท่านได้รู้จักกันหน่อย ส�าหรับเด็ก
หนุ่มผมด�า หน้าหล่อ ตาหวาน  คิ้วเข้ม จมูกโด่ง ขนตางอน แต่เตี้ย (หรอืเปล่า) 
คนนี้มชีื่อว่า ศขิรนิ ครบั เรยีกผมสั้นๆ ว่า คณุต้น พี่ต้น น้องต้น หนูต้น บกัต้น 
หรอืต้นเฉยๆ กไ็ด้ครบั นั่นเป็นชื่อเล่นผมเอง   

ต้นคนนี้เป็นเดก็ที่เกดิแถวๆ ชายแดนทางภาคตะวนัออกของประเทศไทย 
พวกท่านคงรูจ้กัจงัหวดัสระแก้วกนัอยูใ่ช่ไหมครบั นั่นแหละบ้านเกดิผมเอง แต่ว่า
ผมไม่ได้โตที่นั่นนะครบั พอผมอายไุด้สกั 5 - 6 ขวบ ผมกย็้ายมาอยู่ที่จงัหวดั
ขอนแก่น แล้วกต็ั้งถิ่นฐานสร้างบ้านสร้างเรอืนอยู่ที่นี่จนถงึปัจจบุนั  ใช่แล้วครบั 
ผมเป็นคนอสีาน ผมเรยีนจบจากโรงเรยีนขอนแก่นวทิยายน ปัจจบุนัปี 2557 นี้ก็
เพิ่งจะอายุได้ 19 ปีกับอีกนิดหน่อย ก�าลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ส�าหรบัส่วนสูงผมน่ะเหรอ แหมๆ อย่างที่บอกครบัผมเพิ่งจะ 19 ปีเอง โอกาสที่
ผมจะสูงขึ้นยงัมอีกีเยอะ (มั้ง) ส่วนน�้าหนกั ผมขอไม่บอกนะครบั เพราะว่าเรื่องนี้
มนัเป็นความลบัระดบัสดุยอด   

เอาละ เรามาเข้าเรื่องกนัเลยดกีว่า นยิาย อวาลอน เรื่องนี้ผมคดิพลอต
ได้ขณะที่ก�าลังเหม่อมองไปบนท้องฟ้าหลังจากถูกการ์ตูนอนิเมะที่ผมติดตามมา
ยาวนานหกัหลงัเอา ไม่ขอบอกนะครบัว่าการ์ตูนเรื่องนั้นมนัหกัหลงัผมยงัไง เอา
เป็นว่าผมก�าลังจิตตกกับฉากจบของการ์ตูนเรื่องนั้นอยู ่ ผมจึงมานั่งลอง
จนิตนาการถงึฉากจบในแบบที่ตวัเองต้องการดู สกัพกัผมกเ็ริ่มคดิได้ว่า ในเมื่อ
เราไม่ชอบฉากจบแบบนั้น แล้วท�าไมเราถึงไม่ลองแต่งเรื่องที่เราเป็นคนก�าหนด
เองขึ้นมาล่ะ เรื่องที่ฉากจบนั้นเราจะเป็นคนก�าหนดมันเอง ผมจึงลองแต่งเรื่อง
ราวที่ผมจะเป็นผู้ก�าหนด  

มาวนัหนึ่งผมได้คยุกบัเพื่อนของผมเกี่ยวกบัเรื่องนี้ เพื่อนผมขอใหผ้มเอา
เรื่องที่ตวัเองแต่งนั้นมาให้เขาอ่านดู แต่ผมไม่ให้เพราะอาย เพื่อนผมเลยบอกว่า
จะแต่งไปท�าไมในเมื่อแต่งแล้วคนอื่นๆ กไ็ม่ได้รบัรู้ได้อ่านมนั นั่นแหละครบั พอ
ผมได้ยินประโยคนั้นจึงตัดสินใจที่จะน�านิยายเรื่องนี้มาถ่ายทอดให้คนอื่นๆ ได้ 
รบัรู้ เพราะเหตนุี้เองนยิายเรื่อง อวาลอน จงึได้ถอืก�าเนดิขึ้นมา  

แหม พูดซะดูยิ่งใหญ่เลยแฮะเรา... 



จากใจนักเขียน

ก่อนอืน่เลยกต้็องขอขอบคณุทกุๆ ท่านนะครับทีช่่วยสนบัสนนุ

และเป็นก�าลงัใจให้ผม จนในที่สดุ อวาลอน ภาคสองกก็ลายเป็นรูปเล่ม

จนได้ 

หลังจากที่ภาคแรก อวาลอนสามารถปราบแวมไพร์โลกอสและ

แย่งทรีนีตี้กลับคืนมาได้...ขออภัยครับ หมายถึงช่วยเหลือทรีนีตี้กลับคืน

มาได้จากการคลมุถงุชน ในภาคสองนี้กจ็ะเป็นอกีหนึ่งวรีกรรมอนัยิ่งใหญ่

ของเขา ชื่อภาคก็บอกเอาไว้ใช่ไหมครับ อวาลอน กับเมล็ดพันธุ์แห่ง 

อกิดราซลิ โอ้ว! เป็นไงครบัฟังดูยิ่งใหญ่ดไีหม 

ภาคนี้จะเป็นภาคที่เราจะได้เห็นการเติบโตของอวาลอนอย่าง

ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นส่วนสูงที่เพิ่มขึ้นมา 0.2 เซนติเมตร ไม่ว่าจะเป็น

อารมณ์ ความรู้สกึ ฝีมอืในการต่อสู้ หรอืแม้กระทั่งความเกรยีน... 

ปรศินาในอดตีที่ในเล่มแรกคดิว่าเฉลยออกมาหมดแล้วกลบัค่อยๆ 

ซับซ้อนยิ่งขึ้น สามปีก่อนนั้นเกิดอะไรขึ้นกับอวาลอนกันแน่ เขาไปเจอ

อะไรมาบ้าง ท�าไมจากเดก็น้อยน่ารกัใสซื่อ (?) ในตอนนั้น ถงึได้กลายมา

เป็นหนุ่มเสื่อมเช่นนี้ได้ 

เอาละครบัอย่าช้าอยูเ่ลย เชญิพบกบัความฮา ความเกรยีน ความ

ดรามา และบทหักมุมที่คาดไม่ถึงกันเลยดีกว่า เพียงแค่ทุกๆ ท่านเปิด

หน้าถดัไปเท่านั้น!!!

...นี่ผมสปอยล์อะไรไปรเึปล่า

 THE APEX PREDATOR







www.satapornbooks.com



“ว้อยยย! นีม่นัเกดิอะไรขึน้กนัแน่เนีย่ ไหนเจ้าวามนับอกว่า

มาเที่ยวไงฟะ แล้วท�าไมถึง...เฮ้ย!!” เด็กหนุ่มร่างยักษ์นามเฟอร์บี้ร้อง 

ขึ้นมา ก่อนจะหลบลูกธนูที่พุ่งเฉยีดหวัเขาไป

“แว้กกก! ตูตายแน่!!!” คราวนี้เป็นเสยีงของเดก็หนุ่มหวัฟูที่บดันี้

อยู่ในร่างกัปปะ เมื่อครู่ถ้าเขาไม่ยกกระดองที่ติดอยู่กลางหลังออกมา

ป้องกนัลูกธนูละก ็บทตวัประกอบของเขาอาจจะต้องจบลงไปแล้วกเ็ป็น

ได้

ใช่แล้ว พวกเขาคอื แอฟโฟร่กบัเฟอร์บี้ 

“ตั้งแต่พวกฉนัเกดิมา ฉนัยงัไม่เคยต่อสูแ้บบนี้มาก่อนเลย” เฟอร์บี้

พูดขึ้นมาอกี ก่อนจะวิ่งไปหาที่หลบหลงัต้นไม้ใกล้ๆ

“สู้?...ฮะๆๆ เฟอร์บี้ นี่เขาไม่เรยีกว่าการต่อสู้แล้ว นี่มนัควรเรยีก

บทนำ�
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ว่าสงครามมากกว่า” แอฟโฟร่บอกขณะยกกระดองขึ้นมาป้องกันลูกธนู

ที่ถาโถมเข้ามาราวกบัห่าฝน

“ท�าไมพวกดาร์กเอลฟ์ถึงเข้ามาโจมตีเอเวอร์แลนด์ ได้ยินมาว่า 

ทั้งสองฝ่ายสงบศึกกันมาหลายร้อยปีแล้วไม่ใช่เรอะ แล้วนี่มันบ้าอะไร  

ฉนัเพิ่งเป็นนกัเรยีนปีหนึ่งเท่านั้นเองนะเว้ยย! ท�าไมต้องมาเจอเหตกุารณ์

บ้าๆ แบบนี้ด้วยเนี่ย” เฟอร์บี้บ่นขณะที่ร่างกายก�าลงัแปรเปลี่ยนเป็นร่าง

ที่แท้จรงิ

“ใช่ไหม...มนัช่างไม่มเีหตผุล!!!” แอฟโฟร่โวยวาย

“องค์ราฟาเอลคาดไว้อยูแ่ล้วถงึได้ส่งข้ามาทีน่ี ่ ไนรอส” บรุุษ 

ผูห้นึ่งเอ่ยขึ้นมา ตอนนี้ในมือของเขาก�าด้ามดาบสีเงินวาวเอาไว้แน่น 

เขาจ้องมองไปยงับรุษุอกีคนที่อยู่เบื้องหน้า

“อ้า แคสเตอร์เอ๋ย รู้ไหมว่าข้าเฝ้ารอเวลานี้มานานแค่ไหน  ตอน

ที่เจ้ากบัพวกเทวทูตที่แสนดเีหล่านั้นร่วมกนัขบัไล่พวกข้า ข้ายงัจ�ามนัได้

แม่น” บุรุษอีกผู้หนึ่งเอ่ยตอบ เขาพูดขึ้นมาด้วยน�้าเสียงสบายๆ พลาง

กระชบัดาบในมอืเช่นกนั เบื้องหลงัของเขามปีีกนกสแีดงขนาดใหญ่ก�าลงั

แผ่สยายถงึสี่ปีก

“แต่องค์ราฟาเอลกน็กึไม่ถงึว่า เกเบรยีลจะส่งพวกเจ้ามากนัถงึห้า

ตน” เทวทตูแคสเตอร์กล่าว ตอนนี้รอบตวัของเขาเตม็ไปด้วยเหล่าผูค้นที่

ก�าลงัใช้อาวธุในมอืฟาดฟันกนั...ไม่ส ิจะเรยีกว่า ‘คน’ กไ็ม่ได้ เพราะว่า

ใบหขูองพวกเขาเหล่านั้นไม่เหมอืนกบัมนษุย์ทั่วไป ใบหทูี่เป็นเอกลกัษณ์

พวกนี้ท�าให้รู้ได้ในทนัทวี่า พวกเขาเหล่านี้เป็นเอลฟ์...

และที่ส�าคัญ เหล่าเอลฟ์ที่ก�าลังต่อสู้กันอยู่...มีสีผิวแตกต่างกัน 

เอลฟ์อกีกลุ่มหนึ่งมผีวิสดี�าปนน�้าตาล พวกนี้เรยีกกนัว่า ดาร์กเอลฟ์ 
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“ไม่นกึว่าดาร์กเอลฟ์จะร่วมมอืกนักบัพวกเทวทตูตกสวรรค์” แคส-

เตอร์พมึพ�า

“หลายๆ อย่างเปลี่ยนไป แคสเตอร์ เป็นธรรมดาที่พวกเขาจะหนั

ไปพึ่งพาพลังที่เหนือกว่า แล้วก็นะ ที่เจ้าบอกว่าพวกข้ามากันห้าตนนั้น 

เจ้ากล่าวผิดแล้ว” เทวทูตปีกสีแดงเว้นช่วงไปนิดหนึ่ง...ส่งผลให้เทวทูต 

แคสเตอร์ต้องเลกิคิ้วสูง “ท่านซารเิอลกท็รงมาที่นี่ด้วยตนเองเช่นกนั” 

เมื่อสิ้นค�ากล่าว เทวทูตแคสเตอร์กต็้องเบกิตาโพลงทนัที

ซารเิอล หนึ่งในอคัรเทวทูตตกสวรรค์ ได้ยนิมาว่าเหล่าเทวทูตตก

สวรรค์ก�าลงัพกัฟื้นอยู่ไม่ใช่เหรอ แล้วท�าไม...

“กรอดดด” แคสเตอร์กดัฟันพร้อมกบัพุ่งทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าทนัท ี

ใช่แล้ว ถ้าซาริเอลมาที่นี่ด้วยละก็ เขาไม่สามารถต่อกรได้แน่ ดังนั้น 

ตอนนี้เขาต้องรบีไปแจ้งข่าวให้องค์ราฟาเอลได้รบัรู้

“อย่าคดิว่าข้าจะปล่อยเจ้าไป แคสเตอร์!!” เทวทูตปีกแดงตะโกน

พร้อมกับพุ่งทะยานเข้าหาร่างของเทวทูตแคสเตอร์แล้วฟันดาบในมือใส่

ทนัท ี“เมลด็พนัธุ์แห่งอกิดราซลิต้องตกเป็นของพวกข้า!!”  

ไนรอสค�ารามพร้อมกบัฟาดดาบใส่เทวทตูแคสเตอร์ที่ก�าลงับนิอยู่

บนท้องฟ้าอกีครั้ง หลงัจากที่ครั้งแรกอกีฝ่ายป้องกนัเอาไว้ได้

“โธ่เว้ยยย!” แคสเตอร์สบถพร้อมกบัเหวี่ยงดาบในมอื    

ในตอนนี้มีอยู่ทางเดียวที่เขาจะสามารถไปบอกองค์ราฟาเอลได้ 

นั่นกค็อืต้องล้มไนรอส หนึ่งในเทวทตูตกสวรรค์ผูท้ี่ได้รบัชื่อว่าเป็นมอืขวา

ของเกเบรยีลผู้นี้ลง

“นึกไม่ถึงจริงๆ ว่าต้องมาเจอกับเทวทูตตกสวรรค์แบบนี้” 

เดก็สาวคนหนึ่งกล่าวขึ้นมา ร่างกายของเธอบดันี้ได้เปลี่ยนมาเป็นร่างของ

ปีศาจครึ่งจิ้งจอก เบื้องหลงัของเธอปรากฏหางสทีองขนาดใหญ่ถงึเก้าหาง



12 อวาลอน กับเมล็ดพันธุ์แห่งอิกดราซิล เล่ม 2

ด้วยกนั

คทิซเึนะ โยวโกะ

“คณุโยวโกะคะ อยู่ๆ กลิ่นเลอืดของวากห็ายไป” เดก็สาวอกีคน

ที่อยู่ข้างๆ เอ่ยขึ้นมา เธอมเีรอืนผมสทีองอร่าม ผวิกายขาวนวล และอยู่

ในชดุสแีดงรดัรูป ใบหน้าของเธอตอนนี้ดูเป็นกงัวลยิ่งนกั

“อย่าเพิ่งวอกแวก ตอนนี้เราต้องมสีมาธจิดจ่ออยูก่บัศตัรูเบื้องหน้า

เท่านั้น” โยวโกะกล่าว

“เทวทตูตกสวรรค์นั้นไม่ใช่ว่าจะรบัมอืกนัได้ง่ายๆ ยิ่งพวกสี่ปีกด้วย

แล้ว” ถงึแม้ว่าโยวโกะจะบอกไปเช่นนั้น แต่ในใจของเธอกลบัร้อนรนเมื่อ

รู้ว่าเดก็หนุ่มผู้เป็นน้องชายของเธอหายตวัไป

“คงต้องรีบๆ จบการต่อสู้นี้ซะแล้ว...ออกมา ดาบเทพอินาริ” 

เมื่อโยวโกะกล่าวจบ ที่มอืขวาของเธอกป็รากฏบางสิ่งที่มรีปูร่างคล้ายดาบ 

ขึ้นมา เป็นดาบคาตานะของชาวญี่ปุ่นในสมัยโบราณ ตัวคมดาบเป็น 

สเีงนิบรสิทุธิ์ ที่ด้ามจบันั้นมผี้าสทีองพนัเอาไว้ ดูจากสภาพแล้ว คาดว่า

ดาบเล่มนี้น่าจะมอีายเุก่าแก่อยู่พอสมควร

“องค์หญงิทรนีตีี้” โยวโกะเรยีก ตอนนี้เบื้องหน้าของพวกเธอคอื

เหล่าเทวทตูที่มปีีกสแีดงถงึสี่ปีก และที่ส�าคญัพวกมนัมถีงึสามตนด้วยกนั

“คะ?” องค์หญงิแห่งราชวงศ์แวมไพร์ขานรบัอย่างสงสยั

“เธอเคยฆ่าใครมาก่อนไหม”

“...เคยค่ะ” ทรนีตีี้ตอบ บดันี้สหีน้าของเธอกลบัมาเยน็ชาอกีครั้ง

“ห ึงั้นกด็”ี โยวโกะแค่นเสยีง ก่อนจะพุง่ทะยานไปเบื้องหน้าพร้อม

กบัดาบเทพจิ้งจอกในมอืทนัที

“วา...” ทรนีตีี้พมึพ�า เธอพุง่ออกไปตามโยวโกะ ในใจของเธอก�าลงั

ว้าวุ่นยิ่งนกั เธออยากจะออกตามหาเขาใจจะขาด

 แต่ว่า...
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“ต้องเอาจริงแล้วแฮะ” สิ้นเสียงของเธอก็ปรากฏปีกสีด�าสนิทพุ่ง

ขึ้นมาจากกลางหลงั กรงเลบ็ของเธอเริ่มงอกยาว ขณะที่ผวิของเธอนั้นยงั

คงปกต ิซึ่งแตกต่างกบัโลกอสที่ทั่วทั้งตวัถูกปกคลมุด้วยขนสดี�าสนทิ

ถ้าเธอไม่รบีจดัการพวกเทวทูตเบื้องหน้าเธอให้หมดแล้วละก.็..

วูบบบ!   

เคร้งงง!  

ดาบเทพจิ้งจอกในมอืของโยวโกะปะทะกบัดาบของเทวทตูปีกแดง  

พร้อมกบัที่กรงเลบ็ของทรนีตีี้ตวดัเข้าใส่ร่างของเทวทูตอกีตนหนึ่ง

เธออาจจะไม่ได้พบหน้าของเขาอกีครั้งกเ็ป็นได้...

“หายไปไหนของเขากันนะ” มีเทียร์พึมพ�าขณะวิ่งอยู่กลาง

ป่า เรอืนผมสเีงนิไหวตามจงัหวะการวิ่ง ใบหน้าและดวงตาอนัอ่อนหวาน

ราวกบัเดก็ผู้หญงิแสดงความกงัวลออกมาอย่างชดัเจน

“อยู่ๆ พลังก็หายไปดื้อๆ แบบนี้ เหมือนกับว่าอยู่ในเขตแดนกั้น

พลงัเลยแฮะ” เขากล่าว แต่แล้วกต็้องชะงกัฝีเท้าลงทนัทเีมื่อสมัผสัได้ถงึ

อะไรบางอย่าง

“เสยีใจด้วยเจ้าหน ูเจ้ามาไกลเกนิไปแล้ว ข้าคงไม่อาจใหเ้จ้าผ่าน

ตรงนี้ไปได้” เสยีงหนึ่งดงัขึ้น พร้อมกบัที่เบื้องหน้าของมเีทยีร์ปรากฏร่าง

ของเทวทูตปีกแดงขึ้นมา

“ห”ึ มเีทยีร์หวัเราะทหีนึ่ง ก่อนจะจ้องมองไปเทวทตูเบื้องหน้า แล้ว

กล่าวด้วยน�้าเสยีงเรยีบเฉย “ผมยิ่งรบีอยู่ด้วย คงไม่มเีวลามาเล่นกบัคณุ

เท่าไหร่”  

“บงัอาจนกั!” บรุษุปีกแดงตวาดอย่างโกรธเกรี้ยวพร้อมกบัพุ่งเข้า

ใส่เดก็หนุ่มผมเงนิทนัท!ี  

“ไม่เกินห้าวินาที” มีเทียร์เอ่ย ก่อนที่ร่างกายจะแปรเปลี่ยนไป  
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ส่งผลให้เทวทูตปีกแดงต้องชะงกั แล้วกล่าวด้วยน�้าเสยีงสั่นเครอื

“นะ...นี่แก!!”

“อย่างที่บอกครับ ผมไม่ค่อยมีเวลา” เด็กหนุ่มผมเงินพูดพร้อม 

กับแสยะยิ้มที่มุมปาก “อ้า ท่านพ่ออุตส่าห์ย�้านักย�้าหนาว่าไม่ให ้

แปลงร่าง แต่กน็ะ ตอนนี้มนัจ�าเป็นนี่นา” 

เขากล่าวแล้วพุ่งทะยานเข้าหาร่างของเทวทูตปีกแดงที่ก�าลัง 

ตกตะลงึอยู่

“อ๊อก!” เดก็หนุม่ผมทองอทุานอย่างเจบ็ปวด เบือ้งหน้าของเขา

คือภาพของเทวทูตหกปีกก�าลังจับร่างของเด็กสาวคนหนึ่งเอาไว้ เขาไม่

สามารถไปช่วยเธอได้ เพราะแขนข้างซ้ายของเขาถูกบางสิ่งที่มีลักษณะ

คล้ายกบัขนนกสแีดงขนาดใหญ่หลายสบิขนปักตรงึเอาไว้กบัต้นไม้

“หยดุนะเว้ยยย!” อวาลอนค�ารามออกมาสดุเสยีง ใกล้ๆ เขามร่ีาง

ของชายหนุ่มเผ่าดาร์กเอลฟ์นอนแน่นิ่งอยู่ ข้างๆ ร่างนั้นมีดาบวางไว้  

อวาลอนพยายามยื่นมือขวาออกไปหยิบดาบเล่มนั้น...อีกแค่นิดเดียว

เท่านั้น

“คณุวาคะ!” เดก็สาวที่ถูกเทวทูตหกปีกจบัเอาไว้ร้องเรยีก

“อลัเวล! กรอดดด ไอ้เทพบดัซบ! ถ้าแกกล้าท�าอะไรเธอละก ็ฉนั

สาบานว่าจะฆ่าแกแน่!” เขาตะโกนด้วยน�้าเสยีงกราดเกรี้ยว

“หึ อย่างเจ้าในตอนนี้น่ะเหรอจะมีปัญญา” บุรุษเจ้าของมีปีก 

สีแดงทั้งหกเย้ยหยัน ก่อนจะหันไปกล่าวกับเด็กสาวด้วยน�้าเสียงและ

ใบหน้าเรยีบเฉย  “เอาละแม่หญงิ ข้าคงต้องขอเมลด็พนัธุ์นั้นที่อยู่ในตวั

เจ้าแล้วละนะ”  

“อัลเวลลล!!” อวาลอนร้อง เขาพยายามเอื้อมมือไปจับดาบอีก

ครั้ง
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“จะดเีหรอ นายต้องพบกบัความรู้สกึแบบนั้นอกีนะ” เสยีงในหวั

ดงัขึ้นมา

‘แต่ว่าเพื่อนของฉนัก�าลงัตกอยูใ่นอนัตราย ฉนัต้องไปช่วยเธอ’ เขา

ตอบเสยีงของตวัเองกลบัไปในใจ

“นายบอกว่านายไม่อยากจบัมนัอกีแล้วไม่ใช่เหรอ...” เสยีงนั้นยงั

คงดงัต่อไป

“ฉันรู้ แต่ว่าฉัน...” ยังไม่ทันที่เขาจะเอ่ยจบ ก็พบว่าตรงบริเวณ 

ล�าตวัของเดก็สาวชาวเอลฟ์ถูกมอืของเทวทูตหกปีกนั้นเสยีบเข้าไป

“อลั...” เขาเงยีบเสยีงลงพร้อมกบัที่เทวทูตหกปีกนั้นดงึมอืออกมา

จากร่างเดก็สาว ในมอืของมนัถอืสิ่งที่เหมอืนกบัผลกึสขีาวใส แต่เดก็หนุม่

หาได้สนใจไม่ เพราะว่าเบื้องหน้าของเขาคอืภาพของเธอที่ก�าลงัทรดุลง

“คะ...คณุวาคะ” เธอเอ่ยอย่างแผ่วเบาพลางจ้องมองไปที่ใบหน้า

ของเขา เปลือกตาของเธอค่อยๆ ปิดลงอย่างช้าๆ พร้อมกับลมหายใจ 

แผ่วลงเรื่อยๆ

“ฮ่าๆๆ เท่านี้กองทัพของพวกข้าก็จะพร้อมอีกครั้งแล้ว” เทวทูต 

หกปีกหวัเราะ แต่เดก็หนุม่ไม่ได้สนใจ เขามองร่างของเดก็สาวผมสนี�้าผึ้ง

ด้วยความรู้สกึอนัหลากหลาย...

“อัลเวล...” เสียงของเขาขาดลง พร้อมกับที่เขาเอื้อมมือไปหยิบ

ดาบนั้นมาฟันแขนซ้ายตวัเองซึ่งถูกตรงึเอาไว้ขาดสะบั้นทนัที

ซู่!!! เลอืดสแีดงเข้มทะลกัออกมาจากบาดแผลราวกบัน�้าพุ

เขาจ้องไปที่ร่างของเดก็สาวด้วยสายตาเรยีบเฉย...

“จะดเีหรอ นายจะต้อง...”

“หุบปาก!” ยังไม่ทันที่เสียงอีกเสียงในหัวของเขาจะดังขึ้น เขาก็

ตะโกนออกมา

“ช่างหวัมนัส”ิ เดก็หนุ่มเดนิไปเบื้องหน้า เลอืดที่ไหลออกมาจาก
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แขนซ้ายของเขานั้นหยดเป็นทางยาว แถมยงัไม่มทีทีา่วา่จะหยดุลงง่ายๆ 

แต่เขากไ็ม่ได้สนใจ

“โอ้ว กล้าดนีี่เจ้าหนู ตดัแขนตวัเองไปแบบนั้น...”  แล้วเสยีงของ

เทวทูตหกปีกพลนัเงยีบลง

“อลั...” อวาลอนกล่าวออกมาด้วยน�้าเสยีงเลื่อนลอย  พร้อมๆ กบั

ที่หยดน�้าตาใสๆ ค่อยๆ ไหลออกมา ทว่าสหีน้าของเขากลบัดูเฉยชา

 เขาค่อยๆ เดนิผ่านร่างของเทวทูตหกปีกไปแบบไม่สนใจ แล้วก้ม

ลงไปหาเดก็สาวที่บดันี้นอนแน่นิ่งอยู่กบัพื้น

“อัล ฟื้นขึ้นมาสิ” เขาเอ่ยขณะค่อยๆ ลูบใบหน้าของเธออย่าง 

อ่อนโยน

“ฟื้นส.ิ..” อวาลอนไม่ได้สนใจเทวทูตหกปีกที่ก�าลงัยนือยู่ข้างหลงั

เขาแต่อย่างใด เขาเพยีงคยุกบัร่างที่ไร้วญิญาณของเดก็สาว

“ฟื้นส ิฟื้น ฟื้นขึ้นมา” เขากล่าวซ�้าไปซ�้ามาเหมอืนคนบ้า ทว่าก็

ไม่มเีสยีงตอบกลบัมา

“...อลั” เขาพลนัเงยีบลง ก่อนที่เทวทตูหกปีกนั้นจะสมัผสักบัอะไร

บางอย่างที่ก�าลงัแผ่ออกมาจากตวัของเดก็หนุ่มผมทอง มนัคอืจติสงัหาร

“...” เทวทูตหกปีกไม่กล่าวอะไร เขาเพียงจ้องมองแผ่นเด็กหนุ่ม

ผมทองที่ค่อยๆ ลกุขึ้นมา  

“ฉนั...” เสยีงของอวาลอนแผ่วเบา

 “จะฆ่าแก” เขากล่าวพร้อมกบัมองไปยงัเทวทตูหกปีกด้วยสายตา

เรยีบเฉย มอืของเขานั้นก�าดาบเอาไว้แน่น...เลอืดสแีดงเข้มๆ ค่อยๆ ไหล

ออกมาจากมอืข้างที่ก�าลงัก�าดาบนั้น

ราวๆ หนึ่งสัปดาห์ก่อนหน้านั้น  

“อ้า สวสัดยีามเช้าอนัแสนจะสดใส” ผมเอ่ยขึ้นมาพร้อมกบับดิตวั
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ยดืเส้นยดืสาย ขณะลกุจากเตยีงนอนในห้องพกั

ใช่แล้วครับทุกท่าน จะเป็นใครไปไม่ได้ นอกจากผม คิทซึเนะ 

อวาลอน  ผู้นี้

“ตื่นได้แล้วลเิวยี” ผมบอกลเิวยีที่ก�าลงันอนอยูพ่ลางดงึผ้าห่มออก 

ส่งผลให้เธอค่อยๆ ลอยขึ้น แล้วบนิมาทกัทายผม จากนั้นเธอกบ็นิรอบ

ห้อง ซึ่งเป็นการออกก�าลงักายยามเช้าของเธอนั่นแหละครบั

“หนึ่งเดอืนแล้วสนิะ”  ผมพมึพ�าเบาๆ ขณะเดนิออกไปยงับรเิวณ

ระเบยีงห้องเพื่อรบัแสงอาทติย์ในยามเช้า

โอ๊ะ! ไม่ต้องตกใจครับทุกท่านว่าท�าไมเช้านี้ผมถึงดูสบายๆ ไม ่

รบีร้อนไปเรยีน  เพราะว่าวนันี้มนัเป็นวนัเสาร์ครบัผม

ตั้งแต่ที่ผมสวมบทพระเอกขี่ม้าขาว...เอ่อ ผมหมายถงึกรฟิฟินไป

พงังานแต่งงานของทรนีตีี้ ตอนนี้กผ่็านมาได้เดอืนหนึ่งแล้ว ตอนแรกที่ผม

ได้เหน็ภาพตวัเองออกทวีไีปทั่วโลกปีศาจนั้น ใจหนึ่งกก็ลวั แต่อกีใจหนึ่ง

กด็ใีจ เพราะอะไรงั้นเหรอครบั

อย่างแรกเลย ไอ้ค่าเสียหายที่ผมดันไปพังกระจกโรงแรมกับไป 

ท�าข้าวของเขาเสยีหายนั่น ครอบครวัผมต้องเป็นคนจ่าย อย่างที่สองคอื

คณุแม่ของผม ตอนท่านโทร. เข้ามาหาผม หวัใจของผมแทบร่วงไปอยู่ที่

ปลายนิ้วโป้ง

ในใจผมตอนนั้นคดิเอาไว้แล้วว่า งานเข้าตูแล้ว แม่จ๋าต้องด่ายบั

แน่เลย แต่พอผมรบัโทรศพัท์ แม่ผมกลบัดใีจที่ผมสามารถใช้พลงัปีศาจ

ได้แล้ว ท�าให้ไอ้พวกค่าเสยีหงค่าเสยีหาย แม้แต่โทษที่ขี่กรฟิฟินฝ่าไฟแดง

หรอืโทษอะไรอื่นๆ อกีกแ็ล้วแต่เป็นโมฆะไป ซึ่งกเ็ป็นเรื่องดสี�าหรบัตวัผม

ละนะ

  ส่วนอกีอย่างนั้น หลงัจากผมได้เหน็ภาพของตวัเองออกทวีตีอน

ที่สู้กบัโลกอส ผมว่าตอนนั้นผมโคตรหล่อเลยนี่หว่า ในใจกค็ดิไว้แล้วว่า 
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โว้วว!!! สบิหกปีที่ผ่านมาในชวีติอนัแสนน่าอนาถของตู คราวนี้ตูจะได้มี

แฟนคลบัเป็นแน่แท้เลยเคลวนิ แล้วเมื่อมแีฟนคลบั...อรั๊ยยย! เดี๋ยวกต้็อง

มสีาวๆ เข้ามาหาตูแน่ๆ

ไม่แปลกที่ผมจะคิดอย่างนี้ครับ คุณลองนึกสภาพเด็กหนุ่มหน้า

เถื่อนๆ ที่เคยคยุกบัหญงิสาวมาแล้วสองร้อยกว่าคน และเกอืบๆ ทั้งหมด

ดันเมินหน้าหนีหรือไม่ก็ไปแจ้งต�ารวจว่า คุณจะลวนลามพวกเธอ แล้ว 

วนัหนึ่งเดก็หนุ่มคนนั้นกพ็บภาพตวัเองในทวีทีี่แบบว่า โคตรจะหล่อและ

โคตรจะเท่...เป็นธรรมดาที่คณุจะเริ่มคดิเข้าข้างตวัเองว่า

ตไูด้เกดิแล้วเคลวนิ! วนันั้นของชวีติมาถงึแล้ว วนัที่ตูจะพอปพวิลาร์

มนัมาถงึแล้ววว!!!

หลงัจากศกึนั้น วนัต่อมาผมกไ็ปโรงเรยีนตามปกต ิ แต่ในใจลกึๆ 

แล้วผมก�าลงักระดี๊กระด๊า

อ้า ตูมาแล้ว เดี๋ยวพวกสาวๆ จะต้องมาถ่ายรูปขอลายเซ็นตู

แน่นอน ไม่ส ิเดี๋ยว ยูก ิออนนะ ผู้น่ารกัคนนั้นต้องมาหาตู แล้วกบ็อกตู

ว่า ‘คทิซเึนะคงุ คณุเท่มากเลยค่ะ ได้โปรดมาเป็นแฟนกบัฉนัเถอะนะคะ’

อรั๊ยยย ถ้าเกดิเป็นงั้นจรงิ ท�าไงดเีนี่ยยย ตลอดชวีติสบิหกปีที่ผ่าน

มายงัไม่เคยมแีฟนสกัคน เคยมแีต่โดนสาวเขาหกัอก

นั่นคือความคิดของผมก่อนที่ผมจะเดินเข้าห้องเรียน แต่ทันทีที่ 

ผมก้าวเท้าเข้าไป...

‘นั่นไง ไอ้เถื่อนที่มนัย�าเจ้าโลกอส มนัมาแล้ว’

อื้อหอื ค�าพูดค�าจา

‘ว้ายยย น่ากลวัจงั นี่เธอ ดูสายตาของเขาส’ิ

สายตาผมปกตดิคีรบั ไม่ได้ตาเขแต่อย่างใด

‘เหวออ ไอ้แครักเตอร์แบบนี้มันเหมือนกับพวกจิ๊กโก๋ที่ชอบมาไถ

ตงัค์คนเลยนี่หว่า’     
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ไถตงัค์? อยากหวัเราะให้หวัล้าน เงนิในบญัชตีูมเีป็นล้านเฟ้ย!

‘โอ้ววว ไอ้เฮนไต นายนี่ฝีมอืเถื่อนสมหน้าเลยนะ’

เฮนไต...พวกคณุคงรูค้วามหมายของมนัใช่ไหมครบั ในภาษาญี่ปุน่

มันแปลว่าโรคจิต เอาง่ายๆ มันด่าว่าผมโรคจิตนั่นเอง เถื่อน โรคจิต  

ชวีตินี้ตูไม่มอีะไรดกีบัเขาเลยใช่ไหม!?

‘คนใจร้าย รงัแกสตัว์ ไปบงัคบัคณุกรฟิฟินเขาแบบนั้นได้ยงัไง’

โอ้ววว แม่คนรกัสตัว์ คณุไม่ได้เหน็ตอนที่มนัไล่กนิตบัผมนี่

‘ได้ข่าวว่ามนัขี่กรฟิฟินฝ่าไฟแดงด้วย แถมยงัชิ่งไม่จ่ายค่าปรบัอกี

ต่างหาก’

โว้ยยย! จะให้จอดรอไฟแดงสิบห้านาทีนั่นหรือไง แต่เดี๋ยวก่อน 

แล้วตูจะรู้ไหมว่าขี่กรฟิฟินมนัต้องจอดตดิไฟแดงด้วย

‘เห็นเขาว่ามันไปท�าลายงานแต่งงานนั้นแล้วชิ่งหนี ไม่ยอมจ่าย 

ค่าเสยีหายด้วย’

ตูจ่ายว้อยยย ใครมนัใส่ร้ายตูฟะ!

แล้วอกีหลากหลายเสยีงวจิารณ์...ไหนล่ะแฟนคลบัต!ู นี่ตไูม่มอีะไร

ดขีึ้นมาเลยใช่ไหม ไม่ส ินี่มนัแย่ลงกว่าเดมิอกีนี่นา

ครบั อย่างที่ผมเคยบอกพวกคณุไป ดวงผมมนัไม่ค่อยจะสมพงศ์

กับผู้หญิงสักเท่าไรนัก สุดท้ายไอ้แฟนคลับที่ผมอุตส่าห์ฝันหวานเอาไว้

กลบัไม่มเีลยแม้แต่คนเดยีว แถมเดี๋ยวนี้ภาพพจน์ของผมยิ่งแย่ลงกว่าเดมิ

อกีด้วยซ�้า

อะแฮ่ม ผมรู้ว่าพวกคุณก�าลังคิดอะไรกันอยู่ พวกคุณคงคิดว่า  

‘วา หน้าอย่างเอง็มนัมภีาพพจน์กบัเขาด้วยเหรอ’ อย่างนั้นสนิะครบั

“คดิแล้วเศร้า ตวู่าหน้าตมูนักไ็ม่ได้เถื่อนถงึขนาดนั้นนะ” ผมคราง

อย่างหมดก�าลังใจ ขณะรับแสงอาทิตย์ในยามเช้าที่แสนจะหนาวเหน็บ 

ไม่น่าคดิย้อนอดตีให้พวกคณุฟังเลยให้ตายสิ
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แต่ก็นะครับ คิดมากไปมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมา ผมจึงไปอาบน�้า 

ล้างหน้าแปรงฟันก่อนจะลงมอืท�าอาหารเช้า

“ยามเช้าอนัสดใส มื้อนี้ท�าอะไรกนิดหีว่า อมื...” ในตอนนี้ผมสวม

ผ้ากนัเป้ือนสแีดงลายจดุที่ซื้อมาจากห้างเซร่าพาร์ค เบื้องหนา้ของผมคอื

เส้นบะหมี่กบัเนื้อหมูแล้วกผ็กั

“ยากิโซบะหรือว่าราเมนดีวะ” ขณะที่ผมก�าลังตัดสินใจนั้น จู่ๆ 

เสยีงหนึ่งกด็งัขึ้นจากทางด้านหลงัของผม

“ราเมนดกีว่า ท�าเผื่อฉนัด้วย”

ผมรีบหันหลังกลับไปทันที แล้วก็พบกับหญิงสาวผมทองผู ้ม ี

หน้าตาอนังดงาม

ทรนีตีี้

สายตาของเธอยงัคงเยน็ชาไม่เปลี่ยนแปลง วนันี้เธออยูใ่นชดุเดรส

สแีดงตวัโปรดของเธอ เธอก�าลงันั่งเท้าคางอยูบ่นโต๊ะอาหารของผมพร้อม

กบัจ้องผมอยู่

“ทรนีตีี้? เธอเข้ามาได้ไง แล้วเธอมาท�าอะไรที่นี่” ผมตกใจ ถาม

เธอออกไป

อะไรกัน เธอมาได้ยังไง กฎเขาห้ามไม่ให้นักเรียนชายหญิงอยู ่

ด้วยกันไม่ใช่เหรอ เดี๋ยวสิ แบบนี้ถ้าเธอเห็นลิเวียลอยไปลอยมาเข้า 

ละกค็งยุ่งแน่

“ค�าตอบข้อแรก...ทางหน้าต่าง ข้อสอง เห็นนายบอกว่าชอบท�า

อาหาร ฉนักเ็ลยมาดูเสยีหน่อย ไม่ต้องห่วง ไม่มใีครเขาเหน็หรอก ว่าแต่

ว่า...” เธอบอกผมด้วยท่าทีสบายๆ ก่อนจะเว้นช่วงแล้วมองส�ารวจผม

ตั้งแต่หวัจดปลายเท้า “นายนี่เหมาะกบัลคุแบบนี้ดนีะ สวมผ้ากนัเปื้อน

ลายมุ้งมิ้งแบบนี้ เหมอืนพวกแม่บ้านสาวในหนงัเลยแฮะ” เธอแค่นเสยีง

หวัเราะทหีนึ่ง
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รูส้กึว่าตั้งแต่วนัที่ผมช่วยเธอ เธอจะพูดกบัผมมากขึ้น ความเยน็ชา 

บรรยากาศกดดนัอะไรพวกนี้ ผมรู้สกึว่ามนัลดลงกว่าเมื่อก่อนเยอะมาก 

สงสัยจังว่าเธอไปท�าอะไรมา แต่ว่าก็ดีแล้ว ผมชอบที่เธอเป็นแบบนี้อยู่

เหมอืนกนั

“ขอบใจส�าหรับค�าชมนะ ฉันก็ว่าลายนี้มันเข้ากับฉันจริงๆ นั่น

แหละ...บ้าเรอะ! เขาห้ามชายหญงิเข้าห้องกนัไม่ใช่เหรอ โดยเฉพาะเธอ

ที่อยู่คนละบ้านกบัฉนั” ผมบอกเธอไป  

ใช่แล้ว ถงึผมจะไว้ใจเธอ แต่ผมกย็งัไม่อยากเสี่ยงกบัความลบัเรื่อง

ลเิวยีอยู่ด ี

“ฉันอยู่ที่นี่ไม่ได้เหรอ...” น�้าเสียงของเธอมันฟังดูเศร้ายังไงพิกล

แฮะ ถึงแม้ใบหน้าจะดูเย็นชาเหมือนปกติ เมื่อเธอเห็นว่าผมก�าลังมอง

หน้าเธออยู่ เธอกร็บีเบอืนหน้าหน ีพร้อมกบัลกุขึ้น

และก่อนที่เธอจะเดนิออกไปนั่นเอง

“ดะ...เดี๋ยวก่อนนน” ผมตะโกนออกไป

“น�้าซุปต้มกระดูกหมูร้อนๆ...ปรุงด้วยเครื่องหอมๆ หน่อย” 

ผมพึมพ�าขณะก�าลังเคี่ยวน�้าซุปที่ต้มไว้ให้ได้ที่ ฮ้า...กลิ่นแบบนี้แหละ  

ใช่เลย 

หลังจากนั้น ผมก็ค่อยๆ เทน�้าซุปลงในชามที่ใส่เส้นบะหมี่เอาไว้

อยู่ก่อนแล้ว

“เสรจ็แล้วจ้า ทงคตัส ึราเมน ร้อนๆ สูตรเฉพาะของเชฟวา” ผม

พูดพร้อมกบัค่อยๆ ยกชามราเมนมาวางบนโต๊ะซึ่งทรนีตีี้ก�าลงันั่งรออยู่

เอ่อ...แน่นอนว่าลเิวยีกอ็ยูบ่นโต๊ะด้วยเช่นกนั ผมเป็นคนเอาเธอมา

วางไว้เอง โดยบอกทรีนีตี้ว่ามันคือลูกแก้วยักษ์ เป็นเครื่องประดับที่

สบืทอดกนัมาในตระกูลของผม ไม่รู้ว่าทรนีตีี้จะเชื่อรเึปล่า
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แต่ผมก็ไม่เห็นลิเวียเธอจะแสดงอาการพิรุธอะไรออกมาเลย เธอ

อยู่นิ่งๆ เหมอืนกบัเป็นเครื่องประดบัจรงิๆ

ทรนีตีี้จ้องมองราเมนในชามนั้นด้วยสายตาแปลกๆ เธอค่อยๆ ใช้

ช้อนตกัน�้าซปุขึ้นมาแล้วซดช้าๆ

อารมณ์ของผมในตอนนี้เหมือนกับเวลาไปแข่งรายการท�าอาหาร

แล้วให้พวกคณะกรรมการชมิเลย...ท�าไมตูต้องตื่นเต้นเวลาเธอชมิด้วยฟะ

“ปะ...ปะ...เป็นยงัไงบ้าง” ผมถามเธอออกไป

ผมเหน็เธอเบกิตาโพลงแวบหนึ่งตอนที่ได้ลิ้มลองรสชาตขิองน�้าซปุ

นั่น แต่พอเธอได้ยนิค�าถามกก็ลบัมาตสีหีน้าเยน็ชาเช่นเดมิ

“กโ็อเค พอกนิได้” เธอตอบ

อาฮะ...อย่างน้อยๆ กย็งัพอกนิได้ละนะ แต่กเ็สยีใจนดิๆ อยูเ่หมอืน

กนัแฮะ อตุส่าห์มั่นใจฝีมอืท�าอาหารของตวัเองแล้วเชยีว นกึว่าจะได้รบั 

ค�าชมว่า ‘โอ้ว อร่อยมากเลยวา นี่มนัสดุยอดไปเลย’ อะไรประมาณนี้...

“เฮ้อ...สงสยัยงัต้องพฒันาอกีเยอะเลยแฮะเรา” ผมถอนหายใจ

แต่แล้วเธอกพ็ูดบางอย่างออกมาด้วยน�้าเสยีงตะกกุตะกกั “ตะ...

แต่กไ็ม่ถงึกบัว่าไม่ชอบหรอกนะ ถอืว่าฝีมอืดกีว่าพวกคนใช้ในวงัของฉนั

ตั้งเยอะ”

หอื? แสดงว่าเธอกช็อบอยู่เหมอืนกนัสนิะ ฮ่าๆๆ

“โอ้ววว งั้นเหรอๆ ถ้าเธอชอบ ฉนักด็ใีจแล้วละ ก�าลงัคดิอยู่เลย

ว่า ฝีมอืการท�าอาหารของตวัเอง ส�าหรบัคนอื่นมนัจะเป็นยงัไง อย่างงี้ฉนั

กไ็ด้คนชมิแล้วสเินี่ย” ผมพูดอย่างดใีจ

ใช่แล้ว ผมชอบท�าอาหารกนิเองบ่อยๆ แต่ไม่ค่อยได้ท�าให้คนอื่น

กนิด้วยสกัเท่าไรนกั การที่เธอเข้ามาในห้องผมได้แบบนี้ เวลาผมท�าอาหาร

อะไร จะได้มคีนชมิและช่วยวจิารณ์

“ถ้าเธอชอบละก ็มากนิที่นี่ได้ทกุวนัเลยนะ” 
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ดเีลยๆ เวลาท�าอาหาร เราจะเอาแต่รสชาตทิี่ตวัเองชอบไม่ได้ ต้อง

รู้ด้วยว่า ลูกค้าแต่ละคนนั้นชอบรสแบบไหน อย่างทรีนีตี้ตอนกินบะหมี่

ครั้งแรก เธอชอบรสหวานๆ ปนเผด็นดิๆ

“ทะ...ทกุวนัเลยเหรอ  ชะ...ช่วยไม่ได้ละนะ ถ้านายต้องการอย่าง

นั้น ฉนัจะมากแ็ล้วกนั” เธอบ่นพมึพ�าเบาๆ แต่ผมได้ยนิแค่ตรงประโยค

สดุท้ายว่าเธอจะมาให้

“หมื?” ผมส่งเสยีงอย่างสงสยั เมื่อเธอยื่นตะเกยีบมาให้ผม “อะไร

เหรอ”

“นายเคยบอกฉนัเองนี่นาว่าให้ฉนัหดัพึ่งพานายบ้าง กเ็อ่อ...พอดี

ว่าฉนัใช้ตะเกยีบไม่ค่อยถนดัน่ะ รบกวนนายช่วยฉนัเหมอืนตอนนั้นหน่อย

ส”ิ น�้าเสยีงของทรนีตีี้ดูลงัเลแปลกๆ แต่สหีน้าของเธอยงัคงความเยน็ชา

เอาไว้

ตรงค�าว่า ‘เมื่อตอนนั้น’ ผมรูส้กึได้ว่าลเิวยีที่ผมวางเอาไว้ตรงหน้า

มีอาการสั่นแปลกๆ โอ๊ะ! จริงด้วย ผมยังไม่ได้เล่าเรื่องที่ผมไปเที่ยว 

เซร่าพาร์คกบัเพื่อนๆ ให้ลเิวยีฟังนี่นา

“อ้อ ป้อนเธอเหมอืนตอนนั้นสนิะ ได้สิๆ ” ผมตอบ

โต๊ะกินข้าวของผมกว้างพอให้คนนั่งได้ถึงสี่คนด้วยกัน จะให้ผม

ป้อนเธอโดยที่เธอนั่งอยู่ตรงข้ามมนักล็�าบากหน่อย ผมเลยเปลี่ยนมานั่ง

ข้างๆ เธอแทน

“เอ้า” อวาลอนค่อยๆ เป่าเส้นบะหมีท่ีก่�าลงัคบีอยูเ่บาๆ แล้ว

ยื่นให้ทรนีตีี้ช้าๆ เดก็สาวรบัเส้นบะหมี่เข้าปาก    

แม้สีหน้าของเธอจะยังคงดูเฉยชา แต่ในใจกลับไม่ใช่ ทรีนีตี้หัน

หน้าไปยกัคิ้วให้ไข่สดี�าที่ได้แต่อยู่เฉยๆ เหมอืนเครื่องประดบัเบื้องหน้า

“กรอดดด ยยัหนูผ!ี ดูมนัอ้อนส ิ วาจงัน่ะ วาจงัน่ะ วาจงัน่ะบ้า 
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ที่สดุเลยยย!!!” นี่คอืเสยีงของหญงิสาวในไข่สดี�า

 ภาพเบื้องหน้านั้นท�าให้ลเิวยีแทบคลั่ง แต่เธอกไ็ม่สามารถท�าอะไร

ทรนีตีี้ได้ ช่างน่าสงสารยิ่งนกั

“แล้วมกีารไปบอกให้หล่อนมากนิทกุวนัอกี หนอ็ย! ไปเอาหวัโหม่ง

เต้าหู้ตายซะ วาจัง!” ลิเวียได้แต่ตัดพ้อต่อว่าอวาลอนที่ไม่รู้เรื่องรู้ราว 

อะไร

“ต่อไปเอาหมนูะ” ทรนีตีี้บอกสิ่งที่เธอต้องการ ซึ่งอวาลอนกบ็รกิาร

ให้ตามที่เธอขอ

ภาพที่ลเิวยีเหน็นั้นเหมอืนกบัภาพคู่รกัข้าวใหม่ปลามนั หญงิสาว

ต้องทนมองอวาลอนป้อนราเมนเดก็สาวผมทองจนหมดชาม  

สงสยัเธอคงต้องพยายามท�าใจให้ชนิกบัภาพแบบนี้เสยีแล้ว...

เมือ่ผมป้อนทรีนตีีจ้นหมดชามแล้ว ต่อไปกเ็ป็นคิวของผมที่

จะกนิราเมนในชามของตวัเองให้หมดก่อนที่เส้นมนัจะอดืเสยีก่อน

ระหว่างที่ผมกนินั้น ทรนีตีี้เธอกไ็ม่ได้พูดอะไรอกีเลย เพยีงแค่มอง

ไปยังลิเวียที่อยู่เบื้องหน้าของเธอเท่านั้น ผมเห็นเหมือนกับว่าเธอจะยิ้ม

เย้ยหยนัแปลกๆ เธอคงสมเพชผมอยูส่นิะที่ของสบืทอดประจ�าตระกลูของ

ผมดนัเป็นลูกแก้วสดี�าแบบนี้ 

“ห ึฉนัรู้ความจรงิเรื่องไข่ใบนี้นานแล้วน่า ท�าไมนายไม่...” 

“อุ๊ก”  ยงัไม่ทนัที่เธอจะเอ่ยจบประโยค ผมกร็ู้สกึว่าไอ้ชิ้นหมูชาบู 

มนัก�าลงัอดุหลอดลมผมอยู่ นี่ผมก�าลงัส�าลกัราเมนอยู่ใช่ไหม

“อกุๆ อกึๆ” ผมรบีกนิน�้าตามทนัที

ชบิเป๋งและเคลวนิ เธอบอกว่าเธอรู้ความจรงิเรื่องลเิวยี ได้ยงัไง...

“เธอรู้ได้ยงัไง”

“กน็ะ พวกเราเคยคยุกนัมาหลายครั้งแล้วนี่ ใช่ไหมคณุไข่ผู้แสน
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จะอ่อนโยนนน”  ท�าไมผมรู้สกึประโยคหลงัมนัฟังดูประชดประชนัพกิล

เธอบอกว่าเคยคยุกบัลเิวยีมาก่อน...ลเิวยีพูดได้ด้วยเหรอ

“เอาเป็นว่าฉนัไม่บอกใครเรื่องนี้หรอกน่า ยงัไงซะพวกเรากค็งต้อง

พึ่งพากนัอยู่อกีนานละนะ” ทรนีตีี้พูดพร้อมกบัยิ้มมมุปากให้ลเิวยี

ลิเวียที่นิ่งเป็นเครื่องประดับอยู่นานพุ่งใส่ใบหน้าของทรีนีตี้ทันท ี

ทว่าทรนีตีี้กห็ลบได้

“ลเิวยียย! หยดุ!!” ผมตะโกน ส่งผลให้ลเิวยีหยดุชะงกั

อะไรกนั ระหว่างพวกเธอมเีรื่องอะไรกนังั้นเหรอ

“ต่อไปนี้ห้ามเสยีมารยาทกบัเพื่อนของฉนัอกีเดด็ขาด เข้าใจนะ”  

ลเิวยีหงอยลงทนัท ีเธอค่อยๆ ลอยลงมาบนโต๊ะกนิข้าว

เมื่อกี้หากทรีนีตี้หลบไม่ทัน เธออาจจะโดนแบบเจ้าเฟอร์บี้เมื่อ 

ตอนนั้นกเ็ป็นได้

“หึ...” ทรนีีตี้แค่นเสยีงหวัเราะพร้อมกบัรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ เธอกลบั

มานั่งลงตรงที่ของเธอ

ทรนีตีี้คงสมเพชผมอกีครั้งละสทิี่ต้องมาพูดกบัไข่บนิได้แบบนี้

“แสดงว่าเธอรู้แล้วใช่ไหมว่าลเิวยีเป็นตวัอะไร” ผมสงสยัเอ่ยถาม

ทรนีตีี้

“หมื? นี่แสดงว่าแม้แต่นายเองกไ็ม่รูง้ั้นเหรอ” ทรนีตีี้ถามกลบัด้วย

สหีน้าสงสยั แสดงว่าเธอกไ็ม่รู้เหมอืนกนัสนิะ

“กน็ะ ฉนัเองกจ็�าไม่ค่อยได้เท่าไหร่ว่าพบกบัลเิวยีได้ยงัไง...แต่ที่รู้

คือ ลิเวียไม่เป็นอันตรายกับใครหรอก ที่ท�าไปเมื่อกี้คงเป็นเพราะตกใจ 

ละมั้งที่เธอรู้ความจรงิเข้า”

“ไม่เป็นอันตราย?” ทรีนีตี้ทวนพร้อมกับจ้องลิเวียอีกครั้ง ผม

เหมอืนกบัเหน็ประกายไฟกระทบกนัแปลกๆ ระหว่างทั้งคู่

อะไรหว่า...
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“ถ้าหล่อนบอกเขา หล่อนเจ็บตัวแน่” นี่คือเสียงของลิเวียที่

อยู่ภายในไข่สดี�า

‘ห ึอย่าคดิว่าฉนัไม่กล้า’ และนี่คอืสิ่งที่เดก็สาวผมทองคดิ

แสดงว่าอวาลอนไม่ได้รู ้ความจริงเกี่ยวกับความน่ากลัวของไข ่

ใบนี้เลยแม้แต่น้อย

“กน็ะ อย่างที่นายบอก เธอเองกค็งไม่ได้มเีจตนาร้ายกบัฉนัหรอก” 

สดุท้ายทรนีตีี้กไ็ม่ได้บอกความจรงิออกไป ไม่ใช่เพราะว่าเธอกลวัไข่สดี�า

เบื้องหน้า แต่เธอกลัวว่าเขาจะคิดมากแล้วมากังวลกับสิ่งที่เขาเลี้ยง 

เอาไว้ต่างหาก ซึ่งเธอไม่อยากเหน็เขาเป็นแบบนั้น

เมื่อสิ้นค�ากล่าวของทรีนีตี้ บรรยากาศกดดันที่อยู่รอบๆ ห้องก็

ค่อยๆ สลายไป 

เมื่อลิเวียได้ยินเช่นนั้นก็โล่งอก...เธอเองก็กังวลว่าถ้าอวาลอนรู้

ความจริงแล้ว เขาในตอนนี้คงจะยอมรับเธอไม่ได้และจะต้องหวาดกลัว

เธออย่างแน่นอน ซึ่งมนัจะท�าให้เธอเจบ็ปวด

“ใช่ม้า เอ้า ลิเวียทักทายทรีนีตี้เพื่อนฉันหน่อยสิ” อวาลอนพูด

พร้อมกบัอุ้มไข่สดี�าขึ้นมาแล้วยื่นไปให้ทรนีตีี้ ซึ่งเมื่อทรนีตีี้เหน็ดงันั้น เธอ

ก็ท�าสีหน้าแปลกใจ แต่อวาลอนก็พยักหน้าให้เธอลองแตะไข่ใบนี้ดู

เป็นการทกัทาย

ทรนีตีี้ค่อยๆ ยื่นมอืไปแตะไข่สดี�าในมอืของอวาลอนดู 

ทนัใดนั้น ภาพทั่วบรเิวณกพ็ลนัถกูปกคลมุด้วยความมดืมดิ แต่ว่า

คราวนี้ทรีนีตี้กลับสามารถมองเห็นรอบๆ ได้อย่างชัดเจน เพราะความ

พเิศษของเผ่าพนัธุ์แวมไพร์

เบื้องหน้าทรนีตีี้ปรากฏร่างของสตรผีมด�านางหนึ่ง ดจูากภายนอก

แล้วหญงิสาวผมด�าน่าจะอายรุาวๆ สบิแปดถงึยี่สบิปี ร่างกายบอบบาง

อรชร สดัส่วนโค้งเว้าราวกบักระบอกนาฬิกาทราย และบางสิ่งบางอย่าง
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ที่นูนออกมาจนแทบจะทะลักนั้น ท�าให้ทรีนีตี้ถึงกับกลืนน�้าลายลงคอ

เพราะความอิจฉา นัยน์ตาของหญิงสาวผมด�าเป็นสีเขียวมรกต เธอสูง

ประมาณร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตร เรือนผมสีด�าสนิทยาวสลวยลงมา 

ถงึกลางหลงั เธออยู่ในชดุเดรสสดี�าที่ดูสวยสง่า

“นี่เหรอตัวจริงของเธอ เธอเป็นตัวอะไรกันแน่” ทรีนีตี้เอ่ยถาม 

หญงิสาวที่อยู่เบื้องหน้า

“เจ้าไม่จ�าเป็นต้องรู้ ที่ส�าคญักว่านั้น...” ลเิวยีกล่าวด้วยน�้าเสยีง

ทรงอ�านาจ และประโยคต่อมาของเธอนั้น...

“ท�าไมเจ้าจะต้องมาอ้อนให้วาจังป้อนเจ้าแบบนั้นด้วยเล่า!” 

ลเิวยีตะโกนออกมาด้วยน�้าเสยีงเหมอืนเดก็ผูห้ญงิที่ไม่พอใจอะไรสกัอย่าง 

ส่งผลให้ทรนีตีี้ซึ่งก�าลงัยนือึ้งอยู่หลดุหวัเราะออกมาทนัที

“อ ุฮะๆ วาจงั? เธอเรยีกหมอนั่นว่าวาจงังั้นเหรอ ฮะๆๆๆ” 

ลเิวยีมสีหีน้าไม่พอใจ พร้อมกนันั้นทรนีตีี้กเ็ริ่มรู้สกึได้ถงึบรรยากาศ

ที่แปรเปลี่ยนไป

ตอนนี้เธอเริ่มหายใจไม่ออก อากาศรอบๆ ตวัเธอค่อยๆ หมดไป

“บงัอาจหวัเราะข้างั้นร”ึ ลเิวยีเอ่ยออกมาเบาๆ แววตาของเธอวาว

โรจน์

“ท�าไม เธอจะฆ่าฉนังั้นเรอะ จะดเีร้อ อย่าลมืส ิหมอนั่นบอกเธอ

เอาไว้ว่ายงัไง” ทรนีตีี้กลบัโต้ตอบด้วยท่าทสีบายๆ  ค�าพดูของเธอส่งผลให้

ลเิวยีชะงกัทนัที

‘ต่อไปนี้ห้ามเสียมารยาทกับเพื่อนของฉันอีกเด็ดขาด’ เสียงของ 

อวาลอนดงัก้องอยู่ในหวัของลเิวยี ส่งผลให้เธอต้องหยดุลงมอื

“วาจงั บ้าที่สดุ ไปเอาหวัโหม่งเต้าหูต้ายซะสองรอบเลยไป” ลเิวยี

บ่นอบุอบิด้วยน�้าเสยีงน้อยใจ

“เอาเถอะ ฉนัจะไม่ถามหรอกนะว่า ท�าไมเธอถงึมาเป็นไข่แบบนี้
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ได้ และฉนักจ็ะไม่บอกหมอนั่นเรื่องพลงัของเธอด้วย เพราะท่าทางเขาเอง

กค็งจะไม่รูเ้รื่องราวอะไร ถงึแม้ฉนัจะสงสยัว่าท�าไมเธอถงึไม่ไปคยุกบัเขา

เหมอืนที่เธอมาคยุกบัฉนัแบบนี้” ทรนีตีี้กล่าว

ลเิวยีได้แต่แค่นเสยีงด้วยท่าทางไม่พอใจ

“ขอเตอืนไว้อย่างนะ อย่ามาท�า...” ขณะที่ลเิวยีก�าลงัจะพูดอะไร

ออกมา จู่ๆ  บรเิวณโดยรอบกพ็ลนักลบัมาเป็นห้องพกัของอวาลอนเหมอืน

เดมิ...

“ทรนีตีี้ๆ ” ผมสะกิดเรียกทรีนตีีห้ลังจากเห็นเธอนิง่ไปครูห่นึง่ 

เธอสะดุ้งแล้วหนัมามองผมทนัที

“มคีนมา” ผมบอกเธอ

ทันใดนั้น เสียงเคาะประตูห้องของผมก็ดังขึ้น ทรีนีตี้รีบกระโจน

ออกไปนอกหน้าต่างแล้วหายวบัไปทนัท ีกน็ะ ถ้าเกดิมคีนมารู้ว่านกัเรยีน

ชายหญงิอยู่ด้วยกนัละก ็มหีวงังานเข้าแน่

“คร้าบๆ จะไปเดี๋ยวนี้” ผมตะโกนบอกแล้ววางลเิวยีไว้ที่โซฟา ก่อน

จะเดนิไปเปิดประตูห้อง

“วันหยุดแบบนี้ใครมาหาวะ...หรือว่าจะเป็นเจ้าแอฟโฟร่” ผม

พึมพ�าพร้อมกับเปิดประตู แต่แล้วเบื้องหน้าของผมกลับเป็นเด็กหนุ่ม 

ผู้หนึ่ง ซึ่งดูจากชดุฟอร์มแล้วท�าให้รู้ว่าเขาเป็นรุ่นพี่ปีสอง และน่าจะเป็น

คนของคณะกรรมการนกัเรยีน  

เมื่อเขาเหน็หน้าผมเขากเ็อ่ยขึ้นว่า “คทิซเึนะ อวาลอน”

“ครบั?”

“องค์ราฟาเอลเรยีกให้ไปพบที่ห้อง”

“หอื!?”

อะไร...นี่ผมไปท�าผดิงั้นเหรอ ปกตกิารไปพบครูที่ห้องพกัครูนั้นมกั
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เป็นเรื่องไม่ดเีสมอ ยิ่งกบัองค์ราฟาเอลที่เป็นผู้อ�านวยการโรงเรยีนนี้ด้วย

แล้ว

หรอืว่าท่านจะรูเ้รื่องที่ทรนีตีี้แอบย่องเข้ามาที่ห้องผม? หรอืว่าท่าน

จะบอกให้ผมไปจ่ายค่าปรบัเรื่องที่ขี่กรฟิฟินฝ่าไฟแดงเมื่อตอนนั้น? หรอื

ว่าท่านก�าลงัจะบอกว่า เพราะผมหน้าเถื่อนเกนิไป ท่านจงึจะไล่ผมออก! 

นี่ผมก�าลงัจะถูกไล่ออกใช่ไหม!

 คดิไปไกลแล้วตูข้า เฮ้อ เอาเถอะ ชกัมลีางสงัหรณ์ว่าจะมเีรื่อง

ปวดหวัเข้ามาอกีแล้วแฮะ...



“อ้อ ได้ครับๆ ขอเวลาสักครู่นะครับ เดี๋ยวผมจะตามลงไป” 

ผมบอกรุ่นพี่เขาไป ซึ่งเขากพ็ยกัหน้ารบัทราบ  

“อมื ว่าแต่ว่า...” เขาพูดขึ้นขณะก�าลงัจะเดนิออกไป “คดิยงัไงมา

อยู่ชั้นเก้าเนี่ย เดนิขึ้นเดนิลงเหนื่อยชะมดัยาด”   

ถามอะไรโง่ๆ คดิว่าตูอยากจะอยู่นกัเหรอไอ้ชั้นเก้าเนี่ย ทั้งชั้นมตีู

อยู่แค่คนเดยีว ถ้ามโีจรโรคจติขึ้นมาปล�้าตูจะท�ายงัไง เวลาโดนผหีลอกตู

มเีพื่อนไหม จะให้ตูกระโดดหน้าต่างหนงีั้นเรอะ เหอะ! ไหนจะต้องเดนิ

ขึ้นเดนิลงจนตะครวิกนิอกี

 ถงึผมจะคดิอย่างงั้น แต่ขนืผมตอบรุน่พี่ที่เคารพไปตามนั้น มหีวงั

เขาได้กระโดดถบีผมขาคู่ตกลงมาจากชั้นเก้าแน่   

“เอ่อ พอดีวิวมันสวยน่ะครับ แฮะๆ” ผมตอบกลับไปพร้อมกับ 

1

อาร์กานดาและเอรีอา
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ส่งยิ้มแห้งๆ ให้

“อ้อ เอาเถอะ พี่มาบอกแค่นี้แหละ” เขากล่าวพร้อมกบัเดนิจาก

ไป ซึ่งผมกข็อบคณุพี่เขาไปตามมารยาท ผมเดนิกลบัเข้าหอ้งเพื่อเปลี่ยน

เสื้อผ้าเป็นชุดฟอร์มของโรงเรียน ถึงจะเป็นวันหยุดแต่ผมก็ยังอยู่ใน

โรงเรยีน จะให้ผมใส่กางเกงขาสั้น เสื้อกล้าม และรองเท้าแตะอย่างตอนนี้

ไปพบองค์ราฟาเอลซึ่งเป็นถงึจกัรพรรดผิูป้กครองดนิแดนสวรรค์มนัคงจะ

ไม่ดเีท่าไรใช่ไหมครบั 

ผมเดินไปเก็บชามที่เพิ่งกินเสร็จ แต่แล้วเมื่อผมมองไปบนโต๊ะ 

กนิข้าวนั้น จู่ๆ กป็รากฏภาพบางอย่างขึ้นมาในหวัของผม

“อ่า นี่ครบั อ้าปากนะ” ผมพูดขึ้นมาขณะใช้ตะเกยีบคบีเส้นบะหมี่

ยื่นไปเบื้องหน้า 

เอ๊ะ ผมก�าลังพูดอะไรอยู่ แล้วที่นี่มัน...บ้าน? บ้านของผมเอง 

นี่หว่า...

“ไม่...ส่งไอ้แท่งไม้ทั้งสองนั่นมาให้ข้า นายท่านแห่งข้า” เสยีงอกี

เสียงดังขึ้นมา ผมจ�าเสียงนี้ได้ เป็นเธอ สาวผมด�าคนที่มอบพลังให้ผม 

แล้วท�าไมเธอถงึ...

“แต่คุณยังใช้ไม่คล่องนี่ครับ ให้หนูช่วยเถอะ น้า” ผมพูดต่อ  

น�้าเสยีงเหมอืนกบัก�าลงัอ้อนเธออยู่ยงัไงอย่างงั้น

เธออยู่ตรงหน้าผม แต่ท�าไมผมมองเหน็หน้าเธอไม่ชดั

“ไม่เอา ข้าจะไม่ยอมเป็นภาระของท่าน ข้าจะจดัการมนัด้วยตวั

ข้าเอง” เธอปฏเิสธพร้อมกบัดงึตะเกยีบในมอืของผมไป “อย่าให้ข้าต้อง

เป็นภาระของท่านเลย นายท่านแห่งข้า” 

“ถ้าคณุต้องการอย่างนั้นกไ็ด้ครบั” 

ขณะที่ผมก�าลังสงสัยอยู่นั่นเอง ภาพเบื้องหน้าก็เปลี่ยนกลับมา

เป็นภาพภายในห้องพกัของผมอกีครั้ง 
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เอ๊ะ...เมื่อกี้ผมเหน็อะไร ภาพหลอนอกีแล้วเหรอ ท�าไมถงึมเีธออยู่

ด้วย แล้วความรู้สกึนี่มนัอะไรกนั...

“อ่า แย่ๆ สงสยัต้องคงไปหาซื้อแอสไพรนิมากนิแล้วแฮะ”

 ใช่ ผมคงต้องหาซื้อยามากินแล้ว ไม่งั้นผมได้ฝันกลางวันแบบ 

เมื่อกี้อกีแน่เลย

“ลเิวยี เดี๋ยวฉนัมานะ” ผมบอกเธอก่อนจะเดนิไปเปิดโทรทศัน์ให้

เธอดู แล้วออกจากห้องไป

“ใครเขาจะอยากขึ้นๆ ลงๆ บนัไดนรกนี้วะ...” ผมบ่นพมึพ�าแล้ว

วิ่งลงไปข้างล่าง  

 ถงึผมจะว่าอย่างงั้นอย่างงี้ แต่ตอนนี้การขึ้นลงบนัไดนี้ส�าหรบัผม

เป็นเรื่องธรรมดาไปแล้ว ไม่ใช่เพราะว่าผมได้รบัพลงัปีศาจมาแล้วนะครบั 

แต่เพราะว่าผมไปเข้าชมรมศลิปะป้องกนัตวัของอาเจ๊ต่างหาก เจ๊เลยจบั

ผมฝึกหนกั 

เฮ้อ นี่ผมต้องย้อนอดีตอันแสนรันทดให้พวกคุณฟังอีกแล้ว 

ใช่ไหม...

หนึ่งเดือนก่อน  

หลังจากที่ผมสามารถเอาชนะทากโลกอสได้ ไม่กี่วันต่อมาก็ถึง

คาบเรยีนของอาจารย์ไรโน่ซึ่งต้องเรยีนร่วมกบับ้านฟรซีเซอร์ ใช่แล้วครบั 

ร่วมกบัยูก ิออนนะ ผู้แสนจะน่ารกั

อาจารย์บอกผมว่าจะให้โอกาสผมทดสอบร่างกายแก้ตัวอีกครั้ง

หนึ่ง ซึ่งแน่นอนว่าผมในตอนนั้นที่เพิ่งจดัการเจ้าโลกอสได้...เอ่อ...ถงึแม้ว่า

จะสามารถชนะมันได้ด้วยความโง่ของมันเองก็ตามที ผมโคตรจะ 

มั่นใจในพลังกายของตัวเองมาก มีการคุยอวดเพื่อนๆ พร้อมกับมีการ 

หนัไปยกัคิ้ว ให้ยูกจิงัก่อนจะเริ่มวิ่งอกีต่างหาก และเมื่อผลทดสอบออก



33THE APEX PREDATOR

มาเสรจ็สิ้น ผมกไ็ด้มานั่งถอนหญ้าอยู่ภายในสวนของโรงเรยีนพร้อมกบั

พลังชีวิตที่หมดหลอด ใช่แล้วครับทุกท่าน ผมแซด...แซดที่แปลว่าเศร้า 

นั่นแหละครบั

แล้วท�าไมผมถงึแซดน่ะเหรอ เพราะว่าไอ้สถติขิองผมมนัเหมอืนเดมิ

แทบจะทกุอย่างเลยน่ะส ิ มบีางอย่างต�่ากว่าเดมิด้วยซ�้า อะไรกนั...ท�าไม

มันถึงเป็นแบบนี้ไปได้ นี่ประสิทธิภาพทางกายของผมเหมือนตอนเป็น

มนษุย์ทกุประการเลยงั้นร ึ แล้วไอ้ที่ผมแปลงร่างเป็นหมา...หมายถงึเป็น

จิ้งจอกเมื่อตอนนั้นมนัคอือะไร

หลังจากนั้นผมก็ลองทดสอบแปลงร่างเป็นครึ่งจิ้งจอกแล้วลองวิ่ง

ด ูผลกค็อืความสามารถทางกายของผมสงูขึ้นกว่าร่างตอนเป็นมนษุย์ ผม

จงึได้ข้อสรปุว่า ผมแตกต่างกบัพวกปีศาจทั่วไปที่แม้จะอยู่ในร่างมายาก็

ยงัแขง็แกร่ง ขณะที่ผมนั้นเวลาอยู่ในร่างคนปกตกิย็งัอ่อนแอเช่นเดมิ

ถ้าต้องแปลงเป็นร่างปีศาจกก็นิพลงัโขอยู ่จากที่ผมค�านวณด ูเวลา

อยู่ในร่างครึ่งจิ้งจอกสามหางนี้ ผมสามารถคงสภาพไว้ได้ราวๆ ห้านาท ี

ส่วนเวลาที่อยู่ในร่างของเทพจิ้งจอกอนิารนิั้น ผมสามารถคงสภาพไว้ได้

ราวๆ สิบวินาที พอครบก�าหนดแล้วผมก็กลับมาเป็นร่างครึ่งจิ้งจอก 

เช่นเดมิ

สงสัยเป็นเพราะสายเลือดของพ่อผมที่อยู่ในตัวผมมีมากเกินไป

ท�าให้ผมไม่เหมอืนพวกปีศาจปกตลิะมั้ง แต่กเ็อาเถอะ ท�าได้เท่านี้กพ็อใจ

แล้ว   

อ้อ ใช่ๆ หลังจากที่ผมแปลงร่างเสร็จ ผมก็ถูกคณะกรรมการ

นักเรียนเรียกไปต่อว่าพร้อมกับหักคะแนน โทษฐานที่กลับร่างเดิมโดย 

ไม่ได้รบัอนญุาต คนที่ต่อว่าผมนั้นกค็อือาเจ๊ของผมเองนี่แหละครบั  

สุดท้ายแล้ว เจ๊ก็เลยให้ผมกลับมาฝึกร่างกายใหม่หมด...ฝึกใหม่

ยงัไงงั้นเหรอ กอ็อกวิ่งทกุวนั วดิพื้น ซติอปั ดงึข้อ กระโดดเชอืก...ทกุอย่าง
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ที่เกี่ยวกับพื้นฐานทางร่างกาย วิชาป้องกันตัวอะไรนั่นแทบไม่ได้ฝึกเลย

ครบั อาเจ๊บอกว่า ต้องเพิ่มสมรรถภาพทางกายให้ร่างมนษุย์นั้นสามารถ

ต่อสู้ได้บ้าง เผื่อเวลาเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมาแล้วพลังหมด ผม 

จะได้สามารถเอาตวัรอดได้ 

ตอนนี้ผมรูส้กึว่าร่างกายของผมฟิตขึ้นกว่าเดมิมาก ไม่เหนื่อยง่าย

เหมอืนแต่ก่อน กล้ามเนื้อกพ็อมบี้าง...แต่ว่าผมยงัคงเตี้ยอยู่เหมอืนเดมิ

แล้วนี่ผมจะบอกพวกคณุท�าไมเนี่ย!?

อย่างที่ผมบอกครบั ผมเป็นหนึ่งในสมาชกิของชมรม ดงันั้นทกุๆ 

เย็นผมจะต้องไปซ้อมที่ชมรมอย่างน้อยวันละสองถึงสามชั่วโมงเสมอ 

ท�าให้ตอนเยน็ผมไม่ค่อยมเีวลาให้เพื่อนๆ เลย เซง็ชะมดั

เอ้อ ผมลมืบอกไป ผมใส่ที่ถ่วงน�้าหนกัเอาไว้ด้วย อาเจ๊เธอสั่งให้

ผมใส่ ตอนนี้ขาแต่ละข้างของผมถูกถ่วงเอาไว้ด้วยแผ่นเหล็กที่หนักสอง

กิโลกรัม ตรงหัวไหล่ผมก็ถูกมัดเอาไว้และถ่วงอีกประมาณสามกิโลกรัม  

โดยรวมแล้วตอนนี้ทั้งตวัผมมแีผ่นเหลก็เพิ่มน�้าหนกัอยูร่าวๆ เจด็กโิลกรมั

ได้

เอาละครบั พวกเราย้อนอดตีกนัไปเยอะแล้วกลบัมาที่ปัจจบุนักนั

ดกีว่า

“อ่า...เคลวิน ตูรอเวลาที่จะทดสอบร่างกายครั้งหน้าไม่ไหว

แล้ว”   

ใช่แล้ว ตอนนี้ผมพอมั่นใจขึ้นเยอะอยูน่ะ ถงึแม้ว่าจะยงัไม่สามารถ

เทยีบกบัคนอื่นๆ ได้กเ็ถอะ แต่ว่าอย่างน้อยๆ ผมกท็�าได้ดกีว่าครั้งก่อน

แน่ๆ  

มีอยู่อย่างหนึ่งที่ผมยังสงสัยมาจนถึงทุกวันนี้ ท�าไมตอนที่ผมจับ

ดาบสู้กบัโลกอสในครั้งนั้น ผมอยู่ในร่างมนษุย์แท้ๆ แต่ว่าความสามารถ
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ทางร่างกายกลบัสูงขึ้นมาก ผมรู้สกึว่าหวัใจผมมนัเต้นเรว็มาก เรว็แบบ

น่าจะหลายร้อยครั้งต่อนาที

เป็นเพราะแบบนั้นหรือเปล่าเลยท�าให้ผมหลั่งสารอะดรีนาลิน

มากกว่าปกต ิท�าให้การเคลื่อนไหวเรว็ขึ้น ประสทิธภิาพทางกายเพิ่มขึ้น 

หรอืแม้แต่ท�าให้มองเหน็การเคลื่อนไหวของศตัรูช้าลง  

นี่คือสิ่งที่ผมคิดเอาไว้นะครับ แต่ถ้าจะให้ผมต้องกลับไปจับดาบ

แบบนั้นอกีครั้งแล้วละกผ็มขอผ่านดกีว่า...ผมรูส้กึแหยงๆ มนัยงัไงกไ็ม่รู.้..

“เอ้อ ว่าแต่ว่าห้องผู้อ�านวยการมนัไปทางไหนวะ...”

สดุท้ายแล้วผมกถ็ามทางพวกรุ่นพี่แถวนั้นเอา น่าอายชะมดั อยู่

โรงเรยีนนี้มาเป็นเดอืนๆ แล้วยงัจ�าทางไม่ได้ 

ตอนนี้ผมก�าลงัยนือยู่หน้าประตูบานใหญ่ ซึ่งตรงข้างๆ มปี้ายตดิ

เอาไว้ว่า ‘ห้องผู้อ�านวยการโรงเรยีน’

“ว้าว แค่ประตูทางเข้ากโ็คตรหรูแล้วแฮะ” 

ประตูที่อยู่ตรงหน้าผมนี้เนื้อไม้มันเคลือบด้วยทองหรือไง ท�าไมดู

เป็นประกายดจีงั แล้วไอ้ที่ตดิอยู่รอบๆ นั่นมนัคอือะไร เพชรงั้นเรอะ ตรง

ที่จบักเ็ป็นสอีอกทองๆ อย่าบอกนะว่าท�าจากทองแท้

“ซูดดด ฮ้า” ผมผ่อนลมหายใจออกมาเบาๆ

ก๊อกๆๆ

ทนัททีี่ผมเคาะประตู เสยีงขององค์ราฟาเอลที่อยู่ภายในห้องกด็งั

ขึ้นมา

“เข้ามาได้” 

“ขออนญุาตครบั คทิซเึนะ อวาลอน มาพบตามที่...” ยงัไม่ทนัจะ

กล่าวจบ ผมกต้็องชะงกั เมื่อเหน็ว่าผูท้ี่อยูภ่ายในห้องขององค์ราฟาเอล 

นั้นคอือาเจ๊ของผมกบัชายหญงิคู่หนึ่ง

อะไร นี่ตูไปท�าอะไรผิด อาเจ๊ไปฟ้องอะไรท่านราฟาเอลงั้นเหรอ 
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หรอืว่าจะฟ้องเรื่องที่ตูแปลงร่างเมื่อตอนนั้น แล้วสองคนนี้เป็นใคร

“อ้าวไง เจ้าหนุ่ม เจอกนัอกีแล้วนะ” ชายคนที่อยู่ข้างๆ ผู้หญงิพูด

ขึ้นมา

โอ๊ะ! ผมจ�าเขาได้แล้ว เขาเป็นคนที่อยูข้่างๆ อลัเวลตอนที่ผมสูก้บั

โลกอสนี่นา เขาเป็นคนที่ให้ดาบผม

“อ้าว คณุล.ุ..คณุพี่ที่ให้ผมยมืดาบนี่นา” เกอืบไปแล้ว ผมเกอืบ

เอ่ยค�าต้องห้ามออกไปอกีแล้ว

“พี่!?” อาเจ๊ผมทวนพร้อมกบัจ้องหน้าผมเขมง็ รู้สกึว่าคิ้วของเธอ

ก�าลงักระตกุๆ อยู่

“โอ๊ะโฮะๆ พูดดนีี่เจ้าหนุ่ม พี่งั้นเหรอ อื้อๆ นั่นสนิะ ข้าเองกค็ดิว่า

ข้ายงัไม่ถงึวยัที่จะโดนเรยีกว่าลงุเท่าไหร่ ฮ่าๆๆ พูดได้ดีๆ ”

ได้ผล หยอดค�าหวานเข้าไว้ไม่เสยีหาย ตอนนี้คณุลงุคนนั้นก�าลงั

เอ่ยชมผมอยูค่นเดยีว ส่งผลให้ผูห้ญงิที่อยูข้่างๆ ต้องท�าสหีนา้เออืมระอา

เอ๊ะ ท�าไมเธอคนนั้นหน้าตาคล้ายๆ อลัเวลจงัแฮะ แล้วที่หขูองเธอ

กย็งั...

“อะแฮ่ม” ขณะที่ผมก�าลงัคดิอยูน่ั่นเอง อาเจ๊ที่ยนือยูน่ั้นกก็ระแอม

ขึ้นมาพร้อมกบัจ้องผมตาเขยีวปั้ด 

อะไรเจ๊ นี่หนูไปท�าอาร้ายยย อย่ามองหนูด้วยสายตาเหมอืนยกัษ์

ขมูขแีบบนั้นส!ิ

“อ่า จรงิด้วยๆ ขอโทษที่เรยีกเธอมานะ อวาลอน” องค์ราฟาเอล

พูดขึ้น “พอดที่านทั้งสองคนนี้อยากพบเธอกบัพี่สาวเธอหน่อยน่ะ”

“พบผม?” ผมมองไปยงัผูม้าเยอืนทั้งสอง ดูจากใบหกูร็ูว่้าทั้งคูเ่ป็น

ชนเผ่าเอลฟ์

“ข้าอาร์กานดาแห่งราชวงศ์เอราล ส่วนนี่ เอรีอา ชายาแห่งข้า” 

คณุลงุหรอืชายที่ชื่ออาร์กานดากล่าวแนะน�าตนเองและผู้หญงิคนข้างๆ 
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“ราชวงศ์...ชายา...” ผมพมึพ�า

 เอ...เมื่อกี้ผมฟังอะไรผดิไปรเึปล่านะ

“ไม่ต้องตกใจ อลัเวลเป็นธดิาของพวกเรา” คราวนี้คณุเอรอีากล่าว

ขึ้นพร้อมกบัจ้องมองมาที่ผม

“ธดิางั้นเหรอ”

 สมองขนาดแรมหกสิบสี่เมกของผมก�าลังประมวลผลอย่างช้าๆ 

ถ้าจ�าไม่ผดิ ได้ยนิพวกเขาบอกว่า ราชวงศ์ ชายา แล้วก.็..เอ่อ...ธดิา

“เอ่อ...” ผมก�าลังอ�้าอึ้งอยู่ ไม่รู ้จะตอบอะไร ปกติไอ้ค�าศัพท ์

แนวนี้มนัต้อง...

“พวกท่านทั้งสองเป็นผูป้กครองดนิแดนเอเวอร์แลนด์น่ะ” อาเจ๊ผม

บอก

เอเวอร์แลนด์? ชื่อเหมือนสวนสนุกเลยแฮะ เจ๊บอกว่าเป็น 

ผู้ปกครอง อ้อ... 

เมื่อสมองอันเชื่องช้าของผมประมวลเสร็จแล้ว ผมจึงกล่าวตอบ 

ไปในทันทีว่า “ยินดีที่ได้รู ้จักนะครับ แหมๆ ไม่นึกว่าคุณพ่อคุณแม่ 

ของอลัเวลจะเป็นเจ้าของสวนสนกุแบบนี้นะครบัเนี่ย ไว้ว่างๆ ผมจะชวน

เพื่อนๆ ไปเที่ยวด้วยนะครบั”

ว้าว! เจ๋งชะมดัเลย อลัเวล มสีวนสนกุเป็นของตนเองแบบนี้เนี่ย 

คงจะเล่นมาตั้งแต่เดก็เลยใช่ไหม น่าอจิฉาชะมดั สงสยัครอบครวัของเธอ

คงจะร่วมแสดงพวกละครเวทีด้วยสินะ ถึงได้ใช้ศัพท์แนวเชื้อพระวงศ์ 

แบบนั้น 

“สวนสนกุ? อมื ข้ากว็่าจะสร้างมนัอยู่นะ” คณุลงุอาร์กานดาเอ่ย

ขึ้นมา

“อ.ุ..” องค์ราฟาเอลเหมอืนจะหวัเราะ แต่ท่านกย็งัเอามอืปิดปาก

เอาไว้
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“ขายขี้หน้า...” อาเจ๊พมึพ�าพร้อมกบัเอามอืนวดขมบัตวัเอง

อะไร...นี่ผมพูดอะไรผดิไปงั้นเหรอ หรอืว่าพวกเขาเปิดร้านอาหาร

แทนสวนสนกุ อื้อๆ ต้องใช่แน่ๆ จะว่าไปชื่อเอเวอร์แลนด์มนักฟั็งดคูล้ายๆ 

ร้านอาหารเหมอืนกนัแฮะ...

“ฟังให้ดนีะหนูวา” อาเจ๊เอ่ยด้วยน�้าเสยีงเออืมระอา   

เจ๊!!! อย่าได้เอ่ยชื่อนี้กบัหนูเวลาอยู่ต่อหน้าคนอื่นเซ่!!!  

“หนวูา?” คณุอาร์กานดากบัเอรอีาเอ่ยพร้อมกนัแล้วกห็วัเราะเบาๆ 

แต่เอ่อ...ที่หวัเราะเบาๆ คงมแีค่คณุเอรอีาเท่านั้น ส่วนอกีคนหวัเราะจน

ตวัแทบงอเป็นกุ้งแห้งเลยแหละ

“ฮ่าๆๆ ขอโทษนะ ไม่นกึว่าที่บ้านเจ้าจะเรยีกเจ้าแบบนี้กนั หนูวา 

ฮะๆๆ” ลงุอาร์กานดายงัคงหวัเราะต่อไป   

หมดกนัชวีติ 

“พวกท่านทั้งสองเป็นพระราชาและพระราชินีผู้ปกครองดินแดน 

เอเวอร์แลนด์ อาณาจักรแห่งเหล่าเอลฟ์” อาเจ๊ผมพูดต่ออย่างไม่สนใจ

เสยีงหวัเราะเลยแม้แต่น้อย

“...” ผมได้แต่เงบิกบัประโยคเมื่อสกัครู่

เมื่อกี้ผมรู้สึกเหมือนจะได้ยินอะไรที่มันฟังดูสุดยอดเข้าให้แล้ว

แฮะ...  

เมื่ออาเจ๊เหน็อาการงงเป็นไก่ตาแตกของผมจงึได้ย�้าอกีรอบ “ท่าน

ทั้งสองเป็นพระราชาและพระราชนิขีองอาณาจกัรเอลฟ์” 

“...” อื้อหอืออ ชดัเจน พระราชาและพระราชนิี

ตายเคลวิน ตูต้องตายแน่ๆ เมื่อกี้ตูไปเสียมารยาทอะไรกับพวก 

ท่านบ้างเนี่ย

และขณะที่ผมก�าลังหน้าซีดอยู่นั้น พระราชาอาร์กานดาก็พูดขึ้น

มาว่า “เป็นอะไรไปเจ้าหนุ่ม หน้าซีดเชียว ฮะๆๆ” แววตาของท่านดูมี
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ความสขุมากที่ได้เหน็ใบหน้าซดีๆ ของผม

“คะ...คือว่า กระหม่อมต้องขออภัยที่เสียมารยาทด้วยพ่ะย่ะค่ะ” 

ผมกล่าวอย่างลนลานพร้อมคุกเข่าก้มหัวลงเหมือนอย่างพวกหนังจีนใน

สมยัก่อน    

“เดี๋ยวสิๆ  นี่เจ้าท�าอะไรน่ะ ลกุขึ้นมาๆ” องค์อาร์กานดาถามอย่าง

ตกใจพร้อมกบัพยงุผมลกุขึ้น

“แต่ว่ากระหม่อม...”

“เอาเถอะน่า ข้าไม่ถือสา คุยกันแบบปกติอย่างเมื่อกี้นะแหละ

ดแีล้ว” ท่านบอกผม

อา ช่างโชคดจีรงิๆ เคลวนิที่ท่านไม่เอาเรื่อง ไม่งั้นหวัของตูคงต้อง

หลุดออกจากบ่าแน่นอน...อย่างน้อยๆ ไอ้หน้าเถื่อนๆ ของตูนี่ก็ยังไม่ได้

จากร่างของตูไปไหน

ครั้งนี้ผมรู้สกึรกัใบหน้าอนัแสนเถื่อนของผมเสยีเหลอืเกนิ

“คะ...ครบั...” ผมตอบเสยีงสั่นกลบัไป ซึ่งเมื่อเขาเหน็ดงันั้นกย็ิ้ม

ให้ผมพร้อมกบัจบัมอืผมเป็นเชงิทกัทาย    

“ยนิดทีี่ได้รูจ้กันะ คทิซเึนะ อวาลอน” องค์อาร์กานดากล่าวพร้อม

กบัเขย่ามอืผม  

หวาๆๆ นี่ผมก�าลังจับมือกับพระราชาอยู่เหรอเนี่ย ตั้งแต่เกิดมา 

นี่เป็นครั้งแรกในชวีติของผมเลยนะ 

“คะ...ครับผม เช่นกันครับฝ่าบาท” ผมพูดออกไปโดยไม่รู้หลัก

ภาษา  

ค�าว่า ‘ครบั’ กบั ‘ฝ่าบาท’ นี่ดูเข้ากนัไหมนะ โอ๊ยยย! ประหม่า

โคตรเลยตอนนี้   

เอ๊ะ เดี๋ยวก่อน แสดงว่าอลัเวลเธอกเ็ป็นองค์หญงิน่ะส!ิ

องค์อาร์กานดายิ้มให้อย่างเป็นกันเองก่อนจะปล่อยมือ จากนั้น
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องค์เอรอีากเ็ดนิเข้ามาหาผมแล้วยื่นมอืมาให้

“ยนิดทีี่ได้รู้จกั เธอเป็นเพื่อนของอลัเวลใช่ไหม” 

“ครบั ใช่ครบั จะว่าอย่างงั้นกไ็ด้” ผมตอบพร้อมกบัยื่นมอืไปจบั

มอืของเธอ 

ทันทีที่เอรีอาได้สัมผัสมือของอวาลอน ภาพเบื้องหน้าของ

เธอก็เปลี่ยนแปลงไป ทัศนียภาพโดยรอบนั้นกลับกลายเป็นภาพของ

ท้องฟ้าสีครามที่กว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตา พื้นดินที่เธอเหยียบอยู่นั้น 

คล้ายก้อนหนิแต่ไม่ใช่

เธอสังเกตเห็นสิ่งที่ก�าลังเหยียบอยู่ มันเหมือนกับเกล็ดของสิ่งมี

ชวีติบางอย่าง ราวกบัเป็นทุ่งกว้างสดี�าขนาดใหญ่  

ใช่แล้ว ตอนนี้เธอก�าลงัอยู่บนตวัของเจ้าสิ่งนี้ แต่ว่ามนัคอื...

“โอ๊ะ!!! ท่านป้...ไม่สิ ท่านเอรีอา นี่นา”  เสียงของชายผู้หนึ่ง 

ดงัขึ้นจากด้านข้างของเธอ เธอจ�าเสยีงนี้ได้ด ี เธอจงึหนัไปหวงัจะพบกบั 

ผู้เป็นเจ้าของเสยีง

“อ่าๆ เกอืบเอ่ยค�าต้องห้ามไปอกีครั้งแล้วแฮะ...” เจ้าของเสยีงนั้น

พมึพ�า ซึ่งเอรอีาได้ยนิชดัเจน แต่เธอหาได้สนใจไม่ เพราะว่าภาพเบื้อง

หน้าของเธอคือบุรุษผู้มีเรือนผมสีทอง รูปร่างสูงเพรียว น่าจะสูงราวๆ  

หนึ่งร้อยแปดสบิห้าเซนตเิมตรได้ 

 เขาอยู่ในสภาพเปลือยท่อนบน เผยให้เห็นกล้ามเนื้อที่สวยงาม 

นัยน์ตาสีแดงฉาน ใบหน้าของเขาแทบจะไม่เปลี่ยนไปเลย เขาคือชาย

หนุ่มผู้จบัมอืกบัเธอเมื่อสกัครู่นี้ แต่ว่าท�าไมเขาถงึ...    

ตอนนี้เขาก�าลงัส่งยิ้มให้เธอ ในมอืขวาของเขาถอืดาบที่มคีมดาบ

สแีดงฉาน ส่วนในมอืซ้ายถอืดาบอกีด้ามที่มคีมดาบสฟี้าคราม เหมอืนสี

ของท้องฟ้าในยามเช้า แต่ดาบทั้งสองเล่มนี้ไม่ได้ท�าให้เธอแปลกใจเท่ากบั
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สิ่งที่ปรากฏอยู่กลางหลงัของเขา

มนัคอืปีกนกสดี�าทมฬิขนาดใหญ่ถงึแปดปีก

อะไรกนั ได้ยนิว่ามแีต่มหาเทพมคิาเอลเท่านั้นนี่นาที่มถีงึแปดปีก 

ถงึแม้เธอจะรูว่้าเดก็หนุม่ที่อยูเ่บื้องหน้าเป็นใคร แต่ว่าครั้งล่าสดุที่เธอเหน็

เขาเมื่อสามปีที่แล้วก่อนที่เขาจะสญูเสยีพลงัเทวทตูไป ปีกของเขาในตอน

นั้นเป็นสขีาวบรสิทุธิ์นี่ แถมมแีค่หกปีก ไม่ได้มแีปดปีกเหมอืนตอนนี้ 

ภาพของเดก็หนุม่ที่อยูเ่บื้องหน้าของเธอช่างดสูง่างามแตกต่างกบั

ตอนที่เธอจบัมอืกบัเขาลบิลบั    

“ดจูากการแต่งตวัแล้ว คงเป็นตอนที่คณุลงุราฟเรยีกผมไปพบเมื่อ

สองปีก่อนใช่ไหมครับ” ขณะที่เธอก�าลังคิดอยู่นั้น เขาก็พูดขึ้นด้วย 

ท่าทีสบายๆ พร้อมกับยิ้มให้อย่างเป็นกันเอง “อ่า...จริงด้วย ตอนไป 

เอเวอร์แลนด์คราวนั้นท�าผมเสยีเส้นน่าดู ฮะๆๆ” 

“ท่านเอรีอามาก็ดีแล้วครับ จะได้เห็นสิ่งที่ก�าลังจะเกิดขึ้นอีก 

สองปีหลังจากนี้” อวาลอนเรียกเธออย่างสนิทสนม พร้อมกับมองไป 

เบื้องหน้า ส่งผลให้เธอต้องมองตาม แล้วสิ่งที่ปรากฏแก่สายตาเธอนั้น

ท�าเอาเธอพูดไม่ออก

“สงครามที่ก�าลงัจะเกดิขึ้น ขอเกบ็เป็นความลบัเอาไว้นะครบั”   

สิ่งที่เธอเหน็ถดัออกไปอกีหลายกโิลเมตรนั้นคอืกองทพัของเทวทตู

ตกสวรรค์ที่มอียู่เตม็ท้องฟ้า อาจเป็นพนั...ไม่ส ิเป็นหมื่น เผลอๆ อาจถงึ

แสนเลยกไ็ด้ พวกมนัก�าลงัมุ่งหน้ามาทางนี้...ทางที่เธออยู่

“ไม่ต้องกลัวครับ ท่านเอรีอา มีผมอยู่ทั้งคน” เขาตอบอย่าง

อารมณ์ดี

“อย่างที่บอกนะครบั ห้ามน�าไปบอกใครเดด็ขาดนะ” เขาขยบิตา

ให้เธอทหีนึ่ง

ความจรงิแล้วเอรอีาสามารถเหน็อนาคตของคนอื่นได้ นี่คอืความ
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พิเศษที่สืบทอดกันมาในตระกูลของเธอ อัลเวลบุตรีของเธอก็อาจจะ 

ท�าได้เช่นกนั  

ตอนที่เอรีอาจับมือเด็กหนุ่มผู้นี้เธอต้องการดูอนาคตของเขา ถึง

แม้ว่าการมองดูอนาคตของผู้อื่นจะเป็นสิ่งที่ไม่ควรท�ากต็าม

ทว่าที่ปรากฏต่อสายตาของเธอนั้น สิ่งที่ก�าลงัจะเกดิขึ้นในอกีสอง

ปีข้างหน้านี้ 

สงครามเทวทูตตกสวรรค์ เฉกเช่นเดยีวกบัเมื่อสามปีก่อน...



สิ่งที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าของราชินีแห่งเอลฟ์คือภาพของ 

กองทพัเทวทูตตกสวรรค์ที่มอียู่เตม็ทั้งท้องฟ้า 

“แบบนี้มนัเลวร้ายยิ่งกว่าเมื่อคราวนั้นเสยีอกี” เธอพมึพ�า

ขณะที่เอรีอาก�าลังตัวสั่นกับภาพที่เห็นอยู่นั้น อวาลอนที่ยืนอยู่

ข้างๆ เธอกห็วัเราะเบาๆ แล้วบอกเธอว่า

“ฮะๆๆ ท่านเอรีอาอย่ากังวลเลยครับ อย่างที่บอก มีผมอยู่ด้วย

ทั้งคน อกีอย่าง พวกมนัมากนัเป็นกองทพักจ็รงิ...แต่ว่า...” เขาเว้นช่วง 

“ผมเองกม็กีองทพัของผมเช่นกนั” 

สิ้นเสยีงอวาลอน เอรอีากห็นัไปมองด้านหลงั และเธอกไ็ด้พบกบั

สิ่งมชีวีติในต�านาน สิ่งที่เธอคดิว่าสูญพนัธุ์ไปจากโลกนี้แล้ว...สิ่งที่แม้แต่

เหล่าทวยเทพยงัต้องหวั่นเกรง...

2

 ภาพแห่งอนาคต
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“ไม่จรงิน่า มะ...มงักร!!!” เอรอีาอทุานด้วยน�้าเสยีงสั่นเครอื กบั

พวกกองทพัเทวทตูตกสวรรค์นบัแสนนั้นเธอกต็กใจมากแล้ว แต่ว่ามงักร...

ไม่สิ ฝูงมังกรที่อยู่ข้างหลังเธอนี้สร้างความตื่นตระหนกให้เธอยิ่งกว่า  

ไม่เคยมผีู้ใดได้พบเหน็มงักรเหล่านี้มานานมากแล้ว...

ที่ส�าคญั มนัไม่ได้มากนัเพยีงตวัเดยีว แต่ว่ามนัมากนัเป็น...

“เผ่ามงักรทมฬิกบัมงักรแห่งแสงรวมกนัประมาณสองพนักว่าตวั...

ไม่ส ิต้องตนสนิะ” อวาลอนกล่าว

“ใจจรงิผมกอ็ยากจะยกมนัมาทั้งหมดโลกนั่น แต่เกรงใจสองสาว

เขาน่ะครบั แฮะๆ” ค�าของอวาลอนสร้างความสงสยัให้แก่เอรอีาเป็นอย่าง

มาก    

โลกอะไร แล้วสองสาวที่ว่านั่นคือใคร ซึ่งเมื่อเขาเห็นเธอแสดง

สหีน้าครุ่นคดิ เขากร็บีเอ่ยปากบอกเธอทนัที

“ท่านเอรีอาไม่ต้องเป็นห่วงครับ ถึงก�าลังพลของผมจะน้อยกว่า 

แต่ด้านคุณภาพนั้นผมกินขาด อ้อ เดี๋ยวทัพของคุณลุงราฟกับคุณลุง...

เอ่อ ท่านพ่อลูซเิฟอร์กจ็ะตามมาสมทบอกีทหีนึ่ง”    

ตอนนี้เธอมีสิ่งสงสัยเพิ่มมาอีกหนึ่งอย่าง แล้วท�าไมเขาเรียกองค์

ลูซเิฟอร์ว่าท่านพ่อ

โฮกกก!!! เสียงค�ารามที่ดังสนั่นเหมือนกับว่าจะก้องไปทั้งโลก 

ดังขึ้นเบื้องหน้าของพวกเขา ตรงใจกลางของกองทัพเทวทูตตกสวรรค ์

พวกนั้น

“โอ๊ะ! ท่าทางใกล้จะเริ่มกันแล้ว ท่านเอรีอากลับไปได้แล้วครับ 

เชื่อเถอะว่าตัวผมในตอนนี้คงก�าลังหน้าซีดเป็นไก่ต้ม พร้อมกับบ่นถึง 

เคลวนิว่า ท�าไมอยู่ๆ ท่านถงึได้นิ่งไปแบบนั้น บางทตีวัผมในอดตีคงคดิ

ว่าก�าลงัจะถูกตดัหวัเสยีบประจานอยู่กไ็ด้นะครบั ฮะๆๆ”

“เธอ...เธอคืออวาลอน เพื่อนของอัลเวลอย่างงั้นหรือ” ในที่สุด 
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เอรอีากเ็อ่ยปากถามเขา เพยีงแค่สองปี ท�าไมเขาถงึได้เปลี่ยนไปขนาดนี้

นะ ทั้งรูปร่างหน้าตา ความน่าเกรงขาม ไหนจะปีกสดี�าทมฬิทั้งแปดนี่อกี 

“อะไรกนัครบัท่านเอรอีา แค่ผมสูงขึ้นนดิหน่อย หุ่นล�่าขึ้น ผวิขาว

ขึ้น ผมยาวขึ้น แค่นี้ท�าเป็นจ�ากนัไม่ได้ อ้อ สงสยัผมจะดหูล่อขึ้นด้วยสนิะ 

ฮะๆๆ” เขายิ้มร่า บรรยากาศในตอนนี้มันช่างไม่เหมือนกับสงครามเอา

เสยีเลย ท�าไมเขาถงึได้ดูใจเยน็และอารมณ์ดนีกันะ

“เอาละ...” อวาลอนพูดขึ้นพร้อมกบัจ้องมองไปยงักองทพัเทวทูต

ปีกแดงเบื้องหน้าที่ก�าลงัมุ่งตรงเข้ามาเรื่อยๆ

“เอาไปกนิ ไอ้พวกเทวทูตหลอดแก้ว ท่าใหม่ที่ฉนัอตุส่าห์ไปนอน

คิดมาทั้งคืน” เขาพูดพร้อมกับกระชับดาบทั้งสองด้ามในมือ “ได้เวลา

ส�าแดงเดชของพวกเจ้าแล้ว เมโลดาช ดูเรนดอล ท่านี้มีนามว่า ความ

พโิรธของเคลวนิ! จงรบัไปซร้า!!!”  

สิ้นเสียง อวาลอนก็ฟาดดาบทั้งสอง เกิดเป็นล�าแสงสีแดงและ 

สฟ้ีาขนาดใหญ่พุง่ออกไปเป็นรปูกากบาท ล�าแสงทั้งสองพุง่ไปหากองทพั

เทวทูตตกสวรรค์อย่างรวดเรว็ ใช้เวลาไม่ถงึหนึ่งวนิาทเีสยีด้วยซ�้า  

ฉับพลันล�าแสงทั้งสองก็เปลี่ยนทิศทางพุ่งขึ้นสู่บนท้องฟ้า เหนือ

เหล่ากองทัพเทวทูตตกสวรรค์ ก่อนแตกกระจายออกมาเป็นวงเวทสีฟ้า

แดงขนาดใหญ่ รศัมขีองมนัแทบจะปกคลมุกองทพันั้นทั้งกอง 

“ตู้ม...เป็นโกโกครั้นช์” อวาลอนเอ่ยขึ้น พร้อมกนันั้นประกายแสง

สีฟ้าและสีแดงนับหมื่นๆ สายก็พุ่งออกมาจากวงเวทขนาดยักษ์นั่นแล้ว

โจมตเีหล่าเทวทูตตกสวรรค์ราวกบัห่าฝน 

พวกเทวทตูตกสวรรค์เกอืบหนึ่งในสี่ถกูล�าแสงเหล่านั้นปลดิชพีลง

ทันที เลือดสีแดงกระจัดกระจายอยู่เต็มท้องฟ้า ท�าให้ท้องฟ้าเบื้องหน้า

ถูกย้อมเป็นสแีดงฉาน

เอรอีาตกใจกบัสิ่งที่เกดิขึ้นเมื่อสกัครู่นี้อย่างมาก ไม่ส ิดูเหมอืนว่า



46 อวาลอน กับเมล็ดพันธุ์แห่งอิกดราซิล เล่ม 2

เธอจะตกใจกบัชื่อกระบวนท่าที่เดก็หนุ่มผมทองคนนี้เอ่ยมากกว่า  

เคลวินคือผู้ใดกัน ดูแล้วเขาคงจะเป็นคนสอนกระบวนท่าอัน

ร้ายกาจเมื่อสกัครูน่ี้ให้อวาลอนเป็นแน่ ไม่เช่นนั้น อวาลอนคงไม่ให้เกยีรติ

เรยีกชื่อกระบวนท่าด้วยนามของเคลวนิเช่นนี้หรอก    

เคลวนิช่างเป็นบคุคลที่น่ากลวัยิ่งนกั

“ดทู่าเจ้านั่นจะเริ่มบกุมาบ้างแล้วแฮะ” เดก็หนุม่ผมทองข้างๆ เธอ

เอ่ยขึ้น คราวนี้น�้าเสยีงของเขากลบัดูจรงิจงั

“ท่านเอรีอาครับ อย่างที่ผมบอกไป ห้ามน�าเรื่องนี้ไปบอกใคร 

เดด็ขาดนะครบั เพราะว่าเมื่อท่านบอกไปแล้ว อนาคตอาจจะเปลี่ยนไป

กเ็ป็นได้ ผมอาจจะไม่ได้มาช่วยโลกไว้แบบตอนนี้ ไม่ส ิดไีม่ดเีผลอๆ ผม

อาจจะเป็นฝ่ายท�าลายมนัเสยีมากกว่า” เขาบอก ตรงประโยคสดุท้ายนั้น

เขากล่าวด้วยน�้าเสยีงแผ่วเบาท�าให้เธอได้ยนิไม่ชดั

“ปล่อยให้ตัวผมในตอนนั้นได้เรียนรู้และเติบโตด้วยตนเองเถอะ

ครบั” อวาลอนส่งยิ้มให้เธออกีครั้ง ทนัใดนั้นเอง เธอกร็ู้สกึถงึบางอย่างที่

ทรงพลงัก�าลงัพุ่งเข้ามายงับรเิวณตรงนี้

“ถ้าท่านกลับไปแล้วฝากบอกผมในอดีตด้วยว่า...” อวาลอนเว้น

ช่วงไปพร้อมสยายปีกสดี�าทั้งแปดออกมา “จงฆ่า...เพื่อปกป้อง” 

เมื่อกล่าวจบ เขากพ็ุ่งตวัเป็นล�าแสงสดี�าไปเบื้องหน้าทนัที

แล้วตอนนั้นเอง เอรอีากร็ู้สกึว่าร่างกายของเธอค่อยๆ กลายเป็น

ละอองแสงหายไป นี่คงครบก�าหนดเวลาของเธอที่นี่แล้วสินะ เป็น

สญัญาณบอกว่าเธอกลบัไปยงัช่วงเวลาที่เธอมาแล้ว 

เคลวิน ท�าไมจู่ๆ องค์ราชินีท่านถึงได้นิ่งไปแบบนั้นวะ หรือ

ว่าเธอจะหวัใจวายเพราะสมัผสัมอืของไอ้หน้าเถื่อนอย่างเรา

ผมคดิในใจอย่างลนลาน เพราะอะไรน่ะเหรอครบั เพราะว่าเมื่อครู่
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นี้องค์เอรีอาจับมือผมแล้วเธอก็ยืนนิ่งอยู่อย่างนั้นราวๆ สี่วินาทีได้... 

ไม่ส ิห้าหกวนิาทแีล้ววว

อ๊ากกก! เป็นอะไรไปคร้าบบบ ก�าลงัคดิอะไรอยู่งั้นเหรอ รู้ไหมว่า

ท่านก�าลังท�าให้ผมฉี่ราด นี่หัวผมต้องหลุดออกจากบ่าจริงๆ ใช่ไหม

เนี่ยยย!

ตอนนี้หน้าเถื่อนๆ ของผมที่ดูซดีอยู่แล้วยิ่งซดีลงไปอกี แต่ขณะที่

ผมก�าลังจะกลายเป็นบ้าอยู่นั่นเอง องค์เอรีอาที่นิ่งไปก็ขยับตัวอีกครั้ง 

ก่อนจะค่อยๆ ปล่อยมอื

“ขออภยั พอดข้ีาก�าลงัคดิอะไรนดิหน่อยน่ะ” องค์เอรอีาพดูพร้อม

กบัยิ้มให้ผม

ท่านครบั ไอ้นดิหน่อยของท่านนี่ท�าผมแทบจะเป็นบ้าแน่ะ 

อ้า แสดงว่าหวัตูยงัอยู่ใช่ไหม

“คะ...ครับ ไม่เป็นไรครับ ว่าแต่ว่าท่านทั้งสองพระองค์ทรงเรียก

ผมมาที่นี่ นอกจากอยากจะพบกบัผมแล้วยงั...” ยงัไม่ทนัที่ผมจะกล่าว

จบ กม็เีสยีงเคาะประตูดงัขึ้นมา 

“ท่าทางจะมาแล้วสนิะ เชญิเข้ามาได้” องค์ราฟาเอลกล่าว ประตู

ห้องนั้นถูกเปิดออกพร้อมกบัร่างของเดก็สาวคนหนึ่งค่อยๆ ก้าวเข้ามา

อลัเวล...ไม่ส ิองค์หญงิอลัเวลแห่งดนิแดนเอเวอร์แลนด์

“มาพอดเีลยอลัเวลลูกรกั” องค์อาร์กานดาทกัอย่างยนิดี

“ขออภยัที่มาช้าค่ะ ท่านราฟาเอล ท่านพ่อท่านแม่” อลัเวลตอบ

ด้วยน�้าเสยีงเหมอืนรู้สกึผดิพร้อมกบัหนัหน้ามามองผม

“สวสัดค่ีะ คณุวา” ทกัพร้อมกบัส่งยิ้มอนัแสนเจดิจ้ามาให้ผม อา...

สดุยอด 

อัลเวลในตอนนี้สวมเสื้อลายลูกไม้สีเขียว กระโปรงยาว ผมด้าน

ซ้ายของเธอติดกิ๊บสีเหลืองเอาไว้ด้วย ท�าให้เธอตอนนี้ช่างดูงดงามและ 
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น่ารกั ที่ส�าคญัตรงนั้นมนัเบิ้มจรงิๆ เลย ให้ดิ้นตายสเิคลวนิ

“...” 

ไม่ได้ๆ เธอเป็นถงึองค์หญงิเชยีวนะ อย่าลมืเซ้ ท่องเอาไว้วา ยบุ

หนอพองหนอ อย่าให้ไอ้สิ่งอันแสนมหัศจรรย์คู่งามนั้นมันควบคุมเราได้ 

เราต้องเป็นสภุาพบรุษุเข้าไว้!!!

“สวัสดีอัลเวล” ผมตอบเธอกลับไปพร้อมยิ้มให้อย่างเป็นกันเอง 

หวงัว่าเธอคงจะไม่ว่านะที่ผมเรยีกเธอแบบนี้   

เธอไม่ได้ตอบอะไรผม เพยีงแค่พยกัหน้าแล้วส่งยิ้มให้เฉยๆ

“เรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่า” องค์อาร์กานดาพูดขึ้นมา องค ์

ราฟาเอลยิ้มตอบ พร้อมกบัผายมอืให้เป็นเชงิว่าให้พวกผมนั่งลงบนโซฟา

ตวัหรูที่อยู่ใกล้ๆ

ว้าววว จะว่าไปห้องผู้อ�านวยการนี่มนัโคตรหรูเลยแฮะ ตอนแรก

นึกว่าห้องเราจะหรูสุดๆ แล้วซะอีก พอได้มาเห็นห้องนี้นี่ห้องเราไม่ติด 

ฝุน่เลย...ผมคดิในใจพลางกวาดสายตามองไปรอบๆ ห้องขนาดเกอืบร้อย

ตารางเมตรนี้

ส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่อยูใ่นห้องนั้นจะเป็นหนงัสอื มพีวกภาพวาดอกี

หลายภาพ ซึ่งผมคดิว่ามนัต้องแพงโคตรแน่นอน พวกเฟอร์นเิจอร์ทั้งหลาย

ที่ตกแต่งนั้นก็เป็นของที่ดูเก่าแก่มีอายุทั้งนั้น...แต่ท�าไมไม่ยักมีพวก

โทรทศัน์ เครื่องเล่นหนงัเล่นเกมเล่นสตูดโิอเหมอืนห้องเราเลยฟะ

“...”

ก็แหงละครับ จะให้ท่านราฟาเอลที่เป็นถึงผู้ปกครองสรวงสวรรค์

มาดูละครหลงัข่าวแบบผมกบัลเิวยีงั้นเหรอ ถ้าเป็นแบบนั้นจรงิ ผมคง...

เอ่อ...ผมคงไม่อยากคดิเลยแหละ 

 เอ...ผมรู้สกึว่าองค์เอรอีาก�าลงัมองหน้าผมแปลกๆ แฮะ อ้อ ผม

เข้าใจแล้ว ต้องเป็นเพราะไอ้หน้าเถื่อนๆ ของผมนี่แน่เลย ท่านคงคดิว่า
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ผมก�าลงัคดิอะไรแปลกๆ กบัลูกสาวของท่านอยู่ละสิ

อย่าห่วงครับท่านเอรีอา ถึงแม้ภายนอกผมอาจจะเหมือนคน

โรคจิตอยู่บ้าง แต่ผมไม่มีทางท�าอะไรอัลเวลแน่นอน เพราะว่าผมกลัว 

หัวหลุด...หมายถึงเพราะว่าอัลเวลก็เป็นเพื่อนของผมคนหนึ่งเหมือนกัน 

อกีอย่างผมออกจะเป็นคนด ีไหนจะเป็นสภุาพบรุษุอกี

เมื่อผมคิดได้เช่นนั้นแล้ว ผมจึงหันหน้าไปแล้วยิ้มให้องค์เอรีอา  

ซึ่งท่านกย็ิ้มตอบกลบัมาให้ผม

“รู้จกัต้นอกิดราซลิไหม อวาลอน” จู่ๆ องค์อาร์กานดากเ็อ่ยขึ้น  

ตอนนี้ผมก�าลงันั่งอยู่บนโซฟาตวัหรู ข้างๆ ผมมอีลัเวลและอาเจ๊

นั่งประกบอยู ่องค์อาร์กานดาและองค์เอรอีานั่งอยูบ่นโซฟาอกีตวัที่อยูฝ่ั่ง

ตรงข้าม ส่วนองค์ราฟาเอลนั้นนั่งโซฟาตวัที่อยู่หวัมมุคนเดยีว

“อิกดราซิลเหรอครับ...” ผมพึมพ�าออกมาพร้อมกับท�าสีหน้า

เหมอืนก�าลงัครุ่นคดิอยู่ แต่ความจรงิแล้วในใจของผมนั้น...

ไอ้ดาด๊าซลิๆ นี่มนัชื่อบ้าอะไรวะ ของกนิงั้นเรอะ ท่านครบั ผมอยู่

แต่บนโลกมนษุย์ คดิว่าผมจะรู้ไหมครบั! 

แต่กอ็ย่างว่าแหละครบั เราต้องท�าหน้าจรงิจงัซเีรยีสๆ ให้ดูมภีูมิ

เข้าไว้  

“ผมรู้สกึคุ้นเคยกับชื่อนี้อยู่นะครบั แต่ขออภยัด้วยครับ ผมเองก็

จ�าไม่ค่อยได้เหมือนกัน” ผมตอบกลับไปด้วยน�้าเสียงรู้สึกผิด แบบนั้น 

แหละเคลวนิ จะให้พวกท่านรู้ว่าตูโง่ไม่ได้โดยเดด็ขาด

“เป็นร้านที่ครอบครัวของข้าชอบไปกินกันบ่อยมาก” องค์อาร์-

กานดาบอก เมื่อผมได้ยนิเช่นนั้นแล้ว ผมจงึ...

“จริงด้วยครับ ผมก็รู ้สึกเหมือนกับว่า ผมจะเคยไปกินที่นั่น 

อยู่เหมอืนกนั เมื่อนานมาแล้ว”

ใช่แล้ว มนัคงเป็นร้านอาหารสนิะ ร้านอาหารอกิดราซลิ...เป็นชื่อ
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ที่แปลกโคตร อยากรู้จรงิๆ ว่าใครมนัเป็นเจ้าของร้าน

ตูต้องพยายามท�าหน้าเข้มๆ เพื่อตเีนยีนเข้าไว้

นี่คือความคิดของผม ก่อนที่องค์อาร์กานดาจะได้เอ่ยประโยค 

ถดัมา

“ข้าล้อเล่น มนัเป็นชื่อของต้นไม้น่ะ”

“...”

ผมใบ้รับประทาน ถ้าไม่ติดว่าท่านเป็นพระราชา ผมอยากจะ

ตะโกนบอกท่านไปจรงิๆ เลยว่า สนกุมากไหมครบั ที่แกล้งกนัแบบนี้!? 

“อกุ!” องค์ราฟาเอลปิดปากกลั้นหวัเราะทนัท ีในขณะที่อาเจ๊เอา

มอืนวดขมบัตวัเองแก้เครยีดอกีครั้ง ส่วนพระราชาคนที่ถามผมนั้น...

“อกุฮ่าๆๆๆ...โอ๊ยยยเจ้าหนุ่ม เจ้านี่ฮาจรงิๆ ไม่นกึว่าเจ้าจะเชื่อข้า

นะเนี่ย ฮ่าๆๆ” ท่านหวัเราะออกมาแบบไม่ปกปิด อลัเวลกบัท่านแม่ของ

เธอนั้นก็ยิ้มแบบฝืนๆ ให้ผม ผมรู้จักสีหน้าแบบนั้นของพวกเธอดี มัน

คล้ายๆ กบัตอนที่ผมพยายามกลั้นหวัเราะชื่อของเจ้าเฟอร์บี้  

ผมเข้าใจความทรมานของการกลั้นหัวเราะแบบนี้ อัลเวล องค ์

เอรีอา ได้โปรดเถอะครับ...อย่าได้ฝืนหัวเราะจนน�้าตาเล็ดแบบนั้น มัน

ท�าให้ผมรู้สกึอยากจะร้องไห้

ผมก้มหวัลงมองดูเศษหน้าที่ก�าลงัแตกกระจายอยู่เตม็พื้น

อายชบิ

“ฮะๆๆ นี่แหละคอืสิ่งที่ข้าก�าลงัจะบอกเจ้า ไอ้หนุม่” หลงัจากองค์

อาร์กานดาหัวเราะจนพอใจแล้วก็กล่าวขึ้นมาด้วยน�้าเสียงจริงจังพร้อม

จ้องมาที่ผม ท�าให้ผมต้องนั่งอกผายไหล่ผึ่งทนัท.ี..อ้อ แล้วกก็ลนืน�้าลาย

ลงคออกีเอื๊อกหนึ่งด้วย 

“ฟังให้ดนีะ ต้นอกิดราซลิน่ะคอื...”
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หลังจากที่ผมได้ฟังเรื่องขององค์อาร์กานดาเสร็จเรียบร้อย

แล้ว องค์ราฟาเอลกอ็นญุาตให้ผมกลบัห้องได้ ส่วนเรื่องที่ว่าเป็นเรื่องอะไร

นั้น เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังทหีลงัแล้วกนันะครบั เพราะว่าตอนนี้ผมต้อง

ไปท�าธรุะของผมในเมอืงเซร่าทาวน์เสยีก่อน เป็นธรุะที่โคตรจะส�าคญัเลย

แหละ

ผมขึ้นเรอืรอบสบิโมงมาในเมอืงคนเดยีว เพราะว่าเพื่อนๆ ของผม

ตดิกจิกรรมของทางชมรมกนัทกุคน มแีค่ผมเท่านั้นที่ว่าง เพราะอาเจ๊ให้

ผมหยดุพกัทกุวนัเสาร์อาทติย์ ซึ่งกด็สี�าหรบัผมแล้วละนะ ไม่งั้นคงได้ตาย

กนัพอด ีฝึกหนกัทกุวนัแบบนี้  

ส่วนลเิวยีนั้นขออยู่ในห้องดูซรีสี์เรื่องใหม่ที่ผมเพิ่งซื้อมาให้ 

ผมเดนิตะลอนๆ ในห้างเซร่าพาร์ค พลนัสายตาของผมกไ็ปสะดดุ

กับโฆษณาตัวหนึ่ง เป็นโฆษณาที่ก�าลังฉายอยู่ภายในห้างสรรพสินค้า 

แห่งนี้

“นั่นมันบักพระเอกที่แสดงหนังเรื่องคู ่บุญนี่หว่า” ผมพึมพ�า 

ขณะยนืดูโฆษณาครมีทาหน้าที่ท�าให้หน้าใสส�าหรบัท่านสภุาพบรุษุ    

ซึ่งไอ้พระเอกคนที่แสดงอยู่นี่ต้องบอกว่าหล่อสดุๆ เลยครบั ได้ยนิ

ว่าเขาเป็นดาราดงัอนัดบัหนึ่งของโลกปีศาจเลยกว็่าได้ ไอ้หนงัเรื่องที่เขา

เพิ่งแสดงไปนี้ผมกไ็ปดูมาแล้ว ตอนนั้นผมกบัลเิวยีไปดูด้วยกนั ขอบอก

ว่าหนงัมนัซึ้งโคตร ท�าเอาหน้าเถื่อนๆ ของผมเตม็ไปด้วยน�้าหนู�้าตา ท�าไม

ต้องจบแบบนี้ด้วยวะ อ๊ากกก! นี่มันเศร้าเกินไปแล้ววว ผมละเซ็งกับ 

นางเอกจรงิๆ มวัแต่เล่นตวัจนคนรกัตาย ไอ้พระเอกกก็ว่าจะจบีตดิ 

ไม่อยากบอกว่า แม้แต่ลเิวยีกอ็นิไปกบัเรื่องนี้ด้วยเช่นกนั ตอนถงึ

ฉากเศร้าๆ นะ เธอสั่นใหญ่เลย คงจะร้องไห้เหมอืนกนัละสิ

“อะโด่...โฆษณาหลอกเดก็ ใครๆ เขากร็ู้ว่าเอง็น่ะมนัหล่อชบิเผง 

ไม่จ�าเป็นต้องใช้ไอ้คงครมีไรนู่นนี่หรอก อยู่เฉยๆ ใช้น�้าประปาล้างหน้าก็
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โคตรหล่อแล้ว เหอะ” 

ใช่แล้วครบั ไอ้โฆษณากิ๊กก๊อกพวกนี้น่ะมกัเอาพวกดาราพรเีซนเตอร์

ที่หล่อๆ สวยๆ มาเป็นตวัล่อให้พวกลูกค้ามาซื้อกนั ซึ่งผมกไ็ม่อยากเชื่อ

เล้ยว่าลูกค้าพวกนั้นจะบ้าซื้อตามไปด้วย ถ้าของมันดีจริงๆ น่ะ ป่านนี้ 

ทั่วโลกคงมแีต่คนหล่อๆ สวยๆ เตม็ไปหมดแล้วแหละ ช่างไม่รูจ้กัใช้สมอง

คดิกนัเลยจรงิๆ คนพวกนี้...

สิบห้านาทีต่อมา...

“มนัจะได้ผลจรงิๆ รเึปล่าวะ ตูจะหล่อแบบนั้นได้จรงิๆ เหรอ” ผม

พมึพ�าขณะอ่านสรรพคณุของไอ้ครมีทาหน้าตวัเมื่อกี้ แหม...หายากชะมดั 

กว่าจะหาได้ล่อไปเป็นสบินาที

“เอาวะ ซื้อก.็..”

“ผมแนะน�าตัวนี้ดีกว่าครับคุณอวาลอน” เสียงที่แสนจะคุ้นเคย

เสียงหนึ่งดังขึ้นมาจากทางด้านหลังของผม ท�าให้ผมตัวสะดุ้งโหยงก่อน

จะค่อยๆ หนักลบัไปมองช้าๆ 

“อ้าวไง มเีทยีร์ บงัเอญิจงัเลยนะ”  

ใช่แล้วครับ ไอ้หนุ่มหล่อหน้าหวานผู้แสนจะเพอร์เฟกต์จากบ้าน 

มิลเลอร์ ผมละไม่แปลกใจเลยที่มันมาอยู่แผนกเสริมความงามแบบนี้ 

คงจะมาหาซื้ออุปกรณ์เสริมความหล่อของมันอยู่สินะ แค่นี้แกยังหล่อ 

ไม่พออกีเหรอ หา!!!

“ครีมตัวที่นายบอกนี่...” ผมพูดพร้อมกับมองไปยังสิ่งที่อยู่ในมือ

ของเจ้ามีเทียร์...มันคือครีมทาหน้าอีกยี่ห้อหนึ่งซึ่งดูแล้วมันเอ่อ...มีเทียร์ 

ท�าไมพรเีซนเตอร์บนกล่องถงึเป็นผูห้ญงิล่ะ พวกเราเป็นผู้ชายไม่ใช่เหรอ...

“เชื่อผมส ิผมเองกใ็ช้อยู่ สูตรนี้เหมาะส�าหรบัคนที่ออกก�าลงักาย

หนกัๆ แบบคณุนะครบั ขจดัความมนัได้ด”ี มเีทยีร์อธบิายให้ผมฟัง  
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เอ๊ะ! มนัรู้ได้ไงว่าช่วงนี้ผมฝึกหนกั สงสยัมนัคงเหน็ละมั้ง   

ถึงแม้หน้ากล่องไอ้ครีมทาหน้าที่มีเทียร์ก�าลังถืออยู่จะเป็นรูป 

พรเีซนเตอร์สาวสวย แต่เอ่อ...ผมคดิว่าสตูรส�าหรบัผูช้ายกบัผูห้ญงิมนัคง

ไม่ต่างกนัเท่าไรหรอกมั้ง ที่ส�าคญั มนับอกว่าตวัมนัเองกใ็ช้ งั้นแสดงว่า...

ฮึๆ ๆ มเีทยีร์เอ๋ย ฉนัรู้ความลบันายแล้ว 

“ฉันคงต้องขอค�าแนะน�าจากนายแล้วแฮะ ท่าทางนายจะ

เชี่ยวชาญเรื่องพวกนี้ดี” ผมขอค�าแนะน�าจากมันไปด้วยน�้าเสียงเป็น

กนัเอง ในขณะที่ในใจของผมนั้น...

ใช่แล้ว! งั้นแปลว่าตูก็สามารถหล่อแบบเอ็งได้ใช่ไหมมีเทียร์ 

อรั๊ยยย! ไม่อยากนกึภาพวนันั้นเลย วนัที่ตูหล่อ ฮ่าๆๆ

ผมหัวเราะในใจเหมือนคนบ้า ผมรู้ว่าพวกคุณก�าลังคิดอะไรอยู่ 

พวกคณุคงก�าลงัคดิว่าผมปัญญาอ่อนอยู่ใช่ไหมครบั แหมๆ ทกุท่าน ผม

เองกอ็ยากจะหล่อเหมอืนกนันะครบั โธ่

เอาน่า มีเทียร์ นายเองก็โคตรหล่ออยู่แล้ว เคล็ดลับความหล่อ

เลก็ๆ น้อยๆ นี้กม็อบให้หนุม่น้อยหน้าเถื่อนผูน่้าสงสารอย่างฉนัไว้เอาบญุ

เถอะนะ



“เอ่อ...มีเทียร์ มันจ�าเป็นต้องใช้ทั้งหมดนี่จริงๆ งั้นเหรอ”

“แน่นอนครบั แล้วอย่าลมืนะครบัคณุวา ต้องใช้เป็นประจ�าทกุวนั 

ทั้งตอนเช้าและก่อนนอนเลยนะครบั”

“งะ...งั้นเหรอ”    

ทุกท่านครับ ตอนนี้ในตะกร้าของผมนั้นเต็มไปด้วยครีมเกือบทุก

ประเภทเลยกว็่าได้ ครมีทาหน้าตอนเช้า ครมีทาหน้าก่อนนอน โลชนัทา

ผวิในวนัธรรมดา โลชนัทาผวิเวลาตากแดด โลชนัเอาไว้ทาผวิแตกในหน้า

หนาว เจลแต้มสวิ น�้าหอม ลปิมนั และอกีมากมายสารพดั ซึ่งตอนนี้ผม

อยากจะตะโกนออกไปดงัๆ ว่า  

“นี่มนั บ้าอะไรวะ ท�าไมมนัถงึได้เยอะนกั”   

ผมพมึพ�าคนเดยีวพลางจ้องมองโฟมล้างหน้าที่อยูใ่นมอือกีชิ้น ซึ่ง

3

วันสบายๆ ของหนุ่มๆ  
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เจ้ามีเทียร์เป็นคนแนะน�าผมเอง...ท�าไมสีของไอ้ยี่ห้อนี้มันถึงได้ดูหวาน 

นกันะ

“หมื? ว่าอะไรนะครบัคณุวา” มเีทยีร์ถามเมื่อได้ยนิเสยีงผมบ่น     

“อ้อ...เปล่าหรอก ฮะๆๆ ถามหน่อยส ิไอ้ใช้ตอนเช้ากบัก่อนนอน

นี่มนัแตกต่างกนัยงัไงเหรอ”  

ใช่แล้ว นี่เป็นสิ่งที่ผมโคตรจะสงสยัเป็นอนัดบัสอง ส่วนอนัดบัหนึ่ง

นั้นผมก็ได้ถามมันไปแล้วว่า ‘ไอ้ทาหน้ากับทาตัวนี้มันใช้ร่วมกันไม่ได ้

เหรอ’ ซึ่งมีเทียร์ก็อธิบายอะไรซักอย่าง ประมาณว่าผิวใบหน้าของเรา 

นั้นมนับอบบางกว่าผวิส่วนอื่นมาก ดงันั้นจงึต้องมคีรมีที่ใช้ในแต่ละส่วน

แตกต่างกนัออกไป       

ดูยุ่งยากใช่ไหมครับ ผมก็ว่างั้น ดูมันเชี่ยวชาญชะมัด ถ้าไอ ้

หมอนี่มนัเป็นผู้หญงิปลอมตวัมาละก ็ผมจะไม่แปลกใจเลย

จะว่าไปแล้ว หน้ามนักส็วยพลิกึแฮะ ขนตางอนยาว รมิฝีปากสวย

ได้รูป ผวิหน้าขาวเนยีน แถมยงัไร้สวิอย่างกบัก้นเดก็ นี่ผมเปรยีบเทยีบ

เกนิไปรเึปล่า...ไม่ส.ิ..นี่ผมก�าลงัคดิบ้าอะไรอยู่วะเนี่ยยย!!!

“โธ่ คุณวาครับ มันแตกต่างกันนะครับ แตกต่างกันมากด้วย  

ไม่งั้นจะมคี�าว่า ‘ส�าหรบัใช้ตอนกลางวนัและกลางคนื’ เหรอ” มเีทยีร์บอก

ผมพร้อมทั้งอธบิายร่ายยาวไปประมาณห้านาทด้ีวยค�าศพัท์ที่ผมไม่เข้าใจ

ไวต์เทนนิงคืออะไร มันแตกต่างกับไอ้ครีมธรรมดาตรงไหน แล้ว

ท�าไมถงึมสี่วนผสมของคอลลาเจน แล้วคอลลาเจนมนัท�าอะไรได้ ไม่ใช่

ที่ผสมกบัน�้าผลไม้ยี่ห้อหนึ่งแล้วเอาไว้ดื่มหรอกเหรอ

ตอนนี้สมองของผมก�าลังมึนงง ผมแค่ขอค�าแนะน�าเรื่องครีมทา

หน้าเพราะอยากหล่อเท่านั้นเอง แล้วนี่มันอะไร ท�าไมมันกลายเป็น 

แบบนี้ไปได้ ผมเหน็ของในตระกร้าแล้วผมแทบจะเป็นลม  

นี่ผมต้องมาเสยีเวลาทาไอ้พวกครมีบ้าๆ นี้หมดเลยรไึงเนี่ย!
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สุดท้ายพวกเราก็มาจ่ายตังค์ ไอ้พวกครีมทั้งหมดนี้มูลค่ารวม 

ทั้งสิ้นหกเหรียญทองถือว่าแพงเอาการอยู่ น่าแปลกที่ไอ้มีเทียร์กลับ 

ไม่ได้ซื้ออะไรเลย มนับอกว่าที่อยู่ในห้องของมนันั้นยงัใช้ไม่หมด

แล้วแกท�าไมถงึมาที่แผนกนี้ได้ฟะ

“อย่าลืมที่ผมบอกขั้นตอนการใช้นะครับ ว่าอะไรต้องใช้ก่อนใช้

หลงั”

“อะ...อื้อ ไม่ลมืหรอก ขอบใจนายมาก” 

ว้อยยย ยุ่งยากชะมัด กลับบ้านไปตูจะเทผสมมันซะให้หมดเลย 

แล้วกท็ามนัทั้งตวันี่แหละ!  

...ล้อเล่นน่ะครบั

เอาวะ เพื่อความหล่อ อกีอย่าง แม่จ๋ากค็งอนญุาตให้เราซื้อครมี

พวกนี้มาใช้อยู่แล้ว

ตอนนี้ผมกับมีเทียร์ก�าลังจะเดินไปกินข้าวเที่ยงกัน ซึ่งมันก็บ่าย 

กว่าๆ แล้วละนะ

อ้อ เผื่อพวกคณุสงสยัว่า ท�าไมมนัถงึได้เรยีกชื่อผมดูซะสนทิสนม

จงั ผมกส็งสยัเหมอืนกนัครบั คยุกนัไปคยุกนัมาอยู่ๆ มนักเ็รยีกผมว่าวา

ซะอย่างงั้น 

ซึ่งผมกไ็ม่ได้ว่าอะไรมนัหรอก เพราะว่าตอนสู้กบัโลกอสที่ไอ้พวก

ชายชดุด�าพวกนั้นจะเข้ามารมุผม เจ้ามเีทยีร์มนักเ็ข้ามาช่วยผมเอาไว้  

‘ผมคงจะปล่อยให้พวกคณุแตะต้องเขาไม่ได้หรอกครบั’

อ่า...ถงึแม้ผมจะอจิฉาในความหล่อโคตรๆ ของมนัหนอ่ยๆ กต็าม 

แต่ว่าความจรงิแล้วมนักไ็ม่ได้เป็นคนเลวร้ายอะไร...

“ว้ายยย! นี่เธอดูคนนั้นส ิหล่อมากเลย อย่างกบัเทพบตุรแน่ะ”

“ใช่ แล้วคนผมทองหน้าเถื่อนคนนั้นเป็นใครกนัเนี่ย มาเดนิข้างกนั

แบบนี้ หรอืว่าพวกเขาจะเป็นเพื่อนกนั ช่างไม่เหมาะสมกนัเลยจรงิๆ” 
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เสยีงของผู้หญงิสองคนที่ผมไม่รู้จกัดงัขึ้นมาตอนพวกผมเดนิผ่าน

มเีทยีร์ฉนัเกลยีดเอง็ว่ะ

“โลกนี้มนัช่างไม่ยตุธิรรม...” ผมพมึพ�าเบาๆ 

ไม่ได้ๆ ผมจะมายอมแพ้แบบนี้ไม่ได้ คนเรามนัเปลี่ยนกนัได้ คอย

ดูนะ เดี๋ยวพอผมหล่อขึ้นมาแล้วพวกคณุจะอึ้ง!

ตอนนี้ผมต้องพยายามฝืนคิดในแง่บวกเอาไว้เพื่อไม่ให้ความจริง

อนัโหดร้ายนั้นมาท�าลายก�าลงัใจในการมชีวีติอยู่ต่อไปของผม

“กนิอะไรดมีเีทยีร์” ผมถามมนัออกไป 

ผมก็ไม่ค่อยคุ้นเคยกับห้างนี้สักเท่าไร เพราะผมอาศัยอยู่บนโลก

มนุษย์มาตลอด แต่ดูแล้วเจ้ามีเทียร์น่าจะรู้จักร้านอาหารดีๆ แถวนี้อยู่ 

เพราะว่ามนัคงมาเที่ยวข้างนอกบ่อย

“เอ่อ...แล้วแต่คุณวาเลยครับ ผมก็ไม่ค่อยได้มาที่นี่บ่อยสัก 

เท่าไหร่” มนัตอบผม    

 อ้าวเฮ้ย ตูกน็กึว่าเอง็รู้ เหน็หล่อๆ แบบนี้ คดิว่าได้มาเที่ยวกบั

สาวๆ บ่อยเสยีอกี

“งั้นร้านราเมนกแ็ล้วกนันะ”  

ใช่ ผมรูจ้กัร้านนี้อยูร้่านเดยีวนี่แหละ ร้านที่ผมมากนิกบัทรนีตีี้เมื่อ

เดือนที่แล้ว เรื่องรสชาตินั้นก็ถือว่าใช้ได้ แต่ก็ยังสู้ฝีมือของผมเองไม่ได้

อยู่ด ี  

 มเีทยีร์ตอบรบัอย่างว่าง่าย

“ไอ้ฉันก็นึกว่านายมาเที่ยวในเมืองแบบนี้บ่อยซะอีก” ผม

บอกขณะวางแก้วน�้าในมอืลงหลงัจากกนิเสรจ็    

 ส่วนเจ้ามเีทยีร์นั้นก�าลงักนิอยู ่ดจูากการใช้ตะเกยีบแล้วถอืว่ามนั

ใช้เป็น ตอนแรกผมคดิว่ามนัจะใช้ไม่เป็นเสยีอกี ไม่งั้นคงได้มอีเีวนต์แบบ
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คราวทรนีตีี้แน่...

‘อ่า คณุวาครบั พอดผีมใช้ตะเกยีบไม่ค่อยถนดัน่ะครบั รบกวน

คณุวาช่วยป้อนให้ผมหน่อยได้ไหมครบั’

อกุกก อ้วกแทบพุ่ง คดิได้ไงวะเนี่ยตู

“ครั้งนี้เป็นครั้งที่สามที่ผมได้มาที่นี่น่ะครบั” มเีทยีร์ตอบขณะค่อยๆ 

ตกัน�้าซปุกนิ 

โอ้ววว ท่าทางการกนิของมนัช่างดูมชีาตติระกูลยิ่งนกั ค่อยๆ กนิ

อย่างละเมยีดละไมแบบนี้ ไม่เหมอืนตูที่ยกซดเอาเลย

“โอ้ อย่างงั้นเองเหรอ ว่าแต่ว่าวนันี้นายเข้ามาท�าอะไรที่นี่ล่ะ”  

“เอ่อ...คืออยู่ที่โรงเรียนมันดูน่าเบื่อน่ะครับ เลยออกมาเปลี่ยน

บรรยากาศดูบ้าง แล้วกบ็งัเอญิเจอคณุเข้า”

“อ้อ”  

ระหว่างกนิผมกช็วนมนัพูดคยุเรื่องสพัเพเหระไปเรื่อย หลงัจากที่

พวกเรากนิเสรจ็ กถ็งึเวลาที่ผมจะต้องไปท�าธรุะส�าคญั ใช่แล้วครบั นี่คอื

สาเหตทุี่แท้จรงิที่ผมออกมาเที่ยวในเมอืงนี้

“ว่าแต่นายจะไปไหนต่อ มเีทยีร์” ผมหนัไปถามมนัขณะก�าลงัเดนิ

อยู่ 

ตูจะรบีไปท�าธรุะส�าคญัแล้วนะเฟ้ยยย!

“เอ่อ...กค็ง...เดนิเล่นอยู่แถวๆ นี้แหละครบั” มนัตอบผม

“โอ้สสส งั้นฉนัขอตวัไปท�าธรุะก่อนแล้วกนันะ” ผมรบีตดับทแล้ว

หนัหลงัเดนิไปทนัท ีซึ่งมนักย็ิ้มให้ผมเป็นเชงิว่าทราบแล้ว แต่ว่า...

“เอ่อ...นายไม่มีที่ไปต่องั้นเหรอ” ผมหันกลับไปถามมัน ซึ่งมันก็

ตอบผมเหมอืนเมื่อกี้ว่าจะไปเดนิเล่นหน่อย 

เดนิเล่นงั้นเหรอ น่าเบื่อชะมดั เข้ามาในเมอืงทั้งทกีต็้องหาอะไรที่

มนัสนกุๆ ท�าหน่อยเซ่
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“งั้น...มาด้วยกนัไหมล่ะ” ผมเอ่ยชวน    

เอาเถอะ อย่างน้อยๆ มนักช่็วยผมเลอืกไอ้ครมีบ้าๆ นี่ แล้วอกีอย่าง 

มาเที่ยวในเมอืงแล้วเดนิเล่นเฉยๆ แบบนี้มนัโคตรจะน่าเบื่อเลย 

หึๆๆ เดี๋ยวผมจะสอนมันให้เห็นถึงความสนุกในเมืองใหญ่แบบนี้

เอง!

สามสิบนาทีต่อมา

“โอเคมเีทยีร์ นายเหน็ห้องที่ฉนัสร้างขึ้นไหม เบอร์ 201 อ่ะ”

“สกัครู่นะครบัคณุวา อ๊ะ! เจอแล้วครบั เอ๋ คนที่อยู่ในห้องนั้นเป็น

ใครเหรอครบั”

“นั่นตวัฉนัเองๆ” 

“แต่ชื่อนี่มนัเขยีนไว้ว่า เอ่อ...เคลวนิน้อยผู้น่ารกั” 

“นั่นแหละตวัฉนั ไม่ต้องถามมากน่า กดเริ่มเล่นเลย จ�าที่ฉนัสอน

ไว้เมื่อกี้ได้อยู่ใช่ไหม”  

“อ่า ครบัๆ ผมจ�าได้ครบั งั้นผมกดเริ่มเลยนะครบั”

ทกุท่านก�าลงัสงสยัอยูใ่ช่ไหมครบัว่าพวกผมก�าลงัพดูเรื่องอะไรกนั

อยู่ แล้วตอนนี้พวกผมอยู่ที่ไหนกนั ห ึ ไม่อยากบอกว่าตอนนี้ผมอยู่ร้าน

เกมครบั 

ถามว่าผมมาท�าอะไรงั้นเหรอ ผมกม็าเล่นเกมน่ะสคิรบั รู้จกัไหม

ครบัเกมออนไลน์น่ะ

วันนี้ความจริงแล้วมีเกมตัวใหม่ออกวางขาย ผมเลยรีบวิ่งมาซื้อ 

แล้วเมื่อผมได้สิ่งที่ตัวเองต้องการ ผมก็พาเจ้ามีเทียร์มาที่นี่...เกมโซน  

แวบแรกที่มนัเหน็ มนัดูประหลาดใจเอามากๆ 

อะไรกนัมเีทยีร์ นี่นายไม่รู้จกัร้านเกมงั้นเรอะ    

ซึ่งมันก็ไม่รู้จักจริงๆ นั่นแหละครับ มันบอกว่ามันไม่เคยเล่นเกม
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มาก่อนเลยในชวีติ อยู่ที่ห้องพกักไ็ม่มคีอมพวิเตอร์เล่น 

โอ้ววว มเีทยีร์ ชวีตินายนี่ช่างน่าสงสารยิ่งนกั

ผมเลยชวนมันมาเล่นพร้อมกับสอนวิธีเล่นให้มัน มันก็เรียนรู้เร็ว

ชะมดั ไม่ถงึสบินาทกีท็�าได้หมดแล้ว     

ฮั่นแน่ พวกคณุคงก�าลงัคดิว่าผมเป็นคนไม่ดใีช่ไหมครบัที่ไปชวน

เทพบตุรแสนดผีู้นี้มาเล่นเกม ฮ่าๆๆ ผมไม่ปฏเิสธหรอก

และแล้วเวลานี้กไ็ด้มาถงึ หึๆ ๆ มเีทยีร์เอ๋ย ถงึแม้แกจะหล่อกว่า 

สูงกว่า ขาวกว่า เก่งกว่า ฉลาดกว่า...เอาง่ายๆ เหนอืกว่าฉนัทกุอย่าง แต่

ว่าสิ่งนี้แหละที่ฉนัเหนอืกว่าแก ใช่แล้ววว...

ตูจะย�าแกในเกมนี่ให้เละเป็นโจ๊กเลย คอยดู!

ครบั ที่ผมชวนมนัมาร้านเกมกเ็พื่อที่จะได้ชนะมนันั่นเอง...แน่นอน 

ถงึแม้มนัจะดกีว่าผมทกุอย่าง แต่ว่าเรื่องเกมนี่ผมมั่นใจพอตวั ชนะในโลก

จรงิไม่ได้กช็นะมนัในเกมนี่ละวะ 

“เริ่มเลยนะมเีทยีร์” ผมถามมนั

ตอนนี้ผมก�าลังเล่นดวลเดี่ยวกับมันอยู่ อา อย่าว่าฉันโหดร้าย 

เลยนะมเีทยีร์ แต่เวลาฉนัเล่มเกมฉนัไม่ปรานใีครทั้งนั้.....

เปรี้ยง! “Headshot”  (สามารถจดัการศตัรูได้โดยการยงิที่หวั)

“...โอ้ว เก่งมากเลยมเีทยีร์ ขนาดเพิ่งเล่นครั้งแรกกฆ็่าฉนัได้แล้ว” 

ผมกล่าวชมมนั ขณะที่ในใจนั้น...

เหอะ กแ็ค่ฟลกุละว้า  

“ฮะๆๆ งั้นเหรอครบั ขอบคณุนะครบั อ๊ะ! นั่นไงเหน็ตวัคณุแล้ว”

เปรี้ยง!!! “Double kill” (สามารถจดัการศตัรสูองคนได้ภายในรอบ

เดยีว)

“...โอ้ว ฉนัตายอกีแล้วสนิะ ไม่เลวๆ” 

เดี๋ยวรอตูเกดิก่อนเถอะ ครั้งนี้แหล...
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เปรี้ยง “Triplekill” (สามารถจดัการศตัรสูามคนได้ภายในรอบเดยีว)

“...”

เปรี้ยง!! “Chainkiller” (สามารถจัดการศัตรูสี่คนได้ภายในรอบ

เดยีว)

“หึๆ ๆ ไม่เลวนี่มเีทยีร์ สงสยัฉนัคงต้องเอาจรงิบ้างซะแล้วแฮะ...” 

ผมพูดพร้อมกบัเข้าโหมดสมาธขิั้นสดุยอด 

ให้มันรู้ไป ระหว่างไอ้หน้าหล่อที่เพิ่งหัดเล่นมาสิบห้านาทีกับตูที่

เล่นมาแล้วเป็นปี ใครมนัจะเหนอืกว่ากนั ถ้าตูแพ้กโ็คตรกากละวะ!!!

สิบนาทีต่อมา

เคลวินน้อยผู้น่ารัก จัดการคู่ต่อสู้ได้ 0 ครั้ง ถูกคู่ต่อสู้จัดการ 

48 ครั้ง

มเีทยีร์ จดัการคู่ต่อสู้ได้ 48 ครั้ง ถูกคู่ต่อสู้จดัการ 0 ครั้ง

เคลวนิ...ตูมนักากสิ้นด ีไม่ยอมหรอกโว้ยยย! อ๊ากกก!!!

“เอาใหม่มเีทยีร์” ผมบอกมนั

ใช่แล้ว ตูไม่ยอมเป็นอนัขาด

“ฮะๆๆ ได้สคิรบั”

เวลาเกือบบ่ายสาม

“เราเปลี่ยนเกมกนัเถอะมเีทยีร์ เล่นเกมนี้ไปนานๆ มนัชกัจะเบื่อ

แล้ว เดี๋ยวฉนัจะสอนเกมดอทบใีห้นายแล้วกนั” ผมบอกมเีทยีร์หลงัจาก

ที่เล่นเกมนี้มาแล้วหลายชั่วโมง ซึ่งผลก็คือ...ผมฆ่ามันไม่ได้เลยสักครั้ง  

ถูกมนัย�าเละอย่างเดยีว มเีทยีร์ นี่แกไม่เคยเล่นเกมมาก่อนแน่นะ...

ค่าก�าลงัใจผมจากก่อนที่จะเล่นเกนิร้อยยี่สบิเปอร์เซน็ต์ มาตอนนี้

ตดิลบร้อยเปอร์เซน็ต์ อนาถไหมครบั        
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แต่ว่านะ ความจรงิแล้ว เกมนี้ไม่ใช่เกมที่ผมถนดัที่สดุ ต้องดอทบี

ต่างหาก (เกมวางแผนการรบโดยเราจะเล่นเป็นตัวละครกับเพื่อนๆ บุก

ไปโจมตฐีานทพัศตัร ูขณะเดยีวกนัเรากต้็องป้องกนัฐานทพัของเราเอาไว้

ด้วย)  

อยูใ่นเกมนี้ผมมนีามว่า ‘God Kelwin’ ซึ่งเรื่องฝีมอืนั้น ผมโคตรจะ

เก่งเลยละ 

แล้วแกจะรู้สกึ มเีทยีร์ ที่ถูกเทพเจ้าเคลวนิผู้นี้ถล่มฐานทพัแกจน

ย่อยยบั ฮ่าๆๆ ผมหวัเราะในใจอย่างบ้าคลั่ง  เหมอืนพวกตวัร้ายในนยิาย

ห้าโมงเย็น

“กลับกันเถอะมีเทียร์ อีกสองชั่วโมงจะถึงเวลาเรือเที่ยวสุดท้าย

แล้ว” ผมบอกขณะที่ก�าลังจะจบเกมรอบสุดท้ายพอดี ซึ่งผลก็คือทีมฝั่ง

ผมชนะ

แหงละครบั ผมกบัมเีทยีร์เล่นฝั่งเดยีวกนั ถ้าถามว่าท�าไมอยู่ๆ ถงึ

มาเล่นฝ่ังเดยีวกนัได้งั้นเหรอ กเ็พราะว่าเมื่อราวๆ ชั่วโมงที่แล้ว ผมได้เหน็

ถงึสจัธรรมแล้วว่า    

ตูไม่มทีางชนะมนัแน่นอน...

มันเก่งของโคตรเก่งเลยละครับ ค�านวณทิศทางคู่ต่อสู้พิกัดนู้น 

พกิดันี้ได้แม่นย�า วางแผนการรบได้โคตรเทพ...หลงัจากเล่นแข่งกบัมนัผม

แทบกระอักทั้งเลือดทั้งน�้าตาและน�้ามูก ความภาคภูมิใจในฝีมือของผม

ถกูไอ้หน้าหล่อที่เพิ่งหดัเล่นไม่ถงึหนึ่งวนัท�าลายไปซะป่นป้ี ไม่ส.ิ..ผมสอน

มนัจรงิๆ แค่สบิห้านาทเีอง

เช่นนั้นผมกเ็ลยเล่นทมีเดยีวกบัมนัเสยีเลย ซึ่งผลออกมากค็อืทมี

ผมชนะทกุรอบ ฮ่าๆๆ ผมเก่งใช่ไหมครบั ผมรอเกบ็ Lastshot (การโจมตี

ครั้งสุดท้ายที่ท�าให้เราจัดการคู่ต่อสู้ลงได้) ของคู่ต่อสู้ที่ถูกเจ้ามีเทียร์ 
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เล่นงานอย่างเดยีวเลย ในขณะที่เจ้ามเีทยีร์นั้นกย็กทพับกุไป ฮ่าๆๆ นี่มนั 

ทมีเทพชดัๆ แต่ว่างานเลี้ยงย่อมมวีนัเลกิรา ตอนนี้กเ็ยน็มากแล้ว

“อ๊ะ...เยน็ขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ย!” มนัอทุานออกมา   

ใช่ไหมมเีทยีร์ ตอนเราเล่นเกมนี่รูส้กึว่าเวลามนัจะผ่านไปเรว็จรงิๆ

“เรากลบัโรงเรยีนกนัเถอะ” ผมบอกมนั

“อ่า ครบั” มนัตอบด้วยน�้าเสยีงที่ดูเศร้าหมองพกิล  

 มเีทยีร์เอ๋ย ฉนัเข้าใจความรู้สกึนายดนีะ ตอนฉนัจะต้องออกจาก

ร้านเกมครั้งแรกกเ็ป็นแบบนี้เหมอืนกนัแหละ

ขณะที่พวกเราก�าลงัเดนิออกมาจากห้างนั้น จู่ๆ ผมกค็ดิอะไรขึ้น

มาได้...

“โอ๊ะ จรงิส ิมเีทยีร์ขอเบอร์มอืถอืนายหน่อย”  

“มือถือ? ขอโทษนะครับคุณวา พอดีว่าผมไม่มีเจ้าสิ่งนั้นหรอก” 

มนัตอบผม  

อะไรกนัมเีทยีร์ นายออกจะดคูณุหน ูแล้วท�าไมถงึไม่มมีอืถอื แล้ว

เวลาตูจะโทร. ชวนมาเล่นทมีด้วยจะท�ายงัไงล่ะ

“อ้าวงั้นเหรอ...งั้นรอนี่แป๊บนะ ไม่ส ินายไปท�าอย่างอื่นรอฉนัก่อน

กไ็ด้ ประมาณครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวฉันกลบัมา” ผมพูดก่อนจะวิ่งกลบัเข้าไป

ในห้างอกีครั้งหนึ่ง ซึ่งมนักพ็ยกัหน้าให้ผมด้วยสหีน้างนุงง

ยี่สิบนาทีถัดมา

“แฮกๆ โทษททีี่ให้รอนะ” ผมวิ่งกลบัมายงัที่เดมิที่ผมบอกให้มเีทยีร์

รอ ซึ่งเอ่อ...มันก็ยืนรอผมอยู่ตรงนั้นจริงๆ คงไม่ใช่ยืนตรงนี้ตลอดเกือบ

ยี่สบินาทจีรงิๆ ใช่ไหม

“ไปท�าอะไรเหรอคร...”

“เอ้านี่” ผมพดูแทรกพร้อมกบัยื่นถงุที่บรรจกุล่องขนาดปานกลาง
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ให้ ซึ่งมนักร็บัไปพร้อมกบัแสดงสหีน้าสงสยั

“นี่มนัอะไรเหรอครบั...แล้วให้ผมท�าไม” มนัถามขณะก�าลงัจะแกะ

กล่อง

“ไว้ถงึห้องนายแล้วค่อยแกะดกีว่า” ผมบอกมนัไปซึ่งมนักพ็ยกัหน้า

รบั

“ขอบคณุนะครบั” มเีทยีร์ขอบคณุผมพร้อมกบัรอยยิ้มที่โคตรหล่อ 

แต่ว่า...เสยีใจด้วยมเีทยีร์ พอดวี่าฉนัไม่ใช่พวกรกัป่าน่ะ  

“เยน็แล้วมเีทยีร์ กลบัโรงเรยีนกนัดกีว่า เดี๋ยวเรอืเที่ยวสดุท้ายไป

ก่อน” ผมบอกมนัแล้วเดนิน�าหน้าไป 

สงสยัสนิะครบัว่าผมวิ่งไปซื้ออะไร อย่างแรกเลยผมไปซื้อของฝาก

ให้ลเิวยี ส่วนอกีอย่างกแ็บบที่เหน็แหละครบั ผมซื้อให้มเีทยีร์ ซึ่งสิ่งที่ผม

ซื้อให้มนันั้นจ�าเป็นต่อตวัผมในอนาคตมาก

อย่าเพิ่งคิดว่าผมจะเลิกหมั่นไส้มันนะครับ ผมยังคงหมั่นไส้ใน

ความโคตรหล่อของมนัอยู่ ผมซื้อของให้มนักเ็พราะว่าต้องการตอบแทน

มันที่มาช่วยผมตอนสู้กับโลกอส กับที่มาให้ค�าแนะน�าการเลือกครีม 

ในวนันี้ต่างหาก   

แล้วอกีอย่าง ผมซื้อให้มนักเ็พราะว่าผมมจีดุประสงค์บางอย่าง  

อกีไม่นาน ทมีเทพในเกมดอทบจีะปรากฏขึ้นแล้ว! 

“ฮ่าๆๆๆ” ผมหวัเราะออกมา ส่งผลให้คนที่อยูร่อบๆ มองผม...พวก

เขาคงคดิว่าผมบ้าใช่ไหม

ที่โรงเรียนเซราฟิม ณ ห้องส่วนตัวของมีเทียร์

มีเทียร์ก�าลังนั่งแกะกล่องที่อวาลอนซื้อมาให้อยู่บนเตียงของเขา 

เขาค่อยๆ เปิดมันออกอย่างระมัดระวัง และเมื่อได้พบกับสิ่งที่อยู่ในนั้น 

กท็�าเอาเขาแทบจะพูดไม่ออก...
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“นะ...นี่มัน...” เขากล่าวด้วยน�้าเสียงสั่นเครือ มองสิ่งที่เขาได้รับ

มา มนัคอืโน้ตบุก๊หรอืคอมพวิเตอร์พกพานั่นเอง แถมยงัเป็นรุน่ใหม่ล่าสดุ

เสยีด้วย นอกจากโน้ตบุ๊กแล้วยงัมอีกีอยู่ในกล่องขนาดเลก็อกีกล่องหนึ่ง   

เมื่อมเีทยีร์เหน็ดงันั้นเขาจงึลงมอืแกะกล่องอกีกล่องที่เหลอือยูท่นัที

“...นี่มันที่เขาเรียกว่า ‘มือถือ’ ใช่ไหม” เขาจ้องมองโทรศัพท ์

พกพาที่อยูใ่นมอื ถ้ารวมมลูค่าของสองสิ่งนี้แล้วคงจะเกอืบๆ ยี่สบิเหรยีญ

ทองได้  

ขณะที่เขาก�าลงัคดิอยูน่ั้น สายตาของเขากเ็หลอืบไปเหน็กระดาษ

แผ่นเลก็ๆ ที่แนบตดิมา เขาจงึคลี่มนัออกอ่าน

ของตอบแทนที่นายเคยช่วยฉนัเอาไว้ตอนที่ฉนัสู้กบัโลกอส วธิใีช้

กแ็นบมาด้วยแล้วละ คดิว่าอย่างนายอ่านแค่ห้านาทกีเ็ข้าใจแล้วมั้ง พวก

เกมในเครื่องนั้นกม็มีาให้หมดแล้ว เหลอืแค่เล่นอย่างเดยีว  

ป.ล. นี่เบอร์โทรของฉนั 08686xxxxxx ว่างๆ จะโทร. ชวนมาเล่น

ด้วยกนันะ     

เมื่อมเีทยีร์อ่านจบ เขากห็นัไปดูรปูใบหนึ่งที่อยูบ่นโต๊ะตวัเลก็ข้างๆ 

เตยีงนอน มนัเป็นรูปถ่ายของเดก็น้อยคู่หนึ่ง มเีทยีร์จ้องมองมนัก่อนจะ

คลี่ยิ้มบางๆ

“ขนาดโดนลบความทรงจ�าไปแล้ว ยังนิสัยเหมือนเดิมเลยนะ...

วา...” 

ที่ห้องของอวาลอน

‘หึๆๆ ไปฝึกเล่นมาซะมีเทียร์เอ๋ย แล้วฉันจะพาพวกเราลงแข่ง 

ดอทบทีวัร์นาเมนต์ และแน่นอน ทมีเราต้องได้แชมป์แน่ๆ ฮ่าๆๆ เงนิรางวลั
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ที่ได้นั้นกเ็ยอะกว่าที่ตูลงทนุซื้อคอมให้เอง็เป็นสบิๆ เท่า!’

อวาลอนคดิในใจขณะก�าลงัทาหน้าด้วยโลชนับ�ารงุผวิ สหีน้าของ

เขายิ้มแย้มอย่างมคีวามสขุ 

เมื่อลิเวียเห็นท่าทีที่แปลกไปของอวาลอนก็ตกใจ เธอไม่เคยเห็น

เขาใช้โลชนัมาก่อน...แล้วท�าไมเขาถงึได้...ไม่ส ิ วนันี้ของที่เขาซื้อมานอกจาก

ของฝากของเธอแล้ว กม็แีต่พวกของบ�ารงุผวิพรรณทั้งนั้น   

“วาจงั วาจงัเปลี่ยนไป!!!” นี่คอืสิ่งที่เธอตะโกนออกมาภายในไข่

สดี�า  

ช่างน่าสงสารเดก็หนุ่มที่ก�าลงัโดนเข้าใจผดิโดยที่ตวัเองไม่รู้ตวั...

บนเครื่องบินส่วนตัวของราชวงศ์เอลฟ์

องค์ราชินีเอรีอานั่งมองกระจกด้วยสายตาเหม่อลอย เธอก�าลัง

คดิถงึสิ่งที่เธอพบมาในวนันี้ มนัคอือนาคตงั้นร ึถ้าใช่แล้วละก ็มนัถอืเป็น

หายนะของทั้งสามโลกนี้เลยกว่็าได้ ถงึแม้อวาลอนในตอนนั้นจะบอกเธอ

ว่าห้ามไปบอกใครกต็าม แต่ว่า...

“รู้สกึเหมอืนข้าจะลมือะไรไปสกัอย่างแฮะ” เอรอีาพมึพ�าออกมา

เบาๆ เธอรูส้กึว่าก่อนที่เธอจะกลบัมาจากโลกในอนาคตนั้น อวาลอนฝาก

บอกอะไรเอาไว้สกัอย่าง

“มอีะไรงั้นร ึเอรอีา” องค์อาร์กานดาถามหลงัจากเหน็ว่าชายาของ

ตนแปลกไป

เธอหนัไปสบตาพระสวามแีล้วพูดบางสิ่งบางอย่างกบัเขาว่า...

“คอืว่า...”



“อิกดราซิล...” ผมพึมพ�าออกมาเบาๆ ขณะเปิดหนังสือ

สารานกุรมของโลกปีศาจอยูภ่ายในห้องพกั ส่วนลเิวยีนั้นยงัคงดทูวีต่ีอไป

“มาเชญิอาเจ๊ไป แล้วจะมาบอกตูท�าไมฟะ”   

ใช่แล้วครบั ผมหงดุหงดิหน่อยๆ เรยีกผมไปพบเพยีงเพื่อจะขอดู

หน้าท�าความรู้จกั แล้วมาเล่าเรื่องเกี่ยวกบัต้นไม้อะไรกไ็ม่รู้ให้ผมฟัง

“เจอละ ต้นอกิดราซลิ (Yggdrasil) ต้นไม้ที่โอบรบัทั้งสามโลก ไม่ว่า

จะเป็นสวรรค์ โลกมนุษย์ โลกปีศาจเอาไว้กับกิ่งก้านสาขาและรากของ

มนั ตั้งอยู่ที่ดนิแดนเอเวอร์แลนด์ มอีายพุอๆ กบัโลก”

อมื ฟังดูยิ่งใหญ่ดแีฮะ  

แต่แล้วสายตาของผมกไ็ปสะดดุเข้ากบัค�าค�าหนึ่ง

“ต้นไม้แห่งการก�าเนดิ...ต้นไม้ต้นแรกของทั้งสามโลก”       

4
ปมในใจ
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ต้นไม้ต้นแรกงั้นเหรอ...

“คอยค�้าจนุหล่อเลี้ยงทั้งสามโลกเอาไว้ โดยทกุๆ หนึ่งพนัปีต้นไม้

ต้นนี้ จะให้ก�าเนดิเมลด็พนัธุ์ออกมา...”   

เมลด็พนัธุ์...จรงิด้วย องค์อาร์กานดากบ็อกเอาไว้นี่นา   

ย้อนกลับไปตอนเช้า

“อีกเจ็ดวันจะถึงเวลาที่ต้นอิกดราซิลให้ก�าเนิดเมล็ดพันธุ์” ราชา

อาร์กานดากล่าวพร้อมกบัมองมาที่อาเจ๊ของผม “และเป็นธรรมเนยีมของ

พวกเรา ราชวงศ์เอราล ที่จะต้องสืบทอดและเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์นี้เอา

ไว้” คราวนี้ท่านหันไปมองอัลเวล “ซึ่งคนที่เป็นผู้รับสืบทอดรักษาเมล็ด

พนัธุ์นี้คนต่อไป กค็อื อลัเวล บตุรแีห่งเรา”

“...” ผมได้แต่เงยีบขณะมองหน้าอลัเวล 

ท�าไมสหีน้าของเธอดูเศร้าหมองแบบนั้นล่ะ

“ท่านคงรู้ความส�าคัญของเมล็ดพันธุ์นี้ดีใช่ไหม ท่านราฟาเอล”  

ราชาอาร์กานดาถาม

เฮ้ๆ แล้วนี่ผมเกี่ยวอะไรด้วยเนี่ยยย ไหนบอกว่ามเีรื่องส�าคญัจะ

บอกผม ให้ผมมาฟังเรื่องเมลด็ต้นไม้เนี่ยนะ

“ข้าทราบดที่านอาร์กานดา” องค์ราฟาเอลตอบด้วยน�้าเสยีงราบ

เรยีบ

ท�าไมจู่ๆ บรรยากาศมนัถงึดูจรงิจงัขึ้นมาได้ฟะ  

“ขออภยัครบั ท่านราชาอาร์กานดา” ผมเอ่ยขึ้นมาพร้อมกบัจ้อง

ไปที่หน้าขององค์ราชาอาร์กานดา “...เมลด็พนัธุท์ี่บอกว่าจะให้อลัเวลเป็น

ผู้สบืทอดนี่มนัมผีลเสยีอะไรกบัเธอไหมครบั”

 ใช่แล้ว นี่คอืสิ่งที่ผมสงสยัมากที่สดุ ถงึแม้ผมจะเป็นคนนอกกต็าม 

แต่ผมสงัเกตเหน็ว่าพออลัเวลได้ยนิว่าจะเป็นผูส้บืทอดเมลด็พนัธุน์ี้ เธอก็
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มสีหีน้าเศร้าหมองยงัไงพกิล มนัท�าให้ผมไม่สบายใจ

“คณุวาคะ” อลัเวลพมึพ�าเบาๆ

“หืม? ไม่มีหรอกเจ้าหนุ่ม เชื่อข้าสิ” ท่านอาร์กานดาตอบผม  

ก่อนจะหันไปทางองค์ราฟาเอลอีกครั้ง “งั้นก็อย่างที่ท่านทราบแหละนะ 

ท่านราฟาเอล ชายาแห่งข้า เอรีอาได้เห็นภาพนิมิตของเหตุการณ์ที่จะ 

เกดิขึ้นในอกีไม่กี่อาทติย์หลงัจากนี้” 

นมิติ? ภาพของอนาคต? ผมไม่เหน็จะเข้าใจเลย

“เอเวอร์แลนด์จะลุกเป็นไฟเพราะกองทัพของพวกดาร์กเอลฟ์บุก

เข้ามาแย่งชงิเมลด็พนัธุ์แห่งอกิดราซลินี้” คราวนี้เป็นเสยีงองค์เอรอีา

“ดาร์กเอลฟ์?” ผมพมึพ�าเบาๆ   

ถ้าผมได้ยินไม่ผิด ท่านเอรีอาบอกว่าดินแดนของพวกท่านก�าลัง

จะเกิดสงครามเพียงเพื่อไอ้เมล็ดต้นไม้นี้เนี่ยนะ แต่เดี๋ยวสิ แล้วคนที่จะ

เป็นคนรกัษาเมลด็นี้เอาไว้กค็อื เธอ...อลัเวล

“ไหนท่านบอกว่า มันไม่มีผลเสียยังไงล่ะครับ ถ้าเป็นแบบนั้น

ลูกสาวของท่านก็ตกอยู่ในอันตรายสิ” ผมถามด้วยน�้าเสียงและสายตา

จรงิจงั

ใช่แล้ว นี่มนัเกี่ยวกบัความปลอดภยัของเพื่อนผม

“เดี๋ยวก่อนสเิจ้าหนุ่ม ฟังข้าเล่าก่อน...” 

“ในอนาคตนั้น สิ่งที่ชายาของข้าได้เหน็กค็อื ดนิแดนเอเวอร์แลนด์

ถกูโจมตโีดยเหล่าดาร์กเอลฟ์ และผูท้ี่สามารถช่วยดนิแดนนี้เอาไว้ได้กค็อื

เจ้า” เขาพูดพร้อมกบัมองมาทางผม

“เอ๋...ผมเหรอ!?” ผมอทุานออกมาด้วยน�้าเสยีงตกใจ

บ้าไปแล้วเคลวนิ ตูเนี่ยนะจะเป็นวรีบรุษุ ยิ่งใหญ่เกนิไปไหม 

“เปล่าๆ ข้าหมายถงึพี่สาวของเจ้าต่างหาก” 

“พี่สาวของผม?...” 
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“ภาพในอนาคต เจ้าจะเป็นผู้ปกป้องดินแดนของเราเอาไว้ แล้ว

หลังจากนั้นอัลเวลบุตรีของเราก็ได้ใช้เมล็ดพันธุ์นั้นสร้างความสมดุล 

ให้แก่ดนิแดนเอเวอร์แลนด์อกีครั้งหนึ่ง” องค์เอรอีาอธบิาย

ผมกไ็ม่ค่อยเข้าใจที่ท่านบอกเท่าไรแฮะ ความสมดลุ? ไอ้เมลด็นี้

มนัมคีวามพเิศษอะไรงั้นเหรอ

“เพราะฉะนั้นพวกเราจึงมาขอให้เจ้าไปที่ดินแดนเอเวอร์แลนด์

ด้วย” ราชนิเีอรอีาพูดต่อและจ้องมองตาพี่สาวผมเหมอืนรอฟังค�าตอบ

“...กไ็ด้ค่ะ ถ้าดฉินัสามารถช่วยดนิแดนของพวกท่านเอาไว้ได้ แต่

ว่า...” อาเจ๊ผมบอกก่อนจะเว้นช่วงแล้วหันมามองหน้าผม “ดิฉันขอให้

น้องชายของดฉินัได้ไปด้วย”   

โอ้ววว เจ๊! ผมซึ้งใจมากเลย ใจจรงิกจ็ะอยากจะไปอยู่แล้วละน...

“ข้าเกรงว่าจะไม่ได้” ค�าพูดขององค์เอรอีาท�าเอาผมสะอกึ 

เอ๋...ท�าไมล่ะ

“ในอนาคตที่ข้าเหน็นั้น น้องชายของเจ้าไม่ได้อยู่ด้วย ข้าไม่อาจ

เสี่ยงที่จะท�าให้อนาคตที่เหน็นั้นเปลี่ยนไป” องค์เอรอีาอธบิายให้ฟัง

“ตะ...แต่...การที่ท่านมาบอกแบบนี้จะไม่เป็นการท�าให้อนาคตที่

เหน็เปลี่ยนไปเหมอืนกนัเหรอครบั” 

“อวาลอนเอ๋ย มันคือภาพนิมิต ถ้าจะพูดให้ถูกละก็ สิ่งที่ข้าเห็น 

ไม่อาจเรยีกได้ว่าเป็นอนาคต มนักค็ล้ายๆ กบัญาณพเิศษละนะ เหมอืน

เป็นการเตอืนล่วงหน้า ซึ่งตลอดเวลาหลายร้อยปีที่ผ่านมา ดนิแดนของ

เรากไ็ด้ภาพนมิติแบบนี้คอยช่วยเอาไว้เสมอ สิ่งที่พวกเราท�าได้ในตอนนี้

กค็อืท�าให้ทกุสิ่งทกุอย่างนั้นเป็นไปตามภาพที่เหน็...” องค์เอรอีาตอบ

งั้นแปลว่าถึงแม้ความจริงแล้วท่านจะสามารถมองเห็นอนาคต 

ของผู้อื่นได้ แต่ก็เป็นเพียงแค่ภาพนิมิตเท่านั้น เป็นสิ่งที่บอกให้รู้ว่า 

ท่านควรจะท�าเช่นไรเพื่อให้เกดิเหตกุารณ์แบบนี้ หรอืเพื่อหลกีเลี่ยงไม่ให้
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เหตกุารณ์แบบนี้เกดิขึ้น

“ท่านจะบอกว่า ท่านแค่ท�าให้องค์ประกอบที่ปรากฏในภาพที่เหน็

นั้นมนัครบสนิะครบั” ผมถามต่อ

“ใช่แล้ว”

อา...ผมเข้าใจแล้ว ถ้าผมไปเกี่ยวข้องด้วยอาจจะท�าให้เหตกุารณ์

เปลี่ยนไป องค์เอรีอาบอกว่าอาเจ๊ของผมจะเป็นผู้กอบกู้ดินแดนเอเวอร์-

แลนด์ และอลัเวลเองกป็ลอดภยัด้วย 

แต่ถึงจะอย่างงั้นผมก็ยังเป็นห่วงอยู่ดี เมื่อมีสงครามก็ต้องม ี

คนบาดเจบ็ล้มตายส ิมนัไม่มทีางเลอืกที่ดกีว่านี้แล้วงั้นเหรอ

กลับมาที่ปัจจุบัน..

“เรยีกเราไปหาเพยีงเพื่อดูหน้าแล้วฟังเรื่องวรีกรรมของอาเจ๊ เหอะ” 

ผมบ่นพร้อมกบัพ่นลมออกมา “ช่างเถอะ ยงัไงกไ็ม่เกี่ยวกบัเราอยู่ด”ี 

ผมจงึก้มหน้าลงไปอ่านหนงัสอืต่อ ถงึแม้มนัจะไม่เกี่ยวกบัผม แต่

ว่าการได้อ่านสักหน่อยก็ไม่เสียหายอะไร ถือซะว่าเป็นความรู้รอบตัวไป

แล้วกนั

“เมลด็พนัธุ์ของต้นอกิดราซลิ อมื...ต้นอกิดราซลิเป็นต้นไม้ที่คอย

หล่อเลี้ยงทั้งสามโลกเอาไว้ เปรยีบเสมอืนหวัใจของทั้งสามโลกนี้ แต่กใ็ช่

ว่าจะไม่มีอายุขัย ทุกๆ หนึ่งพันปี ต้นอิกดราซิลจะค่อยๆ เสื่อมโทรม 

ลงเรื่อยๆ ในระหว่างนั้นจะท�าให้พชืพรรณ แหล่งน�้า และเหล่าสรรพสตัว์

ทั้งหลายต่างได้รับผลกระทบที่เลวร้าย...สิ่งที่จะคอยต่ออายุขัยแล้วฟื้นฟู

มนัได้นั่นกค็อื...”

“เมล็ดของตัวมันเอง...” ตอนนี้ผมเข้าใจถึงความส�าคัญของ 

มนัแล้วแฮะ ถ้าไม่มเีมลด็นี้คอยต่ออาย ุโลกอาจล่มสลายได้เลยงั้นเหรอ

“ผู้ที่คอยเปลี่ยนถ่ายจิตวิญญาณระหว่างเมล็ดพันธุ์นั้น ก็คือ 
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ชนเผ่าผู้พทิกัษ์แห่งผนืป่า เอลฟ์”   

อ้าว ได้ยินว่าต้นอิกดราซิลเกิดขึ้นพร้อมๆ กับโลกนี่นา สมัยยุค

ไดโนเสาร์มนัมเีอลฟ์ด้วยงั้นเหรอ ตอนนี้ผมชกังงๆ ซะแล้วส ิ

หรอืว่าเอลฟ์มมีานานเป็นล้านปีแล้ว...

“ถ้ามนัส�าคญัต่อความเป็นไปของโลก แล้วท�าไมพวกดาร์กเอลฟ์

ถงึจะต้องมาแย่งชงิมนัด้วย หรอืว่าพวกเขาคดิอยากจะท�าลายโลก” 

ตอนนี้ผมเริ่มคดิไปมั่วแล้ว ท�าลายโลกงั้นเหรอ ถ้าท�าจรงิๆ แล้ว

พวกดาร์กเอลฟ์จะไปอยูไ่หน ดวงจนัทร์เรอะ หรอืว่าไอ้เมลด็นี้มนัมคีวาม

พเิศษอย่างอื่นด้วย

ขณะที่ผมจะเปิดหน้าต่อไป ผมกพ็บว่ามนัถูกฉกีขาด

“อ้าวเฮ้ย! แบบนี้มนัค้างนะเนี่ย” ผมบ่นออกมา 

แต่แล้วผมกย็้อนไปคดิถงึตอนที่องค์เอรอีาบอกเกี่ยวกบัอาเจ๊  

‘เจ้าจะเป็นผู้กอบกู้ดนิแดนของเรา’

“เหอะ...ช่างมันเถอะไม่เกี่ยวกับเราซะหน่อย” ผมพูดก่อนจะปิด

หนงัสอืลงแล้วเหม่อมองไปที่หน้าต่าง

“วรีบรุษุงั้นเหรอ” ผมพมึพ�าเบาๆ 

ใช่แล้ว ของแบบนั้นมนัไม่เหมาะกบัผมหรอก ไม่ส ิผมไม่มวีนัเป็น

ได้ต่างหาก 

ตอนนี้ภาพในอดตีของผมได้เริ่มฉายซ�้าขึ้นมาอกีครั้ง

‘ลูกสาวของท่านหญงินี่เก่งจงัเลยนะครบั’

‘นี่มนัสดุยอดอจัฉรยิะ!!! อายเุพยีงแค่นี้กลบัท�าได้ถงึขนาดนี้แล้ว’

‘หลานจะต้องเป็นผู้น�าตระกูลคนต่อไป ต่อจากแม่ของหลาน’

‘ดาบเทพอนิารไิด้เลอืกเธอเอาไว้แล้ว’

‘ในอนาคตท่านจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่’

‘หลานเป็นคนที่สามารถใช้ร่างเทพอนิารนิี้ได้ตอนอายนุ้อยที่สดุ’
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‘ท่านเป็นความหวงัของพวกเรา’

หลากหลายเสียงที่ผมได้ยินเกี่ยวกับอาเจ๊ล้วนมีแต่ค�าชมทั้งนั้น 

ไม่มีครั้งไหนเลยที่ผมจะเห็นเธอถูกต�าหนิ ไม่เลยแม้แต่น้อย ในขณะที่ 

ตวัผมนั้น...

‘อะไรกนั ท�าไมเจ้าถงึไม่มพีลงัแบบแม่และพี่สาวของเจ้าล่ะ’

‘ท�าไมลูกชายของท่านหญงิมสิกึผิู้นี้ถงึได้ดูอ่อนแอนกั’

‘ใช่ๆ นอกจากอ่อนแอแล้วยังขี้แยอีกต่างหาก ช่างเป็นจุดด่าง

พร้อยของตระกูลคทิซเึนะเรายิ่งนกั’

‘แกะด�า’

‘ดาบเล่มนี้ไม่ได้เลอืกเจ้า...หลานรกั’ 

‘เฮ้อ อย่าไปหวงัอะไรกบัเจ้าหนูนี่เลย’ 

‘น่าสมเพช...’

ในวยัเดก็ผมมกัถูกเปรยีบเทยีบกบัพี่สาวเสมอ เธอเปรยีบเหมอืน

ดวงตะวนัอนัแสนเจดิจ้า ขณะที่ผมนั้นเป็นเพยีงเศษธลุดีนิ ผมอจิฉาเธอ 

อิจฉามาก แม้ตอนนี้พลังของผมจะตื่นแล้วแต่ก็ยังเทียบเธอไม่ได ้

เลยแม้แต่น้อย

ถึงแม้ตอนที่ผมได้ยินว่าอัลเวลอาจตกอยู่ในอันตรายจะท�าให้ผม

กังวล ผมอยากจะช่วยเธอก็จริง แต่เกรงว่าการที่ผมเข้าไปยุ่งด้วยอาจ

ท�าให้เรื่องยิ่งเลวร้ายลงกว่าเดมิ

ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพี่สาวผมเถอะ อย่างผมน่ะ...

“...วรีบรุษุ...งั้นเหรอ...เหอะ!!!...งี่เง่า” 

ผมสบถพร้อมกบัปิดเปลอืกตาลง ด�าดิ่งสูค่วามมดืมดิอนัเงยีบสงบ

นั่นสินะ คนอย่างผมคงเหมาะกับบทบาทของมนุษย์ธรรมดาๆ 

ที่สดุแล้ว...



“ได้โปรด ถ้าเป็นคุณละก็ต้องสามารถช่วยเธอได้แน่” เสียง

ของผมดงัขึ้น น�้าเสยีงนั้นฟังดูสั่นเครอื    

ผมก�าลังพูดอยู่กับใคร ทั่วทั้งบริเวณท�าไมถึงได้ดูสว่างเจิดจ้า 

ซะขนาดนั้น แสบตาจนผมมองอะไรไม่เหน็

“เจ้าหนูเอ๋ย เหตุใดเจ้าถึงได้ท�าหน้าเยี่ยงนั้น” เสียงหนึ่งดังตอบ

กลับมา มันเป็นเสียงของสตรี คล้ายกับเสียงของเด็กผู้หญิง เธออยู ่

หน้าผม ผมรู้สกึได้ แต่ผมไม่สามารถมองเหน็เธอ 

“หนขูอร้อง” ผมอ้อนวอนอกีครั้งพร้อมกบัค่อยๆ โอบกอดร่างของ

ใครบางคนไว้ในอ้อมแขน ทว่าร่างนั้นกลบันิ่งสงบ

“ท�าไมเจ้าจึงต้องหลั่งน�้าตาเพื่อนาง” เสียงของเด็กสาวตรงหน้า

ดงัขึ้นมาอกี 

5
จดหมายในตำานาน 
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นาง? เธอหมายถงึคนที่ผมก�าลงักอดเอาไว้อยู่รเึปล่า

“นะ...หนู...” ผมตะกกุตะกกั  

ตอนนี้ในใจผมรู้สกึปวดร้าวเหลอืเกนิ เพราะอะไรกนั...

“เสยีใจด้วยเจ้าหนูเอ๋ย ถงึแม้จะเป็นข้า แต่ข้ากม็อิาจชบุชวีตินาง

ขึ้นมาได้ ทกุสิ่งล้วนมวีนัดบัสูญ” 

“ไม่! ไม่ๆๆ หนูไม่ยอมๆๆ” ผมเอ่ยซ�้าไปซ�้ามา น�้าเสยีงเหมอืนคน

ร้องไห้ ผมรู้สกึว่าหวัใจของตวัเองก�าลงัจะแหลกสลาย

“ถงึข้าจะช่วยนางไม่ได้ แต่ว่า...” เสยีงของเดก็สาวคนนั้นเว้นช่วง 

ตอนนี้ตรงหน้าของผมที่เคยมีแต่แสงสว่างเจิดจ้านั้นเริ่มปรากฏร่างของ

ใครบางคน

“...ข้าช่วยเจ้าได้” 

“ช่วยหนู? ยงัไง”

“เจ้าเจบ็ปวดกเ็พราะความรู้สกึที่เจ้ามตี่อนาง ดงันั้นเพยีงแค่เจ้า

ปิดกั้นความรู้สกึทกุอย่างออกไป ปิดกั้นความโศกเศร้า ปิดกั้นความทกุข์

ทรมานในใจ เพยีงเท่านี้ความรูส้กึของเจ้าที่มต่ีอนางกจ็ะจางหายไป” เธอ

บอกผม

“ปิดกั้นความรู้สกึ...” ผมพมึพ�า “...นั่นสนิะ สิ่งที่ท�าให้หนูต้องมา

เสยีใจแบบนี้คอืสิ่งที่เรยีกว่าความรู้สกึ” 

อ่า ท�าไมผมถงึได้เหน็ด้วยกบัสิ่งที่เธอบอกนะ ใช่แล้ว เพยีงแค่ปิด

มนัซะ ผมกไ็ม่ต้องปวดร้าวเช่นนี้อกี   

ตอนนี้ผมเริ่มรู้สึกว่า ความรู้สึกที่แสนปวดรวดร้าวเมื่อครู่ค่อยๆ 

สลายไป

“เพียงแค่หนูปิดมันซะ” ผมพูดด้วยน�้าเสียงเรียบเฉย แล้วความ

รูส้กึในตอนนี้...ไม่ส ิตอนนี้ผมไม่รูส้กึอะไรอกีแล้ว  ความทรมานเมื่อกี้มนั

หายไป
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“อย่างนั้นแหละ เพยีงแค่นั้น เจ้ากไ็ม่ต้องเจบ็ปวดเพราะนางอกี” 

เสยีงของเดก็สาวกล่าวต่อพร้อมกบัที่ทกุๆ อย่างค่อยๆ สงบลง

ตอนนี้ผมไม่เป็นอะไรอีกแล้ว เพราะว่าความรู้สึกอะไรนั่นผมปิด

กั้นมนัไปหมดแล้ว

บางสิ่งบางอย่างเอื้อมมาแตะตรงแก้มของผม มนัคอืมอื พร้อมกนั

นั้นเบื้องหน้าก็เริ่มปรากฏภาพของเด็กสาวคนหนึ่ง สิ่งที่ส่งผ่านจากมือ

ของเธอมายงัใบหน้าของผมนั้นคอืความเยน็ยะเยอืก ท�าไมมอืน้อยๆ ของ

เธอถงึได้หนาวเยน็ถงึเพยีงนี้กนั

“จงละทิ้งความรู้สกึเหล่านั้นเจ้าหนูเอ๋ย...สิ่งเหล่านั้นมนัไม่จ�าเป็น

กบัตวัเจ้าอกีแล้ว มนัมแีต่จะท�าให้เจ้านั้นอ่อนแอ...” เธอกล่าว

“เฮือกกก!!!” ผมสะดุ้งตื่น 

เมื่อกี้เหมอืนผมจะฝันเหน็อะไรแปลกๆ แฮะ

“กี่โมงแล้วเนี่ย” ผมเอ่ยพร้อมกับเอื้อมมือไปเปิดโคมไฟตรง 

หวัเตยีงเพื่อดูเวลา   

ตหี้าแล้ว อกีประมาณสบินาทนีาฬิกาปลกุผมถงึจะดงั   

“วนันี้ตื่นเช้าแฮะ”   

ผมจงึลกุออกจากเตยีง เดนิไปล้างหน้าแปรงฟัน ส่วนลเิวยีตอนนี้

ซุกตัวอยู่ใต้ผ้าห่ม หลังจากนั้นผมก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดวอร์มไว ้

ส�าหรับออกก�าลังกาย ใช่แล้วครับ ทุกท่าน ช่วงหลังๆ มานี้ผมจะออก 

วิ่งยามเช้าทกุวนัเสมอ...อ้อ ยกเว้นวนัเสาร์

“เพิ่มน�้าหนกัหน่อยดกีว่าแฮะ” ผมพูดพร้อมกบัหยบิแผ่นเหลก็ถ่วง

น�้าหนกัขนาดสองร้อยกรมัมาหกแผ่น แล้วเสยีบไว้ตรงข้อเท้าทั้งสองข้าง 

ตอนนี้ผมเริ่มชนิกบัไอ้เหลก็ถ่วงข้างละสองกโิลกรมันี่แล้ว ผมเลยต้องเพิ่ม 

น�้าหนกัขึ้นบ้าง



77THE APEX PREDATOR

“ฉนัไปวิ่งก่อนนะลเิวยี” ผมบอกลเิวยีที่ยงัคงซกุตวัอยูบ่นเตยีงแล้ว

ออกมาจากห้อง

สถานที่ที่ผมจะวิ่งกค็อืรอบโรงเรยีนเซราฟิมนี่แหละครบั อาเจ๊เธอ

บอกผมว่าเขาอนญุาตให้วิ่งได้ ขอแค่อย่าไปในที่ที่เขาห้ามเอาไว้เป็นพอ

บรรยากาศในยามเช้ามืดนี่แหละสดชื่นเหมาะแก่การวิ่งที่สุดแล้ว 

แสงจากหลอดไฟที่เปิดเอาไว้ท�าให้มนัไม่ถงึกบัมดืมาก ด้านระยะทางนั้น 

ผมว่าหนึ่งรอบกห็ลายกโิลเมตรอยูน่ะ เพราะโรงเรยีนนี้มนักว้างพอสมควร

ขณะที่ผมก�าลังออกวิ่งอยู่นั้น ค�าพูดในอดีตก็พรั่งพรูเข้ามาในหัว

ของผม...

‘ลูกของท่านหญงิมสิกึชิ่างอ่อนแอ’ 

แฮกๆ ผมเริ่มเพิ่มความเรว็ในการวิ่งขึ้นเรื่อยๆ

‘โตขึ้นไปฉนัละสงสยัจรงิๆ ว่าเขาจะอยู่ยงัไง’

แฮก...ผมยงัคงวิ่งเร่งต่อไป เรว็ขึ้น ต้องเรว็ขึ้นกว่านี้อกี!!! 

ตอนนี้ผมเริ่มแซงหน้าคนที่เขาวิ่งน�าอยู่ก่อนแล้ว

‘ช่างเป็นเดก็ที่น่าสงสารเนอะ มแีม่กบัพี่สาวเก่งออกขนาดนั้น แต่

ตวัเองกลบัท�าอะไรไม่ได้เลย’

“เงยีบนะ!” ผมร้องออกมาพร้อมกบัเปลี่ยนร่างเป็นครึ่งจิ้งจอก ผม

รูส้กึถงึเรี่ยวแรงและพละก�าลงัที่เพิ่มขึ้น ตอนนี้ความเรว็ของผมก�าลงัเพิ่ม

ขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่ทกุสิ่งทกุอย่างที่อยู่รอบตวัผมเริ่มช้าลง 

‘ช่างน่าสมเพช...’

“ฉันบอกให้เงียบบบ!!!” ผมตะโกนออกมาเสียงดังพร้อมกับ

เปลี่ยนเป็นร่างของเทพจิ้งจอกอนิารพิุ่งทะยานออกไป

“แฮก...แฮก...แฮก...” บัดนี้ผมก�าลังนอนแผ่อยู่ข้างทาง

 อ้า เหนื่อยชบิเป๋งเล..
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‘ถ้าเจ้าไม่อยากรู้สกึถงึมนั เจ้ากแ็ค่ปิดกั้นมนัซะ’

จู ่ๆ ก็มีเสียงของเด็กผู ้หญิงคนหนึ่งดังขึ้นในหัวผม ผมรู ้สึก 

คุน้เคยกบัเสยีงนี้ แต่ว่าผมกลบัจ�าไม่ได้ เหมอืนกบัว่ามนัแวบขึ้นมาในหวั

ของผมเอง

“อะไรวะ เรารู้จักเจ้าของเสียงเมื่อกี้เหรอ แล้วเธอบอกให้เราปิด

กั้น...” ผมพมึพ�า 

เมื่อกี้ผมได้ยินเธอบอกว่าให้ผมปิดกั้นมันไปซะ แล้วปิดกั้นอะไร

กนัล่ะ

“...เอ๊ะ!!! นี่ตูมสีี่หางตั้งแต่เมื่อไหร่” ผมเพิ่งสงัเกตเหน็ว่าหางที่สี่

ของผมนั้นงอกออกมาแล้ว...ตั้งแต่ตอนไหนกนั

ขณะที่ผมก�าลังนอนคิดอะไรเพลินๆ อยู่นั้นเอง เสียงของชาย 

คนหนึ่งกด็งัขึ้นจากด้านหลงั ส่งผลให้ผมต้องลกุขึ้นยนืแล้วหนักลบัไปมอง

ทนัที

“โอ้ว เมื่อกี้วิ่งเรว็ดนีี่ไอ้น้อง” เขากล่าว

“แฮะๆ ขอบคุณครับ” ผมตอบรับพร้อมกับส่งยิ้มแห้งๆ ดูจาก 

ชุดฟอร์มแล้วเขาน่าจะเป็นรุ่นพี่ปีสอง แล้วตรงปลอกแขนของเขาเขียน

เอาไว้ว่า...

กรรมการนกัเรยีน

“คิทซึเนะ อวาลอน น้องชายของท่านโยวโกะใช่ไหม” เขาถาม

พร้อมกบัค่อยๆ หยบิสมดุเล่มเลก็ออกมาจากกางเกง บนปกเขยีนไว้ว่า

คะแนนความประพฤติ

“...” ตอนนี้ผมได้แต่เงยีบ   

เอาไงดวีะ จะบอกว่าใช่ดไีหม ถ้าใช่ละกต็ูโดนหกัคะแนนอกีแน่...

แล้วจะเอาชื่ออะไรดลีะ เคลวนิดไีหม     

ยงัไม่ทนัที่ผมจะบอกอะไร เขากเ็ขยีนชื่อผมลงไปแล้ว  
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เฮ้ยยย! เดี๋ยวก่อน ผมยงัไม่ได้บอกว่าใช่เลยยย  

แหงละครบั มนัต้องเป็นผมอยู่แล้ว ในโรงเรยีนนี้นอกจากผมและ

อาเจ๊ จะมใีครแปลงร่างเป็นหมายกัษ์ขนทองแบบนี้ได้อกีล่ะ

“บ้าเอ๊ยยย! โดนหักคะแนนเพราะเปลี่ยนร่างมาสองครั้ง

แล้ว” ผมบ่นขณะเดนิขึ้นบนัไดไปยงัห้องพกั “อะไรกนั แค่ลมืหน่อยเดยีว

เอง ดนัมาบอกว่าพออาเจ๊กลบัมาจากเอเวอร์แลนด์แล้วจะไปฟ้องให้มา

ว่าอกีครั้ง”  

ครบั อาเจ๊ผมนั้นเธอนั่งเครื่องบนิไปยงัอาณาจกัรเอลฟ์พร้อมองค์

อาร์กานดาแล้ว ส่วนอลัเวล เธอบอกว่าจะขออยู่เรยีนอกีสกัสองสามวนั

ก่อนค่อยตามไป

“เฮ้อ...” ผมถอนหายใจออกมาพร้อมกบัเปิดประตหู้อง ขณะนี้เป็น

เวลาหกโมงครึ่ง ผมใช้เวลาวิ่งไปประมาณหนึ่งชั่วโมงได้

“ยยันางร้ายนี่กส็�าออยชะมดั” เสยีงของผูห้ญงิคนหนึ่งดงัขึ้น เมื่อ

ผมหนัไปกพ็บว่าเป็นทรนีตีี้

เธอก�าลงันั่งดูโทรทศัน์กบัลเิวยีอยู่ภายในห้องนั่งเล่น  

อ้าว? สองคนนี้ดกีนัแล้วเหรอ 

ผมคดิในใจขณะเดนิเข้าไปหาทั้งคู่

“เพิ่งออกก�าลงักายเสรจ็เหรอ” ทรนีตีี้ถามผม ส่วนลเิวยีลอยเข้า

มาต้อนรบั

“อ่า ใช่แล้ว เดี๋ยวนี้เธอชอบดูซรีสี์แล้วเหรอ” 

“เหอะ กด็ูเฉยๆ ไม่ได้ถงึกบัชอบอะไร” ทรนีตีี้ตอบแบบไว้ฟอร์ม

นดิๆ  

เหอๆ เดี๋ยวกต็ดิเหมอืนผมตอนที่เริ่มดูละครหลงัข่าวครั้งแรก

ผมไม่ได้ตอบอะไรแล้วเดนิเข้าไปในห้องน�้าเพื่ออาบน�้า แต่ทรนีตีี้
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กเ็อ่ยบางสิ่งบางอย่างออกมาก่อน  

“ข้าวเช้าล่ะ” เธอถามพร้อมกบัหนัหน้ามามองผม 

การเรยีนการสอนในคาบเช้าเป็นไปตามปกต ิตอนเช้า บ้าน

วินเทอร์ของผมเรียนศาสตร์วิชาศิลปะป้องกันตัวกับอาจารย์อารอสร่วม

กบับ้านชาโดว์และมลิเลอร์ อาจารย์อารอสเองกส็อนพวกกลยทุธ์ วธิกีาร

ต่างๆ ในการเอาชนะคู่ต่อสู้ จากนั้นให้แยกย้ายจบัคู่ฝึกกนั    

เจ้ามเีทยีร์มาขอเป็นคู่ซ้อมกบัผม ซึ่งผมเองกไ็ม่ได้ว่าอะไร แต่ผม

เหน็ทรนีตีี้จ้องมาทางพวกผมเขมง็เลย

เฮ้อออ ขอโทษทนีะ ทรนีตีี้ เธอคงจะอยากจบัคู่กบัเจ้าหน้าหล่อนี่

สนิะ

จบัคู่ซ้อมที่ว่านี่กเ็หมอืนกบัที่ผมสู้กบัมนัเมื่อเดอืนที่แล้ว แตกต่าง

กนัที่คราวนี้ผมไม่ได้เอาลเิวยีมาด้วย เพราะเธอมวัแต่ตดิซรีสี์และตอนนี้

ผมเองกม็พีลงัแล้วด้วย

“ฉันไม่เกรงใจนะมีเทียร์” ผมพูดพร้อมกับมองตามัน ซึ่งมันก็ส่ง

ยิ้มโคตรหล่อให้พร้อมกบับอกว่า 

“เตม็ที่เลยครบั”

แน่นอน ครั้งนี้ตูต้องจดัเตม็อยู่แล้ว

ในครั้งนี้อาจารย์อารอสไม่อนญุาตให้พวกเรากลบัร่างเดมิ พวกเรา

จงึสู้กนัด้วยร่างมายา...ซึ่งเอ่อ...กค็อืร่างมนษุย์นั่นแหละครบั 

ไอ้กลยุทธ์วิธีการที่อาจารย์อารอสสอนน่ะ ผมเองก็ไม่ค่อยเข้าใจ

เท่าไรหรอก อาจารย์ท่านบอกว่าต้องรูจ้กัหลอกล่อคูต่่อสู ้ฟังดแูล้วยุง่ยาก

ชะมดั

กแ็ค่วิ่งเข้าไปตั๊นหน้ามนัแค่นั้นแหละวะ

ผมพุ่งตวัไปข้างหน้าแล้วง้างหมดัใส่หน้ามเีทยีร์ทนัท ีแต่ว่า...
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ตู้มมม!!  

“แอฟฟฟ...” มนัหลบหมดัของผมได้พร้อมจบัแขนผมเหวี่ยงตวัผม

ลงอดัพื้นดนิอย่างแรง

เอิ้ววว! เจบ็ชบิเป๋งงง!!!

“เป็นอะไรมากไหมครบั” มนัถามพร้อมกบัส่งมอืให้ผม

“...” ผมไม่ตอบอะไรแค่มองหน้ามนัเฉยๆ เพราะว่าตอนนี้ผมจกุ

อยู่ เลยไม่สามารถส่งเสยีงออกมาได้   

นี่ถ้าเป็นก่อนที่ผมจะได้ฟิตร่างกายมาละก็ ป่านนี้ผมคงน็อกไป

แล้ว

“ออืๆ ไม่เป็นไรๆ พอดฉีนัประมาทไปหน่อย” ผมบอกมนัพร้อม

กบัจบัมอืของมนั มนัฉดุผมลกุขึ้นมา มองหน้าผมครู่หนึ่งแล้วถามผมว่า

“ไม่ถอดไอ้ที่ถ่วงนั่นออกเหรอครบั” 

“หมื? นายรู้ได้ไงเนี่ย” 

“การเคลื่อนไหวของคณุมนัช้าลงนะครบั ความเรว็ในการออกตวั

กบัการเหวี่ยงแขนกช็้าลง หรอืดูจากตอนคณุเดนิเอากร็ู้ครบั คณุก้าวเท้า

สั้นและช้ากว่าปกติ ผมจึงคิดว่าคุณต้องใส่ที่ถ่วงน�้าหนักเอาไว้แน่นอน” 

มนัอธบิายให้ผมฟังซึ่งผมกไ็ม่ค่อยเข้าใจเท่าไร แต่ที่ผมเข้าใจชดัเจนกค็อื

มนับอกว่าผมก้าวเท้าสั้น  

นี่มนัก�าลงับอกว่าขาผมสั้นใช่ไหม คนเตี้ยกม็หีวัใจนะว้อยยย!!!

“เอางั้นก็ได้” เช่นนั้นแล้วผมจึงถอดที่ถ่วงน�้าหนักตรงขาทั้งสอง

ข้างออก แล้วกล็้วงเข้าไปแกะอกีชิ้นที่มดัอยู่ตรงหวัไหล่

ปึก! ผมโยนพวกมนัทิ้งลงพื้น ตวัผมในตอนนี้เบากว่าเมื่อครู่ราวๆ 

แปดกโิลกรมัได้    

อา รู้สกึสบายตวัชะมดั

“พร้อมนะ” ผมพูดด้วยน�้าเสียงโคตรหล่อ ในขณะที่ในใจผมนั้น 
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‘คิดว่าตูถอดแล้วตูจะสู้คุณเอ็งได้เหรอครับ อย่าลืมสิ ในร่างนี้ตูเป็นแค่

มนษุย์นะว้อย!’   

ใช่แล้วครบั เชื่อผมส ิถงึแม้ความเรว็ผมจะเพิ่มขึ้นมาก แต่ถ้าวิ่ง

ไปใส่มนั กถ็ูกมนัจบัทุ่มอยู่ด.ี..กลวัเจบ็ชะมดั

‘จงหลอกล่อคู่ต่อสู้’ 

ค�าพูดของอาจารย์อารอสผดุขึ้นมาในหวัของผม  

หลอกล่อ? แล้วตูจะหลอกยงัไงวะ ไอ้เจ้ามเีทยีร์นี่กใ็ช่ว่ามนัจะโง่ 

ไม่สิ มันอัจฉริยะเลยก็ว่าได้ หรือว่าจะใช้ท่าพาวเวอร์อุลตร้าอะไรคิกๆ  

นั่นแบบตอนสู้กบัเจ้าโลกอสอกีครั้ง

“คุณวาจะบุกเข้ามาหรือจะให้ผมบุกเข้าไปหาครับ” มีเทียร์ถาม

หลงัจากเหน็ผมยนืนิ่งอยู ่ตอนนี้ระยะห่างระหว่างผมกบัมนัอยูท่ี่ประมาณ

สามเมตร

แล้วจู่ๆ ภาพสมัยผมเรียนอยู่ที่โลกมนุษย์ก็ผุดขึ้นมาในหัว มัน

ท�าให้ผมคดิแผนการอะไรขึ้นมาได้...  

“ฉันขอบุกอีกทีแล้วกัน” ผมบอกด้วยน�้าเสียงสุดเก๊กพลางจ้อง

ใบหน้าอนัหล่อเหลาของมเีทยีร์ “ครั้งนี้ฉนัจะเอาจรงิแล้วนะมเีทยีร์”

  

“เอาละ” เมื่อสิ้นเสียง อวาลอนก็พุ่งเข้าหามีเทียร์ทันที ซึ่งมี

เทยีร์เองกต็ั้งการ์ดเอาไว้รอรบัการโจมตอียู่แล้ว

การเคลื่อนไหวเร็วขึ้นกว่าเดิมมาก แต่ก็ยังถือว่าช้า...มีเทียร์คิด 

ในใจ รอรบัก�าป้ันของอวาลอนที่ก�าลงัพุง่เข้าหา ถงึมนัจะเรว็ขึ้น แต่ส�าหรบั

มเีทยีร์นั้นกย็งัดูเชื่องช้า    

แต่แล้วมีเทียร์ก็ต้องประหลาดใจเมื่ออวาลอนหยุดชะงักห่างจาก

เขาประมาณหนึ่งเมตร มเีทยีร์เหน็สหีน้าตกตะลงึของเดก็หนุ่มผมทองที่

อยู่เบื้องหน้า
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อวาลอนค่อยๆ ชี้นิ้วอนัสั่นเทาไปทางด้านหลงัของมเีทยีร์ 

‘อะไร มอีะไรงั้นเหรอ ท�าไมวาเขาต้องท�าหน้าตกใจแบบนั้นด้วย’ 

เมื่อมเีทยีร์คดิเช่นนั้นเขากร็บีหนัหลงัไปมองอย่างรวดเรว็ แต่กลบัพบกบั

ความว่างเปล่า

“ไม่เห็นมีอะไรเลยนี่ครับคุณวะ...” ยังไม่ทันที่มีเทียร์จะกล่าวจบ 

เขากร็ู้สกึว่าตรงล�าคอถูกบางสิ่งบางอย่างตรงึเอาไว้   

ทนัใดนั้นมเีทยีร์กล็้มลงสู่พื้นดนิ บดันี้เขาถูกอวาลอนคร่อมเอาไว้ 

ศอกอีกฝ่ายขัดอยู่ตรงล�าคอของเขา ส่วนมืออีกข้างของอวาลอนนั้นก�า

หมดัจ่ออยู่ตรงหน้า

“อาจารย์อารอสกส็อนนี ่เร่ืองกลยทุธ์ในการหลอกล่อศตัร”ู 

ผมกล่าวขึ้นมาด้วยน�้าเสียงโคตรหล่อ ขณะที่ใช้ศอกข้างซ้ายขัดตรงคอ

ของมเีทยีร์เอาไว้ ส่วนมอืข้างขวากก็�าหมดัจ่อดั้งอนัแสนจะโด่งของมนั

ให้ตายสเิคลวนิ มนัหลงเชื่อด้วยแฮะ ไอ้มกุงี่เง่าแบบนี้

สมยัตอนผมอยู่ ม. ต้นที่โรงเรยีนบนโลกมนษุย์ ตอนพกัเที่ยงผม

เคยถูกไอ้นกัเรยีนเกรยีนๆ ในห้องมนัหลอกว่ามสีาวสวยอยู่ข้างหลงั ผม

หนัไปกไ็ม่พบอะไร แต่พอหนักลบัมาเท่านั้นแหละ กุง้ตวัสดุท้ายที่ผมเหลอื

เอาไว้ถูกมนัขโมยกนิไปแล้ว...ท�าเอาผมแค้นใจจนถงึทกุวนันี้

“เอาละ หมดเวลาพอด ีไม่เป็นอะไรใช่ไหม” ผมบอกพร้อมกบัลกุ

ออกจากตวัของมนั

“คณุวานี่เก่งจงัเลยนะครบั” มนัชมผมขณะปัดเสื้อผ้าที่เปื้อนดนิ

“งั้นเหรอ...” ผมก็ตามน�้าไป ในขณะที่ในใจแล้ว ‘แกมันโง่เอง 

ต่างหากมเีทยีร์ วะฮะฮ่าๆ’

“นี่เธอเหน็เมื่อกี้ไหม”

“ใช่ๆ หลอกคนอื่นแบบนี้มนัช่างหน้าไม่อาย”
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“สู้กนัจรงิๆ หมอนั่นสู้ท่านมเีทยีร์ไม่ได้หรอก”

“ชั่วร้าย”  

แล้วอกีหลากหลายเสยีงดงัระงมขึ้นมาซึ่งล้วนแต่เป็นพวกสาวๆ ที่

เหน็ผมจดัการเจ้ามเีทยีร์แบบนั้น  

เฮ้ๆๆๆ เขาเรยีกว่าใช้สมองต่อสู้เฟ้ย กลยทุธ์น่ะรู้จกัไหม ว่าซะตู

เป็นตวัร้ายเชยีว

เฮ้อออ  มเีทยีร์เอ๋ย ทหีลงัตูไม่คู่กบัแกแล้ว รูส้กึเหมอืนกบัถกูบงัคบั

ให้ไปเป็นตวัร้ายยงัไงกไ็ม่รู้...

ตอนพักเที่ยง ผม นูอิ  แอฟโฟร่ และเจ้าเฟอร์บี้ก็มากินข้าว

ด้วยกนัตามปกต ิอ้อ แน่นอนทรนีตีี้เธอกม็าด้วย ผมชวนเธอคยุเกี่ยวกบั

เรื่องนู้นเรื่องนี้ไปเรื่อยเปื่อย ปรากฏว่าเธอตอบผมค�าเดียวคือ อืม อืม  

แล้วกอ็มื ไม่ถามผมกลบัสกัค�า ท�าผมหงอยเลย 

เฮ้ๆๆ ท�าไมเวลาอยู่กบัฉนัสองคนถงึได้พูดเก่งนกั แต่พอมาอยู่กบั

คนอื่นๆ ถงึเอาแต่เงยีบไว้ฟอร์มแบบนี้เนี่ยยย!  

หรือเป็นเพราะไม่อยากให้คนอื่นเห็นว่าองค์หญิงอย่างเธอต้อง 

ลดตัวลงมาคุยกับสามัญชนอย่างฉัน เฮ้อออ นั่นสินะ ตูก็คงเป็นได้แค ่

ไอ้เถื่อนหื่น...ไม่ส ิตอนนี้ต้องเพิ่มเกรยีนเข้าไปด้วย

“เฮ้อ...” ผมถอนหายใจออกมาอย่างผดิหวงั

คาบบ่ายนั้น ผมมีเรียนกับอาจารย์ซาโอริเรื่องกฎหมายบน

โลกปีศาจ...นี่ผมต้องเรยีนกฎหมายพวกนี้จนจบปีสามเลยรเึปล่า

แต่แล้วเมื่อผมนั่งลงตรงโต๊ะประจ�า ผมกเ็หน็ว่ามบีางอย่างอยู่ใต้

โต๊ะ ผมจงึหยบิมนัออกมาดู แล้วกต็้องตกตะลงึเมื่อพบว่ามนัคอื...

“นะ...นะนี่มัน!?” ผมอุทาน ส่งผลให้นูอิหันมามองผมพร้อมกับ
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ถามขึ้นทนัที

“มอีะไรงั้นเหรอ”

“อ้อ ปะ...เปล่าๆ พอดคีดิอะไรขึ้นมาได้น่ะ ไม่มอีะไรหรอก แฮะๆ”  

นูอพิยกัหน้ารบัก่อนจะหนัไปเรยีนต่อ

“นะ...นี่คงไม่ใช่...ไอ้นั่นจรงิๆ สนิะ” ผมพูดด้วยน�้าเสยีงที่สั่นเทา

และร่างกายอันสั่นเทิ้ม สิ่งที่ผมถืออยู่นั้นคือจดหมายสีชมพูที่มีรูปหัวใจ

แปะเอาไว้ จ่าหน้าซองว่า  

ส่งถงึคณุ คทิซเึนะ อวาลอน

จดหมายสีชมพูแบบนี้เหมือนกับฉากในต�านานของพวกตัวละคร

ในอนเิมะเลยนี่หว่า...นี่มนัที่เขาเรยีกว่า ‘Love Letter’ ใช่ไหม ไอ้ที่เขยีน

บอกว่าให้มาพบที่นู่นที่นี่แล้วจะสารภาพรกันั่นใช่ไหม ใช่ไหมเคลวนิ!!!

 ผมค่อยๆ แกะมนัออกพร้อมกบัหวัใจที่ก�าลงัเต้นรวั

ถงึคณุ คทิซเึนะ อวาลอน  ฉนัมเีรื่องส�าคญัมากที่จะบอกคณุ ช่วย

กรณุามาพบฉนัตรงบรเิวณสวนหย่อมหลงัเลกิเรยีนด้วยเถอะค่ะ

      อลัเวล  

เมื่อผมอ่านเสรจ็แล้ว ผมกร็บีหนัไปมองอลัเวลซึ่งนั่งอยู่ตรงโต๊ะที่

ไม่ไกลจากผมทนัท ีเมื่อเธอเหน็ผมเธอกร็บีเบอืนหน้าหน ี

ชดัเจนเลย ไอ้ปฏกิริยิาแบบนี้มนั...

โอ้ววว! ขอบคณุเคลวนิที่ท�าให้ตมูวีนันี้ นี่ตกู�าลงัจะถกูสารภาพรกั

โดยองค์หญงิแห่งดนิแดนเอลฟ์ใช่ไหม      

หึๆ  เวลาที่ตเูนื้อหอมมนัมาถงึแล้ว ครมีของเจ้ามเีทยีร์นี่มนัดจีรงิๆ 

ใช้ไม่ถึงสามวันเห็นผล แต่เดี๋ยวก่อนๆ...เอาไงดีเนี่ย ถึงแม้ว่าอัลเวลเธอ

จะสวยมากและอึ๋มมาก แต่ว่าเราไม่ได้คดิอะไรกบัเธอแบบนั้นสกัหน่อย 
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อา ในที่สดุผมกเ็ข้าใจความรูส้กึของพวกตวัละครหล่อๆ เวลาโดน

สาวๆ ที่ไม่ได้ชอบมาสารภาพรกัแล้ว  มนัช่างน่าล�าบากใจชะมดัเลยแฮะ

ขอโทษนะอลัเวล พอดฉีนัมคีนที่ชอบอยู่แล้ว

ผมคิดในใจแล้วหันไปมองเธออีกครั้ง ซึ่งครั้งนี้เธอก็หลบสายตา

ผมเช่นเคย    

ชดัเจนแล้ว เธออายผมอยู่

ให้ตายสเิคลวนิ เวลาเนื้อหอมนี่มนัน่าล�าบากใจจรงิๆ

ผมคิดในใจพร้อมกับเผลอยิ้มออกมาโดยไม่รู้ตัว ไม่อยากโม้ว่า

ตอนนี้หน้าตาของผมเหมอืนกบัคนบ้ามากเลย




