


บทนำ�

“เวลาคับขันแบบน้ีเรามาพูดความจริงกันดีกว่าไหม
ครับ”

ประโยคนัน้ท�ำเอำผมตวัชำ ผมมองหน้ำเพือ่นๆ รอบวง
ด้วยใจตุ้มๆ ต่อมๆ ออกจะแปลกใจที่ไม่มีใครออกท่ำทำง 
ต่อต้ำนประโยคเมื่อครู่

“ผมเป็นมนษุย์หมำป่ำ” คนเสนอทำงเลอืกท�ำใจกล้ำพดู
ก่อน หลำยคนรอบวงเผลอกลั้นหำยใจ ก่อนที่อีกคนจะพูด
เสียงเบำว่ำ

“ฉันเป็นอิฟริท อสูรเพลิง”
ตำมด้วยอีกคน และอีกคน
“ไนต์แมร์ ปีศำจควำมฝัน”
“เดรียอำด ภูตพฤกษำ”
“แวมไพร์”
“อันเดด”
“แม่มด”
ผมลอบมองคนข้ำงตวั ใบหน้ำด้ำนข้ำงสวยได้รปูสะท้อน
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แสงจำกเตำผงิเก่ำแก่ยิง่ขบัให้เธอน่ำมองยิง่กว่ำเดมิ เธอเผยอ
ริมฝีปำกรูปกระจับแล้วบอกว่ำ 

“ฉันเป็นดำร์กเอลฟ์”
และสำยตำทุกคนก็เบนมำหยุดที่คนสุดท้ำย ผมเอง

แหละ...
ผมกลืนน�้ำลำยพยำยำมไม่สบตำสำยตำแรงกล้ำของ

เพื่อนร่วมโรงเรียนที่แจ็กพอตแตกเป็นอมนุษย์แฝงตัวเข้ำมำ
เรียนทั้งนั้น

คอผมแห้งจนแสบร้อน หวัใจเต้นรวัด้วยควำมตระหนก 
ก่อนจะพูดออกไปว่ำ

“ฉันเป็นมนุษย์”
“ก็ว่ำอยู่” “คิดแล้วเชียว” “นั่นสินะ” ค�ำพูดท�ำนองนั้น

ดังขึ้นรอบวง เว้นแต่ข้ำงตัวผม
พวกเขำเริ่มหันไปสัมภำษณ์พลังพิเศษของแต่ละคน

อย่ำงจรงิจงัโดยมท่ีำนประธำนผูป้รำดเปรือ่งเป็นคนตัง้ค�ำถำม 
ผมถอนหำยใจอย่ำงโล่งอกที่พ้นวินำทีน่ำหวำดเสียวเม่ือกี้ไป
ได้หวุดหวิด แต่...

ดวงตำสีม่วงเข้มจ้องผมจะแทบจะทะลุ เพื่อนสมัยเด็ก
ข้ำงตัวผมเอียงคอน้อยๆ แล้วขมวดคิ้วใส่ รำวกับรู้ว่ำผมจะ
ลนลำนจนต้องสำรภำพเร่ืองที่ท�ำผิดออกมำ แต่ผมไม่ได้ท�ำ
อะไรผิดนี่

“โรส...ฉันพดูควำมจรงินะ” ผมกระซบิพอได้ยนิกนัสอง
คน

เธอเลิกคิ้ว “ไม่ยักจ�ำได้ว่ำนำยโกหกเก่ง”
“ก็ไม่ได้โกหก...ฉันเป็นมนุษย์จริงๆ”
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เธอดึงแก้มผมเบำๆ แล้วกระซิบว่ำ “แล้วชำติก่อนของ
นำยล่ะ”

“ชำติก่อนก็ส่วนชำติก่อน ชำตินี้ก็ชำตินี้”
“มันแยกกันไม่ขำดหรอกนะ นำยก็รู้นี่”
ปมด้อยเก่ำเริ่มคันยิบๆ เมื่อเธอพูดสะกิดมันเข้ำ ผม

เบือนหน้ำหนีพยำยำมเปลี่ยนเรื่อง 
“เรื่องดำร์กเอลฟ์ ฉันก็ไม่เคยรู้นี่”
“ฉันบอกนำยต้ังนำนแล้ว นำยมันข้ีลืม ตกลงจะปำก

แข็งไปถึงไหน”
ผมเริ่มปวดหัวจี๊ด กระซิบโต้เธอว่ำ 
“จะให้บอกพวกนัน้ว่ำ ฉนัเป็นจอมมำรกลบัชำตมิำเกดิ

หรือไง”
เธอยิ้มบำงๆ แล้วบอกว่ำ “นี่สิ...ถึงจะเป็นเรื่องจริง”
และเหตุกำรณ์สำรภำพควำมจริงในกระท่อมร้ำงกลำง

พำยุหิมะนั่นเอง ที่เป็นชนวนของเรื่องวุ่นวำยทั้งหลำย... 
เอ...หรือว่ำเรื่องวุ่นวำยมันเริ่มมำก่อนหน้ำนั้นแล้วนะ
ใช่แล้ว ก่อนหน้ำนัน้ต่ำงหำก ตัง้แต่วนัทีโ่รสยืน่จดหมำย

ของโรงเรียนชื่อประหลำดนี่ให้ผม



Bell 1
เชคริค มนำุษย์ อดีตจอมมาร

ผมเชื่อว่าทุกคนต้องเคยฟังนิทาน เรื่องไหนน่ะหรือ
ครบั ผมหมำยถงึเรือ่งทีม่ผีูก้ล้ำหนึง่คน หรอืหนึง่กลุม่ กระทัง่
หลำยกลุ่มรวมตัวกันเดินทำงไปปรำบจอมมำรผู้ชั่วร้ำย

ดงัมำกใช่ไหมล่ะครบัเรือ่งท�ำนองนี ้ครำวนีห้ลำยคนคง
แปลกใจว่ำท�ำไม จอมมำรตำยได้หลำยครั้งชะมัด ฆ่ำไปแล้ว
เดีย๋วกโ็ผล่มำอกีในร่ำงใหม่ เรือ่งใหม่ ดนิแดนใหม่ กบัผูก้ล้ำ
กลุ่มใหม่

ค�ำตอบง่ำยนิดเดียวเองคือ จอมมำรคืนชีพได้ไม่จ�ำกัด
ครั้ง

อย่ำเพิ่งร้องโห่นะครับ ก็เป็นโคตรผู้ร้ำยนี่ครับ ถ้ำตำย
ง่ำยเกินไปก็คงเป็นได้แค่ลูกกระจ๊อกใช่ไหมล่ะ 

ผมนอกเรื่องนำนไปแล้ว กลับมำที่นิทำนอีกทีนะครับ 
ผมมีเวอร์ชันของผมมำเล่ำให้ฟัง

ตัวละครเหมือนเดิม ผู้กล้ำกลุ่มหนึ่ง สมุนจอมมำร
เยอะๆ และจอมมำรโฉดชั่ว ผู้กล้ำเดินทำงไปปรำบจอมมำร 
สูก้บัสมนุมำกมำย แลกเปลีย่นฝีมอืและมติรภำพทีน่่ำชืน่ชม
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ทว่ำพวกเขำพ่ำยแพ้ต่อจอมมำรแม้จะต่อสูอ้ย่ำงกล้ำหำญ
อย่ำเพิ่งเลิกฟังผมแล้วเดินหนี ผมยังเล่ำไม่จบเลย...

เรือ่งยงัมต่ีอ จอมมำรสูก้บัผูก้ล้ำอกีหลำยกลุม่ กลุม่แล้วกลุม่
เล่ำ ไม่มีใครรอดไปได้เลย จอมมำรตนนั้นจึงได้รับกำรขนำน
นำมว่ำเป็น ทรรำชไร้พ่ำย

ได้ยินไม่ผิดหรอกครับ คุณได้ยินค�ำว่ำ จอมมำรตนนั้น 
จริงๆ 

ที่ใช้ค�ำชี้เฉพำะว่ำ ตนนั้น เพรำะว่ำหลังชนะผู้กล้ำครั้ง
แล้วครั้งเล่ำ ก็มีคนชนะจอมมำรจนได้

อ้อ..ไม่ใช่ผู้กล้ำหรอกครับ แต่เป็นจอมมำรอีกตน
จอมมำรตนใหม่ล้มรำชำองค์เดมิ และยดึอ�ำนำจในโลก

ปีศำจ พร้อมทัง้ประหำรรำชำองค์เก่ำด้วยวธิอีนัโหดร้ำย และ
ส่งค�ำสำปแช่งตำมติดไปถึงชำติต่อๆ ไปด้วย

ประเด็นส�ำคัญอยู่ตรงนี้แหละ “ค�ำสำปแช่ง” จอมมำร
คงไม่ได้ท�ำตัวน่ำรกักบัคนของตวัเองสกัเท่ำไร ค�ำสำปแช่งเลย
ตำมหลงัมำเป็นกระบงุโกย ทัง้ขอให้ไร้ซึง่หนทำงรุง่โรจน์ ชวิีต
ไม่มคีวำมสขุ ไม่มดีวงบรวิำร ไม่ฉลำดขำดสมอง ไร้พลงั เอำ
เป็นว่ำทุกอย่ำงที่จะท�ำให้อดีตทรรำชไร้พ่ำยไม่มีโอกำสทวง
บัลลังก์คืนอีก

บอกได้เลยว่ำค�ำสำปพวกนัน้ประสทิธภิำพสงูมำก...ใคร
ก็ตำมที่เจอกับชีวิตน่ำทุเรศพรรค์น้ัน ไม่มีวันโงหัวจำกชีวิต
ประจ�ำวันปกติได้ด้วยซ�้ำ 

รูไ้ด้ยงัไงน่ะเหรอ กผ็มนีแ่หละ จอมมำรกลบัชำตมิำเกดิ
วิญญำณดวงซวยที่ถูกสำปชั่วนิรันดร์ อดีตจอมมำรท่ี

ตอนนี้เป็นแค่มนุษย์ เป็นแค่เด็กมัธยมปลำยปีสองธรรมดำๆ 
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ไม่มีอะไรพิเศษนอกจำกควำมห่วยแตกไม่มีที่สิ้นสุด

“เซลริค เรมิงตัน! เธอคิดว่าเธอจะไปไหนรอดด้วย
ควำมรู้เท่ำหำงอึ่งแบบนี้น่ะเหรอ !”

ผมย่นคอ หดหวัหนจีำกเสยีงแหลมเสยีดหขูองอำจำรย์ 
ริทเชลเลีย ประจ�ำวิชำประวัติศำสตร์ฟอร์นเบิร์กที่แว้ดดังลั่น
ข้ำมห้องเรยีนทรงครึ่งวงกลมซึ่งมีโต๊ะยำวเรียงซ้อนกันห้ำชั้น
ตลอดแนวห้อง เสียงแหลมคงดังออกไปที่ระเบียง ออก
หน้ำต่ำง กงัวำนไปท่ัวอำคำรเรยีนแผนกสำมญั ประกำศควำม
โง่ของผมให้เป็นเรื่องสำกล

“ตอบมำซิ เซลริค เธอไม่ได้เรียนรู้อะไรไปเลยเหรอ 
บอกมำ ใครเป็นคนสร้ำงหอดูดำวแห่งลูเรีย”

ผมพยำยำมคิด ผมรู้ละว่ำหมอนั่นชื่ออะไร ที่จริงจะ
เรื่องอะไรผมก็จ�ำได้เกือบหมดนั่นแหละ แต่ว่ำ...

“หมอนั่นชื่อ..ล...”
ปึบ!
มีเสียงคล้ำยอะไรถูกลบไปจำกสมองผม และผมก็นึก

ชื่อนั้นไม่ออกอีกเลย
“ล...ล อะไรเล่ำ พดูมำให้จบ” อำจำรย์ขยบัแว่นตำอย่ำง

เอำเรื่อง 
เพื่อนร่วมชั้นมองผมพรึ่บ ผมสำบำนได้ว่ำเจ้ำคีแกน 

คิ้วหนำตำชี้หลังห้องต้องก�ำลังตั้งวงพนันว่ำผมจะรอดไม่รอด
แน่ๆ แต่พนันกับมันไม่คุ้มหรอก...เพรำะผมไม่รอดแน่

“เอ่อ ลอเรียนทีน...มิสทิอำ” ผมตอบเดำสุ่ม รู้แน่ว่ำ 
ยังไงก็...
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“ผิด!” อำจำรย์แทบขยำยตัวขึ้นมำอีกสองเท่ำ “ชื่อนั้น
ไม่มีในต�ำรำเรียนสักหน่อย ไปเอำมำจำกไหน!”

“เอ้อ ขอโทษครับ” ผมตอบอุบอิบ อำศัยทีเผลอรีบหัน
ไปถลงึตำใส่เจ้ำพวกทีว่ำงเดมิพนักนัหลงัห้อง พนนัผดิกฎนะ

เฟ้ย อบายมุขๆ ผมไม่มีโอกำสมำกกว่ำนั้นเพรำะบทลงโทษ
หล่นโครมลงศีรษะทันที

“กกับรเิวณ หลงัเลกิเรยีน คดัต�ำรำเรยีนประวตัศิำสตร์
เล่มที่สอง บทที่ห้ำ สิบสองจบ ส่งก่อนเที่ยงคืน คืนนี้ อย่ำให้
พลำดท�ำตกถังขยะหรือตกน�้ำอีกแล้วกัน”

“ครับ” ผมรับปำกและได้แต่ถอนใจ ใช่เลย มันจะต้อง
เกดิเรือ่งดวงซวยขึน้กบับทลงโทษของผมอกี เหมอืนกบัทีเ่กดิ
กับทุกเรื่องนั่นแหละ

ผมชือ่ เซลรคิ เรมงิตนั อายสุบิเจด็ปี ลกูชายคนเดยีว
ของครอบครวัชนชัน้กลำง พ่อเป็นหมอ แม่เป็นพยำบำล ส่วน
ผมเป็นทัง้ลกูและคนไข้ ผมป่วยง่ำย กระดกูกระเดีย้วหกับ่อย
เพรำะมักจะมีค้อนจำกโรงตีเหล็กข้ำงบ้ำน หรือไม้นวดแป้ง
ลอยมำกระแทกตวัผมสปัดำห์ละครัง้ อำจจะเป็นสำเหตทุีผ่ม
เป็นไอ้เตี้ยจนทุกวันนี้

เพรำะบ้ำนไม่รวย เลยได้ไปแค่เรยีนโรงเรยีนรฐัธรรมดำ 
มเีพือ่นเยอะ แต่ผมรูส้กึว่ำเป็นสตัว์เลีย้งของพวกเขำมำกกว่ำ 
คนเดียวที่พอจะเป็นเพื่อนได้จริงๆ ก็คงมีแต่...

โรส...โรเซเลยี คอร์วนิสั ลกูสำวเศรษฐทีีต่ัง้แต่อำยสุำม
ขวบก็เดินมำชี้หน้ำผมและบอกว่ำ

“นำยเป็นของฉัน”
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คิดแล้ว ควำมสัมพันธ์แบบนี้จะเรียกว่ำเพื่อนก็ไม่ค่อย
แน่ใจ ผมต้องพึง่พำเธออยูเ่รือ่ย แต่เธอกไ็ม่เคยรงัเกยีจ มแีค่
อย่ำงหนึ่งที่คำใจพิกล โรสที่ท�ำตัวเป็นผู้ใหญ่เสมอชอบฉวย
โอกำสหอมแก้มหรอืกอดผมอยูเ่รือ่ย หรอืเธอเหน็ผมเป็นน้อง
ชำยตัวเล็กๆ ก็ไม่รู้ 

แต่สำวสวยที่ฉลำดและเพียบพร้อม ท�ำไมถึงคอยมำ 
วนเวียนอยู่รอบคนดวงอับอย่ำงผมก็ไม่ทรำบ และเธอก็เป็น
คนแรกที่รู้ควำมลับของผมด้วย ไม่นับพ่อแม่นะ

เธอรูค้วำมลบัของผมก่อนทีจ่ะชีห้น้ำผมและพดูประโยค
อันตรำยในบ่ำยวันเดียวกันเสียอีก

ตอนนั้นผมถูกเด็กโตกว่ำข้ำงบ้ำนจับถอดเสื้อเพรำะ
สงสยัจดัว่ำท�ำไมผมโตช้ำนกั พอเสือ้โดนถลก ปำนด�ำหน้ำตำ
พิกลบนหลังเลยโดนเธอเห็นเข้ำเต็มๆ และจำกนั้นมำโรสก็
แทบไม่เคยห่ำงตัวผมเกินวันสองวันอีกเลย

ควำมซวยอย่ำงไม่ส้ินสุดน้ีมำพร้อมกับตอนผมเกิด 
ปำนด�ำใหญ่เบ้อเร่อหน้ำตำเหมอืนปีกสำมคูบ่นหลงัท�ำให้ปูย่่ำ
ตำยำยผมร้องกรีด๊ และแทบจะเอำขีเ้ถ้ำยดัปำกผมให้ตำยไป
ซะเดี๋ยวนั้น

อย่ำเพิ่งว่ำพวกเขำเลยครับ คือถ้ำใครอยู่ทันได้ยินเรื่อง
ในยุคของทรรำชไร้พ่ำยกเ็หมอืนจะกลวัจนข้ึนสมองแบบนีก้นั
หมด

พ่อแม่ผมเลยออกจำกตระกูลมีสตำงค์มำเป็นหมอ 
ชำวบ้ำนพอมีพอกินฐำนะกลำงๆ

ปำนด�ำรูปปีกสำมคู่เป็นสัญลักษณ์ของจอมมำรกลับ
ชำติมำเกิด แต่มีคนรู้ไม่เยอะหรอกครับว่ำผมมีปำนบ้ำๆ นี่
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อยูบ่นหลงั คนรุน่พ่อแม่ไม่ทนัฟังเรือ่งจอมมำรหรอืรำชำปีศำจ
เท่ำไร ลูกหลำนยิ่งไม่สนใจ และผมก็หำวิธีปิดบังปำนอย่ำง
สุดฤทธิ์

จ�ำค�ำสำปที่ผมเคยพูดได้ใช่ไหมครับ ไร้ซึ่งหนทาง

รุง่โรจน์ ชวีติไม่มคีวามสขุ ไม่มดีวงบรวิาร ไม่ฉลาดขาดสมอง 

ไร้พลัง

หนทำงของไอ้ห่วยอย่ำงผมคงไม่ค่อยสวยอยู่แล้ว ลืม
เรื่องรุ่งโรจน์ไปได้เลย แต่ชีวิตไม่มีควำมสุข ผมขอค้ำน ผม
ยังมีควำมสุขดีอยู่ แค่ไม่รวย และโง่สุดๆ เท่ำนั้นเอง

เพรำะตัวเล็กผมเลยมีแนวโน้มเป็นลูกน้องที่จมหำยไป
ในฝูงชนมำกกว่ำโดดเด่นเป็นผู้น�ำ และเร่ืองตลกเกี่ยวกับ
ควำมโง่ของผมก็คือ ผมไม่ได้โง่บริสุทธิ์แบบเรียนรู้ไม่ได้ ผม
ท่องหนงัสอืได้ ฝึกฝนท�ำโน่นท�ำนีไ่ด้ในระดบัเดยีวกบัคนปกติ 
มีช่วงหนึ่งผมเกือบจะเชื่อว่ำผมมีพรสวรรค์ด้ำนกำรต่อสู้

แต่ก็คิดผิด ที่จริงก็ทุกเรื่องเลยที่เวลำเรียนเวลำฝึกเอง
ท�ำได้ดี แต่พออยู่ต่อหน้ำคนอื่น โดยเฉพำะเวลำประเมินผล 
เป็นต้องเกิดเรื่องทุกที

ควำมรู้มักถูกกระตุกหำยไปจำกสมองทุกครั้งท่ีผมนึก
อยำกจะใช้ เรีย่วแรงหดหำยเมือ่จ�ำเป็น เรือ่งโชคร้ำยมกัท�ำให้
สิ่งที่ผมตั้งใจเสียหำยตลอด ตอนนี้ผมก็เลยท�ำทุกอย่ำงด้วย
ควำมรู้สึกกลำงๆ ไม่ตั้งใจเกินไป ไม่ชุ่ยเกินไป ตรำบใดที่ไม่
ตั้งใจเกินไป สิ่งนั้นๆ จะรอดจำกอำกำรดวงซวยท�ำพิษ

แต่อย่ำงว่ำละครับ เรื่องที่ใจชอบ จะไม่ให้ตั้งใจท�ำเลย
ก็ล�ำบำก ผมจึงลงเอยด้วยกำรพังพินำศทุกทีไง

ผมยังหำข้อดีของกำรเป็นร่ำงกลับชำติมำเกิดใหม่ของ
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อดีตรำชำปีศำจไม่ได้ แต่โรสเหมือนจะเห็นอะไรบำงอย่ำง ที่
ผมไม่เข้ำใจเอำซะเลย

เธอชอบพดูท�ำนองว่ำ “อดตีกบัอนาคตมนัเชือ่มโยงกนั
นะ เซลริค วันหนึ่งเธอจะเห็นว่าฉันพูดถูก”

ครับ...
แต่วันนั้นมันยังมำไม่ถึงสักทีนี่สิ
วนันีผ้มควรไปเริม่คดัต�ำรำได้แล้ว หวงัอย่ำงยิง่ว่ำจะไม่

ถูกใครชนตกน�้ำอีก
ยังไงอีกสองสำมวันผมคงได้เปลี่ยนบรรยำกำศ เรำจะ

ไปทัศนศึกษำกัน ชั้นมัธยมปลำยปีสองทั้งหมดทุกคนเลย
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Bell 2
เรนำฟอร์ด อิฟริท อสูรเพลิง VS 

อัซราเอล สุภาพบุรุษ มนำุษย์หมาป่า

เป็นอสูรเพลิงแต่สะเหล่อชื่อ เรนฟอร์ด ที่ให้ภาพ-
ลักษณ์ของสำยน�้ำไหลเย็น ตรงข้ำมเสียไม่มีกับตัวจริง

เรนฟอร์ด คำวำเลียร์ ยินดีที่ได้พบ...อะไร ฟังดูเป็น
ทำงกำรไปอย่ำงนั้นเหรอ! ฉันก็มีวัฒนธรรมเป็นกะเขำนะ
เฟ้ย! ไม่ได้เป็นลิงป่ำอย่ำงที่เจ้ำแว่นหัวเรียบแปล้พูด

หลำยคนคงสงสยัว่ำอฟิรทิมำท�ำบ้ำอะไรในวทิยำลยัหลวง 
ฟอร์นเบิร์กของมนุษย์ สั้นๆ ง่ำยๆ ได้ใจควำม ฉันมำเผำทุก
อย่ำงให้รำบ!

ล้อเล่นน่ะ...แค่มำเรียนรู้กำรเข้ำสังคมเท่ำนั้นเอง
ยุคนี้อสูรอยู่ยำกจะตำย มนุษย์เพิ่มจ�ำนวนพรวดๆ 

เหมอืนดอกเหด็ เมอืงเวทมนตร์ทัง้หลำยกพ็ฒันำตวัเองได้น่ำ
สยองจนอมนุษย์อยู่ยำกขึ้น ถ้ำฉลำดก็ต้องฉวยโอกำสปะปน
กับมนุษย์นี่แหละ

อฟิรทิได้เปรยีบอมนษุย์หลำยพนัธ์ุตรงทีร่่ำงพืน้ฐำนของ
เรำเหมอืนมนษุย์อยูแ่ล้ว ไม่ต้องปรบัตวัมำกกเ็ดนิเนยีนๆ ไป
ด้วยกนัได้ แค่ต้องสะกดควำมรูส้กึคนัยบุยบิเวลำเจ้ำเปลวไฟ
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แดงๆ ชวนเล่นด้วยเท่ำนั้นเอง พวกนำยไม่รู้หรอกว่ำเจ้ำไฟ
พวกนั้นมันน่ำรักขนำดไหน!

กำรอยูใ่นหมูม่นษุย์เป็นเรือ่งน่ำอดึอดัเมือ่ต้องพยำยำม
สะกดพลังส่วนใหญ่ ใช้แค่ส่วนขี้ปิ๊ดที่มนุษย์เข้ำใจว่ำเป็นพลัง
พิเศษ และกำรท�ำตัวเป็นมนุษย์ก็ยำกข้ึนอีกเม่ือมีไอ้ตัวน่ำ
หมัน่ไส้ท่ีท�ำให้คนัมอืยบิๆ อยำกเผำมนัวนัละห้ำครัง้ให้สำแก่ใจ

อยำกยงิลกูไฟใส่คอเชดิๆ นัน่จรงิ คงสนกุพกิลทีไ่ด้เหน็
ไอ้คนผมเรยีบไม่กระดกิ แต่สำวกรีด๊พรรค์นัน้ลงไปนอนตวัด�ำ 
หัวหยิกน่ำสมเพชที่พื้น

เอ้อ...ท�ำไมไม่ท�ำอย่ำงที่พูดสักครั้งน่ะเหรอ ฉันยังมี
วิจำรณญำณอันดีอยู่น่ะสิ ถ้ำควำมแตก ครูใหญ่หน้ำตำใจดี
แต่เขี้ยวลำกดินคนน้ันคงเล่นถึงตำยแน่ และยังมีพวกลุงป้ำ
น้ำอำที่บ้ำนเกิดอีก

ขนลุกชะมัด เพื่อเห็นแก่ผู้ใหญ่ที่พึงเคำรพ ฉันถึงยอม
ปล่อยให้ไอ้แว่นนั่นเดินชูคอผ่ำนไปผ่ำนมำตลอดเวลำ

...นั่นไง มันเพิ่งเดินเฉียดไหล่ฉันไปเห็นๆ
เชือ่เลยว่ำคนหยิง่เชดิอย่ำงนัน้จะได้เป็นถงึประธำนสภำ

นกัเรยีน ให้ไฟดบัหมดโลกสเิอ้ำ! ฉนัยอมตำยดกีว่ำต้องเรยีก
หมอนั่นว่ำท่ำนประธำน ดังนั้นฉันจะเป็นประธำนกรรมกำร
ฝ่ำยควบคุมระเบียบ ต�ำแหน่งเหมือนฝ่ำยค้ำน น�ำหน้ำว่ำ
ประธำนเหมือนกัน และจะล้มแกให้ได้ไอ้หัวเรียบแปล้!

แกจะได้เห็นอะไรสนุกๆ ในเย็นวันนี้แน่ สัญญำเลย!

ในโลกนี้มีสิ่งมีชีวิตไร้สาระอยู่มากมาย หน่ึงในนั้น 
กค็อื ไอ้หวัแดงทีแ่ผ่รงัสไีม่เป็นมติรทกุครัง้ทีเ่หน็หน้ำผม เจ้ำ



20    ผมนำ่ะหรือคืออดีตจอมมาร!  เล่ม 1  ระฆังแห่งการไล่ล่า

ลิงอวดดีนั่นถือว่ำตัวเองหน้ำตำหล่อ สำวกรี๊ดกร๊ำด เก่งกีฬำ 
แต่เอำเข้ำจรงิกเ็ป็นแค่ลงิป่ำหวัแดงไร้ซึง่วฒันธรรมและไอควิ 
เป็นสิ่งมีชีวิตโง่เง่ำขั้นตัวอย่ำง

“ท่ำนประธำน โรเซเลยีฝำกบอกว่ำวนันีม้ำไม่ได้นะคะ” 
เหรัญญิกสภำนักเรียนวิ่งมำบอกผม

ผมเหน็ใจและรูส้กึขอบใจทีเ่ธอรบีเอำข่ำวส�ำคญัมำบอก 
แต่ว่ำ...

“พำเลน่ำ ห้ำมวิ่งบนระเบียง”
เธอยืดหลังตรง มือวันทยหัตถ์เหมือนทหำร “ค่ะ ท่ำน

ประธำน ฉนัรบีร้อนไปหน่อย อย่ำงนัน้ขอตวัไปเกบ็ของทีห้่อง
นะคะ แล้วจะรีบตำมไปประชุม”

“จะเปิดประชุมสี่โมงครึ่ง มำให้ทันแล้วกัน”
“ค่ะ”
ผมมองเหรัญญิก นักเรียนหญิงแผนกวิชำแปรธำตุท่ี

เพิ่งวิ่งไป ถึงจะฟังค�ำสั่งดีแค่ไหน แต่ก็ยังสะเพร่ำบ้ำง งำน
พลำดบ่อย ท�ำงำนเก่งสู้เลขำนุกำรอย่ำง โรเซเลีย คอร์วินัส 
ไม่ได้

คิดแล้วก็อดแปลกใจไม่ได้ ท�ำไมผู้หญิงที่ทั้งสวยทั้งเก่ง 
กลับท�ำตัวติดกับสุดห่วยประจ�ำรุ่นอย่ำง เซลริค เรมิงตัน ตัว
กระจิ๋ว 

ผมไม่ได้ตั้งใจจะว่ำเซลริคหรอกนะ แต่เขำตัวเล็กจริงๆ 
อำยต้ัุงสบิเจด็แล้ว แต่ยงัดไูม่ต่ำงจำกเดก็มธัยมต้น ประกอบ
กับหน้ำตำค่อนไปทำงบ้องแบ๊ว เลยกลำยเป็นที่นิยมอย่ำง
แปลกๆ ในหมู่สำวๆ ที่ชอบอะไรน่ำรักๆ อำรมณ์เหมือนสัตว์
ตัวเล็กๆ
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พูดถึงสัตว์ตัวเล็กๆ...ส�ำหรับผมไม่คิดว่ำน่ำรักหรอก 
เห็นทีไรตัวตนอันน่ำรังเกียจที่ผมละทิ้งไปแล้วเป็นอันมำ 
กระซบิข้ำงหทูกุครัง้ ขย�ำ้มนัเลย ฉกีเนือ้กนิซะ กระต่ำยอร่อย
นะ ฟัดทีสองทีไม่ตำยหรอก

แต่ไม่มีทำง! ผมจะไม่พ่ำยแพ้ต่ออ�ำนำจฝ่ำยต�่ำอีก ดัง
นั้นอะไรที่จะยั่วยุด้ำนนั้นขึ้นมำ ผมจะอยู่ให้ห่ำงที่สุด

ผมเดินผ่ำนห้องกักบริเวณแล้วเห็นเลขำนุกำรของผม
ยืนพิงโต๊ะเรียนพลำงอ่ำนต�ำรำเรียนด้วยเสียงกังวำนน่ำฟัง 
ผมตรงสีชมพูรวบไว้ด้วยกิ๊บติดผมสีแดงหน้ำตำเหมือนของ
เดก็เล่นมำกกว่ำของทีส่ำวๆ ทัว่ไปจะเลอืกใช้ ปอยผมด้ำนหน้ำ
เคลียอยู่ข้ำงแก้มนวล ท�ำให้หน้ำตำน่ำมองยิ่งดึงดูดสำยตำ
มำกกว่ำเดิม

เธอเงยหน้ำขึ้นแล้วเลิกคิ้วเมื่อเห็นผม 
“ประธำน สวสัดค่ีะ ฉนัฝำกข้อควำมไปแล้วว่ำจะไม่เข้ำ

ประชุมวันนี้ ขอโทษด้วยนะคะ” เธอเริ่มต้นด้วยกำรทักทำย
และขอโทษผมอย่ำงเป็นทำงกำร

“ไม่เป็นไร ผมเข้ำใจ ครำวนีโ้ดนอะไรอกีล่ะเซลรคิ” ผม
หันไปถำมหนุ่มตัวเล็กที่ก�ำลังเกำหัวสีน�้ำตำลจนยุ่งฟู

“มนัเยอะจรงิๆ นะ ท่ำนประธำน โหดเกนิไปแล้ว ตอบ
ผดิค�ำถำมเดยีวเอง” เขำบ่นพลำงท�ำแก้มป่อง เหน็แล้วนกึถงึ
กระรอกอมลูกนัต

“ค�ำถำมไหน” ผมนึกสงสัยว่ำเรื่องงี่เง่ำพรรค์ไหนท่ีส่ง
เซลริคมำนั่งในห้องกักบริเวณอีก

เลขำธิกำรสภำตอบแทนให้ว่ำ “ใครสร้ำงหอดูดำวแห่ง
ลูเรีย”
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ค�ำถำมสุดแสนจะอนุบำล ใครก็ตอบได้ ผมมองเซลริค 
อีกครั้งและถำมว่ำ “นำยไม่รู้จริงๆ เหรอ”

“ก็คิดว่ำรู้ อะไรนะ...” เขำพึมพ�ำ และทันใดนั้นดวงตำ
สีน�้ำตำลก็กระตุกวูบ ริมฝีปำกขยับ พูดยำวๆ ว่ำ “ลูเทนเซีย 
เบลลิงเจอร์ นักดำรำศำสตร์หญิง เหรียญเกียรติคุณสภำ
ดำรำศำสตร์ระดับเจ็ด หอดูดำวสร้ำงตอนปี XXX หยุดสร้ำง
ปี XXY จำกพษิเศรษฐกจิลกูโซ่ทีจ่อมมำรเมเทโอสร้ำงไว้ กลบั
มำสร้ำงปี XXZ แล้วเสร็จในสิบปีต่อมำ”

แล้วเซลริคก็ขมวดคิ้วพลำงกอดอก “อะไรกัน ฉันก็รู ้
นี่หว่ำ”

น่ันส.ิ.นำยกร็ูน้ีน่ำ ผมคดิพลำงเลกิคิว้ให้สหีน้ำยิม้อ่อนๆ 
ของโรเซเลีย เวลำยิ้มน่ำรักทีเดียว แต่เธอไม่ค่อยยิ้มให้ใคร 
หรือกับเรื่องอะไรนอกจำกเซลริค

เจ้ำเซลรคิน่ีท�ำเอำหลกักำรใช้เหตผุลของผมรวนไปหมด
จริงอยู่ว่ำผลกำรเรียนบอกชัดแจ๋วว่ำหมอนี่โง่จนหมด

ทำงเยยีวยำ แต่หลำยครัง้แล้ว นอกเวลำเรยีนเวลำสอบ นำย
ตวัเลก็กลบัฉลำดเกดิคำด ถ้ำไม่รูด้กีว่ำนีผ้มคดิว่ำต้องมปีีศำจ
อะไรสักอย่ำงบินโฉบควำมรู้นั้นหำยไปตอนเซลริคสอบแน่

ผมบอกลำคูห่แูสนประหลำดแล้วเดนิตรงไปห้องประชมุ
สภำนักเรียน แต่ยังไม่ทันไปถึงก็เห็นอะไรแปลกๆ ที่สนำม
ด้ำนล่ำง

“พวกแก บังอำจรีดไถเงินเด็กๆ เรอะ ต้องประจำนให้
หลำบจ�ำ เดินแถวเรียงหน้ำกระดำนกลำงสนำม!” เสียงที่น่ำ
รังเกียจกระตุกต่อมโมโหให้เริ่มท�ำงำน

ผมเห็นไอ้ลิงหัวแดงยืนส่ังกำรอยู่บนแท่นโพเดียม ไอ้
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บ้ำ! นัน่มนัทีย่นืของอำจำรย์ ไม่ใช่ของแก คดิว่ำเป็นประธำน
กรรมกำรฝ่ำยควบคุมระเบียบแล้วจะใช้อ�ำนำจตำมอ�ำเภอใจ
เหรอ มำกไปแล้วไอ้ลิงกัง!

ควำมโกรธที่แล่นเป็นริ้วท�ำให้ผมเริ่มเวียนหัว ประสำท
หูเริ่มได้ยินเสียงต่ำงๆ ชัดขึ้น ไกลขึ้น ได้ยินเสียงหัวใจเต้น
ของนักเรียนหญิงที่เดินผ่ำนไป จมูกได้กลิ่นหอมอ่อนๆ ที่คง
เป็นแชมพูสระผมประจ�ำตัวของโรเซเลีย

เอำแล้วไง...เพรำะไอ้ลงิบ้ำนัน่ท�ำให้ผมคมุอำรมณ์ไม่อยู่
จนได้ ผมโผเข้ำไปในห้องเก็บของใกล้ๆ อย่ำงเร็วที่สุด ล็อก
ประตจูำกด้ำนในกนัคนข้ำงนอกเข้ำมำเหน็สิง่ทีพ่ยำยำมซ่อนไว้

ร่ำงกำยผมแสบร้อนวูบวำบ เล็บมือเล็บเท้ำปวดเกร็ง 
ขณะที่แว่นตำกลำยเป็นของเกะกะ สำยตำผมมองเห็นได้ดี
กว่ำปกติซะแล้ว ซึ่งไม่ใช่สัญญำณที่ผมชอบ

ผมสลัดรองเท้ำออกทันหวุดหวิด ภำพพร่ำเลือนที่มอง
ผ่ำนแว่นตำแสดงให้เหน็ว่ำมมุห้องมกีระจกยำวแบบมองเตม็
ตัวแขวนไว้ 

รู้สึกว่ำไม่เคยมีกระจกบำนน้ีแขวนในห้องเก็บของมำ
ก่อน ทั้งที่ผมก็เข้ำมำคุมคนเก็บอุปกรณ์บ่อยๆ

ผมถอดแว่นสอดในกระเป๋ำเสือ้ แล้วมองเท้ำอย่ำงสดุเซง็ 
ขำกำงเกงผมเต่อขึ้นมำรำวสองนิ้ว โชคดีที่ซื้อกำงเกงหลวม
กว่ำขนำดจริงสองเบอร์ แต่สงสัยว่ำต้องไปซื้อใหม่อีกแล้ว 

เสื้อเชิ้ตก็สั้นเต่อ สูทก็ขำด
ไอ้ลิงหัวแดงเป็นเหตุแท้ๆ...
ผมมองเงำสะท้อนในกระจกอย่ำงชิงชัง ยกมือที่มีเล็บ

คมงอกออกมำดูอย่ำงสมเพช
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ฝึกมำหลำยปี ทนได้แค่นี้หรือ โมโหมำกๆ เข้ำก็กลำย
ร่ำง ถึงแม้ธรรมชำติของสำยพันธุ์ผมจะไม่ใช่พวกมีควำม
อดทน แต่ผมก็ตั้งใจจะปฏิวัติพฤติกรรมนั้น ผมจะทน

เงำสะท้อนของผู้ชำยหน้ำเหมือนผม แต่เส้นผมยำวระ
บ่ำ และมีหูหมำป่ำกับหำงเป็นพวงมองตอบกลับมำ ในร่ำง
ที่แท้จริงผมสูงกว่ำร่ำงแฝงสองนิ้ว กะขนำดเสื้อผ้ำยำกมำก

นอกจำกนี้ในร่ำงจริง ผมยังควบคุมอำรมณ์คุกรุ่นของ
ตวัเองได้แสนล�ำบำก ทกุอย่ำงพลุง่พล่ำนรวดเรว็ องิสญัชำต-
ญำณและควำมต้องกำรของตัวเองมำกกว่ำจะคิดอย่ำงเยือก
เย็น

ลองได้เห็นไอ้ลิงหัวแดงตอนอยู่ในร่ำงนี้สิ หมอนั่นเป็น
ได้ถูกกระชำกคอหอยแน่ อยำกรู้เหมือนกันว่ำในหัวนั่นจะ
กลวงจริงหรือเปล่ำ แต่ครั้นจะกัดก็ลังเล ไอ้บ้ำนั่นต้องมีเชื้อ
เพี้ยนแน่ๆ คงท้องเสียถ้ำเผลอกลืนเลือดสกปรกนั่นเข้ำไป

แต่แค่ฟัดให้กระดกูหกัสกัท่อนสองท่อนคงไม่เป็นไรมัง้
เพล้ง!
คิดอย่ำงนั้นได้ยังไง ผมเผลอเหวี่ยงหมัดใส่กระจกจน

แตกกระจำย แผลทีม่อืสมำนตวัหำยไปอย่ำงรวดเรว็ ผมสลดั
มือและพยำยำมตั้งสมำธิ นึกถึงเรื่องที่ควรค่ำแก่กำรคิดและ
มีเหตุผล ไม่นำนก็สัมผัสได้ว่ำสภำพจริงอันน่ำชิงชังของผม
ค่อยๆ สงบลง

ผมมองภำพในกระจกอีกครั้ง มองเห็นไม่ค่อยชัด แต่
พอสวมแว่นแล้วค่อยเป็นปกติขึ้นหน่อย

เงำสะท้อนในกระจกที่แตกเป็นตัวผมที่ผมรู้จัก อดโล่ง
ใจไม่ได้จริงๆ บำงทีผมกลัวว่ำ หำกกลำยร่ำงแล้วกลับสู่ร่ำง
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มนุษย์ไม่ได้จะท�ำยังไง
ฝันร้ำยชัดๆ เพรำะแบบนี้ไง ผมถึงต้องกำรมีเหตุผล 

กำรยับยั้งช่ำงใจ และกำรควบคุมอำรมณ์มำกกว่ำอะไร
ทั้งหมด ต้องหยุดย้ังเจ้ำสัตว์ร้ำยในตัวไม่ให้อำละวำดตำม
อ�ำเภอใจ

ผมมองกระจกที่แตกอย่ำงรู้สึกผิดระหว่ำงค้นเสื้อผ้ำ
ส�ำรองที่ซุกไว้เผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินมำเปล่ียน ร่ำงจริงของผม
เรี่ยวแรงเกินมนุษย์ไปหลำยเท่ำ กระจกบำนนี้เป็นของใครก็
ไม่รู ้แต่ผมสญัญำว่ำจะรบีซือ้ของทีค่ล้ำยๆ กนัมำคนืให้ภำยใน
พรุ่งนี้ ถ้ำแวะไปห้ำงสรรพสินค้ำทันหลังประชุมเสร็จนะ

เสียงโหวกเหวกดังขึ้นจำกลำนกีฬำอีกครั้ง พนันได้ว่ำ
ไอ้หัวแดงต้องท�ำอะไรไม่คิดอีกแล้ว เป็นหน้ำที่ของผมที่ต้อง
ไปหยุดมันไว้ก่อนเรื่องจะลำมปำมใหญ่โต

ตอนนีค้งต้องขอแก้ค�ำสญัญำเมือ่ครูเ่ลก็น้อย ผมจะรบี
ไปห้ำงซื้อกระจกมำคืนทันทีที่จัดกำรไอ้ลิงหัวแดงเสร็จ และ
ประชุมจนเรียบร้อย

เป็น อัซรำเอล เฟนเรีย เออร์ซิลำก็ต้องวุ่นวำยแบบนี้
ละ



Bell 3
เคย์เลนำ ปีศาจหิมะ & 

ซิโตรเนำล่า เดรียอาด ภูตพฤกษา

แสงแดดเป็นพิษร้ายส�าหรับคนในเผ่าพันธุ์ของผม  
แต่บำงครั้งพิษร้ำยก็มีแง่มุมที่ชวนหลงใหลอย่ำงประหลำด 

ในฐำนะปีศำจหมิะ เรำไม่ได้รบัอนญุำตให้ออกจำกทีพ่กั
เวลำกลำงวันอยู่แล้ว จริงอยู่ว่ำร่ำงของพวกเรำไม่ได้มีส่วน
ประกอบเป็นน�้ำแข็งโดยตรง แต่แสงแดดก็ท�ำให้พวกเรำ
อ่อนแอลง และอำจถึงตำยหำกตำกแดดนำนเกินไป

ถงึจะเป็นเหมอืนพษิร้ำย แต่ผมกค็งเสพตดิมนัเสยีแล้ว 
ตั้งแต่เช้ำวันที่ผมลอบออกไปเก็บของที่ลืมไว้ในทุ่งหิมะ ภำพ
ของแสงสีทองสะท้อนพื้นหิมะและน�้ำแข็งระยิบระยับประทับ
ใจผมอย่ำงที่สุด

แสงแดดท�ำให้ทิวทัศน์เจนตำกลำยเป็นภำพอันน่ำ
อัศจรรย์ แม้แต่ก้อนน�้ำแข็งธรรมดำสะท้อนแสงแล้วยังทอ
ประกำยเป็นเส้นแสงหลำกสี

หำกพษิร้ำยเป็นสิง่วเิศษขนำดนี ้ผมกค็งยอมจบิมนัทกุ
วัน เพียงได้สัมผัสเศษเสี้ยวของควำมมหัศจรรย์ที่ผมไม่มีวัน
ได้มำอยู่ในมือ
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“เคย์เลน...มีคนจากแผนกแพทย์ขอพบน่ะ” เทลก้า 
เพื่อนร่วมชั้นเรียนของผมพูดพลำงพยักพเยิดไปทำงห้อง
รับแขกนอกห้องปฏิบัติกำรปรุงยำ

ผมไม่ชอบมนษุย์เท่ำไร แต่ผมชอบเทลก้ำนะ มบีำงอย่ำง
ที่บอกผมว่ำท่ำทีสดใส กล้ำหำญ ตรงไปตรงมำนั้นเป็นสิง่ที่
ล้วนเกดิขึน้จำกกำรต่อสูแ้ละเอำชนะประสบกำรณ์เลวร้ำยมำได้

ที่จริงน่ำจะเรียกว่ำ นับถือหน่อยๆ คงถูกต้องกว่ำ
ผมถอดเสือ้คลมุพำดไว้บนพนกัเก้ำอี ้แล้วเดนิไปท่ีห้อง

รบัแขกพลำงนกึสงสยัไปด้วยว่ำ คนจำกแผนกแพทย์จะมำหำ
ผมท�ำไม ผมมีเพื่อนน้อย และเท่ำที่จ�ำได้ก็ไม่มีคนไหนอยู่ใน
แผนกแพทย์ ควำมสัมพันธ์เดียวที่ผมมีกับแผนกแพทย์ก็คือ  
เป็นคนปรุงยำส่งให้ ตำมค�ำส่ังที่มีคนมำแปะค�ำร้องไว้บน
กระดำนงำนพิเศษหน้ำห้องภำควิชำเท่ำนั้น

ในห้องรับแขกไม่มีใครนั่งอยู่เลยสักคน โซฟำสีด�ำสนิท
วำงเรยีงกนัเป็นทวิแถวรอบโต๊ะกระจกหน้ำตำทนัสมยั คงจรงิ
อย่ำงเขำว่ำ แผนกแปรธำตุเป็นภำควิชำที่ล�้ำสมัยกว่ำแผนก
อื่นซึ่งค่อนไปทำงอนุรักษนิยมหัวเก่ำ

มอีะไรบำงอย่ำงจกุอยูม่มุห้อง ข้ำงกระถำงต้นส้มแคระ
ที่วำงไว้ช่วยปรับบรรยำกำศไม่ให้ตึงเครียดจนเกินไปนัก

สิ่งแปลกปลอมที่ว่ำขยับไหว จึงเห็นว่ำก้อนกลมๆ ใน
สำยตำผมที่จริงเป็นร่ำงคน เด็กผู้หญิงในชุดนักเรียนสีขำว
ของแผนกแพทย์

“จริงๆ นะ อุตส่ำห์เอำมำไว้ในห้องทั้งที น่ำจะดูแลดีๆ 
หน่อย ขำดน�้ำ กับปุ๋ย...ฟอสฟอรัสเหรอ ได้ๆ ไว้มำครั้งหน้ำ
จะเอำมำอกีนะ” เสยีงเลก็ๆ เหมอืนเดก็อำยไุม่กีข่วบพดูเจือ้ย
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แจ้ว แล้วเธอก็ลุกขึ้นยืนพร้อมกับหันหน้ำมำ
เธอตัวสูงแค่ระดับอกผม หุ่นบอบบำง ผิวคล�้ำแดด แต่

เครือ่งหน้ำน่ำเอน็ดเูหมอืนตุก๊ตำ ตำกลมโตสเีขยีวเข้ม ขนตำ
ยำว ผมสั้นสีทองอมเขียวตัดสั้นและช่วงปลำยหยักศกพองฟู
อยู่รอบพวงแก้มสีชมพูสุกปลั่ง ดูสุขภำพดีตำมประสำคนท่ี
ชอบออกแดด

ผมสดูหำยใจ และได้กลิน่ของต้นไม้กบัแดดยำมเช้ำ ผม
รู้ทันทีว่ำเธอกับผมตรงข้ำมกันอย่ำงที่สุด

เธอลงัเลนดิหน่อยก่อนจะเดนิเข้ำมำหำผม รบิบิน้สขีำว
ขนำดใหญ่บนศรีษะขยบัไหวตำมจงัหวะก้ำวเดนิสัน้ๆ ของเธอ

“เคย์เลน อลับำนสุ หรอืเปล่ำคะ” เธอถำม น�ำ้เสยีงลงัเล
ผมพยกัหน้ำรบั นกึสงสยัว่ำ เดก็ผูห้ญงิตวันดิเดยีวนีน่้ะ

หรอืจะเป็นนกัเรยีนสำยแพทยศำสตร์ทีร่�ำ่ลอืกนัว่ำ เรยีนโหด
เช้ำยนัค�ำ่ และมบีทเรยีนสยองเรือ่งกำรผ่ำโน่นต่อนีเ่กอืบทัง้วนั

ไม่เข้ำกับหน้ำจริงๆ เลย...
เธอก้มมองรองเท้ำหัวตัดของตัวเองแล้วบิดตัวอย่ำง

ประหม่ำ
“คือว่ำ...ฉันชื่อ ซิโตรเนล่ำ พำร์เรียน เป็นนักเรียน

แพทย์ที่เคยสั่งอิลิกเซียร์จำกแผนกคุณค่ะ”
ซิโตรเนล่ำ...ชื่อคุ้นจริงๆ ด้วย เหมือนผมจะรับงำนท่ี

เธอมำแปะไว้บนกระดำนจริงๆ ถึงจะบอกว่ำเป็นงำนพิเศษ 
แต่นักเรียนสำยแปรธำตุไม่ได้ค่ำจ้ำงสักกีร่ำเดียว มีแต่แต้ม
ประสบกำรณ์ตรงเท่ำนัน้ทีข่ยบัขึน้ตำมแต่ผูว่้ำจ้ำงจะประเมนิ
ผลให้

ไม่เข้ำใจเลยว่ำ เธอมำหำผมท�ำไม ในเมื่องำนชิ้นนั้น
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เธอประเมินผลให้ผมถึงหนึ่งร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ ถ้ำมีข้อติก็
ควรจะตัดคะแนนผมสิ

เธอกุมชำยกระโปรงพลีตสั้นสีขำวขลิบเขียวแล้วพูด
ตะกุกตะกักว่ำ

“คือว่ำยำตอนนั้นใช้ดีมำกค่ะ เลยอยำกจะถำมว่ำ ช่วย
สอนฉันปรุงมันหน่อยได้ไหมคะ”

พูดเรื่องน่าอายออกไปแล้วสิ ซิโตรเนล่า...
ฉันบอกตัวเองอย่ำงนั้น รู้ตัวว่ำหน้ำร้อนฉ่ำไปหมด  

ล�ำบำกจริงๆ ล�ำบำกมำกที่ต้องมำถำมไหว้วำนคนไม่รู้จักซึ่ง
เป็นผู้ชำยแบบนี้

ครอบครัวของฉันเป็นครอบครัวหญิงล้วน ภูตพฤกษำ
เจ็ดในสิบตนเป็นผู้หญิง และถึงจะมีพ่อเป็นมนุษย์ แต่ฉันก็
เป็นเดรียอำดตนหนึ่งเหมือนกัน

พ่อทีเ่ป็นหมอเสยีไปแล้ว พีน้่องผูช้ำยกไ็ม่ม ีมแีต่เพือ่น
ที่หำโอกำสแกล้งอยู่เรื่อย

ฉันหลงใหลวิชำแพทย์เพรำะพ่อ แต่แรกเริ่มฉันเรียน
กำรรักษำผู้คนและต้นไม้เพรำะรู้สึกว่ำอยำกเข้ำใกล้พ่อท่ีฉัน
รู้จักเพียงเล็กน้อยอีกนิด

หลังจำกเวลำผ่ำนไป จึงรู้ตัวว่ำไม่ใช่แค่เงำของพ่อที่ฉัน
พยำยำมไขว่คว้ำ แต่เป็นควำมฝันของตัวฉันเองด้วย

นักเรียนแพทย์ฟอร์นเบิร์กไม่ได้รับอนุญำตให้แตะต้อง
เรื่องกำรปรุงยำหรือสร้ำงไอเทมวิเศษทำงกำรแพทย์ จนกว่ำ
จะขึ้นปีสุดท้ำยของกำรเรียน และเรำเขียนค�ำร้องสั่งยำหรือ
ไอเทมจำกต่ำงแผนกได้เดือนละครั้งเท่ำนั้น
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ตอนนี้ฉันมีเรื่องต้องใช้อิลิกเซียร์จริงๆ และถึงจะเป็น
แค่นกัเรยีน ฉนักแ็ยกคณุภำพยำและไอเทมได้ระดบัหนึง่ ฉนั
แน่ใจมำกจรงิๆ ว่ำอลิกิเซยีร์ขวดล่ำสดุทีส่่งมำจำกแผนกแปร
ธำตุเมื่อสัปดำห์ที่แล้ว ยอดเยี่ยมที่สุดเท่ำที่เคยใช้มำ

แต่ในเมือ่เขยีนค�ำร้องบ่อยๆ ไม่ได้ บำงทลีองขอจำกคน
ปรุงตรงๆ เขำอำจจะยอมสอนฉันก็ได้ จะได้ไม่ต้องรบกวน
แผนกแปรธำตุบ่อยๆ

เคย์เลน อัลบำนุส เป็นเจ้ำของอิลิกเซียร์คุณภำพเยี่ยม
ขวดนั้น

ส�ำหรบันักเรยีนปีสอง เขำดเูป็นผูใ้หญ่กว่ำอำยมุำกทเีดยีว 
เขำตวัสงูโปร่ง และฉันไม่เคยเหน็สผีมทีส่วยขนำดนีม้ำก่อน ถงึ
เขำจะตัดผมสัน้ แต่กป็ล่อยให้ผมด้ำนหน้ำยำวระดวงตำ เลย
เห็นผมสีเงินพลิ้วที่น่ำจะนุ่มลื่นเหมือนเส้นไหมชัดแจ๋ว

คิว้บำงจนแทบมองไม่เหน็ของเขำเป็นสเีดยีวกบัเส้นผม
และขนตำยำว มีแค่ดวงตำเท่ำนัน้ทีเ่ป็นสฟ้ีำสว่ำง จมกูโด่งสวย
เหมอืนรปูป้ัน ขณะทีร่มิฝีปำกบำงมสีเีลอืดให้เหน็จำงๆ เกอืบ
กลืนไปกับผิวขำวนวลเหมือนไม่เคยถูกแดดมำก่อนในชีวิต

เป็นผู้ชำยที่สวยมำก...
ฉันเริ่มพูดอีกครั้งเม่ือไม่ได้ยินค�ำตอบจำกเขำ “คือว่ำ

ฉนัมเีรือ่งต้องใช้อลิกิเซยีร์ค่ะ แต่ทีท่�ำมำให้ครำวก่อนหมดไป
แล้ว ถ้ำสอนฉันแล้วจะได้ไม่ต้องมำรบกวนเรื่อยๆ ไงล่ะคะ”

เคย์เลนเอยีงคอมองไปทำงป้ำยขนำดย่อมๆ บนก�ำแพง
เหนือโซฟำ ป้ำยนั้นเขียนว่ำ “ห้ามถ่ายทอดวิชาโดยไม่ได้รับ
อนุญาต”

เอาแล้วไง ซิโตรเนล่า...
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“ขอโทษค่ะ...คอืฉนัไม่รูเ้รือ่งนีม้ำก่อน แต่ว่ำ...ฉนัอยำก
เรยีนจรงิๆ นะคะ คอืจ�ำเป็นต้องใช้จรงิๆ ค่ะ” ยิง่พยำยำมพดู
ก็ยิ่งรู้สึกว่ำตัวเองท�ำอะไรไม่เข้ำท่ำ น่ำอำยมำกขึ้นทุกที

ครู่หนึ่งสีหน้ำของเขำอ่อนโยนลง ริมฝีปำกขยับกล่ำว
ด้วยน�้ำเสียงเนิบช้ำ แต่ชัดเจนว่ำ

“ผมปรุงให้อีกรอบก็ได้ ไม่มีปัญหำหรอก”
“จริงเหรอคะ ได้เหรอ” 
“อยำกได้เมื่อไรก็มำบอกแล้วกัน” เขำกล่ำวแล้วยืนนิ่ง 

ไม่ยิม้ไม่บึง้ มแีค่แววตำทีส่ะท้อนควำมเป็นมติรออกมำเท่ำนัน้
เข่ำฉันแทบอ่อนเหลวละลำยเหมือนเนยโดยควำมร้อน 

ควำมโล่งอกแล่นซ่ำนไปทั่วร่ำง
“ขอบคุณจริงๆ ค่ะ...”
เคย์เลนค้อมศีรษะเป็นเชิงอ�ำลำแล้วบอกสั้นๆ ว่ำ
“ถ้ำเสร็จแล้วจะเอำไปใส่ล็อกเกอร์ให้”
“เอ่อ ล็อกเกอร์ของฉัน เบอร์...”
“94D” ชำยหนุ่มพูดขึ้นทันที ท่ำทำงเขำยังจ�ำเลขล็อก-

เกอร์ของฉันได้ ว่ำแต่จ�ำได้ยังไงนะ
“มสีติกเกอร์ภตูทำนตะวนัอยูบ่นลอ็กเกอร์” เขำพดูช้ำๆ 

เหมือนก�ำลังร�ำลึกควำมทรงจ�ำมำกกว่ำจะพูดกับฉัน
ฉันอำยจนอยำกจะมุดดินหนี เพรำะสติกเกอร์นั่นเป็น

ของที่เพื่อนร่วมห้องเอำมำติดล้อ ฉันก็ชอบภูตทำนตะวัน  
ตัวละครดังในหนังสือนะ แต่ไม่ถึงขนำดเอำมำติดอยู่หน้ำ 
ล็อกเกอร์ตัวเองให้คนอื่นหัวเรำะเยำะหรอก

ฉันก้มหน้ำงุด แล้วแอบมองเขำเม่ือไม่ได้ยินเสียง
หัวเรำะอย่ำงที่คำด เคย์เลนคลี่ยิ้มออกมำเป็นครั้งแรก แล้ว
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บอกว่ำ “แล้วพบกันครับ”
จบประโยคเขำกห็นัหลงัเดนิกลบัเข้ำห้องแลบ็แปรธำตไุป

ตึกตัก ตึกตัก ตึกตัก
เสยีงหวัใจเต้นแรงจนแทบโลดออกมำจำกอก ฉนัทิง้ตวั

ลงบนโซฟำหนังสีด�ำอย่ำงตกตะลึง เกิดอะไรขึ้นกับฉันนะ
แค่ตอนเหน็ผูช้ำยคนนัน้ยิม้ กร็ูส้กึเหมอืนก�ำลงัละลำย

ไปในแสงตะวัน 
ปกติถ้ำไม่ใช่คนไข้ ฉันไม่กล้ำสบตำผู้ชำยคนไหนด้วย

ซ�ำ้ แม้แต่เพือ่นในภำควชิำฉนัยงัไม่อยำกสบตำเลย แต่ท�ำไม
ถึงไม่กลัวเคย์เลนก็ไม่รู้

คดิๆ ไปแล้วเขำกม็ภีำพลกัษณ์ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์เฉพำะ
ตัวอย่ำงยิ่ง เครื่องแบบภำควิชำแปรธำตุเป็นสีด�ำเหมือนสำย 
อืน่ๆ แต่หำกนึกภำพเขำสวมเสือ้กำวน์เข้ำห้องแลบ็แล้วกช็วน
ให้นึกถึงสีขำวสะอำดตำ 

“หิมะสินะ...คงดูขำวไปหมดเลย...”
ภูตพฤกษำย่อมไม่เคยเหน็หมิะ สถำนทีท่ีเ่ยน็ขนำดนัน้ 

ไม่มีต้นไม้ต้นไหนเจริญเติบโตได้
แต่ฉันก็แอบหวังว่ำสักวันจะมีโอกำสเดินทำงไปไกล

แสนไกล ไกลพอที่จะเห็นทุ่งสีขำวสะท้อนแสงแดดยำมเช้ำ
ระยิบระยับ และได้เห็นลมหำยใจเป็นควันขำวของตัวเอง

ฉันชะงัก และหัวเรำะเมื่อนึกได้ว่ำ หำกตัวเองได้เห็น
หิมะจริง...มันคงเป็นภำพสุดท้ำยในชีวิตฉัน ไม่มีสีเขียวใน 
ดินแดนสีขำวอันหนำวเหน็บ 

นั่นเป็นควำมจริงแท้แน่นอน



Bell 4
เทลก้า อันำเดดนำักล่าปีศาจ & 

เอรูเทีย แวมไพร์มังสวิรัติ

ฉันเพิ่งเทสารกระตุ้นศิลานักปราชญ์ชั้นรองลงไป
ไม่ทันไร ก็มีภูตเทียมตัวจ้อยบินมำส่งจดหมำยให้ถึงที่ 
จดหมำยม้วนเล็กจิ๋วร่วงมำในมือ

ฉันใช้มือซ้ำยจับแท่งแก้วคนสำรกระตุ้นในหม้อทอง
เหลอืง ขณะทีม่อืขวำคลีจ่ดหมำยอ่ำนอย่ำงไม่ชอบใจ ฉันเคย
บอกแล้วว่ำไม่ชอบให้คนรบกวนเวลำก�ำลงัท�ำงำนในแลบ็ พวก
นั้นฟังไม่รู้เรื่องหรือไง

บนกระดำษเนือ้ดทีีบ่รรจงม้วนและผกูเชอืก มข้ีอควำม
ว่ำ มาเจอกันหน้าประตูอาคารเรียนสายสามัญ มีเรื่องจะคุย

ด้วย

แม้จะไม่ลงชื่อ แต่ฉันก็รู้ดีว่ำ คนที่กล้ำส่งข้อควำมสั่ง
ห้วนๆ ไร้มำรยำทแบบนี้มีอยู่แค่คนเดียว

ฉันคนแท่งแก้วเร็วขึ้นอีก กว่ำจะเสร็จขั้นตอนนี้ยังต้อง
คนกลบัไปกลบัมำสำมในสี ่เวยีนซ้ำยอกีสบิห้ำรอบ เตมิน�ำ้ตำ
พรำยแล้วตุน๋ไฟแรงอกีครึง่ชัว่โมง กว่ำจะเอำมนัไปพกัให้เยน็
ในตู้พักงำนได้
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แล้วใครมันจะกล้ำทิ้งงำนไปตอนนี้ล่ะ ฉันคิดว่ำจะท�ำ
เป็นไม่ใส่ใจ แต่ภูตเทียมหน้ำตำคล้ำยผีเสื้อสีชมพูปีกบำงใส
ยังคงกระพือปีกวนอยู่ห่ำงจำกหัวฉันไม่เท่ำไร เหมือนกับจะ
เร่งให้ฉันไปหำนำยมันเร็วๆ อย่ำงนั้นแหละ

“ยังไม่เสร็จ รอเป็นไหม ไม่อดทนเหมือนนำยแกเลย
นะ” ฉนับ่นใส่ภตูเทยีม และสบถเมือ่ฟองสมีว่งผุดขึ้นมำจำก
หม้อ มันไม่ควรจะเป็นฟองจริงๆ นะ!

ตอนก�ำลังสำละวนกับกำรแก้ไขข้อผิดพลำดที่น่ำโมโห
นี้เอง เคย์เลนก็กลับเข้ำมำ เขำสวมเสื้อกำวน์และเลิกคิ้วบำง
จนแทบมองไม่เหน็อย่ำงแปลกใจเมือ่เหน็โต๊ะท�ำงำนทีเ่ละเทะ
ของฉัน

“ไม่ต้องมำท�ำสำยตำว่ำ เมื่อกี้ยังดีๆ อยู่เลย ฉันพลำด
ได้เหมือนกันน่ำ”

เจ้ำหนุ่มผมสีเงินไม่พูดไม่จำอะไรเหมือนเคย เขำมอง
ภูตเทียม สลับกับจดหมำย หม้อยำ และหน้ำฉัน ก่อนจะละ
จำกโต๊ะตัวเองเดินมำที่โต๊ะฉันแทน 

“ผมช่วย”
นี่แหละเคย์เลน หนุ่มหน้ำสวยตัวสูงที่แสดงอำรมณ์ไม่

ค่อยเก่ง พูดน้อยวันละไม่น่ำเกินสิบประโยค แต่จิตใจดี ช่ำง
ห่วงใยเกินคำด

“ที่จริงฉันท�ำเองก็ได้...”
เคย์เลนมองภตูเทยีมอกีครัง้แล้วแย่งแท่งแก้วจำกมอืฉนั

ไปแทนค�ำตอบ เขำหยบิผงก�ำมะถนัจ�ำนวนหนึง่โปรยลงไปใน
หม้อ แล้วฟองสีม่วงก็เลิกผุดขึ้นมำแทบจะทันที

“ไปเถอะ ผมท�ำต่อให้”
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หัวใจท่ีหยุดเต้นไปแล้วของฉันคงพองโตถ้ำเป็นเหมือน
แต่ก่อน หมอนี่เป็นคนดีจริงๆ

“ขอบใจนะ ไว้ฉันเลี้ยงไอศกรีมนำยอีก ดีไหม”
เขำยิม้แทนค�ำตอบ ไม่เข้ำกบัหน้ำใช่ไหมล่ะ หนุม่เงยีบ

ขรึมที่ดูเป็นผู้ใหญ่แต่กลับชอบกินขนมหวำนเย็นๆ
พอเดนิพ้นห้องแลบ็มำ ฉนักจ็�ำต้องทิง้เรือ่งเพือ่นทีแ่สน

ดไีว้ข้ำงหลงั และคดิถงึแต่สิง่ทีก่�ำลงัต้องไปพบในอกีไม่กีน่ำที
ข้ำงหน้ำ

ภูตเทียมบินน�ำทำงไปอย่ำงรู้หน้ำที่ มันบินอยู่เหนือ
เหล่ำนกัเรยีนทีเ่พิง่เรยีนเสรจ็และก�ำลงัแยกย้ำยกนักลบับ้ำน 
ผ่ำนลำนกฬีำท่ีเหน็แวบๆ ว่ำก�ำลงัมกีำรทะเลำะอะไรสกัอย่ำง
เกิดขึ้น ไม่ต้องฟังนำนก็รู้ มวยคู่เก่ำ เรนฟอร์ด ประธำน
กรรมกำรรักษำระเบียบ กับอัซรำเอล ประธำนสภำนักเรียน

คูน่ีก้ท็ะเลำะกนัได้กนัดทีกุวนัๆ ฉนัไม่ได้เกลยีดใครคน
ไหนเป็นกำรส่วนตัว สญัชำตญำณเดมิทีพ่อเหลอือยูบ้่ำงเตอืน
ว่ำสองคนนั้นไม่ธรรมดำ แต่จะไม่ธรรมดำอย่ำงไรตอนนี้ก็
ไม่ใช่ธรุะของฉนัอกีต่อไปแล้ว ฉนัเลกิท�ำงำนนัน้แล้ว ฉนัเป็น
แค่นักเรียนธรรมดำ

ใต้รูปปั้นเอลฟ์หน้ำทำงเข้ำอำคำรเรียนสำยสำมัญ ฉัน
เหน็ร่ำงทีคุ่น้เคยเอนหลงัพงิฐำนรปูป้ัน พลำงเป่ำโอกำรน่ิำอนั
เก่งอย่ำงสบำยอำรมณ์ คิว้ฉนัแทบจะเลือ่นเข้ำมำชดิกนัทนัที

ยัยนั่น คิดอะไรอยู่กันแน่นะ...
เรอืนผมสนี�ำ้ตำลแดงเฉดเดยีวกบัฉนัถกูทบัอยูใ่ต้หมวก

ทรงฟักทองพองๆ สว่นหนึ่ง ที่เหลือปลอ่ยยำวใหช้ี้แผ่ออกมำ
ข้ำงๆ ร่ำงกะทัดรัดได้มำตรฐำนเด็กวัยรุ่นอำยุสิบห้ำปีทั่วไป 
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กระเป๋ำเป้หนังเก่ำๆ เน่ำๆ รูปกระต่ำยเหี่ยวๆ ใบเก่งวำงอยู่
บนพื้นข้ำงตัว ภูตเทียมบินเข้ำไปเกำะหมวกเธอ และกลำย
เป็นเข็มกลัดอันสวย

“ฉันนึกว่ำพี่จะไม่มำแล้วนะ พี่เทลก้ำ” เซนน่ำกล่ำว
พลำงยิ้มล้อเลียน

“มธีรุะอะไรกว่็ำมำ ฉนับอกหลำยครัง้แล้วว่ำอย่ำตดิต่อ
ถ้ำไม่จ�ำเป็น”

“เยน็ชำจงันะคะ...แค่น้องสำวอยำกจะพบกไ็ม่ได้เหรอ”
“แต่ก่อนเหน็ย�ำ้บ่อยๆ นี ่ว่ำเรำเป็นแค่ลกูพีล่กูน้องกนั”
“ตอนนั้นก็ส่วนตอนน้ันสิคะ ตอนน้ันพี่น่ำกลัวจะตำย 

ฉำยำ อินเฟอร์โนไซต์ ยังติดหูอยู่เลย ถ้ำใครได้ยินว่ำเรำเป็น
ญำติกัน ต้องขยำดไม่กล้ำคบฉันกันหมดแน่”

ฉนัถอนหำยใจอย่ำงสดุเซง็ “มอีะไรกพ็ดูมำ รือ้ฟ้ืนเรือ่ง
เก่ำๆ เสียเวลำ”

ดวงตำสีฟ้ำของเซนน่ำทอแสงวำบ ก่อนริมฝีปำกเล็กๆ 
จะเอ่ยว่ำ

“มีค�ำสั่งจำกเบื้องบน ให้มำตำมตัวพี่กลับตระกูล”
ฉนัเลกิคิว้และตอกกลบัไปทนัท ี“หวักระแทกอะไรหรอื

เปล่ำ ฉันออกจำกตระกูลแล้ว ฉันใช้นำมสกุลวำเลนเซียของ
พ่ออยู่ก็รู้นี่”

“พี่เทลก้ำ เบื้องบนต้องกำรให้พี่กลับมำท�ำงำนอีกนะ” 
เซนน่ำยังพยำยำมเกลี้ยกล่อม

“ไม่! ฟังให้ชัดๆ เลย ไม่! ฉันไม่อยำกท�ำงำนนั้นแล้ว”
ควำมโกรธแล่นขึ้นมำเป็นริ้วๆ ฉันยังจ�ำวันนั้นได้ วันที่

ตระกลูทีฉั่นรบัใช้อย่ำงซือ่สตัย์ วนัทีแ่ม่ของตวัเองหนัหลงัเมนิ
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ไปทำงอื่นอย่ำงไม่ไยดี
ฉันพลำด...ครั้งใหญ่ บำดเจ็บหนักเกินไป ฝืนมำกเกิน

ไป และยอมเสี่ยงมำกเกินไป ฉันดื่มยำรักษำแผลที่ยังไม่ได้
รับกำรทดสอบเพื่อปกป้องคนส�ำคัญ แต่แล้วยังไงล่ะ

ผูช้ำยคนนัน้ น้องสำว แม่ คนอืน่ๆ สดุท้ำยกห็นัมำเล่น
งำนฉันปำงตำย

ได้แค่ปำงตำยเท่ำนัน้แหละ...เพรำะยำนัน่ฉนัจงึตำยไม่
ได้อีกแล้ว ต่อให้แทงทะลุอก ฉีกแขนขำ เพียงไม่กี่นำทีแผล
ก็จะประสำนติดกันรำวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นมำก่อน

ถ้ำไม่ระเบิดฉันเป็นชิ้นๆ ก็ฆ่ำฉันไม่ได้ 
ฉันกลำยเป็นอันเดด...
และไม่มีอันเดดตนไหนไล่ฆ่ำอมนุษย์ เช่นเดียวกับท่ี

ตระกูลนักล่ำปีศำจรับไม่ได้ถ้ำมีสมำชิกตระกูลเป็นอันเดด
“พีย่งัโกรธเรือ่งวนันัน้จรงิๆ ด้วย คอืว่ำฉนักข็อโทษแล้ว

ไง” เซนน่ำท�ำหน้ำละห้อยแบบทีใ่ช้อ้อนทกุคนได้ผลเสมอ แต่
ไม่ใช่กับฉัน...

“ขอโทษที่เธอทะลวงไส้ฉันน่ะนะ...เสียใจด้วย ฉันไม่
รบัค�ำขอโทษนัน่” ถงึไม่ตำยแต่กเ็จบ็มำกๆ คดิว่ำฉนัอยำกจะ
โดนอีกหรือไง  ไม่มีทำง “แล้วที่ส�ำคัญ อย่ำมำพูดเรื่องนี้กับ
ฉันอีก ถ้ำเธอไม่อยำกตำย”

เซนน่ำย่นจมูก “พี่ไม่กล้ำฆ่ำฉันหรอก”
ฉันเอยีงคอมองอดตีน้องสำวร่ำงบอบบำง จรงิอยูว่่ำเธอ

เก่ง แต่ยังห่ำงชั้นกันหลำยขุม
“ถึงเวลำฉันกล้ำแน่ ไม่ต้องมำเจอฉันอีกนะ”
ฉันก้ำวยำวๆ อยำกออกไปให้พ้นบริเวณนั้นให้เร็วที่สุด 
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แต่เซนน่ำกลับพูดเสียงดังว่ำ
“พี่รู้ใช่ไหมว่ำในวิทยำลัยฟอร์นเบิร์กมีอมนุษย์ซ่อนตัว

อยู่ พี่ปล่อยให้มันไปฆ่ำคนไม่ได้นะ”
“ไม่เกีย่วกนัฉัน จดักำรเอำเองแล้วกนั” ฉนัทิง้เดก็ผูห้ญงิ

เรือ่งเยอะคนนัน้ไว้ข้ำงหลงัและเดนิกลบัตกึเรยีน แวบหนึง่ฉนั
นึกอยำกจะกินกำแฟเย็นดับอำรมณ์โมโห แต่ก็นึกได้ว่ำ อัน-
เดดกินอำหำรมีกำเฟอีนไม่ได้ มันจะท�ำลำยระบบประสำท
แบบถำวร

แย่ชะมดั เรือ่งกำแฟเป็นควำมทกุข์ของฉนัเลย ถ้ำมวีธิี
บ้ำๆ วิธีไหนท�ำให้ฉันได้กลับไปดื่มกำแฟอีกคร้ังละก็ ต่อให้
โดนทะลวงไส้วันละห้ำครั้ง ฉันก็ยินดี

ผมรอจนแดดร่มลมตกแล้วค่อยออกจากห้องสมุด
เหมือนเคย วันนี้สนำมหน้ำอำคำรสำยสำมัญเหมือนก�ำลังมี
เรื่อง ผมเห็นเรนฟอร์ด นักเรียนระดับท็อปสำขำเดียวกับผม
ก�ำลังยืนเถียงคอเป็นเอ็นกับประธำนนักเรียน

อซัรำเอลคนน้ันยงัเยอืกเยน็ได้เสมอแม้จะเจอคนใจร้อน
โผงผำงอย่ำงเรนฟอร์ดยัว่โมโหบ่อยๆ ดแูล้วกน่็ำนบัถอืไม่เบำ

ผมล้วงกระเป๋ำหยิบร่มคันเก่งสะท้อนแสงยูวีออกมำ
แล้วกำงพรึ่บ ก่อนจะเดินเลียบข้ำงสนำมกลับหอพัก แม้จะ
ไม่ใช่ทำงไกลแต่วันนี้ผมเพลียและหิวเอำกำร ไม่อยำกเสี่ยง
ให้แสงแดดพรำกควำมมีเหตุผลอันน้อยนิดจำกผมไป

“เอรูเทีย!”
ผมหันไปทำงต้นเสียงเสียงและเจอ เซนน่ำ วำเลนติน 

รุ่นน้องที่อยู่ชมรมเดียวกันโบกไม้โบกมือให้จำกด้ำนหลัง
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แม้จะดูน่ำรักน่ำชังเหมือนตุ๊กตำด้วยหมวกทรงป่องๆ 
และหน้ำตำจิม้ลิม้ แต่อนัทีจ่รงิเธอเป็นศตัรตูำมธรรมชำตขิอง
ผมของแท้

“มีอะไรเหรอเซนน่ำ” ผมถำมอย่ำงเป็นธรรมชำติที่สุด 
ต้องขอบคุณสวรรค์ที่เธอยังไม่แข็งแกร่งพอจะสัมผัสถึงจิต
แวมไพร์ในโหมดหลับใหลได้ เพรำะถ้ำเธอท�ำได้ละก็...

ตอนนี้ผมคงนอนไส้ไหลทะลัก อกเป็นรูด้วยลิ่มอยู่กับ
พื้นแล้ว

เธอยิ้มหวำนเอำมือไพล่หลังแล้วบอกว่ำ “ทดสอบต่อสู้
สัปดำห์หน้ำ คู่กันนะ ฉันไม่อยำกแพ้เบริลกับเดลอีก”

ผู้หญิงคนนี้เกลียดควำมพ่ำยแพ้เอำมำกๆ เป็นจุดหนึ่ง
ที่ผมชอบ และเกลียดที่สุด

ผมชอบเพรำะนิสัยนั้นเหมือนผมเป๊ะ นิสัยเก่ำน่ะ ท่ี
เกลียดก็เพรำะควำมเหมือนกันเกินไปเน่ียแหละ เป็นตัว
กระตุกโซ่ที่ผมสู้อุตส่ำห์พันธนำกำรตัวเองเสียแน่นหนำ

เพรำะไม่อยำกถูกกระตุ ้นมำกเกินไปผมจึงตอบว่ำ 
“สัปดำห์หน้ำผมติดธุระครับ”

“เสียดำยจัง” เธอท�ำปำกยื่นเหมือนเด็กเล็กๆ แล้ว
เปลี่ยนมำยิ้มอีกครั้ง “นำยน่ีขัดควำมสนุกเหมือนพี่สำวฉัน
เลยนะ”

“พี่สำว?”
“อ้อๆ ยงัไม่เคยเล่ำให้ฟังนีน่ะ” เซนน่ำแลบลิน้แล้วเคำะ

ศีรษะตัวเองเบำๆ “ฉันมีพี่สำว ลูกพี่ลูกน้องน่ะ เรียนที่นี่
เหมือนกัน เป็นคนน่ำเบื่อพอๆ กับนำยเลย กว่ำจะนัดเจอได้
ล�ำบำกแทบแย่ ฉันต้องไปแล้วละ ดูซิว่ำยังมีเพื่อนในชมรม
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คนไหนว่ำงบ้ำง”
พอพูดปำวๆ ตำมใจชอบจบ เธอก็กึ่งวิ่งกึ่งกระโดด

โหยงๆ เหมอืนกระต่ำยตวัเลก็ๆ ตดัลำนหน้ำอำคำรเรยีนสำย
สำมัญไป

พี่สำว...
ถงึจะไม่เคยเจอ ไม่เคยได้ยนิชือ่ แต่ผมกลบัเสยีวสนัหลงั

แปลกๆ เมื่อได้ยินว่ำเซนน่ำมีลูกพี่ลูกน้องสำยเลือดเดียวกัน 
ตัวเธอไม่เก่งพอจะสงสัยผม แต่พี่สำวคนนั้นล่ะ เก่งกว่ำเธอ
หรือเปล่ำ...

“โอ๊ะ!” เพราะคดิเพลนิกเ็ลยเดนิไปชนผูห้ญงิคนหนึง่
เข้ำจังๆ ร่มคันเก่งลอยหวือข้ำมหัวไปข้ำงหลัง ผมผวำ รีบใช้
พลังจิตดึงร่มเข้ำมำอยู่ในมือทันที และหวังว่ำคงไม่มีใครเห็น
ว่ำผมใช้พลัง

แต่ผมคิดผิด
ดวงตำสนี�ำ้ตำลสว่ำงจนเกอืบเป็นสอี�ำพนัจ้องผมเขมง็...
ผู้หญิงตรงหน้ำผมตัวสูงระดับไหล่ ผมของเธอตัดสั้น 

แต่ข้ำงหน้ำไว้ยำวกว่ำข้ำงหลัง สีน�้ำตำลแดงน้ันคุ้นตำอย่ำง
ประหลำด ต่ำงหูผลึกคริสตัลสีเขียวเข้มที่หูขวำสะท้อนแสง
อำทิตย์เป็นประกำยระยิบระยับ

ต้องรีบแก้ตัว...ผมเป็นนักเรียนสำยต่อสู้ ถ้ำถูกรู้เข้ำว่ำ
มีพลังอื่นละก็...

“คือว่ำตะกี้ แค่พลังจิตพื้นๆ น่ะครับ อย่ำบอกใครนะ
ครับ”

แม้จะละล�่ำละลักแก้ตัว แต่สำวคนน้ันแทบไม่กะพริบ
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ตำด้วยซ�้ำ นำนทีเดียวเธอจึงขมับจมูกฟุดฟิด แล้วก้ำวเข้ำมำ
ใกล้จนผมเห็นแม้แต่ขนตำของเธอ 

และแน่นอน...ผมได้ยนิเสยีงกระแสเลอืดไหลในเส้นเลอืด
ที่ล�ำคอขำวผ่องนั้น น่ำแปลกที่กลับไม่ได้ยิงเสียงตุบๆ ของ
หัวใจอย่ำงที่ควรจะเป็น แต่ถึงไม่มีจังหวะหัวใจ เลือดกลับยัง
อุ่นและไหลไปเลี้ยงร่ำงกำยได้...นี่มันอะไรกัน

เธอเงยหน้ำขึน้อกีครัง้ ครำวนีข้มวดคิว้เหมอืนพยำยำม
ครุ่นคิด ครู่หนึ่งเธอจึงยิ้มน้อยๆ แล้วพูดเบำๆ ว่ำ “นำยเป็น
มังสวิรัติ...ท�ำได้ไม่เลวนี่นำ มิน่ำล่ะ แม่น้องตัวแสบเลยไม่รู้
ตัว”

พูดจบ เธอก็เดินฉับๆ จำกไปรำวกับเมื่อครู่ก�ำลังพูด
เรื่องลมฟ้ำอำกำศ ทั้งที่ผมทั้งตกใจ ทั้งหวำดผวำจนแทบเข่ำ
อ่อน

เธอรู้... เธอรู้ว่ำผมไม่ใช่มนุษย์ 
เธอเป็นพี่สำวของเซนน่ำ เป็นนักปรำบปีศำจ...
เธออำจจะไล่ฆ่ำผมอย่ำงเอำเป็นเอำตำย เหมือนคน

พวกนั้น
ควำมรู้สึกคลื่นเหียนแล่นข้ึนมำจุกที่คอหอยเม่ือควำม

ทรงจ�ำไม่โสภำเกอืบร้อยปีก่อนทะลกุำรปิดกัน้ออกมำเหมอืน
หมึกซึมบนเนื้อกระดำษขำว ตอนน้ันเองโลกของผมค่อยๆ 
เปลี่ยนสีอย่ำงฉับพลัน

ไม่ได้กลำยเป็นสีขำวโพลน หรือสีด�ำ แต่เป็นสีแดง
แดงฉำนเหมือนเลือด
พวกนักล่ำจะตำมฆ่ำพวกผม...ไม่ว ่ำจะเป็นพวก

กระหำยเลือดหรือรักสงบ พวกมันก็ฆ่ำไม่เลือก 
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บำงทีอำจจะเป็นฝีมือผู้หญิงคนน้ันก็ได้ ที่พรำกคน
ส�ำคัญของผมไป

ท้องฟ้ามืดลงแล้ว แม้ความวุ่นวายในสนามยังไม่จบ 
แต่ผมก็เร่งสำวเท้ำยำวๆ ตำมผู้หญิงคนนั้นไป ผมเก็บร่มเข้ำ
กระเป๋ำ ลดัเลำะตำมเธอเข้ำไปในเขตพกัอำศยั เธอเดนิเลีย้ว
ออกจำกย่ำนร้ำนค้ำไปทำงอำคำรที่ยังซ่อมแซมไม่เสร็จ

ผมตำมเธอไปอย่ำงเงียบเชียบ แม้ไม่ได้ล่ำมำนำน แต่
สัญชำตญำณก็ยังเฉียบคมเช่นเคย ผมได้ยินเสียงโลหิตไหล 
เสียดำยท่ีจับอำรมณ์ไม่ออกเพรำะไม่ได้ยินเสียงจังหวะหัวใจ
เลย 

แปลกมำก แต่ถึงจะแปลกแค่ไหน ก็ปล่อยไปไม่ได้
ผมเลิกล่ำมำนำนแล้ว นำนพอที่มนุษย์คนหนึ่งจะมีลูก

และลูกคนนั้นแก่ชรำตำยไปตำมอำยุขัย ดังนั้นครั้งสุดท้ำยที่
ผมดื่มเลือดจำกสิ่งมีชีวิตโดยตรงก็นำนแสนนำนมำแล้ว แม้
อุณหภูมิและจังหวะกำรเต้นแรงของหัวใจที่กระเสือกกระสน
ด้วยควำมกลัวจะเป็นเครื่องชูรสชั้นดี แต่ผมก็ตัดใจเลิกออก
ล่ำจนได้

ผมพึ่งพำยำที่พวกแดมพีล หรือคร่ึงแวมไพร์ใช้ระงับ
ควำมกระหำยแทนกำรดื่มเลือดสดๆ และเม่ือรู้สึกว่ำตัวเอง
ถึงขีดจ�ำกัด ผมก็พอรู้ว่ำจะหำเลือดถุงได้ที่ไหน ไม่อร่อยนัก 
แต่ก็อิ่มท้องเอำกำร

ผมไม่อยำกฆ่ำ แต่ก็ไม่อยำกถูกฆ่ำ...ผมหนีมำเป็น
ร้อยๆ ปี จำกกำรถูกไล่ฆ่ำนับพันครั้ง หนีมำแฝงตัวใน
โรงเรียนได้สองปี คิดไม่ถึงว่ำหนีมำจนขนำดนี้ อดทนขนำด
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นี้ ยังมีพวกมันตำมมำอีก เธอคนนั้นจะตำมพรรคพวกมำ...
ผมไม่ได้กินเลือดสดๆ นำนจนไม่แกร่งพอจะสู้กับพวกนักล่ำ
ทั้งกลุ่มได้

ดังนั้นผมคงไม่มีทำงเลือกนอกจำกลบเธอออกไปซะ...
ขอโทษนะ คุณนักล่ำ แต่ผมไม่อยำกหนีอีกแล้วละ ไม่

อยำกถูกฆ่ำด้วย ผมปล่อยให้เธอไปบอกพรรคพวกไม่ได้
หรอก

เธอเดินเข้ำไปในซอยแคบประกบด้วยผนังปูนสองด้ำน
แล้ว สุดทำงเป็นห้องเก็บอุปกรณ์กีฬำเก่ำ จังหวะที่เธอก้มลง
ไขกุญแจนั้นเอง ผมก็คว้ำร่ำงเธอจำกด้ำนหลัง และฝังเขี้ยว
เข้ำไปที่ล�ำคอขำวจนมิด

ขอโทษนะ...ขอโทษ ค�ำพูดเหล่ำนั้นวนเวียนอยู่ในใจ 
หญิงสำวครำงพลำงดิ้นหนี แต่ไม่เป็นผล ผ่ำนไปครู่

ใหญ่เธอก็หยุดขยับเขยื้อน 
เลอืดหวำนฉ�ำ่ของวยัสำวท�ำให้ร่ำงกำยผมมชีวีติชวีำขึน้

มำเหลอืเชือ่ ผมถอนเขีย้วออกจำกล�ำคอของเธอ ก่อนจะปำด
เลือดที่ติดริมฝีปำกตัวเองอย่ำงรังเกียจ 

เพรำะเป็นแวมไพร์ และเพรำะยังอยำกมีชีวิต ผมถึง
ต้องปล้นชีวิตจำกคนอื่นอย่ำงนั้นหรือ...

คงจะใช่ ผมรังเกียจตัวเองเหลือเกิน
ร่ำงของหญิงสำวยังอุ่นแต่อ่อนปวกเปียกอยู่ในมือผม 

ตอนที่ผมคลำยมือออกจำกไหล่บำงของเธอนั่นเอง...
ศีรษะที่ตกห้อยไปข้ำงๆ ของเธอก็ขยับ 
เธอหันมำทำงผม ดวงตำยังทอประกำยแห่งชีวิตเต็ม

เปี่ยม เธอเผยอริมฝีปำกรูปกระจับโชว์แนวฟันขำวสะอำด



44    ผมนำ่ะหรือคืออดีตจอมมาร!  เล่ม 1  ระฆังแห่งการไล่ล่า

“อิ่มแล้วเหรอแวมไพร์”
ผมผวำถอยออกมำหลำยก้ำว นี่มันอะไรกัน! สูบเลือด

ไปขนำดนั้นเธอควรจะตำยแล้วนี่!
หญิงสำวขยับหมุนคอ รอยเข้ียวบนล�ำคอขำวสมำน

เข้ำหำกันในเวลำไม่ถึงนำที 
“นำยฆ่ำฉันไม่ได้หรอก ฉันตำยไม่เป็นซะแล้ว นำยก็

น่ำจะสังเกตใช่ไหมล่ะ ฉันตัวอุ่นก็จริง แต่ไม่มีชีพจร”
จริงของเธอ เธอไม่มี...หือ? ผมชะงักเม่ือเงี่ยหูฟังอีก

ครั้งและได้ยินเสียงที่ตอนแรกผมไม่ได้ยินมำก่อน
ตึกตัก ตึกตัก
ผมได้ยินเสียงหัวใจเต้น ที่ไม่ใช่ของผม...
ไม่รู้เพรำะสีหน้ำของผม หรือเพรำะเธอคนนั้นรู้สึกถึง

ควำมผดิปกตขิึน้มำ เธอยกมอืเรยีวแนบอกซ้ำย ดวงตำคูส่วย
เบิกกว้ำงอย่ำงตกตะลึงสุดขีด

“บ้ำน่ำ! หัวใจฉัน...เต้นอย่ำงนั้นเหรอ!”
ตึกตัก ตึกตัก
“มนัเต้นจรงิๆ นัน่แหละ” ผมรวบรวมควำมกล้ำพดูออก

มำ เธอคนนั้นเอียงคอแล้วหมุนตัวไปรอบๆ พลำงสูดหำยใจ
เข้ำเต็มปอด

“สุดยอด! จะเพรำะอะไรก็ช่ำงเถอะ แต่นี่มันสุดยอด
มำกเลย!” เธอหวัเรำะเสยีงดงั ก่อนจะหนัมำกอดผมเตม็อ้อม
แขนพร้อมตะโกนลั่น “ทีนี้ก็ดื่มกำแฟได้แล้ว!”

ผมชักไม่แน่ใจเสียแล้วว่ำเกิดอะไรขึ้น ผมดูดเลือดจำก
อนัเดด แล้วอนัเดดหน้ำตำน่ำรกัตรงหน้ำนีก้ก็ระโดดโลดเต้น
ไปรอบๆ เพรำะอยู่ๆ หัวใจที่ควรจะหยุดเต้นไปนำนกลับ
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เคลื่อนไหวอีกครั้ง...
ผมเบีย่งตัวออกมำช้ำๆ หวงัจะแปลงร่ำงเป็นเงำหำยไป

ในควำมมดื แต่มอืทีเ่รีย่วแรงเยอะเกนิคำดของเธอคว้ำข้อมอื
ผมไว้เสียก่อน

เธอยิม้สวยพลำงสัง่ดือ้ๆ ว่ำ “เลีย้งกำแฟฉนัเดีย๋วนี ้ฉนั
เพิ่งเลี้ยงอำหำรมื้อใหญ่นำยไปนะ”

“หำ!” 
“ไม่ต้องห่วง ฉันวำงมือจำกงำนเก่ำแล้ว อันเดดที่ไหน

จะมำล่ำแวมไพร์ล่ะ ตกลงจะเลี้ยงไหม สำมแก้วเอง กระเป๋ำ
ไม่ฉีกหรอก”

แม้ดภูำยนอกจะเป็นเดก็สำวร่ำงเพรยีวบำง แต่เรีย่วแรง
เยอะพอจะหักกระดูกคนได้ด้วยมือเดียวคงไม่ข�ำ ที่แน่นอน
หำกคุณเจอผู้หญิงแบบนี้ คุณก็คงจะท�ำเหมือนผม...

“ครับ...ก็ได้ครับ”
ยอมตำมน�้ำไปดีที่สุด
และโบนัสที่ผมได้รับจำกกำรตำมใจเธอก็คือ รอยยิ้ม

ชวนใจเต้นแรงยิ่งกว่ำตอนแรก



Bell 5
ไอรีนำ แม่มดไร้หัวใจ & 

เฟรย์ ไนำต์แมร์ที่อยากฝันำ

ใครบางคนท�ากระจกของฉันแตก...
อุตส่ำห์สั่งท�ำพิเศษ เสียเงินไปตั้งหลำยพันกีร่ำ เพื่อให้

ไอ้บ้ำไร้สติสักคนพังมันเนี่ยนะ!
“อย่ำให้รู้ว่ำใครเป็นคนท�ำนะ แม่จะสำปให้ซวยไปทั้ง

ชำติเลย!” ฉันประกำศพลำงชี้หน้ำหัวกะโหลกกลวงโบ๋มุม
ห้องรำวกับมันเป็นคนร้ำย แค่ระบำยอำรมณ์น่ะ...

ก็โมโหจริงๆ นี่นำ!
ฉันล้วงกระเป๋ำชุดนักเรียน หยิบสมุดบันทึกปกหนัง 

สแีดงเข้มเล่มโปรดออกมำ ทกุหน้ำกระดำษเตม็ไปด้วยบนัทกึ
นัดหมำยแทบทุกชั่วโมงที่ฉันว่ำงจำกกำรเรียน หกโมงวันนี้
ฉนัมนีดักบัลกูค้ำคนหนึง่ เขำสัง่ของไว้เมือ่วนัก่อน เป็นลกูค้ำ
ที่น่ำรักทีเดียว จ่ำยล่วงหน้ำครึ่งหนึ่งทันทีโดยไม่อิดออด

เพรำะวนิยัจ่ำยเงนิเขำดนีัน่แหละ เลยอยำกจะรบีๆ เอำ
สนิค้ำให้ เผือ่เขำจะอยำกได้อย่ำงอืน่อกี เงนิกจ็ะไหลมำเทมำ 
แต่ปัญหำมีอยู่อย่ำงเดียว...

ฉันกลับไปเอำสินค้ำที่ร้ำนไม่ได้แล้ว
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ในเมื่อประตูเช่ือมทำงเข้ำออกร้ำนของฉันถูกไอ้บ้ำบำง
คนพังไปเสียแล้ว หรือฉันจะคิดผิดที่เอำมันมำซ่อนไว้ในห้อง
เกบ็ของ ทัง้ๆ ทีค่ดิว่ำซ่อนเนยีนแล้วแท้ๆ ยงัอตุส่ำห์พงัได้อกี

เศษกระจกควรจะกระจำยไปทัว่ห้อง กลบัมใีครบำงคน 
หรอือำจจะเป็นคนร้ำย...เกบ็เศษกระจกทกุชิน้ใส่ห่อผ้ำมดัไว้
ข้ำงๆ ฐำนกระจกอย่ำงเรียบร้อย

ผู้ร้ำยคนนี้ช่ำงมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมดีจริง แต่จะ
ดีกว่ำนี้หำกคิดจะจ่ำยค่ำเสียหำยสักหน่อย...

บนบำนกระจกเหลอืเศษกระจกตดิอยูไ่ม่มำก ด้ำนหลงั
บำนกระจกที่เป็นไม้แผ่นใหญ่มีรอยบุบบ้ีประหลำดดูคล้ำย
ก�ำปั้นที่มีกรงเล็บ อยู่สูงกว่ำหัวฉันเล็กน้อย

ลมหำยใจฉันเริม่สะดดุ เรีย่วแรงขนำดพงักระจกมนตรำ
ของฉันได้ แล้วยังรอยประหลำดนี่อีก ฝีมืออมนุษย์แน่แล้ว!

พอมองดีๆ ตรงรอยบุบ จะเห็นครำบเลือดติดอยู่ มัน
ยงัไม่แห้งสนทิเสยีทเีดยีว และเหน็เป็นสแีดงเข้มเมือ่ต้องแสง
ตะเกียงมนตรำของวิทยำลัย แสดงว่ำใครก็ตำมที่เป็นตัวกำร
เพิ่งออกจำกห้องนี้ไปไม่นำน

“แบบนี้สวยแน่...อย่ำมำโทษกันล่ะ ถ้ำยอมจ่ำยค่ำเสีย
หำย ฉันค่อยคิดเรื่องปล่อยแกไปแล้วกัน”

ฉันพึมพ�ำกับตัวเอง แล้วดึงขวดแก้วใบจิ๋วออกมำจำก
ด้ำนในเสื้อคลุม หยดเลือดสีแดงเข้มไหลเข้ำมำอยู่ในขวด
อย่ำงว่ำง่ำย ฉันปิดจุกขวดและซุกมันเข้ำเสื้อคลุม

ปัญหำเรือ่งเจ้ำคนมอืบอนรอได้ ตอนนีล้กูค้ำส�ำคญัทีส่ดุ 
ไม่มีช่องทำงอื่นจะกลับไปเอำของที่ร้ำนได้ นอกจำก

ตอนดึกๆ จะแอบเข้ำไปในห้องประธำนนักเรียนเพื่อแอบใช้
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กระจกโบรำณบำนนั้น
ซึ่งหมำยควำมว่ำฉันไม่มีทำงส่งของให้ลูกค้ำได้ตำมนัด
แย่ที่สุด!
“ช่วยไม่ได้แฮะ คงต้องขอให้รออีกนิด แล้วชดเชยด้วย

กำรลดรำคำลงสักห้ำเปอร์เซ็นต์ ตั้งห้ำเปอร์เซ็นต์แน่ะ....” 
ฉันได้แต่พมึพ�ำอย่ำงอำลยัอำวรณ์ขณะค่อยๆ ปิดประตู

แล้วเดินออกจำกห้องเก็บของอย่ำงระมัดระวัง ระหว่ำงเดิน
ตัดอำคำรเรียนสำยสำมัญ ฉันก็เห็นคู่หูประหลำดประจ�ำรุ่น
เดินสวนมำจำกอีกฟำกหนึ่งของระเบียง

“แค่กนินดิเดยีวไม่เป็นไรหรอก” เดก็หนุม่ตวัเลก็กล่ำว
“ไม่ได้ เพรำะมัวแต่กินเดี๋ยวงำนก็ไม่เสร็จหรอก” สำว

สวยหุ่นดีผมสีชมพูพูดเสียงเข้มงวด ฉันจ�ำเธอได้ทันทีตั้งแต่
แวบแรก เธอเป็นลูกค้ำคนหนึ่งของฉันนี่นำ

โรเซเลีย คอร์วินัส เลขำนุกำรสภำนักเรียน สำวงำม
ดำวเด่นท่ีได้รบักำรโหวตจำกหนุม่ๆ ทัว่ทัง้วทิยำลยัว่ำเป็นสดุ
ยอดหญงิงำม เก่งท้ังเรือ่งเรยีน งำมทัง้รปูโฉม แถมได้ยนิว่ำที่
บ้ำนมีฐำนะเสียด้วย อะไรจะครบเครื่องปำนนั้น

มีอยู่เรื่องหนึ่งที่น้อยคนนักที่จะรู้ ฉันเช่ือว่ำคงมีแต่ตัว
เธอ ฉัน และอำจจะรวมถึงนำยตัวเล็กคนนั้นที่รู้ว่ำ เธอไม่ใช่
มนุษย์

ทำงกำยภำพไม่อำจปฏิเสธได้เลยว่ำเธอเป็นมนุษย์ แต่
หำกคุณเป็นแม่มดที่ได้รับกำรฝึกฝนมำเป็นอย่ำงดี จะเห็น 
ออร่ำไม่ธรรมดำลกุพรึบ่จำกร่ำงเธอชดัแจ๋วรำวกบัจะแตะต้อง
ได้ด้วยมือเปล่ำ

โรเซเลยีใช้ชวีติแบบมนษุย์ แต่มจีติวญิญำณแบบพเิศษ 
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เธอเป็นวิญญำณอมตะ เธอเลือกเวลำ สถำนที่เกิด และ
อำยุขัยของตัวเองได้ จึงไม่น่ำแปลกที่แม้จะดูเหมือนเด็กสำว
อำยุสิบเจ็ด แต่โรเซเลียมีทั้งพลังและภูมิปัญญำของสิ่งท่ีเก่ำ
แก่และทรงพลังกว่ำนั้น

เพรำะเหตุนั้นเอง เธอจึงเป็นคนที่ฉันไม่อยำกได้เป็น
ศัตรูที่สุด แต่อยำกได้เป็นคู่ค้ำที่ดี 

เธอสั่งของจำกฉันประจ�ำ และจ่ำยเงินพร้อมทิปไม่ขำด 
นั่นท�ำให้เธอน่ำคบเป็นที่สุด

“สวัสดีค่ะ คุณโรเซเลีย” ฉันทักเธออย่ำงสุภำพ
เธอโค้งทกัทำยตอบ “สวสัดค่ีะ เรือ่งของทีส่ัง่ครำวก่อน

ขอบคุณมำกนะคะ”
“ไม่เป็นไรค่ะ ฉนัยนิดบีรกิำรอยูแ่ล้ว อนัทีจ่รงิกม็สีนิค้ำ 

ล็อตใหม่เข้ำมำอีกนะคะ ทั้งหมวดอำวุธ อุปกรณ์เสริมพลัง 
แล้วก็เครื่องป้องกัน” 

ไม่ได้ต้ังใจโฆษณำนะ แค่จติวญิญำณคนค้ำขำยมนัแรง
เท่ำนั้นเอง

ระหว่ำงโรเซเลียเงียบตัดสินใจ เซลริค เรมิงตัน นำย
ตัวเล็ก สุดยอดบรมห่วยประจ�ำรุ่นก็โผล่หน้ำมำจำกด้ำนข้ำง
อย่ำงสนใจ

“สินค้ำอะไรฟังดูน่ำสนใจจัง อ้อ! เธอคือไอรีน คำทีน่ำ 
ใช่ไหม โรสเล่ำเรื่องเธอให้ฟังตั้งเยอะ ว่ำเธอขำยของแปลกๆ 
ดีๆ เพียบ จริงด้วย คุกกี้หมำกรุกอะไรนั่นน่ะ อร่อยมำกเลย
ละ กินไปจะเกินสองโหลแล้ว ซื้อจำกเธอด้วยใช่ไหม”

เขำกล่ำวอย่ำงกระตือรือร้น เห็นแววสดใสในดวงตำ
กลมโตนัน่ชดัเจน เอ๊ะ! เมือ่กีห้มอนัน่ว่ำอะไรนะ คกุกีห้มำก-
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รุก?
ฉันหันขวบัไปมองหนำ้โรเซเลยี ฉันมีสินคำ้คล้ำยๆ กบั

คุกกี้หมำกรุกนั่นอยู่หรอก แต่ว่ำ...เธอไม่น่ำจะซื้อมันเพื่อให้
เซลริคกินไม่ใช่เหรอ! 

ในเมื่อคุกกี้นั่น เป็นคุกก้ีเสริมบ�ำรุงพลังเวท จะมี
ประโยชน์กับเซลริคที่ไร้เวทมนตร์ได้ยังไง อีกอย่ำงปริมำณ
สองโหลนั่น โรเซเลียเพิ่งสั่งไปเมื่อสำมวันก่อน อีตำเซลริค
คนนี้กระเพำะครำกกินของบ�ำรุงแพงๆ เข้ำไปรวดเดียวสอง
โหลได้ยังไง 

ที่ส�ำคัญ...
คนธรรมดำที่ไหนกินของพิเศษพรรค์นั้นเข้ำไปมำกๆ 

แล้วไม่ป่วย ไม่มีอำกำรผิดปกติใดๆ เลย
อำจจะมีค�ำตอบเพียงอย่ำงเดียว คือ เซลริค เรมิงตัน 

ไม่ได้เป็นอย่ำงที่เห็น
ดวงตำของโรเซเลยีหรีล่งอย่ำงไม่วำงใจ เธอขอให้เซลรคิ

ไปซื้อขนมปังเผื่อเธอจำกซุ้มขำยอำหำรว่ำงข้ำงหน้ำ นำย 
ตัวเล็กคนนั้นพยักหน้ำอย่ำงไม่คิดมำกแล้ววิ่งฉิวหำยไป

แทบจะในวินำทีเดียวกันน้ันเอง ฉันก็รู้สึกถึงของมีคม
เย็นวำบจ่อเข้ำที่ข้ำงคอ

“อย่ำแม้แต่จะคิดขุดคุ้ยไปมำกกว่ำน้ี แม่มด...ฉันถูก
ชะตำกบัเธอ เธอเป็นแม่ค้ำทีด่ ีเลยไม่อยำกฆ่ำ แต่ถ้ำเธอเข้ำ
ใกล้หมอนั่นมำกไปละก็ ฉันไม่เอำไว้แน่”

ในมือของโรเซเลียมีมีดสั้นคริสตัลใสคมกริบ ดูจำกรูป
แบบและโครงสร้ำงเหนือธรรมชำติ บอกได้ทันทีว่ำน่ีเป็น
สมบัติเก่ำที่เธอเอำติดตัวมำด้วยจำกอดีตอันไกลโพ้น
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ฉันเบี่ยงตัวออกมำข้ำงๆ เล็กน้อยแล้วพยักหน้ำ
“ฉันเป็นคนค้ำขำย ไม่คิดอยำกรู้อยำกเห็นอะไรมำก

เกินไปอยู่แล้วค่ะ แค่กลัวว่ำสินค้ำที่ขำยไปจะสร้ำงปัญหำ”
“ไม่มปัีญหำอะไรทัง้นัน้ค่ะ ขอบคณุส�ำหรบัควำมใส่ใจ” 

โรเซเลียกล่ำวเสียงเรียบ มีดคริสตัลอันตรธำนหำยไปใน
อำกำศรำวกบัไร้ตัวตน โรเซเลยีมองไปทำงซุม้ขำยอำหำรว่ำง
แล้วกล่ำวเบำๆว่ำ “ภำยในสำมวันช่วยหำเซเรเนียม น�้ำหนัก
สำมกิโลกรัม กับอัญมณีน�้ำตำมัลฟำสต์ให้ด้วย”

“ค่ะ” ฉันรับค�ำแล้วจดรำยกำรเหล่ำนั้นลงในสมุดอย่ำง
ว่องไว 

เซเรเนยีม เป็นชือ่แร่โลหะวเิศษ พบได้เฉพำะในเหมอืง
เขตภูเขำมนูลติ เมือ่หลำยร้อยปีก่อนหลำยเผ่ำพนัธุต์กีนัแทบ
ตำยเพื่อครอบครองเหมืองเซเรเนียมเพียงแห่งเดียว แต่แล้ว
ควำมนิยมในโลหะวิเศษก็เสื่อมลง เมื่อทุกคนรู้ว่ำเซเรเนียม
เป็นโลหะที่ส่งผลร้ำยต่อผู้ใช้ในระยะยำว 

กำรสั่นสะเทือนของโลหะวิเศษที่เติบโตตำมผู้ใช้ได้ 
ท�ำให้ผูใ้ช้เซเรเนยีมหลำยคนเสยีสตหิลงัใช้งำนตดิต่อกนัเกนิ
สบิปี คนเก่งมำกมำยเป็นบ้ำในชัว่ข้ำมคนื ไม่ต้องพดูถงึควำม
เสียหำยมหำศำล

เซเรเนียมจึงกลำยเป็นโลหะต้องห้ำม เว้นแต่ส�ำหรับ
พวกปีศำจทีม่โีครงสร้ำงสมองต่ำงจำกเผ่ำพนัธ์ุอืน่ โครงสร้ำง
สมองที่แตกต่ำงท�ำให้ปีศำจไม่ได้รับผลกระทบจำกกำรสั่น
สะเทือนของเซเรเนียม

ทุกวนันีไ้ม่มใีครใช้เซเรเนยีมเป็นอำวธุแล้ว แม้จะมข่ีำว
ลือว่ำ หำกสร้ำงอย่ำงถูกวิธี เซเรเนียมจะไม่มีผลร้ำยกับผู้ใช้



52    ผมนำ่ะหรือคืออดีตจอมมาร!  เล่ม 1  ระฆังแห่งการไล่ล่า

ก็ตำม
ส่วนน�้ำตำมัลฟำสต์ เป็นอัญมณีอินทรีย์จำกอสูรแห่ง

ควำมมืด มีพลังมนตรำสูงจนน่ำตะลึง รำคำจึงแพงมำกและ
หำยำก แต่เพรำะเป็นฉนั เจ้ำของร้ำนมนตรำเบด็เตลด็ ไม่ว่ำ
อะไร ขอให้ซื้อด้วยเงินได้ และไม่ขัดต่อจรรยำบรรณคน
ค้ำขำย ฉันก็หำมำขำยได้ทั้งนั้น

“ทั้งหมด 429,200 กีร่ำค่ะ จะลดให้เหลือ  428,000 
ถ้วนแล้วกันค่ะ” กำรลดรำคำบ้ำงเป็นกลยุทธ์ที่ดี ยังไงก็ได้
ก�ำไรสมน�้ำสมเนื้ออยู่แล้ว ตั้งรำคำเกินไว้แล้วค่อยลดดูดีกว่ำ

“จะจ่ำยให้ด้วยวธิเีดมินะคะ” โรเซเลยีกล่ำวอย่ำงสภุำพ
ฉันเผลอถำมออกไปว่ำ “จะเอำทั้งสองอย่ำงไปท�ำอะไร

หรือคะ”
เธอยิม้แล้วตอบว่ำ “เครือ่งรำงให้คนส�ำคญัน่ะค่ะ อยำก

ให้พิเศษเลยเลือกวัตถุดิบไม่ธรรมดำหน่อยดีกว่ำ”
“ถ้ำหลอมหรือตีเป็นเครื่องประดับหรืออย่ำงอื่นที่ไม่ใช่

อำวุธหรืออุปกรณ์ที่ทุ่มเทจิตวิญญำณลงไปละก็ เซเรเนียมก็
ไม่มีอันตรำยอะไรเลย แต่เป็นของขวัญที่แพงมำก ออกจะ
แปลกใจเพรำะไม่เคยมคีนสัง่ของแบบนัน้เป็นของขวญัเท่ำนัน้
เอง”

ดวงตำคูส่วยของโรเซเลยีมองไปทำงซุม้อำหำรว่ำง ตรง
นั้นเซลริคก�ำลังหอบของว่ำงเต็มไม้เต็มมือเบียดคนออกมำ 
รอยยิ้มผุดขึ้นที่ริมฝีปำกอีกครั้งพร้อมประโยคที่คำดไม่ถึง

“เพรำะเป็นวันส�ำคัญของคนส�ำคัญ ปีนี้พิเศษกว่ำปีอื่น 
อยำกให้เป็นที่จดจ�ำไปนำนๆ ฝำกด้วยนะคะ”

เธอรอจนเซลริควิ่งมำถึงตัว แล้วแบ่งของจำกมือเขำไป
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ครึ่งหนึ่ง เธอไม่หันกลับมำหำฉันอีก แต่เซลริคหันมำยิ้ม
ยิงฟันและโบกมือลำ แม้จะเป็นไอ้ห่วยประจ�ำรุ่น แต่นิสัยนับ
ว่ำห่ำงไกลจำกค�ำว่ำ ห่วย อย่ำงมำก

ฉันหันหลังเดินออกจำกอำคำรสำยสำมัญตรงไปยัง
สถำนที่นัดพบลูกค้ำ นำฬิกำบอกเวลำหกโมงตรง ฉันมีเวลำ
สิบนำทีเพื่อไปถึงจุดนัดพบที่อยู่ไกลออกไปในสวนวงกตหลัง
วิทยำลัย

เมื่อไม่มีทำงเดินเท้ำทันอยู่แล้ว ฉันก็เดินหลบไปหลัง
ตึก ดึงจี้ห้อยคอปำลงพื้น กลำงหมู่ควันสีม่วงที่ฟุ้งข้ึนมำคือ
ไม้กวำดด้ำมเก่งที่อยู่กับฉันมำนำนปี ฉันกระโจนข้ึนคร่อม
ไม้กวำดและกระซิบว่ำ

“พำฉันไปที่น�้ำพุมังกรที”
เวทมนตร์ล่องหนท�ำงำนทนัททีี ่ไม้กวำดพุง่ตวัออกจำก

พื้น ฉันมองวิทยำลัยฟอร์นเบิร์กที่เล็กลงเรื่อยๆ จนเหมือน
เมอืงตุ๊กตำ แล้วค่อยหนัมองข้ำงหน้ำ ยงัไงธรุกจิมำก่อน อย่ำง
อื่นมำทีหลัง

ท่ีบ้ำนฉันสอนกนัมำแบบนี ้เรำเป็นผูใ้ช้เวทมนตร์ในเชงิ
พำณิชย์ กำรค้ำส�ำคัญที่สุด 

แต่ครอบครวัของฉนัตำยหมดแล้ว หลำยคนตำยเพรำะ
พิษสงครำม บำงคนป่วยตำย บำงคนทดลองเวทมนตร์แล้ว
ระเบิดตวัเองตำย จงึเหลอืเพยีงฉนัทีเ่ป็นผูส้บืทอดร้ำนมนตรำ
เบ็ดเตล็ด

เพื่อหำเงินมำท�ำทุน ฉันเอำส่ิงมีค่ำที่สุดของฉันไปค�้ำ
ประกัน 

หัวใจของฉันเอง
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ดังนั้นฉันจึงท�ำงำนได้อย่ำงเที่ยงธรรม ซื้อขำยได้อย่ำง
ตรงไปตรงมำ ไม่มคีวำมเหน็ใจ นอกจำกควำมระมดัระวงัภยั
ที่อำจย้อนมำถึงตัว หรือไมตรีเพื่อธุรกิจ

แต่กระนั้นก็ชักกังวลนิดหน่อย ฉันไม่มีหัวใจมำสำมปี
แล้ว ฉันมีเวลำอีกสองปีที่จะรวมเงินไปไถ่คืน ก่อนที่มันจะ
โดนขำยทอดตลำด

หัวใจแม่มดออกจะน่ำกลัวอยู่บ้ำง ตรงที่หำกใครได้ไว้
ในครอบครองกเ็สมอืนได้ควบคมุแม่มดตนนัน้ทัง้ตวัและหวัใจ
นั่นเอง

แต่จะเกิดอะไรข้ึนก็ไม่เห็นจะเดือดร้อนตรงไหน ไม่
เกี่ยวกับฉัน และฉันไม่ได้เงินนี่นำ

เธอคนนั้นมาสาย...
ข้ำรู้ว่ำมนุษย์ไม่ค่อยตรงต่อเวลำ แต่สำยเป็นชั่วโมงไม่

มำกไปหรือ
หลงัใช้ร่ำงจนชนิ ข้ำกเ็ข้ำมำปะปนกบันกัเรยีนในวทิยำ-

ลัยฟอร์นเบิร์กหลำยเดือนแล้ว ยังไม่เคยติดต่อซ้ือขำยกับ
มนุษย์ในโรงเรียน จนกระทั่งได้ยินข่ำวลือว่ำ ในวิทยำลัยที่
ควรจะมแีต่มนษุย์ป้อแป้ธรรมดำ กลบัมแีม่ค้ำมนตรำซ่อนอยู่
ด้วย

เป็นแม่ค้ำทีย่นิดจีดัหำสนิค้ำตำมสัง่ รำคำอำจจะสงูสกั
หน่อยแต่ก็คุ้มค่ำบริกำร เรื่องเงินไม่ใช่ปัญหำของข้ำอยู่แล้ว 

เธอคนนั้นยินดีจะขำยของให้ ใครอยำกติดต่อซื้อขำยก็
ขอเพียงรู้จักลูกค้ำสักคน และขอแบ่งใบสั่งซื้อจำกลูกค้ำคน
นั้นมำสักใบ แค่เขียนลงไปว่ำอยำกได้อะไร ภำยในกี่วัน จำก
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นัน้พบัใบสัง่ซือ้ร่อนออกไปในอำกำศ กจ็ะได้รบัจดหมำยตอบ
กลับมำถึงห้องของตัวเองตอนห้ำทุ่มของวันเดียวกัน

เธอจะระบรุำคำและเสนอวธิกีำรจ่ำยเงนิสำมวธิ ีสะดวก
แบบไหนก็วงแบบนั้นไว้ เมื่อตกลงก็แค่เซ็นชื่อในช่องตกลง 
แล้วจดหมำยจะหำยไป ถ้ำปฏิเสธก็แค่เซ็นชื่อในช่องปฏิเสธ
ก็หมดเรื่องเช่นกัน

เธอไม่ได้ท�ำกำรค้ำเป็นควำมลับ แต่ดูท่ำทำงจะงำนยุ่ง
เลยไม่สะดวกมำพบด้วยตัวเองทุกครั้ง ปกติเธอใช้เวทมนตร์
ส่งของ แต่เห็นว่ำบำงคร้ังถ้ำเป็นสินค้ำอันตรำยต้องใช้อย่ำง
ระวัง ก็จะมำส่งด้วยตัวเอง 

ข้ำสั่งของไปเม่ือสำมวันก่อน อำจจะเป็นของปกติ
ส�ำหรับมนุษย์ แต่ส�ำหรับเผ่ำพันธุ์เดียวกันถือเป็นของแปลก

มอร์เฟียส ดรอป...ยำนอนหลับที่จะท�ำให้ผู้ใช้ตกอยู่ใน
โลกแห่งควำมฝันเป็นเวลำนำน

เป็นยำที่วิเศษสุด เพรำะอะไรน่ะหรือ
เพรำะมันท�ำให้ข้ำ “หลับ” ได้ และ “ฝัน” ได้
เบื่อเต็มทีกับกำรร่อนเข้ำไปในฝันของส่ิงมีชีวิตอื่นๆ 

และต้องท�ำให้ฝันนัน้กลำยเป็นฝันร้ำยเพือ่ดดูซบัพลงังำนเพือ่
ด�ำรงชีวิต

“ท�าไมล่ะ ท�าไมต้องท�าแบบนั้น ฝันเองไม่ได้หรือไง”

ข้ำเคยถำมแบบนั้นกับพวกผู้อำวุโส และโดนลงโทษ
อย่ำงหนัก

“ไนต์แมร์ที่ไหนจะมีความฝันได้ เราเป็นอสูรแห่งฝัน

ร้าย เราสร้างฝันร้าย การฝันไม่ใช่เรื่องที่เราควรท�า”

เขำว่ำไว้อย่ำงนั้น และยังส�ำทับว่ำ “ไม่มีทางที่ไนต์แมร์
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จะฝันได้! เราไม่มร่ีางกาย เราเป็นอสรูในรปูแบบจติวญิญาณ 

เราอยู่ในโลกแห่งความฝันนั้นอยู่แล้ว”

ประโยคนั้นจุดประกำยควำมคิดให้ข้ำ
เพรำะไม่มีร่ำง มีแต่ดวงจิต ร่ำงวิญญำณในมิติแห่ง

ควำมฝันจงึไม่แก่ชรำ ไม่เหนือ่ยล้ำ และแน่นอนว่ำไม่ง่วงนอน
แล้วถ้ำข้ำมีร่ำงกำยล่ะ
ข้ำจะฝันได้ใช่ไหม จะฝันได้โดยไม่ท�ำให้ทกุอย่ำงทีแ่ตะ

ต้องข้องแวะกลำยเป็นฝันร้ำยใช่ไหม ไม่ต้องฟังเสยีงกรดีร้อง 
มองเลือดและน�้ำตำใช่หรือเปล่ำ

ถ้ำใช่ ก็เอำเลย...ท�ำไมจะไม่ลองดูสักตั้งเล่ำ
แค่ร่ำงเนื้อท�ำไมจะหำไม่ได้

วนัแรม หนึง่ค�า่ เดอืนหก วนัทีป่ระตโูลกแห่งความฝัน
แง้มออกชั่วขณะ

ข้ำพบร่ำงของเขำในเมอืงเลก็ๆ ทำงชำยแดนตะวนัออก 
เขำนัง่อยูต่รงนัน้ แขนซ้ำยจุม่อยูใ่นอ่ำงอำบน�ำ้กระเบือ้งสขีำว
ที่กลำยเป็นสีแดงฉำน

ที่ข้อมือของเขำมีแผลใหญ่เปิดอ้ำ เลือดไหลทะลักออก
จำกเส้นเลือดแดงใหญ่โดยตรง ท�ำให้เขำเสียเลือดจนตำยใน
ไม่กี่นำที เจ้ำมนุษย์โง่เอ๋ย พรำกชีวิตตัวเองไปท�ำไมหนอ

อำยุก็ยังน้อยแค่นี้...
เขำอำยุประมำณสิบหก ตัวสูง แต่ผอมบำง สวมชุด

นักเรียนของสถำบันแห่งหนึ่ง ผมสีด�ำสนิทยุ่งเหยิงยำวถึงบ่ำ 
ผมม้ำปรกหน้ำปรกตำ สวมแว่นตำหนำเทอะทะ ภำพรวมดู
เป็นเดก็เรยีนจดืๆ ทีค่่อนไปทำงขีข้ลำด ไม่น่ำเชือ่ว่ำจะฆ่ำตวั
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ตำยได้
“เอำเถอะ...ลอบออกมำได้กแ็ค่วนันี ้เจอร่ำงคนฆ่ำตวัตำย

ที่คุณสมบัติเข้ำกันได้ ก็ไม่ควรเรื่องมำกนัก”
ข้ำย่อตัวลงตรงหน้ำเขำก่อนจะเอนหน้ำหน้ำผำกไป

สัมผัสกับหน้ำผำกเขำ
“ในเมื่อเจ้ำเห็นชีวิตเจ้ำด้อยค่ำถึงเพียงนี้ ก็ยกมันให้ข้ำ

แล้วกัน จะใช้เป็นอย่ำงดีเลย”
เหมอืนมลีมหมนุดดูข้ำเข้ำไปในร่ำงเขำ เริม่รูส้กึเหมอืน

มือเท้ำประสำนเป็นหนึ่งเดียว เลือดที่ปนอยู่ในน�้ำรวมตัวกัน
แล้วไหลกลับเข้ำร่ำง หยดสุดท้ำยที่สำดกระจำยออกไปไกล
ถงึกรอบประตลูอยตวัออกมำจำกเนือ้ไม้สเีข้มลงมำในอ่ำงน�ำ้ 
ผ่ำนน�้ำใสที่มีกลิ่นสบู่ดอกคำเมเลีย เข้ำมำในปำกแผลท่ี
ประสำนเข้ำหำกัน

ข้ำยกแขนซ้ำยข้ึนจำกน�้ำ แล้วสูดหำยใจเข้ำเต็มปอด 
หำยใจเป็นแบบนี้ มีร่ำงกำยเป็นแบบนี้นี่เอง

พลงัของอสรูควำมฝันยงัมผีลแม้จะเข้ำมำสงิร่ำงมนษุย์ 
มนัเปลีย่นแปลงร่ำงมนษุย์เลก็น้อยเพือ่ให้เหมำะสมเป็นทีอ่ยู่
ใหม่ เข้ำกับวิญญำณข้ำงใน

สำยตำสัน้เกนิขนำดค่อยๆ กลบัมำเป็นปกต ิข้ำดงึแว่น
หนำนัน้วำงท้ิงไว้ข้ำงตวั ก่อนจะกะพรบิตำและมองไปรอบห้อง
ด้วยตำคู่ใหม่ ตอนนี้มองเห็นชัดเป็นปกติแล้ว

เงำในมดีเล่มเลก็ข้ำงตวั สะท้อนภำพดวงตำสนี�ำ้เงนิอม
เขียวเหมือนแววขนนกยูง ล้อมด้วยขนตำสีด�ำดกหนำ หลัง
แว่นหนำเจ้ำมนุษย์นี่ตำสวยทีเดียว

ข้ำดนัตัวลกุขึน้ แล้วเดนิไปส่องกระจกเหนอือ่ำงล้ำงหน้ำ 
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มันสะท้อนภำพเด็กหนุ่มคนเดียวกับที่น่ังส้ินใจอยู่ข้ำงอ่ำง-
อำบน�้ำเมื่อครู่ แต่ดูผิดกันด้วยสุขภำพที่ดีกว่ำ

อนัท่ีจรงิเจ้ำหนนูีก่ห็น้ำตำใช้ได้ทเีดยีวถ้ำรูจ้กัจดักำรตวั
เองสักหน่อย คิดพลำงข้ำก็ฉวยกรรไกรจำกตู้ข้ำงอ่ำงล้ำงมือ
มำเล็มเส้นผมที่เกะกะออก ตัดตรงน้ีนิดเล็มตรงน้ีหน่อย 
เพียงไม่ถึงครึ่งชั่วโมง ใบหน้ำที่จ้องตอบจำกกระจกมำก็แทบ
จะเป็นคนละคน

แค่เปลี่ยนทรงผมก็ท�ำได้ขนำดนี้
ยกประโยชน์ให้ยีนของเจ้ำมนุษย์น่ีแล้วกัน เขำได้ยีน

หน้ำตำดีมำ แต่ไม่รู้จักเปิดทำงให้ข้อเด่นนั้นเปล่งประกำย 
เอำแต่พยำยำมปิดบังไว้เพรำะเหตุผลบำงอย่ำง

ข้ำปลดกระดุมเสื้อแล้วถอนใจเบำๆ เจ้ำหนุ่มน่ีท่ำทำง
ออกก�ำลังกำยน้อยเกินไป ร่ำงกำยถึงได้ดูป้อแป้ ถ้ำข้ำขยัน
ออกก�ำลงักำยต่อกนัสกัสองเดอืนกค็งดดูขีึน้ แต่เพรำะขีเ้กยีจ 
เลยใช้พลังช่วยเอำ แค่ถ่ำยพลังให้วนไปทั่วร่ำง กล้ำมเนื้อท่ี
ไม่ค่อยได้ใช้ก็เพิ่มขึ้นจนค่อยดูสมกับควำมสูงหน่อย

กล้ำมมำกเกินไปจะผิดสังเกต เอำแต่พองำมแล้วกัน
พอจัดกำรด้ำนกำยภำพเสร็จ ข้ำก็ส�ำรวจรอบห้อง ดูว่ำ

เจ้ำหนุม่นีม้ข้ีำวของอะไรบ้ำง ในห้องน�ำ้ไม่มอีะไรเลยนอกจำก
ของที่คงเป็นสมบัติของโรงแรมหรูแห่งนี้ กับมีดที่ใช้กรีดข้อ
มือ และจดหมำย

มจีดหมำยฉบบัหนึง่ใส่ซองปิดผนกึเรยีบร้อยวำงอยูบ่น
โต๊ะเล็กข้ำงประตูห้องน�้ำ

ข้ำถือวิสำสะแกะออกอ่ำน มันก็ไม่เชิงว่ำล่วงล�้ำควำม
เป็นส่วนตัวใครใช่ไหม ในเมื่อข้ำก็คือเขำแล้วนี่นำ
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มีรูปถ่ำยใบเล็กตกจำกจดหมำยลงมำก่อน เป็นรูปของ
หญิงสำวสวยในชุดรำตรีเซ็กซี่

ข้อควำมในจดหมำยเขยีนถงึพ่อแม่ พร�ำ่ร�ำพนัค�ำขอโทษ
มำกมำยรำวกับพูดค�ำอื่นไม่เป็น ใจควำมของจดหมำยสรุป
อย่ำงเย็นชำได้ว่ำ ค่อนข้ำงน�้ำเน่ำ

เจ้ำหนนูีช่อบพีส่ำวบญุธรรมทีพ่่อแม่รบัมำเลีย้งก่อนตน
เกิด พี่สำวคนสวยในรูปก็คงเล่นเอำล่อเอำเถิดด้วย แต่พอ
สำวเจ้ำจะไปแต่งงำน เจ้ำหนูนี่เกิดรับไม่ได้ขึ้นมำเลยคิดฆ่ำ
ตัวตำยเพรำะอกหักยับเยิน

ดูท่ำพี่สำวคนสวยในรูปจะล้อเล่นกับหัวใจอ่อนหัดของ
เจ้ำหนูนี่มำกเกินไป จนเขำถล�ำลึกถอนตัวไม่ขึ้น มีข้อควำม
เขียนไว้ว่ำ “อยู่ไปก็ทรมานเหมือนตายอยู่แล้ว ตายจริงๆ ไป
เลยดีกว่า อย่างน้อยพี่จะได้ไม่ลืมว่าผมตายเพราะใคร”

บ้ำเอ๊ย...คิดสั้นชะมัด ยัยผู้หญิงคนนั้นได้หัวเรำะใส่แก 
น่ะสิ เลือกแก้แค้นแบบนี้ งี่เง่ำได้อีก

ท้ำยจดหมำยเขียนขอโทษอีกครั้ง บอกรักพ่อแม่ และ
ยังไม่วำยบอกรักผู้หญิงคนนั้น

ผู้หญิงคนนั้นน่ะ ไม่ต้องรักก็ได้ แต่พ่อแม่น่ะ ถ้ำรักก็
ไม่ควรจะฆ่ำตวัตำยแต่แรก...ไม่คดิหรอืไงว่ำพวกเขำจะเสยีใจ
แค่ไหน

พอคิดอีกที อืม...ตอนนี้ข้ำก็เป็นเขำแล้วนี่นำ ชื่ออะไร
นะ

ท้ำยจดหมำยมีลำยมือเรียบร้อยแต่ไม่ค่อยม่ันคงนัก
ลงชื่อไว้ว่ำ เฟรย์ เฮเซลเบิร์ก

ข้ำยิ้มน้อยๆ กับชื่อนำมสกุลใหม่ ก่อนจะกวำดตำอ่ำน
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จดหมำยเร็วๆ อีกรอบ แล้วฉีกจดหมำยเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
โยนลงชักโครกกดทิ้งไป

เท่ำนีก้ำรฆ่ำตัวตำยของเฟรย์ เฮเซลเบร์ิก กไ็ม่เคยเกดิ
ขึ้น

รูปสำวสวยยังคงอยู่ในกระเป๋ำเส้ือนอก ระหว่ำงท่ีข้ำ
ออกจำกห้องน�ำ้แล้วรวบรวมของอย่ำงอืน่ทีน่่ำจะเป็นของเฟรย์
เข้ำกระเป๋ำนกัเรยีนท่ีเป็นเป้หนงัแบบอนรุกัษนยิม ข้ำกน็กึไป
ด้วยว่ำจำกนี้ไปจะท�ำอย่ำงไร

อยำกจะออกไปมีชีวิตของตัวเอง แต่เกรงใจพ่อแม่
เจ้ำของร่ำง อีกอย่ำง เจ้ำหนูเฟรย์จำกโลกนี้ไปด้วยควำมคับ
แค้น น้อยใจเต็มอก คงจะดีไม่น้อย หำกข้ำท�ำอะไรสักนิด
เพื่อให้วิญญำณเขำสงบ ตอบแทนร่ำงของเขำที่จะกลำยเป็น
ของข้ำไปอีกนำน

เริม่จำกอะไรด.ี..เอำเป็นว่ำขอดพูฤตกิรรมพีส่ำวคนนัน้
ก่อนตัดสนิใจแล้วกนั บำงทเีจ้ำหนเูฟรย์อำจจะฝันเฟ่ืองไปคน
เดียวก็ได้

ตอนเช็กเอำต์ออกจำกโรงแรม ข้ำเลยได้รู้ว่ำเฟรย์จอง
โรงแรมห้องนี้ไว้สำมวัน เขำอยู่มำสองวันแล้ว นี่เป็นคืน
สุดท้ำย ในกระเป๋ำเขำมีเงินเยอะเลยจ่ำยสดได้ทันทีไม่เดือด
ร้อน แต่ข้ำรูส้กึว่ำมนัผดิวสิยัเดก็เรยีนหวัอ่อนทีจ่ะออกมำอยู่
นอกบ้ำนตั้งสองวันสำมวันตำมล�ำพัง หรือเขำจะหนีออกจำก
บ้ำนกัน

เฟรย์คงเป็นคนจ�ำเส้นทำงไม่เก่งเลยมแีผนทีเ่มอืงอยูใ่น
กระเป๋ำ ซ�ำ้ยงัเขยีนและท�ำเครือ่งหมำยสถำนทีส่�ำคญัของตน
ไว้ทัง้หมด รวมถงึคฤหำสน์เฮเซลเบร์ิกด้วย ท�ำให้อะไรๆ ง่ำย
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นิดเดียวส�ำหรับข้ำ
ถงึไม่เคยมำเมอืงนี ้แต่ในควำมทรงจ�ำจำกสมองของเขำ

ท�ำให้เดำเส้นทำงถูก ไม่ช้ำก็ไปถึงบ้ำนเขำจนได้
พ่อแม่เจ้ำหนูเฟรย์งงเป็นไก่ตำแตกเมื่อเห็นลูกชำย

เปลี่ยนไปขนำดนี้ 
“อยำกเปลีย่นลคุน่ะครบั อยู่ๆ  กค็ดิว่ำทีผ่่ำนมำผมท�ำตวั 

มืดมนไปหน่อย” ข้ำอ้ำงโดยไม่สนใจว่ำจะสมจริงหรือไม่
พ่อแม่คู่นั้นเชื่อสนิท นอกจำกออกปำกชมแล้ว ยังดึง

ตวัเข้ำไปกอดจบู พดูอะไรเยอะแยะไปหมด เหน็ได้ชดัว่ำเฟรย์
หนอีอกจำกบ้ำนเพรำะชอ็กเรือ่งพีส่ำว หำยไปสองวนัเตม็พ่อ
แม่เลยเป็นห่วง คดิแล้วกน่็ำเศร้ำแทนเจ้ำตวัทีค่ดิสัน้เหลอืเกนิ

รอไม่นำนก็ได้เจอ พี่สำวตัวกำร...
เธอท�ำตัวเป็นพี่สำวแสนดีต่อหน้ำพ่อแม่ แต่พอขอตัว

ดึงข้ำขึ้นไปชั้นบนลับหูลับตำ ท่ำทีก็เปลี่ยนไปทันตำ
“ฉันนึกว่ำเธอไปท�ำเรื่องน่ำอำยที่ไหนซะอีกเฟรย์ ห้ำม

มีเรื่องอัปมงคลเกิดขึ้นก่อนงำนแต่งงำนฉันนะ เข้ำใจไหม”
ข้ำไม่ตอบ เพรำะก�ำลังพิศวงว่ำผู้หญิงคนนี้ช่ำงท�ำตัว

สองหน้ำได้น่ำทึ่งอะไรเช่นนี้
เธอคดิว่ำควำมเงยีบคอืกำรตอบรบั และสหีน้ำเรยีบเฉย

คืออำกำรงอน จึงย่อตัวลงจูบปำกเฟรย์ แล้วโอบแขนขำวนุ่ม
รอบคอเขำ

“ถึงจะแต่งงำนไปแล้ว แต่ฉันก็ยังรักเธอเหมือนเดิมนะ 
เฟรย์ เธอเป็นเดก็น้อยน่ำรกัของฉนั ฉนับอกหรอืยงัว่ำตอนนี ้
เธอดูหล่อขึ้นเป็นกองเลยนะ”

ร่ำงกำยของเฟรย์ตอบสนองอย่ำงซือ่สตัย์ด้วยควำมรูส้กึ
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คล้ำยจะยินดี เขำรักเธอมำกจริงๆ แต่บังเอิญว่ำเฟรย์ตอนนี้
ไม่ใช่เฟรย์คนก่อน

ข้ำดึงมือเธอออก แล้วยิ้ม “ผมมีอะไรจะบอกครับพี่”
แล้วข้ำกจ็บูเธอ เธอตกใจทีอ่ยู่ๆ  หนนู้อยของเธอกก็ลำย

เป็นผู้ใหญ่ แน่นอน ข้ำอยู่มำนำนแล้ว กะแค่เรื่องจูบท�ำไมจะ
ไม่รู ้ปล่อยฝันร้ำยใส่สิง่มชีวีติอืน่เพือ่สบูประสบกำรณ์ดีๆ  ใน
ฝันมำหำตัวเอง ในหมู่ควำมฝันที่สูบมำก็มีเรื่องนี้ด้วย

หลังปล่อยให้เธอหอบหำยใจ ข้ำก็ยิ้มอีกครั้ง และบอก
ว่ำ

“ที่จริงจูบกับพี่สำวก็ถือว่ำไม่เลว แต่ผมชักรู้สึกแล้วว่ำ
เหมอืนจบูกบัคณุป้ำมำกกว่ำ ถ้ำยงัไงผมขอไปหำคนอำยเุท่ำๆ 
กันที่เนื้อหนังยังนุ ่มน่ิมกว่ำน้ีคงเข้ำท่ำ ลำก่อนนะครับ 
ขอบคุณส�ำหรับประสบกำรณ์ดีๆ ไว้จะพำแฟนมำแนะน�ำให้
รู้จักนะ”

หลังเดินลงบันไดช้ำๆ ไม่กี่ขั้นก็ได้ยินเสียงเธอร้องกรี๊ด
ดังลั่นอย่ำงแค้นเคือง อยู่ๆ ของตำยก็ลอยหลุดมือไปเลยรับ
ไม่ได้ สมน�้ำหน้ำ

“เฟรย์จ๊ะ พีเ่ขำเป็นอะไรไปน่ะ” คณุแม่ถำมอย่ำงห่วงใย
ข้ำยักไหล่แล้วตอบไปว่ำ “ไม่รู้สิครับ คงอำกำรสับสน

ก่อนแต่งงำนละมั้งครับ เรื่องปกติ”
“จริงด้วย เออ จริงสิเฟรย์ ลูกเคยบอกพ่อว่ำ อยำก

เรยีนในเมอืงนีต่้อจนจบมหำวทิยำลยั แต่พ่อยงัอยำกให้ลกูไป
เรียนที่ฟอร์นเบิร์กนะ ที่นั่นจะดีกับลูกมำกจริงๆ”

ไม่รู้เพรำะควำมจริงใจของพ่อ หรือเพรำะฟอร์นเบิร์ก
ตั้งอยู่ไกลแสนไกลจำกบ้ำนเกิดของเฟรย์กันแน่
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ข้ำเลยตอบตกลง และขอลงทะเบียนเรียนในชื่อ เฟรย์ 
มอร์เฟียส โดยอ้ำงว่ำไม่อยำกให้คนสะดุดหูกับนำมสกุลดัง

พ่อแม่คู่นั้นเชื่อ ข้ำรู้สึกผิดนิดหน่อย แต่ก็คิดว่ำเป็น
เรื่องช่วยไม่ได้

เฟรย์ เฮเซลเบิร์กตำยไปแล้ว ที่อยู่ตรงนี้ในร่ำงเดิม มี
แต่ เฟรย์ มอร์เฟียสเท่ำนั้น

“สวัสดีค่ะ...” เสียงเย็นเนิบช้าดังมาจากข้างหลัง ข้า
เงยหน้ำมองผ่ำนม่ำนน�ำ้พทุีต้่องแสงอำทติย์ยำมเยน็เป็นสส้ีม
ไปด้ำนหลัง และเห็นร่ำงของเด็กสำวคนหนึ่งเดินเข้ำมำ

“เธอ?”
“ไอรีน คำทีน่ำค่ะ เจ้ำของร้ำนมนตรำเบ็ดเตล็ด”
“อ๋อ” แม้ปำกจะออกเสยีงแบบนัน้ แต่ทีจ่รงิข้ำแปลกใจ

มำก
ไอรนี คำทน่ีำเป็นนกัเรยีนสำขำอกัขรวทิยำ สำขำเดยีว

กบัข้ำ นัง่อยูห่่ำงกนัรำวสองหรอืสำมเลขที ่ผลกำรเรยีนด ีแต่
ไม่ค่อยมีมนุษยสัมพันธ์

เส้นผมของเธอเป็นสีน�้ำตำลเข้มหยักศกเป็นลอน สวม
ที่คำดผมสีขำวเรียบๆ ปลำยผมสีเข้มกว่ำบริเวณอื่น  ดวงตำ
เป็นสีส้มอมชมพูเหมือนโรสควอตซ์ จัดเป็นผู้หญิงร่ำงสันทัด 
ไม่ถึงกับสูงโย่ง แต่ก็ไม่ใช่ตัวเล็ก ที่จริงเธอค่อนข้ำงจะผอม
ไปนิดในสำยตำข้ำ ถ้ำมีเนื้ออีกสักนิดอำจจะน่ำจีบก็ได้

เธอค้อมศีรษะแล้วกล่ำวน�้ำเสียงเป็นทำงกำรว่ำ
“มีเหตุฉุกเฉินต้องขออภัยด้วยค่ะ ไม่สำมำรถส่งมอบ

สินค้ำให้ทันเวลำนัดได้ พรุ่งนี้เช้ำจะรีบส่งให้ทันทีค่ะ”
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“หือ?” อะไร ยังไม่ได้งั้นเหรอ
เธอโค้งต�่ำลงอีกนิดและพูดต่อว่ำ “ทำงเข้ำร้ำนของฉัน

ถูกใครบำงคนท�ำลำยค่ะ ฉันจะเอำสินค้ำมำส่งอย่ำงเร็วที่สุด 
เพื่อเป็นกำรขอโทษ ฉันจะลดรำคำให้อีกห้ำเปอร์เซ็นต์ค่ะ”

เธอดูฝืนใจเมื่อพูดค�ำว่ำ ห้ำเปอร์เซ็นต์
ข้ำโบกมอืเป็นเชงิปฏเิสธ แม้จะเสยีดำยแต่ให้เอำเปรยีบ

ผู้หญิงมันก็ดูน่ำเกลียด 
“ไม่เป็นไร...ค่อยส่งมำทหีลงักไ็ด้ ว่ำแต่ท�ำไมมำสำย ผม

ต้องผิดนัดสำวเลยรู้ไหม”
เรน่ำ เวลอน สำวสวยสำยสำมัญ นัดกินข้ำวไว้ที่ร้ำน

อำหำรเมื่อหนึ่งชั่วโมงก่อน ป่ำนนี้แม่รำชินีน้อยคนนั้นสะบัด
ก้นสวยๆ กลับบ้ำนไปแล้ว 

ข้ำอำจจะเคยส่งงำนสำย ลืมนัดอำจำรย์ แต่ยังไม่เคย
พลำดนัดกับสำวๆ มำก่อน

สำวๆ เป็นสิ่งหนึ่งที่ข้ำโปรดปรำนมำกเสียด้วย
ไอรีนเลิกคิ้วแปลกใจแล้วถำมว่ำ “เรำนัดกันหกโมงสิบ

ห้ำนำทีนี่คะ ฉันก็มำตรงเวลำ”
“ใครว่ำ นัดห้ำโมงสบิห้ำต่ำงหำก ในใบรบัของกเ็ขยีนไว้”
เพือ่แสดงหลกัฐำนว่ำแม่ค้ำหน้ำตำน่ำรกัมำสำย ข้ำล้วง

ใบรับของออกมำ และสะดุดกึก ถึงแม้ลำยมือของไอรีนจะ
เรียกว่ำสวยไม่ได้ แต่ก็ชัดเจนพอจะเห็นเลขหกชัดเจน

“...” ข้ำคงจ�ำผิดเอง เลยไปนัดคนอื่นผิดๆ ด้วย แย่
ชะมัด

“ตกลงว่ำหกโมงใช่ไหมคะ คุณลูกค้ำ”
“ครับ ขอโทษด้วยผมสะเพร่ำเอง”
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“ไม่เป็นไรค่ะ เรื่องห้ำเปอร์เซ็นต์คงไว้เถอะค่ะ มันเป็น
นโยบำยของฉันที่ต้องรับผิดชอบเรื่องควำมตรงเวลำค่ะ”

ในตอนนั้นอะไรบำงอย่ำงก็แวบขึ้นมำในหัว
“เอำอย่ำงนีส้ ิคณุแม่ค้ำ ผมไม่เอำส่วนลดแทนค�ำขอโทษ

นั่นหรอก เปลี่ยนเป็นขอนั่งกินมื้อเย็นกับคุณดีกว่ำ”
ดวงตำคู่สวยที่หำงตำช้ีข้ึนเล็กน้อยหร่ีลงอย่ำงครุ่นคิด 

คล้ำยเธอกลวัว่ำจะถกูบงัคบัให้ออกเงนิ นสิยัเข้มงวดเรือ่งเงนิ
แบบนี้ก็น่ำรักไม่หยอกเหมือนกัน

“แค่ไปนั่งกินด้วยกัน ร้ำนใหม่มุมเมืองน่ะ ได้ยินว่ำ
อร่อยมำก ถึงจะแพงหน่อย แต่ผมเลี้ยงเอง”

ไอรีนชะงักเหมือนไม่แน่ใจ ข้ำเลยยิ้มให้เธออีกหน่อย 
“แค่กินข้ำวเอง ฟรีไม่เสียหำยหรอก”

เธอลงัเล แล้วถำมอกีครัง้ “ไม่ต้องลดห้ำเปอร์เซน็ต์แล้ว
จริงๆ เหรอคะ”

“อือ...ไม่ต้องแล้ว แค่เลี้ยงข้ำวเท่ำนั้น”
เธอลังเลอยู่ไม่กี่นำที แล้วก็พยักหน้ำ “ก็ได้ค่ะ”
ข้ำรูต้วัว่ำรมิฝีปำกคลีเ่ป็นรอยยิม้อย่ำงยนิด ีไม่ใช่เพรำะ

ได้กินข้ำวกับสำวสวยอย่ำงเดียวหรอกหรอกนะ แต่กำรกิน
อำหำรและมีควำมสุขกับรสชำติ ตลอดจนบรรยำกำศแสน
งำมตำมล�ำพังมันเหงำเหลือเกิน


