


Bell 1
ชมรมลับ คลับจอมมาร I

– How to Train Your Demon King -

นทิานเรือ่งจอมมารและผูก้ล้า เริม่ต้นขึน้เหมอืนๆ กนั
ด้วยการประกาศศักดาของจอมมารผู้โฉดชั่ว กดข่ีข่มเหง 
แผ่ขยายอ�านาจไปทัว่สารทศิ ไม่ว่าเผ่าพนัธ์ุใดต่างตวัสัน่งนังก
ด้วยความหวาดกลวั จนกระทัง่ความอดทนมาถงึขดีสดุ เหล่า
ผู้กล้าก็ถือก�าเนิดขึ้น

รวมตัวกนัจากหนึง่คน เป็นสองคน สามคน สีค่น หรอื
มากกว่านั้น เก็บเกี่ยวประสบการณ์ สร้างมิตรภาพ แล้วตรง
ไปยังเป้าหมายสุดท้ายคือ ปราบราชามาร

แต่คุณคิดว่ายังไงล่ะ ถ้าตอนจบมันออกมาไม่สวย ถ้า
ไม่มใีครล้มจอมมารได้เลย มแีต่คนตายเปล่าครัง้แล้วครัง้เล่า 
จนสุดท้ายก็ไม่มีผู้กล้าอีกเลย

แย่ใช่ไหมล่ะครับ
แล้วกอ็ย่างท่ีทกุคนรูก้นัหมดแล้ว ราชาผูโ้ฉดชัว่ในทีส่ดุ

กถ็กูทรยศและล้มล้างโดยราชาองค์ใหม่ ทรราชไร้พ่ายในทีส่ดุ
ก็พ่ายแพ้เพราะคนใกล้ตัว ตายอย่างทรมาน และถูกสาปให้
ไร้พลังอยู่กับดวงซวยไปตลอดชีวิต แม้จะมาเกิดใหม่ก็แทบ
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มองไม่เห็นความหวังจะฟื้นอ�านาจกลับมาได้
ทุกอย่างคงเป็นแค่นิทานสนุกๆ ถ้าบังเอิญว่ามันไม่ใช่

เรื่องของผมเอง
ผมคือ เซลริค เรมิงตัน ร่างกลับชาติมาเกิดของจอม

มาร หมายเลขสามสิบห้า
ตัง้สามสบิห้าชาตใินรอบสามร้อยกว่าปีนดิๆ โรส เพือ่น

สนทิตัง้แต่สมยัเดก็ของผม ทีม่ญีาณหยัง่รูย้นืยนัว่าตวัเลขนัน้
ถกูต้อง และผมอาจจะได้ความทรงจ�าของชาตก่ิอนๆ กลบัมา
ทีละหน่อย

ที่จริงแล้ว...
ผมไม่อยากได้อ้ะ
มนักค็งจ�าเป็นส�าหรบัการใช้พลงัทีม่ใีนปัจจบุนั บงัเอญิ

ไม่มีโรงเรียนสอนจอมมาร ไม่อย่างน้ันผมเป็นได้ถูกส่งไป
เรียนแน่ แม้ไม่อยากได้ความทรงจ�าก็คงต้องท�าใจรับเอาไว้

ผมไม่รังเกียจเรื่องอื่นหรอก แต่ไม่ค่อยอยากรู้ว่าชาติ
ก่อนๆ ตายยังไงมาบ้างเท่านั้นเอง

ถงึจะบอกว่าไม่ค่อยอยากรู ้แต่ทกุอย่างมนัดนัได้รบัการ
บนัทกึอย่างดไีว้ในต�าราประวตัศิาสตร์มาตรฐานทกุเล่ม แม้แต่ 
เด็กห้าขวบยังรู้เลย

เมือ่เรว็ๆ นี ้หลงัวนัเกดิปีทีส่บิเจด็ มอีะไรหลายๆ อย่าง
เกิดขึ้นมากมายจนผมหัวหมุน

ตั้งแต่ได้พบเงาของตัวเอง ได้จูบผู้หญิงที่ผมแอบชอบ
เพ่ือปลดผนกึพลงัจอมมาร (ให้ตายเถอะ ไม่มวีธีิอืน่แล้วหรอื) 
ได้เล่นบทบู๊ช่วยเพื่อนร่วมห้อง ถึงจะลงท้ายไม่เป็นท่า แต่ก็
ถือว่าส�าเร็จ
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ผมได้ติดแหง็กอยู่ในกระท่อมกลางหิมะ และค้นพบว่า
เพื่อนร่วมสถาบันที่เดินสวนกันไปมาตั้งแต่ปีที่แล้ว แม้แต ่
รูมเมตของผมเองก็เป็นอมนุษย์...

เราต่อสู้กับแม่มดนักล่าอมนุษย์ ซึ่งเกือบท�าให้เพื่อนๆ 
ของผมตาย ผมใช้เลอืดของผมรกัษาพวกเขาตามทีโ่รสแนะน�า 
โดยไม่รู้ว่าสุดท้ายจะกลายเป็นการผูกมัดให้พวกเขาเลือกว่า

จะรับใช้ผม หรือจะตาย
ทกุคนมเีหตุผลของตวัเอง แต่ละคนเลอืกทีจ่ะมชีวิีตอยู่

ต่อไป 
ตอนนี้ผมเลยกลายเป็นจอมมาร (ฝึกหัด) ปีกเดียว ที่

มีลูกน้อง (?) ถึงเก้าคน
ดาร์กเอลฟ์ อฟิรทิ มนษุย์หมาป่า เดรยีอาด ปีศาจหมิะ 

แวมไพร์ อันเดด ไนต์แมร์ และแม่มด 
แต่ถึงจะบอกว่ามีลูกน้อง ผมกลับรู้สึกว่ามันกลับกัน

นิดๆ มากกว่า น่าจะเป็นผมนี่แหละที่เหมือนเป็นลูกไล่ชาว-
บ้านเขา

ก็ผมคือ เซลริค เรมิงตัน ตัวเปี๊ยกจอมห่วยประจ�ารุ่น 
นอกจากปีกท่ีเพิ่งงอกข้ึนมาใหม่ ผมยังหาความย่ิงใหญ่ท่ีจะ
เป็นจอมมารสุดโฉดไม่เจอเลย

การทศันศึกษาทีห่บุเขาสีฤ่ดจูบลงแล้ว ผลสรปุกจิกรรม
แรลลีสี่ฤดูท�าให้อัซราเอลอารมณ์บูดไปเลย ขณะที่เรนฟอร์ด
ยังยิ้มแฉ่งได้เต็มที่ 

กลุ่มสีน�้าเงินที่ขาดสมาชิกไปถึงสามคนร่วงลงไปอยู่
ล�าดบัท่ีห้าของตาราง แต่กลุม่สแีดงของเรนฟอร์ดและซโิตรเน-
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ล่ากลับได้แรงฮึดของสมาชิกที่เหลือคว้าล�าดับที่สองมาครอง
ส�าเร็จอย่างน่าชื่นชม

แม้จะหวาดๆ กับอาการโทสะท�าพิษของท่านประธาน 
แต่ถงึอย่างไรมนุษย์หมาป่าตนนีก้ย็งัเกบ็อารมณ์ได้ดเีกนิคาด 
และปิดกิจกรรมทัศนศึกษาได้อย่างงดงามไม่เสียชื่อประธาน
นักเรียนฟอร์นเบิร์ก

ตอนนีเ้รากลบัโรงเรยีนมาได้สองวนั เป็นสองวนัทีแ่สน
ปกติ แต่กิจกรรมประจ�าวันเปล่ียนไปเล็กน้อย เม่ือมีคนมา
ร่วมโต๊ะอาหารกลางวนัข้างสวนหลงัโรงเรยีนเพิม่ข้ึนผดิหผูดิตา

ผมกลนืน�า้ลายพลางมองไล่ใบหน้าทัง้เก้ารอบโต๊ะ และ
แลเลยออกยังผู้คนที่เดินผ่านไปมาพร้อมมองโต๊ะของเรา 
สายตาเปี่ยมความสงสัยพุ่งตรงมาที่นี่เป็นตาเดียว

หลายคนเริม่ซบุซบิถงึการรวมตวัทีแ่ปลกประหลาดจน
ไม่น่าเกิดขึ้นได้ 

ขาประจ�าอย่างผมกบัโรเซเลยีไม่นบั แต่ผูม้าใหม่ทีเ่หลอื 
เป็นอีกเรื่องหนึ่ง...

“อย่ามายุ่งกับหมูทอดของฉันได้ไหม ไอ้หัวแดงต�่าชั้น” 
ประธานนกัเรยีน อซัราเอล เฟนเรยี เออร์ซลิา เอาส้อมปัดมอื
ประธานกรรมการรักษาระเบียบ เรนฟอร์ด คาวาเลียร์

อีกฝ่ายฉุนจนเลือดข้ึนหน้า และจิ้มหมูชุบแป้งทอด
พรีเมียมของท่านประธานนักเรียนเคี้ยวหงับๆ อย่างไม่สนใจ

“ฉันจะกนิ นายจะท�าไม เอาหวัหอมทอดฉนัไปส ิยกให้”
“ฉันกินหัวหอมไม่ได้” อัซราเอลขมวดคิ้ว
“ผมยกให้” เฟรย์ มอร์เฟียส หนุ่มหล่อสุดป๊อป ไนต์-

แมร์ในร่างมนุษย์ จัดการยุติศึกตรงหน้าโดยการยกหมูทอด
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ส่วนของตัวเองให้อซัราเอล เขาหนัไปทางเรนฟอร์ดพร้อมเอ่ย
ยิ้มๆ ว่า

“พวกมนษุย์หมาป่ากนิหวัหอม ชอ็กโกแลต แล้วกพ็วก
ยาแอสไพรินไม่ได้นะครับ”

อ๊ะ...ความรู้ใหม่แฮะ ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน
“หือ? จริงดิ” เรนฟอร์ดตาโตอย่างสนใจ
เทลก้า อนัเดดสาวทีไ่ม่กนิอะไรเลยนอกจากกาแฟเยน็

ดดูกาแฟจ๊วบจากถ้วยไซซ์บิก๊ พลางอธิบายอย่างสมเป็นอดตี
นักปราบปีศาจว่า

“ไม่เคยได้ยินเหรอว่า หัวหอมเป็นพิษกับสัตว์ตระกูล 
สุนัขน่ะ ถึงตายเลยนะ ช็อกโกแลต แอสไพริน แล้วก็พวก
กาเฟอีนก็กระตุ้นการเต้นของหัวใจมากเกินไป กินเยอะก็
หัวใจวายตายได้เหมือนกัน”

“จรงิเหรอ แย่แฮะ นายกนิชอ็กโกแลตไม่ได้ น่าสมเพช 
ว่ะ” เรนฟอร์ดมองอัซราเอลด้วยสายตาสงสารเต็มประดา 
เรนฟอร์ดชอบของหวานนีน่ะ กนิชอ็กโกแลตไม่ได้นีค่งเหมอืน
วันสิ้นโลกเลย ผมเห็นเขาเลิกคิ้วเม่ือสายตาเบนไปทางเอรู-
เทียที่ก�าลังดื่มน�้ามะเขือเทศและกินขนมปังกระเทียมอบเนย
อย่างไม่อนาทรร้อนใจ

“แวมไพร์กินกระเทียมได้ด้วยเหรอ” เรนฟอร์ดถาม
อย่างประหลาดใจ

เอรูเทียพยักหน้า 
“ได้สิครับ หลายคนเกลียดกลิ่นแรงๆ แต่ผมว่าอร่อยดี 

เดี๋ยวค่อยเคี้ยวหมากฝรั่งดับกลิ่นเอาทีหลังก็ได้”
มีแวมไพร์แบบน้ีด้วยแฮะ...แบบน้ีก็แสดงว่าเชื่อต�ารา
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มากไม่ได้แล้วสินะ  ผมคิดในใจแล้วส่งพุดดิงให้โรสถ้วยหนึ่ง
ก่อนคู่กัดจะเปิดศึกอีกรอบ เคย์เลน อัลบานุส ก็เดิน

เข้ามาร่วมโต๊ะพร้อมซโิตรเนล่า พาร์เรยีน ปีศาจหมิะหอบลงั
ใส่ไอศกรีมรสผลไม้เขตร้อนมาด้วย หวังว่าคงมีรสองุ่นผสม
มะนาวจะได้ขอมากินสักแท่ง ส่วนคุณหมอตัวถือเครื่องดื่ม
ผสมคลอโรฟิลล์ถ้วยใหญ่มา ผมเคยขอชิมครั้งหนึ่งแล้ว
ปรากฏว่ารู้สึกเหมือนก�าลังกินน�้าคั้นจากใบไม้ เหม็นเขียว
หน่อยๆ ไม่ชอบเลย

เพราะเป็นอมนุษย์ แต่ละคนเลยมีความต้องการพิเศษ
กันละมั้ง...

ผมกินพุดดิงถ้วยสุดท้ายเสร็จแล้ว เห็นทุกคนใกล้กิน
อาหารของตวัเองเสรจ็เหมอืนกนั ผมเลยถามสิง่ทีส่งสยัมาแต่
แรกเริ่มกินอาหารว่า

“เอ่อ...แล้วท�าไมทกุคนต้องมากนิข้าวรวมกนัตรงนีด้้วย
ล่ะ”

คนท่ีเดนิผ่านไปผ่านมากม็องกนัพรึบ่ ว่าบคุคลทีโ่ดดเด่น 
เตะตาจ�านวนมากมานัง่ชมุนมุกบัรอบโต๊ะประจ�าของจอมห่วย
ประจ�ารุ่นอย่างผมท�าไม

เรนฟอร์ดเคี้ยวเอแคลร์ช็อกโกแลตหยับๆ พลางพูดว่า 
“ไม่ได้เหรอ”

“ก็ดีออก” เคย์เลนส่งเสริม
อัซราเอลยกกาแฟขึ้นดื่มแล้วบอกว่า “ก็เป็นเรื่อง 

ถูกต้องแล้วนี่ ถ้านายเป็นอะไรไปจะล�าบากกันหมด”
เอรูเทียยิ้มบางๆ “เจ้านายอยู่ไหน ผมก็อยู่ที่นั่นแหละ”
เทลก้าคว้าแขนแวมไพร์หนุ่มหมับ พลางสนับสนุนว่า 
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“คึกคักดีออก”
ซิโตรเนล่าพยักหน้าเห็นด้วย ไอรีนแค่มองไปทางอื่น

ด้วยสายตาอ่านได้ว่า มนัช่วยไม่ได้นีน่ะ ขณะทีเ่ฟรย์เอ่ยยิม้ๆ 
ว่า “อยู่กับคุณน่าสนุกออกครับ”

“สรปุว่าในเมือ่พวกเขาเตม็ใจกอ็ย่าปฏเิสธเลยนะ” โรส
ยิ้มสวย แต่ผมยิ้มไม่ออกแฮะ มันเด่นไปละมั้ง ถูกห้อมล้อม
ด้วยบรรดานักเรียนที่โดดเด่นขนาดนี้ แบบนี้คนจะไม่สงสัย
เอาเหรอ

ผมไม่มีโอกาสถามอะไรมากนักเม่ืออยู่ๆ เรนฟอร์ดก็
เอามือคล้องรอบคอผมแล้วลากพรืดๆ อย่างแทบไม่ต้องใช้
แรงเข้าไปในห้องโถง 

“นี่นะ เซลริค ในที่สุดก็ผ่านแล้วละ” เขาเอ่ยยิ้มแย้ม
หา?

“อะไรผ่านเหรอ เรนฟอร์ด...” 
ดวงตาสีอ�าพันของเรนฟอร์ดทอแววแปลกใจนิดๆ
“ก็เรื่องที่คุยกันเมื่อวันก่อนไง ตอนกินข้าวเย็นด้วยกัน

น่ะ”
“หา?” เรื่องอะไรหว่า
โรสมองผมแล้วบอกสั้นๆ ว่า “เรื่องชมรมไง”
ชมรม...

ความทรงจ�าเกี่ยวกับบทสนทนาสั้นๆ เมื่อวันก่อนแวบ
เข้ามาในสมองผมทันที

เราก�าลังคุยอะไรสักอย่างเก่ียวกับเร่ืองบนภูเขาหิมะ 
และพ่อมดที่ก่อเรื่องโจมตีเรือบินของพวกเราระหว่างทัศน-
ศึกษา ตอนนั้นอยู่ๆ เรนฟอร์ดก็เสนอขึ้นมาว่า



14    ผมน่ะหรือคืออดีตจอมมาร!  เล่ม 2  ชมรมลับ คลับจอมมาร

“เรามาตั้งชมรมกันเถอะ นายสนใจไหมเซลริค”
ตอนนัน้ผมดีด๊๊าตอบตกลงด้วยอารามดใีจ เพราะไม่เคย

มีใครชวนผมเข้าชมรมมาก่อน ดวงกุดสุดยอดของผมเป็นที่
ร�่าลือจนทุกชมรมส่ายหน้าไม่ยอมรับ กลัวชมรมล่มจม 

เพราะดใีจมากนัน่แหละ สดุท้ายกเ็ลยเซน็ชือ่ลงเอกสาร
ไป

จะว่าไป นั่นมันเอกสารอะไรน่ะ...
แต่ว่าตอนนัน้โรสกส็นบัสนนุให้ผมเซน็นะ บอกออกมา

เองด้วยซ�้าว่า “เอาสิ เป็นความคิดที่ไม่เลวเลย” 
ผมเริ่มสังหรณ์ร้ายขึ้นมากะทันหัน และเริ่มรู้สึกว่ามัน

จะสายไปเสียแล้ว
“นี่ไงๆ” เรนฟอร์ดยิ้มกว้างพลางลากผมเดินน�าขบวน 

ที่เหลือไปยังป้ายประกาศใหญ่ในห้องโถงอย่างภาคภูมิใจ
ทุกคนครับ...
ตอนนี้ผมชักเสียใจแล้วที่ไม่อ่านให้ดีๆ ก่อน มาเห็น

ตอนนี้ก็ไม่ทันแล้ว เม่ือบนกระดานประกาศข่าวกิจกรรม
นักเรียน มีโปสเตอร์เบ้อเร่อประกาศชื่อชมรมใหม่แกะกล่อง

ชมรมวิจัยจอมมาร

รายชือ่สมาชกิกลุม่แรกเรยีงกนัลงมาอย่างเป็นระเบยีบ
เรนฟอร์ด อซัราเอล และโรเซเลยีทีม่ตี�าแหน่งในหน่วย

งานของวิทยาลัยฟอร์นเบิร์กอยู่แล้ว มีช่ือในฐานะสมาชิก
พิเศษ ขณะที่ชื่อท่ีเหลือเรียงกันยาวเป็นตับลงมาข้างล่างจน
ครบทุกคน

ไม่มีชื่อผมอยู่ในฐานะสมาชิก
แต่มีชื่อในฐานะประธานชมรม!
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“ด...เดี๋ยว นี่มันอะไรกันเนี่ย!” ผมร้องเสียงหลง แม้รู้
อยู่ในใจว่ามันสายไปเสียแล้ว

เรนฟอร์ดหวัเราะหึๆ  แล้วยกมอืกอดอกอย่างภมูใิจ “ชือ่
จริงๆ ของเราคือ ชมรมลับ คลับจอมมาร”

“ยนิดด้ีวยนะท่านประธาน” ทกุคนประสานเสยีงราวกบั
รู้กันมาล่วงหน้า

ผมหันไปหาโรสและอ้าปากค้างเม่ือเห็นเธอยกมือปรบ
เบาๆ ริมฝีปากแย้มยิ้มสวย

“ยินดีด้วยนะเซลริค”
หัวผมปวดจี๊ดขึ้นมาทันที 
เอาแล้วไง เป็นจอมมารยงัไม่พอ ต้องพ่วงท้ายต�าแหน่ง

ประธานชมรมเข้าไปอีก!

ผมจะไม่เซ็นเอกสารสุ่มสี่สุ่มห้าอีกแล้วครับ สาบาน
ตลอดชีวิตเลย

“ชมรมวิจัยจอมมาร”
ชมรมหน้าใหม่ทีร่วบรวมสมาชกิหวักะทขิองแต่ละสาขา

มาร่วมกันท�างานศึกษาวิจัยพฤติกรรม ความสามารถต่างๆ 
ของจอมมารตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน ทั้งด้านเวทมนตร์ 
และอืน่ๆ รวมถงึศกึษาโครงสร้างลกัษณะสงัคมของเผ่าปีศาจ 
เพื่อน�าไปสู่การรับมือที่ถูกต้องในอนาคต

ที่จริงก็แค่เหตุผลบังหน้าสวยๆ ที่อัซราเอลใช้วาทศิลป์
นักการเมืองแต่งปกปิดจุดประสงค์ที่แท้จริง ซ่ึงอธิบายไว ้
หลังฉากเมื่อวานนี้

ชมรม (วิจัย) จอมมาร มีไว้เพื่อศึกษาความสามารถ 
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และการใช้งานของพลังจอมมารตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้ง
ด้านเวทมนตร์และด้านอื่นๆ แน่นอนว่าไม่ละทิ้งบริบททาง
สังคมของเผ่าปีศาจ แต่จุดหมายปลายทางคือ...

การฝึกเซลริค เรมิงตัน ให้เหมาะสมจะเป็นจอมมาร 
และเจ้านายที่คู่ควรของอมนุษย์เก้าตน

“ถ้ายงัป้อแป้แบบนี ้มหีวงัตายก่อนแน่นอนครบั” อซัรา- 
เอลวิจารณ์อย่างไม่รักษาน�้าใจไว้เช่นนั้น

เซลริคย่นจมูกระหว่างน่ังอ่านโพยที่อัซราเอลยัดเยียด
มาให้ เขาก�ากระดาษเสียงกร็อบแกร็บด้วยความประหม่า 
และนกึสงัเวชตวัเองว่าท�าไมหนอท�าไมจงึต้องมานัง่เตรยีมตวั
พูดในหอประชุมใหญ่แบบนี้ด้วย

หากจะโทษใคร ก็คงไม่พ้นเรนฟอร์ดกับอัซราเอล แม้
จะดีใจที่สองคนนั้นตั้งชมรมเพื่อช่วยเหลือเขา แต่การตั้งเขา
เป็นประธานชมรมนั้นจะดีหรือ

“เกิดออกไปยืนพูดแล้วคานเหล็กตกใส่หัวจะท�ายังไง” 
เซลริคพึมพ�ากับตัวเองอย่างหดหู่ โรเซเลียจ�าเป็นต้องไปยืน
อยู่กับพวกสภานักเรียนทุกคร้ังที่มีการประชุมใหญ่เก่ียวกับ
กจิกรรมนกัเรยีน ดงันัน้ตอนนีข้้างตวัเขาจงึมเีพือ่นอยูแ่ค่สอง
คน

เฟรย์ที่ถูกขอร้องแกมบังคับให้เป็นรองประธานชมรม 
และไอรีนที่ขันอาสาเป็นเหรัญญิก ส่วนเลขานุการยังเป็น
ต�าแหน่งว่างรอให้คนทีเ่หลอื ยกเว้นซโิตรเนล่าทีเ่วลาว่างน้อย 
จับไม้สั้นไม้ยาวกันให้เสร็จก่อน

“คงไม่แย่ขนาดน้ันหรอกครับ” เฟรย์ปลอบพลางนวด
ไหล่ให้เซลริคเบาๆ 
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แม้ปากจะปลอบไป แต่ใจกน็กึกงัวล ตัง้แต่เยน็เมือ่วาน
ที่มีจดหมายเป็นทางการจากสภานักเรียนมาถึงเซลริค แจ้ง
ว่าเขาต้องขึน้พดูแสดงวสิยัทศัน์ชมรมในหอประชมุใหญ่ อดตี
จอมมารก็เจอเรื่องซวยเป็นซีรีส์ ชนิดที่คนทั่วไปคงไม่มีทาง
ซวยได้ขนาดนี้

ตอนโรเซเลยีไปทิง้ขยะแค่แวบเดยีว ลกูบอลจากสนาม
กีฬาก็ลอยเข้ามากระแทกสีข้างเซลริคป้าบ! จนร่างเล็กทรุด
ไปกองกบัพืน้ ซ�้าร้ายพืน้ตรงนัน้ยงัเลอะกาแฟทีเ่ทลก้าท�าหก
เมื่อกี้

ตอนกลับไปอาบน�้าที่หอพักชาย ไม่มีโรเซเลียอยู่ใกล้ 
เซลริคก็ลื่นล้มในห้องน�้าเพราะสบู่ที่ไอ้เซ่อบางคนลืมไว้ ชุด
นอนลอยหวอืไปตกในอ่างน�า้อุน่ขนาดเท่าสระว่ายน�า้ และจม
บุ๋มลงก้นสระไปอย่างรวดเร็ว

เพราะปีศาจหมิะอย่างเคย์เลนไม่มทีางยอมเฉยีดกราย
เข้าใกล้อ่างน�า้อุน่ และเรนฟอร์ดกบัอซัราเอลยงัมปีระชมุเยน็ 
เฟรย์จงึต้องเป็นคนลงไปงมเสือ้ขึน้มาให้ แต่เปียกแฉะขนาดนัน้
คงหมดหวัง ห้องนอนเซลริคก็อยู่ไกล เขาจึงต้องยกเสื้อนอน
ของตัวเองที่เพิ่งไปรับมาจากห้องซักรีดให้เซลริคสวมไปก่อน

ความสงูต่างกนัเยอะกว่าทีค่ดิ แค่สวมเสือ้นอนของเขา 
เซลริคก็เหมือนสวมชุดนอนกระโปรงยาวแล้ว แขนเสื้อล�้า
ออกมามากจนต้องพับข้ึนไปถึงส่ีทบ ชายเส้ือยาวเลยเข่า 
ขณะท่ีกางเกงกรอมพืน้จนหนุม่ร่างเลก็สะดดุหน้าคว�า่ตัง้สาม
ครั้งตอนเดินกลับห้อง

แถมเซลริคยังท�ากุญแจห้องหาย เข้าห้องไม่ได้ ต้องรอ
จนเคย์เลนกลับจากห้องสมุดตอนดึกๆ ถึงจะได้เข้านอน
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แบบนี้ไม่เรียกว่าอภิมหาซวย แล้วจะเรียกว่าอะไร
เฟรย์นวดหว่างคิ้วเบาๆ แล้วหันไปหาไอรีน แม่มดสาว

ยงัคงท�าหน้าเหมอืนง่วงนอนเช่นเคย เธอมองไปรอบห้องหลงั
เวที ดูข้าวของชิ้นโน้นชิ้นนี้ ราวกับจะประเมินราคาแต่ละชิ้น
ไว้ในใจ

“มองอะไรหรอืคะ” เธอหนัมาถามเสยีงไม่เป็นมติรเมือ่
เห็นว่าเขาจ้องเธออยู่

เฟรย์ส่งยิ้มให้แล้วบอกว่า “แค่สงสัยว่าท�าไมคุณถึงมา
เป็นเหรัญญิกเท่านั้นเอง”

เธอเลิกคิ้วสูง ก่อนจะเอียงคอน้อยๆ เส้นผมหยักศก
เป็นลอนสีน�้าตาลไหวตามดูนุ่มนิ่มน่าจับ

“ถ้าฉันไม่เข้ามาดูแล พวกคุณอาจจะลงเอยด้วยการ 
ถังแตก เพราะค่าซ่อมแซมโน่นนี่ที่ท�าเสียหายก็ได้นะคะ”

อืม...ก็จริงแฮะ เซลริคกับเฟรย์คิดตาม แค่ค่าซ่อมพื้น
เรอืเซปเปลนิ หารกนัตัง้หลายคนยงัค่างวดเท่าอาหารดีๆ  สามสี ่
มือ้ และท่าทางเรนฟอร์ดกบัท่านประธานกย็งัไม่ประกาศสงบ
ศกึ สงสยัคงได้มข้ีาวของพงัทลายยกทีส่องยกทีส่ามอกีแน่

เสยีงเรนฟอร์ดทีก่�าลงัใช้เครือ่งขยายเสยีงทนัสมยัของ
หอประชมุวทิยาลยัฟอร์นเบร์ิกดงัผ่านม่านหนาเข้ามาถงึห้อง
หลังเวที

เขาก�าลังแจ้งข่าวตักเตือนนักเรียนอยู่ ตามหน้าที่ของ
กรรมการรักษาระเบียบ

หลายคนอาจสงสัยว่าหน้าที่สภานักเรียน (กรรมการ
นักเรียน) กับกรรมการรักษาระเบียบไม่ซ้อนทับกันหรือ
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ค�าตอบกค็อื ไม่มทีางทบักนัหรอก ถ้าทัง้สองฝ่ายรบัผดิ
ชอบส่วนของตัวเอง ไม่ไปก้าวก่ายงานอีกฝ่าย

หน้าท่ีสภานกัเรยีนคอื การบรหิารดแูลกจิการนกัเรยีน
ทุกประเภท ตั้งแต่การจัดกิจกรรม หางบประมาณซื้อสมบัติ
นักเรียนส่วนกลาง จัดสรรเงินทุนให้ชมรม ออกใบอนุญาต
การค้ารายย่อย และการท�างานพิเศษ รวมไปถึงการออกกฎ
เกณฑ์ร่วมกับกรรมการรักษาระเบียบ

สภานกัเรยีนมอี�านาจบรหิารและแจ้งการท�าผดิกฎ แต่
ไม่มีอ�านาจในการตัดสินโทษ

หน้าที่ตัดสินและลงโทษเป็นของคณะกรรมการรักษา
ระเบียบ บทลงโทษส่วนใหญ่มักเป็นการท�างานบริการสังคม
ชดใช้ความผิด มีตั้งแต่งานกระจอกอย่างวิ่งรอกติดโปสเตอร์ 
เก็บขยะ ตัดแต่งต้นไม้ในสวน ช่วยบรรณารักษ์ขนหนังสือ 
ไปจนถึงงานที่ไม่มีใครอยากท�าอย่างล้างส้วม หรือท�าความ
สะอาดกรงนกอาจารย์ใหญ่

ผู้ท�าความผิดจะได้รับหมายเรียกจากกรรมการรักษา
ระเบียบ เพื่อชี้แจงความผิด แก้ตัว หรือสารภาพ เมื่อตัดสิน
โทษแล้วจะได้รับสลิปเล็กๆ แจ้งบทลงโทษ และจะต้องได้ 
ลายเซ็นของผู้รับผิดชอบดูแลบทลงโทษนั้นมาส่งให้ทันเวลา 
ที่ก�าหนด

นอกจากการลงโทษผู้ท�าความผิดแล้ว กรรมการรักษา
ระเบียบยังมีหน้าที่ติดตามข่าวสารโลกภายนอกร่วมกับสภา
นักเรียน และได้รับมอบหมายให้ประกาศข่าวประเภทการ
เตือนภัยอยู่เสมอ

ตอนที่เซลริคเงี่ยหูฟังก็พอดีกับที่เรนฟอร์ดพูดปิดเรื่อง 
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“สัง่ห้ามนกัเรยีนเข้าไปในบรเิวณระเบยีงชัน้สีข่องอาคารสาย
ต่อสู้ เนื่องจากมีการซ่อมแซมต่อเติมลานประลอง”

หนุ่มผมแดงกระแอมเบาๆ ก่อนเปลี่ยนหัวเรื่องมาเป็น
ข่าวเตือนภัย

“ดงัท่ีหลายๆ คนคงทราบด ีว่าขณะนีเ้มอืงฟอร์นอลัเดน
ของเราและเมอืงใกล้เคยีงก�าลงัเผชญิกบัโรคประหลาดทีเ่รยีก
กนัว่า สลปีปิงบวิตี ้ซนิโดรม ผูป่้วยจ�านวนมากอยูใ่นช่วงอายุ
สิบสี่ถึงยี่สิบห้าปี ถึงพวกหมอจะเรียกกันว่าสลีปปิงบิวตี้ ซิน-
โดรม แต่ที่จริงแล้วเป้าหมายไม่จ�ากัดเพศ มีผู้ป่วยชายมาก
พอๆ กับผู้ป่วยหญิง

“ผู้ป่วยทุกคนไม่มีประวัติการป่วยด้วยโรคอื่นมาก่อน 
แค่หลบัแล้วไม่ยอมตืน่อกีเลย ขณะนีย้งัไม่มใีครทราบสาเหตุ 
แต่อยากให้สงัเกตอาการของเพือ่นร่วมชัน้และคนใกล้ตวัให้ดี 
เชิญประธานนักเรียนแจ้งรายละเอียดครับ”

เซลรคิมองผ่านด้านหลงัร่องผ้าม่าน เหน็เรนฟอร์ดก้าว
ลงจากแท่นโพเดียม เปิดทางให้อัซราเอลเข้ามาแทนที่ และ
หยิบเอกสารอ้างอิงขึ้นมาอ่าน

เขาอ่านข้อความในกระดาษเสียงดังฟังชัดว่า 
“อาการของโรคเจ้าหญงินทิรานี ้จะเริม่จากการง่วงเหงา

หาวนอนมากผิดปกติ แรกเร่ิมจะมีแค่การสัปหงกหรือหลับ
ไม่เป็นที่เป็นทาง ผู้ป่วยจะไม่เจริญอาหาร กินน้อยลงเรื่อยๆ 
และขัน้สดุท้ายมกัเกดิอาการประสาทหลอนถงึดนิแดนทีม่อง
ไม่เห็น กรณุาแจ้งสภานกัเรยีน หรือกรรมการรักษาระเบยีบ
ทันทีที่พบผู้ป่วย ขอให้นักเรียนทุกคนระวังตัวด้วยนะครับ”

“สลีปปิงบิวตี้ ซินโดรม...” เฟรย์ทวนค�าเบาๆ
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“ท�าไมเหรอ เฟรย์” เซลริคมองเขาอย่างสงสัย
ไนต์แมร์หนุม่ยิม้ และบอกว่า “แค่สงสยัอะไรนดิหน่อย

ครับ แต่ว่าโลกเรามีอะไรแปลกๆ เยอะ คงฟันธงลงไปทันที
ไม่ได้หรอก อกีอย่างโรคนีก้ย็งัระบาดมาไม่ถงึโรงเรยีนของเรา”

ไอรีนปิดสมุดบัญชีในมือ แล้วเอ่ยเบาๆ ว่า “ถ้ามันเป็น
โรคจริงๆ ก็ดีน่ะสิคะ”

“แล้วถ้ามันไม่ใช่โรคล่ะ” เซลริคหลุดปากออกมา เป็น
ไปได้ไหมว่านี่อาจเป็นการกระท�าของสิ่งเหนือธรรมชาติ

แม่มดสาวยิ้มบางๆ ชวนขนลุกและบอกว่า “อย่างนั้น
ทุกคนก็ควรจะสวดภาวนาหาเทพเจ้า มีมนุษย์ไม่กี่คนหรอก
ค่ะที่รู้วิธีจัดการกับ อย่างอื่น ที่มีอ�านาจมากกว่า”

การสนทนาหลังเวทีหยุดลงตรงน้ัน เม่ือคนของสภา
นักเรียนแหวกมุมผ้าม่านออกมาเรียกเซลริคและพรรคพวก
ออกไป

เขาได้ยินเสียงอัซราเอลแจ้งข่าวส่งท้ายเร่ืองกิจกรรม
ชมรมและงานนทิรรศการทีต้่องจดัในอกีไม่กีส่ปัดาห์ข้างหน้า
นี ้แน่นอนว่ารายชือ่ชมรมใหม่จะได้รบัการประกาศอย่างเป็น
ทางการ และประธานชมรมต้องออกมากล่าวแสดงวิสัยทัศน์

เซลริคคอตกเม่ือนึกถึงส่ิงที่จะเกิดข้ึนในไม่ก่ีนาทีข้าง
หน้านี้ เขามีความกังวลอยู่สองข้อ ข้อแรก เขาประหม่า และ
ข้อสอง เขาว่าดวงซวยต้องท�าพิษ

พอก้าวพ้นจากผ้าม่าน แสงไฟสปอตไลต์แรงจ้ากส่็องเข้า
หน้าจนแสบตาไปหมด เดก็หนุม่ร่างเลก็พยายามปรบัสายตา
พร้อมเดินไปที่โพเดียม โรสยืนอยู่ข้างหน่ึงของเวทีท�าให้เขา
ใจชืน้ขึน้เลก็น้อย เวลามเีธออยูใ่กล้ๆ ค�าสาปของเขาจะอ่อนลง
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แค่อ่อนลงก็ยังดี...
เพราะฉะนัน้ บางททีกุอย่างอาจจะราบรืน่ ไม่มอีะไรน่า

กังวลนอกจากเขาจะอ่านโพยผิด
แสงสปอตไลต์ส่องตามร่างทั้งสามเข้ามาจนเกือบถึง

กลางเวที ตอนนั้นเองที่อยู่ๆ แสงไฟสว่างสามดวงก็กะพริบ
ถี่ๆ  เซลรคิใจหายวาบ ในหเูหมอืนได้ยนิเสยีงเหลก็ลัน่เคลือ่น
ตัวออกจากกันบนที่สูง

และแทบจะเหน็ภาพเขานอนเลอืดอาบอยูท่ีพ่ืน้ในวนิาที
ใดวินาทีหนึ่งข้างหน้า

ไม่เอาแล้ว ไม่อยากเจ็บตัวแล้ว

เซลริครู้สึกว่าภาพรอบตัว ทั้งบุคคล ทั้งฉาก ทั้งเสียง
กรีดร้องช้าลง แต่สมองเขากลับคิดเร็วขึ้น 

เขาบาดเจ็บไม่ได้ ถ้าเจ็บตัวเลือดออก กลิ่นเลือดจอม
มารท่ีต่ืนขึ้นแล้วจะกระตุ้นทั้งนักล่าและอมนุษย์ให้กรูกันเข้า
มาหาเขาทันที

ห้ามเจ็บตัว ต้องหลบ หลบให้ได้

ท่อส่งปราณขาดสะบั้น พร้อมกับที่สปอตไลต์แถวหนึ่ง
เลือ่นหลดุจากฐาน ทิง้ตวัลงมาใส่ร่างเดก็หนุม่ดวงกดุตามแรง
โน้มถ่วง วนิาทน้ัีนหลายคนคดิว่าเซลรคิคงได้กระดกูหกัหลาย
ท่อน แต่พวกเขากลบัได้เหน็เรือ่งไม่น่าเชือ่เกดิขึน้เตม็สองตา

ร่างเลก็เหมอืนเดก็ประถมของเซลรคิขยบัหมนุตวัตลีงั-
กาหลบสปอตไลต์แถวยาวเกินเมตรได้อย่างสวยงามราวกับ
นักกายกรรมโดยไม่มีแม้แต่รอยข่วน

แต่ว่า...
“โอ๊ะ! โอ๊ย!!!”



V. Rondell    23

ขาข้างหนึ่งดันสะดุดขอบเวทีตกลงมานอนแอ้งแม้งบน
พื้นพรมเบื้องล่างอย่างน่าอนาถ...

“เซลริค!” โรเซเลียผวาเข้ามาหาคู่หูตัวเล็กของเธอ 
เซลรคิ เรมงัตนัครางโอย แต่ยงัยกมอืชสูองนิว้ให้เพือ่น

สาวได้ “ซ...เซฟ”
“เซฟอะไรของนาย” หญงิสาวเสยีงด ุมองขาทีบ่ดิผดิรปู

ทีเดียวก็รู้แล้วว่าท่าทางจะขาหักแน่แท้ เคย์เลนเดินออกจาก
ที่นั่งนักเรียนตรงมาหาเซลริค เขาถามโรเซเลียเบาๆ ว่า

“ให้พาไปห้องพยาบาลเลยไหม”
“พาไปเลยค่ะ ฉันจะไปด้วย” โรเซเลียพยักหน้า
ร่างเซลรคิลอยหวอืสงูขึน้จากพืน้เรว็จนเขาไม่ทนัตัง้ตวั 

เคย์เลนอุม้เขาขึน้พาดบ่าเหมอืนอุม้กระสอบด้วยแรงมากเกนิ
คาด ปีศาจหิมะหันมาโค้งให้คณาจารย์ก่อนจะสาวเท้ายาวๆ 
ออกจากห้องไปโดยมีโรเซเลียประกบไปด้วย

ช่วงทีเ่จ้าหน้าทีด่แูลหอประชมุเข้ามาจดัการท�าความ
สะอาดความเร็วสูง เรนฟอร์ดหันมองอัซราเอลแวบหนึ่งเป็น
เชงิถามว่าจะเอายงัไงต่อ สายตาของท่านประธานมองตรงไป
ที่เฟรย์ซึ่งยังยืนอยู่ในแสงสปอตไลต์ชุดที่เหลือ เขาจ้องเฟรย์
เขม็ง

คิ้วเหนือตาสวยของไนต์แมร์รูปหล่อกระตุก เขายกนิ้ว
ชี้ตัวเองอย่างสงสัยเหมือนจะถามว่า “ให้ผมพูดแทนเหรอ”

ทัง้เรนฟอร์ดทัง้อซัราเอลพยกัหน้าแทบจะพร้อมกนั ใน
เมือ่อาจารย์ไม่ประกาศหยดุกลางคนักต้็องพดูให้เรยีบร้อยละ

เฟรย์ถอนหายใจหน้าเมื่อย ก่อนจะหยิบโพยที่เซลริค
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ท�าตกไว้ขึน้มา และเดนิอ้อมอดตีสปอตไลต์ทีถ่กูเกบ็กวาดไป
ครึ่งหนึ่งแล้วตรงไปที่โพเดียม

“สวัสดีครับทุกท่าน ผมเฟรย์ มอร์เฟียส เป็นตัวแทน
ของชมรมวิจัยจอมมารที่เพิ่งต้ังข้ึนใหม่ วันน้ีจะขอมาชี้แจง
วิสัยทัศน์ชมรมตามระเบียบการวิทยาลัย ชมรมของเราจะ
จ�ากัดจ�านวนสมาชิก ไม่รับสมาชิกถาวรเพิ่มจนกว่าจะผ่าน
ช่วงสามเดือนแรกไป นโยบายของเราคือ...”

เสียงน่าฟังของเฟรย์ห่างไกลออกไปเรื่อยๆ เซลริค 
ถูกวางลงบนเตียงห้องพยาบาล ขาซ้ายบดิเป็นองศาประหลาด
ที่เจ้าของขาไม่อยากจะหันมองสักนิด ตอนนี้มันยังชาอยู่ แต่
ไม่ช้ารับรองว่าต้องเจ็บวิบัติ

ซโิตรเนล่าซึง่รบัหน้าทีเ่ป็นแพทย์เวรไม่ได้เข้าประชมุวิง่
ออกมาจากห้องคนป่วยด้านใน พอเห็นว่าเป็นเซลริคเธอก็ 
อุทานเบาๆ

“คราวนี้เป็นอะไรเหรอคะ”
“ขาหัก” โรเซเลียตอบแทนคนเจ็บ
เซลริคหน้าเหยเก เอาละสิ...ชักจะเริ่มเจ็บแล้ว
ซิโตรเนล่ามองซ้ายมองขวา เม่ือแน่ใจว่าไม่มีคนอยู่  

เธอกแ็อบหยบิยาขวดเลก็เท่านิว้ก้อยเดก็ออกมาจากกระเป๋า
เสือ้กาวน์ ขวดยาทรงเหมอืนหลอดทดลองขนาดเลก็บรรจยุา
สีเขียวสดใสไว้ครึ่งหลอด

เธอขอให้เซลรคิถอดรองเท้าและถลกขากางเกงขึน้ เนือ้
ใกล้กระดูกส่วนที่บิดผิดรูปเร่ิมจะออกเป็นสีแดงอมม่วงนิดๆ 
ซิโตรเนล่าคล�าหาตรงที่กระดูกหัก แล้วหยดยาสีเขียวลงไป 
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เพียงห้าหยดยาก็หมดแล้ว
ท่ีน่าแปลกคอื ของเหลวสเีขยีวกลบัซมึเข้าไปในร่างเซล-

ริคแทบจะทันที ความเจบ็ปวดทีเ่ริม่จะปรากฏหลงัหายชากลบั
ค่อยๆ หายไป เหมอืนกระดกูทีห่กัประสานตวัเข้าหากนัได้เอง

ซโิตรเนล่าเกบ็หลอดยาเข้ากระเป๋า แล้วเอ่ยเสยีงค่อยว่า
“เพิ่งจะแค่สองวัน ฉันก็เลยยังรวบรวมพลังได้นิดเดียว 

คงพอแค่สมานกระดูกส่วนหน่ึง จากหักตอนน้ีก็คงเป็นร้าว
แทนค่ะ จะเข้าเฝือกอ่อนให้นะคะ”

“ยาวิเศษของเดรียอาดสินะ” โรเซเลียทักเบาๆ
ตามต�านานโบราณร�า่ลอืกนัว่าพวกภตูพรายทีอ่าศยัอยู่

กับธรรมชาติ โดยเฉพาะพวกเดรียอาดที่เป็นภูตพฤกษามี
ความเกีย่วพนัลกึซึง้กบัสมนุไพร จะมพีธิกีรรมพเิศษทีส่ามารถ
สกัดพลังจากบรรดาพืชมาเป็นยาสารพัดประโยชน์ได้

อนัท่ีจรงิยาของเดรยีอาดนัน้ขายในตลาดมดืได้ราคาสงู
จนน่าขนลุกทีเดียว

“ขอบคุณนะครับ คุณหมอ” เซลริคยิ้มให้ซิโตรเนล่าซึ่ง
ก�าลังพยายามใช้ไม้ยาวๆ เก่ียวม้วนผ้ายืดส�าหรับผู้ป่วย
กระดูกร้าว หรือเดาะออกจากตู้ที่อยู่สูงเกินตัว

เคย์เลนเดินเข้าไปหยิบม้วนผ้าส่งให้อย่างมีน�้าใจ ด้วย
ความสงูเกนิหนึง่ร้อยแปดสบิเซนตเิมตร เขาจงึไม่เคยมปัีญหา
เรือ่งหยบิของไม่ถงึหากไม่ได้อยูใ่นโกดงัหรอืห้องสมดุทีช่ัน้วาง
ของสูงท่วมหัวคนปกติ

มองคูน่ีแ้ล้วกเ็หน็ความแตกต่างชดัเจน ซโิตรเนล่าเตีย้
กว่าเคย์เลนร่วมฟตุกว่า ต่างไซซ์กนัราวกบัยกัษ์และคนแคระ

เซลรคิเอยีงคอพลางคดิในใจว่า เป็นคนแคระสขุภาพดี
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ทีช่อบออกแดด และยกัษ์น�า้แขง็ทีไ่ม่ชอบอากาศร้อน ต่างขัว้

ภูมิอากาศจริงๆ

ซโิตรเนล่าพนัขาให้เซลรคิอย่างคล่องแคล่ว พร้อมเขยีน
ลิสต์ยาแก้ปวดและยานวดอื่นๆ ใส่กระดาษใบเล็ก เธอชั่งใจ
อยูค่รูห่นึง่ก่อนจะส่งใบสัง่ยาให้โรเซเลยีแทนทีจ่ะส่งให้เซลรคิ

อะไรกนั...นีเ่ขาดวูางใจไม่ได้ขนาดนัน้ร ึเซลรคิรูส้กึน้อย
ใจนิดๆ ขึ้นมา

คุณหมอเหมือนจะรู้ทันเลยหันมายิ้มกว้างให้เขา
“ขาเจ็บจะท�าอะไรล�าบาก ให้คนที่ไว้ใจได้เป็นคนไปรับ

ยาและช่วยดูแลดีกว่าค่ะ ถ้าไม่ฝืนเกินไปราวๆ หนึ่งสัปดาห์
กค็งจะหายด ีเดีย๋วนีย้าของเซลโิอเน่รกัษาอาการเจบ็ป่วยเรว็
ขึ้นเยอะ พอจะกลบเกล่ือนพลังของฉันได้ แต่พยายามอย่า
ให้เกิดการอักเสบนะคะ ไม่อย่างนั้นจะยิ่งหายยาก และอาจ
จะร้าวเพิ่มได้”

“เข้าใจแล้วครับ” อดีตจอมมารรับค�าอย่างว่าง่าย นึก
เซ็งที่ท�าไมหนอ เลือดเขารักษาชาวบ้านได้ แต่ไม่ยักรักษา 
ตัวเองได้

ยาดขีองซโิตรเนล่ากค็งใช้ได้แค่ตอนนี ้เพราะหากรกัษา
ทเีดยีวหายสนทิ คนท้ังหอประชมุคงงงเป็นไก่ตาแตก เหน็อยู่
จะจะตาว่า เขาร่วงลงไปขาพบังอแบบนัน้ จะเข้าห้องพยาบาล
ปุ๊บหายปั๊บมันก็ดูเกินจริงไปหน่อย

เอาน่า เทียบกันแล้ว กระดูกร้าวก็ยังดีกว่าขาหักโขละ

ตอนนั้นเองสายตาของเซลริคก็มองเลยเข้าไปด้านใน
ห้องพยาบาล มเีดก็ผูห้ญงิตวัเลก็ ท่าทางจะอยูปี่หนึง่นอนอยู่
บนเตียงหลังในสุด เส้นผมสีทองอมส้มแผ่เต็มหมอนสีเขียว
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อ่อนของห้องพยาบาล
“เด็กคนนั้นป่วยอะไรหรือครับ” เขาถาม
“อ๋อ นอนไม่พอน่ะค่ะ เห็นเธอบอกว่าเธอโต้รุ ่งท�า

รายงานกับเพื่อนมาสองวันแล้ว ข้างกันนั่นก็เพื่อนเธออีกคน
ค่ะ ตอนแรกเดนิสะโหลสะเหลกนัมาสีค่น” ซโิตรเนล่านิว่หน้า
เมื่อระลึกถึงอาการคนป่วยทั้งสี่คนได้ 

“แต่ละคนนอนไม่พออย่างหนัก ขาดน�้าตาล ความดัน
ต�า่ สองคนในกลุม่เดยีวกนัไปเข้าห้องประชมุตัง้แต่ชัว่โมงก่อน 
สองคนที่เหลือหนักหน่อย แต่บ่ายๆ คิดว่าคงลุกไหวค่ะ”

เซลริคไม่ได้พูดอะไรต่อ นึกแต่เพียงว่า ช่วงนี้เข้าใกล้
สอบกลางภาคเรียนที่หน่ึง จึงเร่ิมมีรายงานที่ต้องทยอยส่ง 
ทีละวิชาสองวิชา จะเริ่มมีนักเรียนสลบคาที่บ้างก็ไม่แปลก 
อย่างน้อยขอแค่เขาไม่เป็นหนึ่งในนั้นด้วยก็พอแล้วละ

บนระเบียงนอกห้องพยาบาลมนีกัเรยีนเดนิแถวออกมา
เต็มไปหมด เป็นสัญญาณว่าการประชุมเสร็จสิ้นลงแล้ว ใน
หมู่นักเรียนเห็นร่างสูงเด่นของเฟรย์ก้าวยาวๆ ฝ่าฝูงชนเข้า
มาในห้องพยาบาลแต่ไกล

“ไม่เป็นอะไรมากใช่ไหม” เขาถามพลางปิดประตู และ
โบกมือให้แฟนคลับที่ยืนมองตามตาละห้อย ซิโตรเนล่าหยิบ
เข็มฉีดยาไซซ์ใหญ่พิเศษขึ้นมาดีดปลายเข็มเบาๆ เป็นเชิงขู่ 

สาวๆ กลุ่มนั้นเปิดแน่บไปทันที
คุณหมอน้อยวางเข็มฉีดยาลง ใบหน้าน่ามองบูดบึ้ง 

เล็กน้อย เธอยังจ�าครั้งสุดท้ายที่เฟรย์ล้มขาแพลงได้ จริงอยู่
ว่าเขาแค่ขาแพลง แต่บรรดาสาวๆ หนวกหพูวกนัน้แห่กนัทะลกั 
เข้ามาในห้องพยาบาล ออกปากไล่ก็ไม่ยอมไป ถึงขั้นท่ีเธอ
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กับหมอเวรวันนั้นต้องขู่กันแรงๆ 
ใครไม่ป่วยแล้วท�าตวัรบกวนชาวบ้าน บรรดาหมอจะจบั

ฉีดยาชาแรงพิเศษทันที โดยไม่สนใจว่าจะฉีดเข้าตรงไหน 
ถ้าไม่ท�าอย่างนัน้กไ็ล่พวกนัน้ไปไม่หมด ความนยิมของ

เฟรย์นี่อันตรายจริงๆ
เซลริคยิ้มพลางชูสองนิ้วให้เฟรย์ “อย่างน้อยก็ไม่เลือด

ตกยางออก”
“ดแีล้วๆ ถ้าปฐมพยาบาลเสรจ็แล้ว เรากไ็ปกนัเลยดกีว่า”
“หือ? ไปไหน”
เฟรย์ขยิบตาและบอกเสียงขี้เล่นว่า
“ห้องชมรมของเราไงล่ะ ฐานลบัของท่านจอมมาร เอร-ู 

เทียกับเทลก้าอาสาไปบุกเบิกพื้นที่ให้แล้ว”
เซลริคได้แต่ยิ้มจืดๆ
เฮ้ๆ...ฐานลับของท่านจอมมารหรือ น่ีเขาก�าลังจะ

ซ่องสุมก�าลังรบหรืออย่างไร มันน่าสงสัยตรงที่แค่ไปเคลียร์
ห้องชมรมเก่าที่ปิดตัวไปแล้ว ท�าไมถึงกับต้องใช้วลี “บุกเบิก
พื้นที่” นะ

เซลริคไม่รู้หรอก จนกว่าจะได้เห็นด้วยตาตัวเองในอีก
ยี่สิบนาทีข้างหน้า

เฟรย์ใช้ค�าว่า “บุกเบิกพื้นที่” น่ะ ถูกต้องที่สุดแล้ว

ตึกสองชั้นเก่าคร�่าคร่าจนสีขาวลอกออกจากผนังปูน
ดบิขึน้รา หลงัคาปกูระเบือ้งสนี�า้เงนิแตกหลดุร่วงลงมากองที่
พืน้ครึง่หนึง่ บานพบัหน้าต่างหลดุห้อยต่องแต่ง ต้นหญ้าและ
วัชพืชขยายอาณาจักรรุ่งเรืองในรัศมีสิบเมตรอย่างน่าทึ่ง
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กองข้าวของที่ดูไร้สาระเหลือเชื่อสูงเท่าเอวเด็กสิบขวบ 
มีทั้งกระทะ หม้อ ไห แจกัน สมุด เครื่องเขียน หนังสือ ไป
จนถงึของแปลกๆ อย่างลกูแก้วดดูวง กระถางธปู และบางสิง่
ที่ดูเหมือนมัมมี่แมวหกขา

เซลริคขยับถอยห่างจากกองของไร้ประโยชน์ที่เทลก้า
โยนออกมาแทบไม่ทัน หัวกะโหลกเทียมท�าจากคริสตัลจ้อง
เขาด้วยเบ้าตากลวงเปล่าและยิม้ฟันหลอไปสามซี ่ขณะทีก่ลิน่
หืนๆ เหมือนขนมปังเก่าเก็บโชยออกมาจากเซตกระปุกดอง
แฟรี่เก๊

“ชอบอะไรหยิบแยกไว้ได้เลยนะ ที่เหลือจะได้เรียก
ภารโรงมาเกบ็ไปขาย” เทลก้าเอ่ยเสยีงร่าเรงิ เอรเูทยีโยนพรม
ม้วนใหญ่ออกมาจากหน้าต่างทีแ่ตก ฝุน่คลุง้ใส่หน้าเพือ่นๆ ที่
ยืนอยู่ตรงนั้นจนแต่ละคนส�าลักค็อกแค็ก

“ระวังนะครับ อ้อ! พรมนั่นติดป้ายไว้ว่าพรมวิเศษ แต่
เป็นของปลอม ข้างในยุ่ย แมลงกินหมดแล้ว” แวมไพร์หนุ่ม
ตะโกนบอกพลางชู้ตกล่องกระดาษบรรจุอุปกรณ์การแสดง
สามลังออกมา

แรงเยอะสมเป็นแวมไพร์จริงๆ

“อย่าเก็บไว้เยอะนะครับ มันรก” อัซราเอลเดินอาดๆ 
เข้าไปช่วยแวมไพร์เคลียร์ของที่ค้างอยู่ในห้อง

เรนฟอร์ดย่นจมูกแล้วเดินตามเข้าไปพลางตะโกนว่า
“อะไรดูดี ใช้การได้ก็เก็บไว้นั่นแหละ ประหยัดไว้ก่อน

ดีกว่าเนอะ ท่านประธาน จะได้เก็บงบประมาณไว้ไง”
เซลรคิอึง้มองกองของทีย่งัคงสงูขึน้เรือ่ยๆ เอรเูทยีย้ายที ่

ขึ้นชั้นสองไปแล้ว และโยนหมอนอิงเขรอะฝุ่นหน้าตาเหมือน
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ตุ๊กตาแมวตัวใหญ่ลงมาข้างล่าง
ซิโตรเนล่าร้องวี้ดที่เกือบถูกทับ โชคดีที่เคย์เลนดึงตัว

เธอออกมาทัน  ปีศาจหิมะหร่ีตามองเอรูเทียแล้วตัดสินใจ
เข้าไปช่วยอีกแรง ก่อนแวมไพร์นี่จะโยนของลงศีรษะใครเข้า

คณุหมอท�าท่าจะตามไป แต่หนัไปเหน็สมนุไพรหายาก
ขึน้รวมกนัเป็นกอๆ อยูด้่านหลงัอาคาร เธอจงึวีด้ว้ายรบีวิง่ไป
ดูอย่างต่ืนเต้น โดยไม่ลืมขอให้ต้นไม้ใบหญ้าเล่ือนหลีกทาง 
ออกไป

ของก็เยอะ แถมยังปนกันเละจนมองหาจุดร่วมไม่ได้ 

แล้วยังมีแปลงสมุนไพรอีก...จะหลากหลายไปไหมเนี่ย

เซลริคคิดพลางถอยห่างจากโหลลูกตาดองที่น่าจะเป็น
ของปลอม น่าจะนะ...

“โรส...ห้องนี้เคยเป็นห้องอะไรมาก่อนเหรอ” 
เดก็หนุ่มชกัไม่แน่ใจว่าเจ้าตกึคร�า่คร่านีอ้ยูใ่นรัว้โรงเรยีน 

ฟอร์นเบิร์กแน่หรือ นอกจากตั้งอยู่ไกลห่างจากบรรดาห้อง 
ชมรมอื่นๆ เลยจากกรงนกใหญ่ไปอีกหลายสิบเมตร ในรัศมี
รอบข้างยังไม่มีสิ่งก่อสร้างอื่นๆ เลย

โรเซเลยีตอบว่า “เป็นห้องชมรมเก่า แต่ไม่มกีารใช้งาน
มาห้าปีแล้ว รายละเอียดก็...”

เฟรย์พลิกเอกสารที่ได้มาจากอัซราเอลแล้วเริ่มอ่าน
บรรทัดที่ว่าด้วยบันทึกการใช้งานห้องชมรมหมายเลข 66S

“ห้องชมรม 66S เป็นพื้นที่ดูแลของแผนกอักขรวิทยา 
เคยใช้เกบ็เอกสาร แต่เพราะสภาพแวดล้อมชืน้ไปส�าหรบัการ
เก็บเอกสาร จึงบริจาคเป็นห้องชมรมให้ส่วนกลาง มีประวัติ
เคยเป็นห้องชมรมมาแล้วหลายสิบชมรม แต่ชมรมสุดท้ายที่
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ใช้เมื่อห้าปีก่อนคือ ชมรมเรื่องลี้ลับ ถูกยุบเพราะชอบท�าการ
ทดลองพิลกึพลิั่นแล้วเกิดระเบดิ สะเก็ดระเบิดไปไกลถึงหอ้ง
อาจารย์ใหญ่ อาคารสายสามัญ กระจกหน้าต่างแตกไป
สามสิบบาน”

“ประวัติแย่” ไอรีนวิจารณ์พลางมองตึกร้างด้วยสายตา
ดูแคลน

“ที่จริงยังมีต่อ” ไนต์แมร์รูปหล่อไล่สายตาอ่านบรรทัด
ข้างล่าง “หลังจากชมรมเรื่องลี้ลับถูกยุบก็มีชมรมอื่นเข้ามา
ใช้พืน้ท่ี แต่ปรากฏว่าท�าเรือ่งขอย้ายกนัหมดเพราะ...หอื? เจอ
ผี ของลอยได้บ้าง ของแตกบ้าง สุดท้ายเลยกลายเป็นห้อง
เก็บของที่นักเรียนชอบเอาของผิดระเบียบมาซุก”

“อย่างหนงัสอืโป๊คอลเลกชนัใหญ่นี.่..” เรนฟอร์ดยกตัง้
หนังสือวาบหวิวออกมาวางแยกจากกองข้าวของอื่น เขาหน้า
แดงเล็กน้อย แล้วพึมพ�าว่า “ยังใหม่อยู่เลย เพิ่งพิมพ์ปีสองปี
นี้เอง อย่าให้พ่อจับได้เชียวนะ จะเล่นงานให้คางเหลืองเลย”

จะว่าไป...คนร้ายเอามาซ่อนกเ็พราะกลวัโดนเรนฟอร์ด 

ลงโทษมิใช่รึ

หลายคนคดิตรงกนั แต่ไม่มใีครเอ่ยปาก ใครมนัจะกล้า 
เมือ่เรนฟอร์ดชีน้ิ้วใส่กองหนงัสอืโป๊ ยงิลกูไฟใส่ เผาพรึบ่เดยีว
หนังสือกองใหญ่กลายเป็นเศษขี้เถ้า

เซลริคช�าเลืองมองบนหลังคาไล่ลงมาตามห้องต่างๆ ดู
อย่างไรก็เป็นแค่อาคารโทรมสุดรกร้าง แต่ยังไม่ได้เค้าความ
หลอนเลยแม้แต่นิดเดียว อดีตจอมมารยักไหล่แล้วสาวเท้า
ยาวๆ เข้าไปช่วยคนอื่นรื้อของ โรเซเลียเงยหน้ามองยอดต้น
โอ๊กใกล้ๆ เห็นเงาสีขาวเลือนรางแวบหายไปด้านหลังต้นไม้
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ไอรีนเหมือนจะเห็นเช่นเดียวกัน สองสาวมองหน้ากัน
ก่อนจะตัดสินใจตามเข้าไปดูในพงไม้ เสียงกระพรวนดังขึ้น
แล้วหายไป 

แม่มดสาวมองหน้าโรเซเลียแล้วเปรยเบาๆ ว่า “เป็น
อมนุษย์แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามองเห็นวิญญาณได้ทุกคน 
นี่นะ”

“ใช่ค่ะ...เซลริคเป็นพวกเซนส์ทางวิญญาณบอด ส่วน
คนอื่นๆ ถ้าไม่กลับคืนร่างที่แท้จริงก็คงไม่รู้เรื่อง”

“มีอยู่สองคนที่ไม่ท�าอย่างนั้นก็มองเห็นผี แต่ไม่สนใจ”
โรเซเลียรู้ว่าเธอหมายถึงเฟรย์กับเอรูเทีย
เฟรย์เป็นไนต์แมร์ ปีศาจไร้ร่างค่อนข้างใกล้เคียงกับ

วญิญาณ ไม่แปลกเลยถ้าเขาจะมองเหน็พวกมนั ส่วนเอรเูทีย 
แม้อยูใ่นร่างมนษุย์แต่กม็พีลงัมากพอจะไม่ปล่อยให้วญิญาณ
รอดตาไปได้

“กรณีนั้นพอเข้าใจค่ะ พวกเขาอยู่มานานเกินกว่าจะ
แตกตืน่แล้ว ถ้ายงัไม่เหน็เป็นภยักค็งไม่ลงมอือะไร” สาวงาม
ประจ�ารุ่นเอ่ยแล้วหันหลังกลับไปช่วยคนอื่นท�าความสะอาด
ห้อง

ไอรีนเขม้นมองในเงาไม้ แล้วหยิบสมุดโน้ตเล่มเล็กขึ้น
มาจดรายการหนึง่ลงไปท้ายเล่ม กลบัร้านคราวนีเ้ธอวางแผน
จะเตรียมบางสิ่งมา เธอไม่ได้เจอของถูกใจแบบนี้มานานแล้ว

หญิงสาวฮัมเพลงเด็กร้องเล่นเบาๆ อย่างอารมณ์ดี 
แล้วไปสมทบกบัคนอืน่ๆ หาของมค่ีาเผือ่ขายหาเงนิเข้าชมรม
แล้วเก็บค่านายหน้าดีกว่า
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ถ้าเป็นชมรมปกติ สมาชิกตั้งต้นคงต้องระดมพล
ท�าความสะอาดยกใหญ่อกีหลายวนั กว่าจะซ่อมหน้าต่าง ทาสี
เรยีบร้อยกค็งเป็นสปัดาห์ แล้วยงัต้องหาเครือ่งเรอืนมาใส่อกี 
กว่าจะได้เข้าใช้งานคงอีกสองสัปดาห์เป็นอย่างต�่า

แต่หากคณุอยูใ่นชมรมทีม่สีมาชกิเป็นอมนษุย์แล้วละก็
อะไรๆ มันจะเร็ว และง่ายกว่านั้นแยะ
แรกๆ ทุกคนพยายามจะท�าทุกอย่างแบบที่มนุษย์ปกติ

เขาท�ากนั แต่หลงัจากท�าไปได้สกัชัว่โมงกเ็ริม่ออกอาการเจบ็
หลงัเจบ็แขน และหนัมาใช้พลงัของตวัเองแทนเมือ่ไอรนีเสนอ
จะกางม่านพลังให้

แม่มดสาวสะบดัมอืวบูเดยีว ของทีเ่หลอืกถ็กูดดูออกไป
นอกหน้าต่าง และจัดแยกประเภทเองอย่างว่องไว อัซราเอล
แบกโต๊ะเก้าอี้เก่าออกมาท�าความสะอาดด้วยแรงมนุษย์
หมาป่า ซิโตรเนล่านั่งอยู่เฉยๆ ปล่อยให้เถาวัลย์ของเธอแยก
ขยะออกจากของใช้การได้ คนที่เหลือง่วนกับการท�าความ
สะอาดแบบใช้พลังบ้าง ไม่ใช้บ้าง

จะอย่างไรก็ตามในหน่ึงช่ัวโมงต่อมา อาคารสองชั้นก็
โล่งว่าง และสะอาด สมาชิกและประธานชมรมนอนแผ่หลา
หมดแรงอยู่กับพื้นไม้สีอ่อนขัดจนขึ้นเงาวาว

“ถึงอยากจะใช้บริการซ่อมแซมด่วนของไอรีน แต่จะมี
คนสงสัยเอา คงต้องปล่อยให้ช่างของโรงเรียนจัดการเนอะ” 
เทลก้าว่าพลางยืดแข้งขายาว

เรนฟอร์ดหันไปหาเคย์เลน ขอในส่ิงที่อสูรเพลิงไม่น่า
จะขอ

“ปล่อยไอเย็นออกมาหน่อยสิ ฉันร้อน”
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“...”
“อย่าท�าหน้าแบบนั้นสิ ถ้าอยู่ในร่างจริงไม่มีทางร้อน

เหงื่อตกหรอก แต่อยู่ในร่างแฝงมันคนละเร่ืองกัน ต่างกับ
มนุษย์ไม่เยอะหรอก”

ก็คงจริง...เคย์เลนพยักหน้าแล้วท�าตาม ไอเย็นแผ่ออก
มาวนอยู่รอบร่างสมาชิกชมรมวิจัยจอมมาร บรรเทาอาการ
เหนื่อยอ่อนให้หายเป็นปลิดทิ้ง

“สดชื่น” เฟรย์ท�าหน้าเคลิ้ม เทลก้านอนกลิ้งอย่างไม่
สมเป็นสภุาพสตร ีเอรเูทยีนิว่หน้าพลางส่งสายตาดใุห้อนัเดด
สาวที่ชายเสื้อตลบเลิกสูงจนเห็นหน้าท้องขาวเนียน

ไอรีนสูดหายใจเข้าอย่างพึงใจ พอๆ กับอัซราเอล
เซลริคเอียงคอพลางสูดอากาศเย็นสบาย อื้อหือ ดี

ขนาดนี้เขาอาจจะติดได้เลยนะเนี่ย

แล้วไอเย็นก็หายไป เมื่อเคย์เลนลดมือลงพลางบอกว่า 
“หายเหนื่อยใหม่ๆ ตากลมเย็นนานเกินไปจะไม่สบาย”

“โธ่เอ๊ย! เสยีดายชะมดั” เรนฟอร์ดบ่นเบาๆ  อซัราเอล
เองกอ็ยากจะบ่นอยูห่รอก แต่ตอนนีเ้วลากล่็วงเข้ามาใกล้เข้า
เรียนช่วงบ่ายแล้ว

“คนที่มีเรียนไปเข้าเรียนได้แล้ว ใครไม่มีเรียนอยู่เลือก
ของไว้ก่อน ตอนเย็นมาเจอกันอีกทีจะได้คุยเรื่องส�าคัญกัน 
ตกลงไหม”

ข้อเสนอนั้นมีเหตุผล สุดท้ายจึงเหลือแค่นักเรียนสาย
สามัญสองคนและสายแปรธาตุสองคนซึ่งไม่มีเรียนช่วงบ่าย 
เฟรย์ทิ้งเอกสารของชมรมไว้ให้เซลริคอ่านปึกเบ้อเร่อ ทั้งยัง
ก�าชับก�าชาให้รอรับอาจารย์ที่ปรึกษาด้วย
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“ท�าไมเราต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาล่ะ” เซลริคถามขึ้น
เทลก้าเอยีงคอ “ก.็..ให้มคีนคมุ จะได้ไม่ออกนอกลูน่อก

ทางมัง้ ปกตเิราต้องหาอาจารย์ก่อนตัง้ชมรม แต่ท่านประธาน
สุดยอดมาก แก้เอกสารเค้าโครงชมรมเสียเร่ียมอย่างกับ
วิทยานิพนธ์จนอาจารย์ปฏิเสธไม่ลง”

โรเซเลียลุกข้ึนดึงหน้าต่างบานหน่ึงที่ยังดีอยู่ปิดงับเข้า
มาพลางเอ่ยว่า “มีประชุมตั้งแต่เย็นวาน ผลสรุปคงออกมา
แล้วละ”

เซลริครับช็อกโกแลตไส้เยลลผีลไม้รวมจากเคย์เลนมา
กินชิ้นหนึ่ง ก่อนจะยิ้มแห้งๆ และบอกว่า “ใครก็ได้ ขอแค่
ไม่ใช่คนคนนั้นก็พอ...”

“รังเกียจใครคนไหนเป็นพิเศษหรือ เซลริค”
อดตีจอมมารสะดุง้สดุตวัเมือ่เสยีงทีไ่ม่อยากได้ยนิอย่าง

ที่สุดดังขึ้นจากด้านนอกอาคาร ข้างกองขวดโหลดองแฟรี่เก๊ 
มร่ีางสงูหุน่ดใีนชดุด�าตดักบัผมสแีดงเข้มของ รสัเซลล์ บลดั-
ไนต์ 

“ใครก็ได้ ขอแค่ไม่ใช่คนคนนั้นก็พอ คนคนนั้นคือคน
คนไหนกันนะ เซลริค เรมิงตัน”

แม้จะเป็นประโยคค�าถาม แต่เหมือนรัสเซลล์จะรู ้
ค�าตอบอยู่ก่อนแล้ว

โอย จะสวรรค์ นรก เทพ หรือมาร อย่าลงโทษผมไป

มากกว่านี้เลยครับ เซลริคครวญในใจ มีอาจารย์คนนี้อยู่แล้ว
จะขยับตัวท�าอะไรได้ล�าบากเป็นที่สุด

รัสเซลล์กวาดตามองห้องชมรมเร็วๆ ก่อนจะถอน
หายใจพรืด
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“เอาเถอะ ฉันก็ไม่ได้อยากเป็นไอ้ที่ปรึกษานี่หรอก ถูก
ยัดเยียดมาจนได้ แต่ช่วงนี้ฉันยุ่ง จะส่งตัวแทนมาดูชมรมให้
ก่อน”

อา...สวรรค์แท้ๆ

“ไม่ต้องเสียใจนะ หลังเดือนหน้าจะกลับมาดูแลเอง” 
เขายิ้มชั่วร้าย

โอย...นรก ไม่อยากให้เดือนหน้ามาถึงเลย

อาจารย์หนุ่มยื่นเอกสารหนีบด้วยคลิปสีทองให้เซลริค
“รายละเอยีดของอาจารย์ทีป่รกึษาชัว่คราว เป็นอาจารย์

คนใหม่ของสายอักขรวิทยา เพิ่งเข้าใหม่ก็จริงแต่ไฟแรง  
ผลงานด ีเหมอืนจะมงีานอดเิรกชอบศกึษาประวตัศิาสตร์จอม
มาร วันนี้คงยังไม่มา แต่มะรืนจะเข้า เตรียมต้อนรับเขาด้วย
แล้วกัน”

“ครับ” เซลริครับค�า 
รัสเซลล์มองหน้าเขา แล้วส่ายหน้าอย่างไม่อยากเชื่อ 

“นายนึกยังไงถึงเป็นตัวตั้งตัวตีตั้งชมรมได้”
ก็บังเอิญว่าผมเป็นจอมมารมาเกิดใหม่ง่ะ เลยต้องหา

ที่ซ่องสุมก�าลัง ตอบความจริงแบบนั้นได้ที่ไหนเล่า...
“แบบว่าคุยเพลินแล้วมันพาไปน่ะครับ” เซลริคแก้ตัว

แม้รู้ว่าไม่เนียน โรเซเลียขยับมายืนข้างเขาพร้อมยิ้มหวาน
“เลือกกันมาดีแล้วค่ะ วางใจเถอะนะคะอาจารย์”
เทลก้าบีบไหล่เซลรคิเบาๆ พลางบอกว่า “ถงึจะเป็นจอม

ห่วย แต่แบบนี้อาจจะเป็นพัฒนาการที่ดีก็ได้นะคะ”
เคย์เลนไม่ออกความเห็น แต่พยักหน้าสนับสนุน และ

หยิบกระดานด�ายาวสองฟุตครึ่งแขวนบนผนังว่างเปล่า
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รัสเซลล์พ่นลมพรืด เขามองอาคารเก่าจนสีลอกล่อน
แล้วขมวดคิ้ว

“จะตามช่างมาซ่อมให้ภายในพรุ่งนี้ ตัวโครงสร้างยังดี
อยูไ่ม่น่าเสยีเวลามาก รบีๆ เคลยีร์ขยะซะ ถ้าเจออะไรแปลกๆ 
พยายามอย่าจับด้วยมือเปล่าล่ะ”

“?”
“อย่าท�าหน้าเป็นลิงงงได้ไหมเซลริค ที่ น่ีเคยเป็น

ทีท่�าการของชมรมพลิกึพลิัน่ทีส่ดุในวทิยาลยัฟอร์นเบร์ิก ฉนั
ไม่อยากให้พวกนายเจ็บตัวจากมรดกไม่พึงประสงค์”

รัสเซลล์เอ่ยทิ้งท้าย ก่อนเดินจากไป ชายเส้ือโค้ตด�า
ปลวิตามจงัหวะหมนุตวั เหน็อาวธุสเีงนิคมปลาบพบัเกบ็ซ่อน
ไว้ด้านหลังเสื้อ

เทลก้าผิวปากเสียงแหลม “นอกจากดาบ เขาใช้เคียว
กับโซ่ด้วย คงเป็นคู่ต่อสู้ที่สนุกมากเลยนะ”

“ถ้าเขาไม่เจื๋อนเราทิ้งซะก่อนน่ะนะ” เซลริคเอ่ยเสียง
ฝืด โดยส่วนตัวเขาคิดว่าหากสู้กันจริงจัง รัสเซลล์น่าจะซัด
เขานอนตายตั้งแต่สามวินาทีแรก อาจารย์คนนั้นเกลียดเขา
จริงๆ นั่นแหละ

คดิพลางจอมห่วยประจ�ารุน่กเ็ปิดเอกสารดรูายละเอยีด
ของอาจารย์ที่ปรึกษาชั่วคราวไปพลาง

ภาพถ่ายบนเอกสารเป็นสิ่งแรกที่สะดุดตาทุกคน ชาย
หนุม่ในภาพอายคุงประมาณยีส่บิปลายๆ หน้าอ่อนใส คิว้บาง
สั้น ดวงตาเรียวเล็กจนแทบเป็นเส้นเห็นว่าตาสีเขียวอมฟ้า 
เส้นผมสีส้มอมแดงยาวสลวยตัดเป็นทรงชี้ๆ เล็กน้อยด้าน
หน้า ด้านหลังรวบไว้เรียบร้อยด้วยริบบิ้นสีด�าเข้ากับเสื้อผ้าที่
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เหมือนหลุดออกมาจากนิยายโรแมนติก 
เขาสวมดบัเบิลสทูตดัเยบ็หรเูลศิ เสือ้เชิต้ไหม และเนกไท 

สงีาช้างติดเขม็กลดัอญัมณสีเีขยีว น่าแปลกทีบ่นไหล่มตีุก๊ตา
ขนฟูกลมๆ สีชมพูจางๆ หูเล็กๆ แยกไม่ออกว่าเป็นหนูขาว
หรือค้างคาว แต่มีปีกก็คงเป็นค้างคาวแหละ

“กาเซียร์ อีนิกม่า” เซลริคอ่านชื่อนั้นเบาๆ และรู้สึก
เหมือนมีลมวูบหนึ่งพัดปะทะเข้าหน้า แต่บางทีเขาคงคิดไป
เอง

“มาวนัมะรนื...ไหนดซูว่ิาแพ้อาหารอะไรไหม แพ้อาหาร
ทะเล โอเค งั้นเราสั่งพวกที่ไม่มีของทะเลแล้วกันนะ” เทลก้า
ยื่นหน้าอ่านเร็วๆ

เคย์เลนพยักหน้า เขาหยิบสมุดโน้ตปกสีเทาเล่มหนึ่ง
มาจากไหนก็ไม่รู้ และเริ่มจดรายการข้าวของที่ขาดหายไป

บนสุดของลิสต์เหนือบรรทัดที่เขียนว่า ม้ืออาหาร

ต้อนรับ ห้ามใช้อาหารทะเล มีค�าว่า ตู้เย็น เขียนไว้ด้วย
ลายมือบรรจงน่าอ่าน

เมื่อนึกถึงลายมือ โรเซเลียจึงนึกได้ว่าเธอยังไม่ได้ถาม
ความคืบหน้าเรื่องส�าคัญอีกอย่าง “ผลจับไม้ส้ันไม้ยาวชิง 
ต�าแหน่งเลขาฯ เป็นยังไงบ้าง”

ปีศาจหิมะตอบว่า “ผมได้ไม้สั้น เป็นเลขาฯ”
เขาหยบิสมดุอกีเล่ม (ปกสนี�้าเงนิ) ออกมาจากกระเป๋า

นักเรียน แล้วใช้ปากกาสีทองที่ค้นเจอในกล่องเคร่ืองเขียน
ไม่มีเจ้าของเขียนลงไปว่า บัญชีทรัพย์สินชมรมวิจัยจอมมาร

“ชอบของอะไร จะเก็บไว้ก็มาลงบัญชีกันครับ ถ้าหาย
จะได้ตามเจอ” เขาพูดยิ้มๆ ก่อนจะเขียนวลี รายการของที่
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ต้องการ ลงไปบนสมุดปกสีเทา
รอบคอบดีจริงๆ เซลริคคิดพลางกระโจนออกไปรื้อ 

ข้าวของที่โยนไว้ข้างนอก เขาคิดว่าจะเก็บหีบบรรจุไพ่ทาโรต์
สิบสองชุดเอาไว้ ตุ๊กตาทับกระดาษรูปมังกรก็สวยไม่หยอก 
นาฬิกาทรายเรือนใหญ่ก็ดูใช้ได้

เขาท�าหน้าแหยะเมื่อเทลก้าหยิบหัวกะโหลกแก้วที่เขา
ไม่ชอบขึ้นมาส�ารวจอย่างพอใจ เธอเดินตรงไปหาชั้นวางยา
สารพัดประโยชน์ และจ้องมันอยู่นานราวกับพิจารณาว่าถ้า
โยนยาหมดอายุในนี้ทิ้งให้หมดแล้วเอาของใหม่มาใส่จะเวิร์ก
ไหม

โรเซเลยีต่างจากคนอืน่ เธอไม่ค่อยอยากได้อะไรเท่าไร
นัก แต่หลังจากส�ารวจสองสามรอบ เธอก็เก็บชุดหน้ากาก
แสดงละครเวทีกับลังอุปกรณ์การแสดงไว้ แม้ภายนอกจะ 
ดูเหมือนขยะ แต่สภาพของข้างในทั้งเสื้อผ้า รองเท้า จนถึง
วิกผมยังดีเหมือนใหม่

เซลรคิไม่แน่ใจว่าจะเกบ็ไว้ท�าไม แต่โรสบอกเขาว่า “สกั
วันหนึ่งเราอาจจะดีใจที่มีมัน”

อืม วันไหนล่ะ...น่าสงสัยจัง เซลริคคิดตาม และหันไป
ดเูคย์เลนท่ีเริม่แยกเครือ่งแก้วกบัเครือ่งกระเบือ้งออกจากกนั  
เขาไม่สนของแตกหัก แต่เก็บของสภาพดีไว้โดยไม่ลงบัญชี

“นายจะเอาของพวกนี้ไปท�าอะไรน่ะเคย์เลน”
ปีศาจหิมะนึกถึงแม่มดสาว แล้วตอบตามที่เธอสั่งไว้ว่า 

“แม่มดบอกผมว่า อยากได้อะไรเก็บไว้ ที่เหลือคัดแยก
ประเภทตามสภาพกับราคา แล้วเอาไปขายหาทุนเข้าชมรม”

“ว้าว! อย่างนี้เราก็รวยน่ะสิ” เซลริคตาวาว
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“เจ๋งเนอะ มาช่วยกันหาสมบัติเถอะ เซลริค” เทลก้า 
ตาวาวระยิบระยับ วิญญาณนักผจญภัยพลุ่งพล่าน

“เอาเลย!”
โรเซเลียปล่อยให้เพื่อนคนอื่นหาสมบัติไป ตัวเธอเดิน

ขึ้นไปบนชั้นสองส�ารวจหาร่องรอยของวิญญาณหลอนที่สิง 
ในอาคารหลังนี้ ไม่ผิดแน่ มันหนีไปแล้ว คงตกใจกับกลิ่น
อมนุษย์หลายพันธุ์จนไม่กล้ากลับเข้ามา

จะว่าไปเธอกเ็หน็แล้วว่าวญิญาณนัน้ไม่อนัตราย ขอแค่
ไม่กลบัมาท�าของพงัเสยีหาย หรอืท�าใครบาดเจบ็เป็นอนัใช้ได้ 
แต่ท่าทางแม่มดถกูใจมนัขนาดนัน้ เธอกไ็ม่คดิหรอกว่ามนัจะ
มีโอกาสท�าร้ายใคร

อดตีราชนิปีีศาจมองใบหน้ายิม้แย้มของเซลรคิขณะคุย้
หม้อต้มยาโบราณท�าด้วยเงนิแท้แต่ด�าป๋ีตามสภาพขึน้มาจาก
กองข้าวของ เทลก้าชูมันข้ึนกลางอากาศราวกับน่ันเป็นของ
ล�้าค่า แล้วทั้งคู่ก็ตบมือกันเพียะอย่างถูกคอ

เซลริคมองขึ้นมาที่หน้าต่างพลางชูตะเกียงทองเหลือง
ลวดลายสวยให้เธอดู

“โรส! เธอว่าในนี้จะมีจินนี่ไหม”
เธอยิม้ รูด้ว่ีานัน่เป็นแค่ของเลยีนแบบโบราณวตัถ ุไม่มี

การลงคาถาอะไรไว้ กระนั้นเธอก็ตอบไปว่า
“ลองถูดูสิ”

เสยีงหวัเราะด�าเนนิไปจนตลอดบ่าย ตกเยน็อซัราเอล
กบัคนอืน่ๆ กท็ยอยมารวมตวัทีห้่องชมรม แต่ละคนเลอืกของ
เข้าชมรมตามใจชอบ ทีเ่หลอืไอรนีรบัปากว่าจะเอาไปขายเอา
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เงินเข้าชมรมให้หมด
“ยันต์สาปแช่งชุดนี้หายากมาก ต้องขายได้ราคาแน่”
เฟรย์มองเธอ ก่อนจะเลียบๆ เคียงๆ ถามว่า “จะคิด

ค่านายหน้าไหม”
“หกเปอร์เซ็นต์” เธอตอบทันใด “เล็กน้อยมากส�าหรับ

เรื่องยุ่งยาก”
ทกุคนตดัสนิใจเงยีบ แน่นอนว่าไม่มใีครอยากเถยีงเรือ่ง

ธุรกิจกับแม่ค้ามนตรา
หากสงสัยว่าห้องชมรมวิจัยจอมมารเป็นอย่างไร ให้

หลับตาลงนึกถึงอาคารรูปส่ีเหล่ียมคางหมู ที่มีด้านขวาของ
อาคารเอียงหกสิบองศาด้านหนึ่ง อีกสามด้านเชื่อมต่อด้วย
ก�าแพงตรง

ประตทูางเข้าอาคารอยูท่างด้านซ้ายมอื เข้าไปปุบ๊จะพบ
ห้องโถงกว้างพอที่นักเรียนสิบคนจะนั่งได้สบายๆ แม้จะวาง
โต๊ะเก้าอี้ และตู้หนังสือลงไปแล้ว ห้องด้านหลังที่มีประตูตรง
กับประตูชมรมพาไปสู่ห้องแล็บทดลองเล็กๆ ที่พอหลอก 
ตัวเองได้ว่าเป็นห้องครัวจากเคาน์เตอร์และพื้นปูกระเบื้อง 
สีเทาขาว

ห้องด้านขวามือของห้องโถง ตรงต�าแหน่งที่เป็นมุม
แหลมคอืห้องน�า้ท่ียงัใช้การได้ แม้สขุภณัฑ์จะเป็นสชีมพตูุน่ๆ 
แต่มีพร้อมพรักทั้งอ่างล้างหน้า ราวแขวนเสื้อผ้า อ่างอาบน�้า 
และฝักบัว

ชั้นสองมีแค่สองห้อง คือ ห้องโถงโล่งโจ้ง กับห้องเล็กๆ 
ทางขวามือที่เป็นห้องมุมแหลม ห้องแรกไม่มีอะไรก็จริง แต่
ห้องที่สองยังมีร่องรอยวงเวทเขียนด้วยหมึกลบไม่ออกที่พื้น  
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หน้าต่างแต่ละบานบ้างพังยับ กระจกแตก บานพับห้อยร่อง
แร่ง บ้างก็ยังดีอยู่ หากได้รับการเช็ดถูลงน�้ามันสักนิดก็คง
เหมือนใหม่

ขณะนี้สมาชิกชมรมวิจัยจอมมารทุกคนยืนบ้างนั่งบ้าง
ตามอธัยาศยัอยูใ่นห้องโถงชัน้แรกทีไ่ด้รบัการปกป้องจากเขต
อาคมของไอรีน

อัซราเอลยืนอยู่หน้ากระดานด�า เขากระแอมเบาๆ 
พลางใช้ชอล์กในมือเคาะบนกระดาน

“จุดประสงค์ของชมรมจอมมาร คือนาย เซลริค”
อดีตจอมมารสะดุ้งโหยง
ดวงตาสีอ่อนหลังแว่นกรอบเหลี่ยมของอัซราเอลฉาย

แวววาววบั และท�าให้ขนคอตัง้ชนัเมือ่สบตาเข้า ตอนนีเ้ขาอยู่
ในภาวะท่ีเลอืดมนษุย์หมาป่าถกูปลกุขึน้มาเลก็น้อย แม้จะยงั
คงมีสติเยือกเย็นแต่ก็พับความสุภาพเก็บลงหีบไปแล้ว

“นายเป็นเจ้านายของพวกเรา เรามอบค�าสาบานไปแล้ว 
ยังไงความจริงข้อนี้ก็ไม่เปล่ียน แต่เพราะว่านายต่ืนข้ึนแล้ว 
และตอนนีพ้วกนกัล่าแต่ละกลุม่กค็งก�าลงัประชมุลบัร่างแผน
ตามหาและฆ่านายอยู ่ดงันัน้ถ้านายป้อแป้อ่อนแอไม่ต่างจาก
มนุษย์ธรรมดาแบบนี้ นายอยู่ไม่ยืดแน่”

“ที่จริงคือ แย่กว่าเพราะค�าสาป...” เรนฟอร์ดเสริม
ประธานนักเรียนพยักหน้ารับอย่างไม่เต็มใจ แต่เจ้าลิง

หัวแดงพูดถูก
“ใช่ เพราะค�าสาป นายมเีราเป็นลกูน้อง เราต้องปกป้อง

นายอยูแ่ล้ว แต่กค็งไม่ได้อยูก่บันายยีส่บิสีช่ัว่โมง ดงันัน้คงจะ
ดีกว่าหากนายเรียนรู้วิธีปกป้องตัวเองได้บ้าง ชมรมน้ีตั้งมา
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เพื่อเหตุนี้โดยเฉพาะ เพื่อศึกษา และฝึกให้นายรอดชีวิต”
เซลริคมองมนุษย์หมาป่าหนุ่มกับอมนุษย์ที่เหลือ เขา

ไม่ได้ช่วยเพื่อหวังจะได้รับการตอบแทนที่ทุ่มเทขนาดนี้เลย 
ทว่าลึกลงไปแล้วกลับรู้สึกอุ่นใจเล็กๆ

โรเซเลียมองเขาด้วยสายตาที่บอกชัดว่า เธอจะไม่มีวัน
ทิ้งเขา ต่อให้เกิดอะไรขึ้น เธอจะไม่ทิ้งเขา

อดตีจอมมารคลีย่ิม้บางๆ ให้อซัราเอลกบัคนอืน่ๆ ก่อน
จะค้อมศีรษะลงต�่า

จอมมารตนอืน่ๆ อาจมองเหน็ว่าการก้มศรีษะให้ลกูน้อง
เป็นเรื่องน่าอับอาย แต่ส�าหรับเซลริค น่ีคือการแสดงความ
ขอบคุณ และการขอร้องเพื่อน

“ผมอาจท�าได้ไม่ดี แต่ก็จะพยายามเต็มที่ ขอบคุณ 
ทุกคนมากนะครับ”

ไม่อยากตาย ก็ต้องสู้...

และส�าหรับเขา แค่ไม่อยากตายยังไม่พอ เขาอยากจะ
มีพลังพอที่จะปกป้องคนส�าคัญด้วย ทั้งโรเซเลียและคนอื่นๆ

แววตาในดวงตากลมโตของเซลริคเปลี่ยนไปเล็กน้อย
เมื่อเขามองตรงไปที่อัซราเอลอีกครั้ง

“จะฝึกอะไรก็ว่ามาได้เลยครับ”
เลือดมนุษย์หมาป่าในร่างอัซราเอลตอบสนองกับ

สายตาใจสู้เช่นนั้น หมาป่าของเขาชอบเซลริค แม้ส่วนที่เป็น
มนุษย์จะยังไม่ยอมรับนัก แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า ความตรงไป
ตรงมาและเดด็ขาดนัน้ เป็นเสน่ห์ส�าคญัทีท่�าให้เขาเลอืกทีจ่ะ
ช่วยเซลริคมากกว่าปล่อยให้ตาย

อัซราเอลเคาะกระดานเบาๆ อีกครั้ง ก่อนจะขีดชอล์ก
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ลงบนกระดาน
“ฉันกับเอรูเทีย...”
“แล้วก็ฉันด้วย” เรนฟอร์ดขมวดคิ้ว ทีแรกเขาอยากจะ

เป็นคนอธิบายเอง แต่ดันเป่ายิ้งฉุบแพ้เลยจ�าใจต้องยอมเป็น
ผู้ฟังที่ดี แต่การละเลยชื่อเขาที่อุตส่าห์เสียสมองช่วยคิดนั้น
ให้อภัยไม่ได้

“โอเค แล้วกน็ายด้วย” อซัราเอลแทบจะต้องกดัฟันพดู 
“เราลองคิดดูแล้วว่าจะเริ่มฝึกเซลริคยังไงดี ต้องขอโทษด้วย
ที่เก็บไปคิดกันเองโดยยังไม่ได้ปรึกษาคนอื่น แต่เบื้องต้น
อยากจะลองเสนอแผนนี้ดูก่อน ชอบไม่ชอบค่อยว่ากันอีกที”

เทลก้า เคย์เลน ไอรีน เฟรย์ ซิโตรเนล่านั่งฟังอย่าง
สนใจ แม้เซลริคจะใจตุ้มๆ ต่อมๆ แต่ก็นั่งลุ้น โรเซเลียเยือก
เยน็กว่าใครเพือ่น เธอรอได้ หากพวกเขาเสนอสิง่ทีน่่าฟัง ค�า
ชี้แนะเบื้องต้นและการฝึกฝนจากเธออาจจะรอไว้ก่อนได้

ที่ผ่านมาเธอพยายามฝึกเขาตามล�าพัง บางคราวเธอ
ประสบความส�าเร็จ บางคราวเธอล้มเหลว แต่สุดท้ายเธอก็
ไม่เคยรักษาชีวิตเซลริคไว้ได้สักครั้ง บางทีอาจจะถึงเวลา
เปลีย่นวธิแีล้ว ให้เซลรคิได้รบัการฝึกจากคนอืน่ก่อน และเธอ
จะรอเป็นด่านสุดท้าย

ถงึจะเป็นเซลรคิ...ไม่ส ิเพราะว่าเป็นเซลรคิ แม้เป็นแค่
การฝึก เธอก็ไม่คิดจะยอมอ่อนข้อให้ ถ้าเขาเอาชนะเธอ 
ไม่ได้ ก็ลืมเรื่องชนะศัตรูคนอื่นไปได้เลย

แม้จะรักเขา เธอก็ยังไม่ยอมปล่อยให้เขาออกจากการ
ปกป้องของเธอ จนกว่าเขาจะพสิจูน์ได้ว่าแขง็แกร่งพอจะก้าว
ข้ามเธอไปได้
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เหมือนที่เมื่อแสนนานมาแล้วเขาท�าได้ เมื่อตอนท่ีเขา
เคยเป็นเวอร์ซัส ไลเซน และสยายปีกที่หกส�าเร็จ

เธอคอืบททดสอบสดุท้าย และจะยงัไม่บอกใครจนกว่า
เวลาจะมาถึง

การปกป้องใครสกัคนทีด่ทีีส่ดุคอื การสอนให้เขาให้รูจ้กั
ปกป้องตัวเอง

โรเซเลียเชื่อเช่นนั้น เซลริคจะไม่เพียงแข็งแกร่งเพราะ
มลีกูน้องเป็นเกราะก�าบงั เขาควรจะแขง็แกร่งด้วยตวัของเขา
เอง

เสียงชอล์กครูดเนื้อกระดานดังขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ช้า
บนกระดานด�าก็ปรากฏข้อความเรียงกันทั้งสิ้นห้าข้อ

ข้อหนึ่ง รู้จักตัวเอง
ข้อสอง ร่างกายต้องฟิต 
ข้อสาม ความรู้ต้องพร้อม 
ข้อสี่  ใช้เวทมนตร์ต่อสู้ให้ได้
ข้อห้า ไม่มีเวทมนตร์ก็ต้องสู้ให้ได้
“รู้จักตัวเอง” อัซราเอลกระแอมเบาๆ “ข้อมูลเกี่ยวกับ

ทรราชไร้พ่ายในต�าราเรียนอย่างเดียวยังไม่พอ นายต้องรู้ลึก
กว่านั้น รู้ว่าท�าอะไรได้บ้าง เคยมีเร่ืองกับใคร มีพันธมิตร
ที่ไหน และเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดที่พวกเขาจะไม่แว้งกัด
นาย ตรงส่วนนีฉ้นัจะเป็นคนสอนนายเอง และผมจะดใีจมาก
ถ้าคุณจะร่วมช่วยตรงนี้ด้วยครับ โรเซเลีย”

แม้จะปลุกเลือดหมาป่าขึ้นมา ท่านประธานก็ยังสุภาพ
กับโรเซเลียได้อย่างน่าประหลาด

หญิงสาวพยักหน้ารับ “ยินดีค่ะ ฉันมองเห็นอดีตพวก
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นั้น ฉันช่วยได้แน่”
เรนฟอร์ดรับช่วงต่อจากอัซราเอลตามที่นัดแนะกันมา

ทันที
“ข้อสอง ร่างกายต้องฟิต นายต้องเข้าคอร์สฝึกพิเศษ 

ฝึกร่างกายให้ชนิและคล่องตวัในการต่อสูห้ลบหลกี นายต้อง
เร็วและแกร่ง แม้จะตัวเล็กแต่ก็มีวิธีที่นายจะเอาชนะความ
ต่างของพละก�าลังได้ ส�าคัญที่สุดคือ นายต้องมีร่างกายแข็ง
แรงและสขุภาพด ีฉนัจะรบัผดิชอบข้อนีเ้อง ถ้าใครคดิว่าช่วย
ได้ก็ยินดีต้อนรับ”

ซิโตรเนล่าชูมือขึ้นอย่างอายๆ “ฉันจะช่วยดูให้อีกแรง
ค่ะ”

“ขอบคุณครับ” เรนฟอร์ดส่งยิ้มให้ภูตพฤกษา เวลา
พดูจาสภุาพและยิม้ดีๆ  หน้าตาหล่อเหลากพ็ลอยทวเีสน่ห์ขึน้
ไปด้วย แต่ก็นะ...หน้าแบบนั้นอยู่ไม่ถึงสามนาทีดีหรอกถ้า
มีอัซราเอลอยู่ใกล้ๆ

“ความรู้ต้องพร้อม” เอรูเทียมองข้อสาม “ข้อนี้อาจจะ
ต้องผสมโรงช่วยกนั เซลรคิและพวกเราทกุคนด้วย เราจ�าเป็น
ต้องรู้ว่าใครเป็นศัตรูของเรา มิตรของเรา มีพลังอะไรบ้าง 
อาณาเขตอยู่ตรงไหน ตลอดจนวิธีรับมือ และการหาข้อมูล
ในการเจรจา”

เฟรย์ยกมือขึ้นอาสา “ฉันขอเป็นตัวยืนแล้วกัน สาขา
อักขรวิทยาต้องศึกษาเอกสารเก่าแก่และปูมต�านานมากมาย 
ฉันหาข่าวสะดวกอยู่แล้ว”

“ผมช่วย” เคย์เลนอาสาอกีคน เขาช่วยเซลรคิในข้ออืน่
ไม่ได้ แต่เรื่องนี้เขามั่นใจพอสมควร เขาสนใจเรื่องของโลก
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ภายนอกมากมายตัง้แต่ออกจากภเูขาหมิะมาทีน่ี ่และบงัเอญิ
รู้จักกับแหล่งข้อมูลชั้นเลิศที่พูดเก่งสุดยอดอยู่คนหนึ่ง

ท่าทางเรียบๆ ของปีศาจหิมะท�าให้คนอื่นเชื่อว่าเขาคิด
มาดแีล้วก่อนอาสา ความสนใจจงึพุง่ไปทีแ่ผนการฝึกจอมมาร
ขั้นต่อไป

“ใช้เวทมนตร์ต่อสู้ให้ได้” ไอรีนอ่านตามแล้วยิ้ม แม้
สหีน้าจะยงัดงู่วงงนุเหมอืนปกต ิแต่ประกายในดวงตาบอกชดั
ว่าเธอสนใจมาก “ข้อนี้ยังไงก็ต้องฉันอยู่แล้ว จะสอนพื้นฐาน
ทฤษฎีตลอดจนอย่างอื่นที่จ�าเป็นให้”

เทลก้ายิ้มกว้างให้กับข้อสุดท้าย “ไม่มีเวทมนตร์ก็ต้อง
สู้ให้ได้ ข้อน้ีคงไม่พ้นใครกต็ามทีม่ปีระสบการณ์ต่อสูโ้ดยไม่ใช้ 
เวทมนตร์สินะ จองได้ไหม”

เอรูเทียยิ้มบางๆ “ที่จริงข้อห้าเป็นความรับผิดชอบของ
ผม ถ้าเทลก้าชอบจะยกให้ก็ได้”

“ไม่ต้องๆ ช่วยกันนี่แหละ น่าสนุกจัง”
เซลริคอยากยิ้ม แต่รู้สึกรอยยิ้มติดขัดชอบกล เขายังมี

ค�าสาปติดตวัอยู ่ถงึทกุคนจะพยายามสอนไป ความพยายาม
อาจจะเสียเปล่าหมดสิ้น

มอืนุม่นิม่ของโรเซเลยีวางลงบนไหล่เขา เธอมองเหมอืน
เดาได้ว่าเขาคิดอะไรอยู่และกล่าวว่า

“หากปลดผนึก นายจะท�าได้ เชื่อฉันสิ ทุกครั้งที่ปลด
ผนึก นายจะคงสภาพได้นานข้ึน จ�าได้ไหม ย่ิงใช้พลังยิ่ง
แข็งแกร่ง”

“จ�าได้สิ” 
รวมถงึเรือ่งทีย่ิง่ใช้กจ็ะยิง่ทิง้ความเป็นมนษุย์ไว้ข้างหลงั
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ด้วย...
เรือ่งนีย้งัรบกวนใจเซลรคิมากกว่าทีค่นอืน่จะเดาได้ เขา

อยากพุ่งออกไปข้างหน้า คว้าโอกาสที่ทุกคนมอบให้อย่าง
ปราศจากความลังเล

แต่ยิง่เขาเป็นมนษุย์น้อยลงเท่าไร ยิง่ก้าวไปใกล้การเป็น
จอมมารมากเท่าไร

เขาก็เป็นปีศาจมากขึ้นเท่านั้น 
แม้จะถกูดงึความรูใ้นหวัหายไปบางครัง้ แต่ ณ วนิาทนีี้ 

เขาจ�าได้ดี ปีศาจด�าเนินชีวิตด้วยอารมณ์และสัญชาตญาณ
เป็นหลัก

พวกเขามีสัญชาตญาณในการเอาชีวิตรอดสูงมาก สูง
จนกระทั่งการพรากชีวิตอื่นเป็นเรื่องธรรมดา

แม้ร่วมสายเลือดก็ฆ่าได้ แม้เป็นลูกในไส้ก็ฆ่าได้ แม้ 
ผู้ให้ก�าเนิดก็ไม่ละเว้น

ถ้าวันหนึ่ง เขากลายเป็นสิ่งมีชีวิตแบบนั้นจริง 
ถึงตอนนั้น...
พ่อแม่จะเห็นเขาเป็นอย่างไร และเขาจะเห็นพ่อกับแม่

เป็นอย่างไร ยังเป็นพ่อแม่ที่เขารัก พ่อแม่ที่คอยปกป้องเขา 
หรือเขาจะเห็นพ่อแม่เป็นแค่มนุษย์ ขณะที่พวกท่านมองเขา
ด้วยสายตาชงิชงัเหมอืนทีเ่ขาเคยเหน็จากปูย่่าเมือ่ยงัเดก็มาก

แม้ปู่กับย่าจะเสียไปแล้ว ภาพดวงตาที่แทบมอดไหม้
ด้วยเพลงิแห่งความชงิชงั หวาดกลวัจนแทบเป็นความบ้าคลัง่
ยงัประทบัแน่นในใจเซลรคิเหมอืนแผลเป็นทีไ่ม่มวีนัเลอืนหาย

พ่อแม่...อาจจะมองเขาแบบนั้น
ความกลัวลึกๆ เกาะกินในใจเซลริค เขารอดมาได้ถึง
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ทุกวันนี้เพราะโรสและพ่อกับแม่ เขารู้ดีว่าตัวเองคงใจสลาย
หากเพลงิแห่งความชงิชงันัน้ปะทขุึน้ในดวงตาของผูใ้ห้ก�าเนดิ
เขา

และยิง่รูส้กึเลวร้ายกว่านัน้หลายเท่าพนัทว ีหากเขาพลัง้
มือท�าร้ายพวกท่าน

เขาจะกลายเป็นจอมมารเพือ่ท�าลายค�าสาป เพือ่ปกป้อง
เพื่อน แต่ถึงตอนนั้น...

เขาจะยังเป็นตัวของเขาเองอยู่หรือเปล่า
จะยังเป็นเซลริค เรมิงตัน หรือเป็นอย่างอื่น
“เซลริค” เสียงโรเซเลียดึงเขาออกมาจากภวังค์
“หือ”
“นายไม่ได้ฟังฉันเลย” อัซราเอลกอดอก
“เอ่อ ขอโทษนะ เหม่อไปหน่อย พูดอีกทีได้ไหม”
ประธานนักเรียนเสยเส้นผมที่คอยแต่จะตกลงมาจาก

หน้าผาก แล้วเอ่ยเสียงดังฟังชัดเป็นครั้งที่สองว่า “ฉันอยาก
เห็นนายในสภาพปลดผนึกอีกครั้ง เรามีเวลาไม่มาก เพราะ
ฉะนั้นฉันถึงขอให้นายมาที่นี่อีกครั้ง คืนนี้สี่ทุ่ม ฉันจะไปรับ 
ส่วนโรเซเลีย...”

“ฉันจะมารอที่นี่ ตามเวลานัด” สาวงามประจ�ารุ่นตอบ 
“ตกลงตามน้ี ใครอยากมาฉันไม่ห้าม แต่ขอให้ระวัง

รักษาความลับเป็นล�าดับแรก เราไม่รู้ว่าพวกนักล่ามาถึงท่ีนี่
หรือยัง ประมาทไม่ได้เด็ดขาด”

ทุกคนขานรับแข็งขัน มีเพียงเซลริคที่รู้สึกไม่สบายใจ 
ตอนนั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงจากเบื้องลึกในใจ

“นายไม่ต้องกลัวหรอก เรื่องพรรค์นั้นจะไม่เกิดขึ้น 
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เด็ดขาด  ถึงเวลาคุยกันแล้วละ เซลริค”

“ชาโดว์” เซลริคร้องเรียกเงาของเขาในใจ น่าแปลกที่
เขารู้สกึได้ถงึวงแขนทีโ่อบรอบคอเขาเบาๆ มนัมอีณุหภมู ิและ
สัมผัสปลอบโยน เหมือนผู้ใหญ่ปลอบเด็กที่ก�าลังตื่นกลัว

ก้อนความกลวัทีข่มวดจนแทบเป็นปมค่อยๆ คลายออก 
ช้าๆ

น�้าหนักอ้อมแขนล่องหนของชาโดว์หายไป พร้อมประ-
โยคทิ้งท้ายสั้นๆ

“ใจเยน็ๆ ก่อนสีทุ่ม่ ขอแค่นายงบีสกันดิ เราจะได้เจอกนั

แน่นอน”
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– Demon King’s Legacy –

หลงักนิข้าวเยน็เสรจ็ เซลรคิรบีปลกีตวัไปอาบน�า้ก่อน
ใครเพือ่นเหมอืนเคย เขาท�าแบบนีม้าตัง้แต่ปีหนึง่ และยงัไม่มี
ใครติดใจสงสัยเรื่องปานบนหลังสักครั้ง

เซลริคออกมาจากห้องอาบน�้าที่เรียงกันเป็นแถวยาว 
แต่ละห้องสร้างด้วยกระจกฝ้า เหมาะเหมง็ส�าหรบัการอาบน�า้
โดยไม่มีใครรบกวน เขาดึงชุดนอนออกจากถุงผ้า พอเห็นชุด
เด็กหนุ่มก็ถอนหายใจเนือยๆ

คณุแม่ผูค้ลัง่ของน่ารกั ยดัเยยีดเอาชดุนอนลายหน่อม-
แน้มมาให้เขาสวมนอนตลอดปี วนันีช้ดุนอนทัง้เสือ้ทัง้กางเกง
แขนยาวเป็นลายทางสีแดง บนกระเป๋าเส้ือมีหน้าหมีกับลูก
เจี๊ยบนอนเอกเขนกบนพรม

เซลรคิรกัแม่เกนิกว่าจะขดัใจจงึยอมใส่ชดุนอนสมตวัแต่
ไม่สมวยัเรือ่ยมา ถงึยงัไงเขากไ็ม่ใส่ชดุนอนออกไปเดนิท่อมๆ 
นอกหอพกัอยูแ่ล้ว ไม่ต้องกลวัโดนล้อ เพราะเพือ่นในหอกใ็ช่
ว่าจะสวมอะไรน่ามองกันเท่าไร

เคย์เลนสวมแต่ชุดนอนสีขาว ด�า เทา น�้าเงินเรียบๆ 
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เน้นใช้งานมากกว่าแฟช่ัน ผิดกับห้องตรงข้ามที่สติไม่ค่อยดี 
ชอบใส่เสื้อฮาวายลายดอกชบาสีแสบตานอน แต่ก็นับว่ายัง 
ดกีว่ารุน่พีส่ายต่อสูห้้องสดุทางเดนิชัน้สอง ทีบ่อกว่าใส่เสือ้ผ้า
แล้วนอนไม่หลับ ต้องนอนเปลือย เป็นภาพบาดตารูมเมต 
รุ่นพี่จากสายอักขรวิทยาที่แสนเรียบร้อยไปทุกคืนตลอดปี ที่
แย่กค็อื นายชเีปลอืยนัน่เป็นโรคเดนิละเมอ พวกเดก็เข้าใหม่
เพิ่งย้ายมา ยังไม่รู้เรื่องเจอเข้าจึงร้องกร๊ีดกร๊าดสลบเหมือด
กับภาพอุจาดทุกต้นเทอม

อดีตจอมมารเปิดประตูเข้าไปในห้อง เคย์เลนกลับมา
แล้ว ก�าลังนั่งอ่านต�ารา แปรธาตุ : ยาวิเศษ คุณก็ท�าได้  

เซลริคเดินผ่านเขา ตรงไปที่เตียงตัวเอง เคย์เลนอ่านหนังสือ
แล้วจะลืมโลกไปชั่วคราว ต่อให้หอระเบิดก็คงไม่รู้ตัว

เมื่อกลับมาที่วิทยาลัยฟอร์นเบิร์ก การไปมาหาสู่กับ 
โรเซเลียก็เป็นเรื่องยากข้ึนกว่าตอนอยู่ในเรือบิน อาคาร 
หอพกัของฟอร์นเบิร์กตัง้รวมกนัอยูด้่านหลงัโซนอาคารเรยีน 
คั่นกลางด้วยสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่พวกนักดนตรีสมัคร
เล่นชอบเปิดวงบรรเลงกันตอนค�่าวันศุกร์

หอพักในวิทยาลัยฟอร์นเบิร์กมีสามกลุ่มอาคาร แต่ละ
กลุ่มแบ่งเป็นสี่ส่วน หากมองจากมุมสูงจะเห็นเป็นรูปคล้าย
เครื่องหมายบวกที่มีแค่สามขา ซ้าย ขวา และหลัง แต่ไม่มี
แฉกข้างหน้า ตรงใจกลางมีวงกลมใหญ่ๆ

วงกลมใหญ่นั้นคือห้องโถงกลางของหอพักในวิทยาลัย
ฟอร์นเบร์ิก เป็นศนูย์รวมร้านค้าสหกรณ์และโรงอาหารทีเ่ปิด
เฉพาะมื้อเช้ากับมื้อค�่า มีห้องอ่านหนังสือ ห้องประชุมย่อย 
และหอประชมุกลางส�าหรบักจิกรรมหอพกัต่างๆ ไล่ขึน้ไปเป็น
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วงกลมซ้อนกันหกชั้น และมีเสาโค้งขึ้นไปถึงยอดโดมที่
กระเบื้องเปลี่ยนสีตามสภาพอากาศได้อย่างน่ามหัศจรรย์

แฉกทีย่ืน่ออกไปด้านหลงัโถงกลางคอืหอพกัอาจารย์สงู
สี่ชั้น ต้องห้ามส�าหรับนักเรียนทุกคน จึงลือกันว่าข้างในนั้น
สุดหรู ฟู่ฟ่าราวกับวัง แถมยังมีห้องอาหารส่วนตัวที่เสิร์ฟ
อาหารระดับภัตตาคารให้คณาจารย์กินทุกเย็น

ส่วนอาคารสีเ่หลีย่มสงูห้าชัน้ทีก่ระหนาบโถงกลางซ้าย
ขวา คือหอพักหญิงและหอพักชาย

แน่นอนว่ามกีฎคลาสสกิ ห้ามขึน้หอเพือ่นต่างเพศ หาก
จะพบกันต้องลงมาเจอกันที่โถงกลางเท่านั้น

เซลริคไม่เคยข้ามไปฝั่งหอหญิงมาก่อน แต่ก็ไม่คิดว่า
แผนผงัจะต่างจากหอชายมากนกั หอพกัมห้ีาชัน้กจ็รงิ แต่ตวั
ตึกยาวมาก ชั้นหนึ่งมีประมาณสี่สิบห้อง มีบันไดขึ้นลงสาม
ต�าแหน่ง ห้องน�้ารวมแบบมีทั้งฝักบัวและอ่างใหญ่ชั้นละสอง
ห้องตรงกึ่งกลางอาคารและท้ายอาคาร

ห้องพักมีทั้งแบบเดี่ยวและแบบคู่ พวกพักเดี่ยวห้องจะ
อยูไ่กลโถงกลางและห้องแคบกว่า ส่วนห้องคูน่ัน้จะกว้างราวๆ 
สีเ่มตร ลกึห้าเมตร มโีต๊ะเตยีง และตูเ้สือ้ผ้าให้คนละชดุ เตยีง
ของแต่ละห้องพิเศษตรงที่สั่งความยาวและรูปแบบให้เหมาะ
กับรสนิยมเจ้าของห้องได้

เซลริคและเคย์เลนซ่ึงชอบให้ห้องโล่งกว้างจึงเลือกใช้
เตยีงสองชัน้ เซลรคินอนชัน้บน เคย์เลนนอนชัน้ล่าง วางโต๊ะ
วางตูแ้ล้วยงัพอเหลอืทีใ่ห้ทัง้คูล่ากชัน้หนงัสอืมาวางเพิม่ได้อกี
หลังหนึ่ง

พืน้ห้องเป็นไม้กระดานแผ่นใหญ่สอ่ีอน ปพูรมวงรมีตีรา
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โรงเรยีนกลางห้อง หน้าต่างใหญ่ซ่อนอยูห่ลงัม่านสคีรมี แทบ
กลืนกับก�าแพงขาวที่ไม่อนุญาตให้แปะโปสเตอร์ (แต่ก็เห็น
แปะกันทุกห้อง)

เซลริคปีนขึ้นไปนอนบนเตียง ดึงผ้าห่มขึ้นคลุมถึงคอ 
นาฬิกาบนผนังบอกเวลาสองทุ่มคร่ึง ยังเร็วไปส�าหรับการ
นอนปกติ แต่ตอนนี้เซลริคไม่สน เขาอยากพบเงาของตนเอง
แทบแย่แล้ว

เขาหลับตาลงพยายามไม่สนใจแสงจากโคมไฟบน
เพดาน เมื่อพลิกตัวหันเข้าหาก�าแพงและดึงผ้าห่มคลุมหัวได้
ไม่นาน เซลริคก็ได้ยินเสียงเพลงแว่วๆ ดังมาจากชั้นล่าง 

คงเป็นคู่รักรุ่นพี่สายอักขรวิทยา สองคนชอบร้องเพลง
โต้กันข้ามหอชายหญิงตลอดเวลา

ปกติคงโดนด่าแล้ว แต่เพราะทั้งคู่เป็นนักร้องตัวยง 
เสียงดีหาตัวจับยาก จึงยังไม่มีเสียงประท้วงแต่อย่างใด

เด็กหนุ่มร่างเล็กหลับตาลงช้าๆ เร่ิมมึนเมาไปกับเนื้อ
เพลงที่เขาแปลไม่ออก แล้วจมดิ่งลงสู่ห้วงนิทรา

ในความมืดมิดไร้ที่สิ้นสุด เซลริค เรมิงตันลืมตาขึ้น
พบกับทิวทัศน์ที่เขาคุ้นเคย ท้องฟ้ามืดมิด ที่มองเห็นยอดกิ่ง
ไม้แก้ว เขาดันตัวขึ้นจากพื้นทรายสีขาวแวววาว และเงยหน้า
ไปมองร่างที่ก�าลังนั่งรออยู่บนต้นไม้แก้วใส

“ไง เซลรคิ ช้าชะมดั รอตัง้นานแน่ะ” ชาโดว์โบกมอืให้
อย่างร่าเริง เขายังคงมีหน้าตารูปร่างเหมือนเซลริคทุก
ประการ ต่างกนัแค่ดวงตาและสผีมทีด่�าสนทิจนแทบกลนืหาย
ไปกับความมืด
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ท่ีส�าคญั ชาโดว์เหมอืนจะพอใจกบัการเดนิไปเดนิมาบน
เกาะมืดๆ ขณะสวมเสื้อคลุมด�าตัวนุ่มยาวแค่ตัวเดียว ปล่อย
เท้าเปลือยเปล่า

“นายนี่...ไม่คิดจะสวมชุดอื่นบ้างรึไง” เซลริคทัก
ชาโดว์ยักไหล่พลางกระโจนลงจากต้นไม้อย่างนุ่มนวล 

“ในมิติความฝัน นายจะสนใจแฟชั่นไปท�าไมจริงไหม”
เซลรคิลกุขึน้ยนื แล้วปัดทรายออกจากกางเกงชดุนอน

ลายทาง “คราวนี้พร้อมจะคุยแล้วเหรอ”
“อื้อ...ก่อนอื่น” เขาขยับมือเข้าไปในเส้ือคลุม และดึง

ช่อดอกกุหลาบสีด�าออกมาส่งให้เขา มีสายรุ้งหลากสีสัน
ระเบิดปังออกมาเหมือนใครดึงพลุกระดาษส�าหรับงานปาร์ตี้

“ยนิดด้ีวยนะท่านประธานชมรมจอมมาร!!” ชาโดว์ยิม้
แฉ่งน่าหมั่นไส้ ชนิดที่ถ้าไม่ได้หน้าเหมือนเขาราวกับฝาแฝด 
คงวิ่งเข้าไปต่อยหน้าหงาย

คิ้วของเซลริคขมวดเข้าหากัน ก่อนขาจะก้าวฉับๆ ไป
ในทิศตรงข้ามกับร่างเงาของตน “ถ้าเรียกมาคุยแค่นี้ ฉันจะ
กลับละ บอกมาซิว่าจะกลับได้ยังไง”

“เดีย๋วส!ิ แหย่เล่นนดิเดยีวเอง อย่าใจน้อยหน่อยเลยน่า” 
ชาโดว์ใช้ช่อกุหลาบสะกิดไหล่เขาเบาๆ ก่อนท่ีมันจะ

สลายไปเป็นควัน 
“ฉันชอบชมรมนายนะ แต่ว่ามาเข้าเรื่องกันดีกว่า ฉัน

รู้ว่านายกลุ้มใจเรื่องอะไร และย�้าอีกครั้งว่าไม่ต้องกังวล”
มือของชาโดว์ที่แม้จะเย็นเฉียบแต่ก็ให้ความรู้สึกอุ่นใจ

เกินคาดแนบข้างแก้มขวาเซลริคเบาๆ ดวงตาสีนิลสบกับ
ดวงตาสีน�้าตาล ริมฝีปากเอ่ยยิ้มๆ ว่า
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“ถึงจะกลายเป็นปีศาจทีละน้อย แต่นายก็ยังเป็นนาย 
ยังมีหัวใจดวงเดิม ชอบหรือเกลียดอะไรเหมือนเดิม แค่ดีกรี
มันจะแรงขึ้น สัญชาตญาณต่อสู้จะตื่นตัวเต็มที่ ปีศาจเป็นสิ่ง
มีชีวิตที่อารมณ์พลุ่งพล่าน อีกนานกว่านายจะต้องระวังเรื่อง
อารมณ์ของตัวเอง แต่พูดจริงๆ นะ...”

เขาหยิกแก้มเซลริคด้วยท่าทางเหมือนผู้ใหญ่เอ็นดูเด็ก 
“นายพื้นอารมณ์ดีกว่าบางคนที่ผ่านมา บางชาติเรางี่เง่าจน
น่าโมโห ระเบิดอารมณ์ตูมตามตลอดเวลา น่าสมเพชชะมัด 
แต่ถ้าเป็นนายคิดว่าไม่มีปัญหาหรอก”

อดีตจอมมารจิ้มมือร่างเงาที่หยิกแก้มตนอย่างถือ
วิสาสะออก เขามองไปรอบๆ ก่อนจะถามว่า

“แล้ว...ยังมีอะไรที่ฉันจ�าเป็นต้องรู้อีกล่ะ”
ชาโดว์สะบดัมอื เก้าอีแ้ก้วมพีนกัสองตวัปรากฏขึน้จาก

พืน้ทราย เขายดึเก้าอีต้วัหนึง่นกัเอกเขนกแล้วพดูเสยีงสบายๆ 
ว่า

“สองสามอย่าง ที่จริงมีเรื่องอีกแยะ แต่ตอนนี้แค่สอง
สามอย่างก็พอ อย่างแรก...เรื่องที่นายพบกับฉัน ขอให้เป็น
ความลับของเรา ไม่ว่าใครถามห้ามบอก”

“ก็...ไม่คิดจะบอกอยู่แล้วละ” บอกไปก็คงหาว่าเขาบ้า 
น่ะสิ

“ดีแล้ว ถ้าจะอ้างอิงข้อมูลอะไรที่ฉันบอก อ้างไปเลยว่า
นายฝันเห็นจากเสี้ยวความทรงจ�าเอา แต่อย่าบอกใครว่าเงา
ของนายเดินท่อมๆ อยู่ในมิติส่วนตัวแบบนี้เด็ดขาด”

“เข้าใจแล้ว” เซลริคพยักหน้าแข็งขัน แม้จะรู้สึกขัดๆ 
ในใจเลก็น้อยว่า ท�าไมเงาของเขาถงึได้ดเูป็นผูใ้หญ่กว่าเขาอกี
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“แหม...มนักแ็น่อยูแ่ล้ว” ชาโดว์กล่าวราวกบัได้ยนิสิง่ที่
เซลรคิคดิ “ฉันคอื เงา เป็นตวัแทนจากอดตีชาตขิองนายผสม
กับปัจจุบัน วัยวุฒิก็ต้องมากกว่าเป็นธรรมดา”

เซลริคมองไปรอบเกาะที่มีแสงเรืองๆ จากต้นไม้แก้ว
และตะเกียงโลหะ ครั้งแรกที่มาที่นี่ มัวแต่ตกใจจนไม่ทัน
สังเกต แต่ตอนนี้เห็นชัดว่าตะเกียงแต่ละดวงเป็นโลหะก็จริง 
แต่ต่างสี ต่างรูปแบบ ต่างวัสดุราวกับหลุดมาจากคนละเวลา 
คนละสถานที่

ชาโดว์เท้าคางกับที่เท้าแขนเก้าอี้ พร้อมเปรยว่า “นี่คือ
เรื่องแรกที่ฉันต้องบอกนาย เป็นค�าเตือนน่ะนะ นายคงเห็น
ตะเกียงพวกนี้แล้ว มีเยอะแยะแถมบางดวงก็ดับ บางดวงก็
ติด นายพอรู้ไหมว่าท�าไม”

คราวก่อนเซลริคเห็นมีแค่สองดวงที่ส่องสว่าง ที่จริงมี
อีกดวงหนึ่งส่องสว่างอยู่ไกลๆ แต่ก็เหมือนจะไม่จ�าเป็นเมื่อ
บนเกาะกลางทะเลสีด�านี้สว่างพอมองเห็นว่าอะไรเป็นอะไร
จากแสงเรืองของต้นไม้แก้วและพื้นทราย

ที่จริงเซลริคอยากตอบไปว่า “ใครจะไปรู้ฟะ” แต่ลึกๆ 
ในใจเขาเหมือนจะพอเดาบางส่ิงได้ เขาไม่ได้ตอบค�าถามแต่
กลับเป็นฝ่ายถามแทน

“มีตะเกียงทั้งหมดกี่ดวง”
รอยยิ้มเจ้าเล่ห์ปรากฏขึ้นที่ริมฝีปากร่างเงาทันใด
“สามสิบสาม ฉันเป็นตัวแทนออกมาเดินท่อมๆ ไม่มี

ตะเกียงของตัวเอง ตะเกียงสามสิบสามดวงบวกฉัน คืออดีต
ทั้งหมดของนาย และถ้านายเหลว นายอาจจะเป็นดวงที่
สามสิบห้า”
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เซลริคกลืนน�้าลายเอื๊อก ทั้งที่ตอนนี้รู้ตัวว่าฝันอยู่แต่ 
ล�าคอกลับแสบระคายเหมือนขาดน�้าขึ้นมาได้

“แล้ว...เรื่องไฟติดหรือดับนั่นมัน เกี่ยวกับเรื่องในอดีต
ด้วยใช่ไหม”

“ถูกต้อง” ดวงตาของชาโดว์ทอประกายพึงใจ เขาผาย
มือออกไปยังป่าต้นไม้แก้วที่แขวนตะเกียงกระจายตัวไปทั่ว 
พลางเอ่ยว่า

“ดวงท่ีดบัแล้ว คอืชาตทิีต่วันายตอนนัน้ไม่มเีรือ่งตดิค้าง
ใดๆ อีก จะว่าไปนายก็คงรู้ว่าที่ผ่านมาเราก็ตายไม่ค่อยสวย
นกั แต่ว่าเป็นเรือ่งน่าดใีจนะ ทีส่ดุท้ายเราไม่ค่อยได้ลากความ
รู้สึกนึกคิดรุนแรงติดไปชาติหน้าเท่าไร”

“แสดงว่าไฟดวงที่ติดอยู่ คือ ตัวแทนของชาติก่อนที่ยัง
ไม่ยอมสงบของฉนัน่ะเหรอ” เซลรคิพยายามย่อยข้อมลูเตม็ที่

“แม่นแล้ว” ร่างเงายิ้มกว้าง “มีอยู่สามชาติที่นายยังมี
เรื่องติดค้าง ไม่นับฉันนะ ฉันจะคาอยู่ที่น่ีจนกว่าเราจะพ้น
จากค�าสาปอุบาทว์ ถึงนายล้มเหลวก็จะไปเกิดใหม่ และนาย
ในภพใหม่ก็ต้องมาพบกับฉันอีก”

นัน่ฟังดูน่าเศร้าทเีดยีว...เซลรคินกึในใจ ต้องอยูร่อตาม
ล�าพังในที่แบบนี้ แนะแนวช่วยตัวเองในชาติใหม่ให้รอดชีวิต 
แต่ก็ยังไม่เห็นผลสัมฤทธิ์แม้แต่ครั้งเดียว

“ไม่แย่ขนาดนัน้หรอกน่า ตอนนีส้ามร้อยกว่าปีเอง ต้อง
สักห้าร้อยฉันถึงจะเบื่อ ถึงตอนนั้นอาจเลือกสักคนขึ้นมาท�า
หน้าที่แทน”

“แล้ว...นายก็จะเป็นหนึ่งในตะเกียงที่ไฟติดเหรอ”
รอยยิม้เศร้าๆ ปรากฏขึน้บนใบหน้าแฝดสดี�าของเซลรคิ 
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ร่างเงาพยักหน้ารับ
“ใช่...ฉันเป็นหนึ่งในพวกที่ยังไม่ยอมรับความตายของ

ตัวเอง ยังมีเรื่องติดค้างอยู่ เร่ืองน้ีส�าคัญตรงที่ว่า บางชาติ
ของนายยังไม่ยอมกลืนหายไปกับปัจจุบัน เหมือนวิญญาณ
นายถูกฉีกแบ่งเสี้ยวไปน่ะ ตอนนี้ยังไม่เป็นอุปสรรค แต่หาก
นายคดิจะขึน้เป็นจอมมารจรงิ นายมปัีญหาแน่ นายต้องรวบ
ทุกส่วนเสี้ยวกลับมาให้หมด ถึงตอนนั้นเมื่อไรฉันจะเป็นคน
สุดท้าย”

เซลริคเกาผมจนช้ีฟู ไม่ค่อยอยากเช่ือนักว่าวิญญาณ
เขาแหว่งไปบางส่วน

“ตกลงว่า ฉนัต้องท�าเรือ่งค้างคาพวกนัน้ให้สมบรูณ์ด้วย
ใช่ไหม แล้วฉันจะรูไ้ด้ยงัไงว่า ชาตไิหนๆ ฉนัยงัคาใจเรือ่งอะไร”

ชาโดว์ดูล�าบากใจขึ้นมาเล็กน้อย 
“อมื...มนักพ็ดูยากตรงนีแ้หละนะ นายจะไม่รูห้รอก แต่

พวกเขาจะรู้เมื่อถึงเวลาของตัวเอง สรุปก็คือนายอาจจะเสีย
การควบคมุร่างของตวัเองชัว่คราวเมือ่พบกบัสถานการณ์ทีจ่ะ
แก้ไขสิ่งที่พวกเขายังค้างคาใจได้ แต่ไม่ต้องห่วงนะ แค่
ชั่วคราวเอง”

ถงึจะบอกว่าวญิญาณเหล่านัน้เป็นส่วนหนึง่ของเขา แต่
การถูกแย่งร่างไปใช้ชั่วคราวก็ชวนให้รู้สึกแย่อยู่ดี อดีตจอม
มารมองร่างเงาตรงหน้าและถามตรงไปตรงมาว่า

“แล้วนายล่ะ ชาโดว์ จะท�าแบบน้ันเม่ือถึงเวลาด้วย 
ใช่ไหม”

เขายิ้มรับ “ใช่...แต่เวลาของฉันจะมาถึงต่อเมื่อนาย
เคลยีร์อกีสามคนนัน้เสรจ็ก่อน อกียาวจรงิๆ นัน่แหละ ทีแ่น่ๆ 
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นะ เซลริค ร่างของนายมันก็น่าเอ็นดูดีหรอก แต่ว่ามันไม่ใช่
สเปกฉันเลยว่ะ ไม่อยากใช้หรอก”

“โอ้โห...ด่ากันไม่มีเกรงใจ นายกะฉันหน้าต่างกันตรง
ไหนล่ะ”

“ต่างสิ” ชาโดว์กอดอก “ร่างที่เห็นนี่น่ะ ฉันยืมมาจาก
เวลาปัจจบุนั ของจรงิใช่แบบนีท้ีไ่หน  ถ้าต้องเป็นเจ้าเป๊ียกไป
ทัง้ชาติ ฉนัอดึอดัใจตาย ขอบคณุบรรพบรุษุมารร้ายทีบ่นัดาล
ให้ร่างเดิมฉันสูงยาวเข่าดี”

“ปากดไีปเถอะ ตอนนีก้ต็วัเท่ากนันัน่แหละ” เซลรคิอด
ค่อนแคะเล็กๆ ไม่ได้

หงุดหงิดเฟ้ย! ลอกแบบร่างชาวบ้านเขามาใช้แล้วยัง
มีหน้ามาวิจารณ์อีก

ถึงจะตีเข้าจุดอ่อนจนเลือดอาบก็เถอะ...
ชาโดว์กลัน้หวัเราะกบัท่ากดัฟันกรอดๆ ของเซลรคิ ถงึ

ยัวะแค่ไหน แต่ภาพที่เห็นก็เหมือนกระรอกหรือกระต่าย 
ตัวเล็กๆ หูหางฟูขู่ฟ่อเท่านั้น ไม่น่ากลัวเลยสักนิด เขาเก็บ 
ค�าแซวไว้ในใจแล้วเริ่มพูดเข้าเรื่องอีกครั้ง

“เอาละ สองสามเรื่องที่ต้องบอกก็บอกไปหนึ่งแล้ว 
คราวนี้เรื่องที่สอง...”

เซลริคเลิกหน้าบูดแล้วตั้งใจฟังคู่สนทนาของตน
ชาโดว์ดดีนิว้ แล้วภาพ Contract Rings กบัลกูเต๋าสาม

ลูกที่เขารังเกียจก็ปรากฏขึ้นกลางอากาศ
“เกีย่วกบัพลงัของนาย ในเมือ่เจ้าหมาป่าสวมแว่นอยาก

จะวิเคราะห์อย่างละเอียด นายเองก็ควรจะรู้หลักการไว้บ้าง 
จะได้จ�าแนกประเภทพลังง่ายขึ้น”
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“ยังไงก็ต้องใช้ลูกเต๋าเหรอ” เซลริคเอ่ยอย่างสิ้นหวัง
“ช่าย...ต้องใช้” ชาโดว์รับรองด้วยเสียงกวนประสาท 

“อย่างน้อยก็จนกว่านายจะแกร่งพอจะเรียกใช้พลังความ
สามารถทั้งหมดได้โดยไม่ต้องผ่าน Contract Rings ซึ่งก็คง
เป็นตอนนี้ที่นายกางปีกได้สักสี่ปีก”

เส้นทางอกียาวไกลเหลอืเกนิ...สงสยัต้องท�าใจให้ชนิกบั

ไอ้ลูกเต๋านี่ให้ได้

แม้ได้ยินเสียงเซลริคปลงตกในใจ ชาโดว์ก็อธิบายต่อ
โดยไม่หยุดแกล้งร่างปัจจุบันของตนอย่างเคย

“Contract Rings เป็นช่องทางการใช้พลงัทีด่ทีีส่ดุทีน่าย
มีในช่วงแรก ถ้าให้แบ่งประเภทใหญ่ๆ ก็จะมี สกิลโจมตีทาง
กายภาพ อย่างทักษะอาวุธ ศิลปะการป้องกันตัว เวทมนตร์
โจมตี ป้องกัน รักษา กับดัก ลวงตา คุณลักษณะพิเศษอย่าง
โทรจติ หรอืพลงัเคลือ่นย้ายสิง่ของ แล้วก.็..ความสามารถอืน่ๆ”

“เดี๋ยวนะ อย่างอื่นพอเข้าใจแต่ อื่นๆ นี่มันอะไรน่ะ”
“ก็...อื่นๆ จริงๆ หลากหลายจนจัดเข้าหมวดไม่ได้”  

ชาโดว์พูดพลางม้วนปลายผมตัวเองเล่น
“Contract Rings เป็นบันทึกสะสมความสามารถใน

ชาติที่ผ่านๆ มาของนาย ทั้งที่ฝึกใช้ ทั้งที่ถูกโจมตี และแอบ
ลักจ�ามา แต่นายยังไม่มีสิทธิ์เลือกเอง อย่างที่บอกว่าต้องทน
ไปจนปีกงอกครบสี่ อ้อ...ลืมบอก แต้มบนลูกเต๋าสามลูกนั่น
น่ะ ถ้านายเก่งขึ้นแล้วแต้มมันจะเพิ่มขึ้นเองนะ”

“เหอะๆ ใจชื้นจัง หมายความว่าถ้าฉันทอยได้สกิล
ระเบิดตัวเอง ฉันก็อาจจะมีเลเวลเป็น 7-8 แทนที่จะเป็น 1-6 
ได้สินะ”
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 “โป๊ะเชะ นายจะได้ดอกไม้ไฟดวงเบ้อเร่อเลยละ” ร่าง
เงากล่าวเสียงแช่มชื่น ทั้งที่เร่ืองมันไม่ชวนย้ิมออกสักกะติ๊ด
ส�าหรับเซลริค

“ที่จริงใน Contract Rings  ยังมีพลังพิเศษอีกหมวดที่
นายต้องปลดล็อกให้ได้ก่อน”

“หือ?”
“ฉันเรียกหมวดนั้นว่า Demon King’s Legacy หรือ

มรดกราชามาร เป็นความสามารถเฉพาะตัวที่มีแต่จอมมาร
เท่านั้นที่ใช้เป็น คนอื่นเรียนให้ตายก็ไม่มีหวัง มีแต่คาถา 
เลียนแบบ”

เซลรคินึกภาพตามแล้วเริม่รูส้กึว่า มรดกชิน้นีช้กัน่ารบั
กว่าอย่างอื่นนิดๆ

“ความสามารถเฉพาะตัวของจอมมาร จะปลดล็อกต่อ
เมื่อนายใช้ความสามารถจาก Contract Rings ครบห้าร้อย
อย่าง”

“...”
“...เอ่อ กร็ูว่้ามนัเยอะ เพราะฉะนัน้มโีอกาสกง็ดัเอามา

ใช้บ่อยๆ แล้วกนันะ มนัจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการต่อสู้ 
ทั้งเรียกรวมพลอัตโนมัติ รักษาหมู่ ป้องกันหมู่ เพิ่มสถานะ
ให้ลูกน้อง สร้างอาณาเขต สุดยอดทั้งนั้น”

“ห้าร้อยนะชาโดว์...” เซลรคิมนึหวัตึบ๊ขึน้มาทนัที ท�าไม
ในฝันเขาถึงยังปวดหัวได้นะ “เมื่อไรจะใช้ถึงเล่า”

“ก็ใช้บ่อยๆ สิ...มีอยู่ชาติหน่ึงนายยังบ้าพลังใช้ห้าร้อย
อย่างได้ในสองสัปดาห์เลย”

“บ้าไปแล้ว!!!”
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“ชาตินั้นนายก็บ้านิดๆ จริงๆ แหละ” แทนที่จะขัด  
ชาโดว์กลับเห็นด้วยเสียอย่างนั้น

เซลริคเสยผมด้านหน้าขึ้นอย่างหงุดหงิด ล�าพังขยันใช้
พลงัพอว่า...แต่เขาไม่มทีางใช้พลงัอะไรได้จนกว่าจะได้รบัการ
ปลดผนึก ซึ่งต้องท�าตามขั้นตอนที่ใครสักคนเพี้ยน วาง
เงื่อนไขให้ เขาต้องเป็นฝ่ายจูบโรเซเลียอย่างเต็มใจ

ตัวเขาน่ะเต็มใจอยู ่แล้ว แต่ว่าส�าหรับโรส...มันไม่
เป็นการเอาเปรียบเธอหรอกหรือ

ถึงจะห่วงใยเขาแค่ไหน แต่ต้องยอมให้เจ้าเปี๊ยกอย่าง
เขาขโมยจูบเรื่อยๆ มันยุติธรรมแล้วหรือ

เสียงจึ๊กจั๊กในล�าคอดังมาจากร่างสีด�าของเซลริค “นาย
นี่นะ...โง่หรือบื้อกันเนี่ย”

“?”
“อย่ามาท�าไก๋ บนเซปเปลนิ ตอนทีน่ายกางปีกข้างแรก

ได้แล้วน่ะ แม่สาวคนน้ันจงใจจูบนายเองทั้งที่นายพยายาม
ผลักไสให้เธอไปไม่ใช่เหรอ จริงๆ นะ พยายามไล่เธอไป ทั้ง
ที่อยากให้อยู่ใจจะขาด นายเป็นอะไร พวกมาโซคิสม์ชอบ
ท�าร้ายตัวเองเรอะ”

“ปากเหรอนั่นน่ะ” เซลริคขบฟันกรอด แล้วจึงนึกได้
ว่า... “เดี๋ยว! นายรู้ได้ยังไง”

ชาโดว์ยิ้มชั่วร้าย “ก็เป็นเงาของนาย รู้เห็นทุกอย่างอยู่
แล้ว”

“...เสียมารยาทชะมัด”
“เรือ่งของตัวเอง เสยีมารยาทตรงไหน จดุส�าคญัทีอ่ยาก

จะให้นายอย่าพยายามลมืหรอืหนจีากความจรงิทีว่่า โรเซเลยี
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ไม่ได้แค่เป็นห่วงนายแบบเพื่อนเท่านั้น นายคิดว่าจูบนั่นเป็น
จูบแบบเพื่อนหรือ”

ความทรงจ�าในวินาทีน้ันหวนกลับมา เซลริคหน้าแดง
แล้วส่ายหน้าทันที

“ไม่เลย...”
“เห็นไหมล่ะ นายอาจจะเครียดเพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่

คู่ควร แต่จ�าไว้นะ...เรื่องแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องที่ต้องเอาความ
เหมาะสมมาตดัสนิ นายชอบเธอไม่ใช่เหรอ คดิว่าเรือ่งนีน้าย
จะแพ้คนอื่นหรือไง”

ถึงจะไม่ได้พูดแต่แน่นอนว่าค�าตอบคือ “ไม่”
ชาโดว์มองสหีน้าจรงิจงัของเซลรคิแล้วยิม้น้อยๆ “หน้าตา 

แบบนั้นแหละดี หมดไปสองเรื่อง เหลืออีกหนึ่ง”
มือขาวซีดเลื่อนมาเคาะที่เท้าแขนเล่นแล้วเอ่ยเสียงดัง

ฟังชัดว่า
“นายมีความสามารถพิเศษอีกหมวดที่แยกขาดจาก 

Contract Rings  จะเรยีกว่าเป็นความสามารถตดิตวักไ็ด้ มนั
เป็นมรดกจากชาติก่อน แต่ร่างกายของนายจะเลือกมาเอง
แบบสุม่ นายได้นยัน์ตาสจัจะมาแล้ว และอนาคตกค็งได้อย่าง
อื่นมาอีก ดาบมารก็มีแล้ว แต่ยังต้องรวบรวมพลังอีกมาก”

อะไรนะ...ดาบมาร?
ชาโดว์ตาโต “อ้าว? นายไม่สงัเกตเหรอ สร้อยคอนัน่ไง 

ของขวัญวันเกิดที่สาวสวยคนนั้นให้นายน่ะ”
น่าแปลกที่แม้อยู ่ในฝัน สร้อยเส้นนั้นก็ยังห้อยอยู ่

รอบคอ เส้นหนงัสดี�าห้อยจีโ้ลหะสเีหลอืบแดงหล่อเป็นรปูดาบ
ที่มีลายเถาวัลย์หนามพันรอบด้ามดาบ ตรงกลางประดับ
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อัญมณีสีม่วงเข้มจนเกือบเป็นสีด�า
“นี่น่ะเหรอ ดาบมาร...แต่...ดูยังไงก็สร้อยคอชัดๆ”
“ของชั้นดีเชียวนะ ญาณวิเศษของสาวน้อยนั่นสุดยอด 

โลหะเซเรเนียมท�าให้อาวุธเติบโตตามผู้ใช้ได้ อัญมณีน�้าตา 
มลัฟาสต์กจ็ะรวบรวมพลงัความมดืเข้าช่วยให้ดาบเตบิโต คง
อีกสักพักกว่านายจะใช้มันได้ จ�าไว้ให้ดีแล้วกัน มีเพียงความ
สามารถติดตัวและดาบมารเท่าน้ันที่นายสามารถใช้โดย 
ไม่ต้องปลดผนึก แน่นอนว่าถูกตรวจจับได้เหมือนกัน แต่ 
ยากกว่าพลังอื่นๆ”

เซลรคิไล้ผวิเยน็ๆ ของจีห้้อยคอ...หรอือปัเดตข้อมลูใหม่
แล้วคือดาบมารอย่างใจลอย

ท�าไมโรสถึงมอบมันให้เขากันนะ...
จะว่าไปเธอกบ็อกเขาชดัเจนว่า อยากให้เขาเป็นจอมมาร
ไม่เข้าใจเหตุผลของเธอเลย
ชาโดว์ฟังเสยีงในใจของเซลรคิเงยีบๆ แม้นยัน์ตาจะฉาย

แววครุ่นคิดปนเศร้า แต่เขาก็ไม่พูดอะไรออกมา 
โรเซเลียจะต้องเป็นคนบอกความจริงทั้งสิ้นกับเซลริค

เอง นัน่เป็นกฎของเกมทีเ่ทพเจ้าบ้าบอองค์นัน้ตกลงกบัดาร์ก 
เอลฟ์ ราชินีผู้บัลลังก์ทรราชไร้พ่าย แม้เงาอย่างเขาจะรู้ทุก
เรื่องก็ไม่อาจปริปากบอกได้ทั้งหมด หากเขาพูดมากเกินไป 
ผลร้ายจะตกอยู่กับตัวเซลริคเอง

ขอโทษนะ คูห่ ูแต่นายต้องรอฟังจากปากเธอเอง เรือ่ง

นี้ฉันบอกนายไม่ได้จริงๆ...

ดวงตาของชาโดว์ทอประกายวาววบัเมือ่นกึถงึเรือ่งหนึง่
ขึ้นมาได้ เขาลงจากเก้าอี้ เดินไปหาเซลริคพลางถามว่า
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“ตกลงตอนน้ีนายก็ยังไม่พร้อมเป็นราชาแห่งความมืด
ใช่ไหม ยังไม่อยากเป็นจอมมารอยู่หรือเปล่า”

เซลริคขยับตัวอย่างอึดอัด ไม่อยากโกหก แต่ก็รู้ว่าพูด
ความจริงแล้วคงไม่สมใจใครหลายๆ คน

เขายังไม่รู้สึกอยากเป็นจอมมารสักนิด...
ถ้าไม่นับว่าท�าเพื่อช่วยเพื่อนๆ เขาก็ยังไม่เห็นเหตุผล

อื่นอีก
เขาก็แค่อยากจะสู้เพื่อปกป้องตัวเอง และคนอื่นจนถึง

ที่สุดเท่านั้นเอง
ชาโดว์ยิ้มน้อยๆ “ฉันเข้าใจ นายยังไม่มีแรงกระตุ้น

เท่านั้นเอง นายยังเห็นโลกน้อยอยู่ เดี๋ยวนายก็ตัดสินใจให้ 
ค�าตอบฉันได้เองละ ส่วนตอนนี้...นี่ เอียงหูมาสิ”

เซลริคเอียงหูขวาไปให้อย่างว่าง่าย ชาโดว์ยิ้มเห็นเขี้ยว
เสน่ห์แบบเดียวกับเขา แล้วกระซิบเบาๆ สองสามประโยค

ดวงตาสนี�า้ตาลกลมโตของเซลรคิยิง่เบกิกว้างขึน้เรือ่ยๆ 
พอชาโดว์ผละร่างออกไป เขาก็ผุดลุกขึ้นจากเก้าอี้ แล้วพยัก
หน้าหนักแน่นพร้อมประกาศว่า

“ได้! ฉันจะเป็นจอมมารให้ได้ สาบานเลย!”
“แหม...ไม่ไฟแรงไปหน่อยเหรอ”
“นายน่าจะบอกฉนัแต่แรกว่ามเีรือ่งแบบนีด้้วย” เซลรคิ

เอ่ยเสียงเหมือนต�าหนิเล็กๆ
ชาโดว์เกาหัว “นายนี่...ประหลาดชะมัด มีใครไฟแรง

อยากเป็นจอมมารเพราะเหตุผลแค่นี้กัน”
“แค่นี้ที่ไหน เรื่องใหญ่นะเฟ้ย!” เซลริคย�้าหนักแน่น 

ดวงตาเป็นประกายวิบวับ “ส�าหรับฉันแค่หนึ่งเซนติเมตรก็
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เยอะแล้ว นี่อาจจะสูงขึ้นพรวดๆ ได้อีกตั้งฟุตกว่า ท�าไมจะ 
ไม่สนล่ะ เอาสิ ถ้าเป็นจอมมารได้แล้วจะสูงขึ้นละก็ โอเค!”

เฮ้ยๆ...แบบนีจ้ะดเีหรอ ชาโดว์นกึในใจ แต่เขากย็กัไหล่
แล้วไม่วิพากษ์วิจารณ์

จะยังไงก็ช่างเถอะ ตอนนี้เซลริคก็มีแรงกระตุ้นที่ดีใน
การเป็นจอมมารเพื่อแก้ค�าสาปแล้ว

ส่วนเหตุผลจะเป็นอย่างไร...
ใครจะสนเล่า

และแล้ว เวลาสี่ทุ่มก็มาถึง...
เซลริคลอบออกจากหออย่างทุลักทุเล ขาที่ยังเข้าเฝือก

อ่อนอยู่ข้างหนึ่งเดินเหินได้ตามปกติ แต่วิ่งเร็วๆ ยังไม่ไหว 
พอบวกดวงซวยท�าพิษเข้าให้ เขาจึงสะดุดล้มหน้าคะม�าตรง
หน้าห้องผู้ดูแลหอพักพอดีจนน่าสาปแช่ง ร้อนถึงอัซราเอล
ต้องรบีเปิดหน้าต่าง คว้าร่างเขากระโจนลงจากชัน้สามถงึพืน้
ในคราวเดียว

ท่านประธานเหนบ็แว่นตาไว้ทีก่ระเป๋าเสือ้ ใบหหูมาป่า
ปรากฏขึ้นบนเรือนผม 

“เคย์เลน ปิดหน้าต่างแล้วรบีตามมานะ” เขาตะโกนทิง้
ท้ายก่อนหอบเซลริคพาดบ่าเหมือนแบกกระสอบ และ
กระโจนข้ามลานกว้างหน้าหอพกัไปทางห้องชมรม 66S อย่าง
รวดเร็ว

แม้จะถูกต้นไม้ใบไม้ปะทะหน้าแยงจมูก แต่การถูก
มนษุย์หมาป่าพาวิง่กเ็กอืบเป็นประสบการณ์ท้าทายพอๆ กบั
การนัง่เครือ่งเล่นหวาดเสยีวในสวนสนกุ ต่างกนัแค่อย่างเดยีว
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ตรงที่ คงไม่มีเครื่องเล่นบ้าที่ไหนผาดโผนได้ขนาดนี้
พอมาถงึห้องชมรมซึง่มโีรเซเลยีรออยูก่่อนแล้ว เซลรคิ

ก็นั่งลงหอบ หายใจแทบไม่ทัน สัญญากับตัวเองในใจว่า จะ
ไม่พึ่งพาระบบขนส่งของอัซราเอลอีกหากไม่คอขาดบาดตาย

“คนอื่นล่ะ” อัซราเอลถามหญิงสาว
โรเซเลยีอ่านข้อความในกระดาษโน้ตใบเลก็แล้วบอกว่า 

“ไอรนี เฟรย์ แล้วกเ็ทลก้าก�าลงัมา เหน็ว่ามขีองต้องขนมาทีน่ี่ 
ซิโตรเนล่าถูกห้องพยาบาลเรียกตัวฉุกเฉิน คืนนี้คงมาไม่ได้”

อัซราเอลเสยผมอย่างหงุดหงิด “เจ้าหัวแดงก็ถูกเรียก
ตัวเหมือนกัน”

การประชุมรอบดึกงวดนี้จัดขึ้นเพื่อเซลริค ดังนั้นโรเซ-
เลียจึงใช้พลังของตัวเองสร้างม่านพลังและม่านพรางตารัศมี
กว่าห้าเมตรได้ง่ายนิดเดียว เสียงก่ิงไม้เสียดสีดังข้ึนเหนือ
ศีรษะ แล้วเอรูเทียก็ทิ้งตัวลงมาพร้อมเสื้อคลุมด�าสมกับเป็น
แวมไพร์

“กระจายตัว สอดแนม และรักษาเขตแดน” ชายหนุ่ม
กระซิบ เสื้อคลุมด�าแตกกระจายเป็นค้างคาวนับร้อยตัวบิน
ฝ่าม่านพลังออกไปในความมืด

เขามองอซัราเอล โรเซเลยี เซลรคิ และเอ่ยเสยีงจรงิจงั
ว่า

“คืนนี้มีคนออกมาด้อมๆ มองๆ ข้างนอกมากเกินไป
ครับ ผมจะช่วยเรื่องกันคนออกไปให้ ถ้าเป็นคนธรรมดาคง
ไม่มีปัญหา”

“เป็นไปได้ยงัไง เวลานีห้อปิดแล้วนี”่ อซัราเอลขยบัแว่น 
หน้าตาบ้ึงตงึ “คนกลุม่เดยีวนอกจากอาจารย์กบันกัการทีอ่อก
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มาเพ่นพ่านหลงัเวลาหอปิดได้ กม็แีค่กรรมการรกัษาระเบยีบ
เท่านั้น”

“กรรมการรกัษาระเบยีบกส่็วนหนึง่ ทีเ่ยอะจรงิๆ คนืนี้
คือพวกอาจารย์มากกว่า หลบแทบแย่กว่าจะมาถึง” เคย์เลน
ซึ่งในที่สุดก็ตามมาถึงห้องชมรมเอ่ยเบาๆ 

“ไม่ปกตซิะแล้ว” ประธานนกัเรยีนชกักงัวล แต่ไหนแต่
ไรมาถงึวทิยาลยัฟอร์นเบร์ิกจะขึน้ชือ่ลอืชาเรือ่งการรบัแต่เดก็
มีปัญหา แต่ก็ไม่เคยมีปัญหาใหญ่โตถึงขนาดต้องระดม
อาจารย์ออกมาเดินรอบเขตโรงเรียนกลางค�่ากลางคืนเช่นนี้

ดวงตาสีม่วงของโรเซเลียหรี่ลงอย่างไม่วางใจ มีสิ่ง
แปลกปลอมเล็ดลอดเข้ามาอยู่ในโรงเรียนแล้ว เธอสัมผัสได้ 
แต่มันเหมือนนกรู้ว่าในรั้วสถานศึกษาแห่งนี้มีทั้งอมนุษย์ ทั้ง
นกัล่าปีศาจอยูห่ลายคนเกนิไปจงึกลบจติเสยีมดิ เธอยงัไม่ทนั
ได้ข้อมูลอะไรก็ถูกปิดเส้นทางเข้าถึงตัวไปเสียแล้ว

ดังนั้นโรเซเลียในตอนน้ีจึงรู้เท่าๆ กับคนอื่นว่ามีบาง
อย่างแทรกตวัเข้ามาในโรงเรยีน แต่ยงัไม่รูว่้ามนัคอือะไร และ
มีจุดประสงค์ใด

“บางทีเราควรจะเล่ือนการทดสอบไปก่อนไหมครับ” 
เซลริคถาม หลังอ่านสีหน้ากังวลของอัซราเอล และอาการ 
หรี่ตาของโรเซเลียได้ชัดเจน เขารู้ว่าทั้งสองคนคงเดาได้ว่ามี
เรื่องใหญ่

เลื่อนไปก่อนก็คงไม่เลว อัซราเอลไม่มีโอกาสได้พูด
ประโยคนั้น เพราะเสียงของเทลก้าดังขึ้นจากชั้นบนเสียก่อน

“ไม่ได้! นัดแล้วห้ามเลื่อน เรื่องข้างนอกนั่นฉันมีข้อมูล
แล้วล่ะ แค่เรื่องต้องสงสัยไม่คณามืออาจารย์หรอก”
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อันเดดสาวเดินลงบันไดมาส่งย้ิมสวยชวนใจเต้นให ้
ทุกคนในห้อง 

เอรูเทียถอนหายใจโล่งอกพลางถามว่า
“ตกลงเรื่องขนของเสร็จแล้วหรือครับ”
“เสรจ็แล้วน่า พอมไีอรนีนีท่กุอย่างกง่็ายไปหมดเลย ถงึ

แวบมาที่นี่ได้ในพริบตาไง ทุกคนข้ึนมาข้างบนดีกว่า เราม ี
นวัตกรรมชั้นเยี่ยมน�าเสนอละ” 

เทลก้ายิ้มกว้างแล้วหมุนตัวขึ้นบันไดไป ชายกระโปรง
สัน้จบัจบีสะบดัพลิว้ นบัว่ายงัดทีีเ่จ้าตวัสวมเลกกิง้ไว้จงึไม่เกดิ
ฉากวาบหววิ กระนัน้แวมไพร์หวัโบราณอย่างเอรเูทยีกอ็ดจ้อง
อย่างไม่พอใจไม่ได้

เขารูว่้าเทลก้ามเีรยีวขาสวยน่ามอง แต่คนอืน่ไม่จ�าเป็น
ต้องรูก้ไ็ด้ เธอควรจะระวงัตวัมากกว่านีส้กัหน่อย ไม่งัน้สกัวนั
เขาอาจจะเผลองั่มคอไอ้หนุ่มหน้าโง่สักคนที่จ้องเธอนานเกิน
ไปก็ได้

แม้จะยังไม่อาจคาดเดาได้ว่า นวัตกรรมชั้นเยี่ยม ของ
เทลก้าคอือะไร แต่กไ็ม่มใีครอดิออดทีจ่ะเดนิขึน้ชัน้สอง จะว่า
ไปการ “แวบ” มาที่นี่ในพริบตาก็ยังเป็นปริศนาอยู่ว่าใช้วิธีใด

เซลรคินกึเอาเองอย่างตืน่เต้นว่าคงเป็นพลงัเทเลพอร์ต
ที่เลื่องลือมานาน 

แต่อย่างว่าละนะ ไอรีนเป็นแม่มด เวทมนตร์คือความ
เป็นไปได้แทบไร้ที่สิ้นสุดส�าหรับเธอ

ทว่านวตักรรมชัน้เยีย่มนัน้ หาใช่คาถาหรอืสิง่ประดษิฐ์
ตระการตาใดๆ แต่เป็นกระจกโบราณขนาดส่องได้ทั้งตัว
แม้แต่คนที่สูงที่สุดในกลุ่มอย่างเคย์เลน
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กรอบทองล้อมรอบบานกระจกทรงส่ีเหล่ียมผืนผ้าเป็น
ลายคลื่นทะเลที่ฝังเปลือกหอยเคลือบสีมุกลงไปอย่างใส่ใจ 
รายละเอียด ด้านบนบานกระจกมีรูปนางเงือกสางผม ใน 
ขณะที่ด้านล่างมีหอยมุกตัวใหญ่อ้าเปลือกออก โชว์ไข่มุก 
น�้างามที่ถูกแทนที่ด้วยอัญมณีสีชมพูจางๆ เม็ดเขื่อง

“สวยมากเลยใช่ไหมล่ะ” เทลก้าอวดราวกบักระจกบาน
นั้นเป็นของเธอเอง 

ขณะที่เจ้าของกระจกตัวจริงอย่างแม่มดไอรีน ผู้สวม 
ชดุนอนตัวยาวเหมอืนหลดุออกมาจากหนงัสอืต�านานโบราณ 
บอกเพียงว่า

“ฉันสั่งมาจากตลาดมืดตั้งแต่รู้ว่าจะได้ห้องชมรมค่ะ 
โชคดีที่วางได้พอดี”

เฟรย์หัวเราะเบาๆ น่าแปลกที่แม้จะสวมแค่เสื้อยืดกับ
กางเกงนอน ไนต์แมร์ในร่างมนุษย์ก็ยังดูหล่อเหลาจนต้อง
เหลียวหลังมองซ�้า

“โชคด ีแล้วเราจะโดนเกบ็ค่าธรรมเนยีมหรอืเปล่าครบั”
แม่มดสาวถลึงตาใส่เขา และเปรยเสียงจริงจังว่า “ฉัน

ไม่เก็บเงินค่ากระจกหรอกค่ะ แต่อยากขออนุญาตประธาน
ชมรมเรื่องหนึ่ง”

“อะไรเหรอครับ” ประธานชมรมวิจัยจอมมารถามงงๆ 
แม้ต�าแหน่งประธานฯ จะยงัแสลงห ูแต่ตอนนีค้งต้องทนๆ ไป
ก่อน

นิ้วเรียวบางชี้ไปทางห้องเล็กทางขวามือของช้ันสองท่ีมี
เพียงสองห้อง ห้องนั้นอยู่ตรงมุมแหลมของอาคารพอดี

“ฉันขอห้องน้ันไว้ใช้เกบ็สนิค้าในสต๊อกหน่อยได้ไหมคะ 
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แล้วจะอ�านวยความสะดวกเรือ่งสถานทีฝึ่กฝนทีเ่หมาะสมให้”
“สถานที่ฝึก?”
แม่มดสาววางมือบนผิวกระจก คลื่นแผ่กระเพื่อมจาก

ใต้ฝ่ามือขาว กระจายสั่นไปทั้งบานกระจกใหญ่ เงาสะท้อน
บดูเบีย้วของทกุคนในห้องกลายเป็นภาพใหม่ของห้องสีเ่หลีย่ม
ขาวสะอาด เพดานสูง ไม่มีเครื่องเรือนแม้แต่ชิ้นเดียว

“ฉนัเร่งสร้างไปหน่อย เลยยงัไม่มอีะไรมาก แต่อนาคต
ถ้าใส่อาศยัอปุกรณ์เสรมิกบัพลงัของอมนษุย์ละก ็มนัจะสร้าง
ห้องฝึกฝนพิเศษได้ค่ะ”

เซลริคจิ้มผิวกระจกที่กลายเป็นสารหยุ่นๆ อย่างกล้าๆ 
กลัวๆ “เย็นแฮะ...ว่าแต่ เราเข้าไปได้เหรอ”

“ก็ต้องลองดู” โรเซเลียว่าพลางดันหลังเซลริคผ่าน
กระจกเข้าไปโดยเดินตามหลังไปติดๆ

เซลริคหายใจสะดุด รู้สึกเหมือนเพิ่งเดินผ่านม่านน�้า
เย็นเฉียบ เขายังรู้สึกถึงอุณหภูมิร่างกายของโรส แต่ว่าห้อง
ทีเ่ขายนือยูไ่ม่ใช่ห้องเดมิอย่างแน่นอน เขาอยูใ่นห้องสขีาวโล่ง
ไร้หน้าต่าง ไร้ประตู มองเพดานก็เห็นแต่เพดานสูงสีขาว
โพลน เครื่องเรือนชิ้นเดียวในห้องคือกระจกเงาบานใหญ่ซึ่ง
เหมือนกับบานที่เดินผ่านเข้ามาทุกอย่าง

เขายังเห็นคนที่ไม่ได้ข้ามเข้ามาอยู่ด้านนอกด้วยซ�้า
“สุดยอด” เซลริคโผล่หน้าออกไปยิ้มเผล่ โผล่เข้าโผล่

ออกอย่างชอบใจ ดีชะมัดที่มีเวทมนตร์ในโลก!
“เป็นคาถาสายมิติที่ใช้กระจกเป็นสื่อกลาง เชื่อมต่อได้

แนบเนียนมากจริงๆ ค่ะ” โรเซเลียออกปากชม ไอรีนค้อม
ศีรษะรับ
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“ขอบคุณค่ะ ไม่คิดว่าช่องมิติที่ประมูลไว้ส�าหรับเป็น
โกดังเก็บของในอีกยี่สิบปีข้างหน้าจะมีประโยชน์ตอนนี้”

ยี่สิบปี...

พวกแม่ค้ามนตรานี่ วางแผนธุรกิจกันไกลถึงขนาดนั้น

เชียว

“สรุปว่ายังไงคะ ประธานชมรม” ไอรีนถามอีกครั้ง
เซลริคยิ้มร่า “ตกลงครับ แค่ห้องห้องเดียวไม่มีปัญหา

อยู่แล้ว”
“ขอบคณุค่ะ จะรบีจดัการตดิตัง้อปุกรณ์อืน่ให้เรยีบร้อย

ภายในสัปดาห์นี้ค่ะ” เธอเหลือบมองอัซราเอลที่ยืนตะลึง
ตาค้างตั้งแต่เมื่อกี้ แล้วพูดเสียงเดาอารมณ์ไม่ออกต่อ

“ทางเข้าออกมีอยู่หลายทาง แต่ที่ฉันแนะน�าให้ใช้คือ 
กระจกโบราณในห้องประธานนักเรียน กับกระจกเรียบๆ ใน
ห้องเก็บของชั้นสองของอาคารสายสามัญ ที่ส�าคัญ...”

เธอจ้องเขาด้วยสายตาอาฆาตและบอกชดัถ้อยชดัค�าว่า
“อย่าท�าแตกเด็ดขาด กระจกเหล่านี้ต้องเป็นกระจก

โบราณ หรอืกระจกท่ีมคีณุภาพชัน้เลศิเท่านัน้จงึจะใช้เป็นทาง
ผ่านเข้าออกของคาถาเชือ่มมติไิด้ บานหนึง่แพงมากๆ ดงันัน้
หากใครท�าพังแล้วไม่จ่ายเงินค่าเสียหาย ฉันจะสาปส่ังสอน
คนคนนัน้ คาถาของฉนัร้ายแรงแค่ไหน ถามประธานนกัเรยีน
ได้ค่ะ”

สายตาอีกห้าคู่มองอัซราเอลเป็นตาเดียว หมาป่าหนุ่ม
แค่นเสียงค�ารามในล�าคอเบาๆ “ฉันซื้อใช้ให้แล้วไง”

“คุณภาพมันแย่เกินไปค่ะ เห็นแก่ที่คุณพยายามชดใช้
แล้ว ฉันเลยสาปคุณแค่สามชั่วโมงบนเรือบินยังไงล่ะคะ”
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“ไม่ข�าเลยนะค�าสาปแบบนัน้น่ะ” อซัราเอลดโูมโหเดอืด
ผิดวิสัย

เฟรย์จึงถามข้ึนด้วยความอยากรู้อยากเห็นเต็มขั้นว่า 
“อย่างนั้นนายโดนสาปอะไรน่ะ เป็นลูกหมาเหรอ”

ประธานนักเรียนหน้าบึ้ง “เป็นลูกหมายังดีซะกว่า ฝัน
ร้ายชัดๆ”

ไม่รู้ท�าไมตอนนั้นอยู่ๆ ค�าบรรยายสาวในฝันของเรน- 
ฟอร์ดถึงผุดขึ้นมาได้

ผู้หญิงผมยาวสีน�้าตาลทราย ตัวสูง สวมแว่นตากรอบ
เหลี่ยม หน้าไม่คุ้น ใส่เครื่องแบบนักเรียนชาย และรองเท้า
ใหญ่เกินตัว ที่ส�าคัญคือ หุ่นดินระเบิด 

เขาไม่เคยพบผู้หญิงคนนั้น แต่ว่า...
เซลรคิจ้องอซัราเอลเขมง็ อมื...จะใช่เหรอ คดิไปเองละ

มั้ง แค่สีผมกะทรงแว่นระบุตัวบุคคลเป๊ะๆ ได้ที่ไหน แถมคิด
ภาพคู่กัดพบกันขณะที่ฝ่ายหน่ึงโดนสาปเป็นผู้หญิง และอีก
คนก็สปาร์กเข้าให้เต็มเปา คงเป็นฝันร้ายชัดๆ 

ใช่ไม่ใช่ไม่รูห้รอก และไม่กล้าถามแม่มด หรอือซัราเอล
เองด้วย แต่ถ้าใช่ละก็... 

คาถาของไอรีนก็สยองเกินไปแล้วละ สยองจนตั้งคติ
ประจ�าชมรมวันนี้ได้เลย อย่าท�าให้แม่มดโกรธ

เพื่อไม่ให้เสียเวลามากกว่าน้ัน ทุกคนก็แห่แหนผ่าน
กระจกเข้าไปในห้องสขีาว ไอรนีชีใ้ห้ดอูญัมณสีชีมพตูรงกรอบ
ทองด้านล่าง และบอกว่า

“ถ้าจะล็อกห้องไม่ให้คนนอกเข้าละก็ให้กดตรงนี้หนึ่ง
ครัง้” พดูพลางเธอกส็าธติ ลกูแก้วเปลีย่นเป็นสม่ีวงอมน�า้เงนิ
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ทันที 
“ถ้าอยูใ่นโหมดนีเ้มือ่ไร จะเข้าได้เฉพาะพวกเราเท่านัน้ 

ถ้าไม่ได้ปิดไว้ คนที่มีเวทมนตร์อาจจะแอบมาใช้ได้ ขอให้
ระมัดระวังด้วยนะคะ”

เอรเูทยีเดนิมองโน่นนีอ่ย่างสนใจเตม็ทีพ่กัหนึง่ก่อนทกั
ขึ้นว่า

“ในมิติแยกนี้ จะไม่มีใครตรวจจับพลังของพวกเราได้ 
ใช่ไหมครับ ต่อให้ซัดกันจนระเบิดไปข้างก็ไม่มีใครรู้”

“ใช่ค่ะ โอกาสทีจ่ะถกูจบัได้เป็นแค่ 0.0001% เท่านัน้” 
ไอรีนลูบผนังห้องพลางย้ิมน้อยๆ “ต้องมีพ่อมดแม่มดที่เป็น 
ผู้เชี่ยวชาญคาถาสายมิติจริงๆ ซึ่งปัจจุบันมีแค่สามคนในโลก
เท่านั้นค่ะ”

เซลริคถอนหายใจอย่างโล่งอก แบบนี้โอกาสถูกจับได้ 
ก็คงต�่ามาก หมายความว่าจะฝึกฝนเท่าไรก็ได้สินะ

“มีเงื่อนไขไหมคะ” โรเซเลียถามข้ึนราวกับได้ยินสิ่งท่ี
อดีตจอมมารคิด “การอยู่ในห้วงมิติขนานนานๆ ไม่น่าจะ
ปลอดภัยนัก”

“ใช่แล้วละ” คราวนี้คนพูดกับเป็นเอรูเทีย “แวมไพร์ก็
เคยใช้ห้วงมิติพิเศษเหมือนกัน แต่ต้องเลิกไปเพราะในนั้นมี
ความผนัผวนของเวทมนตร์สงูมาก แวมไพร์อยูใ่นนัน้ได้อย่าง
เก่งไม่ถึงชั่วโมง แต่มนุษย์อยู่ได้นานกว่านั้นหน่อย”

“ไม่เกินสี่ชั่วโมงค่ะ” ไอรีนสรุป “หากเกินกว่านั้น
ร่างกายจะเริ่มเสื่อมสภาพ เพราะทุกคน ณ ที่น้ีมีสภาพ
ร่างกายแตกต่างกัน ขอให้รู้ว่าเม่ือไรที่เร่ิมหายใจไม่สะดวก 
หน้ามืดตาลาย ตอนนั้นคือขีดจ�ากัดค่ะ ให้ออกไปข้างนอก
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ทันที”
เซลริคอดเสียดายนิดๆ ไม่ได้ แต่ว่าก็คงเป็นธรรมดา

ของโลกนั่นแหละ ของดีไปเสียทุกอย่างมันมีที่ไหนเล่า
หลังอธิบายการใช้ห้องเบื้องต้นแล้ว ไอรีนก็ถอยให้อัซ-

ราเอลรับช่วงต่อ เขาพกสมุดเล่มหนาพร้อมดินสอติดตัวมา
ด้วย พร้อมเต็มที่จะจดข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ อมนุษย์ทุก
ตนทีเ่หลอืถอยไปนัง่รวมกนัหน้ากระจก เว้นไว้แต่อซัราเอลท่ี
ยนืสงัเกตการณ์ระยะประชดิ และโรเซเลยีทีย่นือยูข้่างเซลรคิ
ตรงใจกลางห้อง

“พร้อมแล้วก็เชิญเลย” อัซราเอลเอ่ยเสียงไร้อารมณ์
เซลริคกลืนน�้าลายพลางหันมองเพื่อนๆ ที่จ้องเขากับ 

โรเซเลียตาแป๋ว คาดหวังจะดูฉากโรแมนติกสดๆ กันเต็มที่ 
เขายกมือก่ายหน้าผากแล้วบอกเสียงดังว่า

“มองแบบนี้ใครจะไปท�าได้ล่ะครับ!”
“นิดเดียวเอง” เทลก้าท�าตาละห้อย
“ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร” เอรูเทียเอ่ยหน้าตาเฉย
“ผมก็อยากเห็น” เฟรย์ยิ้มกะล่อน
เคย์เลนไม่ออกความเห็น แต่นั่งเท้าคางมองอย่างตั้งใจ

เต็มที ่ส่วนไอรนีแม้สหีน้าไม่ยนิดยีนิร้ายกย็งันัง่อยูห่น้าสดุ...
เยี่ยมไปเลย...รักทุกคนจัง

เซลรคิฉนุขึน้มานดิๆ โรสยิม้บางแล้วขยบิตาให้ เขาเหน็
สะเก็ดพลังเวทแตกเปร๊ียะอยู่ที่ปลายน้ิวของเธอที่ถูกร่างเขา
บังเป็นมุมอับ ก่อนจะยิ่งคาถาใส่ก�าแพงเสียงดังลั่น

พอทุกคนหนัขวบัไปด ูเซลรคิกเ็งยหน้าข้ึนจมุพติโรเซเลยี
จะบอกว่าเขาเขินก็คงเป็นส่วนหน่ึง แต่หงุดหงิดนิดๆ 



78    ผมน่ะหรือคืออดีตจอมมาร!  เล่ม 2  ชมรมลับ คลับจอมมาร

มากกว่า 
ส�าหรับเขา มันไม่ใช่แค่การปลดผนึก การจูบส�าคัญ

มากมายกว่าเพียงริมฝีปากสัมผัส มันมีความหมายมากกว่า
นั้น และเขายังไม่ต้องการให้ใครมาเห็น

เสี้ยวด�ามืดที่เซลริคไม่ส�าเหนียกมาก่อนว่ามีอยู่ในร่าง
ตนเอง ร�่าร้องให้เขาประกาศตัวเป็นเจ้าข้าวเจ้าของโรเซเลีย 
คอร์วินัส

จะไม่ยอมยกให้ใคร ไม่ยอมให้ใครยื้อแย่งไป เธอเป็น
ของเขา เป็นของเขาเพยีงผูเ้ดยีวชัว่กลัปาวสาน เขาจะไม่ยอม
ปล่อยมือเธอ

เว้นแต่เธอเลือกเดินจากไปด้วยตัวเอง
ดวงตาของเซลรคิกลายเป็นสแีดงเข้ม พลงัเวทกลุม่ใหญ่

ขมวดรวมตัวกนัเป็นปีกใหญ่เพยีงข้างเดยีว วงแหวนทองสาม
ชัน้หมุนวนรอบร่างเลก็เหมอืนวงแหวนดาราศาสตร์ขนาดยกัษ์

เสี้ยววินาทีที่เซลริคหันมองเพื่อนร่วมชมรมทุกคนใน
สภาพปลดผนึกเป็นครั้งแรก ความรู้สึกหน่ึงก็ไหลเข้ามาใน
ร่าง เหมือนกับเงาที่ค่อยๆ คืบคลานเข้ามาช้าๆ และกลืนกิน
ทุกสิ่งอย่าง ความย�าเกรงที่ไม่เคยมีมาก่อนแล่นพล่านขึ้นสู่ 
สมองและหัวใจ

ตราประทับราชามารบนร่างร้อนวาบ จากที่เคยนึกว่า
เป็นการประทับตราตามธรรมเนียม ตราน้ันกลับปรากฏขึ้น
มาบนเนือ้หนงัราวกบัพร้อมประกาศว่า ต้องมอบความเคารพ
แด่ผู้ใด

เซลริคสูดหายใจเข้าเต็มปอด พยายามร้ังความรู้สึก
รุนแรงที่ยังไม่คุ้นเคยให้เข้าที่ นี่คงเป็นสิ่งที่ชาโดว์เตือน ใน
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สภาวะปลดผนกึ เขาก้าวข้ามเขตแดนมนษุย์สูภ่าคปีศาจของ
ตนเอง หากไม่เอาชนะสัญชาตญาณปีศาจ เขาก็จะถูกกลืน
กินเสียเองและกลายเป็นปีศาจของจริง

“ใจเย็นๆ” มือนุ่มของโรสวางลงบนไหล่ทั้งสองข้างของ
เขา ความอบอุ่นแผ่ผ่านผิวลงไปจนถึงจิตวิญญาณ และอสูร
ร้ายก็สงบลง มันเชื่องกับเธอง่ายดาย ยอมประสานจนสนิท
กับความรู้สึกนึกคิดของอดีตจอมมาร

เซลริคลืมตาขึ้น ขยับมือเข้าออกช้าๆ 
เขายงัเป็น เซลรคิ เรมงิตนัอยู ่ยงัไม่กลายเป็นอย่างอืน่

อดตีจอมมารผ่อนลมหายใจออกแล้วหนัมาขอบคณุโรส
พร้อมรอยยิ้มสวยที่สุดที่เขามี

“ขอบคุณนะโรส สงบลงแล้วละ”
เขาหันกลับมาหาเพื่อนๆ คนอื่น พลางยิ้มน้อยๆ
“นี่คงเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นผมในสภาพปลดผนึกแล้ว 

นสิยัอาจจะเพีย้นไปบ้าง แต่ผมมัน่ใจพอควรว่าควบคมุได้ ไม่
ต้องห่วงนะครับ ยังไงก็ยังเป็นจอมห่วยคนเดิม นอกจาก 
ค�าสาปหายไปแล้ว ยังเหมือนเดิมทุกอย่าง”

ช่างเป็นปราศรัยของจอมมารที่ถ่อมตนเหลือเกิน แต่ก็
สลายความตึงเครยีดเมือ่ครูล่งไปได้มาก เซลรคิอธบิายข้อมลู
เท่าที่รู้มาจากชาโดว์ทั้งหมดให้อัซราเอลและคนอื่นๆ ฟัง เขา
ยงัรกัษาสญัญาเรือ่งทีจ่ะซ่อนตวัตนของชาโดว์ไว้เป็นความลบั 
จึงแต่งเรื่องโกหกไปว่าฝันเองเป็นตุเป็นตะ

“เป็นฝันท่ีทฤษฎแีน่นมากจรงิๆ” อซัราเอลไม่ตดิใจสงสยั 
เซลริคพยายามบังคับตัวเองให้สบตาโรเซเลีย และยิ้ม

ไร้พษิสงเหมอืนกระรอกตวัเลก็ๆ เป็นน้องกระต่ายตาใสๆ ผม
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ไม่ได้โกหกนะ เชื่อผมเถอะๆ
ในที่สุดโรสก็เลิกสงสัยเขา และเริ่มบอกข้อมูลเชิงลึกที่

ตนรูใ้ห้คนอืน่ฟังบ้าง เซลรคินกึขอโทษของโพยในใจซ�า้ๆ เขา
ไม่เคยโกหกโรสเลย หรือถึงโกหกเธอก็จับได้จนเขาต้อง
สารภาพเสมอ แต่กับเรื่องนี้ไม่เหมือนกัน ลึกลงไปในหัวใจ 
เขารู้เช่นเดียวกับที่ชาโดว์รู้

ตัวตนของชาโดว์ เงาของเขา และเกาะทรายแก้วกลาง
ทะเลสีด�าต้องเป็นความลับ 

เป็นความลบัท่ีไม่มวีนัแพร่งพราย หาไม่แล้วเขารูส้กึได้
ว่า สิ่งที่รออยู่ปลายทางคงมีแต่ความพินาศย่อยยับ โลหิต 
และน�้าตา

“สรุปว่าเจ้าวงแหวนสามวงนี้คือ Contract Rings 
วงแหวนพันธสัญญา ที่บันทึกความสามารถที่ผ่านๆ มาใน
ชาติก่อนของนายมารวมกัน” 

อัซราเอลสรุปผลให้เซลริคฟังเผื่อมีอะไรต้องแก้ไขอีก
รอบอย่างช้าๆ

“วงใหญ่ที่สุดคือ บันทึกความสามารถ ส่วนวงกลางคือ 
เวลาที่ใช้งานได้ และวงสุดท้ายคือเลเวลของพลังที่จะได้รับ 
ถูกต้องไหมครับ”

เซลรคิพยกัหน้ารบั เริม่รูส้กึว่าเวลาทีเ่ขาไม่อยากให้มา
ถึงก�าลังใกล้เข้ามาทุกทีๆ

อซัราเอลขอให้คนอืน่นอกจากตนเอง ผูร้บัผดิชอบเรือ่ง
การค้นคว้าวเิคราะห์ความสามารถของเซลรคิ นัง่ดแูละฟังไป
ด้วย แต่ห้ามป่วนเพราะเวลามน้ีอยนกั จะเสยีไปกบัเรือ่งนอก
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แผนเยอะเกินไปไม่ได้
กระนั้นเฟรย์ก็ยกมือหราแล้วถามขึ้นว่า
“การปลดผนึกครั้งหนึ่งอยู่ได้นานเท่าไรเหรอครับ”
อัซราเอลขมวดคิ้ว เซลริคกะพริบตาปริบๆ ตอบไม่ได้ 

แต่โรเซเลียตอบทันทีว่า
“ขึน้อยูก่บัปรมิาณพลงัทีใ่ช้ค่ะ ครัง้แรกสดุจะได้แค่สอง

หรือสามนาที แต่ต่อไปจะนานขึ้นเรื่อยๆ สูงสุดอาจจะได้สัก
สิบนาที”

“สิบนาที...” เทลก้าหน้าเหยเก “สู้กันจริงๆ ละก็ มัน
จะไม่จบในสิบนาทีนี่สิ”

เซลริคยิ้มแห้งสนับสนุนหญิงสาวว่า “คิดอย่างนั้น
เหมอืนกนั นอกจาก Contract Rings แล้ว ฉนักค็งต้องฝึกใช้ 
ความสามารถอื่นด้วย ไม่อย่างนั้นเกิดหมดเวลาจริง เละแน่”

อัซราเอลกระแอมเบาๆ รีบตัดบทสนทนาก่อนจะยืด
ยาวไปไกล

“เอาละ ขีดจ�ากัดก็รู้แล้ว แต่ตัวหนังสือบนวงแหวนเล็ก
มาก อาจจะต้องให้ทดลองใช้ดูก่อนแล้วบันทึกเอาไว้ทีละอัน 
ปกติใช้พลังยังไงเหรอเซลริค”

เฮ้อ...

เซลรคิถอนหายใจ รูส้กึเหมอืนได้ยนิเสยีงเพลงสวดศพ
บรรเลงขึน้เป็นเพลงประกอบฉากทนัท ีเขาไม่อยากให้ใครเหน็
วิธีเลือกสกิลจอมมารเล้ย แม้แต่เจ้าตัวยังรับไม่ได้เลย อนาถ
จิตจริงๆ

เขากางมือขวาออกตั้งจิตเรียกอุปกรณ์ส�าคัญ
ริ้วควันสีด�ารวมตัวกันเหนือฝ่ามือเขา ขมวดรอบตัวกัน 
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และวัตถุเล็กๆ สามชิ้นก็ตกลงมากลางฝ่ามือ
อัซราเอลขยับแว่นอย่างงงงวย คนที่เหลือกรูกันเข้ามา

ดูด้วยความอยากรู้อยากเห็น ของชิ้นเล็กสามอันนั้นเล็กเกิน
กว่าจะทันดูให้ชัดว่าเป็นอะไร

พอมองใกล้ๆ เท่านัน้เอง จงึเหน็ว่า แท้จรงิแล้วมนัคอื...
ลูกเต๋าสีด�าสามลูก
ไม่มีแสงเรืองรอง ไม่มีไอเวทมนตร์ ไม่มีเอฟเฟกต์

ประหลาด ความพเิศษใดๆ นอกจากข้อเทจ็จรงิทีว่่ามนัปรากฏ
มาจากอากาศอันว่างเปล่าแล้ว มันก็เป็นแค่...

ลูกเต๋าหกหน้าสีด�า สามลูก
“...............” สมุนจอมมารเบอร์หนึ่งเงียบ
“........” เบอร์สองอึ้งยังจ้องตาค้าง
“......” เบอร์สามเบิกตาโตอย่างแทบไม่อยากเชื่อ
“...” เบอร์สี่จ้องมองอย่างสิ้นศรัทธา
“เราจะเล่นไฮโล หรือโมโนโพลีล่ะ” 
“ขอไฮโลได้ไหม เดี๋ยวเอาชามมาให้...”
โชคยังดี (?) ที่เบอร์สี่กับห้า เทลก้ากับเฟรย์ ยังเหลือ

อารมณ์ขัน
“นายล้อฉันเล่นหรือเปล่า...” อัซราเอล สมุนเบอร์หนึ่ง

เสียงดุ หูหางเขี้ยวเล็บโผล่ออกมาครบถ้วน
“เปล่า...” เซลริคได้แต่ตอบเสียงอ่อย “ก็รู้ว่ามันอนาถ 

มีแต่ไอเทมก๊องแก๊ง แต่มันก็ใช้ได้ละ”
“อย่าบอกนะว่าวิธีเลือกสกิลคือ...” เทลก้าเริ่มเดา ดู 

ตื่นเต้นชอบใจมากกว่าผิดหวังเหมือนไอรีน
“ครับ...ทอยสุ่มเอา สีขาวคือความสามารถ สีฟ้าเลเวล 
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สีแดงระยะเวลา” เซลริคตอบ เขาเห็นเคย์เลนยังมองลูกเต๋า
ตาค้างเหมือนถูกหยุดเวลา

เออ...รู้น่าว่าน่าผิดหวัง แต่ว่านะ ใช่ว่าเขาอยากให้มัน

ออกมาเป็นรูปร่างนี้เสียเมื่อไร ถ้าเปลี่ยนได้ก็คงเปลี่ยนแล้ว

แต่ถ้าเปลี่ยนแล้วเกิดได้สล็อตแมชชีนมาแทนล่ะ เขา

จะท�ายังไง

เวลาเป็นเครือ่งเยยีวยาทีท่รงคณุภาพ และสตอินัมัน่คง
ก็จะช่วยเร่งให้ทุกสิ่งดีขึ้นอย่างรวดเร็ว

ไม่ช้าอัซราเอลก็ใจเย็นลงเป็นประธานนักเรียนคนเดิม
ได้อย่างน่านับถือ ตอนนี้เขาไม่เก็บหูเก็บหางแล้ว เนื่องจาก
ท�ากางเกงก้นขาดเป็นรเูรยีบร้อย จะให้เดนิก้นเยน็ท่ามกลาง
หมู่นักเรียนหญิงเป็นสิ่งที่สุภาพบุรุษไม่พึงกระท�าอย่างยิ่ง

“โอเค...ลูกเต๋า” หมาป่าหนุ่มท�าเสียงเหมือนจะตาย 
“ทอยเลย อยากรู้เหมือนกันว่าจะมีอะไรออกมาบ้าง”

เซลริคเหลือมองโรเซเลีย เธอไขว้นิ้วให้เขาโชคดี เช่น
เดยีวกบัเคย์เลนท่ีในทีส่ดุกห็ายแขง็ค้าง และยิม้ให้ก�าลงัใจมา
แต่ไกล

ขอบคุณครับ ขอบคุณ อยากได้สุดๆ เลย สิ่งที่เรียกว่า

โชคเนี่ย

เดก็หนุม่กลัน้ใจก่อนจะปล่อยลกูเต๋าลงพืน้ ภาวนาจาก
ใจให้ผลลัพธ์ไม่ทุเรศจนเกินไปนัก


