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เมื่อครูซโซเด็กหนุมผูมีพลังลึกลับซอนอยูในตัว ไดเขามาคนหา
ความจรงิเกีย่วกบัพลงัของตวัเองทีโ่รงเรยีนเตรยีมทหาร  อาเธอร แตเขากลบั
ไดมารคูวามจรงิอนันาตกใจ? แถมยงัตองเขามาพวัพนักบัสงครามระหวาง
อาณาจกัร!!! และยงัถกูอลัเทล รูมเมททีไ่มคอยจะปกตสิกัเทาไหร (ไมคอย
พดู พดูไมรเูรือ่ง ชอบพดูคนเดยีว) ตามตดิทกุฝกาวอกี

งานนี้ครูซโซจะเอาตัวรอดไดหรือไม แลวเขาจะสามารถควบคุม
พลงัทีอ่ยใูนตวัไดรเึปลา ตดิตามไดใน Secret Mission พลกิวกิฤตภารกจิลบั

World Fantasy



คุยกับผูเขียน

ไมรวูามใีครรจูกัไลทโนเวลบางหรอืเปลา ทีจ่รงิไลทโนเวลเปนนยิาย
เลมเลก็ ๆ ขนาดเทาฝามอื ทีน่าจะมจีดุเริม่ตนมาจากญีป่นุ ไลทโนเวลเปน
นยิายทีไ่มเนนภาษาบรรยายมากมาย แตดำเนนิเรือ่งดวยบทพดูกบัจงัหวะ
ซะสวนใหญ หลงัจากเขยีนเรือ่ง Unlucky จิง้กเ็ริม่สนใจนยิายไลทโนเวล
ดวยวธิกีารเลาเรือ่ง จิง้วามนัคลาย ๆ  หนงัสอืการตนูนะ คอืถาใครมพีืน้ฐาน
การอานการตนูมากอนหรอืชอบดอูนเิมะแลวพอมาอานไลทโนเวล จะเขาใจ
มกุตาง ๆ  หรอืจงัหวะของคำพดูในนยิายไดเรว็ ทำใหอานสนกุขึน้

จิง้มนียิายเรือ่งหนึง่ ซึง่เปนแนวทีค่อนขางจรงิจงั นอง ๆ  ทีอ่ายนุอย
ลงมาจะอานแลวไมคอยเขาใจเทาไหร จิง้กเ็ลยคดิวา ถาเปนไปไดอยากจะ
เอาเรือ่งนีม้าเขยีนใหมโดยทำใหมนัสนกุและอานเขาใจงายขึน้ จนในทีส่ดุ
กไ็ดมาเริม่เขยีนเรือ่ง Secret Mission แลวกผ็สมกลิน่ไลทโนเวลนดิ ๆ  เพือ่
ใหเขาใจงาย

Secret Mission เปนแนวแฟนตาซีออกไซไฟนิด ๆ ใชฉากเปน
ยุคเกือบ ๆ ปจจุบันแตล้ำหนาไปอีกนิดหนอย เปนเรื่องราวสามหนุมซึ่ง
จิง้ยกใหเขาเปนตวัแทนของสามสิง่ในเรือ่ง

ครูซโซ เปนตัวแทนของมนุษยธรรมดาที่ดิ้นรนในการมีชีวิตกับ
ขอจำกดัของ ‘ความไมสมบรูณแบบ’ แตกแ็สดงใหเหน็วา ตอใหไมสมบรูณ
แบบแตทกุคนกม็พีลงัในการทีจ่ะใชชวีติตอไป

คาโลน เปรียบเสมือนยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง เปนตัวแทนของ
เทคโนโลยทีีเ่ขามาทำใหอะไร ๆ ในชวีติมนังายขึน้ แตรสูกึไหมวาพอเรา



สบายมากเกนิไปจนไมตองพยายามทำอะไร แตมนักลบัทำใหชวีติของเรา
ไมมอีะไรนาตืน่เตน ความเปนมนษุยทีถ่กูสรางขึน้มาเพือ่ตอส ูมนักค็อย ๆ
แหงเฉาลง

สวน อัลเทล เปนตัวแทนของคนที่ยังเลือกเปาหมายใหตัวเอง
ไมได ดำเนนิชวิีตไปเปนเสนตรง ทัง้ ๆ  ทีห่ากเขาลกุขึน้มาทำอะไรสกัอยาง
โดยมเีปาหมายแนวแน ชวีติของเขากจ็ะสนกุและมสีสีนัขึน้อกีเยอะเลย

เรือ่งนีร้สูกึวาคนเขยีนเอาแตใจมาก (ฮา) แตกอน...เวลาจิง้เขยีน
แฟนตาซ ีตองเดนิปาเกบ็เหด็ ขีม่า ใชตะเกยีง แลวจ ูๆ กร็สูกึวา ไมเอา
แลว อยากเขาเมอืง อยากเหน็ความศวิไิลซ อยากดทูวี ีมโีทรศพัท  ไปไหน
มาไหนอยากนั่งรถบาง แตอีกใจหนึ่งก็เสียดาย ทำยังไงจะไดเจอพอมด
ไดเหน็มงักร ไดเหน็คนใชเวทมนตรสกูนั

อยากระนัน้เลย... กจ็บัมนัมาอยดูวยกนัซะเลยสิ
เอาแตใจจรงิ ๆ ...

จิง้ แมลงปกแขง็
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อารมัภบท

“ครซู” ลเูซยีเรยีกหา พลางกวาดตามองไปทัว่สนามหลงับานดวย
ความกงัวล

“แมคะ” โซเนียรกระตุกชายเสื้อเธอไวพรอมกับชี้นิ้วไปยังชั้นวาง
กระถางดอกไมชดิกำแพง เถาไมเลือ้ยทีป่กคลมุอยชูวยปกปดรางเลก็ทีน่ัง่
ขดตวัอยตูรงนัน้ไว ลเูซยีถอนใจดวยความโลงอก ขณะทีล่คูสีวิง่ออกไปเปน
คนแรก

“ครูซ ออกมานะ รูหรือเปลาพี่กับแมตามหาเธอไปทั่ว” ลูคีสควา
ขอมอืผอม ๆ พรอมกบัดงึตวันองชายขึน้ แตเจาของเสยีงสะอืน้ดจูะไมยอม
งาย ๆ

“ไมเอานะลคูสี” ลเูซยีปรามลกูสาวตวันอย แมจะเหน็ทาทางขดัใจ
กต็าม หญงิสาวกมตวัลงจนสงัเกตเหน็วา บนทอนแขนเลก็ทีก่อดเขาอยนูัน้
มีรอยสีดำเหมือนรอยสักปรากฏอยูโดยทั่ว เธอจึงเขาใจเหตุผลที่ลูกชาย
ตองมาหลบอยทูีน่ี ่“โซเนยีร ลคูสี เขาไปในบานกอนไป”





โดย...จิ้ง แมลงปกแข็ง

เด็กหญิงทั้งสองสบตากันเกี่ยงใหอีกคนไปกอน เพราะถึงจะเปน
เดก็แตความเปนพีก่ท็ำใหหวงใยนองชายทัง้คู

“ไปเถอะเดีย๋วแมกบัครซูจะตามไป” ลเูซยีย้ำอกีรอบเดก็ทัง้สองถงึ
ยอมทำตาม “ไมมใีครอยแูลวไมเปนไรหรอก ออกมาหาแมเรว็”

ศีรษะเล็กที่ปกคลุมดวยผมสีดำสายไปมา กอนหดตัวหนีจากเธอ
อกี

“มนัไมยอมหายไป” เดก็ชายสะอืน้ “ผมบอกทกุคนแลววาไมเปนไร
แตไมมใีครเชือ่เลย ทกุคน... บอกวามนัประหลาด”

ลเูซยีมองลกูชายใชหลงัมอืเชด็น้ำตาทีไ่หลเออสองแกมจนขอบตา
แดงก่ำ

“ประหลาดตรงไหนกัน” ลูเซียดุกอนยื่นมือเขาไปจับขอมือเล็ก
รอยสดีำบนหลงัมอืปรากฏชดัเจนเปนรปูลกัษณคลายตราของดาวหกแฉก
ลอมรอบดวยอกัขระวงกลม ขณะทีส่วนอืน่ ๆ คอืริว้สดีำพนัเลือ้ย “ดสู ิแม
จบัแบบนีย้งัไมเหน็เปนอะไรสกัหนอย”

“แตวาคนอืน่...”
“ชางคนอืน่ปะไร ถงึจะมรีอยพวกนี ้ลกูกไ็มไดทำอนัตรายใครเสยี

หนอย”
เดก็ชายกมหนา น้ำตายงัไหลเออ
“ทำไมมผีมคนเดยีว ทำไมคนอืน่ไมเหน็มใีครเปนแบบนีบ้าง พวกพี่

กไ็มมใีครเปนแบบนี”้
ลเูซยีมองลกูชายดวยความหวงใย เธอยืน่มอืเขาไปเชด็น้ำตาบนแกม

เปยก จากนัน้จงึถามลกูชายวา
“ครูซสงสัยไหมวาทำไมพอถึงมีผมสีขาว แลวก็มีหูยาว ๆ ดวย”

หญิงสาวพูดพลางทำมือเปนหูยาว ๆ ทำใหดวงตากลมใสเงยขึ้นเปน
ครัง้แรก “แลวพอกต็วัโตมาก ๆ ดวย คนอืน่ ๆ นะไมเหน็มใีครเปนแบบนี้
เลยจรงิไหม”

“กพ็อเปนดารคเอลฟนีฮ่ะ” เดก็ชายตอบเบา ๆ แมจะไมไดเขาใจ
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1 เผาพนัธทุีต่วัเองพดูถงึ แตใคร ๆ  ตางกเ็รยีกพอดวยคำคำนีม้าตัง้แตจำความ
ได

“ใชแลว เพราะวาพอเปนดารคเอลฟถึงไมเหมือนคนอื่น แตพอก็
ไมใชคนดรุายเลยจรงิไหม”

เดก็ชายกมหนางดุกอนใหคำตอบออมแอม
“พอชอบพดูเสยีงดงั”
ลูเซียยิ้มแลวใชนิ้วหัวแมมือไลรอยสักสองขีดที่ใตตาลูกชายอยาง

แผวเบา
“แตไมวาพอจะเปนยังไงแมก็รักพอ และไมวาลูกจะเปนยังไงแม

กร็กัลกูเหมอืนกนั สำหรบัแมลูกไมไดตางจากคนอืน่เลย”
“แตวาถาไมมรีอยพวกนี ้คนอืน่กค็งไมกลวัผม”
“สกัวนัหนึง่พวกเขาจะรวูา ตอใหมรีอยพวกนีห้รอืไม ลกูกไ็มนากลวั

สกันดิ มานีม่า” พอเธออาแขนออก คราวนีร้างเลก็กโ็ผเขามากอดเธอทนัที
ลูเซยีหวัเราะเบา ๆ เมือ่กมลงจบูผมนมุทีร่วบเปนเปยเสนเดยีวสัน้ ๆ อยาง
รกัใคร “ดสู ิตวัเลก็นดิเดยีว นากลวัตรงไหนกนั คนทีก่ลวัลกู คงเปนพวก
ขีข้ลาดกนัทัง้นัน้”

“แตถาทกุคนกลวั ผมกจ็ะไมมีเพือ่นนีฮ่ะ”
คำพดูหงอย ๆ  กบัใบหนาทีแ่นบอยกูบัอก ทำใหลเูซยีรสูกึผดิไปดวย

เธอก็มีสวนทำใหเด็กนอยตองแบกรับตราตองคำสาปนี้ แตถึงจะสามารถ
ยอนเวลากลบัไปแกไขจดุเริม่ตนในตอนนัน้ได เธอกค็งไมคดิจะเปลีย่นแปลง
อะไรอยูดี ดังนั้นสิ่งที่ทำไดในตอนนี้ก็คือการปกปองลูกชายใหอยูในที่ที่
ปลอดภยัทีส่ดุ

“สกัวนัหนึง่ลกูจะไดพบคนทีไ่มกลวัและเขาใจในสิง่ทีล่กูเปน”
คำพดูนัน้เรยีกดวงตาสนี้ำตาลกลมโตเงยขึน้มองเธออกีครัง้
“จรงิเหรอฮะ”
“จรงิสจิะ แลวคนคนนัน้กจ็ะใหความสำคญักบัลกูมาก ๆ  ดวย” ลเูซยี

มองรอยสดีำบนทอนแขนและใบหนาของลกูชายทีค่อย ๆ จางลงทลีะนอย





โดย...จิ้ง แมลงปกแข็ง

กระทั่งหายไป เหลือแคริ้วสีดำสองขีดใตตาทั้งสองขางเทานั้น และเมื่อ
ปราศจากรอยตองคำสาป ใบหนาเด็กนอยก็ดูนารักนาเอ็นดูเสียจนนึกวา
เปนเด็กผูหญิง “เพราะฉะนั้นลูกตองเขมแข็ง เพื่อรอเวลาที่จะไดพบเขา
และเมือ่วนันัน้มาถงึลกูจะไดอยกูบัคนทีร่กัลกู และตวัลกูเองกจ็ะแขง็แกรง
พอทีจ่ะปกปองเขาไดดวย”
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ปจจบุนั
“นีม่นัอะไรกนัเนีย่!”
เสยีงตะโกนดงัลัน่ตามมาดวยฝเทาย่ำโครม ๆ  เดก็หนมุกึง่เดนิกึง่วิง่

ไปยงัหองของพีส่าว รปูรางสนัทดักบัใบหนาออก ‘นารกั’ ผสมกบัผมยาวที่
รวบเปนเปยเสนยาวกลางแผนหลงั ทำใหนอยคนนกัทีจ่ะมองปราดเดยีวแลว
คดิวาเปน ‘หนมุ’ แตสิง่ทีโ่ดดเดนยิง่กวารปูรางหนาตากค็อื รอยสกัเลก็ ๆ
สองขดีใตตา ซึง่ทำใหดเูปนเดก็หนมุตวัแสบมากขึน้

ครซูโซถอืไวนลิโมเดลอศัวนิในชดุเกราะไวในมอื ซึง่... ตอนนีม้นั
ดูไมคอยเหมือนอัศวินเทาไหร เพราะโดนจับใสชุดกระโปรงลูกไมฟูฟอง
แถมใครบางคนยงัผกูรบิบิน้ใหมนัอกีดวย พอมาถงึหนาประตหูองทีเ่ขยีนวา
‘หามรบกวน’ เขากก็ระชากประตเูปดออกทนัที

“เรม! เรนเน! พวกเธอกลาดยีงัไงมาทำกบัลกูชายฉนัแบบนี.้..”
ทนัททีีก่าวเขาไปอยางพรอมอาละวาดเตม็ที ่ครซูโซกแ็ทบสำลกั

คำพดู สิง่ทีป่รากฏในหองเตม็ไปดวยชัน้วางของจกุจกิ มวนผาชนดิตาง ๆ  กบั

Mission 1 :
กาวยางแหงโชคชะตา





โดย...จิ้ง แมลงปกแข็ง

ของเยบ็ปกถกัรอย รวมถงึจกัรเยบ็ผาตวัยอม ๆ สชีมพอูกีสองตวั แลวคน
ทีห่นัมาเปนคนแรกกค็อืเรม หนึง่ในพีส่าวฝาแฝดของเขา เธออยใูนชดุนอน
บางเบาชวนใจหาย บนศรีษะมโีรลมวนผมสชีมพกูบัสฟีามวนอยทูัว่ ทีส่ำคญั
เขาดนัเขามาตอนทีเ่รมกำลงัเปลีย่นชดุพอด ีพีส่าวของเขาถลกชดุนอนแบบ
วันพีชขึ้นสูงจนชายกระโปรงลอยอยูเหนือตนขานวลเนียน ขณะที่เรนเน
ฝาแฝดคนรองเพิง่งวัเงยีลกุจากเตยีง ผมสนี้ำตาลออนมโีรลมวนเปนเกลยีว
เตม็ศรีษะเชนกนั ชดุนอนแบบสายเดีย่วเลือ่นหลดุจากไหล จนคอเสือ้ทีค่วาน
ลกึรนไปอยใูนตำแหนงแสนหวาดเสยีว นีถ่ามผีชูายคนอืน่นอกจากเขาอยู
ในหองนี ้ครซูโซคงควกัลกูตาไอหมอนัน่ออกมาแน ๆ นีถ่าไมเพราะเขาถกู
เลีย้งมากบัผหูญงิตัง้แตเกดิ ปานนีเ้ขาคงไดเสยีเลอืดทกุเชาแหง

“นีพ่วกเธอ” ครซูโซกดัฟนพดู “เปนผหูญงิหดัแตงตัวใหมนัเรยีบรอย
หนอยไดไหม!”

“อะไรกนั เขามาในหองคนอืน่เขาแลวยงัโวยวายอกี” เรมเทาเอว
ทำปากยืน่กลบั

“ที่ฉันมาเพราะจะถามวาใครอนุญาตใหพวกเธอเขาไปยุงกับขาว
ของของฉนัตางหาก แลวดนูีส่”ิ เขายืน่โมเดลในมอืออกไปขางหนา แลวพดู
ตอดวยซมุเสยีงสัน่พราสะเทอืนใจ “ลกูชายหวัแกวหวัแหวนของฉนักลาย
เปนแตวไปแลว โธ  อเลก็ซานเดอรลกูพอ”

“โตจนปานนีแ้ลวยงัไมเลกิตัง้ชือ่ใหตกุตาอกี” เรมแขวะ “เพราะแบบนี้
ถงึยงัหาแฟนไมไดสกัคน”

“พดูเกนิไปแลวนะ เหน็อยางนีฉ้นับอบบางทางอารมณนะจะบอก
ให แลวดสู ิพวกเธอเอาสอีะไรมาปายกไ็มร ูลางยงัไงกล็างไมออก”

“กแ็คน้ำยาทาเลบ็”
“อะไรนะ หนอ็ยยายพีบ่า!”
“นีพ่วกเธอเอะอะอะไรกนัตัง้แตเชา เกรงใจหองขาง ๆ  หนอยส”ิ
ครซูโซกบัเรมหนัไปมองคนทีย่นืแยกเขีย้วอยหูนาประต ูหญงิสาว

ผมสดีำเขมกระเซอะกระเซงิทาทางเอาเรือ่ง คอืลคูสีพีส่าวคนรองของบาน
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1 ลคูสีเองกค็งเพิง่ตืน่เชนกนั แตถงึจะอยใูนชดุนอนซึง่เปนเสือ้เชิต้ตวัยาวหลวม
โครง แตดวยขนาดทรวงอกทีไ่มนอยนัน้กไ็มใชภาพทีท่ำใหครซูโซมองอยาง
สบายใจอยดู ีทำไมเขาจะตองตืน่มาในตอนเชาแลวเจอผหูญงิแตงตวัวบั ๆ
แวม ๆ  เดนิไปทัว่บานโดยเหน็เขาเปนหวัหลกัหวัตอแบบนีด้วย

ฉนัเองกม็หีวัใจเหมอืนกนันะเฟย!
“กค็รซูสคิะ จ ูๆ  กเ็ขามาเอะอะโวยวาย” เรมฟอง
“ไมใชความผดิของฉนัสกัหนอย ถาพวกเธอไมเขาไปยงุกบัขาวของ

ของฉนั ฉนักไ็มโวยวายหรอก”
“งัน้เธอกล็าออกจากโรงเรยีนเตรยีมทหารปาเถือ่นนัน่แลวกก็ลบัมา

อยทูีบ่านส”ิ
เดก็หนมุขบฟนกรอดเมือ่เริม่เขาใจแผนการของพีส่าว
“ทำไมฉนัตองลาออกดวย เธอเองนัน่แหละทีค่วรเลกิทำตวังีเ่งาเสยี

ท ีไมงัน้ฉนัจะขนขาวของไปอยหูอพกัทัง้ปเลย”
“ดูสิ พอไปอยูโรงเรียนปาเถื่อนนิสัยเธอก็หยาบคายไปดวย” เรม

เบปากน้ำตาคลอจนครซูโซชกัใจเสยี กล็องแมคณุเลนบทเจาน้ำตาทไีรเขา
ตองแพทกุท ี “ดสูเิรนเน นองชายแสนนาเอน็ดขูองฉนักลายเปนอนัธพาล
ไปแลว ฉนัอยากไดครซูตวันอย ๆ  ทีใ่สชดุเมดนารกั ๆ  ทีฉ่นัตดั ไวผมแกละ
แลวผกูรบิบิน้สชีมพแูสนสวย เรยีกฉนัวา พีจ่า พีจ่า กลบัมาจงั”

เรมพร่ำเพอพลางประสานมอืขึน้เหนอือก โดยไมสนใจอาการขนลกุ
ของนองชาย

“จากนัน้กน็ัง่รอใหฉนัถายรปูเกบ็ไวเปนคอลเลคชัน่ ฉนัอตุสาหทมุเท
ฟูมฟกใหครูซเติบโตขึ้นมาเปนสาวงามเพียบพรอม ไมใชโตมาเปนผูชาย
แบบนี ้โฮ โฮ”

“ไมตองรองนะเรม เรายังมีเวลาเปลี่ยนแปลงครูซอยูนะ” เรนเน
ลูบไหลคูแฝดอยางเขาอกเขาใจ สวนคนที่เกือบโตขึ้นมาเปน ‘สาวงาม
เพยีบพรอม’ ไดแตขนลกุเกรยีว





โดย...จิ้ง แมลงปกแข็ง

“ฉนัเปนผชูายมาตัง้แตแรกแลวเฟย ยายพีบ่า! พวกเธอนัน่แหละ
เลกิทำใหชวีติฉนัสบัสนเสยีท!ี”

“กค็รซูนะนารกั ในเมือ่พีเ่หน็วานารกั พีก่ต็องชมวานารกัส”ิ เรม
แหวโดยมเีรนเนพยกัหนาสนบัสนนุ

“แลวกเ็ลกิพดูคำวา ‘นารกั’ กบัฉนัดวย!”
“นายนีม่นัเอะอะโวยวายเหมอืนผหูญงิจรงิ ๆ ” ลคูสีงมึงำอยางสงัเวชใจ

“ผูชายเขาไมมานั่งโวยวายเพราะถูกใครบอกวาไมเหมือนผูชายหรอกนะ
หรือตอใหนุงกระโปรง แตถาขางในเปนผูชายซะอยาง ยังไงก็เปนผูชาย
อยดูนีัน่แหละ นายนีม่นัออนหดัชะมดั”

พูดไดดีนี่ยายพี่บา เขาละเกลียดวิธีการพูดของลูคีสนัก เพราะ
มนัถอดแบบมาจากพอไมมผีดิ ไอเรือ่งพดูจากวนประสาทชาวบานไมมใีคร
เกินเสียละ เขาเองก็อยากถามกลับเหมือนกันวา ถาอยางนั้นทำไมผูชาย
ทัง้โลกไมนงุกระโปรงใหมนัรแูลวรรูอดไปเลยละ คำตอบกค็อืเพราะผชูาย
ทัง้โลกไมไดอยใูนบานทีม่แีตผหูญงิสตสิตงัไมดแีบบเขานีไ่ง

“จรงิส ินกึอะไรออกพอดเีลย” เรนเนตบมอืแปะ กอนจะกมลงคนหา
อะไรบางอยางจากถุงกระดาษใบใหญ “ครูซปดเทอมแลวกลับมาอยูบาน
พีก่บัเรมเลยเตรยีมของขวญัพเิศษไวตอนรบัดวยนะ”

ของขวญัชิน้พเิศษงัน้หรอื ทำไมคำพดูนัน้ทำใหครซูโซรสูกึสงัหรณ
ใจไมดชีอบกล

“นีเ่ปนคอลเลคชัน่รบัฤดรูอนใหมลาสดุ สำหรบัครซูโดยเฉพาะเลย
นะ ทาดา!”

ครซูโซเชือ่วาถามอีะไรอยใูนปากตอนนี ้เขาคงจะพนมนัออกมาทัง้
หมดแน เรนเนดงึชดุวนัพชีสชีมพบูางเบาออกมาจากถงุ ชายกระโปรงระบาย
ลกูไมอยางกบัชดุตกุตาบารบีฟ้ฟูอง

“โอโห ไมเลวนี่นา ฝมือตัดชุดของพวกเธอพัฒนาขึ้นแยะเลยนี่
เรม เรนเน” ลคูสีชะโงกหนาเขามาดแูลวลบูศรีษะนองสาวทัง้สองทีท่ำหนา
ปลืม้อกปลืม้ใจ
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1 “พวกเราทำทีช่มรมในมหาลยันะคะ ตัง้ใจวาจะเอาขึน้รานในเวบ็ไซด
ของเราดวย แตวายงัหานางแบบไมได เพราะงัน้... ครซูจา”

เจาของชื่อกลืนน้ำลายอยางฝดคอกับรอยยิ้มหวานหยด (เคลือบ
ยาพษิ) ของพีส่าว

“ใสใหพีด่หูนอยนะจะ เดก็ดีเ๊ดก็ด”ี
ลอเลนใชไหมเนีย่... ครซูโซคดิขณะทีเ่งาของพีส่าวทัง้สามคอย ๆ

คบืคลานเขาหาราวกบัเงามจัจรุาช

ทนัททีีเ่ดนิพนบนัไดสชูัน้สอง โซเนยีกไ็ดยนิเสยีงเอะอะฟงไมไดศพัท
มาจากหองของนองสาวฝาแฝด อดึใจตอมาเธอกเ็หน็ครซูโซวิง่พรวดพราด
ออกมาจากหอง พรอมกบัหนาตาทีต่ืน่ตระหนกสดุขดี เสือ้ผากบัผมถกูดงึทึง้
จนเยนิ

“ครซูจะไปไหนนะ ขาวเชาทำเสรจ็แลวนะ”
“ผมจะกลบัมากนิทหีลงัฮะ” เดก็หนมุกระโดดออกไปนอกระเบยีง

พอเหน็พีส่าวกรตูามมา จงึรบีผลบุหายลงไปยงัสนามดานลางอยางรวดเรว็
“หนอ็ย! หนไีปจนได” ลูคสีชะโงกหนามองตามลงไปยงัสนามหลงั

บาน เห็นเจานองชายตัวแสบวิ่งไปถึงรั้ว แถมยังหันมาแลบลิ้นใหกอนจะ
กระโดดขามรัว้ออกไปขางหลงับานดวย

“พวกเธอนีโ่ต ๆ กนัแลว ทำไมถงึไดชอบแกลงครซูอยเูรือ่ยเลย”
โซเนียอดที่จะสายหนาใหกับนอง ๆ ไมได พวกเธอถูกเลี้ยงดูดวยกันมา
ตัง้แตเลก็จนโต จงึมคีวามผกูพนัและสนทิสนมคนุเคยกนัมาก แตสำหรบั
ครซูโซแลวไมวาเวลาจะผานไปแคไหน เขากย็งัรสูกึวาการเปนผชูายคนเดยีว
ในบานทำใหแปลกแยกอยดู.ี.. ไมส ิไมใชแคนัน้ แตเพราะเขามคีวาม ‘พเิศษ’
กวาพีน่องคนอืน่อกีดวย ดงันัน้สิง่ทีพ่ี ่ๆ  แตละคนทำไดคอื แสดง ‘ความรกั’
และ ‘สนทิสนม’ กบันองชาย เพือ่ไมใหเขารสูกึวาตวัเองมปีมดอย ถงึแมวา
บางครัง้การแสดงความรกัจะแปลก ๆ  ไปบางกเ็ถอะ

“หนอูตุสาหตดัชดุนีใ้หครซูโดยเฉพาะเลยนะคะ” เรนเนทำตาละหอย
เมือ่กมลงมองชดุในมอื





โดย...จิ้ง แมลงปกแข็ง

“ไมเปนไรหรอกนา ยงัไงฉนักต็องจบัครซูใสชดุนีใ้หได คอยดเูถอะ”
เรมกำหมดัแนน ประกายในดวงตาลกุวาว โดยไมสนใจอาการกลอกตาของ
พีส่าว

“รบีไปแตงตวัแลวลงไปกนิขาวไดแลว แมกำลงัรออยนูะ”
ขณะทีโ่ซเนยีกำลงัดนัไหลนองสาวฝาแฝดเขาไปในหองพรอมกบั

อธิบายวา ทำไมพวกเธอถงึควรเลกิตดั ‘ชดุสวย ๆ’ ใหนองชายตวัเองเสยีที
ลคูสีกม็องผานหนาตางชัน้สองลงไป เหน็แมกำลงัยนืคยุอยกูบับรุษุไปรษณยี
หนุยนตอยทูีป่ระตหูนาบาน ปกตแิลวพวกหนุยนตไปรษณยีจะมาสงจดหมาย
เวลาประมาณสบิโมงเชา แตนีเ่พิง่จะสองโมงเชาเอง นัน่หมายความวาจดหมาย
ทีน่ำมาสงตองเปนจดหมายดวนเทานัน้

เจาหนุยนตยืน่จดหมายซองยาวสขีาวให แมอานชือ่ทีจ่าหนาซอง
เลก็นอย กอนจะพลกิดดูานหลงั อาการยกมอืขึน้แตะรมิฝปาก บงบอกวา
จดหมายฉบบันัน้ไดนำขาวอนันาตกใจมาให

ครซูโซลงจากรถไฟฟาทีใ่ชเดนิทางจากแพลน เดก็หนมุเหลอืบมอง
นาฬกิากลางลานสถาน ีใกลเวลาแลวส ิวนันีเ้ขาจะไปทีต่กึจปูเตอร เพือ่ฟง
ประกาศผลสอบรอบแรกของนกัเรยีนเตรยีมทหารทีส่อบเขาอาเธอรฟลาย
ซึง่เปนโรงเรยีนเตรยีมทหารอนัดบัหนึง่ทีเ่ขาใฝฝน ถาปนีเ้ขาสอบผาน อกี
สองเดอืนขางหนาเขากจ็ะไดเขาเปนนกัเรยีนปสามของทีน่ัน่

ถงึฟงแลวไมเทนกัทีเ่ขาคดิจะยายไปเรยีนเอาตอนปสามแลว แต
นัน่กเ็พราะแมกบัพี ่ๆ ทำทกุวถิทีางเพือ่กกัตวัเขาไวในไบรอนัฮลิ ครซูโซ
ตองยืนกระตายขาเดียวที่จะเขาเรียนเตรียมทหารใหได โชคดีที่เขาไดรับ
การสนับสนุนจากตาซึ่งก็เปนทหารเกา สุดทายแมจึงยอมใหเขาเขาเรียน
เตรยีมทหารในไบรอนัฮลิ... แตสำหรบัเขาแลว แคนัน้ยงัไมพอ เปาหมาย
แทจรงิของเขาตองเปนอาเธอรฟลายเทานัน้

ภาพในความทรงจำนบัตัง้แตเขาเตบิโตมา ทหารเปนกองกำลงัทีม่ี
อิทธิพลมากที่สุดในการปกครอง ทวีปยูไรดีสถือเปนทวีปที่มีอาณาจักร
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1 ใหญ ๆ ปกครอง แถมแตละอาณาจักรก็ลวนแตเปนผูกุมเทคโนโลยี ทั้ง
เครือ่งจกัรและวทิยาศาสตร ยิง่เทคโนโลยพีฒันาเทาไหร ความนากลวัของ
มนษุยกเ็พิม่ขึน้เทานัน้ ปจจบุนัอาเธอรเปนอาณาจกัรอนัดบัหนึง่ทีม่อีทิธพิล
สงูสดุ รองลงมากค็อือาณาจกัรเซริตและฟนไทม ตัง้แตเมือ่หาสบิกวาปกอน
ทีอ่าเธอรกบัเซริตไดเปดสงครามตอสกูนัอยางหนกัหนวง ซึง่ความขดัแยง
อนัเปนชนวนเหต ุถาใหไลเรยีงแลวคงมเีปนพนั ๆ ขอ แตหลกั ๆ กม็าจาก
ความขดัแยงทางอำนาจของคนใหญคนโตนัน่แหละ

พอสงครามประท ุอาณาจกัรขนาดเลก็และเมอืงพนัธมติรกถ็กูดงึ
เขาสสูงคราม ไบรอนัฮลิซึง่เปนเมอืงทีอ่ยใูตการปกครองของอาเธอรจงึไม
อาจหลกีเลีย่งการถกูโจมตไีด ในตอนนัน้ไบรอนัฮลิถกูจโูจมอยางหนกั ผคูน
ตางลมตายมากมาย เดก็ ๆ  ตองสญูเสยีพอแมและกลายเปนเดก็กำพรา จน
ไบรอนัฮลิกลายเปนเมอืงแหงความตายนานนบัสบิป

กระทั่งสงครามยุติโดยอาเธอรเปนฝายชนะ อาเธอรจึงเสนอตัว
เขามาฟนฟูไบรอันฮิลโดยการสรางสถานที่ที่เรียกวา ‘แพลน’ เพื่อเปน
ทีอ่ยอูาศยัแกชาวเมอืง แพลนเปนเมอืงขนาดยอมทีม่พีรอมทกุอยาง ตัง้แต
สาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐาน รถไฟฟา รถโดยสาร พืน้ทีร่าชการ ยานการคา
พวกเขาสรางแมน้ำและลำธาร ปลูกบานเรือนไวอยางเปนสัดสวนไมตาง
กบัเมอืงใหญทัว่ไป แตวา... เมือ่แหงนขึน้มองทองฟา สิง่ทีท่กุคนเหน็กค็อื
โครงเหล็กขนาดมหึมากับกระจกยักษครอบเมืองทั้งเมืองไว มันถูกสราง
โดยนกัวทิยาศาสตรของอาเธอร พวกเขาตองการทำใหแพลนเปนเสมอืน
ปราการหลบภยัทีแ่ขง็แกรงทีส่ดุ ชนดิทีต่อใหมรีะเบดิปรมาณหูยอนลงมา
เมอืงทัง้เมอืงกย็งัปลอดภยั

พอของเขาอพยพแมกบัพี ่ๆ เขามาอยทูีน่ีต่ัง้แตกอนทีค่รซูโซจะ
เกิด สวนหนึ่งก็เพราะพอเปนทหารของอาเธอรระดับยศผูพันและไดรับ
มอบหมายใหดูแลพื้นที่ในแพลนดวย พอจากไปขณะออกปฏิบัติภารกิจ
บางอยาง การสญูเสยีพอไปโดยไมทนัเตรยีมใจ ทำใหแมโศกเศราจนถงึทกุ
วนันี ้ครซูโซคดิวาสาเหตทุีแ่มไมยอมยายไปไหน กเ็พราะแมเหน็สถานที่
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แหงนีเ้ปนตวัแทนของพอ และอยากอยกูบัพอตลอดไป
บางทีแมอาจคิดวาพอจะกลับมาสักวันดวยซ้ำ... คิดแบบนี้ทีไร

ครซูโซปวดใจจีด๊ทกุที
แตวานะ! การสรางแพลนก็เปนความคิดที่ไมเลวเลย เพราะหลัง

จากสงครามใหญผานไป อาเธอรกับเซิรตก็ยังคงมีเรื่องระหองระแหงกัน
ไมเลกิ ถาตองเปดสงครามกนัอกี อยางนอยพวกเขากไ็ดอยใูนทีท่ีป่ลอดภยั
และนี่แหละคือสิ่งที่ทำใหกำลังทหารมีบทบาทอยางมาก นอกจากนี้
เทคโนโลยกีวาสีส่บิเปอรเซนตทีถ่กูคดิคนและสรางขึน้ ลวนแตเปนเทคโนโลยี
ทีส่งเสรมิการทหารทัง้สิน้ จนมนีกัวเิคราะหออกมาวพิากษวจิารณวา หาก
เซริตกบัอาเธอรสกูนัอกีครัง้ละก ็อาณาจกัรทัง้สองฝายคงจะเหลอืแคเถาธลุี
แน ๆ

สถานการณตาง ๆ  เริม่คลีค่ลายในชวงปหลงั เมือ่อาเธอรและเซริต
เปลีย่นผนูำใหม ประธานาธบิดขีองแตละอาณาจกัรพยายามใชการเจรจา
มากกวาอาวธุ ถงึไมไดรบัประกนัวาพวกเขาจะไมมปีญหากนัอกี แตผนูำทัง้
สองกใ็หความสำคญักบัความปลอดภยัของประชาชนตนเองมากกวาจะงดั
เอาเทคโนโลยสีงครามมาทมุใสกนั

โดยเฉพาะไอเดม ราฟาเอล ประธานาธบิดขีองอาเธอรคนปจจบุนั
เขาเปนผูชายที่ออกจะประหลาดอยูบางในฐานะผูนำ แตก็เปนคนที่
ทำทุกอยางโดยยึดคำวาสันติเปนขอแรก เขาเปนคนริเริ่มสรางโรงเรียน
เตรยีมทหารทีเ่รยีกวา ‘โซลดเยอรพารค’ ขึน้ ดงันัน้อาเธอรฟลายจงึเปน
โซลดเยอรพารคแหงแรกที่เขากอตั้งขึ้น ครูซโซไมรูวาจะบรรยายความ
สุดยอดของที่นี่ยังไง เพราะเขายังไมเคยไปเห็นกับตา แตจากที่ไดฟงคำ
บอกเลา นอกจากการฝกสอนแบบโรงเรยีนเตรยีมทหารทัว่ไปแลว ทีน่ีย่งัมี
หลักสูตรนาสนใจอีกมากมาย แมวาพวกเขาจะตองอยูในกฎระเบียบของ
โรงเรียนเตรียมทหาร แตดานการศึกษาทุกคนสามารถเลือกเรียนแบบ
เจาะจงเฉพาะดานได ทีส่ำคญันกัเรยีนทีม่รีะดบัการเรยีนทีด่พีอ จะสามารถ
สอบเขาเปนหนึง่ในหนวยรบพเิศษทีถ่กูเรยีกวา ‘อาเธอรฟลายโซลดเยอร’
ไดอกีดวย
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1 หนวยอาเธอรฟลายโซลดเยอรจะถกูเรยีกสัน้ ๆ  วา ‘เอเอส’ มภีารกจิ
และหนาที่ไมตางกับทหารประจำการ ดังนั้นเด็กหนุมสาวรุนใหมที่อยาก
คนหาความเจรญิกาวหนาจงึหลัง่ไหลมารวมกนัทีน่ี่

สำหรบัครซูโซแลวอาเธอรฟลายไมไดมดีแีคนัน้ แตสิง่ทีท่ำใหเขา
สนใจจรงิ ๆ กค็อื อาเธอรฟลายเปดรบันกัเรยีนไมจำกดัชนเผา ไมจำกดั
สายเลอืด ไมวารปูรางหนาตาภายนอกจะเปนอยางไร หรอื... มคีวามแตกตาง
จากคน ปกต ิพวกเขากจ็ะไดรบัการปฏบิตัอิยางเทาเทยีมกบัผคูนทัว่ไป

ครซูโซใชนิว้โปงไลรอยสกัเลก็ ๆ สองขดีใตตา เขาจะไมยอมทำ
ตวัเปนไขในหนิใหแมกบัพี ่ๆ ปกปองไปจนวนัตายหรอก เขาจะพสิจูนให
ทกุคนเหน็เองวา ตอใหเขาเกดิมาแตกตางจากคนอืน่ เขากส็ามารถยนืหยดั
อยไูด

สถานีรถไฟจากแพลนสิ้นสุดแคหนาตัวเมืองไบรอัลฮิล เพราะ
ตอนที่เริ่มสรางแพลนนั้น สภาพของไบรอันฮิลเสียหายอยางหนักแมแต
สถานรีถไฟฟาตาง ๆ  กถ็กูทำลายไปดวย แตเหน็วาในปหนานายกเทศมนตรี
มีโครงการที่จะทำเสนทางเชื่อมตอสถานีรถไฟใหมใหมุงเขาสูตัวเมือง
ไบรอนัฮลิไดเลย

เปาหมายแรกกอนทีจ่ะไปยงัสำนกังานจปูเตอร ครซูโซไมลมืทีจ่ะ
แวะไปยังบริเวณจัตุรัสของเมืองเพื่อพบใครบางคน แตพอเขามาถึงยาน
การคาในบรเิวณดงักลาว เขากต็องแปลกใจเมือ่เหน็ผคูนหนาตากวาปกติ
แถมยงัมนีายทหารในเครือ่งแบบสนี้ำเงนิกระจายอยทูัว่บรเิวณดวย

“ครซู”
เด็กสาวที่มีผมสีน้ำตาลหยักศกมัดแกละสองขางกำลังโบกไม

โบกมอืใหเขาจากอกีฝงถนน อลัชโิอเนเปนเดก็กำพราทีอ่าศยัอยใูนโบสถ
ของเมอืง ทกุวนัเธอจะมาทำงานพเิศษทีร่านเบเกอรี ่ครซูโซกบัอลัชโิอเน
รจูกักนัมาตัง้แตสีข่วบ และเธอเปนเพือ่นเพยีงคนเดยีวทีค่รซูโซไวใจมากที่
สดุ... ดวยเหตผุลทีพ่วกเขาสองคนเทานัน้ทีรู่

“จะไปที่ตึกจูปเตอรเหรอ” ใบหนานารักสงยิ้มสดใสขณะวิ่งขาม
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ทางเดนิมาถงึฟตุบาททีเ่ขายนือย ูไมวาจะมองยงัไงครซูโซกค็ดิวาอลัชโิอเน
เหมอืนเดก็อายแุคสบิสองสบิสามเทานัน้ ทัง้ ๆ ทีเ่จาตวัอายสุบิหาเขาไป
แลว “ฉนัเพิง่สงขนมปงเสรจ็เมือ่ครนูีเ่อง ออ ฉนับอกคณุปาเรยีบรอยแลววา
จะไปฟงผลสอบกบัครซู คณุปาเลยฝากพายมาใหดวย”

ถงุกระดาษทีป่ากถงุมวนพบัไวถกูยืน่ให พอครซูโซรบัไวกร็สูกึได
ถงึพายอนุ ๆ ทีอ่ยภูายใน

“ฝากขอบคณุคณุปาดวยนะ ฉนัรบีออกจากบานมายงัไมไดกนิอะไร
พอดเีลย”

อลัชโิอเนยิม้แกมปรเิมือ่ครซูโซยผีมเธอเบา ๆ หลงัจากเดก็หนมุ
หยบิพายสบัปะรดขึน้มากดัไดคำหนึง่ เขากอ็ดทีจ่ะสงสยัไมไดวาทำไมวนันี้
คนในจตัรุสัถงึไดหนาตานกั

“วนันีค้นเยอะจงั ถงึจะเปนวนัอาทติยกเ็ถอะ” เขากดัพายอกีคำแลว
มองไปยงัคนทีย่นือยบูนทางเทา ทาทางเหมอืนกำลงัรอคอยอะไร

“เอ ครซูไมรเูหรอ ขาวทางทวีบีอกวาวนันีไ้อเดม ราฟาเอลจะมาทีน่ี”่
ครซูโซเกอืบทำพายในมอืหลน
“อะไรนะ ไอเดม ราฟาเอลจะมาทีน่ีง่ัน้เหรอ!”
“ฉนัฟงขาวทีร่าน เหน็บอกวาอาเธอรจะเปดตกึทำการทางทหารที่

ไบรอนัฮลิ เขากเ็ลยมาดวยตวัเอง”
“อาว กไ็หนเดอืนกอนเหน็มคีนออกมาประทวงไมใชเหรอ กน็กึวา

ลมเลกิกนัไปแลวเสยีอกี”
ครูซโซนึกเจ็บใจวาเขาพลาดเรื่องนี้ไปไดอยางไร อาจเพราะชวง

นัน้เปนเวลากอนปดเทอม เขายงัอยทูีโ่รงเรยีนประจำเลยไมไดตดิตามขาว
อีกอยางเรื่องการเปดตึกทำการทางทหารนั้นเปนขอโตเถียงระหวางคน
สองกลมุในไบรอนัฮลิมานาน เพราะไมใชทกุคนจะสนบัสนนุอาเธอร พวกเขา
เปนแคเมอืงพนัธมติร เลยตองอาศยัความยิง่ใหญของอาเธอรเพือ่คมุครอง
ความมัน่คง แตวาสงครามกท็ำใหเกดิกลมุตอตานขึน้เชนกนั คนกลมุนีใ้ห
เหตผุลวา อาเธอรเปนตนเหตทุีท่ำใหเกดิการสญูเสยี โดยใชเมอืงเลก็ ๆ ที่
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1 ไรอำนาจเปนโลเพือ่รกัษาอำนาจตวัเองไว
“ไปดกูนัเถอะ!” ครซูโซกลาวอยางกระตอืรอืรน ขณะยดัพายทีก่นิ

เหลอืลงในถงุจากนัน้กซ็กุไวในอกเสือ้ พออลัชโิอเนทำหนางงเขากพ็ดูตอวา
“ไปดไูอเดม ราฟาเอลไง เธอไมอยากเหน็หนาเขาเหรอ ฉนัอยากรวูาเขาจะ
ใสหนากากสขีาวตลอดเวลาเหมอืนตอนทีอ่อกทวีหีรอืเปลา”

“แตครซูตองไปฟงผลสอบนะ”
“ชาหนอยไมเปนไรหรอกนา” เขาไมยอมเสยีเวลา รบีฉดุมอืเดก็สาว

แทรกผานผคูนเขาไป
ตกึทีว่า ครซูโซจำไดวาเมือ่กอนมนัเคยเปนตกึบญัชาการทางทหาร

ของไบรอนัฮลิ ตอนทีเ่มอืงถกูถลม ตกึหลงันีก้ถ็กูทำลายไปดวย บางทกีาร
ที่นายกเทศมนตรีเลือกใชตึกหลังนี้ อาจเพราะ...อืม ก็เพราะอาเธอรนั่น
แหละทีใ่หเงนิพวกเขามาสรางใหม ดงันัน้ถามนัจะถกูมอบใหเปนของอาเธอร
กไ็มแปลกหรอก ยิง่เขาใกลลานดานหนาอาคารเทาไหร ครซูโซกย็ิง่ตืน่เตน
เพราะมีพวกทหารสวมชุดเกราะแบบหุมทั้งตัว ยืนเรียงรายอยูไมต่ำกวา
หาสบินาย

“ยอดไปเลย” ครซูโซรองอยางทึง่จดั ไมใชทึง่ตรงตกึรปูทรงคลาสสคิ
ที่ถูกปรับปรุงขึ้นใหมหรือขบวนรถที่มีการรักษาความปลอดภัยแนนหนา
แตเขาปลืม้มาก ๆ จนน้ำตาแทบไหล ทีไ่ดเหน็โซลดเยอรอาเธอรตวัเปน ๆ
ตางหาก

“ครซู” อลัชโิอเนกระตกุแขนเขาอยางไมคอยสบายใจ พอเหน็ใบหนา
เซยีว ๆ  ของเดก็สาวเขาถงึนกึขึน้ได

“เธอมองเหน็อะไรอกีแลวเหรอ” เขาถามอยางตกใจ “ขอโทษทนีะ
ฉนัจะรบีพาออกไปเดีย๋วนีแ้หละ”

แตยงัไมทนัขยบัตวั ครซูโซกต็องรบีควาไหลเดก็สาวไว เมือ่จ ูๆ
อลัชโิอเนกโ็งนเงนเขามาหาเขาอยางคนทีพ่รอมจะเปนลมลมพบั เมด็เหงือ่
ผดุขึน้บนขมบั ดวงตาสนี้ำตาลทองเบกิกวางขึน้ ขณะทีช่ีน้ิว้ซึง่สัน่ระรกิไป
ยงัเบือ้งหลงั
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“อนัตราย”
เสียงระเบิดกึกกองที่มาพรอมกับแรงสั่นสะเทือนดังไปทั่วจัตุรัส

สงผลใหกระจกทกุบานบนตกึแตกเปนเสีย่ง เศษกระจกรวงกราวลงมาราว
กบัสายฝน เพยีงไมกีอ่ดึใจ ทกุอยางรอบตวักก็ลายเปนความโกลาหล

“ครูซ!” อัลชิโอเนรองดวยความตกใจ เมื่อเห็นเลือดไหลซิบจาก
แผลบนโหนกแกมของเดก็หนมุ

“อยาเพิ่งพูด” ครูซโซตัดบท เขาฉุดตัวอัลชิโอเนฝาผูคนที่ตางวิ่ง
หนเีอาตวัรอด แตเหตกุารณไมคาดฝนยงัไมจบ เสยีงระเบดิครัง้ทีส่องดงัมา
จากฐานอนสุาวรยีกลางจตัรุสันีเ่อง แรงระเบดิสงผลใหฝนุผงฟงุตลบขึน้ไป
ในอากาศ ยอดแหลมของอนสุาวรยีคอย ๆ เอนมายงัจดุทีพ่วกเขายนือยู
และไมมทีางหลบไดทนัแน

ครซูโซกวาดตามองผคูนทีต่างอยใูนอาการตกตะลงึจนไมมใีครขยบั
แลวไหนจะอลัชโิอเนอกี ไมมทีางเลอืกแลวเขาตองเปนคนหยดุมนั เดก็หนมุ
กำหมดัแนน สายตาจองเขมง็ไปยงัสิง่ทีก่ำลงัจะทรดุลงมา

ทนัใดนัน้ ใครคนหนึง่กป็รากฏขึน้ขวางขางหนา ครซูโซหยดุหมดัที่
เตรยีมชกออกไป เมือ่เหน็โซลดเยอรในชดุเกราะชดั ๆ ซึง่กำลงัยืน่มอืทัง้
สองออกไปขางหนา เพื่อสรางมานพลังไฟฟาขึ้น ยอดแหลมที่เอนลงมา
กระแทกเขากบัมานไฟฟาสงเสยีงลัน่เปรีย้ง น้ำหนกัมหาศาลทีก่ดทบัลงมา
ถงึกบัทำใหนายโซลดเยอรแทบทรดุลงไปกบัพืน้ เกราะทีห่มุชวงแขนราวไป
ถงึไหลอยางรวดเรว็

“ถอยออกไป!” โซลดเยอรในชดุเกราะอกีสองคนตะโกน พลางปดมอื
สงสัญญาณใหผูคนหลบออกไปใหพนรัศมี อัลชิโอเนถูกนายทหารฉุดตัว
ออกไปพรอมกบัคนอืน่ ๆ  “เธอกร็บีถอยออกไปดวย”

เมือ่สตคิรซูโซกลบัคนืมา ยอดแหลมขนาดใหญนัน้ถกูหยดุไวเหนอื
ศรีษะเขาแคไมกีเ่ซน็ตนีเ่อง และจากทาทางทีร่บัน้ำหนกัไวอยางสดุความ
สามารถของโซลดเยอรนัน้ บอกวาเขามเีวลาหลบออกไปแคไมกีว่นิาทเีทานัน้
ทวาสิง่ทีค่รซูโซเลอืกกลบัไมใชการหน ีแตเปนการแทรกตวัเขาไปอยขูางหนา
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1 ระหวางสองแขนของนายโซลดเยอรคนนัน้แลวยืน่มอืออกไป
“สลายสนามไฟฟาออกไปซะ” เขาสัง่ “เรว็เขา ลงุรบัมนัไมไหวหรอก

ใหฉนัจดัการเอง!”
ครซูโซกลัน้หายใจรอ ดวยไมรวูาอกีฝายจะยอมทำตามหรอืเปลา

แตอดึใจตอมามานพลงัไฟฟาทีข่วางอยกูส็ลายไป สงผลใหน้ำหนกัมหาศาล
ของยอดแหลมนัน้กดทบัลงมาบนแขนทัง้สอง ครซูโซสงเสยีงคำรามในนาที
ทีเ่หน็รอยสกัสดีำรปูดาวหกแฉกปรากฏขึน้บนหลงัมอื อาการแสบรอนบน
ผวิหนงัเตอืนวา รอยสดีำไมไดปรากฏขึน้บนหลงัมอืเขาเทานัน้ แตมนัได
ขยายไปทัว่ทัง้ตวัเลยทเีดยีว

เดก็หนมุรวบรวมพลงัทัง้หมดทีม่ ีแลวเหวีย่งน้ำหนกัทีถ่วงไวออก
ไปดานขาง ยอดแหลมขนาดใหญกระแทกลงกับพื้นไดยินเสียงดังสนั่น
พอ ๆ กบัความโกลาหลรอบตวั ครซูโซผอนลมหายใจดวยความโลงอก แต
พอขยบัตวั จ ูๆ ขาเขามนักไ็มมแีรงเอาดือ้ ๆ ทำใหครซูโซเซไปขางหลงั
อยางชวยตวัเองไมได จงัหวะนัน้เองกม็ทีอนแขนหมุดวยเกราะสอดเขามารบั
ใตแขนเขาไวทนั

ครซูโซหายใจหอบพลางแหงนหนาขึน้มองศรีษะทีป่กปดไวใตหมวก
เกราะ เขาไมรวูาทัง้คยูนืนิง่คางอยแูบบนัน้นานแคไหน กระทัง่รสูกึวามอื
ที่สอดอยูใตแขนเลื่อนขึ้นสูใบหนา นิ้วหัวแมมือกดลงบนรอยใตตา จู ๆ
กระแสไฟฟาบาง ๆ ไมทราบทีม่ากว็ิง่ปราดไปทัว่ราง

เสยีงอทุานของทัง้คหูลดุออกมาพรอมกนั กอนทีต่างคนจะผงะไป
คนละมมุ ครซูโซกมลงมองรอยสกัสดีำบนหลงัมอื พอเงยหนาขึน้ กระจก
บนหมวกนริภยัของนายโซลดเยอรคนนัน้มเีงาสะทอนภาพราง ๆ กลบัมา
ทำใหครซูโซเหน็วาใบหนาของเขาเองกม็รีอยสกัขนาดใหญปรากฏขึน้จนทัว่

แยแลว โดนเหน็เขาจนได!





โดย...จิ้ง แมลงปกแข็ง

Mission 2 :
กฎแหงสายใย

เหตกุารณระเบดิเมือ่ครเูปลีย่นจตัรุสักลางเมอืงใหกลายสภาพเปน
สมรภมูขินาดยอม ๆ  อาคารและตกึในบรเิวณนัน้ไดรบัความเสยีหายไปเกอืบ
ครึง่ เจาหนาทีฝ่ายตาง ๆ  เรงอพยพผคูนออกไปและหาสาเหตเุบือ้งตน เทา
ที่คาดเดาในตอนนี้เชื่อวาอาจเปนฝมือของกลุมตอตานใตดิน เพื่อขมขู
ไอเดม ราฟาเอล และอกีไมนานไบรอนัฮลิคงตองเตรยีมแถลงการณ ไมสิ
ใหเรยีกวาสนุทรพจนอนัแสนยาวเหยยีด เพือ่แสดงความเสยีใจกบัเหตกุารณ
ทีเ่กอืบทำใหทานประธานาธบิดมีองเทง

แตเรือ่งนัน้ชางเถอะ ทีเ่ขาตองทำตอนนีค้อืแกไขปญหาของตวัเอง
ครูซโซคิดขณะที่มองกลุมโซลดเยอรของอาเธอรฟลายที่ยืนอยูหางออก
ไป บางสวนกำลงัเขาไปชวยเคลยีรสถานทีแ่ละตรวจหาหลกัฐานการกอเหตุ
เพิม่เตมิ

“ถอดไมได ตวัลอ็กขางในเสยีหายตองกลบัไปใหฝายชางทีย่านชวย
ถอดออก”

นายโซลดเยอรบี บอกกับนายโซลดเยอรเอ ขณะพยายามดึง




Se

cr
et

 M
is

si
on

 พ
ลิก
วิก
ฤต
ภา
รก
ิจล
ับ 

1 หมวกเกราะออกจากศีรษะเพื่อน ก็นายคนที่ทำเปนเทดวยการเขาไปรับ
ยอดอนสุาวรยีไวนัน่แหละ สภาพเกราะทอนบนของเขามรีอยราวและแตก
เสยีหาย บางสวนมปีระจไุฟฟาแลบแปลบ ๆ ออกมาดวย

“นายไมไดบาดเจ็บดวยใชไหม” นายโซลดเยอรซี ถามตอ และ
คำตอบจากนายเอ คอืสายหนาไปมา...

ก็จะไมใหเขาพูดวา เอ บี ซี ไดยังไง ในเมื่อพวกนั้นสวมเกราะ
เหมอืนกนัแถมปดหนาปดตา สวนสงูกพ็อ ๆ กนัอกี มองไกล ๆ แบบนี้
แยกไมออกหรอกวาใครเปนใคร หลังจากพูดคุยกันอีกเล็กนอย นาย
โซลดเยอรเอจงึถกูเพือ่นไลกลบัไปจดัการเกราะของเขา สวนทีเ่หลอืกแ็ยกตวั
ไปชวยคนอืน่ตอ

“ครซู” อลัชโิอเนกระตกุเสือ้เขาจากดานหลงั “ผชูายคนนัน้ เขา...
เหน็ใชไหม”

มายยย มนัไมเหน็หรอก มนัตองไมเหน็ ครซูโซคร่ำครวญในใจ...
แตจะโกหกตวัเองทำไม ไอลงุนัน่เหน็เขาเตม็สองตาเลยละ

“เขาจะสงสยัหรอืเปลา ฉนัวาเขาตองสงสยัแน ๆ  เลย”
ขอบคณุมากอลั ขอบคณุทีไ่มไดความหวงัอะไรฉนัเลย...
“เธอรออยนูีแ่หละ เดีย๋วฉนัมา”
ครซูโซสดูหายใจลกึกอนจะเดนิเขาไปหานายโซลดเยอรผนูัน้ แต

พอเขาเขาใกลรศัม ีศรีษะทีก่มต่ำอยกูบัการสำรวจเกราะกเ็งยขึน้ แลวหมนุตวั
กลบัมาพรอม ๆ กบักาวถอยหลงั ทำราวกบัเขาเปนเชือ้โรคอะไรสกัอยาง

“เออ คอืวา...” ครซูโซอบุอบิ พอฝายนัน้เอาแตยนืนิง่ เขากย็ิง่ไมรู
จะเริม่เปดประเดน็อยางไร ทำเปนเฉยแลวปลอยใหเรือ่งเงยีบไปดไีหมนะ
แหม กแ็คคนคนหนึง่ทีม่รีอยสกัโผลขึน้มาเตม็ตวั แลวกก็ลายเปนซปุเปอร
มนุษยเทานั้นเอง ขนาดคนบานไฟไหมยังยกตูเย็นหนีไฟได กับแคตอม
อะดรนีาลนีของเขาทำงานบกพรองไปบาง มนักค็งไมใชเรือ่งแปลกหรอกเนอะ

พอเขาขยบัเทาเขาไปใกลอกีกาว นายโซลดเยอรกถ็อยหลงัออกไป
หนึง่กาว...
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“...”
หมายความวาไงอะ? ครซูโซทำหนางนุงงแลวกาวไปขางหนาอกี

กาว แลวกใ็ชจรงิ ๆ ไอลงุนัน่ถอยหลงัเพือ่รกัษาระยะหางทนัท ี เฮย ๆ นี่
มนัจะมากเกนิไปแลวนะเฟย เหน็ฉนัเปนเชือ้โรคหรอืไง! ไมได ๆ ใจเยน็
ไว บางทตีาลงุนีอ้าจตกใจทีเ่หน็เขาโผเขาไปรบัยอดหนิหนกัเปนตนัไวดวย
มอืเปลาคาตา เปนใครกต็องชอ็กแหละนา

“คอืงีน้ะลงุ คอืวาฉนั....” ยงัไมทนัทีค่รซูโซจะพดูจบ คราวนีน้าย
โซลดเยอรคนนัน้กเ็รงสาวเทาหนอียางรวดเรว็ “เดีย๋วกอนเซลงุ ฉนัยงัพดูไม
จบเลย!”

อลัชโิอเนทีย่นืมองเหตกุารณอยหูาง ๆ เอยีงคอไปดานขาง ขณะ
มองครซูโซทีร่บีวิง่ไลตามลงุโซลดเยอรพรอมตะโกนบอกใหหยดุ แตกลบั
ยิง่ทำใหอกีฝายเรงฝเทาหนหีางอยางไมลดละ

ครซูโซยนัมอืกบักำแพงขางทาง กมลงหายใจหอบหนกัพอ ๆ กบั
ใครอกีคนทีค่งจะเหนือ่ยไมแพกนัเมือ่สงัเกตจากไหลทีก่ระเพือ่มขึน้ลง พวก
เขามาหยุดในซอยแคบ ๆ ระหวางอาคารสองหลัง และสิ่งแรกที่ครูซโซ
อยากถามกค็อื นีพ่วกเขาทำบาอะไรกนัอยเูนีย่!

“นีล่งุ!” เขาตะโกนไปยงัคนทีร่กัษาระยะหางดวยอารมณฉนุเฉยีว
“ฉนักแ็คมเีรือ่งอยากพดูเทานัน้เอง ทำไมตองหนดีวย”

พอเหน็ฝายนัน้ยนิยอมทีจ่ะรบัฟง ครซูโซจงึถอนใจแผวเบา
“ทีช่วยฉนัไวกอนหนานัน้ ขอบคณุมากจรงิ ๆ แลวก.็..” เดก็หนมุ

สดูหายใจลกึ จากนัน้กก็มศรีษะลงจนต่ำพรอมกบัพดูดงั ๆ วา “ถอืวาฉนั
ขอรองละนะ ทีเ่หน็เมือ่ครนูี ้ลงุชวยแกลงทำเปนไมรไูมเหน็ไดไหม ถาขนื
มใีครรลูะก ็ฉนัตองถกูแมกกับรเิวณไปตลอดชวีติแน ๆ”

พดูออกไปแลวครซูโซกไ็ดแตกลัน้ใจ ไมรวูาลงุโซลดเยอรจะเขาใจ
สิง่ทีเ่ขาพดูหรอืเปลา แตทีแ่น ๆ ถาแมรวูามคีนเหน็เขาในสภาพนัน้ เขา
คงหมดสิทธิ์ออกจากไบรอันฮิลตลอดชีวิตจริง ๆ นั่นเปนสาเหตุทั้งหลาย
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1 ทัง้ปวงทีแ่มไมยอมใหเขาเรยีนเตรยีมทหาร คอยปกปองเขาไวใหพนหพูนตา
ผคูน กเ็พราะเรือ่งนี.้.. เพราะเขาดนัเกดิมาไมเหมอืนคนอืน่ไง เมือ่ไหรกต็าม
ทีอ่ารมณของเขาแปรปรวน ไอรอยสกับา ๆ พวกนัน้กจ็ะปรากฏขึน้พรอม
กบัพละกำลงัมหาศาล หลายปมานีค่รซูโซพอทีจ่ะควบคมุพลงัและอารมณ
ของตวัเองได แตแคนัน้ยงัไมพอ หายนะทีแ่ทจรงิของรอยตองคำสาปไมใช
แคการปรากฏขึน้เทานัน้ แตบางครัง้มนักค็รอบงำเขา ชกันำใหเขาทำสิง่
นากลวัหรอือาจจะกลายเปนบางอยางทีอ่นัตรายกวานัน้

เขาสพูยายามแทบตายเพือ่ใหแมยอมเชือ่วาเขาสามารถควบคมุมนั
ได ถาจ ูๆ ทกุอยางตองกลบัไปนบัหนึง่ใหม เขาคงไมสามารถทำใจยอมรบั
กบัความลมเหลวไดอกีแลว

ความเงยีบดำเนนิตอไปนานแคไหนกไ็มร ูนายโซลดเยอรยงัยนืนิง่
ไมไหวตงิ แตอยางนอยครซูโซกม็ัน่ใจไดวาอกีฝายรบัฟงสิง่ทีเ่ขาพดู

พดูอะไรหนอยสเิฟย ทำแบบนีม้นัใจไมดนีะ รหูรอืเปลา!
จ ูๆ เสยีงดงัโครกครากกช็วยทำลายบรรยากาศตงึเครยีดไดอยาง

ชะงกั เออ วาแตใชเสยีงทองรองหรอืเปลา... แตเจาเสยีงนัน้ครวญครางขึน้
อกีครัง้เพือ่ยนืยนัวามนัดงัมาจากทีไ่หน

ครซูโซทำตาปรบิ ๆ ขณะมองคนในชดุเกราะนิง่ จากนัน้เขากร็บี
กมลงคนบางอยางจากอกเสือ้ ควกัถงุพายทีเ่ขาซกุไวออกมา คอย ๆ  เดนิเขา
ไปหานายโซลดเยอรเพือ่ใหแนใจวาจะไมมกีารวิง่ไลจบัอกีรอบ

“ถาไมรงัเกยีจรบัพายนีไ่วไดนะ” เขาพดูแลวยดัถงุใบนัน้ลงในมอืให
ศีรษะใตหมวกนิรภัยกมลงเล็กนอยกอนจะเงยขึ้น ครูซโซพยายามสงยิ้ม
อยางจรงิใจทีส่ดุเทาทีใ่นชวีติจะทำได กอนจะเลยีบ ๆ  เคยีง ๆ  ถาม “แลวเรือ่ง
ทีฉ่นัขอรอง ลงุตกลงใชไหม”

ครหูนึง่ศรีษะใตหมวกจงึขยบัขึน้ลง เทานัน้ครซูโซกแ็ทบเขาออน
ลงไปกองกบัพืน้ดวยความโลงใจ

“ขอบคณุนะ ขอบคณุมาก ๆ งัน้ฉนัไมกวนละ” ครซูโซแทบจะเตน
สวอนเลคออกไปจากซอย หากกไ็มลมืกลบัมาพดูทิง้ทายอกีนดิ





โดย...จิ้ง แมลงปกแข็ง

“ออ ตอนทีล่งุเอาตวัเขามาชวยนะ เทสดุ ๆ ไปเลยนะ” เขากลาว
ดวยความชืน่ชมจากใจ แลวตวดันิว้โปงมาทีอ่กตวัเอง “เหน็แบบนีแ้ตฉนัก็
เปนนกัเรยีนเตรยีมทหารนะ ปหนาฉนัจะตองไปเรยีนตอทีอ่าเธอรฟลายให
ได แลวสกัวนัหนึง่ฉนักจ็ะเปนแบบลงุนีแ่หละ คอยดกูแ็ลวกนั!”

พอรางสนัทดัวิง่จนหางเปยสะบดัจากไป นายโซลดเยอรจงึมองสิง่
ทีค่ดิวานาจะเปน ‘สนิบน’ ในมอือกีครัง้...

อลัชโิอเนโบกมอืรบัเดก็หนมุทีเ่พิง่กลบัมา กอนจะถามดวยความ
เปนหวง

“เขาวายงัไงบางจะ”
“เขาสญัญาวาจะไมบอกเรือ่งนีก้บัใคร”
“เขาพดูแบบนัน้เหรอ”
“กไ็มไดพดูหรอกนะ แตเอาเปนวาเขาสญัญาวาจะไมบอกใครแน”
ถงึครซูโซจะยนืยนัแบบนัน้ ทวาอลัชโิอเนดจูะไมวางใจนกั เพราะ

คนปกติทั่วไปพอเห็นอะไรที่แตกตางก็มักจะรูสึกวามันเปนสิ่งนากลัวและ
ตองรบีกำจดัเสยี

“แตถาเขาผดิสญัญาขึน้มา...”
“เขาไมผิดสัญญาแน” ครูซโซยืนยัน แลวยิ้มเพื่อใหมั่นใจ “ก็ไมรู

หรอกนะวาทำไมเชือ่แบบนัน้ แตคนทีเ่อาตวัเขาไปปกปองคนอืน่โดยไมคดิถงึ
ตวัเอง ถารกัษาสญัญาไมไดกเ็กนิไปแลวละ”

“ถาครซูเชือ่แบบนัน้ ฉนักจ็ะเชือ่ดวยกแ็ลวกนั เอะ เดีย๋วกอนนะ
จะ”

ครูซโซเลิกคิ้วขึ้นสูงเมื่ออัลชิโอเนยื่นมือเขามาแตะแผลบนแกม
คงเปนแผลทีโ่ดนเศษกระจกบาด สมัผสัอนุ ๆ  ทาบลงมาครหูนึง่ พอเดก็สาว
ลดมอืลง ครซูโซกร็สูกึไดโดยไมตองสำรวจวาบาดแผลบนหนาเขาหายไป
แลว

“ขอบใจนะ มเีธออยดูวยนีช่วยอะไรไดเยอะเลย”
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1 เสยีงไซเรนของรถพยาบาลกบัหนวยกภูยัวิง่ผานไป ทำใหครซูโซ
กลบัมาคดิถงึเหตกุารณระเบดิอกีครัง้ ตอนนีท้หารปดทางเขาสจูตัรุสัไวโดย
รอบแลว แตถงึจะมแีผงกัน้กย็งัมชีาวเมอืงจำนวนไมนอยตลอดนกัขาวยนืออ
อยรูอบนอก พรอมวพิากษวจิารณเหตกุารณทีเ่กดิขึน้กนัเซง็แซ

“ไอพวกนั้นคิดแคผลประโยชนตัวเอง พวกมันไมสนใจเลยวาจะ
ตองทำใหคนไมรอูโีหนอเีหนตองเดอืดรอน ถาวนัหนึง่ฉนัไดเปนทหารละก็
ฉนัจะไมปลอยพวกมนัไวแน” ครซูโซจองเขมง็ไปยังความพนิาศทีถ่กูทิง้ไว
ถงึจะเปนกลมุตอตาน มอีดุมการณสวยหรยูงัไง แตถาใชชวีติคนอืน่เพือ่ให
ตวัเองไปสเูปาหมาย พวกนัน้กแ็คฆาตกรด ีๆ นีเ่อง ชาวเมอืงพวกนัน้ตาง
กม็คีรอบครวั มคีนทีเ่ปนหวง แมจะอยใูนเมอืงทีน่าจะมคีวามปลอดภยัสงู แต
ทกุ ๆ  วนัผคูนกย็งัตองทนหวาดกลวักบัเหตกุารณไมคาดฝนแบบนีอ้กี

ยิง่เหน็บรุษุพยาบาลสองคนชวยกนัหามคนเจบ็ขึน้รถฉกุเฉนิ เหน็
คราบเลอืดบนถนนแลว ครซูโซแทบไมอยากคดิวา ถาคนทีไ่ดรบับาดเจบ็
เปนแมหรอืพี ่ๆ เขาจะทำยงัไง นีแ่หละคอืเหตผุลทีเ่ขาตองแขง็แกรงขึน้
มาก ๆ  เพือ่สกัวนัเขาจะปกปองคนเหลานัน้ดวยตวัเอง

มือเล็กที่ยึดแขนเขาไวบีบแนนขึ้น เรียกใหครูซโซลดสายตาลง
มองเด็กสาวขางกาย อัลชิโอเนเองก็ไมไดสบายใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นไปนอย
กวากนั เผลอ ๆ เธอคงรสูกึแยยิง่กวาเขาหลายเทา เขาไมรอูะไรเกีย่วกบั
ครอบครวัของอลัชโิอเน แตเทาทีเ่ดาเดก็ทีอ่าศยัอยใูนโบสถลวนแตเปนเดก็
กำพราที่สูญเสียครอบครัวจากพิษสงคราม บางทีครอบครัวของเธอเองก็
อาจจะ...

“ไมเปนไรหรอก ทกุคนตองปลอดภยั” ครซูโซใหกำลงัใจ
“ถาฉันมองเห็นอนาคตไดชัดเจนกวานี้ จะดีกวางั้นเหรอครูซ”

ซมุเสยีงแผวเบากบัแววตาเศราๆ เหลอืบมองเขา “การเหน็วาอะไรจะเกดิ
ขึน้ โดยเฉพาะความตายของคนอืน่ นัน่เปนเรือ่งทีด่แีลวจรงิ ๆ นะเหรอ”

ครซูโซพดูไมออกเมือ่เหน็ถงึความโศกเศราของเดก็สาว... นีแ่หละ
ความลบัของทัง้ค ู รวมถงึสายใยทีท่ำใหเขากบัอลัชโิอเนไมเคยทอดทิง้กนั





โดย...จิ้ง แมลงปกแข็ง

ในขณะที่เขาทุกขทรมานกับพลังที่ไมอาจควบคุมได อัลชิโอเนก็กำลัง
ทรมานอยูกับพลังที่ถูกสรางขึ้นมาเพื่อการยับยั้ง การมองเห็นอนาคต
หรือสัมผัสถึงการเตือนภัยอันตราย ทำใหอัลชิโอเนหวาดกลัวตลอดเวลา
หวาดหวัน่วาอนัตรายนัน้คอือะไร หวาดหวัน่วามนัจะเกดิขึน้กบัใคร การรู
ทัง้รวูาอะไรจะเกดิขึน้แตไมสามารถหยดุยัง้ไดนัน้ สำหรบัคนทีค่ดิถงึแตเรือ่ง
ของคนอืน่อยางอลัชโิอเน เทากบัเปนการทรมานเธออยางเลอืดเยน็

ครูซโซกุมมือเด็กสาวไว แมจะสลายความเศราหรือเปลี่ยนแปลง
ชะตากรรมของทัง้คไูมได แตอยางนอยชะตานัน้กผ็กูพนัทัง้สองไวดวยกนั
และเขาจะไมมวีนัทอดทิง้เธอเดด็ขาด

“อลัเทล” ชายหนมุผมทองทีเ่ขามาในยาน แลวเดนิไปนัง่บนมานัง่ยาว
ทีข่าง ๆ มนีายทหารฝายชางกำลงัชวยถอดเกราะทีพ่งัเสยีหายให “เปนไง
บาง มคีนบอกวานายเขาไปชวยคนตอนระเบดิ”

เสยีงหวดีเบา ๆ จากไขควงไฟฟาหยดุลง ชิน้สวนเกราะบนไหล
ดดีตวัออกจากกนั สวนทีแ่ตกเสยีหายรวงลงกบัพืน้เสยีงดงัตบุ

“เรยีบรอยแลวครบั” นายชางกลาว “ตวัลอ็กเสยีหายไปสองตวั แต
เกราะทอนบนเสยีหายหมดเลย จะใหผมชวยถอดดวยไหม”

“นายไปชวยคนอื่นเถอะ เดี๋ยวฉันดูหมอนี่เอง” คาโลนโบกมือให
นายชาง กอนจะชวยปลดเกราะใหกบัคนทีน่ัง่อยู

“ราฟาเอลเปนยังไงบาง” เสียงทุมจากใตหมวกนิรภัยถามคำถาม
แรก

“มคีนเสนอใหพาเขากลบัอาเธอร แตเขาไมยอม” ชายหนมุถอนใจ
“เขาเปนหวงคนทีไ่ดรบับาดเจบ็กเ็ลยจะอยตูอ จนกวาจะไดรายงานความ
เสยีหายทัง้หมด”

“รหูรอืยังวาฝมอืใคร”
“อยางที่คิดนั่นแหละ ฝมือพวกใตดินที่ตอตานเรา” ชายหนุมดึง

หมวกนริภยัออกจากศรีษะจนสำเรจ็
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1 สิง่แรกทีป่รากฏใหเหน็คอืเสนผมสดีำเขมดจุปกกา คลีต่วัยาวสยาย
คลมุบนไหลกวาง ยาวมากขนาดทีส่วนปลายลงไปกองกบัเบาะนัง่ ดวงตา
สีน้ำเงินเย็นชาไมคอยเขากับใบหนางดงามสมบูรณแบบนั้นเลย นี่ถาไม
เพราะคนุเคยกนัมานาน คาโลนกค็งอดรอน ๆ หนาว ๆ กบัอาการชำเลอืง
มองดวยหางตาแบบนีไ้มได

“วนันีร้าฟาเอลไมจำเปนตองมากไ็ด” ซมุเสยีงยงัคงไพเราะ แมวา
ตอนทีก่ลาวกำลงัหงดุหงดิ

“ฉนัเองกเ็ตอืนเขาแลว แตเขายนืยนัจะมาใหได บอกวามเีรือ่งสำคญั
อยางอืน่ตองทำดวยตวัเอง”

“เรือ่งสำคญัอะไร?”
ยงัไมทนัทีค่าโลนจะใหคำตอบ นายทหารนายหนึง่กโ็ผลเขามาจาก

ประตทูางเขา ในมอืถอืโทรศพัทแบบทีใ่ชทางทหารไว
“คณุคาโลนครบั มคีนอยากคยุกบัคณุครบั”
อัลเทลมองตามชายเสื้อโคทยาวสีขาวที่ผานหนาไป พอคาโลน

รบัโทรศพัทและเริม่พดูคยุกบัปลายสาย เขาจงึกลบัมาปลดเกราะหมุแขน
ออกทลีะชิน้ ขณะทีถ่อดเกราะอยนูัน้พลนัสายตากเ็หลอืบไปเหน็ถงุกระดาษ
เลก็ ๆ วางอยขูางตวั... ‘สนิบน’ ของเขานัน่แหละ อลัเทลคลีถ่งุแลวหยบิ
พายสบัปะรดชิน้หนึง่ออกมา คิว้เขาขมวดชดิกนันดิ ๆ เมือ่เหน็รอยกดับน
พาย ทำใหเขานกึยอนไปถงึรอยสดีำทีไ่ดเหน็ แถมยงัพลังมหาศาลนัน่อกี

ในยคุทีเ่ทคโนโลยมีวีวิฒันาการตลอดเวลา ชวีติของมนษุยเองกถ็กู
ปรบัเปลีย่นไปดวย มคีนจำนวนไมนอยทีเ่กดิมาพรอมพลงัพเิศษเหนอืกวา
มนษุยทัว่ไป แตคนในสงัคมสวนใหญยงัไมใหการยอมรบัผมูคีวามสามารถ
พเิศษนกั ทีอ่าเธอรเองเดก็หลายคนกเ็กดิมาพรอมพรสวรรคทีไ่มตองการ...
เขากบัคาโลนเองกเ็ปนหนึง่ในนัน้

‘ถือวาฉันขอรองละนะ!’
อลัเทลนิว่หนากบัตวัเองเมือ่นกึถงึคำขอ
คาโลนสงโทรศัพทคืนใหนายทหาร แลวเดินยอนกลับมาเขามา





โดย...จิ้ง แมลงปกแข็ง

ในยานอีกครั้ง ภาพชายหนุมที่นั่งอยูบนเบาะนั่งกำลังกัดพายชิ้นหนึ่งใน
มอืแลวเคีย้วชา ๆ  สหีนาไมรรูสชาต ิทำใหเขาอดทกัไมได

“ไปเอามาจากไหนนะ”
“มคีนใหมา” คนหนาเฉยตอบ
“เอ ใครกนั?” คาโลนเกอืบจะหวัเราะ เมือ่คดิวามคีนอาจหาญเขา

ไปยงุกบัพอมดแหงอาเธอรฟลายดวย ชายหนมุกดัพายอกีคำ ดวงตาสนี้ำเงนิ
ยงัอยใูนอาการนิง่คดิ

“ผหูญงิตวัเลก็ ๆ... ไวผมเปย... มรีอยสกัใตตา ทาทางแปลก ๆ”
คาโลนจินตนาการตาม แตพอเอาทั้งหมดมารวมแลวกลายเปน

ผหูญงิสกัคน มนักอ็อกจะแปลก ๆ  อยางทีพ่ดู
“คงสวยดนีะ”
อลัเทลกนิพายคำสดุทายแลวเคีย้วอยางครนุคดิ จากนัน้กพ็ยกัหนา

เนบิชา
“สวยแบบแปลก ๆ ”

ฮดัเชย!
ครูซโซจามเสียงดังสนั่นจนคนที่เดินผานไปผานมาในตึกจูปเตอร

หนัมามอง
“ครซูเปนหวดัเหรอ” อลัชโิอเนทาบมอืกบัหนาผากเดก็หนมุ “แยจงั

พลงัของฉนัรกัษาไขหวดัไมไดดวยส”ิ
“ไมเปนไร สงสัยมีคนกำลังนินทามากกวา” ครูซโซปฏิเสธพลาง

ทำจมกูฟดุฟด พอดกีบัทีไ่ดยนิเสยีงประกาศจากโตะประชาสมัพนัธ
“คณุครซูโซ เมทเจอรคะ”
เด็กหนุมเดงตัวลุกขึ้นทันทีที่ไดยินชื่อตัวเอง เขาไปถึงเคานเตอร

ทีม่กีระจกกัน้ไวครึง่หนึง่ แตพอพนกังานหญงิมองเหน็เขา เจาหลอนกก็ม
ลงมองบตัรประจำตวัของเขาอกีครัง้อยางไมแนใจ

“คณุเปนผชูายเหรอคะ?”
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1 ครซูโซปนหนายิม้แบบเทพมีติรภาพ ถามจรงิ ๆ เถอะนีเ่ขามสีวน
ไหนทีเ่หมอืนผหูญงิกนัหา

“ผมมาฟงผลสอบฮะ” เขารีบเขาเรื่อง “ผลสอบออนไลนจาก
อาเธอรฟลายนาจะออกแลว หมายเลขผเูขาสอบของผมอยใูนบตัรประจำตวั
ทีผ่มสงใหเมือ่คร”ู

หญงิสาวกะพรบิตาอกีครัง้ เหมอืนพยายามตัง้สติ
“คะ... คะ”
ครูซโซถอนใจเมื่อหญิงสาวกดหมายเลขลงในคอมพิวเตอร ใน

บริเวณประชาสัมพันธมีเด็กอายุรุนราวคราวเดียวกับเขาอีกหลายคนที่มา
รอฟงผลสอบ ทีจ่รงิเขาสามารถไปดผูลสอบทีอ่าเธอรฟลาย หรอืรอผลอยาง
เปนทางการในอีกหนึ่งเดือนขางหนาได แตปญหาคือการสอบครั้งนี้เขา
แอบสอบโดยไมไดบอกครอบครวั ถาเกดิแมรเูขาละก ็เขาตองโดนสวดหนกั
แน ๆ ไอเรื่องขอไปฟงผลสอบถึงอาเธอรนะลืมไปไดเลย หรือถาตองรอ
อกีหนึง่เดอืน เขากค็งขาดใจตายกอนเหมอืนกนั

ครหูนึง่พนกังานสาวจงึเงยหนาขึน้ พรอมกบัยืน่บตัรประจำตวัคนื
ใหเขา

“รสูกึวาผลสอบจะยงัไมเรยีบรอยนะคะ ระบบยงัไมมกีารออนไลน
ผลสอบเขามาเลย”

“อาว ทำไมงัน้ละ กต็ามวนัทีแ่จงไวนาจะเปนวนันีน้ะ”
“ผลสอบจากโรงเรยีนใหญ ๆ  มกัจะชาแบบนีแ้หละคะ บางทกีม็กีาร

เลือ่นโดยไมแจงลวงหนา ยกเวนวาจะโทรไปถามวนัเวลาทีแ่นนอนกบัทาง
อาเธอรฟลาย แตวา...” เจาหลอนกมลงมองจอคอมพิวเตอรอีก “รูสึกวา
นกัเรยีนทีส่อบผานแนนอน จะมจีดหมายแจงใหทราบกอนผลสอบอยางเปน
ทางการจะออก”

“จดหมายงั้นเหรอฮะ” เขาทวนซ้ำ “สำหรับคนที่สอบผานเทานั้น
เหรอ”

“คะ เพราะหลังจากสอบผานแลว นักเรียนที่จะเขาเรียนในเทอม
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ตอไปตองเขารายงานตวักอนเปนเวลาหนึง่สปัดาห”
จากนัน้ครซูโซกเ็ดนิคอตกกลบัออกมาจากตกึจปูเตอร โดยมอีลัชโิอเน

คอยพดูใหกำลงัใจอยขูาง ๆ
“ไมเปนไรหรอกนา ยงัไงครซูกย็งัลนุไดวาจะมจีดหมายเรยีกตวัหรอื

เปลานีน่า อยาเพิง่ยอมแพส ิฉนัมลีางสงัหรณวาครซูตองสอบผานแน ๆ”
“แตผลสอบอยางไมเปนทางการ นาจะสรปุผลมาเกอืบสองอาทติย

แลวนะ ถามจีดหมายจรงิ กค็วรจะมาถงึตัง้นานแลวส ิถาปนีฉ้นัสอบไมผาน
อกีฉนักค็งหมดสทิธิแ์ลว” พอคดิแบบนัน้ครซูโซกย็ิง่หดหใูจ นีช่วีติเขาตอง
จบลงในเมอืงเลก็ ๆ แหงนีโ้ดยไมมโีอกาสออกไปเหน็โลกภายนอกจรงิ ๆ
นะเหรอ

“ครซู” อลัชโิอเนแตะมอืบนไหลเดก็หนมุ เมือ่เหน็สหีนาราวกบัวา
โลกใกลสลาย “ตอใหไมไปอาเธอรฟลาย แคอยทูีไ่บรอนัฮลิกไ็ดนีน่า”

“แบบนัน้มนัไมมคีวามหมายหรอก ฉนัอยากไปอาเธอร ตองเปนที่
นัน่เทานัน้”

“แคเพราะอาเธอรมคีนทีอ่าจเหมอืนเรางัน้เหรอ”
ครซูโซจบัความเศราในคำถามนัน้ได ชายหนมุจงึไดแตตอบออมแอม
“ฉนัแคอยากใหมคีนยอมรบัในตวัฉนั”
“ตอใหไมตองไปทีอ่าเธอรฟลาย ฉนักย็อมรบัครซูได”
“ไมใชแคนัน้หรอกอลั” เดก็หนมุสายหนา ขณะเดนิจงูมอืเดก็สาว

เคียงขางกันไป ในชีวิตเขามีผูหญิงปวนเปยนอยูตลอดก็จริง แตไมมีใคร
เหมอืนอลัชโิอเน อาจเพราะทัง้ครูจูกักนัมาตัง้แตเดก็ ไมวาจะไปทีไ่หนทำ
อะไร เขาก็จะเปนคนเดินนำหนาและจูงมือเธอแบบนี้เสมอ เพราะแบบนี้
แหละเมือ่ไหรกต็ามทีอ่ยกูบัอลัชโิอเน ครซูโซถงึรสูกึวาตวัเองเปนผปูกปอง
เปนลกูผชูายเตม็ตวัอยางทีแ่มกบัพี ่ๆ  ไมเคยมองเหน็ “พอของฉนัเปนทหาร
ของอาเธอร แมกบัพี ่ๆ ภมูใิจในตวัพอมาก ถงึพอจะตายไปแลว แตทกุคน
กย็งัพดูถงึ ชืน่ชมราวกบัวาเขายงัมชีวีติอย”ู

พอพดูถงึพอทไีร ครซูโซกย็ิง่รสูกึต่ำตอยเทานัน้
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1 “ฉนัอยากทำใหทกุคนเหน็วาฉนัเขมแขง็ ดแูลตวัเองแลวกป็กปอง
คนอืน่ได ฉนัไมอยากมชีวีติอยใูนบานทีท่กุคนเอาแตพดูถงึคนทีต่ายไปแลว”
ครูซโซหันมาสบตาเด็กสาวแนวแน “ฉันอาจไมเกงเหมือนพอ แตฉันก็มี
วถิทีางของฉนัเอง สิง่ทีฉ่นัตองการตอนนีก้แ็คอยากไดโอกาสทีจ่ะแสดงให
ทกุคนเหน็”

“ฉนัเหน็” อลัชโิอเนกระซบิ พลางเอนตวัเขามาแนบศรีษะกบัตนแขน
เดก็หนมุ “ถาการเดนิทางไปอาเธอรฟลายเปนความตัง้ใจของเธอ ฉนักไ็ม
หามหรอก แตวา...”

“แตวาอะไร” เขาถามเมื่อสังเกตวาสองแกมของเด็กสาวปรากฏ
สีระเรื่อ

“ถาครูซไปที่นั่นแลวไดพบคนอื่นที่เหมือนเธอ ครูซจะลืมฉันหรือ
เปลา”

“พูดอะไรแบบนั้น” นั่นเปนการปฏิเสธที่หนักแนนที่สุดจากปาก
ครซูโซ “จะเจอใครฉนักไ็มลมืเธองาย ๆ  หรอกนา”

“เธอสญัญาแลวนะ” เดก็สาวชนูิว้กอยขึน้ สหีนาเปลีย่นเปนจรงิจงั
“เธอสญัญาวาจะไมลมืฉนั”

ครซูโซหวัเราะแลวเกีย่วกอยอกีฝาย
“กไ็ด แลวถาเธออยใูนอนัตราย ไมวาจะอยทูีไ่หน ฉนัจะรบีไปชวย

ทนัทแีบบนีด้ไีหม”
สิน้คำสญัญาครซูโซกไ็ดเหน็ยิม้สดใสจากเดก็สาวอกีครัง้
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Mission 3 :
ผมูาเยอืน ความลบัและพลงัตองคำสาป

หลงัจากไปสงอลัชโิอเน ครซูโซกก็ลบัมาถงึบานเพือ่ทีจ่ะเผชญิกบั
ความ ‘สดุยอด’ สองเรือ่ง เรือ่งแรกคอื เขาไดรบัขาวดสีดุยอดวามจีดหมาย
จากอาเธอรฟลายสงถงึ ซึง่หมายความวาเขาสามารถสอบเขาอาเธอรฟลาย
ปนีไ้ดเปนผลสำเรจ็ อะฮา นกึอยแูลววาตองสำเรจ็ คนอยางเขาถาลองตัง้ใจ
จะทำอะไรสกัอยางกไ็มมทีางแพใครอยแูลว ฮา ฮา ฮา

สวนเรื่องสุดยอดเรื่องที่สองก็คือ จดหมายฉบับนั้นวางอยูบนโตะ
โดยมแีมนัง่ปนหนาเยน็ชาอยใูกล ๆ ประกอบกบับรรยากาศทีร่าวกบัมเีมฆ
ตัง้เคารอพายใุหญ และมโีอกาสสงูถงึสงูมาก ๆ  ทีแ่มจะไมอนญุาตใหเขาไป
อาเธอรฟลาย ฮอื ฮอื ฮอื

พวกพี ่ๆ  ยนืออกนัอยหูนาประต ูโดยไมมใีครคดิจะเขามาชวยเหลอื
เขาสกัคน แตจะโทษพี ่ๆ กไ็มถกู เพราะบทแมจะโกรธขึน้มาขนาดพอกย็งั
เอาไมอยู

“ไหนอธบิายใหแมเขาใจหนอยสวิา จดหมายนีค่อือะไร”
ครซูโซมองจดหมายดวยแววตาละหอย แตกไ็มคดิจะโกหก
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1 “ผมสมัครเขาอาเธอรฟลายเมื่อกลางเดือนกอนฮะ แตผมไมได
ไปสอบทีอ่าเธอรหรอกนะ คนทีเ่ปนนกัเรยีนเตรยีมทหารอยแูลวจะสอบใน
พารคตวัเองได ผมกเ็ลย...”

แมหลบัตาลงชา ๆ  ราวกบัเขาไดทำเรือ่งใหเธอปวดหวัใจ
“ทำไมลกูคดิแตเรือ่งจะเปนทหาร”
ทำไมนะหรอื... ครซูโซมองกรอบรปูเหนอืเตาผงิบนผนงัหอง ภาพ

ผชูายตวัโตผวิสเีขมตดักบัผมสขีาวยาวระตนคอ ใบหยูาวแหลมบงบอกถงึ
เผาพนัธทุีผ่ชูายคนนัน้เปน... ผพูนัเดโทนาเทอร เมทเจอร พอของเขา พอ
ทีเ่คยเปนนายทหารของอาเธอร พอทีเ่ปนวรีบรุษุของใครตอใคร และกย็งั
อยใูนใจแมตลอดเวลา แมวาเขาจะจากไปสบิกวาปแลว ครซูโซเกลยีดหอง
นัง่เลนของบาน เกลยีดทกุอยางทีม่คีวามทรงจำของพอ แมแตเกาอีต้วัใหญ
ทีแ่มนัง่อย ูนัน่กเ็ปนเกาอีท้ีพ่อจะนัง่บอย ๆ  ในตอนทีเ่ขามชีวีติ แมเกบ็ความ
ทรงจำทกุอยางของพอไว ขณะทีเ่ขาเปนไดแคเพยีงสวนเลก็ ๆ ทีซ่อนอยู
ใตเงาของพออกีที

“ทำไมละฮะ พอกเ็ปนทหาร ตากเ็ปนทหาร ผมอยากเปนบางกไ็ม
เหน็จะแปลก” เขาอบุอบิเมือ่พดูถงึคณุตาลโีอ ตาเองกเ็คยเปนทหาร แถม
ยังเปนทหารของอาณาจักรเซิรตซึ่งเปนศัตรูของอาเธอรเสียดวย ตาเสีย
ขาขางซายไปในสงครามกอนจะผันตัวเองมาเปนเจาของกิจการโรงแรม
เลก็ ๆ ในเมอืงชายแดน ครซูโซไดพบตาเพยีงปละครัง้หรอืสองครัง้เทานัน้
ยิง่ตอนเดก็ ๆ ตาแทบไมเคยมาเยีย่มพวกเขาทีไ่บรอนัฮลิเลย อาจเพราะ...
ในฐานะพอตากบัลกูเขย ตากบัพอไมคอยถกูกนัเทาไหร

“แตแมไมไดเปนทหารนีจ่ะ”
“โธแมฮะ แมเชื่อสิวาผมทำไดนะ” หัวใจของเขาเรงเรา “ผมดูแล

ตวัเองได ผมไมทำใหใครเดอืดรอนหรอก อาเธอรใกล ๆ แคนีเ้อง ผมจะขึน้
ปสามแลว ผมไปเรยีนปเดยีวเอง”

“ครซูโซ”
ถาเมือ่ไหรกต็ามทีแ่มเรยีกชือ่เตม็ แสดงวาแมจะไมยอมฟงเหตผุล
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อะไรทัง้นัน้ ครซูโซมองซองจดหมายสขีาวอยางหดหใูจจนอยากรองไห เขา
อตุสาหพยายามแทบตาย แตพอความพยายามสำเรจ็ เขากลบัทำตามความ
ตัง้ใจไมได

“ผมควบคมุมนัไดนะฮะแม” เขากลัน้ใจพดู สายตาลดต่ำลงมองแค
พรม “ผมจะระวงัตวัใหมาก ๆ ผมจะไมใหใครร”ู

“แมอนญุาตไมได”
“ทำไมละฮะ”
“ขางนอกนัน่อนัตราย โดยเฉพาะสถานทีท่ีล่กูจะไป มแีตคนไวใจไม

ไดทัง้นัน้ แมจะไมยอมเสีย่งใหลกูออกไปจากทีน่ี ่แลวตองทนคดิวาอะไรจะ
ตามมา”

“แมกลวัวาคนอืน่จะทำอนัตรายผม หรอืกลวัวาผมจะทำอนัตราย
คนอืน่กนัแน จรงิ ๆ แลวแมกเ็หน็ผมเปนตวัประหลาดเหมอืนกนัใชไหม”

“ครซู” สหีนาของแมเปลีย่นเปนตกใจ
“กม็นัจรงินีฮ่ะ ทัง้แมทัง้พีบ่อกเองวาสิง่ทีผ่มเปนไมไดแปลกประหลาด

บอกวาผมเปนแคคนปกตธิรรมดา แตพอผมจะมเีพือ่นสกัคน หรอืทำอะไร
อยางทีค่นอืน่ ๆ ทำ ผมกลบัไมไดรบั ‘อนญุาต’ ทกุท”ี ยิง่พดูสิง่ทีอ่ดัแนน
อยูในอกก็ยิ่งหลั่งไหลออกมา “แมพูดวา ถึงพอจะเปนดารคเอลฟ ถึงจะ
ตางจากคนอืน่ ๆ  แตพอกท็ำใหทกุคนยอมรบัได ผมเองถงึจะเกดิมาไมเหมอืน
คนอืน่ แคใหโอกาสผมพสิจูนตวัเองบาง ผมกพ็รอมจะทำใหทกุคนยอมรบั
ในตวัผมไดแน”

ใบหนาของแมสลดลง มอืทีว่างอยบูนทีพ่กัแขนกำแนนขึน้ ครซูโซ
ไมอยากทำใหแมลำบากใจแบบนีเ้ลย แตเรือ่งนีเ้ขายอมไมไดจรงิ ๆ เพราะ
มนัเกีย่วกบัชวีติและอนาคตของเขา เขาทนถกูขงัอยใูนกรงแบบนีต้ลอดไป
ไมไดหรอก

“ยังไงแมก็ไมอนุญาต แมจะติดตอไปทางอาเธอรฟลายวาลูกขอ
สละสทิธิ”์ ลเูซยียืน่คำขาด

“แม!”
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1 “ลกูจะไปทีไ่หนกไ็ด แตตองไมใชอาเธอร จะทำอะไรกไ็ด แตตอง
ไมเกีย่วของกบัทหาร ลกูไมรหูรอกวาสงัคมของคนพวกนีอ้นัตรายแคไหน
ไมมใีครจรงิใจกบัคนทีแ่ตกตางจากพวกเขาจรงิ ๆ  หรอก”

“ผมจะรไูดยงัไงในเมือ่เอาแตขงัผมไวทีน่ี!่”
“ครซู!”
จ ูๆ  โซเนยีกพ็รวดพราดเขามาในหอง พวกพี ่ๆ  มองเขาดวยความ

ตกใจ พอเขาลดสายตาลงมองมอืตวัเอง ครซูโซจงึเหน็รอยสกัสดีำปรากฏ
ขึน้ตัง้แตเมือ่ไหรไมร ูเลบ็ของเขางอกยาวแหลมคมเหมอืนกรงเลบ็สตัว แลว
กลายเปนสดีำเขมทัง้หมด ยิง่พอเงยหนาขึน้เหน็เงาตวัเองทีส่ะทอนในตา
ของแม ครซูโซกร็สูกึวามฝีาน้ำคลอขึน้ในดวงตาอยางชวยไมได

“ครซู!”
ลเูซยีลกุขึน้จากเกาอี ้พยายามไลตามลกูชายทีว่ิง่ออกไปจากหอง แต

พอถึงสนามหนาบาน เธอก็ไดแตตกตะลึงเมื่อเห็นรางวองไวราวกับไมใช
มนษุยกระโดดลบัหายไปจากรัว้ ลคูสีรบีเขามาขวางหนาเธอไวไมยอมให
ตามไป

“หนไูปเองคะแม” หญงิสาวกลาว พลางกมุมอืสัน่เทาของผเูปนแม
ไว พลางสงสายตาไปยงัเรมกบัเรนเน ซึง่รบีเขามายนืขาง ๆ แมทนัที

หลงัจากลคูสีตามครซูโซไป หวัใจของลเูซยีกย็ิง่โหยแหง ดเูหมอืน
วายิง่เธอพยายามปกปองครซูโซเทาไหร เขากย็ิง่ดิน้รนทีจ่ะเปนอสิระจาก
เธอมากขึน้เทานัน้

“ไมเปนไรหรอกคะแม ครูซเขาเชื่อฟงพี่ลูคีสจะตายไป พี่กลอม
นดิหนอยกห็ายโกรธแลวละ” เรมใหกำลงัใจ แมจะรวูาไมไดชวยอะไรกต็าม
นึกแลวเธอก็อยากตามไปดีดกะโหลกนองชายสักที ครูซโซไมรูเลยวาใน
บรรดาพี ่ๆ  นอง ๆ  นัน้ แมทัง้รกัและเปนหวงตวัเองมากแคไหน

ยงัไมทนัทีเ่รมจะพาแมเขาไปในบาน รถยนตสดีำมนัวาวคนัหนึง่
กเ็ขามาจอดเทยีบนอกรัว้ ชายในชดุสทูสดีำทาทางคลายบอดีก้ารดกาวลง
จากทีน่ัง่คนขบั จากนัน้จงึเดนิออมไปเปดประตดูานผโูดยสาร ลเูซยีเหน็วา
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คนทีน่ัง่อยใูนสวนผโูดยสารแบบทีน่ัง่หนัหนาเขาหากนัมมีากกวาสองคน แต
คนหนึง่นัง่อยชูดิมมุกระจกจงึมองไมถนดั แตพอเหน็วาใครกำลงักาวออกมา
ลมหายใจของเธอถงึกบัสะดดุคาง เลอืดในกายเยน็เฉยีบฉบัพลนั

ลเูซยีจองชายทีเ่ดนิตรงเขามา เขาสวมเสือ้โคทสดีำตวัใหญ แตไม
สามารถปกปดเครือ่งแบบสนี้ำเงนิเขมของทหารระดบัสงูทีส่วมอยดูานในได
และเมือ่เขาถอดหมวกสอดไวใตแขน ลเูซยีกเ็หมอืนกบัถกูสบูเรีย่วแรงไปสิน้

โซเนยีรวางถวยชาสำหรบัแขกลงบนโตะ พยายามเกบ็คำถามเมือ่
แอบมองชายทีย่นือยหูนาเตาผงิ เขากำลงัดภูาพถายตาง ๆ  ดวยความสนใจ

“จะใหหนอูยดูวยไหมคะ” โซเนยีกระซบิกบัผเูปนแม
“ไมเปนไรจะ ออกไปเถอะ ปดประตดูวย แมอยากคยุกบัเขาเปนการ

สวนตวั”
ถงึจะไมคอยสบายใจ แตโซเนยีกย็อมทำตามแตโดยด ีสิน้เสยีงปด

ประต ูลเูซยีกร็สูกึราวกบัอากาศในหองนัง่เลนไมเพยีงพอจะใชหายใจ
“ฉนัไดรบัจดหมายจากอาเธอรฟลายเมือ่เชา ทีค่รซูโซถกูเลอืกเปน

ฝมอืคณุใชไหม”
รางสงูหมนุตวักลบัมา ดวงตาสนี้ำเงนิขยายขึน้แลวรบีปฏเิสธ
“ผมไมไดเขาไปยงุกบัการคดัเลอืกตวันกัเรยีน จดหมายนัน่แสดงวา

ครซูโซมคีณุสมบตัเิพราะความสามารถของเขาจรงิ ๆ”
“ฉนัไมสน” ลเูซยีใชซมุเสยีงเยน็ชาโดยไมคดิรกัษามารยาท “ฉนัจะ

ไมใหครซูโซไปทีน่ัน่เดด็ขาด เสยีใจดวย... ทานประธานาธบิด”ี
“ทำไมไมเรยีกผมวาราฟาเอล” เขาลดน้ำเสยีงลงอยางออมชอม เขา

ไมไดมาที่นี่เพื่อทะเลาะกับภรรยาของเพื่อนรัก แตดูเหมือนหัวขอที่กำลัง
จะคยุกนั ยงัไง ๆ  เขากบัเธอกต็องมปีากเสยีกนัแน

ราฟาเอลนัง่ลงบนเกาอีส้ำหรบัแขก ยกถวยชาขึน้จบิพรอม ๆ กบั
คดิวธิหีวานลอมหญงิสาว ในบรรดาเพือ่นสนทิทีส่ดุของเขาสามคน ภรรยา
สองในสามของเพือ่นสนทิเขา กลบัเกลยีดขีห้นาเขาอยางกบัอะไรด ีแลวลเูซยี
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1 กถ็กูจดัใหอยอูันดับหนึ่งในเรื่องนั้น หลอนเกลียดเขาชนดิที่ตอใหเขาตาย
ตอหนา เธอกค็งไมรสูกึรสูาอะไร

“คุณนาจะจำขอตกลงของเราได ตอใหเดโทนาเทอรไมอยูแลวก็
ตาม”

“นัน่เปนเรือ่งทีค่ณุสองคนตกลงกนั ไมใชฉนั ครซูเปนลกูของฉนั
คุณพรากเดโทนาเทอรไปจากฉันแลว ครั้งนี้ฉันจะไมยอมใหคุณพรากลูก
ไปอกี”

“ลเูซยี...” ราฟาเอลพดูอยางอดทน “นีไ่มใชปญหาระหวางผมกบัคณุ
หรอืเดโทนาเทอรนะ แตมนัเปนปญหาของพวกเราทัง้หมด”

“คณุคดิวาฉนัอยากเกีย่วของกบัคณุนกัหรอื” หญงิสาวสวนคนื ปกติ
เธอเปนคนใจเยน็กบัทกุสถานการณ แตไมใชกบัผชูายคนนี ้และเธอจะไม
อดกลัน้โทสะทีม่ตีอเขาเดด็ขาด “สบิสองปกอนคณุหลอกใชเดโทนาเทอร และ
เขากไ็วใจคณุ ทมุเททกุอยางใหคณุ แลวผลลพัธทีไ่ดคอือะไร คณุสงเขาไป
ตายโดยทีไ่มเหลยีวแลเลย แลวตอนนีค้ณุยงัมหีนามาหาฉนั เพือ่จะพาครซูโซ
ไปอกีคนนะหรอื ฉนัไมยอมใหคณุฆาลกูฉนัหรอก”

ราฟาเอลเมมรมิฝปาก นีถ่าดวงตาลเูซยีเปนใบมดี ตวัเขาคงถกูเชอืด
เหวอะหวะไปทัง้ตวัแน เขายอมรบัวามสีวนกบัความตายของเดโทนาเทอร
ในเมือ่เปนเขาเองทีส่งเดโทนาเทอรไปทำงานลบั โดยไมเอะใจเลยวานัน่อาจ
เปนกบัดกัทีฝ่ายศตัรวูางไว และความผดิพลาดครัง้นัน้ กท็ำใหเขาตองสญูเสยี
เพือ่นรกัไปตลอดกาล เพยีงแตวาลเูซยีไมไดคดิแคนัน้ เธอคดิวาเขาหลอก
ใชสามขีองเธอ เพยีงเพราะเดโทนาเทอรเปนดารคเอลฟ เปนเผาพนัธทุีม่ี
พละกำลงัและความสามารถสงูกวามนษุยปกต ิเดโทนาเทอรทำใหงานของ
เขาลลุวงดวยดมีาตลอด แตเขาไมกเ็คยเหน็เพือ่นรกัเปนแคเครือ่งมอืไวคอย
ใชงานอยางทีล่เูซยีกลาวหา

“มนัถงึเวลาแลวลเูซยี ครซูโซตองไปกบัผม นัน่คอืสญัญาทีเ่ดโทนา-
เทอรใหไวกบัผม และนัน่เปนเหตผุลเดยีวทีผ่มยงัปลอยใหครซูโซมชีวีติจน
ถงึตอนนี ้จรงิอยคูรึง่หนึง่ในตวัเขาเปนลกูของคณุ แตอกีครึง่หนึง่... ไมใช”
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ลำคอระหงเกรง็เครยีดขึน้ทนัท ีราฟาเอลคดิวาลเูซยีคงพยายามทีจ่ะ
ไมกรดีรองใสหนาเขา หรอืไมกช็กเขาสกัที

“ผมเขาใจความรสูกึทีอ่ยากจะปกปองครซูโซ แตคดิใหด ีๆ ส ิคณุ
จะซอนเขาไวที่นี่ตลอดชีวิตเหรอ แลวถาวันหนึ่งคุณไมสามารถปกปอง
หรอือยขูาง ๆ  เขาไดละ คดิไหมวาถงึตอนนัน้ชวีติเขาจะเปนยงัไง มนัอาจจะ
เลวรายจนคณุคาดไมถงึกไ็ด” ราฟาเอลเวนคำพดูเลก็นอย เพือ่ใหหญงิสาว
ขบคดิ “แตถาครซูโซอยกูบัผม ผมจะสอนใหเขารจูกัวธิใีชชวีติรวมกบัคนอืน่ๆ
และผมจะปกปองเขาจากสิง่ทีซ่อนอยใูนตวัเขา”

ครซูโซนัง่กอดเขาอยรูมิสระ ตนไมหนาทบึบรเิวณนีช้วยบดบงัตวั
เขาจากผคูนไดเปนอยางด ี เดก็หนมุแหงนหนาขึน้มองทองฟาเหนอืแพลน
โครงเหล็กมากมายที่สานตอกันอยูเบื้องบนใหความรูสึกเหมือนติดอยูใน
กรงขงั เขาผอนลมหายใจ เมือ่มองเงาตวัเองในน้ำ รอยสดีำบนใบหนาและ
เนือ้ตวัเริม่จางลงแลว แตหวัใจของเขายงัคงหนกัอึง้ เขาจะทำอยางไรตอไปดี
ครซูโซคดิแลวซกุหนาลงกบัเขาทัง้สอง

ผลัวะ!
“โอย!”  เดก็หนมุรองลัน่เมือ่จ ูๆ กโ็ดนหวดเขาทีศ่รีษะ เขาลบูหวั

ปอย ๆ  กำลงัจะหนัไปเลนงานคนทีย่นือยขูางหลงั ถาไมเพราะเหน็วาอกีฝาย
เปนใคร “พีล่คูสี”

“เจาทึม่เอย! นายนีม่นัมสีมองเทาเมด็ถัว่ใชไหม แทนทีจ่ะใชสมอง
คดิกอนพดู ดนัพดูไมรจูกัคดิ นายจะทำใหแมไมสบายใจไปถงึไหน”

คนโดนดหุนาง้ำทนัท ี“เรือ่งของผม พีไ่มตองมายงุหรอก”
หวางคิว้ลคูสีกระตกุยกิ ๆ  กอนจะฟาดใหอกีผลวัะ
“มนัเจบ็นะ! ถาทำใหผมมแีผลละกเ็รมกบัเรนเนไมปลอยพีแ่น!”
“ยายสองคนนัน่โอนายจนเสยีผเูสยีคนแลว เพราะงัน้ถงึตองมฉีนั

คอยดดันสิยันะส ิเลกิทำตวัเหยาะแหยะเปนผหูญงิเสยีท ีนายเปนผชูายหรอื
เปลาหา กะอแีคเจอปญหานดิ ๆ  หนอย ๆ  ถงึไดเอาแตวิง่หนแีบบนี”้




Se

cr
et

 M
is

si
on

 พ
ลิก
วิก
ฤต
ภา
รก
ิจล
ับ 

1 “ผมนะเปนผูชายเต็มรอยอยูแลวละนา!” ครูซโซแยกเขี้ยวกลับ
อยางเหลอือด ทะเลาะกนัทไีรลคูสีจะตองยกเรือ่ง ‘เปนผชูายหรอืเปลา’ มา
ขมเขาทกุท ี “ถาพีจ่ะมาซ้ำเตมิผมกล็ะ ผมไมอยากฟงหรอก”

ลคูสีกอดอกมองนอยชายทีล่กุขึน้ แลวเดนิหนไีป
“แมรกันายมากนะครซู” ฝเทาของเดก็หนมุหยดุกกึ “นายอาจคดิ

วาคนอืน่ไมเขาใจ แตอยาเหมารวมวาแมกบัพีไ่มรสูกึอะไร โดยเฉพาะแม
ยิ่งนายเจ็บปวดกับสิ่งที่ตัวเองเปนเทาไหร แมจะยิ่งเจ็บปวดกวานายไมรู
กีเ่ทา”

ครซูโซทำหนาละหอย ศรีษะลดต่ำลงเมือ่คดิถงึใบหนาของแมกอน
ทีเ่ขาจะจากมา

“ผมไมไดอยากทำใหแมเสยีใจ และไมใชวาผมไมรวูาแมเปนหวง แต
วา...” ครซูโซหนัหนากลบัมามองพีส่าว “การปลอยใหทกุอยางเปนแบบนี้
มนัดแีลวจรงิ ๆ เหรอฮะ ใหผมอยทูีน่ี ่ ไมตองรบัรวูามอีะไรเลวรายรออยู
ขางนอก วนันีผ้มอาจมพีีก่บัแมปกปอง แลววนัหนาละ วนัทีไ่มมใีครคอย
ปกปองผม แลวผมตองดูแลตัวเอง พี่คิดวาคนเราจะสามารถลุกขึ้นมารับ
การเปลีย่นแปลงไดปบุปบแบบนัน้เหรอฮะ”

“นัน่มนัเรือ่งของอนาคต” คำตอบของลคูสีฟงออมแอม ราวกบัเธอ
เองกค็ดิเชนเดยีวกนั

“ผมไมกลัวหรอกนะ ตอใหมีคนรูวาผมเปนอะไร หรือตอใหพวก
เขาคิดวาผมเปนอันตรายจนตองกำจัดทิ้ง ตราบใดที่ปญหาพวกนั้นเปน
สิ่งที่ผมตองเจอเมื่อกาวไปขางหนา ไมใชการอยูกับที่โดยไมคิดตอสูหรือ
เปลีย่นแปลงแบบนี ้ทีส่ำคญั...” ครซูโซมองรอยสกัจาง ๆ  บนหลงัมอืตวัเอง

“ผมอยากรวูาสิง่ทีเ่กดิขึน้กบัผมตอนนีค้อือะไร บางทขีางนอกนัน่
อาจมคีนใหคำตอบผมได หรอืไมกอ็าจมใีครสกัคนทีบ่อกไดวาจากนีไ้ปผมจะ
ทำยงัไงด ีถาผมอยทูีน่ีผ่มกไ็มมวีนัไดคำตอบ เพราะฉะนัน้... ผมตองออกไป”

ลูคีสมองประสานแววตาแนวแนของนองชาย สุดทายเธอก็ตอง
ถอนใจอยางยอมแพ





โดย...จิ้ง แมลงปกแข็ง

“โซเนยีพดูถกูจรงิ ๆ  ดวย ในบรรดาพวกเราทัง้หมด เธอนะเหมอืน
พอกวาใครทัง้นัน้ โดยเฉพาะเรือ่งหวัรัน้ดนัทรุงั”

“อะไรกนัเลา! กบ็อกไปแลวแท ๆ วาเพราะอะไร ไมใชดนัทรุงัสกั
หนอย มนัคอืวถิทีางของลกูผชูายตางหาก” ครซูโซตะโกนตอบกลบั เมือ่
พีส่าวทำบรรยากาศซึง้ ๆ เสยีหมด “ไมรลูะ ไมวายงัไง ผมกจ็ะไปอาเธอร
ใหได”

“งัน้พีก่บัโซเนยีจะชวยพดูกบัแมใหกไ็ด”
ครซูโซเบกิตากวางอยางไมเชือ่หตูวัเอง
“จะ...จรงิเหรอ พีจ่ะชวยพดูกบัแมจรงิ ๆ  เหรอ!”
“ไมรบัประกนัวาจะทำใหแมยอมหรอืเปลานะ แตจะชวยเตม็ทีก่แ็ลว

กนั” ลคูสียกมอืขึน้เกาหวัยกิ ๆ  นีข่นาดยงัไมไดเริม่คยุ เธอกช็กัปวดหวัแลว
แตยงัไมทนัขาดคำ จ ูๆ  ครซูโซกโ็ถมตวัเขาหาเธอเตม็แรงจนผงะ เดก็หนมุ
กอดเธอแนนใบหนาซกุอยแูนบอก พอเหน็ไหลทัง้สองสัน่สะทาน หญงิสาว
กอ็ดทีจ่ะยิม้ออกมาไมได “โถ ๆ โตจนปานนีย้งัตองซบอกพีส่าวรองไหอกี
หรอืจะพอหนมุนอย”

พดูพลางตบศรีษะทีซ่กุอยแูนบอกแปะ ๆ
“ใครรองกนั ไมไดรองสกัหนอย!”
ถงึจะพดูแบบนัน้กเ็ถอะ แตลคูสีกย็งัไดยนิเสยีงสะอืน้ฟมูฟายของ

ใครบางคนอยดูี

ราฟาเอลกลบัมาทีร่ถหลงัจากคยุธรุะเสรจ็ พอรถเคลือ่นตวัออกไป
คนทีน่ัง่รอเขาตัง้แตกอนหนาจงึออกปากถาม

“เธอวายงัไงบางครบั” คาโลนถาม แมจะเหน็อาการผอนลมหายใจ
จากทานผนูำสงูสดุแหงอาเธอรกต็าม

“เธอบอกขอเวลาทบทวนอกีสกัหนอย”
คาโลนมองกลบัไปยงับานทีถ่กูทิง้หางอยขูางหลงั ตอนแรกเขากน็กึ

สงสยัวาอะไรคอืเรือ่งสำคญัขนาดทีร่าฟาเอลลงทนุมาดวยตวัเอง ใครจะไปคดิ
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1 วานกัเรยีนปสามทีส่อบผานปนี ้มลีกูชายผพูนัเดโทนาเทอรผแูสนโดงดงัอยู
ดวย คาโลนเคยพบผพูนัเมือ่ตอนทีเ่ขาอายไุดหกขวบ ทัง้ผพูนั ราฟาเอล
และพอของเขาลวนเปนเพือ่นสนทิกนัตัง้แตสมยัหนมุ ๆ

แตสิง่ทีท่ำใหคาโลนสนใจจรงิ ๆ กค็อื เหตผุลทีร่าฟาเอลใหพวก
เขามาดวย คงไมใชแคจะพามาแนะนำใหรจูกักบัลกูชายของเพือ่นทีต่ายไป
แลวหรอก

“เดก็คนนัน้มอีะไรพเิศษเหรอครบั” ชายหนมุถามเขาประเดน็ สหีนา
ราฟาเอลเครงขรมึมากขึน้เมือ่พยกัหนารบั

“ครซูโซ เมทเจอร มคีวามพเิศษไมตางกบัพวกเธอ และฉนัจะทำ
ทกุอยางเพือ่พาเขาไปทีอ่าเธอร กอนทีจ่ะมคีนอืน่ควาตวัเขาไป” คำพดูของ
เขาเรยีกความสนใจจากชายหนมุอกีคนทีน่ัง่เงยีบ ๆ  อยชูดิกระจก “สบิหาป
กอน เราไดรบัคำขอรองจากคนในไพรดซิใีหชวยทำงานชิน้หนึง่ พวกเธอ
คงรูวาไพรดิซีไมชอบใหคนจากยูไรดีสเขาไปยุงกับพวกเขา แตถึงขนาด
ยอมลงทนุขอรอง แสดงวาตองเปนเรือ่งสำคญัมาก เรากเ็ลยปฏเิสธไมได”

“งานอะไรหรอืครบั” คาโลนถามดวยความสนใจ
“เกีย่วกบัการเดีย้นตนหนึง่” ราฟาเอลพดูชา ๆ ราวกบัจะใหทกุคน

ในนีไ้ดระลกึวา ‘การเดีย้น’ คอือะไร มนัคอืพลงังานเวทมนตรรปูแบบหนึง่
ทีป่รากฏใหเหน็เฉพาะในไพรดซิ ี เปนพลงังานทีม่พีลงัแรงกลาจนสามารถ
สรางรปูรางและมคีวามคดิเปนของตวัเอง บรรดาพอมดและผใูชเวทจงึตาง
แสวงหาการเดีย้นเพือ่ทีจ่ะครอบครอง เพราะพลงัของการเดีย้นจะชวยเพิม่
พลงัเวทมนตรใหผคูรอบครองยิง่ขึน้

แตก็เพราะแบบนี้แหละ พวกพอมดแมมดหรือนักเวท ลืมคิดไป
วาการครอบครองสิง่ทีม่คีวามคดิเปนของตวัเองนัน้ ไมใชเรือ่งงาย โดยเฉพาะ
การเดีย้นทีเ่คยผานการมเีจานายมากอน

“เราไดรบัรายงานวา มพีอมดคนหนึง่ถกูฆาตายโดยพอมดดวยกนั
เหตผุลกไ็มมอีะไรมาก พอมดคนนัน้มกีารเดีย้นทรงพลงัตนหนึง่ในครอบครอง
และมนัเปนทีห่มายตาของผใูชเวทรายอืน่ ๆ”





โดย...จิ้ง แมลงปกแข็ง

“พวกนัน้กเ็ลยฆาเขาเพือ่หวงัจะชงิเอาการเดีย้น” เสยีงทมุนมุจาก
คนทีน่ัง่เงยีบมาตลอดทางเสรมิ

“เอ ฉันไมเคยรูวาการเดี้ยนเปลี่ยนเจานายไดดวย” คาโลนถาม
ตอ

“ถาผคูรอบครองตาย จะถอืวาพนัธะระหวางการเดีย้นกบัเจานาย
สิน้สดุ” อลัเทลอธบิายเรยีบเรือ่ย “และใครกต็ามทีส่ามารถเอาชนะการเดีย้น
ตนนัน้ พรอมประทบัสญัลกัษณลงบนตวัการเดีย้นได กจ็ะถอืวาเปนเจานาย
คนใหม”

“พวกการเดีย้นขดัขนืไมไดเหรอ”
“พลงัแหงพนัธะสญัญามอีำนาจทรงพลงั ทำใหพวกผใูชเวทมนตร

ควบคมุการเดีย้นเหลานัน้ได... แตกแ็คทางปฏบิตั ิ เพราะถงึจะถกูควบคมุ
แตไมไดหมายความวาจติใจของพวกมนัจะภกัดไีปดวย”

“เรื่องนี้เกี่ยวกับเด็กที่ชื่อครูซโซงั้นเหรอครับ” คาโลนถามไปยัง
ราฟาเอล

“การเดีย้นของพอมดคนนัน้ชือ่วา ‘ไทเซล’ มนัเปนเสอืดำดรุายและ
ทรงพลงัมาก ตอนแรกพวกผใูชเวทมนตรตางตามลามนั แตสดุทายกเ็หมอืน
เอาชวีติไปทิง้เปลา ไทเซลทรงพลงัและโกรธแคนจากการสญูเสยีเกนิกวาจะ
ถกูใครควบคมุได แตพอพวกนกัเวทหยดุตามลามนั... มนักลบัเปนฝายตาม
ลาพวกนกัเวทแทน”

“คณุกเ็ลยสงผพูนัเดโทนาเทอรไปจดัการ”
ราฟาเอลเมมริมฝปากจนเปนเสนตรง คิ้วขมวดชนกันราวกับได

ทำสิง่ผดิพลาดจนไมนาใหอภยัลงไป
“เดโทนาเทอรเปนคนจากเผาดารคเอลฟ อกีอยางเขาเกดิทีไ่พรดซิี

ดงันัน้ถาเปนเขานาจะเหมาะสมทีส่ดุ แลวเขากไ็มทำใหพวกเราผดิหวงั ตาม
รายงานเมือ่สิน้สดุภารกจิ เขาสามารถจดัการกบัไทเซลได”

“ฆาเลยหรอืครบั?”
“ในรายงานระบไุวแบบนัน้ แตจรงิ ๆ  แลวไมใช ฉนัไมรวูาเดโทนาเทอร
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1 คิดอะไรหรือตกลงอะไรกับการเดี้ยนตนนั้น แตเขาไมไดฆามัน แตยาย
วญิญาณของไทเซลเขาไปอยใูนตวัครซูโซแทน เขาใหเหตผุลแควา นัน่จะ
เปนการรบัประกนัวา ไทเซลจะไมทำรายใคร และเมือ่มนัไมทำรายใคร ฉนั
กส็มควรจะใหมนัมชีวีติอย”ู

ความเงยีบทีต่ดิตามมาพรอมสหีนาพศิวงจากคนฟง ทำใหราฟาเอล
นกึอยากหวัเราะอกีรอบ เพราะเขาเองกย็งัสงสยัวา ทำไมตอนนัน้เขาถงึเชือ่
เดโทนาเทอร และยอมปลอยใหไทเซลมชีวีติอยมูาจนถงึตอนนี้

“สิ่งที่เขาทำถือเปนเรื่องใหญมาก แตถาถึงขนาดยอมใชชีวิตลูก
ตวัเองมาเปนตวัประกนั ฉนักไ็มอาจเมนิเฉยกบัความตัง้ใจของเขาได ฉนั
ตกลงกบัเดโทนาเทอรวา ฉนัจะยอมปลอยไทเซลไป แตวาเดก็คนนัน้จะตอง
อยใูนสายตาฉนั ฉนัเสีย่งใหไทเซลหลดุออกมากอเรือ่งอกีไมได ฉนัพยายาม
ขอรบัตวัครซูโซเขามาอาเธอรฟลายหลายครัง้แลว แตลเูซยีไมยอม”

“ไมมแีมคนไหนจะไมหวงลกูนีค่รบั” คาโลนคดิวาตวัเองเขาใจลเูซยี
ทเีดยีว “อกีอยางถาเขาอยมูาถงึทกุวนันีไ้ดโดยไมเคยกอปญหา เรากไ็มนา
จะกงัวลอะไร”

“ตัวเขาอาจไมมีปญหาหรอก แตฉันคิดวาคนอื่นกำลังพยายามมี
ปญหากับเขา สองเดือนกอนมีรายงานวาผูมีความสามารถพิเศษหลาย
รายหายตวัไป และเรว็ ๆ นีห้นวยขาวกรองของเราทีป่ระจำอยใูนเซริตได
ขาวทีน่าเชือ่ถอืวาเซริตกำลงัคดิจะกลบัไปสานโครงการซปุเปอรโซลดเยอร
อกี”

“อะไรนะครบั” คาโลนกบัอลัเทลอทุานออกมาพรอมกนั โดยเฉพาะ
คาโลนซึง่ดจูะชอ็กกบัขาวนีท้เีดยีว

ราฟาเอลดงึรปูถายใบหนึง่ออกมาจากกระเปาเสือ้โคท คาโลนรบั
รปูไปพลกิด ูคนในภาพคลายเดก็ผหูญงิอายรุาวสบิหกสบิเจด็ ไวผมเปยยาว
บนใบหนากบัสวนผวิทีพ่นจากเนือ้ผา มรีอยสกัสดีำปรากฏโดยทัว่ ดจูากภาพ
ถายแลวนาจะเปนภาพทีถ่กูถายไวโดยทีเ่จาตวัไมรู

“ครซูโซ เมทเจอร เปนหนึง่ในผมูคีวามสามารถพเิศษระดบัสงู และ





โดย...จิ้ง แมลงปกแข็ง

ขอบอกวาเจาเสอืดำในตวัเขามนัไมไดอยอูยางสงบหรอกนะ ถาเอาขาวการ
ทดลองซุปเปอรโซลดเยอรกับการหายตัวไปของผูมีความสามารถพิเศษ
มารวมกนั ฉนัเชือ่วาเซริตตองมสีวนในการหายตวัไปแน ฉนัไมอยากเสีย่ง
ปลอยครูซโซไวแบบนี้ แลวใหเซิรตมาฉกตัวเขาไป จนทำใหเจาเสือดำ
หลดุออกมากอเรือ่ง เพราะถาเปนแบบนัน้ฉนัคงทำผดิกบัเดโทนาเทอรเปน
ครัง้ทีส่อง ดวยการฆาลกูชายของเขา...”

อัลเทลดึงรูปถายไปจากมือคาโลน ชายหนุมมุนคิ้วเมื่อเห็นคนใน
รปูชดั ๆ

“เด็กคนนี้คือคนที่เราพูดถึงหรือครับ” เขาถามขึ้นดวยความ
ประหลาดใจ

“ใช ตอนนี้พวกเรากำลังระดมกำลังเพื่อนำตัวผูมีความสามารถ
พเิศษทีเ่หลอืไปอยใูนทีท่ีป่ลอดภยั ฉนัเองกอ็ยากบอกลเูซยีไปตรง ๆ  หรอก
แตเรือ่งโครงการซปุเปอรโซลดเยอรจะรัว่ไหลออกไปไมไดเดด็ขาด”

ราฟาเอลสบตากบัคาโลนอยางมคีวามหมาย ซึง่ทำใหชายหนมุดู
อดึอดัใจไมนอย

“ยกเขาใหผม...”
จ ูๆ อลัเทลกพ็ดูขึน้มาอยางไมมปีมขีลยุ
“หา” สองเสยีงประสานขึน้พรอมกนั คาโลนตองถามซ้ำอกีครัง้เพือ่

ความแนใจ “เมือ่กีน้ายวายกใครใหนะอลัเทล”
“เขา...” ชายหนมุพยกัพเยดิไปทีร่ปูถาย “ครซูโซ เมทเจอร ผมจะ

เฝาหมอนีใ่หเอง เพราะฉะนัน้คณุยกเขาใหผมไดไหม”
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Mission 4 :
การทดสอบ ตวัเลอืก ทางเลอืก

หลังแยกกับราฟาเอลแลว อัลเทลกับคาโลนก็กลับไปรวมกับ
โซลดเยอรคนอืน่ ๆ ทีม่าจากอาเธอร พวกเขามยีานขนสงทีใ่ชเปนสถานที่
รวมพลจนกวาจะเดินทางกลับในตอนเย็น อันที่จริงกำหนดการเยือน
ไบรอันฮิลของราฟาเอลสิ้นสุดลงในวันพรุงนี้ แตเพราะมีเหตุการณระเบิด
จงึตองเลือ่นกำหนดกลบัใหเรว็ขึน้ ตอใหราฟาเอลพอใจหรอืไมกต็าม

อลัเทลยงัไมรเูลยวากลบัถงึอาเธอร เขาจะโดนกองวทิยาการเลน
งานอะไรบาง โดยเฉพาะเรื่องทำเกราะพัง เพราะปนี้เขาทำเกราะพังไป
แลวสามตวั จากเกราะสามรนุทีถ่กูผลติโดยดอ็กเตอรฮลิโก คอสโม ทีม่กั
จะโฆษณาวาเกราะที่ตัวเองสรางทนทานอยางกับรถถังหุมเกราะผสม
ไทเทเนยีม (ซึง่เขาเปนผทูดลองทีท่ำใหทานดอ็กเตอรหนาแหกนบัครัง้ไม
ถวน)

แตเรือ่งนัน้ถอืเปนเรือ่งเลก็ เมือ่เทยีบกบัสิง่ทีเ่ขาไดฟงจากราฟาเอลถงึ
เดก็หนมุทีถ่กูการเดีย้นสงิ ในชวีติการเปนพอมดของเขาไดเจอพวกการเดีย้น
และผใูชเวทมนตรแปลก ๆ มากม็าก แตการทีก่ารเดีย้นเขาไปอาศยัในราง





โดย...จิ้ง แมลงปกแข็ง

มนุษยได เขาก็เพิ่งจะเคยเห็นนี่แหละ แตสิ่งที่ทำใหอัลเทลสนใจไมใชแค
การที่การเดี้ยนเขาไปอาศัยอยูในรางมนุษยไดเทานั้น แตสิ่งที่ทำใหเขา
เมนิเฉยไมไดกค็อื...

‘ถือวาฉันขอรองละนะ ที่เห็นเมื่อครูนี้ ลุงชวยแกลงทำเปนไมรู
ไมเห็นไดไหม ถาขืนมีใครรูละก็ฉันตองถูกแมกักบริเวณไปตลอดชีวิต
แน ๆ’

เหน็ไดวาครอบครวัเจานัน่พยายามกดีกนัเขาออกจากผคูน เพยีง
เพราะสิง่ทีเ่ปน ขณะทีเ่จาตวักลบัโหยหาการยอมรบั อลัเทลรดูวีาความรสูกึ
แบบนัน้เปนอยางไร

“อลัเทล!”
ชายหนมุหนัไปตามเสยีงเรยีกดงั ๆ  ดวยสหีนาเรยีบเฉย
“มอีะไร”
คาโลนถอนใจ ทำอยางกบัการคยุกบัเขาจำเปนตองใชพลงังานชวีติ

สงูกวาคนปกติ
“ฉันถามวานายคิดยังไง ที่ราฟาเอลจะพาเด็กนั่นเขามาใน

อาเธอรฟลาย”
“ถงึบอกวาจะคอยดใูหไง อกีอยาง...” เขาเวนคำพดูเมือ่ปลายหางตา

มองกลับไปยังคาโลนอยางมีความหมาย “ใชวาราฟาเอลจะไมเคยเก็บตัว
ปญหามาไวในอาเธอรฟลายไมใชร”ึ

ดวงตาสฟีาอมเขยีวของคาโลนเบกิกวางขึน้ จากนัน้รอยยิม้ทีอ่าน
ไมออกก็ปรากฏบนดวงหนาคมสัน เขากับคาโลนรูจักกันมาสิบกวาปแลว
ตัง้แตครัง้แรกทีไ่ดพบกนัทีส่ถานเลีย้งเดก็กำพรา อลัเทลกจ็ำไมไดจรงิ ๆ
วาวนัไหนบางทีค่าโลนจะไมพยายามเอาตวัเขามาวนุวายเรือ่งของเขา หมอนี่
ชอบทำเหมอืนตวัเองเปนพีห่รอืไมกพ็อเขาอยเูรือ่ย แตกน็ัน่แหละ... เวลา
สิบกวาปไมไดผานไปอยางไรความหมาย ถึงจะไมคอยเต็มใจ แตอัลเทล
ก็ตองยอมรับวา คาโลน มิราจ เปนคนที่เขาไวใจมากที่สุดรองลงมาจาก
ไอเดม ราฟาเอล
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1 “งัน้เราไปทกัทายหนอยไหม” คาโลนกระแซะเขามาใกล ๆ พาด
ทอนแขนรอบไหลเขาเมือ่กระซบิขางหวูา “ไปทกัทายเดก็นายไง”

พอเขาเขมนสายตากลบั คาโลนกก็มลงมองนาฬกิาขอมอื แลวพดู
ตอโดยไมสนใจวาเขาจะมคีำทกัทวงใด ๆ

“เหลอืเวลาอกีนดิหนอยกอนทีจ่ะกลบัอาเธอร ในฐานะรนุพี ่ฉนัวา
เรานาจะไปทำความรจูกักบันองใหมกนัดกีวา”

ครซูโซชะลอฝเทาลงจนหยดุนิง่ ทำใหลคูสีทีเ่ดนินำหนาอยหูนัมา
มองเขาดวยความสงสยั

“เปนอะไรไป รีบกลับบานเถอะ ปานนี้แมเปนหวงแยแลว ไดยิน
ประกาศวาตอนบายเขาจะปลอยฝนลงมาดวย”

ฝนทีล่คูสีพดูถงึกค็อืฝนเทยีม ภายในแพลนทีถ่กูปกคลมุดวยโดม
ขนาดยกัษทำใหไมไดรบัผลกระทบจากฤดกูาล ไมวาจะเปนฝนตก แดดออก
หรือหิมะตก ทำใหตองมีการจัดการระบบปลอยฝนเทียมหรือแมแตปรับ
อณุหภมูภิายในเพือ่ใหตรงกบัฤดกูาลดวย

“ผมอยากแวะไปหาอัลชิโอเนหนอยฮะ” เขาพูด “พี่กลับบานไป
กอน”

ลคูสีมองสหีนาทีบ่อกถงึความลำบากใจดวยเหตผุลบางอยาง แตไม
สามารถพดูได ซึง่เปนนสิยัสวนตวัของครซูโซเสมอมา ขนาดความเปนพีน่อง
กไ็มไดทำใหเดก็หนมุยอมเปดใจเลาปญหาของตวัเองอยางตรงไปตรงมา

“ก็ได แตอยากลับดึกละ ยังไงนายกับแมก็ควรจะคุยกันใหเขาใจ
ถานายคดิจะไปอาเธอรจรงิ ๆ  นายกค็วรแสดงความตัง้ใจใหแมเหน็”

“ผมรูฮะ” ครูซโซยืนยันหนักแนน กอนจะเดินแยกไปอีกเสนทาง
หนึง่ จ ูๆ  ลคูสีกต็ะโกนไลหลงัมาวา

“นายสารภาพกบัอลัชโิอเนหรอืยงัวาแอบชอบเขาอยนูะ”
ครซูโซสะดดุขาตวัเองกะทนัหนัจนหนาแทบทิม่พืน้ พอตัง้หลกัได


