
ปฐมบท

จะมใีครเชื่อไหมว่าบนโลกใบนี้ยงัมคีวามลกึลบัอกีมากมายที่เดนิ
คู่ขนานไปกับอารยธรรมของมนุษย์ คนอีกกลุ่มหนึ่งมีอารยธรรมของพวก

เขาเองที่เกิดขึ้นมาพร้อมๆ กับอารยธรรมแรกของมนุษย์ พวกเขามีความ

เจรญิก้าวหน้าและมคีวามรู้ด้านต่างๆ สูงส่งกว่ามนษุย์ มอีายยุนืถงึห้าร้อยปี 

ตลอดชวีติจะค่อยๆ แก่ลงอย่างช้าๆ แต่ไม่เจบ็ ไม่ป่วย ต่างจากคนทั่วไป 

เพราะพวกเขาเป็นเชื้อสายของเทพเจ้าที่ลงมาจตุใินโลกมนษุย์เมื่อหลายพนัปี

ก่อน 

เมื่ออยูบ่นโลกมนษุย์ เหล่าเทพเจ้ากเ็ตม็ไปด้วยกเิลสตณัหา ต่างแบ่ง

ฝ่าย สูร้บและฆ่าฟันกนัเพื่อความเป็นใหญ่ เทพเจ้าสองฝ่ายก่อก�าเนดิแม่มด

สองเผ่า เนเมดและพาโธลาน ซึ่งตั้งตวัเป็นศตัรูกนัอย่างเปิดเผยเพราะต่าง

กเ็คารพในเทพเจ้าของตนอย่างเหนยีวแน่น

เผ่าเนเมดเป็นลกูหลานของเทพเจ้าเดกด้า ผูค้รั้งหนึ่งเคยเป็นสามขีอง

เทพมีอร์รแิกน ราชนิแีห่งสงคราม ที่นางให้พรจนรบชนะ ภายหลงัทั้งสอง

ทะเลาะกนัเพราะนางเจ้าชู้ หว่านเสน่ห์ท�าให้เทพอารอว์นหลงรกั เทพเดกด้า
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หงึหวงจนเกดิการต่อสู้ ท�าให้เทพอารอว์นได้รบับาดเจบ็สาหสัต้องหนลีงไป

อยู่ใต้พภิพและสร้างเผ่าพนัธุ์หนึ่งขึ้นมาโดยเรยีกตนเองว่า ฟอเมอเรยีน 

ภายหลังเทพอารอว์นได้วางแผนยุยงให้ทั้งสองผิดใจกันจนถึงขั้น

แตกหกั ทั้งสองจงึสร้างเผ่าพนัธุแ์ม่มดขึ้นมาและเป็นศตัรกูนันบัแต่นั้น ทว่า

ทั้งสองเผ่ากถ็ูกสาปโดยเทพอารอว์นว่า หากใครได้ดื่มเลอืดจากแม่มดของ

สองเผ่าที่ผสมเข้าด้วยกัน ผู้นั้นจะมีชีวิตเป็นอมตะ ท�าให้ภูตฟอเมอเรียน 

ลูกสมุนต่างพากันตามล่าแม่มดทั้งสองเผ่าที่เดิมตั้งรกรากอยู่ริมชายฝั่งของ

สกอตแลนด์ กระทั่งถูกภูตแห่งท้องทะเลฆ่าตายจนต้องหนตีาย แตกฉาน-

ซ่านเซน็ไปคนละทศิละทาง 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคกลาง หมูม่วลมนุษย์หวาดกลวัแม่มด โทษ

ทกุสิ่งทุกอย่างที่เกดิขึ้นว่าเป็นฝีมอืของเหล่าแม่มด และออกตามล่าจนแม่มด

ทั้งสองเผ่าพนัธุ์หลงเหลอืเพยีงไม่มากนกั

สงครามระหว่างเทพกบัภตูยงัไม่จบเพยีงแค่นั้น เมื่อในต�านานเก่าแก่

ของเหล่าแม่มดได้ท�านายเอาไว้ว่า เมื่อใดที่สายเลือดเทพนักรบของทั้งสอง

เผ่าได้แต่งงานกัน เมื่อนั้นเผ่าฟอเมอเรียนก็จะสาบสูญ ความสงบจะกลับ

คนืมาสู่เหล่าแม่มดอกีครั้ง...

ครสิต์ศกัราช ๑๕๙๐ 
หมู่บ้านสโตนเฮเวน ชายทะเลทางเหนอืของประเทศสกอตแลนด์ 

มาร ีแมก็อลัฟี่ แม่มดสาวเผ่าเนเมด ซึ่งมแีมก็คลนี แมวด�าตวัอ้วน

เป็นสัตว์เลี้ยงประจ�าตัว เป็นผู้ที่คอยดูแล รักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ของ 

ชาวบ้านมานบัสบิปี ความสวยของเธอเป็นที่ต้องตาชายทกุคนในหมูบ้่านทั้ง

ที่ยังโสดและไม่โสด รวมไปถึงลอร์ดเมอร์เรย์ผู้ศึกษาเรื่องเร้นลับที่มีความ

เชื่อวา่มารคีอืแม่มด และเธอจะท�าให้เขามอีายุยนืนานไปถงึห้าร้อยปีหากได้

แต่งงานและกนิยาของเธอ 

เขาข่มขู่เธอให้แต่งงานกับเขาก่อนที่ชาวบ้านจะพบความจริง เมื่อ 
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ขณะนี้ทั่วยุโรปและเกาะอังกฤษชาวบ้านได้ลุกฮือขึ้นจับผู้ต้องสงสัยว่าเป็น

แม่มดไปทรมานต่างๆ นานาให้สารภาพ ก่อนจะเผาทั้งเป็น 

มารีหนีการตามล่าของเหล่าชาวบ้านและลอร์ดเมอร์เรย์ไปจนถึง

หน้าผา เธอพยายามร่ายคาถาเคลื่อนย้ายตัว แต่เธอหวาดกลัวเกินไปจน 

ไม่มสีมาธทิ�าให้เวทมนตร์สมัฤทธผิลได้ แล้วจู่ๆ  ร่างของเธอกห็ายวบัไปต่อ

หน้าต่อตาชาวบ้าน ลอร์ดเมอร์เรย์เป็นผูเ้กบ็ข้าวของส่วนตวัของเธอไว้ หนึ่ง

ในนั้นคอืต�ารายาเล่มโตที่เขาไม่รู้ว่ามารแีละแมก็คลนีถูกขงัไว้ข้างใน โดยผู้

ร่ายคาถาขงันางเอาไว้กค็อืคลน่ีา มารดาของนางนั่นเอง และนี่คอืวธิเีดยีวที่

จะช่วยชวีติมารเีอาไว้ได้

ผ่านไปสี่ร้อยกว่าปี ดร.ธายซื้อหนังสือเล่มนี้ไป และปล่อยนางเป็น

อิสระ ด้วยค�าสาปมีอยู่ว่าคนที่เป็นเนื้อคู่ของเธอเท่านั้นที่จะปลดปล่อยเธอ

จากค�าสาปได้ แต่ความรกัที่ก่อตวัระหว่างทั้งสองเป็นเพยีงจุดเริ่มต้น ธาย 

กับมารีไม่รู้ว่ายังมีหน้าที่อันยิ่งใหญ่รอคอยพวกเขาอยู่ข้างหน้า เมื่อดมิสา 

ลกูสาวของทั้งสองคอืเชื้อสายของเทพมีาช่า เทพนกัรบแห่งเผ่าเนเมด ผูท้ี่จะ

มอบความสงบสุขให้แก่แม่มดของเผ่าพนัธุ์เธอไปตลอดกาล

และเนื้อคู่ของเธอก็ถูกก�าหนดไว้แล้ว...คือ นูเอด้า พ่อมดนักรบ 

สายเลอืดของเทพนูเอด้าแห่งเผ่าพาโธลาน คนรกัของเทพมีาช่าในอดตีกาล 

ก่อนที่สองเผ่าจะกลายเป็นศตัร ูชะตาชวีติของเขาถกูก�าหนดมาให้ก�าจดัเผ่า

ฟอเมอเรยีนตามต�านานที่เล่าขานสบืต่อมาหลายพนัปี

ทั้งเขาและเธอมชีะตาชวีติที่ยิ่งใหญ่รอคอยอยู่ข้างหน้า...



วนัเวลาหมุนเวยีนไปตามวถิทีางของมนั ทุกชวีติบนโลกมนุษย์ก็
มีเส้นทางของตนเอง รวมไปถึงคนธรรมดาอย่างธาย ที่ปรับตัวให้เข้ากับ

ครอบครวัที่ไม่ปกตขิองเขาได้ดขีึ้น และยอมรบัความเป็นแมม่ดของภรรยา

ได้ดกีว่าเดมิ  หลงัจากดมสิา บุตรสาวของเขาคลอด มอีกีหลายเรื่องที่เขา

จะต้องรบัมอืมากขึ้น โดยเฉพาะนเูอด้า พ่อมดเผ่าตรงข้ามที่เขาไม่ค่อยอยาก

นึกถึงมากนัก...อย่างไรก็ตาม เขาพยายามอย่างยิ่งที่จะเลี้ยงดูบุตรสาวให้

เหมอืนมนุษย์เดนิดนิทั่วไปให้มากที่สุด

ทกุเยน็ เดก็หญงิตวัจ้อยขวญัใจของบ้านจะมาวิ่งเล่นตรงสนามหญ้า 

โดยมีคุณปูแ่ละคุณย่าคอยดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยความเป็นห่วงหลานสาว 

คนเดยีวของครอบครวั เพราะหลงัจากมาร ีลกูสะใภ้ชาวสกอตแลนด์คลอด

ดมิสา ธายก็แจ้งข่าวร้ายว่ามารีไม่สามารถมีบุตรได้อีก ข่าวนั้นสร้างความ

ตกใจให้แก่สองสามีภรรยายิ่งนัก แต่ทั้งสองก็ปลอบใจตนเองว่าอย่างน้อย

พวกเขากย็งัมดีมสิามาเป็นขวญัใจปู่ย่า 

ดังนั้นนับตั้งแต่ดมิสาเกิด ภาวินีและไมตรีก็คอยฟูมฟัก ประคบ- 

๑
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ประหงมหลานสาวคนเดยีวของพวกเขาชนดิมดไม่ให้ไต่ ไรไม่ให้ตอม ตอน

เช้าก็ให้สมพรไปอุ้มหลานมาบ้านหลังใหญ่ จนหลานหิวก็อุ้มไปส่งคืนมาร ี

ตกเย็น ก็อุ้มหลานสาวตัวน้อยออกมานั่งรับลมรับแดดอ่อนๆ ตรงสนาม

หญ้าหน้าบ้าน ปล่อยให้ดมสิาหดัคลาน หดัเดนิ และเริ่มวิ่งซน ปูย่่ากน็ั่งมอง

หลานเตบิใหญ่ด้วยความชื่นใจ 

วันไหนอากาศดีหน่อย ภาวินีก็จะชวนไมตรีอุ้มดมิสาไปเยี่ยมคลีน่า

กบัดแีลน เพื่อนบ้านที่ทั้งสองคดิว่าเป็นเพื่อนของมาร ีและรกัมารรีาวกบัลกู

แท้ๆ จึงเผื่อแผ่ความรักนั้นมาถึงดมิสาด้วย ทั้งสองจึงให้เรียกคลีน่ากับ 

ดแีลนว่ายายกบัตา และช่วยกนัเลี้ยงดูหลานตวัเลก็ด้วยความเอน็ดู โดยที่

ไม่รู้ว่าดมสิากเ็ป็นหลานของตากบัยายทั้งสองจรงิ

และเพราะมพ่ีอแม่ของทั้งมารแีละธายช่วยกนัดูแลดมสิาแล้ว มารจีงึ

มเีวลาตั้งหน้าตั้งตาร�่าเรยีนหนงัสอืหลกัสูตรนอกโรงเรยีนจนกระทั่งจบระดบั

มธัยมปลาย และตั้งใจจะเรยีนต่อมหาวทิยาลยัทางอนิเทอร์เนต็ เพื่อมุง่มั่น

เดนิไปตามเส้นทางที่จะเป็นหมอต่อไป 

ขณะที่มารีก�าลังหน้าด�าคร�่าเครียดเรื่องเรียน ธายก็มีเวลาพักผ่อน

หลังจากเครื่องส�าอางชุดใหม่วางจ�าหน่ายในตลาดและประสบความส�าเร็จ

อย่างสูงเพราะได้สูตรยาลับจากภรรยา เขาจึงตัดสินใจหยุดท�างานชั่วคราว 

เพื่อจะได้เลี้ยงลูกอย่างเตม็ที่ 

ดมิสานอกจากเป็นขวัญใจของปู่ย่า ตาและยายแล้ว เด็กน้อยก็คือ

หัวใจของบิดาและมารดา โดยเฉพาะบิดาที่รักและหวงห่วงบุตรสาวยิ่งกว่า

จงอางหวงไข่ ทั้งนี้กเ็ป็นเพราะธายรูอ้ยูแ่ก่ใจว่าดมสิามชีะตาชวีติที่ถกูก�าหนด

มาแล้ว เธอจะอยูก่บัเขาจนกระทั่งเป็นสาวเตม็ตวั แล้วนเูอด้าจะมารบัตวัเธอ

ไป...

มันคือข่าวร้ายที่นูเอด้าเป็นคนแจ้งให้เขากับมารีทราบในวันที่ดมิสา

ลมืตาดโูลก พร้อมกบัมอบก�าไลทองค�าเป็นของหมั้น ที่หลงัจากนั้น แม้ธาย

จะเพียรพยายามถอดมันออกจากมือของบุตรสาวทีไร มันก็หดเล็กลงรัด 
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ข้อมือน้อยๆ ของเธอทุกครั้งจนท�าให้ถอดออกไม่ได้ราวกับมันรู้ว่าเขาคิด

อย่างไร แต่พอเขาเลกิสนใจ มนักข็ยายออกตามเดมิ จนเขาหมั่นไส้ทั้งเจ้า

ก�าไลทองค�าและเผื่อแผ่ไปยงัคนให้ที่กวนอารมณ์พอกนั 

คลน่ีาและมารบีอกให้เขาท�าใจ และยอมรบัในสิ่งที่เทพเจ้าของแม่มด

ทั้งสองเผ่าก�าหนดมา แต่ส�าหรบัคนที่ไม่ใช่แม่มดอย่างธายไม่มทีางยอมรบั

ได้ง่ายๆ เพราะที่ผ่านมา มารกีไ็ด้รบัอนัตรายจนเกอืบจะเอาชวีติไม่รอด และ

เขาก็แทบจะช่วยเหลืออะไรเธอไม่ได้ หากในอนาคต ดมิสาต้องตกอยู่ใน

สภาพเดยีวกบัมารใีนครั้งนั้น เขาจะทนอยูน่ิ่งเฉยไม่ได้ ที่ส�าคญั คลน่ีาและ

ดแีลนจะสิ้นอายขุยัในอกีแปดปีข้างหน้า ทั้งสองไม่สามารถอยูช่่วยหลานสาว

ได้อกี เขากบัมารจีงึต้องหาทางช่วยเหลอืดมสิาด้วยตวัเอง 

ธายตดัสนิใจเริ่มต้นเรยีนการต่อสูท้กุชนดิที่เขาจะสรรหาเรยีนได้ ทั้ง

เทควนัโด ยูโด เป็นการเริ่มต้น เดก็ๆ ข�าที่เหน็เขาเพิ่งเริ่มต้นเรยีนกบัพวก

เขาในวยัใกล้เลขสี่เตม็ท ีแต่เขาไม่สนใจ ตั้งใจเรยีนและฝึกฝนอย่างจรงิจงั 

จากนั้นกเ็ข้ายมิ ออกก�าลงักายให้ร่างกายแขง็แกร่งยิ่งขึ้น ผ่านไปหนึ่งปีกบั

หกเดอืน ร่างกายของเขาจากที่ออกก�าลงักายบ้าง บางทกีห็ลงลมืเพราะขลกุ

อยูแ่ต่ในห้องแลบ็ กลายเป็นหนุม่ที่สุขภาพดขีึ้นและกระปรี้กระเปร่าขึ้น แขน

และขาเริ่มมกีล้ามเนื้อแขง็แรง แถมยงัมคีวามก้าวหน้าในการเรยีนอย่างเหน็

ได้ชดั เขาตั้งใจวา่หลงัจากเรยีนส�าเรจ็แล้ว เขากจ็ะมองหาวชิาการต่อสูแ้บบ

อื่นต่อไป เขายงัมเีวลาเหลอือกีหลายปีกว่าดมสิาจะเตบิโต เมื่อถงึเวลานั้น

เขากค็งจะแขง็แกร่งพอที่จะยนืต่อสู้อยู่เคยีงข้างดมสิาได้

ประตูรั้วบ้านเปิดออก รถของธายแล่นเข้าไปจอดประจ�าที่ พอเปิด

ประตูกไ็ด้ยนิเสยีงร้องเรยีกมาแต่ไกล

“คนูพ่อ คนูพ่อ” เสยีงร้องกรี๊ดกร๊าดดงัขึ้นด้านหลงั ร่างเลก็ๆ วิ่งเข้า

มาหา แต่ขาป้อมๆ สะดดุกบัขอบปนูล้มหน้าคว�่า ทว่าก่อนที่หน้าของเดก็หญงิ

จะฟาดลงบนพื้น ร่างของเธอกลับลอยนิ่งๆ หยุดก่อนที่จะตกถึงพื้น ธาย 

รีบอุ้มบุตรสาวขึ้นมา แล้วหันไปมองรอบตัวว่าเป็นฝีมือของมารีหรือเปล่า 



ณ า ร า  l  13

แต่เขากลบัไม่เหน็มารใีนสายตา นอกจากเดก็น้อยที่ตแีก้มเขาเบาๆ ไม่ตกใจ

ด้วยซ�้าว่าเมื่อครู่เกอืบจะหกล้มหน้าฟาดกบัพื้นแล้ว

เด็กน้อยกอดคอและหอมแก้มบิดาหลายฟอด ธายทั้งรักและหลง

บตุรสาวที่ขี้อ้อนสดุๆ ใครเหน็แก้มยุย้ๆ ผมสนี�้าตาลอมแดงอ่อนๆ ม้วนเป็น

ลอนคลอเคลยีบ่ากอ็ดรกัไม่ได้สกัคน 

“ตายจรงิ หกล้มหน้าฟาดหรอืเปล่า” มารดาตกอกตกใจ รบีวิ่งเข้ามา

หา “หวัแตกไหมหลานฉนั”

“อ้อ เปล่าครบั พอดผีมรบัไว้ได้ทนั” เขาตอบ 

ภาวนิรีบีรบัหลานไปอุ้มและโอ๋ใหญ่ “ไม่ตกใจนะดาน่า ไม่เป็นไรแล้ว

ลูก คุณพ่อรบัหนูได้ทนั”

ดมสิาหวัเราะคกิคกั ไม่รู้สกึกลวัสกันดิ 

ธายได้แต่เป่าปาก ก่อนจะถาม “แล้วนี่มารไีปไหนหรอืครบั”

“อ๋อ เหน็บอกว่าจะไปบ้านคลนี่า เธอบอกว่ามญีาตมิาเยี่ยมจากทาง

เหนอื”

ธายขนลกุเกรยีวขึ้นมาอย่างไม่มสีาเหต.ุ..คนจากทางเหนอื หรอืว่าจะ

เป็น...

“สวสัดคีรบัทุกคน” 

ประตูเลก็หน้าบ้านเปิดออกตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่มใีครรู้ พอรู้ตวักนัอกีท ี

นูเอด้าก็เดินตามหลังมารีและเดินน�าหน้าสองสามีภรรยา คลีน่าและดีแลน

เข้ามาในบ้าน 

ภาวนิแีละไมตรทีี่คุน้เคยกบัสองสามชีาวสกอตแลนด์ดหีนัไปทกัทาย 

และเชื้อเชิญให้แขกนั่งที่โต๊ะรับแขกกลางสนามหญ้า ขณะที่มารีเดินเข้ามา 

กอดสามีและหอมแก้มเขาเบาๆ ทว่าสายตาของธายแทบจะไม่ละไปจาก 

นูเอด้าเลย

“เขามาท�าไม” ธายกระซบิถามภรรยาเป็นภาษาไทย หลงัแต่งงาน เขา

ให้ครูภาษาไทยมาสอนมารีที่บ้านอาทิตย์ละหลายชั่วโมง จนกระทั่งเธอเริ่ม
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ฟังและพูดคล่อง ตอนนี้กห็ดัอ่านหดัเขยีนได้บ้างแล้ว แม้จะยงัไม่เก่ง แต่

ค�าถามง่ายๆ แค่นี้เธอเข้าใจแน่นอน

แต่เขากล็มืไปอกีว่าถ้ามารรี�่าเรยีนภาษาไทย อกีคนที่เขาหมั่นไสแ้ละ

อยู่ที่ประเทศไทยเช่นกนัมหีรอืจะไม่ได้ร�่าเรยีน 

“เพราะคดิถงึดาน่าไง” คนตอบคอืนเูอด้า และพดูภาษาไทยได้ชดัเจน

จนน่าประหลาดใจ “อยากรู้ว่าคู่หมั้นของผมจะโตขึ้นแค่ไหนแล้ว”

ธายกัดฟันกรอดๆ อยากเดินเข้าไปอุ้มดมิสาจากมารดาแล้วเอาเธอ

เข้าไปซ่อนในบ้าน แต่เขาก็ท�าไม่ได้ เมื่อมารีเดินน�าหน้าสองหนุ่มไปที่กลุ่ม 

ผูอ้าวโุสซึ่งพากนันั่งลงแล้ว และปล่อยให้ดมสิาที่ดิ้นขลกุขลกัจากออ้มกอด

ของย่าวิ่งกลบัมาหามารดา

“มามี่ มามี่” 

มารีก้มลงรับบุตรสาวเข้าสู่อ้อมกอด เด็กน้อยสนใจคนแปลกหน้า 

เอยีงคอมองด้วยความสงสยั แต่กไ็ม่ได้แสดงความหวาดกลวัแต่อย่างใด

“นูเอด้าลูก สวสัดลีุงสคิะ”

เด็กน้อยกระพุ่มมือไหว้อ่อนช้อย น่ารักสมกับที่มารดาของธายพร�่า

สอน แต่คนที่ถูกเรียกว่าลุงท�าหน้าเหมือนถูกจับกรอกยาขม ธายกลั้นยิ้ม 

สมน�้าหน้าตาพ่อมดแก่ยิ่งนกั

“ที่จรงิเรยีกนกิกพ็อ ไม่ต้องเรยีกลงุเลงิอะไรหรอก” นูเอด้าบอกเสยีง 

อ่อยๆ “ฟังแล้วแก่เชยีว”

“แก่แล้วกต็้องยอมรบั...” ธายเอ่ยลอยๆ “จรงิๆ อายุขนาดนี้ ควร

เรยีกปู่ถงึจะถูก เรยีกลุงยงัน้อยไป” 

ปิดท้ายด้วยเสยีงหวัเราะชอบใจ ท�าเอาพ่อมดหนุม่ถงึกบัเลอืดขึ้นหน้า 

ตาขวางเลยทเีดยีว แต่ธายกท็�าไม่รู้ไม่ชี้ นูเอด้าจงึเอ่ยลอยๆ

“เอาเถอะ ตอนนี้ปล่อยให้หวัเราะไปก่อน วนัไหนได้เป็นลูกเขยแล้ว

จะรู้สกึ”

เสียงหัวเราะของธายขาดหายทันที ราวกับเจ้าตัวส�าลักเสียงหัวเราะ
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ในคอ แล้วกลายเป็นฝ่ายที่เลอืดขึ้นหน้าเสยีเอง ดวงตาลกุวาว แก้มกระตกุ

ยบิๆ มองนูเอด้า มารเีหน็กก้็าวเข้าห้าม ก่อนที่สองหนุม่จะวางมวยกนั และ

สามขีองเธอคงจะสูร้บตบมอืกบันเูอด้าไม่ไหว กลายเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ยบัเยนิ

“เอาเถอะค่ะทั้งสองคน อย่าทะเลาะกนัเป็นเดก็ๆ ไปเลย วนันี้นเูอด้า

แวะมาที่นี่กเ็พื่อจะมาบอกข่าว”

“ข่าวอะไร” ธายถามทนัที

“เขาอยากจะคุยกับคุณค่ะ ถ้างั้นฉันให้ดาน่าไปอยู่กับคุณย่าก่อน 

นะคะ”

“ก่อนไป ขอผมอุ้มแกหน่อยได้ไหม” นูเอด้าถูมอืรอคอย ธายอยาก

จะขวาง แต่มารถีลงึตาใส่เสยีก่อนจงึได้แต่เงยีบ อดทนดูนูเอด้ารบับุตรสาว

เข้าสู่อ้อมกอด “แหม น่ารกัจรงิๆ ผมแทบจะรอให้เธอโตไม่ไหวแล้ว”

นูเอด้ากอดร่างเล็กแน่น แล้วหอมแก้มยุ้ยๆ ครั้งแล้วครั้งเล่า มารี 

ได้แต่ส่ายหน้า ขณะที่ธายอยากเข้าไปกระชากบุตรสาวจากนูเอด้าแล้วบีบ 

คอเขาให้ตายคามอืแทน เพราะทนฟังค�าพูดของเขาไม่ไหว

“พอได้แล้ว” ธายตวาดเมื่อความอดทนถงึขดีสุด แล้วเรยีกบุตรสาว 

“ดาน่ามาหาพ่อมา”

เดก็น้อยแสนจะเชื่อฟัง โผตวัหาบดิาที่รบีเชด็แก้มที่ตอนนี้มป้ืีนแดงๆ 

ขึ้นเพราะถูกหนวดเคราที่เพิ่งขึ้นของนูเอด้าถูจนเป็นรอย 

“คราวหน้าจะหอมแก้มดาน่า ให้โกนหนวดโกนเครามาก่อนส ิดูแก้ม

หลานซ ิมแีต่รอย”

นูเอด้ายกมอืลูบคางก่อนท�าปากยื่น “เหน็ผู้หญงิชอบแบบนี้กนั”

“เอาเกบ็ไปใช้กบัผู้หญงิของคุณ ไม่ใช่กบัดาน่า” 

“เอาเถอะค่ะ” มารอ่ีอนใจกบัอาการขวางเกนิเหตุของสาม ีอกีคนหนึ่ง

กช็อบยั่ว ขนืปล่อยไว้คงได้กลายเป็นศกึชงินางตวัน้อย จงึรบับตุรสาวไปส่ง

ให้สมพรดูแล จะได้จบเรื่อง “คุณพานูเอด้าเข้าไปในบ้านก่อนก็แล้วกัน 

นะคะ เดี๋ยวฉนัตามเข้าไป”
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สองหนุ่มยงัจ้องตากนัชนดิไฟแลบแปลบปลาบ มารถีอนใจอกีครั้ง

“จะได้คยุกนัไหมนี่...” เธอครางก่อนจะตดับท “เอา้ ถ้างั้นกร็อตรงนี้

แหละค่ะ ฉนัไปบอกคุณพ่อคุณแม่ก่อน” 

เธอรีบไปขอตัวกับผู้อาวุโสทั้งสี่ ก่อนจะคล้องแขนสามีเดินน�าหน้า

แขกเข้าบ้าน ไม่เช่นนั้นคงไม่ได้คุยกนัแน่ 

หลังจากธายและนูเอด้านั่งลงเรียบร้อยแล้ว มารีก็เดินไปรินน�้าจาก 

ตู้เย็นมาบริการแขก ทั้งนี้เป็นเพราะตกลงกันแล้วว่าเธอจะพยายามไม่ใช้

เวทมนตร์ถ้าไม่จ�าเป็น และท�าตวัให้เหมอืนคนทั่วไปมากที่สุด

นูเอด้าเข้าใจ เพราะเขาก็ท�าแบบนั้นเช่นกัน เว้นแต่อยู่ในบ้านตาม

ล�าพังและปิดห้องมิดชิด เพื่อความปลอดภัยของตนเอง เวลานี้เขาปลูก

กระท่อมไม้อยู่บนเขาแห่งหนึ่งไม่ห่างจากหมูบ้่านชาวเขาในจงัหวดัเชยีงราย...

เขาค้นหาสถานที่ซ่อนตัวหลังจากทราบว่าจะต้องอยู่ใกล้ๆ มารีเพื่อรอคอย

เจ้าสาวของเขาในอนาคต เขาพบหมู่บ้านบนเขา ห่างไกลจากความเจริญ 

ทั้งปวง จึงตัดสินใจตั้งหลักอยู่ที่นั่นและสอนภาษาอังกฤษให้เด็กๆ ใน

หมู่บ้านเป็นงานอดิเรก ผู้ใหญ่บ้านจึงให้เขาปลูกกระท่อมที่ท้ายหมู่บ้าน 

หลายเดือนก่อน เขาเริ่มลงมือปลูกองุ่น และพบว่าได้ผลดี รสชาติองุ่น 

อร่อยเพราะได้พนัธุด์จีากฝรั่งเศส ผูใ้หญ่บ้านเริ่มสนใจจงึชกัชวนให้ลกูบ้าน

ทดลองปลูก เพื่อจะได้ส่งขายในตลาดต่อไป

“อยูท่ี่เชยีงรายเป็นยงัไงบ้างคะ” มารถีาม หลงัจากวางแก้วน�้าลงตรง

หน้าชายหนุ่ม

“กด็ ีตอนนี้กล็งตวัแล้ว”

“ได้ยนิข่าววา่ตั้งตวัเป็นผูน้�า ชกัชวนชาวบ้านปลกูองุน่งั้นร”ึ ธายถาม 

เสยีงยงัไม่ค่อยเป็นมติรนกั 

“ก็ไม่เชิง แค่ลองเสนอไอเดีย เห็นว่ามีที่ดินกว้างขวางแต่ไม่ใช้

ประโยชน์กน็่าเสยีดาย ลองท�าอะไรแปลกใหม่บ้างกไ็ม่เสยีหาย”

“ถ้าป๊อปขนาดนี้ ไม่มสีาวๆ คนไหนมาสนใจบ้างเลยร ึที่จรงิคุณกถ็งึ
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วยัแต่งงานนานแล้วนะ กน็่าจะรบีๆ แต่งไปเสยีท”ี

นูเอด้ากลั้นหวัเราะ หน้าแดงก�่า มองว่าที่พ่อตาข�าๆ “ที่บอก เพราะ

หวงดาน่าหรอืไง”

“ใช่สิ ถ้าคุณมีเมียเป็นเรื่องเป็นราวไปแล้ว จะได้เลิกคิดเรื่องดาน่า

เสยีท ีเพราะผมจะไม่มวีนัให้ดาน่าแย่งสามขีองใคร”

“โธ่เอ๊ย นี่ตั้งใจจะให้ผมถอืศลีจนกว่าดาน่าจะโตเลยร”ึ

ธายปรายตามองท้าทาย มั่นใจว่าคนถูกท้าท�าไม่ได้แน่เพราะยงัหนุ่ม

แน่นขนาดนั้น แต่นูเอด้ากท็�าให้ธายแทบชอ็ก เมื่อยกมอืทั้งสองข้างขึ้น

“โอเค...โอเค ถ้ามนัจะท�าให้พ่อตาสบายใจ กไ็ด้ ผมสญัญาว่านบัจาก

นี้ไปจนกระทั่งดาน่าโต ผมจะไม่วุน่วายกบัผูห้ญงิคนไหน ดงันั้นไม่ต้องห่วง

เรื่องแต่งงาน เพราะเนื้อคู่ของผมมคีนเดยีวกค็อืดาน่า ผมเปลี่ยนคู่ควงจน

เบื่อแล้ว ไม่คดิอยากยุ่งกบัใครเหมอืนกนั อกีแค่สบิเจด็สบิแปดปีท�าไมจะ

รอไม่ได้”

“ไม่ได้!”

“อ้าว!” มารกีบันูเอด้าอุทานออกมาพร้อมกนั 

“ท�าไมล่ะ” มารถีาม

“สบิเจด็ ลกูยงัไม่บรรลนุติภิาวะเลย ต้องมาเจอตาแก่หง�าเหงอืกจ้อง

ท�ามดิมีริ้ายเสยีแล้ว”

นเูอด้าส�าลกัน�้าที่เพิ่งดื่มเข้าไปพรวด ฟังราวกบัว่าธายก�าลงัประณาม

ว่าเขาเป็นพวกโรคจิตที่คิดอนาจารกับเด็ก ทั้งที่ความจริงไม่ใช่แบบนั้น 

สกันดิ

“โอเค ผมแก้ไขค�าพูด ผมจะรอให้เธอบรรลุนิติภาวะ ให้เรียนจบ

มหา’ลยัแล้วค่อยแต่งงานกบัเธออย่างถกูต้องตามกฎหมายของคุณ ตามวถิี

ของแม่มด ไม่ใช่เอาลูกคุณไปปู้ยี่ปู้ย�า”

เมื่อเจอดกัทุกทาง ธายกไ็ด้แต่ค้อนขวบัๆ จนมารตี้องแทรกอกีครั้ง

“อีกสักยี่สิบปีค่อยมาเถียงกันดีไหมคะ ดาน่าเพิ่งจะแค่สองขวบ
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เท่านั้น กว่าจะเรยีนจบอกีตั้งนาน”

เจอไม้นี้ว่าที่พ่อตาจงึต้องเงยีบ แต่ยงัวางท่า “กไ็ด้ เลกิพดูเรื่องดาน่า

จนกว่าเธอจะโต และผมไม่อยากให้คณุบอกเรื่องนี้กบัดาน่าจนกว่าเธอจะโต

เป็นผู้ใหญ่เสยีก่อน”

“กโ็ตจนกว่าเธอจะเข้าใจ และรกัผมได้”

“มั่นใจเสยีจรงินะ” ธายงมึง�า

“กพ็อดู” นูเอด้างมึง�าตอบ 

มารีมองเห็นความวุ่นวายในอนาคตอันใกล้ ท่าทางเธอกับดมิสาคง

ต้องเป็นคนห้ามศกึไปอกีนาน เพราะต้องอยู่ด้วยกนัไปอกีหลายร้อยปี แต่

ปัญหานั้นค่อยว่ากนั อกีหลายร้อยปีข้างหน้ายงัเป็นแค่ความหวงั หากพวก

เธอไม่สามารถก�าจัดเผ่าฟอเมอเรียนไปได้ ก็คงจะมีชีวิตอยู่อีกไม่กี่สิบปี 

ข้างหน้าเท่านั้น เธอจงึหนัไปทางสามี

“เอาละ ฉนัขอเตอืนคณุก่อนกแ็ล้วกนัว่าพวกเราคงจะมชีวีติอยูอ่กีแค่

ไม่กี่ปีถ้าเราแตกความสามคัคกีนั และอย่าลมืว่านูเอด้าเป็นเพยีงความหวงั

เดยีวของเรา”

คนที่มารฝีากความหวงัพยกัหน้าหงกึๆ ขณะที่ธายหน้าตงึเปรี๊ยะ

“ถ้าเขาไม่วนเวยีนอยูใ่กล้ๆ พวกเรากค็งจะมชีวีติอยูไ่ปอกีนาน” ธาย

ยงัไม่ยอมแพ้ 

นูเอด้าช่วยต่อ “ถงึผมจะไม่อยู่ใกล้พวกคุณ กอ็ย่านกึว่าพวกคุณจะ

ปลอดภัย พวกคุณอาจจะถูกพวกมันจับตัวไปเมื่อไหร่ก็ได้โดยที่ผมไม่

สามารถมาช่วยเหลอืพวกคุณได้ทนั”

“และฉันคิดว่าคุณยอมรับฉันและสิ่งที่ฉันเป็นนับตั้งแต่คืนที่เรา

แต่งงานกัน และเราไม่มีวันหลีกเลี่ยงเผ่าฟอเมอเรียนได้ นอกจากเตรียม

พร้อมที่จะรบัมอืกบัพวกมนั อกีไม่นานพวกมนักค็งจะรู้เรื่องการหายตวัไป

ของลอร์ดเมอร์เรย์ รวมไปถึงพรรคพวกของมัน และตามหาร่องรอยของ

พวกเราจนเจอ”
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“แล้วคุณจะให้ผมท�ายังไงล่ะ” ธายบอกจ๋อยๆ เริ่มเกรงใจหลังจาก

ภรรยาท�าเสยีงเข้มงวด

“ค่ะ นี่คือเหตุผลที่นูเอด้ามาหาเราวันนี้ไงคะ ถ้าคุณไม่หาเรื่องเขา 

แล้วตั้งใจฟัง ป่านนี้เขาคงจะเล่าจบแล้วละค่ะ”

เมื่อเสยีงภรรยาเข้มจดั ธายกร็ู้สกึผดิ จงึบอกอ่อยๆ “ถ้างั้นกพ็ูดมา

ได้เลย ผมจะตั้งใจฟัง”

นูเอด้าจึงเปิดกระเป๋าที่ดูยับเยินราวกับเศษผ้าเก่าๆ แต่ก็เห็นนูเอด้า

ใช้เป็นประจ�า และหยบิหนงัสอืเล่มเลก็ๆ ที่มปีกหนงัสดี�าเก่าๆ และสายหนงั

พนัรอบๆ เอาไว้ยื่นให้ ธายรบัมามองด้วยความสงสยั 

“เปิดส”ิ เจ้าของหนงัสอืบอก ธายจงึดงึสายหนงัที่พนัรอบออก และ

เปิดปกหนงัสอืออกเบามอื ด้วยเกรงว่าหนงัสอืเก่าจะขาดคามอื พออ่านชื่อ

หนงัสอื เขากเ็งยหน้าขึ้นมองแม่มดทั้งสอง

“ต�าราฝึกหดัแม่มดมอืใหม่!”

“ใช่” นเูอด้าพยกัหน้ารบั “มนัเป็นต�าราของผมเอง เป็นเล่มแรกที่ผม

จะต้องฝึกตั้งแต่หดัเดนิ”

“แล้วเอามาให้ผมท�าไม ผมไม่ใช่พ่อมดสกัหน่อย โน่น ต้องมารโีน่น”

“ผมได้คุยกบัผูเ้ฒ่าประจ�าเผ่าแล้ว เขาบอกว่าผมจะมผีูช่้วยที่เก่งกาจ 

ช่วยปราบเผ่าฟอเมอเรียน เพราะพลังของเขาแข็งแกร่งและเคยช่วยผมมา

แล้ว”

คิ้วหนาของธายขมวดเข้าหากนั “มารนี่ะร”ึ

“เปล่า” นูเอด้าส่ายหน้าช้าๆ “ผมเหน็ในลูกแก้ว...” 

คนพูดจ้องหน้าธายเขม็ง จนคนถูกจ้องขนลุกเกรียวด้วยความ

สยดสยอง 

“อย่าบอกนะว่าเป็นผม” ธายส่ายหน้าดกิ “เป็นไปไม่ได้ ผมไม่มพีลงั

อะไรทั้งนั้น ถ้าคนืนั้นไม่มคีุณ พวกเราคงตายกนัหมดแล้ว”

“อย่าดูถูกพลงัที่ซ่อนเร้นในตวัคุณ” นูเอด้าบอก “คุณเกดิมาจากยา
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ของคลีน่า เป็นของวิเศษจากเผ่าเนเมด นั่นก็หมายความว่าคุณมีพลังของ

แม่มดอยู่ในสายเลอืดต่างจากดแีลน ดงันั้นถ้าคุณเริ่มฝึกฝน อกีไม่กี่ปีใคร

จะรู้ว่าคุณอาจจะพฒันาเทยีบเท่ากบัผมกเ็ป็นได้”

ธายตาโต...ความคดิหนึ่งผดุขึ้นในหวั ก่อนรอยยิ้มจะค่อยๆ เคลอืบ

รมิฝีปาก ดวงตาค่อยๆ หรี่ลงช้าๆ

“ผมหมายความว่าอาจจะเท่านั้น ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะตั้งใจแค่ไหน”  

นูเอด้ารบีเบรกก่อนที่ธายจะฝันเฟื่องไปมากกว่านี้

“คณุเอามากี่เล่ม” ธายถามอย่างตื่นเต้น “แล้วผมจะต้องฝึกกี่เลม่ถงึ

จะเก่งเท่าคุณได้”

“ทั้งหมดสบิแปดเล่ม หลงัจบแต่ละเล่ม คุณจะต้องสอบ เพื่อแสดง

ให้พวกเราเหน็ว่าคณุท�าได้ แล้วผมจะให้เล่มใหม่แก่คณุ คุณจะต้องฝึกต�ารา

ของเผ่าผม ขณะที่ดาน่าจะฝึกต�าราของเผ่ามาร ีเหมอืนพลงัของพระอาทติย์

และพระจันทร์ที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน ครบสิบแปดปี คุณทั้งสองควรจะจบ

หลกัสูตร และพร้อมที่จะต่อสู้กบัพวกฟอเมอเรยีนเมื่อถงึวนัระเบดิศกึ”

เลอืดในกายของธายเต้นระรกิ...ตลอดชวีติเกอืบสี่สบิปีที่ผ่านมา เขา

เป็นหนอนหนงัสอืที่คร�่าเคร่งอยู่แต่ในกรอบสี่เหลี่ยมแคบๆ มาตลอด ทว่า

นบัตั้งแต่เจอมาร ีชวีติของเขากเ็ปลี่ยนไป เขาค่อยๆ ยอมรบัในสิ่งที่มารเีป็น 

และวันนี้...ชีวิตของเขาก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปอีกหน เขาพยักหน้ารับและ

ฉีกยิ้มกว้างให้แก่นูเอด้าที่ลุกขึ้นยืนและตบไหล่เขาเบาๆ...แล้วรอยยิ้มของ

เขากห็ุบลงเมื่อนูเอด้าร�่าลา

“แล้วเจอกนัเมื่อครบหนึ่งปีนะคุณพ่อตา” 



เดก็น้อยนอนหลบัไปแล้ว มารจีงึปิดไฟและค่อยๆ ย่องออกจาก
ห้องนอนของบตุรสาว เธอก�าลงัจะเดนิเข้าห้องเมื่อเหน็แมก็คลนีฮมัเพลงเดนิ

ขึ้นบนัได หางส่ายไปมา ดวงตาหยาดเยิ้มจนมารหีมั่นไส้

“ไปเที่ยวไหนมาล่ะวนันี้” เธอถาม 

แมก็คลนีถอนใจเบาๆ เดนิเข้าไปคลอเคลยีขาเจ้านายที่ร่วมทกุข์ร่วม

สุขกนัมาหลายร้อยปี ‘เพิ่งรู้ว่าบ้านข้างหลงัที่ย้ายมาใหม่ มแีมวสาวสวยตั้ง

สองตวัแน่ะ วนันี้กเ็ลยคุยกนัเพลนิไปหน่อย’ 

มารีส่ายหน้าช้าๆ...ไม่ว่าผ่านไปกี่ปี แม็กคลีนก็ขี้หลีไม่ยอมเปลี่ยน

นสิยั พอรู้ว่าเจ้าวปิครมีเป็นตวัผู้ มนักเ็ลกิยุ่งเกี่ยว แต่คอยฉกฉวยโอกาส

แย่งอาหาร แย่งที่นอนของวปิครมีเป็นประจ�าจนมารอีดสงสารไม่ได้ ยกให้

มารดาเลี้ยงดเูป็นเพื่อนแมวแก่ที่ก�าลงัใกล้จะถงึอายขุยัไปพร้อมกบัพวกท่าน 

แมก็คลนีหาได้เดอืดร้อนไม่ เมื่อเหน็ว่าวนัไหนมารไีม่ต้องการมนั มนักจ็ะ

ปีนรั้วออกไปตระเวนรอบๆ หมู่บ้านเป็นประจ�า จนรู้หมดว่าบ้านหลังไหน

เป็นอย่างไร เรียกว่าสอดรู้สอดเห็นพร้อมทั้งได้ข่าวลึกแบบล้วงลูกยิ่งกว่า

๒
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อมลรดาเสยีอกี หากแมก็คลนีเป็นคน เธอคงสนบัสนุนให้ไปเป็นนกัข่าวเสยี

ให้รู้แล้วรู้รอด

“แล้วกนิข้าวกนิปลามาหรอืยงัล่ะ ถ้ายงัจะได้เปิดอาหารให้กนิ” เธอ

ถาม เมื่อทั้งเธอและแม็กคลีนต่างก็ปรับตัวเข้ากับวิวัฒนาการสมัยใหม่ได้

เป็นอย่างด ีอาหารแมวรสชาตดิมีใีห้เลอืกมากมาย เจ้าแมวจอมตะกละกจ็ะ

จิ้มในแผ่นโฆษณา เรยีกร้องให้เธอซื้อของใหม่มาให้กนิเป็นประจ�า 

‘กนิแล้ว บ้านโน้นเขามอีาหารแมวจากเมอืงนอก เค้าบอกว่าต้องสั่ง

เป็นพเิศษและแบ่งให้ฉนักนิด้วยนดิหนึ่ง อร่อยมากเลยรู้ไหม’

“เจ้าแมวหัวสูง เดี๋ยวให้สมพรคลุกข้าวกับปลากระป๋องให้กินเสียให้

เขด็” มารคี้อนก่อนจะตบไปที่พุงพลุ้ยเบาๆ “อ้วนขนาดนี้แล้วยงัจะกนิมาก

อกี บอกเลยนะว่าไม่มสีาวๆ คนไหนชอบผู้ชายอ้วนหรอก” 

แมก็คลนีสะดุด...ตวัแขง็ไปชั่วครู่เมื่อคดิถงึสาวๆ ที่เพิ่งเจอ

‘แต่พวกเธอบอกว่าชอบฉนันะ’ 

“กค็อยดกูนัต่อไป” มารที�าเสยีงออกจมูก “เพราะถ้าฉนัพาเจ้าวปิครมี

ไปให้แมวสาวพวกนั้นดูตวั ดซูว่ิาพวกเธอจะเลอืกใคร ระหว่างแมวหนุม่สดุ

หล่อเฟี้ยว หุ่นเฟิร์ม ขาวปลอดไปทั้งตวั กบัแมวอ้วน ด�าปี๋ ทั้งตะกละ ทั้ง

อ้วน ทั้งเจ้าเล่ห์”

แมก็คลนีตาขวางทนัท ี‘อย่านะ เธออย่าเอาวปิครมีไปบ้านนั้นนะ’

“เหน็ไหมล่ะ ชกักลวัละส ิฮ”ึ มารหีวัเราะ “ถ้ากลวักจ็งอดอาหารและ

ออกก�าลงักายเสยี พรุ่งนี้เป็นต้นไป ลดอาหารเหลอืแค่วนัละกระป๋อง แล้ว

ไม่ต้องมาโอดครวญว่าหวิ”

แม็กคลีนท�าหน้าจ๋อย...เมื่อตอนที่ลดความอ้วนคราวก่อน มันหลบ

ออกจากบ้านไปขออาหารจากคลน่ีา ผ่านไปหลายเดอืนน�้าหนกัยงัไม่ลด มา

รมีารู้ทหีลงัว่าคลนี่าแอบให้อาหาร การลดความอ้วนคราวนั้นจงึล้มเหลวไม่

เป็นท่า มนักย็งัคงความอ้วนเสมอต้นเสมอปลาย คราวนี้จะเริ่มอกีแล้ว มนั

จะทนแสบท้องไปตลอดทั้งวนัได้หรอื...แมก็คลนีทิ้งตวัแปะลงบนพื้น ตั้งท่า
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จะดรามา 

มารส่ีายนิ้วไปมาอย่างรูท้นั “อย่ามาส�าออยแถวนี้ เสยีเวลาเปล่า โน่น 

สาวๆ พวกนั้นต่างหากที่เธอจะต้องเอาชนะใจ ถ้าอ้วนและด�าแบบนี้ บอก

เลยว่ายากส์”

มารหีวัเราะก่อนจะเปิดประตเูดนิเข้าห้อง แมก็คลนีอาศยัความไว แม้

จะพงุโต มนักย็งัปราดเปรยีวพอสมควรแบบอ้วนๆ ชงิเข้าประตไูด้ก่อนที่จะ

ปิดลง มารีเลิกสนใจเพื่อนรักที่กระโดดขึ้นเตียงไปนอนบนผ้านวมนุ่ม แต่

มองสามีที่ก�าลังนั่งดูต�าราเล่มเล็กที่เพิ่งได้รับจากนูเอด้า พลิกไปพลิกมา

ท่าทางสงสยั

“ผมอ่านไม่ออกสกัตวั แล้วจะเรยีนต�าราแม่มดได้ยงัไง” 

เขาพมึพ�า แล้วแมวจอมจุ้นกล็ุกขึ้นอย่างเกยีจคร้าน ไปชะโงกมอง

‘ไม่เหน็จะยากเลย มนักเ็หมอืนที่ดอ็กได้ยนิฉนัพูดนั่นแหละ’

ธายหนัมองแมก็คลนี “เธออ่านออกด้วยเหรอ”

‘ไม่ออกหรอก แมวไม่ได้เรยีนหนงัสอืจะอ่านออกได้ยงัไงล่ะ’

ธายเดอืดปดุๆ วนันี้อารมณ์เสยีมาทั้งวนั ยงัมาเจอแมวกวนโทสะอกี 

วันอื่นยังพอทน แต่วันนี้เขาจะไม่ทน “ถ้าอ่านไม่ออก ก็กลับไปนอนเลย 

ไม่งั้นถูกจบัโยนออกจากห้องแน่” เขาค�ารามฮึ่มฮั่ม 

แม็กคลีนปรายตามองเหยียดๆ ‘อารมณ์เสียเรื่องอะไรต้องมาลงที่

แมว ฉนัไม่ใช่ที่ระบายอารมณ์นะ’

ธายกดัฟันกรอด...นกึสงสยัว่าเขาอดทนกบัเจ้าแมวจอมกวนตวันี้มา

ได้อย่างไร เขาหนัไปถามมาร ี“แมวปากหมาจะตายก่อนเจ้าของได้ไหม”

มารีหัวเราะก๊าก เข้าใจอารมณ์แปรปรวนของสามี นับตั้งแต่นูเอด้า

กระเซ้าเรื่องดมสิา เขากเ็ดอืดปุดๆ มาโดยตลอด พอเจอแมก็คลนีกวนเข้า

หน่อยเดยีวกท็�าท่าจะระเบดิออกมา เธอจงึหนัไปทางเพื่อนรกั

“ไปนอนได้แล้วไป๊ ถ้าไม่อยากถูกดอกเตอร์ฆ่ากเ็งยีบเสยี”  

แมก็คลนีจงึสะบดัหน้าพรดื บดิตูดอ้วนๆ เดนิกลบัไปนอนที่เดมิ แต่
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ยงัส่งกระแสจติมา ‘ตำาราแม่มดใช้ใจอ่าน ลองตั้งสมาธใิห้ด ีแล้วกจ็ะเข้าใจ

โดยไม่จำาเป็นต้องสะกด คนอ่านได้เพราะจติใจซบัซ้อนกว่าแมว ถ้าไม่งอน

แล้วตั้งใจฟังให้จบกไ็ม่ต้องโมโหหรอก...ฮ’ึ

มารยีิ้ม เพราะแมก็คลนีได้อธบิายชดัเจนแจ่มแจ้งแล้ว เธอนั่งลงข้าง

ตวัสาม ี“ปล่อยใจให้ว่าง และตั้งสมาธใิห้ด ีหนงัสอืเล่มนี้เลก็นดิเดยีว แต่

ใช้เวลาทั้งปีในการเรียน ครึ่งหนึ่งก็ผ่านไปกับการเปิดใจเตรียมพร้อมที่จะ

เรยีนรูค้าถาของแม่มด เดก็ๆ มจีติใจที่สะอาดบรสุิทธิ์กว่า กจ็ะเรยีนรู้ได้ง่าย

กว่า”

“แต่ผมไม่ใช่พ่อมด จะเปิดใจยังไงมันก็อ่านไม่ออก ตัวอักษรอะไร

ไม่รู้ ยกึยอืไปหมด” เขาพลกิหน้าแต่ละหน้าให้ภรรยาดู “แล้วจะเรยีนยงัไง

ล่ะ”

“อย่าเพิ่งเครยีดค่ะ ยิ่งเครยีดมนักจ็ะยิ่งยาก ดูสคิะ” เธอบุ้ยปากไป

ที่ตวัอกัษรที่ขยบัช้าๆ เหมอืนมชีวีติ ค่อยๆ พนัเข้าหากนัจนดูวุน่วายยิ่งกว่า

เดมิ

“มนัเป็นไปได้ยงัไง เมื่อกี้ตวัอกัษรมนัไม่ได้เป็นแบบนี้นี่”

‘บอกแล้วไงว่ามนัอยู่ที่จติใจของดอ็ก ถ้าจติใจยิ่งสบัสน มนักจ็ะยิ่ง

ยุ่งอนีุงตุงนงักว่าเดมิ’

เสียงลอยมาตามกระแสจิตอีกแล้ว ธายไม่สนใจ เพ่งมองอักษรที่

ค่อยๆ ขดเข้าหากนัช้าๆ ยิ่งเครยีด เส้นสายกย็ิ่งขมวดแน่นจนแทบจะเป็น 

กระจุกสดี�าเตม็หน้ากระดาษ

“ปล่อยวางก่อนเถอะค่ะ” มารีปิดหนังสือลง และจับมือสามีมากุม 

“ถ้าคุณยิ่งเครียด มันก็จะยิ่งวุ่นวาย ปล่อยใจให้สงบสักสองสามวันนะคะ 

ให้อารมณ์ดีๆ  แล้วมาเปิดใหม่ มนัอาจจะดขีึ้น”

ธายถอนใจเบาๆ แต่กพ็ยกัหน้ารบัโดยดี

“ไปอาบน�้านะคะ จะได้สดชื่น ไม่ต้องเครยีดเรื่องนูเอด้าหรอก”

“ผมยงัท�าใจไม่ได้เสยีทเีรื่องนเูอด้า” พอวกเข้าเรื่องตวัต้นเหต ุธายก็
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บ่นออกมาอกี “ใครจะไปยอมรบัไหว ถ้ารูว่้าลกูจะต้องแต่งงานกบัผูช้ายอายุ

คราวปู่คราวทวดแบบนั้น”

“โธ่ คราวปู่คราวทวดในโลกมนุษย์ แต่เป็นแค่รุ่นพี่ รุ่นอาเท่านั้นใน

โลกแม่มด ถ้าเทยีบอายนูุเอด้ากบัมนษุย์ตอนนี้กแ็ค่ยี่สบิกว่าเท่านั้น อกียี่สบิ

ปีข้างหน้าเขากส็ามสบิกว่า เหมาะสมกบัดาน่าในวยัยี่สบิดอีอก” มารหีวัเราะ

เบาๆ ตบหลังมือสามี “ตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าแปลก แต่ถ้าดาน่าโตขึ้น

เรื่อยๆ คุณกจ็ะยอมรบัได้ง่ายขึ้นค่ะ”

“ไม่มทีางไหนจะหลกีเลี่ยงเขาได้เลยเหรอ บอกตรงๆ ว่าผมไม่ชอบ

เขาเลย ตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันแล้ว ไม่นึกว่าชีวิตต้องผูกติดกับเขาไปอีก

หลายร้อยปีข้างหน้า แถมไม่ใช่ผูกธรรมดาด้วย ต้องมาเป็น...”

ธายไม่พูดให้จบ คงแสลงปาก มารกีเ็ข้าใจ เธอกอดเอวสามแีล้วซบ

แก้มลงบนไหล่ 

“นี่แหละค่ะที่ฉนัอยากบอกคุณ เพราะคุณจะต้องมชีวีติอยู่ต่อไปอกี

หลายร้อยปี กค็วรจะมเีพื่อนที่ไว้ใจได้สกัคน เมื่อนเูอด้าเป็นคนที่เทพเจ้าส่ง

มาให้พวกเรา เราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เป็น คุณก็ควรจะเปิดใจให้กว้างอีก

สกันดิ ยอมรบัเขามาเป็นลูกเขย ท�าความรู้จกัเขาให้มากขึ้นนบัจากนี้”

ธายท�าหน้าเบื่อหน่ายขึ้นมาทันที ใครจะไปยอมรับผู้ชายไร้หัวนอน

ปลายเท้ามาเป็นลูกเขยง่ายๆ แถมลูกสาวของเขายงัเพิ่งหดัเดนิไม่นาน เขา

คงท�าใจยากหน่อยละ เขาไม่อยากทะเลาะกบัภรรยาจงึเดนิเข้าไปอาบน�้าเพื่อ

จบการสนทนาแต่เพยีงเท่านั้น ขณะที่สมองยงัมนึกบัต�าราแม่มดของนเูอด้า 

ว่าเวลาหนึ่งปีเขาจะเรียนส�าเร็จได้อย่างไร ในเมื่ออ่านยังไม่ออกสักตัว... 

และหากผ่านไปจนครบก�าหนด เขายงัสอบไม่ผ่านหนงัสอืเล่มแรกของแม่มด 

แล้วต�าราอกีตั้งสบิเจด็เล่มที่รออยู ่ชาตนิี้ต่อให้มอีายุยนืถงึสี่ร้อยกว่าปีกไ็ม่มี

วนัที่จะท�าได้ส�าเรจ็

ธายถอนใจเฮอืกใหญ่ใต้ฝักบวั...เขาลบูน�้าออกจากใบหน้าแล้วกดัฟัน

มุ่งมั่น
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เขาไม่ใช่คนยอมแพ้อะไรง่ายๆ กว่าจะร�่าเรียนส�าเร็จระดับปริญญา

เอกก็ต้องใช้ความมุมานะอย่างยิ่งยวด ดังนั้นเขาจะยอมแพ้นูเอด้าง่ายๆ  

ไม่ได้ หากเป็นไปได้ เขากอ็ยากจะร�่าเรยีนให้เก่งกว่านูเอด้า...

รอยยิ้มบางๆ เคลือบริมฝีปากธาย...นี่แหละคือความหวังอันสูงสุด

ของเขา

หกเดือนต่อมา ธายก็ยังนั่งดูตัวอักษรที่มันเคลื่อนที่ไปมาด้วยความ
หงดุหงดิ ไม่เข้าใจว่าเมื่อไหร่มนัจะหยดุนิ่งเสยีท ีเขาจะได้หดัเรยีนตวัอกัษร

และสระมาประกอบกนัได้ตามหลกัไวยากรณ์ แต่เวลาผ่านไป ดูเหมอืนมนั

ไม่เคยอยู่นิ่ง มนัจะเปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ์ของเขาทุกครั้งไป ยิ่งจ้องก็

ยิ่งหงุดหงดิ ยิ่งจ้องกย็ิ่งอารมณ์เสยี แล้วจะอ่านมนัได้อย่างไร 

นี่กเ็หลอืเวลาอกีเพยีงแค่หกเดอืนที่นเูอด้าจะกลบัมาทดสอบเขาตาม

สัญญา แต่แค่เล่มแรกยังไปไหนไม่รอด เจ้าพ่อมดแสนกวนคงจะหัวเราะ

เยาะเขาเป็นแน่ 

“คูนพ่อขา...” 

เสียงหวานๆ ดังจากด้านหลัง ดมิสาวิ่งมากอดคอเขาที่ก�าลังนั่งขัด

สมาธิอยู่กลางสนามหญ้าเพื่อดูแลเด็กน้อยเล่นในตอนเย็น วันนี้บิดาและ

มารดาของเขาไม่อยู่ ธายจึงหยิบหนังสือติดมือมาด้วย เผื่อว่าอารมณ์จะดี

ขึ้น

“ว่าไงลูก” เขารู ้สึกผิดที่ปล่อยให้เด็กน้อยวิ่งเล่นไล่จับลูกบอล 

คนเดยีว จงึเงยหน้าขึ้นถาม

“คูนป้อ อ่านอาไร” เดก็น้อยมองหนงัสอืในมอืบดิาด้วยความสงสยั 

ก่อนจะเดนิอ้อมตวัมานั่งตกั หวัเราะคกิคกั “ตลกจงัเลยค่ะ” 

ธายมองหนงัสอืที่เปิดอยู ่สงสยัว่ามนัตลกตรงไหน เพราะเขาเหน็แต่

จุดด�าๆ พนักนัเตม็ไปหมด 

“มนัขยบัด้วย” เดก็น้อยชี้นิ้วไปที่กลางหนงัสอื “มนัยิ้มให้ดาน่าด้วย
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ค่ะคูนป้อ”

“อะไรนะ” ธายเพ่งมอง ไม่เหน็ตวัอกัษรตวัไหนยิ้มสกันดิ 

“อิๆ ๆ...” เดก็น้อยหวัเราะและโบกมอืตอบ “มนัโบกมอืให้ดาน่าด้วยค่ะ”

ธายมองไปรอบๆ ตัว คิดว่ามีใครก�าลังแกล้งเขาหรือเปล่า หรือว่า 

นเูอด้าอยู่ใกล้ๆ แต่เขากม็องไม่เหน็ใครแม้แต่มาร ีดงันั้นเจ้าหนงัสอืนี่ก�าลงั

สื่อสารกบับุตรสาวของเขาสนิะ

“ฮาโล...” เดก็หญงิโบกมอืหยอ็ยๆ 

“มะ...มัน...พูดกับลูกเหรอดาน่า” ธายสะดุ้งเฮือก เตรียมจะขว้าง

หนงัสอืทิ้งหากมนัมผีสีงิ 

ดมสิาเงยหน้าขึ้นแล้วสั่นศรีษะน้อยๆ “เปล่าค่ะ...มนัทกัทายดาน่าค่ะ”

“ลกูรูไ้ด้ไงว่ามนัทกัทาย ได้ยนิเสยีงงั้นหรอื หรอืมนัสื่อสารกบัหนทูาง

จติ”

ดมสิาท�าตาปรบิๆ ไม่เข้าใจที่บดิาพูดแม้แต่น้อย ธายขดัใจ อุ้มบุตร

สาวขึ้นแล้ววิ่งกลบัเข้าบ้าน ตะโกนเรยีกมารเีสยีงดงั 

“เกดิอะไรขึ้นคะ” มารเีดนิออกมาจากห้องครวั “หรอืว่าดาน่าหกล้ม 

แต่ไม่น่าเป็นไปได้”

“ท�าไมจะเป็นไปไม่ได้” ธายก�าลงัสงสยัเรื่องหนึ่ง พอได้ยนิภรรยาพูด 

เขากไ็ขว้เขวไปอกีเรื่อง

“กเ็พราะดาน่ามพีลงัของแกอยู่น่ะสคิะ แกไม่เคยหกล้มหวัฟาดหรอื

บาดเจบ็เหมอืนเดก็คนอื่น เพราะแกมพีลงัของแกป้องกนัตวัอยู่ค่ะ คุณไม่

เคยสงัเกตหรอกหรอืคะ” มารถีอนใจเบาๆ “ฉนันกึว่าคุณจะรู้แล้วเสยีอกี”

“ผมไม่รู ้ไม่เคยรูเ้ลยว่าดาน่ามพีลงัอะไรอย่างที่คณุวา่ ผมนกึวา่เป็น

ฝีมอืของคุณหรอืของแม่คุณเสยีอกี”

“เปล่าค่ะ” มารส่ีายหน้าช้าๆ “ตอนนี้แกมพีลงัเพิ่มมากขึ้นตามอาย ุยิ่ง

ป้องกนัตวัเองได้ดกีว่าเดมิ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แกมกี�าไลของนูเอด้าตดิตวั 

ยิ่งจะท�าให้พลงัของแกเพิ่มขึ้นอกี โดยเฉพาะอย่างยิ่งวนัพระจนัทร์เตม็ดวง”
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“ถ้างั้นแกจะอ่านหนงัสอืเล่มนี้ได้ไหม”

“ได้สคิะถ้าแกอยากอ่าน จรงิๆ แล้วแกกอ็ายุสองขวบครึ่งแล้ว ควร

จะเริ่มต้นเรยีนเลก็ๆ น้อยๆ ได้แล้ว” มารเีหน็เป็นเรื่องไม่สลกัส�าคญั จงึ 

กลบัเข้าไปในครวั 

ธายวางลูกสาวลง แล้วเดินตามภรรยาเข้าไปในครัว ลืมสังเกตว่า 

ดมสิาถอืต�าราของนูเอด้าอยู่ 

“เพราะแบบนี้แหละผมถึงเรียกหาคุณ แกบอกว่าหนังสือยิ้มให้แก 

แล้วทกัทายด้วย”

“งั้นเหรอคะ” มารเีลกิคิ้ว “ถงึแม่มดสองเผ่าจะใช้ต�าราคนละเล่ม แต่

เรากใ็ช้ภาษาเดยีวกนั คาถากค็งจะคล้ายๆ กนั”

แง้วๆๆๆๆๆๆ! 

เสียงเอะอะโวยวายของแม็กคลีนผสมผสานเสียงหัวเราะของดมิสา

ท�าให้ธายกับมารีหยุดคุยแล้วหันไปมอง ก็เห็นดมิสาชี้ไปที่แม็กคลีนที่ตัว 

แขง็ทื่ออยู่บนพื้น มเีพยีงดวงตาเท่านั้นที่กลอกไปมา

“...นา..คา..เรยีช...”

‘ช่วยด้วย ช่วยด้วย มาร ีช่วยฉนัด้วย’

แม็กคลีนส่งกระแสจิตสลับกับเปล่งเสียงร้องไม่ได้ศัพท์ เมื่อดมิสา

คว้าไม้เดนิต้วมเตี้ยมเข้ามาแหย่ที่พุงพลุ้ยของมนัที่ดมสิาจบัพลกิ 

แง้วๆๆๆ! 

แม็กคลีนขยับไม่ได้ ได้แต่ส่งเสียงร้องโหยหวน ฟังแล้วน่าสงสาร

ชะมัด ธายก�าลังยืนตะลึงต่อสิ่งที่เห็น แต่มารีไวกว่า เธอคว้าต�าราจากมือ

ของบุตรสาวมาดูและเห็นว่าเด็กน้อยเปิดหน้าด้านใน แปลกใจน้อยกว่า 

สาม ีเพราะรู้ว่าดมสิาเป็นเดก็ที่มพีลงัแกร่งกล้ามาแต่ก�าเนดิ เพยีงแต่ไม่คดิ

ว่าเดก็น้อยจะสามารถเรยีนรู้ได้ไวถงึเพยีงนี้

“ดาน่าอ่านได้ยังไงน่ะ” มารีหยิบไม้จากมือเด็กน้อยเพื่อไม่ให้แกล้ง

แมก็คลนีได้อกี และอดส่ายหน้าไม่ได้ว่าดมสิากบัแมก็คลนีอยูใ่กล้กนัไม่ได้
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เลย หากแมวไม่แกล้งคน คนก็ต้องแกล้งแมวเป็นประจ�า คราวนี้ท่าทาง 

ดมสิาคงไม่ยอมให้แมก็คลนีแกล้งง่ายๆ อกีแน่แล้ว 

แมก็คลนีเอ๋ย...คราวนี้แกเสรจ็แน่...มารอีวยพรให้แมวเพื่อนรกัในใจ

“เค้าบอกหนูค่ะ” ดมสิาบอกยิ้มๆ และชี้ไปในหนงัสอื

“บอกยงัไงจ๊ะ” ธายที่เพิ่งรู้สกึตวั รบีเดนิเข้ามาหาบุตรสาว

“อืม...” เด็กน้อยเอียงคอ “ก็ดาน่าดู ดาน่าก็ได้ยินเสียง...ในนี้...” 

พร้อมกบัเคาะไปที่ขมบัเบาๆ “ดาน่ากพ็ูดตาม”

“แล้วดาน่ารู้ได้ไงว่าแมก็คลนีจะขยบัไม่ได้”

“ดาน่าเหน็ในนี้ค่ะ” เดก็หญงิชี้ไปที่ข้างขมบัตามเดมิ

‘โอ๊ย จะคุยกนัอกีนานไหม ฉนัเมื่อยแล้วนะมาร’ี

มารจีงึนกึขึ้นได้ว่าแมก็คลนียงันอนแขง็ทื่อบนพื้น จงึสะบดัมอืเบาๆ 

“ครารชี...โว...”

นั่นแหละ แมก็คลนีถงึขยบัได้ แล้วมนักส็ะบดัหน้าพรดืให้แก่ทั้งสาม 

ดมสิาท�าท่าจะวิ่งเข้าไปอุ้ม พอมนัเหน็เท่านั้นกร็บีกลบัหลงัหนั เผ่นแนบ่ วิ่ง

หนหีางจุกตูดแมวก่อนที่จะถูกเดก็น้อยอุ้มไปย�่ายเีหมอืนที่ผ่านมา

“พอแล้วดาน่า” มารีร้องเตือน เห็นหางแม็กคลีนพ้นประตูหลังบ้าน

ไวๆ...คงกลวัหวัหด คราวหน้าคงไม่กล้าแกล้งดมสิาอกีแล้ว

“มนัเกดิอะไรขึ้น ผมไม่เข้าใจ ท�าไมดาน่าอ่านออก ท�าไมผมอ่านไม่

ออก โอ๊ย นี่มนัเกดิอะไรขึ้นกนัแน่” ธายพลกิต�าราไปมา แต่ละหน้ากย็งัเหน็

ลายเส้นสดี�าขมวดกนัแน่น

มารเีดนิมานั่งข้างสาม ีและปลอบ “กเ็ป็นเพราะคุณเครยีดเกนิไปไง

คะ ดาน่าเป็นเดก็ จติใจของแกขาวสะอาด จงึสื่อสารกบัต�าราได้ง่ายกว่าคณุ”

“สื่อสาร?”

“ค่ะ กเ็หมอืนที่แมก็คลนีเคยอธบิาย คุณคุยกบัมนัได้กเ็พราะจติส่ง

ถงึกนั”

“แต่หนงัสอืมนัไม่มชีวีติ จะสื่อสารกบัมนัยงัไงล่ะ”
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“มันไม่มีชีวิต แต่มันไม่ใช่หนังสือธรรมดา มันถูกสร้างขึ้นมาด้วย

เวทมนตร์ ส�าหรับคนทั่วไปก็คงจะเห็นมันเป็นหนังสือธรรมดา แต่ส�าหรับ

พวกแม่มดจะเห็นความพิเศษของมัน ถ้าคุณเห็นมันเคลื่อนไหวก็แสดงว่า

คณุเป็นพวกเราอยู่ส่วนหนึ่ง แต่ต้องใช้ความพยายามมากกว่าพวกเราหลาย

เท่ากว่าจะเข้าใจสิ่งที่อยู่ในต�ารานี้ได้ และยิ่งยากเข้าไปใหญ่ที่คุณไม่ได้หัด

เรยีนตั้งแต่เดก็เหมอืนดาน่า”

ธายคดิหนกั...คิ้วขมวดเข้าหากนัเป็นปม 

มารีจึงลูบแผ่นหลังกว้างเบาๆ “ฉันคิดว่าคุณมีอคติกับนูเอด้าเป็น

ก�าแพงขวางกั้นจติใจ เพราะคุณอยากเอาชนะเขา โกรธเขา แค้นเขา ดงันั้น

แม้จะมีจิตใจที่มุ่งมั่น ตั้งใจจริง แต่อคติมันก็กั้นกลาง ท�าให้คุณท�าจิตใจ

ปลอดโปร่งและสื่อสารกบัต�าราไม่ได้”

“ผมไม่...”

มารยีิ้มและส่ายหน้าช้าๆ “คณุไม่จ�าเป็นต้องตอบฉนัหรอกค่ะ ถามใจ

ตัวเองดีกว่า จิตใจปลอดโปร่งหมายถึงพร้อมเปิดรับทุกอย่างและละวาง

ความคิดถือดี อคติทั้งหลายลงไปให้ได้ แล้วคุณจะค่อยๆ เห็นความ

เปลี่ยนแปลง เชื่อฉนัเถอะค่ะ”

ธายก้มมองต�าราในมืออีกครั้ง ภาพของนูเอด้าผุดขึ้นในหัว...หาก

ภายในหนึ่งปี เขาอ่านต�าราเล่มนี้ไม่ได้ พ่อมดจอมกวนนั่นจะต้องหัวเราะ

เยาะเขาแน่

“ฉนัเพิ่งบอกไปหยกๆ ว่าให้คุณลดอคตลิง”

“คุณรู้ได้ไงว่าผมก�าลงัคดิอะไร” ธายถามเสยีงอ่อยๆ

“มนัฉายอยู่บนใบหน้าของคุณ ว่าคุณไม่อยากแพ้นูเอด้า”

“จะว่างั้นกไ็ด้” ธายยอมรบัในที่สุด

“ถ้างั้นอย่าคิดถึงเรื่องแพ้ชนะ คิดแต่ว่าคุณอยากจะช่วยลูกสาวของ

คุณให้รอดพ้นจากเงื้อมมือของเผ่าฟอเมอเรียนในอนาคต ต�าราเล่มนี้คือ

ความหวงัเดยีวของคุณ”
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ธายก้มมองต�าราในมอือกีครั้ง และดมสิากเ็ดนิเข้ามาหา เงยหน้าขึ้น

มองเขาด้วยดวงตาใสแจ๋ว ธายพยกัหน้าช้าๆ และตอบรบัหนกัแน่น “ใช่ส ิ

แทนที่จะคดิแต่เอาชนะนูเอด้า ท�าไมผมถงึไม่คดิจะปกป้องลูก”

“ค่ะ เลิกคิดถึงนูเอด้าไปเลย และขอให้คุณคิดไว้ว่าเพื่อลูกนะคะ 

แล้วท�าใจให้ปลอดโปร่ง”

ธายยิ้มและก้มมองตัวอักษรในมืออีกหน คราวนี้เขาก็ต้องแปลกใจ

เมื่อเหน็เส้นสายสดี�าค่อยๆ คลายออกจากปมอย่างช้าๆ...



รอยยิ้มบนเรยีวปากค่อยๆ คลี่ออก...นเูอด้าถอนใจเบาๆ หลงัจาก
เหน็ภาพบนลูกแก้ว เดก็น้อยดูแก่นแก้วแสนซนไม่กลวัใคร รอยยิ้มน่ารกั

สดใสน่าเอ็นดู ผมสีน�้าตาลอมแดงของเธอขดเป็นลอน แก้มเป็นพวงน่า

ฟัด...เจ้าสาวของเขา...โตมาคงจะสวยเหมอืนแม่ และคงจะสวยแปลกตาเมื่อ

มเีลอืดไทยผสมอยู่ด้วยครึ่งหนึ่ง

เดก็น้อยวิ่งไปหยบิของเล่นแล้ว เขาจงึละสายตาจากดมสิาไปยงัธาย

และมารทีี่นั่งพูดคยุกนัเคร่งเครยีด...ผ่านไปหกเดอืนแล้ว ธายยงัไม่สามารถ

อ่านต�าราของเขาส�าเรจ็ นั่นเป็นเพราะจติใจที่เคร่งเครยีด มุ่งมั่นจนเกนิไป 

ท�าให้เขาไม่มสีมาธแิละจติที่ว่างพอ ขณะที่ดมสิามแีววตั้งแต่เลก็ และยงัมี

พลงัแรงกล้าสามารถสะกดเจ้าแมก็คลนีให้อยูน่ิ่งได้ ทั้งที่ปกตจิะต้องเริ่มต้น

ที่สตัวเ์ลก็ๆ ก่อน เหน็แล้วกส็บายใจว่าเจ้าสาวของเขาจะเป็นแม่มดที่มแีวว

ก้าวไกลแน่นอน แต่คูห่ขูองเขานี่สทิี่ยงัลกูผมีากกว่าลูกคน...แต่พอหลงัจาก

มารคียุด้วยแล้ว เขากม็องเหน็ตวัอกัษรบนต�าราค่อยๆ คลายออก เขากห็วงั

ว่าธายจะสามารถเอาชนะความซบัซ้อนในจติใจตนเองได้ และเริ่มต้นฝึกฝน

๓
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คาถาระดบัอนุบาลได้ในเรว็วนั...

นูเอด้ายกลูกแก้วไปเก็บไว้ในตู้และลงกลอนแน่นหนา ก่อนจะเดิน

ออกจากบ้านและเดินเล่นเรื่อยไปตามแปลงองุ่นที่ชาวบ้านร่วมใจกันปลูก 

ขึ้นมา...ผ่านไปหนึ่งปี ผลผลติจากองุน่กส็ร้างรายได้ให้แก่หมูบ้่านเป็นจ�านวน

มาก เพราะรสชาตอิงุ่นที่อร่อย ไม่ใช้ยาฆ่าแมลงและใช้ปุ๋ยจากธรรมชาต ิก็

ท�าให้ตลาดตอบรบัเป็นอย่างด ีผูใ้หญ่บ้านจงึแผ้วถางไร่ข้าวโพดท�าแปลงองุน่

ขึ้นมาอีกหนึ่งแปลง เขาจึงเสนอให้จัดสถานที่สวยงามให้นักท่องเที่ยว 

แวะมาพกัเป็นโฮมสเตย์ ชมววิสวยๆ บนเขาและไร่องุ่น ซึ่งผู้ใหญ่บ้านกจ็ะ 

น�าเรื่องไปปรกึษาลกูบ้านว่าหากใครพอจะมเีงนิกต่็อเตมิบ้านและจดัห้องหบั 

ให้สะอาดสะอ้านต้อนรบันกัท่องเที่ยว หรอืจดับรเิวณให้ตั้งเตน็ท์บรกิาร 

นเูอด้ามองผลงานของเขาด้วยความภาคภูมใิจ ดใีจที่มารเีลอืกมาอยู่

ที่เมอืงไทย และท�าให้เขาหาที่ซกุซ่อนตวั รอเวลาดมสิาเตบิใหญ่ได้ง่าย...เขา

ผวิปากเรยีกเจ้าดาเรชที่บนิออกไปหาอาหารแต่เช้า ป่านนี้คงจะบนิเล่นอย่าง

สบายอารมณ์ สมควรแก่เวลาที่จะกลบับ้านเสยีที

สิ้นเสยีงผวิปากไม่นาน เขากม็องเหน็จดุด�าๆ บนิมาแต่ไกล เคยีงข้าง

กันมีนกเหยี่ยวสาวกางปีกร่อนลงมาอย่างสง่างาม...ดาวีนเป็นเหยี่ยวของ 

ดมสิาที่เขาเป็นผู้ดูแลให้จนกว่าเธอจะพร้อมฝึกฝนดาวนีเป็นเพื่อนคู่หู และ

สื่อสารให้จิตใจเชื่อมโยงถึงกันเหมือนอย่างแม่มดกับสัตว์เลี้ยงคู่หูคู่อื่นๆ...

เขาเดินเลยบ้านไปโดยมีดาวีนเกาะอยู่บนแขน ขณะที่เจ้าดาเรชบินน�าหน้า

เข้าไปในป่าอย่างรู้งาน 

ด้านหลงับ้านยงัคงเป็นป่าเมอืงร้อนที่อุดมสมบรูณ ์เขาหยบิกระบอง

คูก่ายแล้วเดนิเข้าไปในป่าเพื่อออกก�าลงักาย และฝึกฝนฝีมอืไม่ให้ถอยหลงั

เข้าคลอง เพราะเขาจะต้องถ่ายทอดวิชาการต่อสู้ให้แก่ธายและดมิสาใน

อนาคต

ดมิสาไม่ใช่เด็กผู้หญิงธรรมดา ดังนั้นแมวจึงไม่ใช่เพื่อนที่เหมาะสม 

เขาจึงเลือกดาวีนให้เป็นสัตว์เลี้ยงของเธอ เพราะเธอคือสายเลือดของเทพี
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แห่งดวงจันทร์ เป็นเทพนักรบที่ถูกส่งมาปกป้องเผ่าพันธุ์แม่มดจากการ 

ตามล่าของเผ่าฟอเมอเรยีนมาหลายพนัปี 

ค�าท�านายกล่าวไว้ว่าเมื่อใดที่เทพนักรบของแม่มดทั้งสองเผ่าก่อ

ก�าเนดิ เผ่าฟอเมอเรยีนกจ็ะถูกก�าจดัให้สิ้นซาก ดงันั้นเมื่อเขาเกดิมา ปาน

ด�าที่อยูบ่นมอืนั้นบ่งบอกว่าเขาเป็นสายเลอืดแห่งเทพนเูอด้า เมื่อเผ่าฟอเมอ-

เรยีนรูว่้ามเีทพนกัรบถอืก�าเนดิ พวกนั้นกอ็อกตามล่าตวัเขาอย่างหนกั เพยีง

ยี่สบิปีแรกเท่านั้นที่เขามชีวีติอยูอ่ย่างสงบสุข หลงัจากนั้น ครอบครวัของเขา

กต้็องระหกระเหนิหนกีารตามล่าของพวกฟอเมอเรยีน จนกระทั่งพอ่กบัแม่

ของเขาถกูพวกมนัฆ่าตายเพื่อปกป้องเขา นเูอด้าหาที่หลบซ่อนตวันบัจากนั้น 

และฝึกการต่อสู้พร้อมกับเวทมนตร์จากพ่อมดนักรบของเผ่าจนกล้าแกร่ง 

จากนั้นเขากเ็ริ่มออกตามล่าเผ่าฟอเมอเรยีน และพยายามปกป้องไม่ให้พวก

มนัได้ดื่มเลอืดของแม่มดทั้งสองเผ่าเพื่อความเป็นอมตะดั่งเช่นที่เคยเกดิขึ้น

กบัเขาและมารเีมื่อไม่กี่ปีก่อนหน้านี้ 

เวลานี้ทารานคงยงัไม่รูว่้าลอร์ดเมอร์เรย์หายตวัไป เขาจงึยงัไมท่ราบ

ความเคลื่อนไหวของพวกฟอเมอเรยีน และที่ส�าคญั...เมื่อหวัหน้าเผ่าคนเก่า

เสยีชวีติไป ต�าแหน่งกต็กไปเป็นของบตุรชายคนสดุท้องที่เขาลอืกนัว่าดุร้าย 

เดด็เดี่ยว โหดเหี้ยมและมพีลงัที่แรงกล้าที่สดุในบรรดาพี่น้องทั้งหมด เพยีง

แค่ทารานได้ขึ้นครองต�าแหน่งไม่นาน ใครที่ลุกขึ้นขัดขวางหรือต่อต้าน 

เพราะเหน็ว่าเขายงัเดก็ แม้จะเป็นพี่น้องสายเลอืดเดยีวกนักจ็ะถกูฆ่าตายใน

เวลาอนัสั้นด้วยพลงัอนัแกร่งกล้า จนไม่มใีครกล้าที่จะหอืกบัหวัหน้าคนใหม่

อกี 

ยิ่งไปกว่านั้นนอกจากทารานจะเป็นหวัหน้าเผ่าคนใหม่ที่เฉลยีวฉลาด

แล้ว เขายงัไม่เคยปรากฏตวัให้ใครเหน็มาก่อน ตลอดระยะเวลาสบิกว่าปีที่

ผ่านมา หลังจากทารานได้ขึ้นเป็นหัวหน้าเผ่า นูเอด้าก็ได้ยินแต่เพียงชื่อ

เท่านั้น แต่ไม่เคยรู้เลยว่าทารานนั้นละทิ้งสถานที่ซ่องสุมก�าลังของพวกมัน

มาหลายสบิปีแล้วไปหลบซ่อนตวัอยูท่ี่ใด แต่ไม่ว่าพวกมนัจะอยูท่ี่ไหนกต็าม 
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นเูอด้ากไ็ม่คดิว่าพวกมนัจะอยูเ่ฉยๆ แน่ เวลานี้เหมอืนระเบดิเวลาที่เริ่มต้น

ท�างานมานานแล้ว เพยีงแต่ไม่มใีครรู้ว่าเมื่อไหร่ที่มนัจะระเบดิ

ตัวอักษรที่คลายออกจากกัน สร้างขวัญและก�าลังใจให้ธายยิ่งนัก 
มองแล้วค่อยเหมือนตัวหนังสือกับเขาบ้าง ไม่ใช่ขดเป็นก้อนกลมๆ สีด�าๆ 

จนไม่รู้จะอ่านอะไรเหมอืนที่ผ่านมา 

เยน็นั้นธายออกไปเรยีนยูโดด้วยจติใจที่เบกิบาน กลบัมาถงึบ้านกย็ก

น�้าหนกัตามที่เทรนเนอร์ประจ�าตัวจัดตารางมาให้...หลังจากแต่งงานกับมาร ี

เขาฉวยโอกาสพักงานไปนานและหันมาใส่ใจสุขภาพตนเองมากขึ้น จึงเห็น

ว่าในอดตีเขาเหน็ความส�าคญัของร่างกายน้อยเกนิไป พอได้เริ่มต้นออกก�าลงั

กาย จติใจของเขากป็ลอดโปร่งแจ่มใสยิ่งขึ้น และพร้อมที่จะเริ่มต้นโครงการ

ใหม่ๆ ของบรษิทัได้ เขาแบ่งเวลาท�างานและเวลาส่วนตวัอย่างชดัเจน เพราะ

มีภารกิจใหญ่รออยู่เบื้องหน้า ขณะที่งานบริษัท อีกไม่กี่ปีเขาก็คงต้องขอ 

ลาออก ก่อนที่จะมใีครสงัเกตเหน็ว่าเขาไม่มกีารเปลี่ยนแปลงใดๆ มาตลอด

หลายปี 

ธายเหงื่อโซมกายเมื่อขึ้นไปอาบน�้า มารีอุ้มลูกสาวกลับเข้าบ้านหลัง

จากวิ่งเล่นจนเหนื่อยและกนิอาหารเยน็จากบ้านใหญ่เรยีบร้อย มารจีงึปล่อย

ดมสิานั่งเล่นตุก๊ตาอยู่บนพื้น และมหีนงัสอืที่ท�าด้วยผ้าเล่มเลก็ๆ วางอยูด้่วย 

“กลบัมาแล้วเหรอจ๊ะ” ธายนุง่ผ้าขนหนูออกจากห้องน�้า และใช้ผ้าผนื

เลก็เชด็ผม มารมีองกล้ามแขนและแผ่นท้องที่แกร่งจนขึ้นลอนแล้วอมยิ้ม...

ธายเปลี่ยนไปจากหลายปีก่อนจนเหน็ได้ชดั อนัดบัแรก เขาไม่ต้องพึ่งแว่นตา

อีกหลังจากกินยาของเธอในคืนแต่งงาน สายตาของเขากลับมาเหมือน 

คนปกตทินัท ีและหลงัจากเริ่มต้นออกก�าลงักายอย่างจรงิจงั ผลที่ได้กอ็อก 

มาเป็นเช่นนี้ คือท�าให้มารีต้องล�าคอแห้งผากทุกครั้งเมื่อเห็นสามีในเสื้อผ้า

น้อยชิ้น

ธายเหน็มารเีงยีบไปกเ็งยหน้าขึ้นสบตาภรรยา รอยยิ้มค่อยๆ ปรากฏ
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ขึ้นที่มมุปากแล้วจงึเดนิเข้าไปสวมกอดมาร ี“มองผมแบบนี้...ท่าทางคนืนี้ผม

คงไม่รอดพ้นเงื้อมมอืคุณแน่”

มารีหัวเราะคิก และหยิกหมับเข้าให้ที่ต้นแขน “คุณนี่ พูดจาอะไร

เซี้ยวแบบนี้” 

“กจ็รงินี่นา...” ธายลดเสยีงต�่าทุ้มให้ดงัลกึลงไปในล�าคอ เมื่อสายตา

ของเขามองภรรยาหวานราวกับจะกลืนกินเธอทั้งตัว ก่อนจะค่อยๆ ก้มลง

หารมิฝีปากนุม่ที่เผยอรบั ดวงตาของเธอหลบัพริ้ม...ทว่ารมิฝีปากของทั้งสอง

ยังไม่พบกัน หางตาของธายก็เห็นบางอย่างลอยอยู่ในอากาศรอบๆ ตัว 

ดมสิา

“เฮ้ย!” อารมณ์รกัหวานแหววหดหายไปทนัใด แขนที่ตระกองกอด

ภรรยากผ็ละออกและชี้ไปยงัวตัถุที่ลอยนิ่งอยู่กลางอากาศ “นั่น...นั่น!”

มารหีนัขวบัตามมอืกเ็หน็ดมสิายกมอืขึ้น พอชี้อะไรและยกขึ้น ของ

สิ่งนั้นกจ็ะลอยขึ้นโดยไม่ได้ยนิค�าสั่ง

“ดาน่า!”

มารีร้องเรียก เท่านั้นเองสิ่งของที่ก�าลังลอยอยู่ก็ตกลงบนพื้นทันท ี

เดก็น้อยหนัมายิ้มหวาน พอเหน็ตาดุๆ ของมารดากย็ิ้มประจบ

“แม่บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าท�าแบบนี้อกี”

ธายเหวอ...ภรรยาหมายความว่าอย่างไร “อกี? หมายความว่าดาน่า

เคยท�าแบบนี้มาก่อนงั้นร”ึ

“ค่ะ” มารถีอนใจเบาๆ “ฉนักเ็พิ่งทราบไม่นานนี้เอง เมื่อดาน่าโตขึ้น

หน่อย แกชงนมตอนกลางคนืเองค่ะ ตอนแรกฉนัคดิว่าแกโตแล้วกน็อนยาว

ขึ้น ไม่ให้ฉนัไปชงนมตอนกลางดกึให้อกี แต่วนัหนึ่งฉนัเข้าไปเหน็พอด ีฉนั

ถงึได้รู้ว่าแกมพีลงัจติที่แรงกล้ามาก”

“แล้วคุณท�าไมถงึไม่บอกผม” 

“ฉนัไม่อยากให้คุณตกใจน่ะค่ะ เพราะฉนัขอร้องดาน่าแล้วว่าอย่าท�า

แบบนี้ต่อหน้าคนอื่น เธอก็รับปากค่ะ แต่เธอคงเห็นว่าอยู่กับพ่อแม่มั้งคะ 
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เลยเล่นอะไรสนุกๆ”

“แต่นี่มนัไม่สนุกนะ มนัอนัตรายมากหากใครรู้ว่าแกมพีลงัพเิศษ”

ดมิสาหน้าจ๋อยเมื่อเห็นท่าทางเกรี้ยวกราดของบิดา มารีจึงกอด

ลูกสาวและลูบหลงั

“ไม่ต้องตกใจนะดาน่า พ่อเค้าเป็นห่วงลูกน่ะ การที่ลกูท�าแบบนี้ มนั

อนัตรายต่อตวัลูกเองนะ”

เดก็น้อยพยกัหน้ารบัช้าๆ ก่อนจะยื่นหนงัสอืที่ท�าจากผ้าให้ “คณุยาย

ให้นี่ค่ะ” 

มารรีบัมาดกู่อนจะกลอกตา และยื่นให้สาม ี“เป็นเพราะแม่เองค่ะ นี่

ต�าราเตรยีมอนุบาลส�าหรบัแม่มด แม่คงจะไปหามาให้หลานฝึก”

“แม่มดต้องเตรยีมอนุบาลด้วยร”ึ 

“เมื่อตอนฉันยังเด็กไม่มีหรอกค่ะ แต่ยุคสมัยที่เปลี่ยนไป อะไรก็

พฒันาไปหมด มนัเป็นเหมอืนเตรยีมความพร้อมส�าหรบัเดก็ เพราะปีหน้า

ดาน่าจะต้องเริ่มต้นเรียนต�าราเล่มแรกแล้ว แม่เลยหาอะไรมาเตรียมไว้มั้ง

คะ บังเอิญว่าดาน่ามีพลังจิตที่แรงกล้ามากกว่าแม่มดในวัยเดียวกันทั่วไป 

พอเห็นภาพพวกนี้แกก็เลยท�าตามค่ะ ถ้าเป็นเด็กคนอื่นคงต้องฝึกกันอีก

นาน”

“ถ้างั้นคณุบอกแม่เลยนะว่าไม่ต้องเอาอะไรมาให้ดาน่าอกี รอจนกวา่

แกพอที่จะเข้าใจและควบคุมตวัเองได้” 

“ค่ะ” มารถีอนใจเบาๆ และหยบิหนงัสอืขึ้นมา ก่อนจะจบัตวับตุรสาว

หันมาคุยอย่างจริงจัง “ดาน่าฟังแม่นะลูก หากมีคนรู้ว่าดาน่าท�าแบบนี้ได้ 

พวกเขาจะต้องจับตัวดาน่าไปจากพ่อกับแม่ แล้วเราจะไม่ได้เจอกันอีก  

ดาน่าเข้าใจไหมคะ”

เดก็น้อยเริ่มท�าหน้าเบ้

“หากดาน่ากลวั ต่อไปห้ามท�าแบบนี้อกีนะคะ”

ดมสิาพยกัหน้ารบัช้าๆ ธายจงึอุ้มร่างเลก็นั่งบนตกั
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“อกีไม่นานดาน่ากจ็ะเข้าใจ ขอให้ดาน่าเชื่อที่พ่อกบัแม่เตอืน อย่าให้

ใครรูว่้าเราแตกต่างจากพวกเขา รวมทั้งคณุปูค่ณุย่าด้วย ดาน่าจะให้พวกเขา

รู้ไม่ได้ เพราะมนัจะเป็นอนัตรายต่อพวกเราทุกคนนะคะ”

เดก็น้อยท�าหน้างงๆ มารจีงึบอก

“แกยงัไม่เข้าใจลกึซึ้งหรอกค่ะ ตอนนี้เราต้องดแูลแกอย่างใกล้ชดิ ไม่

ปล่อยให้แกเผลอหรือลองท�าอะไรแบบนี้อีกจนกว่าจะถึงเวลาที่แกจะเข้าใจ

มากขึ้นกว่านี้”

ธายพยักหน้าเห็นด้วย “แม่ของคุณทราบหรือเปล่าเรื่องที่ดาน่ามี

พลงัจติ”

“ฉันเล่าให้ท่านฟังค่ะ ท่านเลยขอให้ดาน่าแสดงให้ท่านดู ตอนแรก

ท่านอยากพสิจูน์วา่มนัเป็นพลงัของก�าไลที่นเูอด้าให้หรอืเป็นของดาน่าจรงิๆ 

ท่านจงึให้หนงัสอืเล่มนี้มาทดลองน่ะค่ะ” 

“แล้วคุณมั่นใจได้ยงัไงว่าไม่ใช่เป็นเพราะก�าไลของนูเอด้า”

“ฉันเคยเห็นก�าไลของนูเอด้าเปล่งแสงค่ะ เหมือนมันมีชีวิต แต่มัน 

ไม่ได้เปล่งแสงบ่อยๆ หรอกนะคะ ตั้งแต่ได้มา ฉนัเหน็แค่ครั้งหรอืสองครั้ง

เท่านั้น พลงัของก�าไลคงจะมจีรงิ แต่ที่เหน็เมื่อครู ่ก�าไลไม่ได้เปล่งแสงอะไร

เลยค่ะ”

ธายกุมขมบั อารมณ์รกัหดหายวูบเมื่อพยายามท�าความเข้าใจชวีติอนั

สบัสนของตนเอง “เอาละ สรปุว่าจะเป็นด้วยเหตผุลอะไรกต็าม ผมไม่อยาก

ให้เกดิขึ้นอกี จนกว่าดาน่าจะโตพอที่จะเข้าใจได้ ไม่อย่างนั้นพวกเราคงจะ

ต้องหนไีปอยู่ในป่าเหมอืนนูเอด้าแน่”

“ไม่ต้องห่วงค่ะ ฉนัจะคุยกบัแกเอง คุณไปแต่งตวัเถอะค่ะ”

ธายกอดดมสิาแน่นอกีครั้ง ก่อนจะหอมแก้มทั้งสองข้าง “สญัญากบั

พ่อนะลกู อย่าท�าแบบนี้ให้ใครเหน็ ไม่อย่างนั้น เขาจะไม่ให้เราอยูท่ี่นี่อกี เรา

จะต้องไปจากปู่ย่า ตาและยาย หนูเป็นเดก็ด ีต้องเชื่อพ่อกบัแม่นะลูกรกั”

“ค่ะคูนพ่อ” เดก็น้อยพยกัหน้า ดวงตาใสแจ๋วฉายแววฉลาดเกนิวยั 
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แม้จะไม่เข้าใจลึกซึ้ง แต่ก็รับรู้ว่าสิ่งที่ท�าลงไปเมื่อครู่ท�าให้บิดาและมารดา 

ไม่สบายใจ 

“ถ้างั้นไปนอนกับแม่นะลูก กูดไนต์จ้ะ” เขาจูบหน้าผากมนอีกครั้ง 

ก่อนจะส่งมอืบุตรสาวให้มารพีาไปแปรงฟันและเข้านอน 

ธายเปลี่ยนเสื้อผ้าและขึ้นเตยีง ก่อนจะหยบิต�าราเจ้าปัญหาขึ้นมาอ่าน 

ระหว่างนั้นแมก็คลนีกก็ระโดดมานอนข้างๆ ท�าหน้าเหมอืนปลงๆ และรู้ดี

‘ทำาใจเถอะนะดอ็ก อกีหน่อยต้องเจออกีเยอะ’

ธายละสายตาจากอักษรที่ขยับไปมา มองแมวหน้าด�าที่ท�าท่าแสนรู้ 

อุ้งเท้าหน้ากลมๆ ลูบหนวดช้าๆ ท�าให้คิดถึงพวกจอมยุทธ์เครายาวๆ ใน

หนงัจนีพกิล

“ถ้าไม่คดิจะพูดให้กำาลงัใจกนั กเ็งยีบไปดกีว่านะแมก็คลนี” 

‘ฉนักก็�าลงัให้ก�าลงัใจดอ็กอยู่นี่ไง’

“งั้นร ึฟังเหมอืนก�าลงัขู่ชอบกล” เขาประชด

‘น่า’ แมก็คลนีลูบอุ้งเท้าหน้าที่เกบ็เลบ็เข้าไปแล้วลงบนแขนเขาเบาๆ 

แล้วองิแก้มซบกบัมอืและถูไถไปมา ‘อย่าคดิมากส’ิ

ธายเลกิสนใจแมก็คลนีที่พลกิตวันอนหงาย เกาพุงแกรกๆ และเริ่ม

ส่งเสยีงกรนอย่างสบายใจ เขาจงึตั้งใจมองต�าราต่อ และเริ่มปิดกั้นความคดิ

ทั้งหมดเกี่ยวกับนูเอด้าเป็นอันดับแรก ตั้งสมาธิไปยังดาน่าที่ต้องการความ

ช่วยเหลอืของเขาในอนาคตอย่างที่ภรรยาแนะน�า เมื่อมคีวามปลอดภยัของ

บุตรสาวเป็นเดมิพนั...ความมุ่งมั่นกเ็ริ่มแรงกล้า ลมหายใจค่อยๆ ผ่อนลง

ช้าๆ เมื่อปลอ่ยวางความยดึมั่นถอืมั่นลง ไม่นานเขากม็องเหน็หนา้กระดาษ

สีขาว ตัวอักษรยึกยือที่เคยอ่านไม่ออกก็ค่อยๆ ขยับเขยื้อนอีกครั้ง และ

คราวนี้มันค่อยๆ คลายออกจากกัน เขาแทบจะขยี้ตาตัวเองเมื่อเห็นหมึก 

สดี�าเป็นอกัษรภาษาองักฤษตวดัแบบโบราณและอ่านได้อย่างง่ายดาย

เสียงประตูเปิดออก ธายสะดุ้งเฮือก เงยหน้าเห็นภรรยาเดินเข้ามา

พร้อมทกัทายที่เหน็เขายงัมุ่งมั่นอ่านต�ารา
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“เป็นไงบ้างคะวนันี้”

“ผมอ่านออกแล้ว” เขาประกาศ แต่พอก้มลงมองกต้็องนิ่วหน้า “อ้าว 

ไหงเป็นแบบนี้ไปได้”

“แบบไหนคะ” มารกี้าวขึ้นเตยีง เหน็แมก็คลนีนอนขวางตรงกลางก็

โบกมอื ร่างของแมวอ้วนกล็อยขึ้นช้าๆ ตกลงไปนอนบนที่นอนของมนั และ

นอนต่ออย่างสบายอารมณ์

“กเ็มื่อกี้มนัเปลี่ยนเป็นภาษาองักฤษแบบลายมอืคนเขยีนสมยัโบราณ 

แต่ผมกอ็่านได้สบาย แต่ตอนนี้มนักลบัเปลี่ยนมาเป็นภาษาอะไรอกีแล้ว”

“แสดงว่ามนัพยายามจะสื่อสารกบัคุณไงคะ พอคุณไม่มสีมาธ ิมนัก็

กลบัสู่สภาพเดมิ” 

“นั่นสนิะ” เขาพมึพ�า 

มารถีดตวัลงจากเตยีงและเตรยีมตวัจะเข้าไปอาบน�้าบ้าง 

สมาธิของธายกระเจิดกระเจิง พอประตูห้องน�้าปิดลง เขาก็รีบอุ้ม 

แมก็คลนีลงไปนอนข้างล่าง เจ้าแมวรู้มากลมืตาขึ้นมามองก่อนจะกลอกตา 

แล้วพลกิตวัหนัหลงัให้อย่างงอนๆ แต่ธายไม่สนใจ เพราะรบีวิ่งขึ้นมารอบน

เตียงพร้อมล็อกประตูเรียบร้อย แบบนี้แม็กคลีนไม่มีทางจะเข้าห้องได้อีก

แน่

พอประตูห้องน�้าเปิดออกอีกครั้ง เขาก็กางแขนออกกว้างให้ภรรยา 

“ให้รางวลัความพยายามของผมหน่อยนะที่รกั”

มารีมองเตียงที่ว่างเปล่าของแม็กคลีนแล้วก็หัวเราะเบาๆ เมื่อเห็น

ความตั้งใจของสาม ีจงึเดนิเข้าหาอ้อมกอด และกระซบิ “ยนิดดี้วยค่ะ คุณ

ก้าวผ่านขั้นแรกไปได้แล้วด้วยการชนะใจตนเอง ต่อไปขอให้คิดว่าหนังสือ

คอืเพื่อนรกัของคุณ คอืเส้นทางที่จะพาคณุไปสู่จดุมุ่งหมายได้ส�าเรจ็นะคะ”

ธายงมึง�า เชยคางภรรยาขึ้นรบัจบู เวลานี้ต�าราถูกโยนไปไว้ที่หวัเตยีง

เรียบร้อย...พรุ่งนี้ก่อนก็แล้วกันที่เขาจะคิดว่ามันเป็นเพื่อน คืนนี้ขอฉลอง

ความส�าเรจ็ก้าวแรกกบัภรรยาสุดที่รกัให้ช�่าใจ...พรุ่งนี้ค่อยมาว่ากนัอกีครั้ง
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“อะไรนะ นูเอด้าบอกให้พวกเราไปหาเขาแทนงั้นรคึรบั” 
ธายตะโกนลั่นห้อง พอรู้ตัวก็รีบลดเสียงลง “ท�าไมเขาไม่มาที่นี่เอง 

มาคนเดยีวสะดวกกว่าคนสี่ห้าคนยกโขยงไปที่โน่นตั้งเยอะ”

“เขาบอกว่ามนัเป็นส่วนตวักว่า ที่โน่นอากาศก�าลงัด ี เขาอยากให้เรา

ไปเที่ยวพกัผ่อนด้วย” ดแีลนตอบแทนทุกคน “พ่อว่าดอีอกนะ ครอบครวั

เราไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกนันานแล้ว”

“สองอาทติย์ก่อนกเ็พิ่งไปทะเลมานะครบั” ธายเตอืนความจ�า

“อ้าว งั้นเรอะ” ดีแลนหัวเราะ “พ่อหมายถึงไปเที่ยวแคมปิงบนเขา 

น่ะ ยงัไม่เคยเลยใช่ไหมล่ะ”

“ถ้าอยากแคมปิง เราไปที่อื่นกไ็ด้นี่ครบั ภูกระดงึ หรอืที่ไหนสวยๆ 

กไ็ด้”

“ธายคะ” มารลูีบหลงัมอืสามเีบาๆ “เราไม่ได้ไปเที่ยวอย่างเดยีวนะคะ 

คุณก็รู้ว่าครบหนึ่งปีแล้วที่คุณได้ต�าราของนูเอด้ามา ถึงเวลาที่คุณจะต้อง

สอบแล้วละค่ะ”

“ผมกท็�าได้ตั้งเยอะแล้วนี่” เขาอ้อมแอ้ม “คาถาง่ายๆ ของเดก็อนบุาล

เท่านั้น”

“ค่ะ แต่พวกเราไม่ใช่เจ้าของต�ารา คณุต้องไปสอบกบัเจ้าของเขาโน่น

ค่ะ และที่เขาให้เราไปที่โน่นก็เพราะจะได้ห่างจากสายตาคนอื่น และเขาก็

อยากเจอดาน่าด้วย”

ข้อนี้แหละที่ธายไม่อยากได้ยิน เขาไม่อยากให้นูเอด้าแตะต้องบุตร

สาวของเขาแม้แต่ปลายก้อย 

“ฉนัรู้นะคะว่าคุณก�าลงัคดิอะไรอยู่” มารสี่ายหน้าช้าๆ 

คลน่ีาที่นั่งฟังมาตลอดกเ็อ่ยขึ้นบ้าง “สิ่งที่คณุกลวั อกีไม่นานมนักจ็ะ

มาถึง แม่ว่าเปิดใจรับนูเอด้าเสียตั้งแต่ตอนนี้เถอะนะ เพราะในอนาคตจะ

ต้องอยู่ด้วยกนัไปอกีนาน”

ธายไม่ตอบ เพราะไม่มั่นใจว่าจะอยู่กับนูเอด้าได้ ในอนาคตเขากับ 
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มารคีงจะปลกีวเิวกให้รู้แล้วรู้รอด แต่กต็ดิที่ดมสิานี่แหละ...

“อาทติย์หน้านะคะเราจะเดนิทางกนั” มารเีป็นฝ่ายสรุป เพราะคะแนน

เสยีงสามต่อหนึ่ง ทกุคนอยากไปเที่ยวยกเว้นธาย เสยีงคดัค้านจงึตกเวทไีป

ไม่เป็นท่า แล้วเธอกห็นัมาก�าชบัธาย “เหลอืเวลาอกีหนึ่งอาทติย์เท่านั้นที่คณุ

จะได้ฝึกฝน ขอให้ตั้งใจให้ดนีะคะ”

“ถ้าผ่านเล่มนี้แล้ว ผมจะต้องท�ายงัไงต่อไป”

“ต�ารายงัเหลอือกีสบิเจด็เล่ม” คลน่ีาเป็นคนตอบเพราะรูม้ากที่สดุใน

กลุม่ “แต่ละเล่มใช้เวลาหนึ่งปีในการฝึก และขึ้นอยูก่บัความตั้งใจและสมอง

ของแต่ละคนด้วยเหมอืนกนั บางคนกฝึ็กไปได้แค่ไม่กี่เล่ม กไ็ปไม่ไหวแล้ว”

“แล้วคุณล่ะมาร ีฝึกไปได้กี่เล่ม” 

พอถกูถาม มารกีห็วัเราะเจื่อนๆ ก่อนจะกระซบิอายๆ “เจด็เล่มเท่านั้น

ค่ะ แล้วฉนักเ็ปลี่ยนไปเรยีนต�ารายาแทน เพราะไม่คดิจะก้าวขึ้นเป็นแม่มด

นกัรบประจ�าเผ่าเหมอืนนูเอด้า”

“แล้วท�าไมผมจะต้องเรยีนทั้งสบิแปดเล่มด้วย” เขาเริ่มโวยวาย 

“กเ็พราะอนาคตของดาน่าอยู่ในมอืของคณุไงล่ะธาย” คลน่ีาบอกเสยีง

อ่อนโยน “ไม่เพยีงแต่ชวีติของดาน่าเท่านั้น ความอยูร่อดของเผ่าพนัธุก์ต้็อง

ฝากให้คุณดูแลเช่นกัน ในอีกสี่ห้าปีข้างหน้า หลังจากคุณผ่านหลักสูตร

แม่มดเบื้องต้นแล้ว ถ้าต้องการความช่วยเหลอื เราอาจจะขอให้แม่มดนกัรบ

ของเผ่ามาช่วยสอนคุณจนกว่าจะส�าเรจ็ทั้งหมด”

ธายคอตก ไม่นึกเลยว่าตนร�่าเรียนมายี่สิบกว่าปีกว่าจะจบปริญญา

เอกแล้ว ยงัจะต้องเรยีนไปอกีสบิแปดปีเพื่อสอบเอาปรญิญาแม่มด!

ถ้าเรียนจบแล้ว เอาปริญญามาแปะฝาบ้านอีกใบคงจะเท่ไม่หยอก 

ทเีดยีว...เขานกึประชดตวัเองด้วยความหงุดหงดิหวัใจ




