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สัมผัสโลกเหนือจินตนาการ
ไปกับเอ็นเธอร์บุ๊คส์

ร่วมแบ่งปันเรื่องราวและความประทับใจ กับ เอ็นเธอร์บุ๊คส์ ได้ท่ี
www.facebook.com/enterbooks

ค�ำน�ำ
โดยปกติแล้วฤดูหนาวเป็นช่วงที่ทุกอย่างคล้ายจะหยุดนิ่ง อากาศอัน
หนาวเย็นและขมุกขมัวชวนให้ผู้คนรู้สึกเซื่องซึมเกินกว่าจะออกมาท�ำกิจกรรม
กลางแจ้ง พืชพรรณไม่แตกหน่อออกผล สัตว์บางประเภทต้องเข้าจ�ำศีลและ
งดออกล่า
ทว่าฤดูหนาวของเกรย์คาสเซิลในปีนี้กลับครึกครื้นเป็นพิเศษ ทางด้าน
เมืองหลวง ทอว์ฟิคผู้ถูกบุกโจมตีจนเสียทั้งหน้าและโถงวังย่อมไม่ยอมอยู่เฉย
ฝั่งศาสนจักรที่ปักหลักทางตอนเหนือเองก็มีการปรับเปลี่ยนผู้น�ำคนใหม่ขึ้นมา
รับช่วงต่อ แต่คงไม่มีที่ใดเอิกเกริกเท่าเมืองชายแดนอีกแล้ว อย่างที่รู้กันดีว่า
เหล่าแม่มดจะตื่นรู้และบรรลุนิติภาวะกันในช่วงฤดูหนาว แม้โรแลนด์จะ
หาทางบรรเทาความรุนแรงเมื่อพลังตีกลับได้แล้ว แต่ก็ยังเกิดเหตุไม่คาดฝัน
ถึ ง ขั้ น สั่ น สะเทื อ นไปทั่ ว ทั้ ง เมื อ ง ซ�้ ำ ยั ง มี แ ม่ ม ดที่ พั ฒ นาพลั ง ด้ ว ยวิ ธี อั น
น่าอัศจรรย์อีก ระหว่างนั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง คงต้องขอเชิญนักอ่านหลบร้อน
ไปสัมผัสความวุ่นวายในฤดูหนาวของเมืองชายแดนด้วยกันแล้ว
ส�ำนักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์

นิยายเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียน
ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคล สถานที่ หรือเหตุการณ์จริงใดๆ
เนื้อหามีประเด็นอ่อนไหวเกี่ยวกับความรุนแรง ฆาตกรรม
โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน

ประวัตินักเขียน
เอ้อร์มู่ ชื่อจริงคือเฉิน รุ่ย เกิดเมื่อปี 1985 ที่มณฑลหูหนาน จบการศึกษา
จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา อาชีพหลักคือวิศวกรโยธา
อาชีพรองคือการเป็นนักเขียน เขาชืน่ ชอบงานเขียนประเภทวิทยาศาสตร์-แฟนตาซี
และยังสนใจประวัติศาสตร์พัฒนาการด้านอุตสาหกรรมอีกด้วย
งานเขียนแรกสุดของเอ้อร์มู่เริ่มต้นขึ้นบนแพลตฟอร์มออนไลน์ JJWXC
เมื่อปี 2005 แต่เรื่องแรกของเขาเนื้อหาค่อนข้างสั้น ต่อมาเขาได้เข้ามาเป็น
นักเขียนนิยายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ในเครือ Yuewen Group ก่อนจะ
เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศจีนในปี 2018 จึงถือได้ว่า
เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในด้านการเขียนมาสิบกว่าปี
'ปล่อยแม่มดคนนั้นซะ' ผลงานจากปี 2016 ของเขา เหมาะสมอย่างยิ่ง
กับคุณลักษณะส�ำหรับงานเขียนยุคใหม่ทวี่ า่ 'ยิง่ ยาวยิง่ สนุก' และถึงแม้จะเป็น
เช่นนี้ เขาก็ยังคงไม่ทิ้งอาชีพเดิม
เอ้อร์มู่ไม่ได้แยกตัวตนของการเป็นนักเขียนและวิศวกรออกจากกัน
แต่อย่างใด ตรงกันข้ามเขากลับรู้สึกว่าเนื้อหาของการท�ำงานคือส่วนหนึ่งของ
ประสบการณ์ในชีวิตคนเรา และยังช่วยในเรื่องของจินตนาการและการเขียน
ได้อีกด้วย ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเขาจะใช้มันในการวางพล็อตเรื่องแบบละเอียด
จากนั้นจึงค่อยเริ่มลงมือเขียน

เอ้อร์มู่

“...ทว่าทุกอย่างล้วนมีสองด้าน ดังเช่นดาบอันแหลมคมที่สามารถต้านทาน
สัตว์อสูรและสังหารผู้บริสุทธิ์ได้ ศาสนจักรใช้พลังของแม่มดท�ำร้ายคนดีๆ
ใครที่ไม่เชื่อฟังค�ำสอนของพวกเขาจะถูกมองว่าเป็นพวกนอกรีต
ทั้งที่ความจริงแล้วบุคคลระดับสูงของศาสนจักรก�ำลังวางแผนชั่ว
ที่ขัดต่อค�ำสอนของตัวเองอย่างน่าละอาย พวกเขาไม่สนใจแม้กระทั่ง
สายตาของพระเจ้าที่พวกเขามักอ้างถึง!”
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ตอนที่ 381
ความมุ่งมั่นของอีฟลิน

ประโยคที่ว่า 'เหลือเวลาไม่มากแล้ว' ท�ำเอาโรแลนด์ตกใจไม่น้อย
แต่เมื่อถามจนได้ค�ำตอบชัดเจน เขาก็ถอนใจเบาๆ ว่า "เจ้าอย่าหยุดพูด
กลางคันสิ ข้าตกใจหมด"
"เจ้าคิดว่าเวลาห้าปีมันนานมากหรืออย่างไร" อกาธาขมวดคิ้ว
"ตอนสงครามแห่งเจตจ�ำนงพระเจ้าครัง้ ทีห่ นึง่ และสองยังใช้วธิ นี คี้ ำ� นวณ
ได้ก็จริง แต่ไม่รู้เพราะเหตุใดตอนนี้เวลากลับกระชั้นขึ้นเสียอย่างนั้น
มิหน�ำซ�้ำ...ยังดูเหมือนจะยิ่งสั้นลงเรื่อยๆ"
"ก็ตอนแรกข้านึกว่าเจ้าจะสื่อว่าพระจันทร์แดงอาจโผล่มาใน
ฤดูหนาวนี"้ โรแลนด์ยกั ไหล่ หากดูจากระดับความก้าวหน้าด้านการวิจยั
และพัฒนาในตอนนีแ้ ล้ว เขาน่าจะติดอาวุธรุน่ ใหม่ให้ทหารทัง้ กองทัพได้
ภายในหนึ่งปี และตราบใดที่ศัตรูไม่ได้หนังเหนียวจนฟันแทงไม่เข้า เขา
ก็ยังมีโอกาสคว้าชัยในสงครามครั้งนี้อยู่ เรื่องเดียวที่ต้องจัดการให้ดีคือ
สิ่งก่อสร้างภายในเมืองจะต้องเจริญถึงขั้นที่สามารถประคับประคอง
สงครามอันยาวนานได้ ที่ดิน ประชากร และทรัพยากรเองก็ต้องมี
คุ ณ ภาพสู ง สุ ด อี ก ทั้ ง แผนการรบก็ ต ้ อ งล�้ ำ ลึ ก แยบคาย เผื่ อ ว่ า เกิ ด
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เพลี่ยงพล�้ำในสงครามขึ้นมาจะได้ถอนทัพและรักษาก�ำลังที่เหลือไว้ได้
ดั ง นั้ น ปั ญ หาใหญ่ จึ ง ไม่ ไ ด้ อ ยู ่ ที่ อ าวุ ธ แต่ อ ยู ่ ที่ ก ารสร้ า งเมื อ ง
อุตสาหกรรมให้ได้สักสองถึงสามแห่งมากกว่า กองทัพจะได้มีก�ำลังคน
อาวุธ และอาหารไม่ขาดมือ หน่วยพลาธิการที่ดีน�ำมาซึ่งชัยชนะ และ
บุคลากรที่ดีก็น�ำมาซึ่งหน่วยพลาธิการที่ดี สรุปแล้วเขาพบว่าสิ่งที่ยัง
ขาดแคลนที่สุดก็คือคณะผู้บัญชาการ ผู้ปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่
ที่พึ่งพาได้ หากไม่มีบุคลากรเหล่านี้ ต่อให้รวมเกรย์คาสเซิลจนเป็น
ปึกแผ่นได้ก็ไม่มีทางเปลี่ยนอาณาจักรให้เป็นจักรกลแห่งสงครามที่
สมบูรณ์แบบได้อยูด่ ี แถมดีไม่ดขี นุ นางพวกนัน้ ยังอาจจะขัดแข้งขัดขาเขา
ด้วย
อาณาจั ก รที่ มี ศั ก ยภาพทางสงครามก็ คื อ อาณาจั ก รที่ มี อั ต รา
การกระจายการศึกษาสูง ค�ำกล่าวนี้ถูกต้องที่สุด
"อาวุธชนิดนัน้ เรียกว่าอะไรหรือ" อกาธาพลันเปลีย่ นเรือ่ ง "ข้าคุน้ ว่า
เจ้าเรียกมันด้วยชื่อปืนใหญ่ขนาดหนึ่งร้อยห้าสิบสองมิลลิเมตร..."
"ปืนป้อม" โรแลนด์เสริม "แล้วต่อไปก็จะมีปืนเรือด้วย"
"หากเจ้าสามารถติดตั้งอาวุธชนิดนี้ได้ตลอดแนวก�ำแพงเมือง
ก่อนพระจันทร์แดงปรากฏ เจ้าก็อาจจะต้านทานปีศาจได้ เห็นเคโม
บอกว่าของที่ข้าท�ำในห้องปฏิบัติการคือส่วนประกอบหนึ่งของปืนใหญ่
ใช่หรือไม่" อกาธาคล้ายกับตัดสินใจแน่วแน่แล้ว "ข้าจะช่วยเจ้าผลิต
ออกซิเจนและไนโตรเจนอย่างสุดความสามารถ ขอเพียงเจ้า..."
"วางใจเถอะ" เขาปลอบ "พวกเราจะต้องชนะปีศาจได้แน่นอน"
"วั น นี้ พ อแค่ นี้ ห รื อ " อี ฟ ลิ น จิ้ ม เหล้ า ในไหมาแตะลิ้ น ดู เ หมื อ น
รสชาติเผ็ดร้อนจะเข้มข้นขึ้นอีกระดับ หากดูจากค�ำสั่งของเจ้าชายแล้ว
ยิ่งเหล้าขาวเข้มข้นเท่าไรก็ยิ่งดีเท่านั้น หรือจะให้ดีที่สุดก็ต้องไม่มีน�้ำ
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ผสมอยูเ่ ลย เหล้าทุกหยดต้องให้รสหอมเข้มข้นทุกอณู...เธอคิดว่าเหล้าขาว
ที่เธอเสกเข้าใกล้เงื่อนไขของเจ้าชายมากขึ้นทุกที ทว่าก็ยิ่งห่างไกลจาก
ค�ำว่า 'อร่อย' มากขึ้นทุกวันด้วย
"พอแค่นี้ล่ะ ล�ำบากเจ้าแล้ว" ผู้คุมโรงผลิตเหล้าแปะหมายเลข
ลงบนไหแล้วพยักหน้าให้เธอ "ฝากทักทายเจ้าชายแทนข้าด้วย"
"เหล้าพวกนี้...ขายออกจริงๆ หรือ" อีฟลินถามอย่างสงสัย จาก
ประสบการณ์ที่เคยเปิดร้านเหล้ามา เธอคิดว่าไม่น่ามีใครรับรสชาติที่
เผ็ดร้อนถึงเพียงนี้ได้
"ข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกัน" อีกฝ่ายหัวเราะ "แต่เห็นมีคนมาขนเหล้า
พวกนี้ไปเป็นช่วงๆ ข้าว่าก็คงมีคนชอบเหมือนกันนั่นล่ะ"
อีฟลินรู้สึกโล่งอก หากไม่มีคนดื่มเหล้าชนิดนี้ กิจการของเจ้าชาย
ก็จะล้มเหลว ส่วนเธอก็ย่อมกลายเป็นคนไร้ประโยชน์ไปด้วย...โชคดีที่
ไม่ใช่อย่างทีเ่ ธอคิด เจ้าชายสมกับเป็นชนชัน้ สูงจริงๆ เขารูค้ วามชืน่ ชอบ
ของขุนนางดีกว่าใคร เธอฉีกยิ้มว่า "เช่นนั้นข้าไปก่อนนะ"
พอออกจากโรงผลิตเหล้ามาแล้ว อีฟลินก็เดินผ่านถนนทีเ่ หน็บหนาว
กลับมายังปราสาท อากาศภายในและภายนอกต่างกันราวกับอยูค่ นละโลก
กระแสความอบอุ่นเข้าโอบล้อมตัวเธอในทันที อีฟลินสูดหายใจพลาง
ถอดเสื้อนอกออกเพื่อให้ไออุ่นสัมผัสร่างกายมากขึ้น
หากเป็นเมือ่ ก่อนเธอคงไม่มที างจินตนาการภาพชีวติ ทีส่ ะดวกสบาย
เช่นนีอ้ อกแน่นอน เพราะทุกครัง้ ทีฤ่ ดูหนาวมาเยือน เธอและคนในครอบครัว
จะต้องนั่งเบียดกันหน้ากระถางไฟ หรือไม่ก็ขดตัวอยู่ใต้ผ้าห่มเสมอ
ความเป็นอยู่ในปราสาทไม่ต่างจากดินแดนพระเจ้าที่ศาสนจักรบอกว่า
อบอุ่นตลอดปีเลย นอกจากนี้เจ้าชายยังจะติดตั้งระบบท�ำความร้อนใน
เขตที่อยู่อาศัยเพื่อช่วยไล่ความหนาวในช่วงเดือนแห่งปีศาจด้วย เธอ
ไม่รู้ว่ามีสาวกเดินทางไปถึงดินแดนพระเจ้าแล้วกี่คน แต่ในสถานที่
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แห่งนี้เหล่าแม่มดผู้ถูกเรียกว่าสมุนปีศาจและคนธรรมดาได้สัมผัส
ประสบการณ์นี้ไปก่อนแล้ว หากคนพวกนั้นรู้เข้าคงอิจฉาจนตาร้อนเลย
กระมัง
ไม่มีอะไรที่เจ้าชายท�ำไม่ได้จริงๆ
ขณะที่เธอเดินผ่านโถงใหญ่ แอนเดรีย แอชเชส และซาวีก�ำลัง
นั่งเล่นไพ่กันอยู่
"คู่แปด!"
"ผ่าน"
"คู่สอง! ข้าชนะ" แอนเดรียยิ้มอย่างภูมิใจ "แอชเชสเหลือไพ่เยอะ
ที่สุดหกใบ ส่งใบยืมไอศกรีมมาให้ข้าเสียดีๆ!" จากนั้นก็หันไปโบกมือ
ให้อีฟลินว่า "นี่ มาเล่นด้วยกันหรือไม่"
อีฟลินถามอย่างสงสัย "ใบยืมไอศกรีมคืออะไร"
"ก็ของเดิมพันน่ะสิ" อีกฝ่ายแบมือ "คนทีเ่ สียใบยืมมากทีส่ ดุ จะต้อง
ให้ขนมปังไอศกรีมครั้งต่อไปแก่ผู้ชนะ ว่าอย่างไร อยากลองหน่อย
หรือไม่"
อีฟลินลังเล นีเ่ ป็นโอกาสอันดีทจี่ ะได้ใกล้ชดิ กับแม่มดสายต่อสูแ้ ล้ว
ตอนอยู่ที่เกาะสลีปปิ้ง ทั้งแอนเดรียและแอชเชสต่างก็เป็นบุคคลส�ำคัญ
รองจากเจ้าหญิงทิลลี ขนาดแค่จะพบหน้าก็ยังยากเหลือใจ จะหวัง
ให้อกี ฝ่ายชวนร่วมกิจกรรมเช่นนีย้ งิ่ เป็นไปไม่ได้ใหญ่ นอกจากนีไ้ พ่พชิ ติ
แลนด์ลอร์ดก็สนุกมากจริงๆ ถึงกฎจะไม่ซบั ซ้อน แต่สามารถพลิกแพลงได้
มากมาย ทัง้ ยังต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างผูเ้ ล่นด้วย เป็นเกมทีใ่ ห้เล่น
ทั้งวันก็ยังได้ แต่ว่า...
"เอ่อ แต่อกี ไม่นานก็ตอ้ งสอบปลายภาคแล้ว พวกเจ้าไม่อา่ นหนังสือ
กันหรือ"
"เจ้ า หมายถึ ง การทดสอบเนื้ อ หาที่ เ รี ย นตอนเย็ น นั่ น น่ ะ หรื อ "
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แอนเดรียเบะปาก "ง่ายจะตายไป ไม่ต้องอ่านก็ตอบได้"
สองคนที่เหลือก็พยักหน้าเห็นด้วย
จริงสิ...แอนเดรียเป็นชนชั้นสูง แต่ไหนแต่ไรมาก็มีความรู้สูงกว่า
คนทั่วไปอยู่แล้ว ส่วนแอชเชสกับซาวีนั้นอ่านออกเขียนได้มาตั้งแต่แรก
ดูท่าแล้วเธอคงเป็นคนที่ไม่ได้เรื่องที่สุดจริงๆ
"ข้า...ไม่เล่นดีกว่า" เธอลังเลสักครู่ก่อนจะตอบออกไป "พวกเจ้า
เล่นกันต่อเถอะ ข้าขอกลับไปอ่านหนังสือที่ห้องก่อน"
อีฟลินทิ้งแม่มดทั้งสามไว้กับความประหลาดใจแล้วเดินเร็วๆ
กลับไปยังหอพักแม่มด พอเปิดประตูออกเธอก็เห็นแคนเดิลก�ำลังนั่งท�ำ
โจทย์คณิตศาสตร์ท้ายบทเรียนอยู่หน้าโต๊ะ
"กลับมาแล้วหรือ"
"อื ม " พอเห็ น ว่ า แคนเดิ ล ก� ำ ลั ง ก้ ม หน้ า ก้ ม ตาทบทวนบทเรี ย น
เธอก็รู้สึกสบายใจขึ้นมาไม่น้อย "อ่านหนังสือเป็นอย่างไรบ้าง"
"ก็ไม่เลวนะ แต่ธรรมชาติวิทยากับโจทย์เลขเข้าใจยากนิดหน่อย"
แคนเดิลยิ้ม "แล้วเจ้าเล่า"
"ข้าก็เหมือนกัน" อีฟลินพยักหน้า "พวกเรารวบรวมจุดที่ไม่เข้าใจ
ไว้แล้วเอาไปถามพี่อันนาตอนกลางคืนกันเถอะ"
"เอาสิ"
อาจารย์ บุ ๊ ก บอกว่ า หนั ง สื อ พวกนี้ เ จ้ า ชายเป็ น คนเขี ย นขึ้ น เอง
เนื้อหาด้านในก็เป็นส่วนหนึ่งจากความรู้ในสมองเจ้าชาย หากเธอ
สามารถเข้าใจเนื้อหาก็เท่ากับว่าได้ครอบครองความเก่งกาจบางส่วน
ของเจ้าชายแล้วใช่หรือไม่ อีฟลินคิดในใจ ความรู้พวกนี้สามารถพัฒนา
ได้ด้วยความขยัน ไม่เหมือนพลังวิเศษที่ถูกก�ำหนดไว้ต้ังแต่แรก ต่อให้
อีกหน่อยพวกขุนนางไม่ชอบดื่มเหล้าขาวรสร้อนแรงแล้ว เธอก็ยังผันตัว
ไปเป็นอาจารย์ได้ ไม่ต้องกลายเป็นคนไร้ประโยชน์อย่างสิ้นเชิง ดังนั้น

20 ปล่อยแม่มดคนนั้นซะ 7

เธอจึงเปิดหนังสือทบทวนสูตรค�ำนวณและค�ำศัพท์อันซับซ้อนทุกครั้ง
ทีม่ โี อกาส ห้องของอันนา บุก๊ และเวนดีก้ ก็ ลายเป็นทีท่ เี่ ธอไปเยีย่ มเยือน
บ่อยที่สุด
ครัง้ ก่อนสอบได้คะแนนรัง้ ท้าย แต่ครัง้ นีเ้ ธอจะไม่ยอมให้เป็นเช่นนัน้
เด็ดขาด
เช่นนั้นก็เริ่มจากเป้าหมายเล็กๆ ก่อนแล้วกัน เอาแค่ชนะเมซีได้
ก็พอ! เธอบอกตัวเอง
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ตอนที่ 382
สอบปลายภาค

วันสอบปลายภาคมาถึงอย่างรวดเร็ว
เหล่าแม่มดนั่งเรียบร้อยอยู่ในโถงใหญ่เพื่อรอให้อาจารย์บุ๊กแจก
ข้อสอบ
แอนเดรียใช้มีดเล็กๆ ตะไบเล็บด้วยท่วงท่าสง่างาม ทว่าใจกลับ
ลอยไปถึงอาหารเย็นเรียบร้อยแล้ว...เจ้าชายโรแลนด์บอกว่าพอสอบเสร็จ
จะถือว่าพวกเธอเรียนจบไปหนึ่งภาคเรียน และทุกคนก็จะได้รับขนมปัง
ไอศกรีมเป็นรางวัล
ซึ่งส�ำหรับเธอแล้ว นั่นหมายความว่าจะได้กินขนมปังไอศกรีม
มากกว่าหนึ่งชิ้นแน่นอน
ระยะนีเ้ ธอเล่นไพ่กบั แอชเชสและซาวีทกุ ครัง้ ทีม่ โี อกาส การละเล่น
ที่ต้องอาศัยทั้งการวางแผนและทักษะเช่นนี้ไม่ต่างจากหมากกระดาน
ทีเ่ คยได้รบั ความนิยมในหมูช่ นชั้นสูงมากนัก ส่วนส�ำคัญคือการส่งเสริม
จุดแข็งกลบจุดอ่อนและวางกลยุทธ์ก่อนการเคลื่อนไหว หากเป็นเรื่องนี้
แล้วเธอมั่นใจว่าตัวเองไม่เป็นรองเจ้าหญิงทิลลีแน่นอน ไม่ต้องพูดถึง
แอชเชสเลย ซึ่งทุกอย่างก็เป็นไปตามที่คาดไว้จริงๆ ตอนนี้เธอมีใบยืม
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ขนมปังไอศกรีมในมือถึงหกใบ สี่ใบจากแอชเชสและสองใบจากซาวี
หรือพูดอีกอย่างก็คือหากถึงเวลาที่เจ้าชายแจกขนมหวานแสนอร่อย
ชนิดนี้เมื่อไร ทั้งสองคนก็ต้องส่งส่วนของตัวเองมาให้เธอ
วั น นี้ เ ป็ น วั น เก็ บ เกี่ ย วความสุ ข โดยแท้ ตอนเย็ น จะมี ข นมปั ง
ไอศกรีมมาวางอยูต่ รงหน้าถึงสามชิน้ ทีเดียว เธอจะกินให้หน�ำใจไปเลย!
ส่วนเรื่องการสอบนั้น แอนเดรียย่อมมั่นใจเต็มร้อย
หลังจากที่รู้ว่ามีการสอบ เธอก็ไปถามซิลเวียจนรู้ว่าการสอบ
เป็นอย่างไร พอลองท�ำโจทย์หวั ข้อต่างๆ ด้วยตัวเองก็พบว่าข้อสอบแนวนี้
ง่ า ยเสี ย ยิ่ ง กว่ า พลิ ก ฝ่ามื อ ดู ๆ ไปก็ ไ ม่ ต ่ า งจากความรู ้ พื้ น ฐานของ
พวกขุนนางสักเท่าไร ส่วนใหญ่เน้นไปที่การอ่านเขียนเสียมากกว่า ส่วน
สิง่ ทีเ่ รียกว่าการค�ำนวณนัน้ ก็แค่การคิดก�ำไรขาดทุนอย่างง่าย ยังห่างไกล
จากการท� ำ บั ญ ชี ม ากนั ก ยิ่ ง เป็ น บั ญ ชี ป ระจ� ำ ตระกู ล ด้ ว ยแล้ ว ยิ่ ง
เทียบไม่ติด ทุกคนในตระกูลต่างรู้ความสามารถในด้านนี้ของเธอดี
แอนเดรียตรวจสอบบัญชีได้ตั้งแต่อายุสิบห้าปีด้วยซ�้ำ
ไม่ว่าท�ำอะไรก็ต้องท�ำให้ดีที่สุด นี่ล่ะคุณสมบัติของชนชั้นสูง
ข้อสอบถูกแจกอย่างรวดเร็ว
แอนเดรียรีบกวาดตาดูหัวข้อทั้งหมด ข้อสอบสามแผ่นนั้นแบ่ง
เป็นการทดสอบด้านภาษา การค�ำนวณขั้นพื้นฐาน และธรรมชาติวิทยา
ขั้นต้น
เยี่ยม หัวข้อเหมือนครั้งก่อนจริงด้วย
เธอยกมุมปากอย่างกระหยิ่มใจ ก่อนจะคลี่ข้อสอบภาษาแล้ว
ตวัดพู่กันลงบนกระดาษทันที
เธอตอบค�ำถามทุกข้อเสร็จภายในเวลาเพียงสิบห้านาที แม้คำ� ศัพท์
รอบนี้จะกว้างกว่ารอบที่แล้ว ซ�้ำยังมีวิธีทดสอบพิลึกๆ อย่างการ 'อ่าน
จับใจความ' และ 'เติมค�ำในช่องว่าง' เพิ่มมาด้วย แต่นั่นก็ไม่ได้ยาก
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เกิ น ความสามารถของเธอ แค่ ใ ห้ อ ่ า นเนื้ อ หาแล้ ว ตอบค� ำ ถามกั บ
เติมประโยคเท่านั้น ไม่รู้จะท�ำให้ซับซ้อนไปด้วยเหตุใด
จากนั้นเป็นข้อสอบค�ำนวณขั้นพื้นฐาน
ส่วนแรกยังเป็นการค�ำนวณก�ำไรขาดทุนอย่างง่ายอยู่ แต่หลังจาก
ท�ำข้อสอบไปได้สักครู่ ความเร็วของแอนเดรียก็ค่อยๆ ลดลง
นี่มันอะไรกัน ให้เขียนสมการอธิบายเส้นตรงที่ตัดกันสองเส้น
กับจุดสองสามจุดด้านบนหรือ
เธอนึกเครียดขึน้ มาทันที ความรูส้ กึ ตอนทีอ่ า่ น 'ทฤษฎีวทิ ยาศาสตร์
ธรรมชาติขั้นพื้นฐาน' ผุดขึ้นมาอีกครั้ง ทั้งๆ ที่อ่านออกทุกค�ำ แต่เหตุใด
พอเอามารวมกันแล้วเธอไม่เข้าใจความหมายของมันแม้แต่น้อย
โจทย์ข้อต่อมาก็เป็นเช่นนี้เหมือนกัน
แอนเดรียรู้สึกถึงเหงื่อที่ผุดออกมาจากหน้าผาก
เธอสูดหายใจลึกแล้วกลั้นเอาไว้ ก่อนจะหันไปมองไนติงเกลที่
นั่งแถวหลังช้าๆ...ในฐานะที่เป็นชนชั้นสูงเหมือนกัน อีกฝ่ายคงยอม
บอกใบ้เธอบ้างกระมัง
แต่สีหน้าที่เห็นท�ำให้เธอถึงกับใจฝ่อ
ไนติงเกลก�ำลังมองข้อสอบตาลอย พูก่ นั ขนห่านยังถูกคาบอยูค่ าปาก
สายตาจับจ้องที่เดิมอยู่เป็นนาน
หรือว่าโจทย์พวกนี้จะยากเกินไปจริงๆ
เจ้าหญิงทิลลีไม่ได้ร่วมสอบด้วย สุดยอดอัจฉริยะในต�ำนานอย่าง
อันนาก็ไม่รหู้ ายตัวไปทีใ่ ด ส่วนคนทีน่ งั่ รอบๆ ก็ยงั ท�ำข้อสอบหน้าแรกอยู่
เธอพึ่งใครไม่ได้สักคน
ผ่ า นไปประมาณสิ บ ห้ า นาที ทุ ก คนถึ ง เริ่ ม พลิ ก มาท� ำ ข้ อ สอบ
แผ่นที่สอง แต่ถึงกระนั้นพู่กันในมือก็ยังขยับไหวไม่หยุด แม้แต่เมซีก็
ก้มหน้าก้มตาเขียนยิกๆ...สวรรค์ ขนาดท่าจับพู่กันดูทุลักทุเลราวกับ
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ใช้กรงเล็บก�ำพู่กันออกอย่างนั้น นางยังอุตส่าห์เขียนค�ำตอบได้อีกหรือ
ในทีส่ ดุ แอนเดรียก็ทนไม่ไหวจึงแสร้งว่าท�ำข้อสอบค�ำนวณเสร็จแล้ว
และเปิดไปยังข้อสอบธรรมชาติวิทยาซึ่งอยู่หน้าสุดท้าย
ทว่าหากเทียบกับค�ำถามง่ายๆ เมื่อครั้งก่อน ข้อสอบนี้กลับมี
ตัวเลขและสัญลักษณ์ที่เธอไม่เข้าใจเพิ่มเข้ามาอีกมาก ช้าก่อน...วิชานี้
ก็ต้องค�ำนวณด้วยหรือ
เธอพลันรู้สึกว่าอะไรๆ ก็ผิดจากที่คิดไปเสียหมด
เรื่องน่ายินดีเพียงหนึ่งเดียวคือแอชเชสหยุดเขียนไปนานแล้ว
เห็นได้ชัดว่าตอบค�ำถามพวกนี้ไม่ได้เช่นกัน
แต่ว่า...ให้ตายเถอะ เธอคิดอย่างเจ็บใจ การเอาชนะคนโง่ที่ไม่มี
รอยหยักสมองได้มันน่าภูมิใจตรงที่ใดกัน
ขณะที่เธอก�ำลังร้อนใจ บุ๊กก็ประกาศหมดเวลา แอนเดรียทิ้งตัว
พิงพนักเก้าอี้พลางมองข้อสอบตรงหน้าถูกเก็บไป อยู่ๆ ก็รู้สึกว่าขนมปัง
ไอศกรีมสามชิ้นที่ก�ำลังจะได้กินไม่อร่อยอย่างที่คิดไว้เสียแล้ว
"ฝ่าบาท ข้อสอบทั้งหมดเพคะ" บุ๊กวางกระดาษหนึ่งปึกลงบน
โต๊ะท�ำงานของเจ้าชาย "ฝ่าบาทจะทรงตรวจข้อสอบเองจริงหรือเพคะ"
"จริ ง สิ " โรแลนด์ ยิ้ ม "บางครั้ ง การอ่ า นข้ อ สอบก็ เ ป็ น ความสุ ข
อย่างหนึ่ง"
ไม่ว่าจะเป็นการได้เห็นค�ำตอบประหลาดๆ หรือการได้สัมผัส
ความทรมานที่แทรกอยู่ในค�ำตอบของผู้เข้าสอบ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็น
ความบันเทิงยามว่างทั้งนั้น
"ให้หม่อมฉันช่วยฝ่าบาทรวมคะแนนดีหรือไม่เพคะ"
"เช่นนั้นก็รบกวนเจ้าด้วย" เขาพยักหน้าก่อนจะตะโกนเสียงดัง
ฟังชัด "ไนติงเกล ห้ามแอบดูนะ"
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"รู้แล้วเพคะ" ไนติงเกลปรากฏตัวบนเก้าอี้ยาวก่อนจะเบ้ปากว่า
"เหตุใดอันนาจึงไม่ต้องสอบเพคะ ไหนๆ ก็จบภาคเรียนทั้งที สมาชิกใน
สโมสรแม่มดทุกคนก็ต้องเข้าสอบสิ"
โรแลนด์อดข�ำไม่ได้ "นั่นเพราะอันนาเป็นคนช่วยบุ๊กออกข้อสอบ
พวกนี้น่ะสิ"
เธอเงียบไปทันที ผ่านไปครู่ใหญ่จึงถามต่อ "แล้วพระขนิษฐาของ
ฝ่าบาทล่ะเพคะ"
"ทิลลีน่ะหรือ...นางเป็นคนตรวจความถูกต้องของข้อสอบน่ะ นาง
ท�ำข้อสอบไปแล้วรอบหนึ่ง เผื่อว่าเจอข้อผิดพลาดอะไรจะได้แก้ไขทัน"
เจ้าชายแบมือว่า "แล้วอีกอย่างนะ นางได้คะแนนเต็มด้วย"
ร่างของไนติงเกลดูอ่อนแรงลงทันตา
โรแลนด์ส่ายหน้าอย่างระอาก่อนจะเริ่มตรวจข้อสอบ
เขาบิดขี้เกียจหลังจากรวมคะแนนทั้งหมดเสร็จแล้ว หากดูจาก
ผลการสอบปลายภาคครั้งนี้ พวกแม่มดจากเกาะสลีปปิ้งก็ก้าวหน้าขึ้น
ไม่นอ้ ย แคนเดิล อีฟลิน และซิลเวียทีอ่ ยูเ่ มืองชายแดนต่อล้วนผ่านเกณฑ์
ทั้งหมด ในบรรดาสามคนนี้ อีฟลินท�ำคะแนนเพิ่มจากเดิมมากที่สุด
จากทีเ่ คยได้เพียงห้าคะแนนก็กระโดดมาเป็นหกสิบสองคะแนน แม้จะยัง
ต�ำ่ สุดในบรรดาคนทัง้ สาม แต่เห็นได้ชดั ว่าเธอทุม่ เทความพยายามลงไป
ไม่น้อย
ส่วนแม่มดสายต่อสู้ที่เพิ่งมาใหม่สามคนนั้นคะแนนต�่ำกว่าใคร
พวกเธอได้ไม่เกินห้าสิบเลยสักคน คงเพราะระยะเวลาเรียนค่อนข้างสั้น
และคะแนนส่วนภาษาก็มสี ดั ส่วนน้อยด้วย หากผลสอบจะออกมาไม่ดนี กั
ก็พอเข้าใจได้
แต่ ที่ แ ย่ ที่ สุ ด คื อ ไนติ ง เกล ทั้ ง ที่ เ รี ย นมาพร้ อ มทุ ก คนแท้ ๆ แต่
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คะแนนสอบสามส่วนรวมกันแล้วยังต�่ำกว่าคะแนนสอบครั้งก่อนอีก
โรแลนด์เห็นแล้วไม่รจู้ ะหัวเราะหรือร้องไห้ดี บางทีการเรียนหนังสือก็ตอ้ ง
อาศัยพรสวรรค์เหมือนกันกระมัง เรื่องพวกนี้คงบังคับกันไม่ได้จริงๆ
และยังมีคนที่ท�ำให้เขารู้สึกประหลาดใจ นั่นก็คือเมซี
เธอตอบข้อสอบค�ำนวณและธรรมชาติวทิ ยาถูกอยูไ่ ม่กขี่ อ้ มิหน�ำซ�ำ้
สูตรที่ใช้ก็ผิดไปไกล แต่ส่วนที่เป็นปรนัยกับเลือกถูกผิดกลับตอบถูกถึง
ร้อยละเก้าสิบ รวมคะแนนออกมาได้สูงถึงหกสิบสามคะแนน ช่าง
น่าเหลือเชื่อจริงๆ
นางท�ำได้อย่างไรกัน
โรแลนด์พยายามคิดแต่ก็ไม่ได้ค�ำตอบ
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ตอนที่ 383
แว้งกัด

ณ หอคอยสวรรค์ มหาวิหารเฮอร์มีส
เมนเพิ่งได้รับต�ำแหน่งพระสันตะปาปาองค์ใหม่ได้ไม่นาน ขณะนี้
เขาก�ำลังนั่งฟังรายงานจากสามอัครมุขนายกในห้องลับอย่างสงบ
นอกจากอัครมุขนายกชราอย่างเทรวอนแล้วยังมีธอร์ลีย์ ดาห์ล
และเอล อัครมุขนายกใหม่สองคนซึง่ คัดเลือกมาจากกองก�ำลังพิพากษา
และคณะผู้พิพากษา คนแรกเป็นหัวหน้ากองก�ำลังพิพากษาผู้กล้าหาญ
และเชี่ ย วชาญการสงคราม สั่ ง สมชื่ อ เสี ย งจากต� ำ แหน่ ง ในกองทั พ
มานานถึงยี่สิบห้าปี ส่วนคนหลังเป็นผู้ช่วยของเฮเธอร์ ก่อนมารับ
ต�ำแหน่งนี้ก็เป็นที่ไว้วางใจของทุกคนอยู่แล้ว
"ภารกิจรับเด็กก�ำพร้าจากอีเทอร์นัลวินเตอร์ในฤดูหนาวนี้เป็นไป
อย่างราบรื่น ขุนนางในเมืองใหญ่ล้วนยอมสวามิภักดิ์ต่อศาสนจักร
ตอนนี้จ�ำนวนคนที่ส่งไปยังเมืองศักดิ์สิทธิ์เก่าสูงกว่าที่ประมาณการไว้
ถึงสามเท่า" เทรวอนพูดอย่างประทับใจ "นี่เป็นข่าวดีเพียงข่าวเดียว
ในระยะนี้"
นีล่ ะ่ พวกขุนนาง พอเห็นสถานการณ์ไม่สดู้ กี ส็ ามารถทรยศนายเก่า
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ได้อย่างง่ายดาย เมนพยักหน้า "นี่เพิ่งปีแรกเท่านั้น ต่อไปพวกเราจะ
รวบรวมคนได้มากกว่านี้อีก...หากยึดแผ่นดินทั้งหมดได้เมื่อไร ใช้เวลา
แค่ปีเดียวก็คงเกณฑ์คนได้มากพอให้ตั้งเมืองใหม่แล้ว"
"ข้าก็หวังว่าจะเป็นเช่นนัน้ " ชายชราถอนหายใจ "นับตัง้ แต่หมิ ะตก
มาจนถึงตอนนี้ พวกเราถูกสัตว์อสูรบุกหนักๆ มาแล้วกี่ครั้ง"
"หกครั้ง" ธอร์ลีย์ตอบ
"หกครัง้ ...ทหารพิพากษาทีแ่ นวป้องกันตายไปร้อยกว่านาย" น�ำ้ เสียง
ของเทรวอนเคร่งเครียดกว่าเก่า "นักรบลงทัณฑ์แห่งพระเจ้าตายไปสิบคน
พอถึงปีหน้าพวกสัตว์อสูรก็จะยิ่งบุกหนักกว่าเดิม"
"แต่กถ็ อื ว่าสบายกว่าการท�ำสงครามกับปีศาจแล้วล่ะ" เอลแบมือว่า
"แม้ขา้ จะไม่เคยเห็นกับตาว่าปีศาจแข็งแกร่งเพียงใด แต่คมั ภีรศ์ กั ดิส์ ทิ ธิ์
บรรยายไว้ทรงพลังทีเดียว พวกเราจ�ำเป็นต้องอยูร่ กั ษาเมืองนีจ้ ริงๆ หรือ"
"เจ้าพูดเช่นนี้หมายความว่าอย่างไร!" ธอร์ลีย์ขมวดคิ้ว "พระเจ้า
ทรงชี้ทางและประทานพลังให้พวกเราแล้ว แต่เจ้าซึ่งเป็นสาวกกลับ
ไม่ศรัทธา มิหน�ำซ�้ำยังคิดจะหันหลังหนีอีก"
"ไม่ต้องทะเลาะกันแล้ว" เมนเคาะคทา เอลท�ำงานกับเฮเธอร์มา
สิบกว่าปีจึงติดนิสัยปากเปราะของเธอมาด้วย เขาเห็นสองคนนี้แล้ว
อดนึกถึงคูป่ รับตลอดกาลอย่างเทรวอนและเฮเธอร์ไม่ได้ พอเหลือบไปมอง
อัครมุขนายกชราก็พบว่าอีกฝ่ายก�ำลังมองมาคล้ายกับว่าคิดเหมือนกัน
"จุดประสงค์ของพวกเราคือการสืบทอดเผ่าพันธุ์มนุษย์ และวิธีเดียวที่
ช่วยให้บรรลุผลคือการเข้าห�้ำหั่นกับศัตรู"
"พวกเราเข้าใจแล้ว พระสันตะปาปา" คนทั้งสองค้อมศีรษะลง
อย่างนอบน้อม
ทว่าเมนเองก็ไม่แน่ใจว่าการอยู่รักษาเฮอร์มีสจะสามารถเอาชนะ
ปีศาจได้จริงหรือไม่
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พอนึกถึงค�ำสัง่ เสียของอะพอลเลอัน เขาก็รสู้ กึ ถึงภาระอันหนักหน่วง
อสุรกายนรกปรากฏตัวขึ้นแล้ว อีกห้าปีให้หลังพวกปีศาจก็จะ
ยกทัพใหญ่มาโจมตี เขาจะต้องเผชิญหน้ากับสงครามแห่งเจตจ�ำนง
พระเจ้ า ในขณะที่ ยั ง มี ชี วิ ต อยู ่ ไม่ ส ามารถปั ด ความรั บ ผิ ด ชอบให้
พระสันตะปาปาองค์ต่อไปได้เหมือนอะพอลเลอัน พอคิดถึงเรื่องนี้ทีไร
เขาก็กังวลใจจนไม่เป็นอันกินอันนอนทุกที
อันที่จริงเขาเตรียมทางหนีทีไล่ไว้แล้วเหมือนกัน หลังจากเข้ายึด
กองเรือแบล็กเซลส์ของการ์เซีย เขาไม่ได้สงั่ เผาเรือหรือแขวนคอผูท้ รยศ
ต่อหน้าสาธารณะ แต่สงั่ ให้เก็บเอาไว้ทงั้ หมด นอกจากพวกหัวหน้าเพียง
ไม่ก่ีคนและแพะรับบาปกลุ่มใหญ่ที่หามาจากเขตเสื่อมโทรม เวลานี้
เหล่าลูกเรือก็อยู่ใต้การควบคุมของคนสนิทที่เขาวางตัวไว้ในท่าเรือ
อีเทอร์นัลวินเตอร์ทั้งสิ้น
หากแนวป้องกันต้านรับไว้ไม่อยู่ ฟยอร์ดก็จะเป็นสถานที่หลบภัย
แห่งสุดท้ายของเขา...แม้ว่าการถอยไปยังหมู่เกาะจะไม่ต่างจากการ
ยืดเวลาตาย ซ�้ำยังตัดหนทางในการฟื้นฟูศาสนจักร แต่อย่างน้อยเขาก็
ยังมีโอกาสใช้ชีวิตที่เหลืออยู่
อย่างไรเสียมนุษย์กเ็ คยทุม่ สุดตัวเพือ่ สูก้ บั ปีศาจมาแล้วถึงสองครัง้
แต่ก็ไม่เคยเอาชนะได้เลยไม่ใช่หรือ
ส่วนเนื้อหาการประชุมเรื่องทิศทางการพัฒนาของศาสนจักรและ
การปกครองวูล์ฟฮาร์ตในตอนท้ายนั้น เมนเพียงฟังหูซ้ายทะลุหูขวา
รอให้คนทั้งสามถกเถียงกันเสร็จแล้วค่อยตอบอย่างใจลอยว่า "ท�ำตาม
ที่พวกเจ้าว่ามาแล้วกัน วันนี้พอแค่นี้ก่อน"
"รั บ ทราบ พระสั น ตะปาปา" อั ค รมุ ข นายกทั้ ง สามต่ า งลุ ก ขึ้ น
ท�ำความเคารพ
เมนออกจากห้องลับแล้วตรงไปยังเขตลับพร้อมกับองครักษ์
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ตามก�ำหนดการวันนี้มีพิธีเปลี่ยนร่างทหารพิพากษาเป็นนักรบ
ลงทัณฑ์แห่งพระเจ้า นีต่ า่ งหากเรือ่ งส�ำคัญทีเ่ ขาต้องสนใจ ไม่วา่ สุดท้าย
จะตัดสินใจสู้ต่อหรือล้มเลิกความตั้งใจ นักรบที่แกร่งกล้าพวกนี้ย่อม
เป็นก�ำลังหลักในภารกิจของเขา
แต่กอ่ นทีว่ นั นัน้ จะมาถึง เขามีเรือ่ งยุง่ ยากต้องจัดการอยูเ่ รือ่ งหนึง่
เมนเดินขึน้ บันไดหินไปยังเขตลับแล้วเลีย้ วเข้าทางเดินซึง่ เต็มไปด้วย
ห้องขังในส่วนกลางสภา ครั้งล่าสุดนั้นเขามาเยือนเพื่อก�ำจัดพระราชา
วิมเบิลดันที่สามแห่งเกรย์คาสเซิล
บริเวณทางเดินยังคงวังเวงเช่นเคย คบไฟยางสนที่ลุกไหม้อยู่
สองข้างทางก�ำลังเปล่งแสงนวลตา ปลายทางมืดมิดดูราวกับประตู
สู่หุบเหวที่ลึกจนไม่เห็นก้น คนจ�ำนวนมากที่ถูกขังในนี้จะไม่มีโอกาส
ได้ก้าวออกไปจนถึงวันตาย
เมนเดินมาถึงห้องขังหมายเลขแปดสิบห้าแล้วจึงส่งสัญญาณให้
องครักษ์เปิดประตู
ประตู ไ ม้ บ านหนาส่ ง เสี ย งเอี๊ ย ดอ๊ า ดแสบแก้ ว หู เสี ย งร้ อ งไห้
โหยหวนจากห้องขังอื่นๆ พลันดังระงม ทว่าพอประตูปิดลงอีกครั้ง
เสียงกรีดร้องทั้งหมดก็ถูกกั้นไว้ด้านนอก บรรยากาศกลับมาเงียบสงัด
เหมือนเดิม
เขามองผ่านลูกกรงไปยังร่างของซีโร่
ผูบ้ ริสทุ ธิก์ ำ� ลังหันหลังให้เขา ร่างกายท่อนบนเปลือยเปล่า มือทัง้ สอง
ถูกตรึงไว้กบั คานเหล็กเหนือศีรษะจนต้องเขย่งเพือ่ ให้ปลายเท้าแตะถึงพืน้
แผ่นหลังขาวผ่องมีรอยแส้สแี ดงสดหลายสิบรอย เลือดทีร่ นิ ไหลแห้งกรัง
ไปหมดแล้ว
"แส้ของคณะผู้พิพากษามีรสชาติอย่างไรบ้างล่ะ" เมนถาม "ข้า
หวังว่าเจ้าจะเข้าใจความหมายของค�ำว่าเชื่อฟังเสียที"
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"อือ..." ซีโร่ครางเบาๆ แล้วเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยคล้ายกับคนเพิ่งตื่น
"ทีแ่ ท้กพ
็ ระสันตะปาปานีเ่ อง แล้วค�ำว่าเชือ่ ฟังของท่านหมายถึงให้เชือ่ ฟัง
ท่านหรือมุขนายกคนอื่นๆ เล่า"
น�ำ้ เสียงเจือแววเหยียดเยาะท�ำให้เมนขมวดคิว้ มุน่ แต่พอนึกได้วา่
ตอนนีต้ นอยูใ่ นฐานะพระสันตะปาปาซึง่ ต่างจากเมือ่ ครัง้ ยังเป็นอัครมุขนายก
โดยสิ้นเชิงแล้ว เขาก็ข่มความไม่พอใจไว้ข้างใน การสั่งสอนครั้งนี้คง
ท�ำให้เธอตระหนักได้แล้วว่าชีวติ เธออยูใ่ นก�ำมือของเขา "เชือ่ ฟังค�ำสัง่ ข้า
และเวลาทีข่ า้ ขอให้เจ้าช่วยมุขนายกคนอืน่ ๆ ท�ำภารกิจ เจ้าก็ตอ้ งเชือ่ ฟัง
ค�ำสั่งพวกเขาด้วย"
"อย่างนั้นหรือ" เธอถามอย่างสงวนท่าที "ในเมื่อท่านสั่ง ข้าก็จะ
ท�ำตามที่ท่านต้องการ"
"ปลดกุญแจมือนางออก" เมนสั่งองครักษ์
กระดูกข้อมือเธอแทบจะหลุดจากกันเพราะถูกตรึงไว้เป็นเวลานาน
มันห้อยลงมาราวกับไม่เหลือเรี่ยวแรงใดๆ แล้ว พระสันตะปาปาใช้คทา
เขี่ยเสื้อผ้าขึ้นมาโยนไปที่ไหล่เธอ "ข้ามีภารกิจให้เจ้าท�ำ ตามข้ามา"
ซีโร่ปล่อยให้เสื้อพาดอยู่หน้าล�ำตัว ก่อนจะเดินตามเขาออกจาก
ห้องขังไปอย่างไม่อินังขังขอบ
"เดือนแห่งปีศาจปีนี้น่าจะกินเวลานานถึงห้าเดือน ซึ่งนับเป็น
อุปสรรคต่อเมืองศักดิ์สิทธิ์ไม่น้อย เมืองอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบก็ย่อม
ล�ำบากยิ่งกว่าเรา" เมนเดินมาจนสุดปลายทาง พอพ้นอุโมงค์เหล็กที่
แคบยาวมาแล้วก็พบกับกรงเหล็ก...นับตัง้ แต่ได้รบั ต�ำแหน่งพระสันตะปาปา
เขาก็มวั ยุง่ อยูก่ บั การสะสางงานต่างๆ ของศาสนจักรเพิง่ จะมาได้เหยียบ
ที่นี่ในฐานะผู้กุมอ�ำนาจแห่งศาสนจักรก็ตอนนี้ "ข้าขอสั่งให้เจ้ากับ
ผู้บริสุทธิ์คนอื่นๆ เดินทางไปยังอาณาจักรเกรย์คาสเซิล อาศัยจังหวะที่
อาณาจั ก รก� ำ ลั ง วุ ่ น วายเพราะหิ ม ะตกก� ำ จั ด ผู ้ ท รยศอย่ า งพระราชา
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ทอว์ฟิคและเจ้าชายโรแลนด์ วิมเบิลดันเสีย เข้าใจหรือไม่"
ประตูคุกปิดลงแล้ว เสียงกุกกักลอยมาจากกว้านเหนือศีรษะใน
ขณะที่กรงเหล็กเริ่มเคลื่อนลงด้านล่างอย่างช้าๆ ทว่าเขากลับไม่ได้ยิน
เสียงตอบรับจากอีกฝ่าย
ให้ตายสิ สงสัยการลงโทษครั้งนี้จะไม่ช่วยให้นางส�ำนึกได้จริงๆ
เมนหันกลับไปหน้าเครียด แต่ซีโร่ที่อยู่ด้านหลังกลับแสยะยิ้ม ดวงตา
คู่นั้นฉายประกายอันตราย
จากนั้นล�ำแสงสลัวก็พุ่งตรงมาที่เขา
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ตอนที่ 384
บาปและการไถ่บาป

เมื่อความมืดมิดจางหายไป เมนก็พบว่าตัวเองก�ำลังยืนอยู่ใน
ลานเมืองที่โล่งกว้าง
ภาพตรงหน้าดูคนุ้ ตาอย่างบอกไม่ถกู ...บ้านหลังเตีย้ ของชาวเมือง
ส�ำนักชีที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โบสถ์หินที่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆ พื้นดิน
ใต้เท้าก็แห้งและแข็งไร้ซงึ่ ร่องรอยของหิมะ พระอาทิตย์เหนือศีรษะลอย
ผลุบๆ โผล่ๆ ท่ามกลางหมู่เมฆ สายลมเอื่อยที่พัดปะทะหน้าเป็นระยะ
ให้ความรู้สึกอบอุ่นและอ่อนโยน บรรยากาศราวกับเวลานี้ไม่ใช่เดือน
แห่งปีศาจ
ช้าก่อน เขาพลันรูส้ กึ เอะใจ หรือนีจ่ ะเป็นเมืองศักดิส์ ทิ ธิเ์ ก่าในสมัย
ที่เขาเพิ่งเข้ามาเป็นสาวกใหม่ๆ? พระสันตะปาปาอะพอลเลอันก�ำลัง
ท�ำพิธีล้างบาปอยู่ที่ลานเมือง
"ทีแ่ ท้ สถานทีต่ ราตรึงใจท่านทีส่ ดุ ก็คอื ทีน่ "ี่ เสียงของซีโร่ดงั ขึน้ จาก
ด้านหลัง "นับว่าเป็นที่ที่ไม่เลวเลยทีเดียว"
ผู้บริสุทธิ์!
ความทรงจ�ำที่เคยขาดๆ หายๆ เชื่อมต่อกันในพริบตา เมนรู้สึกถึง
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ไฟโทสะที่พวยพุ่งขึ้นมาอย่างรวดเร็ว เขาหันไปจ้องอีกฝ่ายแล้วพูดเน้น
ทีละค�ำ "ซีโร่ เจ้าเสียสติไปแล้วหรือ!"
นางถึงขั้นกล้าใช้พลังวิเศษกับข้า!
แล้วเหตุใดศิลาลงทัณฑ์แห่งพระเจ้าที่ข้าพกติดตัวจึงป้องกัน
พลังนางไม่ได้
"ข้ารู้ดีว่าตัวเองก�ำลังท�ำอะไร" ซีโร่หัวเราะ "ท่านต่างหาก...ที่ยัง
สับสนอยู่ แต่ไม่เป็นไร ที่นี่คือโลกใต้ส�ำนึก พวกเรายังมีเวลาอีกมาก
ข้าจะค่อยๆ อธิบายให้ท่านฟังเอง"
สมรภูมิจิตวิญญาณ เมนเคยได้ยินเกี่ยวกับพลังชนิดนี้มาก่อน
มันคือการต่อสู้กันด้วยจิตส�ำนึกภายในโลกของผู้ที่ถูกครอบง�ำ ผู้ชนะ
ได้ทุกอย่าง ผู้แพ้เสียทุกสิ่ง นี่คือพลังประเภทเรียกใช้ที่หาได้ยากยิ่ง
หากไม่พกศิลาลงทัณฑ์แห่งพระเจ้าติดตัวไว้ก็แทบไม่มีทางหลีกหนีพ้น
แต่ว่า...บัดซบที่สุด เขาพกศิลาลงทัณฑ์แห่งพระเจ้ามาด้วยแท้ๆ!
เขาหยิบผลึกหินสีฟ้าออกมาจากกระเป๋าด้านในเสื้อ ผลึกทรง
หลายเหลี่ยมยังคงสะท้อนประกายสีฟ้าใสภายใต้แสงอาทิตย์เหมือน
วันวาน
"เพราะเหตุใด" เมนเข่นเขี้ยวเคี้ยวฟัน
"ท่านหมายถึงศิลาลงทัณฑ์แห่งพระเจ้าน่ะหรือ" ซีโร่ยิ้มบางๆ
"ง่ายมาก เพราะรัศมีของมันถูกปรับให้เรียบแล้วน่ะสิ แต่คนธรรมดา
อย่างท่านคงไม่รู้สึกถึงความต่างหรอก"
รัศมีถกู ปรับให้เรียบแล้วอย่างนัน้ หรือ พระสันตะปาปาเบิกตากว้าง
ในเมืองนี้คนที่สามารถหยุดผลลัพธ์ของศิลาลงทัณฑ์แห่งพระเจ้าได้
มีเพียงคนเดียวเท่านั้น...ผู้บริสุทธิ์อิซาเบลลา
นี่คือ...การทรยศที่โจ่งแจ้งที่สุด!
นางแพศยาพวกนี!้ เมนรูส้ กึ เหมือนเส้นเลือดทีข่ มับก�ำลังปูดนูนขึน้
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มือทั้งสองเริ่มสั่นน้อยๆ ด้วยความเดือดดาล หากรู้แต่แรกว่าหินพวกนี้
พึ่งพาไม่ได้ เขาคงจับพวกเธอไปสังเวยในพิธีเปลี่ยนร่างนักรบลงทัณฑ์
แห่งพระเจ้าตั้งแต่ตอนรับต�ำแหน่งใหม่ๆ แล้ว! เขาพยายามกดข่ม
อารมณ์ก่อนจะถามอย่างแค้นใจว่า "เมื่อไรกัน"
"ข้าไม่รู้หรอกว่านางลงมือเมื่อไร ก็ท่านสั่งให้คนจับข้าไปโบยอยู่
ในห้องขังไม่ใช่หรือ" ซีโร่ยักไหล่ "ข้าก็แค่ไหว้วานนางเท่านั้น"
"ไหว้วานบ้าบออะไร! หากไม่ใช่เพราะพวกเจ้าสมคบคิดกันมา
ตั้งแต่แรก นางจะกล้าท�ำพฤติกรรมลบหลู่พระเจ้าถึงเพียงนี้หรือ!" เขา
พลันชะงักไป ไม่สิ ต่อให้พวกนางร่วมมือกันก็ไม่มที างท�ำได้ถงึ ขัน้ นีแ้ น่...
หลังจากขึ้นรับต�ำแหน่งพระสันตะปาปา เขาก็ย้ายไปอยู่ห้องนอนใน
โบสถ์ซึ่งเคยเป็นของอะพอลเลอันมาก่อน ที่นั่นเต็มไปด้วยกลไกสารพัด
อีกทัง้ ยังมีทหารพิพากษาเฝ้าอยูห่ ลายนาย แล้วไหนจะกองศิลาลงทัณฑ์
แห่งพระเจ้าชัน้ เลิศทีว่ างอยูห่ วั เตียงอีก เขาหยิบมันมาใช้ทกุ วัน จะไปไหน
มาไหนก็มีองครักษ์ติดตามตลอด เธอจะเอาโอกาสที่ใดมาลงมือได้
พอได้ปล่อยให้อารมณ์เดือดดาลพุ่งถึงขีดสุด เมนจึงเริ่มสงบ
ลงมาได้ "เจ้ า คิ ด จะท� ำ อะไรกั น แน่ จะแก้ แ ค้ น ข้ า ที่ สั่ ง ลงโทษเจ้ า
อย่างนัน้ หรือ ต่อให้เจ้าฆ่าข้าก็ไม่มปี ระโยชน์อนั ใด ถ�ำ้ ด้านล่างเต็มไปด้วย
ศิลาลงทัณฑ์แห่งพระเจ้า เจ้าจะหนีไปไหนรอด รอให้กรงเหล็กเลื่อน
ถึงพืน้ ทหารพิพากษาทีร่ ออยูด่ า้ นล่างก็จะสังเกตเห็นพิรธุ แล้วจับตัวเจ้า
ทันที อย่าคิดว่าจะตบตาคนในเขตลับได้เชียว หากพวกเขาจับเจ้า
สอบสวนเมือ่ ไร เจ้าจะรูเ้ ลยว่าโทษโบยเมือ่ ไม่กวี่ นั ก่อนน่ะเบาเสียยิง่ กว่า
ขนห่าน"
"ข้าก็ไม่ได้คดิ หนีอยูแ่ ล้ว" ซีโร่สา่ ยหน้า "ข้าคิดจะเป็นพระสันตะปาปา
แทนท่านต่างหาก"
เมนตกตะลึง เขาคาดเดาความเป็นไปได้มากมาย แต่คิดไม่ถึงว่า
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จะได้ยินค�ำตอบนี้ "ผู้บริสุทธิ์จะเป็นพระสันตะปาปาอย่างนั้นหรือ เจ้า
เพ้อฝันไปหน่อยกระมัง คนทีไ่ ด้รบั มอบต�ำแหน่งพระสันตะปาปาต่อหน้า
หมูส่ าวกในมหาวิหารก็คอื ข้า! เจ้าคิดว่าฆ่าข้าแล้วพวกเขาจะยอมรับเจ้า
อย่างนั้นหรือ"
"ข้ า ไม่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งโผล่ ห น้ า ไปให้ ส าวกพวกนั้ น เห็ น เสี ย หน่ อ ย
แค่อ้างตัวว่าเป็น 'ผู้ถ่ายทอดค�ำสั่ง' ของพระสันตะปาปาก็พอแล้ว"
ซีโร่พูดอย่างไม่ยี่หระ "ท่านก็เห็นแล้วนี่ว่าพระสันตะปาปาอะพอลเลอัน
หมกตัวอยู่แต่ในวิหารลับมาตลอด หรือถ้าจ�ำเป็นต้องออกไปที่ใดก็มัก
สวมหน้ากากเสมอ แล้วใครจะรู้เล่าว่าพระสันตะปาปาได้ถูกเปลี่ยนตัว
ไปแล้ว"
"เจ้าไม่มวี นั ตบตาคนได้ถงึ ตอนนัน้ หรอก! ไม่ได้ยนิ ทีข่ า้ พูดเมือ่ ครูห่ รือ
หากกรงเหล็กเลื่อนถึงพื้นแล้วพวกเขาไม่เห็นข้า เจ้าได้ถูกจับตัวแน่!"
เมนค�ำรามเบาๆ "ปล่อยข้าไปตอนนีย้ งั ไม่ถอื ว่าสายเกินไป ข้าจะคิดเสียว่า
เจ้าไม่เคยท�ำพฤติกรรมเหิมเกริมเช่นนี้มาก่อน!"
"สมรภูมิจิตวิญญาณเริ่มต้นขึ้นแล้ว และจะไม่มีวันหยุดกลางคัน
เด็ดขาด" ซีโร่หวั เราะ "แล้วอีกอย่างพวกเขาจะไม่จบั ตัวข้าหรอก ท่านน่ะ
คิดผิดมาตั้งแต่ต้น"
จะไม่จับตัวนางหรือ...หมายความว่าอย่างไร พระสันตะปาปา
ขมวดคิว้ จ้องผูบ้ ริสทุ ธิด์ ว้ ยหวังจะเห็นอะไรจากดวงตาคูน่ นั้ ทว่ากลับมีเพียง
ประกายระยิบระยับ ไม่ปรากฏแววหวาดหวั่นหรือขลาดกลัวแม้แต่น้อย
เธอไม่ได้หลบตาเขา ซ�ำ้ ยังมองตอบอย่างสงบคล้ายกับก�ำลังพูดถึงเรือ่ งที่
แสนจะธรรมดา
เมนรู้สึกราวกับมีสายฟ้าฟาดลงมากลางศีรษะ!
'หรื อ ต่ อ ให้ เ จ้ า เลื อ กจะละทิ้ ง มั น ...ก็ ยั ง ถื อ เป็ น การตั ด สิ น ใจที่
ชาญฉลาดอยู่ดี'
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'เด็กน้อย ข้าขออภัย'
เขาอ้าปาก แต่ล�ำคอคล้ายถูกมือขนาดใหญ่บีบไว้จนไม่อาจ
เปล่งเสียงใดออกมา หัวใจของเขาด�ำดิ่งลงเบื้องล่างราวกับก�ำลังพุ่งสู่
หุ บ เหวน�้ ำ แข็ ง อั น หนาวเหน็ บ ผ่ า นไปครู ่ ใ หญ่ จึ ง เค้ น ค� ำ พู ด ออกมา
"อย่าบอกนะว่าทั้งหมดนี้ พระสันตะปาปาอะพอลเลอันเป็นคน..."
"ในทีส่ ดุ ท่านก็เข้าใจเสียที" ซีโร่ยกั คิว้ "พระสันตะปาปาอะพอลเลอัน
ได้ก�ำชับองครักษ์และทหารพิพากษาในวิหารลับไว้แล้ว...พวกเขาจะ
ไม่มีวันออกไปจากพื้นที่ใต้ดินนี้ และจะรับค�ำสั่งจากพระสันตะปาปา
เพียงคนเดียวเท่านั้นแม้จะได้รับมอบคทาในโบสถ์บนดิน แต่ท่านก็ยัง
ไม่มีอ�ำนาจปกครองวิหารลับอยู่ดี" เธอหัวเราะเบาๆ "ท่านลองคิดดูสิ
พวกเรายืนอยู่เหนือเพดานถ�้ำ ใต้เท้าคือศูนย์กลางของศาสนจักร ที่นี่
เป็นทีแ่ ห่งเดียวทีใ่ ช้หลบองครักษ์บนดินได้ มิหน�ำซ�ำ้ ยังไม่ได้รบั ผลกระทบ
จากศิลาลงทัณฑ์แห่งพระเจ้าด้วย สมรภูมแิ ห่งนีม้ หัศจรรย์มากใช่หรือไม่
เล่า"
ผู้บริสุทธิ์หุบยิ้ม ประกายในตาส่องสว่างราวกับเปลวไฟ "นี่ล่ะ
สมรภูมิที่พระสันตะปาปาอะพอลเลอันเตรียมไว้ให้พวกเรา หลังจากที่
สงครามจิตวิญญาณสิน้ สุดลง ผูร้ อดชีวติ ก็จะได้เป็นผูป้ กครองศาสนจักร
อย่างแท้จริง"
เรือ่ งราวทัง้ หมด...เป็นเช่นนีเ้ องหรอกหรือ! เมนรูส้ กึ ล�ำคอแห้งผาก
ตาเฒ่าใจทราม แค่เพราะรู้สึกผิดที่ตัวเองขโมยอ�ำนาจซึ่งเคยเป็นของ
แม่มดมาถึงกับต้องใช้วิธีนี้ไถ่บาปให้ตัวเองเลยหรือ ช่างน่าขบขันนัก!
แววตาทีโ่ ชติชว่ งของซีโร่บง่ บอกถึงความทะเยอทะยานอันยิง่ ใหญ่
นี่เป็นสิ่งที่เขาแทบไม่มีวันได้เห็นจากผู้บริสุทธิ์...พวกเธอถูกฝึกให้เป็น
เครือ่ งมือของศาสนจักรมาตัง้ แต่เกิดจึงน่าจะจงรักภักดีตอ่ สาวกระดับสูง
ในศาสนจักรเสียมากกว่า หากไม่ใช่เพราะเธอกลืนเจ้าคนโอหังพวกนั้น
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เข้าไป...ไม่สิ ให้ตายเถอะ เมนพลันนึกถึงสิง่ ทีพ
่ ระสันตะปาปาพูดก่อนจะ
เริ่มโจมตีอาณาจักรวูล์ฟฮาร์ตขึ้นมาได้
'ข้าจะส่งผู้บริสุทธิ์สองคนไปช่วยพวกเจ้าท�ำสงครามครั้งนี้ด้วย
ไม่มีใครหนีรอดเงื้อมมือพวกนางได้หรอก'
อะพอลเลอั น ไม่ คิ ด เลยหรื อ ว่ า การช่ ว งชิ ง ความทรงจ� ำ จาก
พระราชาวูล์ฟและราชินีเคลียร์ริเวอร์จะส่งผลอย่างไรต่อตัวซีโร่
แต่พอนึกถึงสีหน้าโล่งอกในช่วงเวลาสุดท้ายของอะพอลเลอัน
แล้ ว เขาก็ เ ข้ า ใจความนั ย ที่ ซ ่ อ นไว้ ใ ต้ ค� ำ สั่ ง เสี ย ทั น ที เมนขบกราม
ด้วยความเคียดแค้น มีหรือที่ตาเฒ่านั่นจะไม่คิดเรื่องพวกนี้! เพื่อที่จะ
ปลุ ก ความทะเยอทะยานในตั ว ผู ้ บ ริ สุ ท ธิ์ ขึ้ น มา อี ก ฝ่ า ยได้ ว างแผน
ทุกอย่างไว้ตั้งแต่แรกแล้ว
นี่น่ะหรือจุดจบที่ท่านอยากเห็น พระสันตะปาปาอะพอลเลอัน!
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ตอนที่ 385
เหตุและผล

"อย่าทรมานใจไปเลย ท่านเมน" ซีโร่ไพล่มือไว้ด้านหลัง ก่อนจะ
เดิ น อ้ อ มลานเมื อ งมาช้ า ๆ "เดิ ม ที ศ าสนจั ก รก็ มี ต ้ น ก� ำ เนิ ด มาจาก
สมาพันธ์ ทีพ
่ ระสันตะปาปาท�ำเช่นนีก้ แ็ ค่ตอ้ งการให้โอกาสแม่มดได้คนื
สูฐ่ านะเดิม หากท่านชนะ ท่านก็จะได้ทงั้ ความทรงจ�ำและประสบการณ์
ทั้งหมดของข้า...นั่นน่ะขุมทรัพย์ล�้ำค่าที่สั่งสมมาเป็นเวลาสองร้อยปี
เชียวนะ"
ที่แท้ก็อย่างนี้นี่เอง อันที่จริงแค่ให้ซีโร่เสกหินแห่งภาพมายาใน
วิหารเงาสะท้อนก็ดูไม่ชอบมาพากลมากแล้ว ต่อให้เป็นคนโปรดของ
พระสันตะปาปาเพียงใด เธอก็ยังเป็นแค่ผู้บริสุทธิ์อยู่ดี ตามหลักแล้ว
ไม่ควรได้เข้าถึงส่วนลับที่สุดของศาสนจักรด้วยซ�้ำ เสียดายที่ตอนนั้น
เขามองข้ามจุดนี้ไป เมนเงียบไปครู่ใหญ่ก่อนจะเอ่ยขึ้น "แล้วหากเจ้า
ชนะเล่า เจ้าจะน�ำพาศาสนจักรไปในทิศทางใด"
"ทิ ศ ทางแห่ ง ชั ย ชนะ" เธอเชิ ด หน้ า ขึ้ น "หรื อ ไม่ ก็ ทิ ศ ทางแห่ ง
ความพินาศ...แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ไม่ใช่ฟยอร์ดแน่"
"อะ...อะไรนะ!"
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"ท่านคิดว่าไม่มีใครรู้ค�ำสั่งลับของท่านจริงๆ หรือ" น�้ำเสียงของ
ซีโร่เจือแววเสียดสี "สงครามใหญ่ยังไม่ทันเริ่ม ท่านกลับย้ายข้าวของ
บางส่วนไปที่ท่าเรืออีเทอร์นัลวินเตอร์เพื่อซ่อมเรือและเลี้ยงเหล่าลูกเรือ
แล้ว มิหน�ำซ�ำ้ ยังหาแพะรับบาปมาแขวนคอแทนพวกเขาอีก ท่านท�ำเสีย
เอิกเกริกถึงเพียงนี้ มีหรือที่สายสืบในศาสนจักรจะไม่รู้"
สมควรตาย อะพอลเลอันยกหน่วยสอดแนมในเขตลับให้นางดูแล
ด้วยหรือ เขาคิดในใจก่อนจะเอ่ย "เรื่องแค่นี้ก็เอามาปรักปร�ำข้าได้! ข้า
เป็นพระสันตะปาปาย่อมต้องมองการณ์ไกลกว่าคนทั่วไป หากถึงคราว
จ�ำเป็นจริงๆ ข้าจะใช้วิธีนี้รักษาศาสนจักรไว้"
"ค�ำพูดพวกนี้แม้แต่ตัวท่านเองก็เชื่อไม่ลงกระมัง" ซีโร่ยิ้มเยาะ
"เพิง่ รับคทาต่อหน้าหมูส่ าวกมาหมาดๆ ก็คดิ หาทางหนีเสียแล้ว สงคราม
แห่งเจตจ�ำนงพระเจ้ายังไม่ทนั เริม่ ก็สญ
ู สิน้ ศรัทธาในชัยชนะไปเสียหมด...
คนธรรมดาเช่นท่านยังหวังจะได้รอยยิ้มจากพระเจ้าอีกหรือ"
"รอยยิ้มจากพระเจ้าบ้าบออะไรกัน!" เมนตวาดอย่างเหลืออด
"หากพระเจ้าทรงเมตตาพวกเราจริง เหตุใดจึงทรงให้มนุษย์พ่ายแพ้อยู่
ร�ำ่ ไปเล่า" เขาสูดหายใจลึกก่อนจะลดเสียงพูดลง "สุดท้ายแล้วการท�ำสงคราม
กับปีศาจก็ต้องอาศัยนักรบลงทัณฑ์แห่งพระเจ้า เวลากระชั้นชิดเช่นนี้
เจ้าจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้"
"ไม่หรอก ไม่ใช่แค่นกั รบลงทัณฑ์แห่งพระเจ้าแน่" ซีโร่พดู เสียงเบา
"ชะตากรรมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ไม่ควรขึ้นอยู่กับคนกลุ่มเล็กๆ เพียง
กลุ่มเดียว"
"แล้วจะให้ขนึ้ อยูก่ บั แม่มดอย่างพวกเจ้าหรือ" เมนหัวเราะเสียงเย็น
"อย่าลืมสิวา่ เมือ่ สีร่ อ้ ยกว่าปีกอ่ น เพือ่ นร่วมเผ่าพันธุข์ องเจ้าก็เคยพ่ายแพ้
ยับเยินมาแล้ว!"
"แม่มดเป็นแค่เผ่าพันธุเ์ ล็กๆ ของมนุษย์เท่านัน้ " เธอหยุดฝีเท้าแล้ว

Er Mu 41

หันมาสบตาพระสันตะปาปาตรงๆ แววตาคู่นั้นท�ำเอาเขาถึงกับหนาว
ยะเยือก "นี่คือสงครามครั้งส�ำคัญที่จะตัดสินความเป็นความตายของ
มนุษย์ ทุกคนย่อมต้องมีส่วนในสงครามอยู่แล้ว...ไม่ว่าหญิงหรือชาย
เด็กเล็กหรือคนชรา ทุกคนจะได้เป็นนักรบผู้ทรงเกียรติ และได้ต่อสู้
ในสนามรบจนกว่าศัตรูจะพ่ายแพ้ หรือไม่ก็...วอดวายกันทั้งสองฝ่าย"
"เหลวไหล เจ้าจะให้ชาวบ้านที่กลัวแม้กระทั่งสัตว์อสูรไปสู้รบกับ
ปีศาจหรือ นี่น่ะหรือแผนการของเจ้า ช่างไร้เดียงสาสิ้นดี..." เมนพลัน
ชะงักไป สีหน้าของอีกฝ่ายดูไม่เหมือนว่าก�ำลังพูดเล่น แต่คล้ายกับก�ำลัง
บอกเล่าแผนการของตัวเองอย่างจริงจัง และวิธีเดียวที่จะท�ำให้พวก
ชาวบ้านสามารถร่วมสงครามได้ก็คือ..."อย่าบอกนะว่าเจ้าจะจับทุกคน
กินยาคลุ้มคลั่ง" เขาอ้าปากค้างด้วยความตกตะลึง
"คนคลุ้มคลั่งเพียงคนเดียวย่อมเทียบไม่ได้กับนักรบลงทัณฑ์แห่ง
พระเจ้า แต่ถ้าเป็นคนคลุ้มคลั่งสักสิบคนล่ะ" ซีโร่เอียงศีรษะว่า "นี่เป็น
ช่วงเวลาที่สัตว์อสูรก�ำลังออกอาละวาด ศาสนจักรมีแหล่งวัตถุดิบที่
สมบูรณ์พร้อม แถมดีไม่ดีเขตลับยังอาจคิดค้นยาสูตรใหม่ๆ ได้ อีกห้าปี
ข้างหน้าศาสนจักรคงผลิตยาได้หลายล้านเม็ดทีเดียว" เธอหยุดลงเล็กน้อย
"นัน่ หมายความว่านอกจากนักรบลงทัณฑ์แห่งพระเจ้าแล้ว เมืองศักดิส์ ทิ ธิ์
จะยังมีกองทัพคนคลุม้ คลัง่ อีกหลายล้านคนทีส่ ามารถรับมือกับปีศาจได้"
"เจ้า...บ้าไปแล้ว!"
"บ้าไปแล้ว? ข้าว่าพวกท่านประมาทวันสิ้นโลกเกินไปมากกว่า!"
ผู้บริสุทธิ์เกรี้ยวกราดขึ้นมาทันที "ไม่ว่าจะสมาพันธ์ก็ดี หรือศาสนจักร
ก็ช่าง พวกเขาคิดแต่จะใช้คนเพียงหยิบมือมางัดข้อกับศัตรูที่ยกทัพมา
เต็มก�ำลัง นีก่ ค็ อื เหตุผลทีพ
่ วกเขาพ่ายแพ้อย่างไรเล่า หากสงครามมาถึง
เมือ่ ไร ข้าจะไม่ยอมให้ใครหนีเอาตัวรอดเป็นอันขาด คนธรรมดาจะหลบอยู่
หลังนักรบลงทัณฑ์แห่งพระเจ้าหรือแม่มดตลอดไปไม่ได้...ก็ขา้ บอกแล้ว
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ว่านี่คือสงครามชี้ชะตามนุษย์ ทุกคนจะต้องทุ่มเทอย่างถึงที่สุดจึงจะ
สามารถต่อกรกับปีศาจในดินแดนร้างได้!"
ผู้บริสุทธิ์ที่ศาสนจักรเลี้ยงไม่มีวันพูดจาเช่นนี้แน่นอน นี่คือ...
ปณิธานของผู้พิชิต เมนใบหน้าซีดเผือด "เจ้ามัน...ระย�ำนัก!"
พระสันตะปาปาอะพอลเลอัน ท่านรู้เรื่องพวกนี้อยู่แล้วจริงๆ หรือ
"การรับความรู้คือกระบวนการที่ช่วยเปลี่ยนแปลงตัวเอง และการ
แลกเปลี่ยนความคิดก็น�ำมาซึ่งความก้าวหน้า" ซีโร่สูดหายใจลึก "บางที
พวกเราน่าจะหยุดพูดแล้วสู้กันได้แล้ว จะได้รู้เสียทีว่าใครจะได้เป็น
ผู้ปกครองศาสนจักร"
"อย่าคิดว่าเจ้าจะเป็นฝ่ายชนะเสมอไป" พระสันตะปาปาขบกราม
ว่า "เพราะที่นี่คือโลกของข้า!"
พอสิ้นเสียงไอสีแดงก็พุ่งขึ้นมาจากใต้เท้าเขาแล้วแพร่กระจาย
ไปทั่วทั้งสี่ทิศ ซีโร่อึ้งไปเล็กน้อยก่อนจะส�ำลักทันที เธอส่งเสียงกรีดร้อง
อย่างน่าเวทนา ผิวหน้าที่เริ่มเหี่ยวย่นค่อยๆ หลุดล่อนเป็นชิ้นราวกับ
เปลือกส้มที่ม้วนตัว เลือดสดๆ ไหลลงมาเป็นสาย ใบหน้าและร่างกาย
บิดเบี้ยวจนดูไม่เหมือนมนุษย์
"นี่คือหมอกปีศาจที่เก็บอยู่ในเขตลับ มันเป็นพิษเฉพาะกับแม่มด
ที่มีพลังวิเศษ" เมนยืนพูดอย่างเคียดแค้นอยู่กลางหมอกแดง "หากข้า
ปล่อยมันจนเต็มลานเมือง ต่อให้เจ้ามีลูกเล่นเพียงใดก็คงได้แต่ดิ้นเร่าๆ
แล้วตายซ�้ำตายซากอยู่กลางหมอกนั่นล่ะ!"
"อย่างนัน้ หรือ" ทันใดนัน้ ก็มพี ายุพดั เอาหมอกแดงรอบตัวผูบ้ ริสทุ ธิไ์ ป
ซีโร่ที่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่ข่มความเจ็บปวดพลางพูดว่า "ไม่เสียทีที่เป็น
พระสันตะปาปาองค์ใหม่ ช่างมีของเล่นมากมายจริงๆ หากท่านไปเยือน
ห้องหนังสือในวิหารลับเสียหน่อย การต่อสู้ครั้งนี้ก็คงดุเดือดขึ้นอีก
เป็นกอง...นี่ล่ะความสนุกของสมรภูมิจิตวิญญาณ"
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นีค่ อื ...ศิลาพลังลมหรือ เมนสังเกตเห็นแหวนหินสีเขียวทีเ่ พิม่ ขึน้ มา
บนนิ้วเธอ พื้นที่ออกฤทธิ์ของหินเวทมนตร์มีจ�ำกัด หากเขาทิ้งระยะห่าง
แล้วยิงศรศิลาลงทัณฑ์แห่งพระเจ้าใส่เธอก็คงท�ำลายเกราะก�ำบังนี้
ได้อย่างง่ายดาย แต่ทางทีด่ เี ขาควรเตรียมตัวเผือ่ เกิดเหตุไม่คาดฝันด้วย
สมองของเมนท�ำงานอย่างรวดเร็ว เขาเสกยาคลุ้มคลั่งขึ้นมาสองเม็ด
แล้วกลืนมันลงท้องทันที
"อ้อ ตัดสินใจได้ฉลาดดีน"ี่ ซีโร่แสยะยิม้ "จุดอ่อนทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ของท่าน
คือความสามารถด้านการต่อสู้ ยาสองสีนชี้ ว่ ยเพิม่ พละก�ำลัง ความว่องไว
และความอดทนต่อความเจ็บปวด ต่อให้ข้าใช้อาวุธโจมตีระยะไกล
อย่างหน้าไม้ยิงท่านตอนนี้ก็คงก�ำจัดท่านไม่ได้ง่ายๆ แล้ว"
เมนไม่สนใจอีกฝ่าย เขาย้ายตัวเองออกจากอาณาเขตของหินเวทมนตร์
แล้วเสกศิลาลงทัณฑ์แห่งพระเจ้าขึน้ มา เวลานีย้ าคลุม้ คลัง่ เริม่ ออกฤทธิ์
แล้ว เขารู้สึกว่าพละก�ำลังในร่างกายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สายตาก็
ชัดเจนขึ้นมาก เมื่อมีศิลาลงทัณฑ์แห่งพระเจ้าอยู่ในมือก็เท่ากับมีอาวุธ
ปราบแม่มดที่ทรงประสิทธิภาพที่สุด หรือหากเธอกล้ากระโจนเข้ามาก็
จะถูกหมอกแดงกัดกินร่างกายจนตายทันที
ซีโร่ก็ก�ำลังสร้างอาวุธขึ้นมาเหมือนกัน...แต่นั่นมันอะไร ดาบยักษ์
ที่ต้องจับด้วยสองมืออย่างนั้นหรือ
หากเป็นหน้าไม้ยงั พอเข้าใจได้ แต่นเี่ ป็นดาบ เธอจะเอาไปท�ำอะไรกัน
แถมหน้ า ตาของมั น ยั ง พิ ลึ ก ชอบกล ใบมี ด ขนาดใหญ่ เ ท่ า ล� ำ ตั ว คน
ด้านบนฝังผลึกหินไว้หลายก้อน เขารู้สึกคลับคล้ายคลับคลาเหมือน
เคยเห็นที่ใดมาก่อน
จากนั้นซีโร่ก็ชูอาวุธในมือขึ้น "ท่านรู้หรือไม่ว่าบันทึกที่อยู่ในห้อง
แห่งภาพมายาไม่ได้มีแค่ส่วนที่ท่านเห็นเพียงส่วนเดียว"
"หมายความว่าอย่างไร"
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"ท่านจ�ำค�ำพูดของพระสันตะปาปาอะพอลเลอันได้หรือไม่เล่า
การต่อสูข้ องอควาเรียสและนาตายาครัง้ นัน้ ก็ได้รบั การบันทึกไว้" เธอพูด
เน้นทีละค�ำ "นอกจากการกลืนความทรงจ�ำแล้ว การเรียนรู้และการ
ลอกเลียนแบบก็เป็นงานถนัดของข้าเหมือนกัน"
พอพูดจบผลึกหินบนตัวดาบก็สว่างขึ้นตามล�ำดับราวกับก�ำลัง
สือ่ ถึงอะไรบางอย่าง จากนัน้ ล�ำแสงสีทองจ้าตาก็ผดุ ออกมาจากคมดาบ
มันพุง่ ทะลุหมอกแดงขึน้ สูเ่ บือ้ งบน ไม่ถงึ อึดใจท้องฟ้าก็ปล่อยแสงสว่าง
ลงมาคล้ายกับตอบรับพลังที่ส่งขึ้นไป
"นี่มัน...พลังอะไรกัน" เมนเบิกตากว้าง
ค�ำตอบทีเ่ ขาได้รบั คือล�ำแสงทีก่ ลืนกินสรรพสิง่ พริบตานัน้ โลกทัง้ ใบ
พลันล่มสลายภายใต้แสงสีทองที่สาดส่อง
กรงเหล็กเคลื่อนตัวลงสู่พื้นถ�้ำอย่างช้าๆ
ซีโร่โยนเสือ้ ทีพ
่ าดไหล่ทงิ้ แล้วเดินออกจากกรง รอยแผลบนหลังเธอ
จางหายไปราวกับไม่เคยมีมาก่อน
ทหารพิพากษาทีร่ ออยูอ่ กี ด้านโค้งศีรษะลงด้วยความเคารพก่อนจะ
ส่งชุดคลุมสีทองที่เตรียมไว้ให้เธอ...นี่เป็นเครื่องแต่งกายที่บ่งบอกถึง
อ�ำนาจสูงสุดในศาสนจักร
ซีโร่ปล่อยให้ทกุ คนช่วยเธอสวมชุดคลุมทีห่ ลวมโพรกอย่างเห็นได้ชดั
จากนั้นเดินต่อไปยังวิหารลับโดยไม่หันกลับมา
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ตอนที่ 386
เรื่องราวที่แตกต่าง

หลังจากยุ่งมาตลอดหนึ่งสัปดาห์ โรแลนด์ก็สร้างโรงงานเคมีที่
ริมฝัง่ แม่นำ�้ เรดริเวอร์ได้สำ� เร็จ เนือ่ งจากไนโตรเจนออกไซด์มคี วามเป็นพิษ
โรงงานแห่งนี้จึงถูกออกแบบให้มีหน้าตาเหมือนตลาดชาวบ้าน นั่นคือ
ส่วนของก�ำแพงและหลังคาไม้ไม่ได้สร้างติดกัน แต่เว้นช่องสูงประมาณ
หนึ่งชั้นอาคารไว้ให้อากาศถ่ายเทสะดวก ดังนั้นอุณหภูมิภายในกับ
ภายนอกจึงไม่แตกต่างกัน
อุปกรณ์สังเคราะห์ออกซิเจนและไนโตรเจนชุดใหม่ถูกทดลอง
ใช้งานแล้ว ไฟสีด�ำท�ำอุณหภูมิได้ไม่ต่างจากการอาร์คไฟฟ้า มิหน�ำซ�้ำ
เวลาที่ มั น จั บ ตั ว กั น เป็ น ตาข่ า ยยั ง ท� ำ งานได้ ดี ก ว่ า ด้ ว ย หลั ง จากใส่
วัตถุดิบลงเครื่องปฏิกรณ์ที่สูงเกือบสองเมตรตามอัตราส่วนแล้ว อันนา
ก็จะเปลี่ยนมันเป็นไนโตรเจนไดออกไซด์ภายในเวลาประมาณเจ็ดนาที
และหากเติมน�้ำตามลงไปก็จะได้กรดไนตริกออกมา
ส่ ว นแอมโมเนี ย สั ง เคราะห์ จ ากไนโตรเจนและไฮโดรเจนก็ อ ยู ่
ระหว่างการผลิตอย่างเต็มก�ำลังเหมือนกัน...เนือ่ งจากปริมาณไนโตรเจนเหลว
ที่ได้จากการลดอุณหภูมิสูงกว่าปริมาณออกซิเจนเหลวมาก เขาจึงน�ำ
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ไนโตรเจนที่เกินมาไปผลิตแอมโมเนียต่อ แน่นอนว่าโรแลนด์ยังผลิต
กรดไนตริกด้วยกรรมวิธีแบบอุตสาหกรรมทั่วไปด้วย เขาไม่จ�ำเป็นต้อง
เลือกเดินทางใดทางหนึง่ ยิง่ มีสายการผลิตเพิม่ ขึน้ เขาก็จะได้ดนิ ระเบิดเคมี
เพิ่มขึ้นตามไปด้วย
เขาทดสอบพลังของเปเปอร์แล้วพบว่าเธอสามารถเร่งปฏิกิริยา
ของไนโตรเจนและไฮโดรเจนขณะเพิ่มอุณหภูมิได้จริงๆ มิหน�ำซ�้ำยังให้
ผลลัพธ์ที่รวดเร็วทันใจราวกับข้ามขั้นตอนบางอย่างไปด้วย แต่ข้อเสีย
คือเธอยังไม่สามารถควบคุมพลังได้อย่างแม่นย�ำและเธอก็ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะท�ำให้พลังที่มีอยู่น้อยนิดถูกผลาญไปอย่างรวดเร็ว
แต่ขอ้ เสียนีส้ ามารถแก้ไขได้ดว้ ยการฝึกอย่างต่อเนือ่ ง เวนดีบ้ อกว่า
เปเปอร์เรียนรู้ได้ไวมาก อีกหนึ่งสัปดาห์เธอก็น่าจะควบคุมพลังได้
ในระดับหนึ่งแล้ว
เมือ่ มีสายการผลิตถึงสองสายและมีแหล่งไนโตรกลีเซอรีนทีม่ นั่ คง
แล้ว แผนการผลิตดินปืนควันน้อยซึง่ มีคณ
ุ ภาพใกล้เคียงกับยุคสมัยใหม่
ก็ลุล่วงไปอีกขั้น ต่อไปก็เป็นการออกแบบปืนชนิดยิงซ�้ำรุ่นใหม่ และ
น�ำเข้าสู่กระบวนการผลิตโดยเร็วที่สุด
ในขณะที่โรแลนด์ก�ำลังนึกถึงหน้าตาอาวุธรุ่นต่อไป องครักษ์ก็
เดินเข้ามารายงานเขาในห้องท�ำงานว่า "ท่านเฟร์ราน ชิลต์และเซอร์ชลิ ต์
บิดาของเขามาขอเข้าเฝ้าฝ่าบาทพ่ะย่ะค่ะ เวลานีก้ ำ� ลังรออยูท่ โี่ ถงรับแขก"
"เฟร์รานหรือ" เขาคิดอยู่สักครู่ นั่นมันอัศวินแสงอรุณ อดีตอัศวิน
อันดับหนึ่งแห่งดินแดนตะวันตกไม่ใช่หรือ ครอบครัวของอีกฝ่ายอยู่ที่
ป้อมปราการลองซอง เหตุใดจึงเดินทางมาถึงเมืองชายแดนได้ "พวกเขา
บอกหรือไม่ว่ามีธุระอะไร"
"ท่านเฟร์รานบอกว่าเกีย่ วกับแม่มดพ่ะย่ะค่ะ และยังให้กระหม่อม
น�ำของสิง่ นีม้ าถวายฝ่าบาทด้วย" องครักษ์ยนื่ กระดาษหนังแกะคุณภาพดี

Er Mu 47

ให้เขา ภาพทีอ่ ยูบ่ นนัน้ คือ 'แผนทีข่ มุ ทรัพย์' ทีอ่ ศั วินแสงอรุณเคยวาดไว้
แต่เทียบกับภาพร่างหยาบๆ แผ่นนั้นแล้ว ลายเส้นบนกระดาษแผ่นนี้
ก็ดูชัดเจนกว่ามากราวกับพิมพ์ด้วยหมึกก็ไม่ปาน
โรแลนด์พลันนึกขึ้นได้ว่าเฟร์รานเคยบอกว่าแผนที่น้ีตกทอดผ่าน
เหล่าบรรพบุรุษมานานกว่าสี่ร้อยปี และไลต์นิ่งก็บินตามสัญลักษณ์
บนแผนที่ไปจนเจอหอคอยหินของอกาธา
เขานึกสนใจขึ้นมาทันที "ไปเรียกอกาธามา ตอนนี้นางน่าจะยังอยู่
ที่ห้องปฏิบัติการเคมี ข้าจะรีบไปพบพวกเขาเดี๋ยวนี้"
"พ่ะย่ะค่ะ ฝ่าบาท"
พอองครักษ์จากไป โรแลนด์ก็ม้วนแผนที่แล้วเดินไปที่โถงรับแขก
เฟร์รานกับชายชราอีกคนรีบลุกขึ้นท�ำความเคารพเขาทันที
เจ้าชายสังเกตว่าคนทัง้ สองสวมเสือ้ หนังอย่างหนา บริเวณหัวไหล่
มีรอยชืน้ หน้าผากของชายชราเต็มไปด้วยเม็ดเหงือ่ เขาจึงยิม้ ว่า "หากร้อน
ก็ถอดเสื้อนอกออกเถอะ ในปราสาทมีเครื่องท�ำความร้อนจึงอุ่นกว่า
ข้างนอกมาก เดี๋ยวจะอึดอัดกันเปล่าๆ"
"เครื่อง...ท�ำความร้อนหรือพ่ะย่ะค่ะ" เฟร์รานงุนงง
"อุปกรณ์กระจายความร้อนแบบใหม่น่ะ สะดวกกว่าเตาผิงมาก
เชียวล่ะ" โรแลนด์ไม่ได้อธิบายเรือ่ งนีม้ ากนัก แต่หนั ไปถามถึงจุดประสงค์
ของอีกฝ่ายแทน "ได้ยินว่าพวกเจ้ามาพบข้าเพราะเรื่องแม่มดหรือ"
"พ่ะย่ะค่ะ ฝ่าบาท" เฟร์รานพยักหน้ารัว "กระหม่อมพบหญิง
ผมสีน�้ำเงินคนหนึ่งที่ตลาดชาวบ้าน..." จากนั้นเขาก็เล่าเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นในช่วงสองสามวันนี้ให้เจ้าชายฟังอย่างคร่าวๆ "พอกระหม่อม
กลับไปถึงบ้าน บิดาก็เล่าความเป็นมาของตระกูลให้ฟัง กระหม่อมจึง
คิดว่าบางทีนางอาจจะเป็นแม่มด"
"อย่างนี้นี่เอง" โรแลนด์ฟังอีกฝ่ายเล่าจบก็รู้สึกแปลกใจไม่น้อย
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คิดไม่ถึงว่าจะมีคนธรรมดาในตระกูลของอกาธารอดชีวิตจากสงคราม
ครั้งนั้น ทั้งยังสืบตระกูลมาได้จนถึงทุกวันนี้ "เมืองชายแดนมีแม่มด
ที่เจ้าพูดถึงจริงๆ และนางก็ชื่ออกาธาเหมือนกันด้วย"
เซอร์ชิลต์ลุกขึ้นอย่างตื่นเต้น "เช่นนั้นฝ่าบาทจะทรงให้..."
"ให้พวกเจ้าพบหน้ากันใช่หรือไม่" โรแลนด์พยักหน้ายิม้ ๆ "แน่นอน
อยู่แล้ว นางน่าจะก�ำลังเดินทางมาที่ปราสาท และเนื่องจากนางเป็น
แม่มด ข้าคิดว่าเจ้าน่าจะถอดศิลาลงทัณฑ์แห่งพระเจ้าที่พกไว้ออก
เพื่อเป็นการให้เกียรตินาง"
"โอ้ ฝ่าบาทตรัสถูกต้องแล้ว" เซอร์ชิลต์รีบหยิบศิลาลงทัณฑ์แห่ง
พระเจ้าในกระเป๋าเสื้อออกมาวางบนโต๊ะตัวยาวทันที
"ทาคิลาเมื่อสี่ร้อยกว่าปีก่อนไม่มีการให้เกียรติแม่มดด้วยวิธีนี้
พวกนางไม่เคยถูกศาสนจักรไล่ล่าเหมือนสัตว์ป่าเสียหน่อย" ไนติงเกล
กระซิบเบาๆ ที่ข้างหูเจ้าชาย "ส�ำหรับอกาธาน่ะ ของสิ่งนี้เป็นแค่วัตถุดิบ
ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยเท่านั้น"
"ก็ถ้าท�ำเช่นนี้ เจ้าจะได้จับโกหกพวกเขาได้ง่ายขึ้นอย่างไรเล่า"
โรแลนด์ปิดปากซ่อนรอยยิ้ม
จากนั้นเขาก็รู้สึกเหมือนถูกอีกฝ่ายหยิกคอเบาๆ
"คนโกหก"
"เจ้าเรียกข้ากลับมาด้วยเหตุใดกัน" อกาธาเปิดประตูโถงแล้วพูด
ด้วยสีหน้าไม่พอใจ "สงครามแห่งเจตจ�ำนงพระเจ้าใกล้เข้ามาทุกที ข้า
อยากเอาเวลาอันมีค่าไปผลิตอาวุธสู้กับ..." คงเพราะเห็นว่ามีคนนอก
อยู่ด้วย เธอจึงละค�ำว่าปีศาจไว้ "หากไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตาย เจ้าแค่
ส่งคนไปบอกข้าก็พอแล้ว"
หลังจากร่วมงานกับหัวหน้านักเล่นแร่แปรธาตุมาได้พักใหญ่
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ค�ำพูดค�ำจาของเธอก็เริ่มเหมือนเคโมเข้าไปทุกที และความคิดที่จะ
ทุม่ เทเวลาทุกวินาทีให้กบั งานผลิตของเมืองชายแดนนีก้ ท็ ำ� ให้ผปู้ กครอง
อย่างโรแลนด์รู้สึกผิดขึ้นมาเล็กน้อย เขากระแอมว่า "อะแฮ่ม เรื่องนี้
ส�ำคัญมากเชียวล่ะ เจ้าจ�ำเรื่องเมื่อสี่ร้อยกว่าปีก่อนได้หรือไม่ ตอนที่
เมืองศักดิ์สิทธิ์ทาคิลาใกล้จะล่มสลาย มีคนรับใช้กลุ่มหนึ่งขอแยกตัว
จากเจ้าแล้วติดตามกองทัพใหญ่ไปยังทิศใต้ของเทือกเขาสิ้นวิถี"
"ก็พอจ�ำได้อยู"่ อกาธาถอดหมวกคลุมศีรษะทีเ่ ต็มไปด้วยหิมะแล้ว
สะบัดผมสีน�้ำเงินนุ่มสลวย "แต่เรื่องนี้ไม่มีอะไรส�ำคัญ ก็แค่อดีตเมื่อ
นานมาแล้ว"
ตอนทีเ่ ธอเผยใบหน้าออกมานัน้ เฟร์รานและเซอร์ชลิ ต์ตา่ งขนลุกซู่
ไปตามกัน ฝ่ายหลังถึงกับคุกเข่าหนึ่งข้างลงเบื้องหน้าเธอทันที "ท่านคือ
ท่านอกาธาจริงๆ ด้วย!"
"เจ้าคือ..." อกาธาขมวดคิ้ว
"ข้าคือทายาทของเคจ ท่านยังจ�ำชือ่ นีไ้ ด้หรือไม่" เซอร์ชลิ ต์เงยหน้าขึน้
ถามอย่างมีความหวัง
"เคจ...จ�ำได้สิ ชื่อนี้ข้าเป็นคนตั้งให้เอง" เธอยักไหล่ "ข้าเคยซื้อ
คนรับใช้มาสองคน คนหนึง่ ชือ่ คราฟต์ เป็นหัวหน้าองครักษ์ประจ�ำตระกูล
ส่วนอีกคนชือ่ เคจ เป็นพ่อบ้านประจ�ำตระกูล" พอพูดถึงตรงนีเ้ ธอก็ชะงักไป
เล็กน้อย "นั่นหมายความว่าเจ้าคือลูกหลานของพ่อบ้านที่แอบขโมย
หินเวทมนตร์และบันทึกการทดลองหนีไประหว่างทางคนนั้นน่ะหรือ"
"อะไรนะ นะ...หนีไปหรือ" เซอร์ชิลต์ตาโต "ไม่ใช่เช่นนั้น เขา..."
"ไปเสีย" อกาธาหน้าตึง "ข้าไม่อยากเห็นหน้าพวกเจ้าอีก"
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