
ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน



ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน



ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน



สัมผัสโลกเหนือจินตนาการ
ไปกับเอ็นเธอร์บุ๊คส์

ร่วมแบ่งปันเรื่องราวและความประทับใจ กับ เอ็นเธอร์บุ๊คส์ ได้ที่
www.facebook.com/enterbooks



ค�ำน�ำ

โดยปกติแล้วฤดูหนาวเป็นช่วงที่ทุกอย่างคล้ายจะหยุดน่ิง อากาศอัน

หนาวเย็นและขมุกขมัวชวนให้ผู้คนรู้สึกเซื่องซึมเกินกว่าจะออกมาท�ากิจกรรม

กลางแจ้ง พืชพรรณไม่แตกหน่อออกผล สัตว์บางประเภทต้องเข้าจ�าศีลและ

งดออกล่า

ทว่าฤดูหนาวของเกรย์คาสเซิลในปีนี้กลับครึกครื้นเป็นพิเศษ ทางด้าน

เมืองหลวง ทอว์ฟิคผู้ถูกบุกโจมตีจนเสียท้ังหน้าและโถงวังย่อมไม่ยอมอยู่เฉย 

ฝั่งศาสนจักรท่ีปักหลักทางตอนเหนือเองก็มีการปรับเปล่ียนผู้น�าคนใหม่ข้ึนมา

รับช่วงต่อ แต่คงไม่มีที่ใดเอิกเกริกเท่าเมืองชายแดนอีกแล้ว อย่างท่ีรู้กันดีว่า

เหล่าแม่มดจะตื่นรู ้และบรรลุนิติภาวะกันในช่วงฤดูหนาว แม้โรแลนด์จะ 

หาทางบรรเทาความรุนแรงเมื่อพลังตีกลับได้แล้ว แต่ก็ยังเกิดเหตุไม่คาดฝัน

ถึงขั้นสั่นสะเทือนไปท่ัวท้ังเมือง ซ�้ายังมีแม่มดที่พัฒนาพลังด้วยวิธีอัน 

น่าอัศจรรย์อีก ระหว่างนั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง คงต้องขอเชิญนักอ่านหลบร้อน

ไปสัมผัสความวุ่นวายในฤดูหนาวของเมืองชายแดนด้วยกันแล้ว

ส�านักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์



นิยายเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียน
ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคล สถานที่ หรือเหตุการณ์จริงใดๆ

เนื้อหามีประเด็นอ่อนไหวเกี่ยวกับความรุนแรง ฆาตกรรม 
โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน



ประวัตินักเขียน

เอ้อร์มู่ ชื่อจริงคือเฉิน รุ่ย เกิดเมื่อปี 1985 ที่มณฑลหูหนาน จบการศึกษา

จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา อาชีพหลักคือวิศวกรโยธา 

อาชพีรองคอืการเป็นนกัเขยีน เขาชืน่ชอบงานเขยีนประเภทวิทยาศาสตร์-แฟนตาซี  

และยังสนใจประวัติศาสตร์พัฒนาการด้านอุตสาหกรรมอีกด้วย

งานเขียนแรกสุดของเอ้อร์มู่เริ่มต้นขึ้นบนแพลตฟอร์มออนไลน์ JJWXC 

เมื่อปี 2005 แต่เรื่องแรกของเขาเนื้อหาค่อนข้างสั้น ต่อมาเขาได้เข้ามาเป็น 

นักเขียนนิยายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ในเครือ Yuewen Group ก่อนจะ 

เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศจีนในปี 2018 จึงถือได้ว่า 

เป็นผู้เชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณ์ในด้านการเขียนมาสิบกว่าปี

'ปล่อยแม่มดคนน้ันซะ' ผลงานจากปี 2016 ของเขา เหมาะสมอย่างย่ิง

กบัคณุลกัษณะส�าหรบังานเขยีนยคุใหม่ทีว่่า 'ยิง่ยาวยิง่สนกุ' และถงึแมจ้ะเป็น

เช่นนี้ เขาก็ยังคงไม่ทิ้งอาชีพเดิม

เอ้อร์มู ่ไม่ได้แยกตัวตนของการเป็นนักเขียนและวิศวกรออกจากกัน 

แต่อย่างใด ตรงกันข้ามเขากลับรู้สึกว่าเน้ือหาของการท�างานคือส่วนหนึ่งของ

ประสบการณ์ในชีวิตคนเรา และยังช่วยในเรื่องของจินตนาการและการเขียน

ได้อีกด้วย ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเขาจะใช้มันในการวางพล็อตเรื่องแบบละเอียด 

จากน้ันจึงค่อยเริ่มลงมือเขียน

เอ้อร์มู่



“...ทว่าทุกอย่างล้วนมีสองด้าน ดังเช่นดาบอันแหลมคมที่สามารถต้านทาน
สัตว์อสูรและสังหารผู้บริสุทธิ์ได้ ศาสนจักรใช้พลังของแม่มดท�าร้ายคนดีๆ 

ใครที่ไม่เชื่อฟงัค�าสอนของพวกเขาจะถูกมองว่าเป็นพวกนอกรีต 
ทั้งที่ความจริงแล้วบุคคลระดับสูงของศาสนจักรก�าลังวางแผนชั่ว

ที่ขัดต่อค�าสอนของตัวเองอย่างน่าละอาย พวกเขาไม่สนใจแม้กระทั่ง
สายตาของพระเจ้าที่พวกเขามักอ้างถึง!”
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ประโยคท่ีว่า 'เหลือเวลาไม่มากแล้ว' ท�าเอาโรแลนด์ตกใจไม่น้อย 

แต่เมื่อถามจนได้ค�าตอบชัดเจน เขาก็ถอนใจเบาๆ ว่า "เจ้าอย่าหยุดพูด

กลางคันสิ ข้าตกใจหมด"

"เจ้าคิดว่าเวลาห้าปีมันนานมากหรืออย่างไร" อกาธาขมวดคิ้ว 

"ตอนสงครามแห่งเจตจ�านงพระเจ้าครัง้ทีห่น่ึงและสองยงัใช้วิธีน้ีค�านวณ

ได้ก็จริง แต่ไม่รู้เพราะเหตุใดตอนน้ีเวลากลับกระชั้นขึ้นเสียอย่างนั้น  

มิหน�าซ�้า...ยังดูเหมือนจะย่ิงสั้นลงเรื่อยๆ"

"ก็ตอนแรกข้านึกว่าเจ้าจะสื่อว่าพระจันทร์แดงอาจโผล่มาใน 

ฤดูหนาวนี"้ โรแลนด์ยักไหล่ หากดูจากระดับความก้าวหน้าด้านการวิจยั 

และพัฒนาในตอนนีแ้ล้ว เขาน่าจะตดิอาวุธรุน่ใหม่ให้ทหารทัง้กองทัพได้ 

ภายในหน่ึงปี และตราบใดท่ีศัตรูไม่ได้หนังเหนียวจนฟันแทงไม่เข้า เขา

ก็ยังมีโอกาสคว้าชัยในสงครามครั้งน้ีอยู่ เรื่องเดียวท่ีต้องจัดการให้ดีคือ

สิ่งก่อสร้างภายในเมืองจะต้องเจริญถึงขั้นที่สามารถประคับประคอง

สงครามอันยาวนานได้ ที่ดิน ประชากร และทรัพยากรเองก็ต้องมี

คุณภาพสูงสุด อีกท้ังแผนการรบก็ต้องล�้าลึกแยบคาย เผ่ือว่าเกิด 

ตอนที่ 381 

ความมุ่งมั่นของอีฟลิน
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เพลี่ยงพล�้าในสงครามขึ้นมาจะได้ถอนทัพและรักษาก�าลังที่เหลือไว้ได้

ดังน้ันปัญหาใหญ่จึงไม่ได้อยู่ที่อาวุธ แต่อยู่ที่การสร้างเมือง

อุตสาหกรรมให้ได้สักสองถึงสามแห่งมากกว่า กองทัพจะได้มีก�าลังคน 

อาวุธ และอาหารไม่ขาดมือ หน่วยพลาธิการท่ีดีน�ามาซึ่งชัยชนะ และ

บุคลากรที่ดีก็น�ามาซึ่งหน่วยพลาธิการท่ีดี สรุปแล้วเขาพบว่าสิ่งที่ยัง

ขาดแคลนที่สุดก็คือคณะผู้บัญชาการ ผู ้ปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที ่

ที่พ่ึงพาได้ หากไม่มีบุคลากรเหล่านี้ ต่อให้รวมเกรย์คาสเซิลจนเป็น 

ปึกแผ่นได้ก็ไม่มีทางเปลี่ยนอาณาจักรให้เป็นจักรกลแห่งสงครามท่ี

สมบูรณ์แบบได้อยู่ด ีแถมดไีม่ดขีนุนางพวกนัน้ยังอาจจะขัดแข้งขดัขาเขา 

ด้วย

อาณาจักรที่มีศักยภาพทางสงครามก็คืออาณาจักรที่มีอัตรา 

การกระจายการศึกษาสูง ค�ากล่าวน้ีถูกต้องที่สุด

"อาวธุชนดินัน้เรยีกว่าอะไรหรอื" อกาธาพลนัเปลีย่นเรือ่ง "ข้าคุน้ว่า 

เจ้าเรียกมันด้วยชื่อปืนใหญ่ขนาดหน่ึงร้อยห้าสิบสองมิลลิเมตร..."

"ปืนป้อม" โรแลนด์เสริม "แล้วต่อไปก็จะมีปืนเรือด้วย"

"หากเจ้าสามารถติดต้ังอาวุธชนิดน้ีได้ตลอดแนวก�าแพงเมือง 

ก่อนพระจันทร์แดงปรากฏ เจ้าก็อาจจะต้านทานปีศาจได้ เห็นเคโม 

บอกว่าของท่ีข้าท�าในห้องปฏิบัติการคือส่วนประกอบหนึ่งของปืนใหญ่

ใช่หรือไม่" อกาธาคล้ายกับตัดสินใจแน่วแน่แล้ว "ข้าจะช่วยเจ้าผลิต

ออกซิเจนและไนโตรเจนอย่างสุดความสามารถ ขอเพียงเจ้า..."

"วางใจเถอะ" เขาปลอบ "พวกเราจะต้องชนะปีศาจได้แน่นอน"

"วันนี้พอแค่นี้หรือ" อีฟลินจิ้มเหล้าในไหมาแตะล้ิน ดูเหมือน

รสชาติเผ็ดร้อนจะเข้มข้นข้ึนอีกระดับ หากดูจากค�าสั่งของเจ้าชายแล้ว 

ย่ิงเหล้าขาวเข้มข้นเท่าไรก็ย่ิงดีเท่านั้น หรือจะให้ดีท่ีสุดก็ต้องไม่มีน�้า
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ผสมอยู่เลย เหล้าทกุหยดต้องให้รสหอมเข้มข้นทกุอณ.ู..เธอคดิว่าเหล้าขาว 

ท่ีเธอเสกเข้าใกล้เงื่อนไขของเจ้าชายมากขึ้นทุกที ทว่าก็ย่ิงห่างไกลจาก

ค�าว่า 'อร่อย' มากข้ึนทุกวันด้วย

"พอแค่น้ีล่ะ ล�าบากเจ้าแล้ว" ผู้คุมโรงผลิตเหล้าแปะหมายเลข 

ลงบนไหแล้วพยักหน้าให้เธอ "ฝากทักทายเจ้าชายแทนข้าด้วย"

"เหล้าพวกนี้...ขายออกจริงๆ หรือ" อีฟลินถามอย่างสงสัย จาก

ประสบการณ์ท่ีเคยเปิดร้านเหล้ามา เธอคิดว่าไม่น่ามีใครรับรสชาติที่

เผ็ดร้อนถึงเพียงนี้ได้

"ข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกัน" อีกฝ่ายหัวเราะ "แต่เห็นมีคนมาขนเหล้า

พวกนี้ไปเป็นช่วงๆ ข้าว่าก็คงมีคนชอบเหมือนกันน่ันล่ะ"

อีฟลินรู้สึกโล่งอก หากไม่มีคนดื่มเหล้าชนิดนี้ กิจการของเจ้าชาย

ก็จะล้มเหลว ส่วนเธอก็ย่อมกลายเป็นคนไร้ประโยชน์ไปด้วย...โชคดีที่

ไม่ใช่อย่างทีเ่ธอคดิ เจ้าชายสมกับเป็นชนชัน้สงูจรงิๆ เขารูค้วามชืน่ชอบ

ของขุนนางดีกว่าใคร เธอฉีกย้ิมว่า "เช่นนั้นข้าไปก่อนนะ"

พอออกจากโรงผลติเหล้ามาแล้ว อฟีลนิก็เดนิผ่านถนนทีเ่หนบ็หนาว 

กลบัมายังปราสาท อากาศภายในและภายนอกต่างกันราวกับอยู่คนละโลก  

กระแสความอบอุ่นเข้าโอบล้อมตัวเธอในทันที อีฟลินสูดหายใจพลาง

ถอดเสื้อนอกออกเพ่ือให้ไออุ่นสัมผัสร่างกายมากข้ึน

หากเป็นเมือ่ก่อนเธอคงไม่มทีางจนิตนาการภาพชวีติทีส่ะดวกสบาย 

เช่นนีอ้อกแน่นอน เพราะทกุครัง้ท่ีฤดูหนาวมาเยือน เธอและคนในครอบครวั 

จะต้องน่ังเบียดกันหน้ากระถางไฟ หรือไม่ก็ขดตัวอยู่ใต้ผ้าห่มเสมอ 

ความเป็นอยู่ในปราสาทไม่ต่างจากดินแดนพระเจ้าที่ศาสนจักรบอกว่า

อบอุ่นตลอดปีเลย นอกจากนี้เจ้าชายยังจะติดตั้งระบบท�าความร้อนใน

เขตที่อยู่อาศัยเพ่ือช่วยไล่ความหนาวในช่วงเดือนแห่งปีศาจด้วย เธอ

ไม่รู ้ว่ามีสาวกเดินทางไปถึงดินแดนพระเจ้าแล้วก่ีคน แต่ในสถานท่ี 
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แห่งน้ีเหล่าแม่มดผู้ถูกเรียกว่าสมุนปีศาจและคนธรรมดาได้สัมผัส

ประสบการณ์นี้ไปก่อนแล้ว หากคนพวกน้ันรู้เข้าคงอิจฉาจนตาร้อนเลย

กระมัง

ไม่มีอะไรที่เจ้าชายท�าไม่ได้จริงๆ

ขณะที่เธอเดินผ่านโถงใหญ่ แอนเดรีย แอชเชส และซาวีก�าลัง 

นั่งเล่นไพ่กันอยู่

"คู่แปด!"

"ผ่าน"

"คู่สอง! ข้าชนะ" แอนเดรียย้ิมอย่างภูมิใจ "แอชเชสเหลือไพ่เยอะ

ที่สุดหกใบ ส่งใบยืมไอศกรีมมาให้ข้าเสียดีๆ!" จากน้ันก็หันไปโบกมือ

ให้อีฟลินว่า "น่ี มาเล่นด้วยกันหรือไม่"

อีฟลินถามอย่างสงสัย "ใบยืมไอศกรีมคืออะไร"

"ก็ของเดมิพันน่ะส"ิ อีกฝ่ายแบมอื "คนท่ีเสยีใบยืมมากทีส่ดุจะต้อง

ให้ขนมปังไอศกรีมครั้งต่อไปแก่ผู้ชนะ ว่าอย่างไร อยากลองหน่อย 

หรือไม่"

อฟีลนิลงัเล น่ีเป็นโอกาสอันดท่ีีจะได้ใกล้ชดิกับแม่มดสายต่อสูแ้ล้ว  

ตอนอยู่ที่เกาะสลีปปิ้ง ทั้งแอนเดรียและแอชเชสต่างก็เป็นบุคคลส�าคัญ

รองจากเจ้าหญิงทิลลี ขนาดแค่จะพบหน้าก็ยังยากเหลือใจ จะหวัง 

ให้อกีฝ่ายชวนร่วมกิจกรรมเช่นน้ีย่ิงเป็นไปไม่ได้ใหญ่ นอกจากน้ีไพ่พิชติ

แลนด์ลอร์ดก็สนุกมากจรงิๆ ถึงกฎจะไม่ซบัซ้อน แต่สามารถพลกิแพลงได้ 

มากมาย ทัง้ยังต้องอาศัยความร่วมมอืระหว่างผูเ้ล่นด้วย เป็นเกมท่ีให้เล่น 

ทั้งวันก็ยังได้ แต่ว่า...

"เอ่อ แต่อกีไม่นานก็ต้องสอบปลายภาคแล้ว พวกเจ้าไม่อ่านหนงัสอื 

กันหรือ"

"เจ้าหมายถึงการทดสอบเนื้อหาที่เรียนตอนเย็นนั่นน่ะหรือ"  
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แอนเดรียเบะปาก "ง่ายจะตายไป ไม่ต้องอ่านก็ตอบได้"

สองคนท่ีเหลือก็พยักหน้าเห็นด้วย

จริงสิ...แอนเดรียเป็นชนชั้นสูง แต่ไหนแต่ไรมาก็มีความรู้สูงกว่า

คนทั่วไปอยู่แล้ว ส่วนแอชเชสกับซาวีนั้นอ่านออกเขียนได้มาตั้งแต่แรก 

ดูท่าแล้วเธอคงเป็นคนที่ไม่ได้เรื่องท่ีสุดจริงๆ

"ข้า...ไม่เล่นดีกว่า" เธอลังเลสักครู่ก่อนจะตอบออกไป "พวกเจ้า

เล่นกันต่อเถอะ ข้าขอกลับไปอ่านหนังสือที่ห้องก่อน"

อีฟลินทิ้งแม่มดทั้งสามไว้กับความประหลาดใจแล้วเดินเร็วๆ  

กลับไปยังหอพักแม่มด พอเปิดประตูออกเธอก็เห็นแคนเดิลก�าลังนั่งท�า

โจทย์คณิตศาสตร์ท้ายบทเรียนอยู่หน้าโต๊ะ

"กลับมาแล้วหรือ"

"อืม" พอเห็นว่าแคนเดิลก�าลังก้มหน้าก้มตาทบทวนบทเรียน  

เธอก็รู้สึกสบายใจขึ้นมาไม่น้อย "อ่านหนังสือเป็นอย่างไรบ้าง"

"ก็ไม่เลวนะ แต่ธรรมชาติวิทยากับโจทย์เลขเข้าใจยากนิดหน่อย" 

แคนเดิลย้ิม "แล้วเจ้าเล่า"

"ข้าก็เหมือนกัน" อีฟลินพยักหน้า "พวกเรารวบรวมจุดที่ไม่เข้าใจ

ไว้แล้วเอาไปถามพ่ีอันนาตอนกลางคืนกันเถอะ"

"เอาสิ"

อาจารย์บุ ๊กบอกว่าหนังสือพวกน้ีเจ้าชายเป็นคนเขียนข้ึนเอง 

เนื้อหาด้านในก็เป็นส่วนหนึ่งจากความรู ้ในสมองเจ้าชาย หากเธอ

สามารถเข้าใจเน้ือหาก็เท่ากับว่าได้ครอบครองความเก่งกาจบางส่วน

ของเจ้าชายแล้วใช่หรือไม่ อีฟลินคิดในใจ ความรู้พวกน้ีสามารถพัฒนา

ได้ด้วยความขยัน ไม่เหมือนพลังวิเศษท่ีถูกก�าหนดไว้ตั้งแต่แรก ต่อให้

อีกหน่อยพวกขุนนางไม่ชอบดื่มเหล้าขาวรสร้อนแรงแล้ว เธอก็ยังผันตัว

ไปเป็นอาจารย์ได้ ไม่ต้องกลายเป็นคนไร้ประโยชน์อย่างสิ้นเชิง ดังนั้น
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เธอจึงเปิดหนังสือทบทวนสูตรค�านวณและค�าศัพท์อันซับซ้อนทุกคร้ัง 

ทีม่โีอกาส ห้องของอนันา บุก๊ และเวนดีก็้กลายเป็นทีท่ีเ่ธอไปเย่ียมเยือน

บ่อยท่ีสุด

คร้ังก่อนสอบได้คะแนนรัง้ท้าย แต่ครัง้นีเ้ธอจะไม่ยอมให้เป็นเช่นน้ัน 

เด็ดขาด

เช่นนั้นก็เริ่มจากเป้าหมายเล็กๆ ก่อนแล้วกัน เอาแค่ชนะเมซีได้

ก็พอ! เธอบอกตัวเอง
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วันสอบปลายภาคมาถึงอย่างรวดเร็ว

เหล่าแม่มดน่ังเรียบร้อยอยู่ในโถงใหญ่เพ่ือรอให้อาจารย์บุ๊กแจก

ข้อสอบ

แอนเดรียใช้มีดเล็กๆ ตะไบเล็บด้วยท่วงท่าสง่างาม ทว่าใจกลับ

ลอยไปถึงอาหารเย็นเรยีบร้อยแล้ว...เจ้าชายโรแลนด์บอกว่าพอสอบเสรจ็ 

จะถือว่าพวกเธอเรียนจบไปหนึ่งภาคเรียน และทุกคนก็จะได้รับขนมปัง

ไอศกรีมเป็นรางวัล

ซึ่งส�าหรับเธอแล้ว นั่นหมายความว่าจะได้กินขนมปังไอศกรีม

มากกว่าหน่ึงชิ้นแน่นอน

ระยะน้ีเธอเล่นไพ่กับแอชเชสและซาวีทกุคร้ังท่ีมโีอกาส การละเล่น 

ที่ต้องอาศัยทั้งการวางแผนและทักษะเช่นนี้ไม่ต่างจากหมากกระดาน

ทีเ่คยไดร้บัความนิยมในหมูช่นชั้นสงูมากนัก สว่นส�าคญัคือการส่งเสรมิ

จุดแข็งกลบจุดอ่อนและวางกลยุทธ์ก่อนการเคลื่อนไหว หากเป็นเรื่องนี ้

แล้วเธอมั่นใจว่าตัวเองไม่เป็นรองเจ้าหญิงทิลลีแน่นอน ไม่ต้องพูดถึง

แอชเชสเลย ซึ่งทุกอย่างก็เป็นไปตามท่ีคาดไว้จริงๆ ตอนนี้เธอมีใบยืม

ตอนที่ 382 

สอบปลายภาค
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ขนมปังไอศกรีมในมือถึงหกใบ สี่ใบจากแอชเชสและสองใบจากซาวี 

หรือพูดอีกอย่างก็คือหากถึงเวลาท่ีเจ้าชายแจกขนมหวานแสนอร่อย

ชนิดนี้เมื่อไร ทั้งสองคนก็ต้องส่งส่วนของตัวเองมาให้เธอ

วันนี้เป็นวันเก็บเก่ียวความสุขโดยแท้ ตอนเย็นจะมีขนมปัง

ไอศกรมีมาวางอยู่ตรงหน้าถึงสามชิน้ทีเดยีว เธอจะกินให้หน�าใจไปเลย!

ส่วนเรื่องการสอบน้ัน แอนเดรียย่อมมั่นใจเต็มร้อย

หลังจากที่รู ้ว่ามีการสอบ เธอก็ไปถามซิลเวียจนรู ้ว่าการสอบ 

เป็นอย่างไร พอลองท�าโจทย์หวัข้อต่างๆ ด้วยตวัเองก็พบว่าข้อสอบแนวน้ี 

ง่ายเสียยิ่งกว่าพลิกฝ่ามือ ดูๆ ไปก็ไม่ต่างจากความรู ้พ้ืนฐานของ 

พวกขุนนางสักเท่าไร ส่วนใหญ่เน้นไปที่การอ่านเขียนเสียมากกว่า ส่วน

ส่ิงท่ีเรยีกว่าการค�านวณน้ันก็แค่การคดิก�าไรขาดทุนอย่างง่าย ยังห่างไกล 

จากการท�าบัญชีมากนัก ย่ิงเป็นบัญชีประจ�าตระกูลด้วยแล้วย่ิง 

เทียบไม่ติด ทุกคนในตระกูลต่างรู้ความสามารถในด้านน้ีของเธอดี  

แอนเดรียตรวจสอบบัญชีได้ตั้งแต่อายุสิบห้าปีด้วยซ�้า

ไม่ว่าท�าอะไรก็ต้องท�าให้ดีท่ีสุด น่ีล่ะคุณสมบัติของชนชั้นสูง

ข้อสอบถูกแจกอย่างรวดเร็ว

แอนเดรียรีบกวาดตาดูหัวข้อทั้งหมด ข้อสอบสามแผ่นนั้นแบ่ง

เป็นการทดสอบด้านภาษา การค�านวณขั้นพ้ืนฐาน และธรรมชาติวิทยา

ข้ันต้น

เย่ียม หัวข้อเหมือนครั้งก่อนจริงด้วย

เธอยกมุมปากอย่างกระหย่ิมใจ ก่อนจะคลี่ข้อสอบภาษาแล้ว 

ตวัดพู่กันลงบนกระดาษทันที

เธอตอบค�าถามทกุข้อเสรจ็ภายในเวลาเพียงสบิห้านาที แม้ค�าศัพท์ 

รอบนี้จะกว้างกว่ารอบท่ีแล้ว ซ�้ายังมีวิธีทดสอบพิลึกๆ อย่างการ 'อ่าน

จับใจความ' และ 'เติมค�าในช่องว่าง' เพิ่มมาด้วย แต่นั่นก็ไม่ได้ยาก 
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เกินความสามารถของเธอ แค่ให้อ่านเน้ือหาแล้วตอบค�าถามกับ 

เติมประโยคเท่านั้น ไม่รู้จะท�าให้ซับซ้อนไปด้วยเหตุใด

จากน้ันเป็นข้อสอบค�านวณข้ันพ้ืนฐาน

ส่วนแรกยังเป็นการค�านวณก�าไรขาดทนุอย่างง่ายอยู่ แต่หลงัจาก

ท�าข้อสอบไปได้สักครู่ ความเร็วของแอนเดรียก็ค่อยๆ ลดลง

นี่มันอะไรกัน ให้เขียนสมการอธิบายเส้นตรงที่ตัดกันสองเส้น 

กับจุดสองสามจุดด้านบนหรือ

เธอนกึเครยีดขึน้มาทันที ความรูส้กึตอนทีอ่่าน 'ทฤษฎีวิทยาศาสตร์ 

ธรรมชาติขั้นพ้ืนฐาน' ผุดขึ้นมาอีกครั้ง ท้ังๆ ที่อ่านออกทุกค�า แต่เหตุใด

พอเอามารวมกันแล้วเธอไม่เข้าใจความหมายของมันแม้แต่น้อย

โจทย์ข้อต่อมาก็เป็นเช่นน้ีเหมือนกัน

แอนเดรียรู้สึกถึงเหงื่อท่ีผุดออกมาจากหน้าผาก

เธอสูดหายใจลึกแล้วกลั้นเอาไว้ ก่อนจะหันไปมองไนติงเกลท่ี 

น่ังแถวหลังช้าๆ...ในฐานะท่ีเป็นชนชั้นสูงเหมือนกัน อีกฝ่ายคงยอม

บอกใบ้เธอบ้างกระมัง

แต่สีหน้าท่ีเห็นท�าให้เธอถึงกับใจฝ่อ

ไนตงิเกลก�าลงัมองข้อสอบตาลอย พู่กันขนห่านยังถูกคาบอยู่คาปาก  

สายตาจับจ้องท่ีเดิมอยู่เป็นนาน

หรือว่าโจทย์พวกนี้จะยากเกินไปจริงๆ

เจ้าหญิงทิลลีไม่ได้ร่วมสอบด้วย สุดยอดอัจฉริยะในต�านานอย่าง

อนันาก็ไม่รูห้ายตัวไปทีใ่ด ส่วนคนท่ีน่ังรอบๆ ก็ยังท�าข้อสอบหน้าแรกอยู่  

เธอพ่ึงใครไม่ได้สักคน

ผ่านไปประมาณสิบห้านาที ทุกคนถึงเริ่มพลิกมาท�าข้อสอบ 

แผ่นที่สอง แต่ถึงกระนั้นพู่กันในมือก็ยังขยับไหวไม่หยุด แม้แต่เมซีก็ 

ก้มหน้าก้มตาเขียนยิกๆ...สวรรค์ ขนาดท่าจับพู่กันดูทุลักทุเลราวกับ 
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ใช้กรงเล็บก�าพู่กันออกอย่างนั้น นางยังอุตส่าห์เขียนค�าตอบได้อีกหรือ

ในทีส่ดุแอนเดรยีก็ทนไม่ไหวจงึแสร้งว่าท�าข้อสอบค�านวณเสร็จแล้ว 

และเปิดไปยังข้อสอบธรรมชาติวิทยาซึ่งอยู่หน้าสุดท้าย

ทว่าหากเทียบกับค�าถามง่ายๆ เมื่อครั้งก่อน ข้อสอบนี้กลับมี

ตัวเลขและสัญลักษณ์ท่ีเธอไม่เข้าใจเพ่ิมเข้ามาอีกมาก ช้าก่อน...วิชาน้ี

ก็ต้องค�านวณด้วยหรือ

เธอพลันรู้สึกว่าอะไรๆ ก็ผิดจากท่ีคิดไปเสียหมด

เรื่องน่ายินดีเพียงหน่ึงเดียวคือแอชเชสหยุดเขียนไปนานแล้ว  

เห็นได้ชัดว่าตอบค�าถามพวกนี้ไม่ได้เช่นกัน

แต่ว่า...ให้ตายเถอะ เธอคิดอย่างเจ็บใจ การเอาชนะคนโง่ท่ีไม่มี

รอยหยักสมองได้มันน่าภูมิใจตรงท่ีใดกัน

ขณะท่ีเธอก�าลังร้อนใจ บุ๊กก็ประกาศหมดเวลา แอนเดรียทิ้งตัว

พิงพนักเก้าอี้พลางมองข้อสอบตรงหน้าถูกเก็บไป อยู่ๆ ก็รู้สึกว่าขนมปัง

ไอศกรีมสามชิ้นที่ก�าลังจะได้กินไม่อร่อยอย่างท่ีคิดไว้เสียแล้ว

"ฝ่าบาท ข้อสอบทั้งหมดเพคะ" บุ๊กวางกระดาษหน่ึงปึกลงบน 

โต๊ะท�างานของเจ้าชาย "ฝ่าบาทจะทรงตรวจข้อสอบเองจริงหรือเพคะ"

"จริงสิ" โรแลนด์ย้ิม "บางครั้งการอ่านข้อสอบก็เป็นความสุข 

อย่างหน่ึง"

ไม่ว่าจะเป็นการได้เห็นค�าตอบประหลาดๆ หรือการได้สัมผัส

ความทรมานที่แทรกอยู่ในค�าตอบของผู้เข้าสอบ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็น

ความบันเทิงยามว่างทั้งน้ัน

"ให้หม่อมฉันช่วยฝ่าบาทรวมคะแนนดีหรือไม่เพคะ"

"เช่นน้ันก็รบกวนเจ้าด้วย" เขาพยักหน้าก่อนจะตะโกนเสียงดัง 

ฟังชัด "ไนติงเกล ห้ามแอบดูนะ"
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"รู้แล้วเพคะ" ไนติงเกลปรากฏตัวบนเก้าอี้ยาวก่อนจะเบ้ปากว่า 

"เหตุใดอันนาจึงไม่ต้องสอบเพคะ ไหนๆ ก็จบภาคเรียนทั้งที สมาชิกใน

สโมสรแม่มดทุกคนก็ต้องเข้าสอบสิ"

โรแลนด์อดข�าไม่ได้ "น่ันเพราะอันนาเป็นคนช่วยบุ๊กออกข้อสอบ

พวกนี้น่ะสิ"

เธอเงียบไปทันที ผ่านไปครู่ใหญ่จึงถามต่อ "แล้วพระขนิษฐาของ

ฝ่าบาทล่ะเพคะ"

"ทิลลีน่ะหรือ...นางเป็นคนตรวจความถูกต้องของข้อสอบน่ะ นาง

ท�าข้อสอบไปแล้วรอบหน่ึง เผื่อว่าเจอข้อผิดพลาดอะไรจะได้แก้ไขทัน" 

เจ้าชายแบมือว่า "แล้วอีกอย่างนะ นางได้คะแนนเต็มด้วย"

ร่างของไนติงเกลดูอ่อนแรงลงทันตา

โรแลนด์ส่ายหน้าอย่างระอาก่อนจะเริ่มตรวจข้อสอบ

เขาบิดข้ีเกียจหลังจากรวมคะแนนทั้งหมดเสร็จแล้ว หากดูจาก 

ผลการสอบปลายภาคครั้งนี้ พวกแม่มดจากเกาะสลีปปิ้งก็ก้าวหน้าขึ้น

ไม่น้อย แคนเดลิ อีฟลนิ และซลิเวียท่ีอยู่เมอืงชายแดนต่อล้วนผ่านเกณฑ์ 

ทั้งหมด ในบรรดาสามคนน้ี อีฟลินท�าคะแนนเพ่ิมจากเดิมมากที่สุด  

จากท่ีเคยได้เพียงห้าคะแนนก็กระโดดมาเป็นหกสบิสองคะแนน แม้จะยัง 

ต�า่สดุในบรรดาคนท้ังสาม แต่เห็นได้ชดัว่าเธอทุ่มเทความพยายามลงไป 

ไม่น้อย

ส่วนแม่มดสายต่อสู้ที่เพ่ิงมาใหม่สามคนนั้นคะแนนต�่ากว่าใคร 

พวกเธอได้ไม่เกินห้าสิบเลยสักคน คงเพราะระยะเวลาเรียนค่อนข้างส้ัน

และคะแนนส่วนภาษาก็มสีดัส่วนน้อยด้วย หากผลสอบจะออกมาไม่ดนัีก 

ก็พอเข้าใจได้

แต่ท่ีแย่ท่ีสุดคือไนติงเกล ทั้งที่เรียนมาพร้อมทุกคนแท้ๆ แต่
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คะแนนสอบสามส่วนรวมกันแล้วยังต�่ากว่าคะแนนสอบครั้งก่อนอีก  

โรแลนด์เหน็แล้วไม่รูจ้ะหัวเราะหรอืร้องไห้ด ีบางทีการเรียนหนังสือก็ต้อง 

อาศัยพรสวรรค์เหมือนกันกระมัง เรื่องพวกนี้คงบังคับกันไม่ได้จริงๆ

และยังมีคนที่ท�าให้เขารู้สึกประหลาดใจ นั่นก็คือเมซี

เธอตอบข้อสอบค�านวณและธรรมชาตวิทิยาถูกอยู่ไม่ก่ีข้อ มหิน�าซ�า้ 

สูตรที่ใช้ก็ผิดไปไกล แต่ส่วนที่เป็นปรนัยกับเลือกถูกผิดกลับตอบถูกถึง

ร้อยละเก้าสิบ รวมคะแนนออกมาได้สูงถึงหกสิบสามคะแนน ช่าง 

น่าเหลือเชื่อจริงๆ

นางท�าได้อย่างไรกัน

โรแลนด์พยายามคิดแต่ก็ไม่ได้ค�าตอบ
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ณ หอคอยสวรรค์ มหาวิหารเฮอร์มีส

เมนเพ่ิงได้รับต�าแหน่งพระสันตะปาปาองค์ใหม่ได้ไม่นาน ขณะน้ี

เขาก�าลังนั่งฟังรายงานจากสามอัครมุขนายกในห้องลับอย่างสงบ

นอกจากอัครมุขนายกชราอย่างเทรวอนแล้วยังมีธอร์ลีย์ ดาห์ล 

และเอล อคัรมขุนายกใหม่สองคนซึง่คัดเลอืกมาจากกองก�าลงัพิพากษา

และคณะผู้พิพากษา คนแรกเป็นหัวหน้ากองก�าลังพิพากษาผู้กล้าหาญ

และเชี่ยวชาญการสงคราม สั่งสมชื่อเสียงจากต�าแหน่งในกองทัพ 

มานานถึงย่ีสิบห้าปี ส่วนคนหลังเป็นผู ้ช่วยของเฮเธอร์ ก่อนมารับ

ต�าแหน่งนี้ก็เป็นที่ไว้วางใจของทุกคนอยู่แล้ว

"ภารกิจรับเด็กก�าพร้าจากอีเทอร์นัลวินเตอร์ในฤดูหนาวนี้เป็นไป

อย่างราบรื่น ขุนนางในเมืองใหญ่ล้วนยอมสวามิภักดิ์ต่อศาสนจักร  

ตอนน้ีจ�านวนคนที่ส่งไปยังเมืองศักดิ์สิทธ์ิเก่าสูงกว่าที่ประมาณการไว้

ถึงสามเท่า" เทรวอนพูดอย่างประทับใจ "นี่เป็นข่าวดีเพียงข่าวเดียว 

ในระยะน้ี"

นีล่่ะพวกขนุนาง พอเหน็สถานการณ์ไม่สูด้ก็ีสามารถทรยศนายเก่า 

ตอนที่ 383 

แว้งกัด
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ได้อย่างง่ายดาย เมนพยักหน้า "นี่เพ่ิงปีแรกเท่านั้น ต่อไปพวกเราจะ

รวบรวมคนได้มากกว่านี้อีก...หากยึดแผ่นดินทั้งหมดได้เมื่อไร ใช้เวลา

แค่ปีเดียวก็คงเกณฑ์คนได้มากพอให้ตั้งเมืองใหม่แล้ว"

"ข้าก็หวังว่าจะเป็นเช่นน้ัน" ชายชราถอนหายใจ "นับตัง้แต่หิมะตก 

มาจนถึงตอนน้ี พวกเราถูกสัตว์อสูรบุกหนักๆ มาแล้วก่ีครั้ง"

"หกครั้ง" ธอร์ลีย์ตอบ

"หกครัง้...ทหารพิพากษาทีแ่นวป้องกันตายไปร้อยกว่านาย" น�า้เสียง 

ของเทรวอนเคร่งเครยีดกว่าเก่า "นกัรบลงทณัฑ์แห่งพระเจ้าตายไปสบิคน  

พอถึงปีหน้าพวกสัตว์อสูรก็จะย่ิงบุกหนักกว่าเดิม"

"แต่ก็ถือว่าสบายกว่าการท�าสงครามกับปีศาจแล้วล่ะ" เอลแบมอืว่า  

"แม้ข้าจะไม่เคยเห็นกับตาว่าปีศาจแข็งแกร่งเพียงใด แต่คมัภร์ีศกัดิส์ทิธ์ิ

บรรยายไว้ทรงพลงัทเีดียว พวกเราจ�าเป็นต้องอยู่รกัษาเมอืงนีจ้รงิๆ หรอื"

"เจ้าพูดเช่นน้ีหมายความว่าอย่างไร!" ธอร์ลีย์ขมวดคิ้ว "พระเจ้า

ทรงชี้ทางและประทานพลังให้พวกเราแล้ว แต่เจ้าซึ่งเป็นสาวกกลับ 

ไม่ศรัทธา มิหน�าซ�้ายังคิดจะหันหลังหนีอีก"

"ไม่ต้องทะเลาะกันแล้ว" เมนเคาะคทา เอลท�างานกับเฮเธอร์มา

สิบกว่าปีจึงติดนิสัยปากเปราะของเธอมาด้วย เขาเห็นสองคนนี้แล้ว 

อดนึกถงึคู่ปรบัตลอดกาลอย่างเทรวอนและเฮเธอร์ไม่ได้ พอเหลอืบไปมอง 

อัครมุขนายกชราก็พบว่าอีกฝ่ายก�าลังมองมาคล้ายกับว่าคิดเหมือนกัน 

"จุดประสงค์ของพวกเราคือการสืบทอดเผ่าพันธุ์มนุษย์ และวิธีเดียวท่ี

ช่วยให้บรรลุผลคือการเข้าห�้าหั่นกับศัตรู"

"พวกเราเข้าใจแล้ว พระสันตะปาปา" คนทั้งสองค้อมศีรษะลง

อย่างนอบน้อม

ทว่าเมนเองก็ไม่แน่ใจว่าการอยู่รักษาเฮอร์มีสจะสามารถเอาชนะ

ปีศาจได้จริงหรือไม่
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พอนึกถึงค�าสัง่เสยีของอะพอลเลอนั เขาก็รูสึ้กถึงภาระอนัหนกัหน่วง

อสุรกายนรกปรากฏตัวขึ้นแล้ว อีกห้าปีให้หลังพวกปีศาจก็จะ 

ยกทัพใหญ่มาโจมตี เขาจะต้องเผชิญหน้ากับสงครามแห่งเจตจ�านง

พระเจ้าในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ ไม่สามารถปัดความรับผิดชอบให ้

พระสันตะปาปาองค์ต่อไปได้เหมือนอะพอลเลอัน พอคิดถึงเรื่องนี้ทีไร 

เขาก็กังวลใจจนไม่เป็นอันกินอันนอนทุกที

อันที่จริงเขาเตรียมทางหนีทีไล่ไว้แล้วเหมือนกัน หลังจากเข้ายึด

กองเรอืแบลก็เซลส์ของการ์เซยี เขาไม่ได้สัง่เผาเรอืหรอืแขวนคอผูท้รยศ

ต่อหน้าสาธารณะ แต่สัง่ให้เก็บเอาไว้ท้ังหมด นอกจากพวกหวัหน้าเพียง

ไม่ก่ีคนและแพะรับบาปกลุ่มใหญ่ที่หามาจากเขตเสื่อมโทรม เวลานี้

เหล่าลูกเรือก็อยู่ใต้การควบคุมของคนสนิทท่ีเขาวางตัวไว้ในท่าเรือ 

อีเทอร์นัลวินเตอร์ทั้งสิ้น

หากแนวป้องกันต้านรับไว้ไม่อยู่ ฟยอร์ดก็จะเป็นสถานที่หลบภัย

แห่งสุดท้ายของเขา...แม้ว่าการถอยไปยังหมู่เกาะจะไม่ต่างจากการ 

ยืดเวลาตาย ซ�้ายังตัดหนทางในการฟื้นฟูศาสนจักร แต่อย่างน้อยเขาก็

ยังมีโอกาสใช้ชีวิตที่เหลืออยู่

อย่างไรเสยีมนุษย์ก็เคยทุม่สดุตวัเพ่ือสูกั้บปีศาจมาแล้วถึงสองคร้ัง  

แต่ก็ไม่เคยเอาชนะได้เลยไม่ใช่หรือ

ส่วนเน้ือหาการประชุมเรื่องทิศทางการพัฒนาของศาสนจักรและ

การปกครองวูล์ฟฮาร์ตในตอนท้ายน้ัน เมนเพียงฟังหูซ้ายทะลุหูขวา  

รอให้คนทั้งสามถกเถียงกันเสร็จแล้วค่อยตอบอย่างใจลอยว่า "ท�าตาม

ที่พวกเจ้าว่ามาแล้วกัน วันนี้พอแค่น้ีก่อน"

"รับทราบ พระสันตะปาปา" อัครมุขนายกท้ังสามต่างลุกขึ้น

ท�าความเคารพ

เมนออกจากห้องลับแล้วตรงไปยังเขตลับพร้อมกับองครักษ์
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ตามก�าหนดการวันนี้มีพิธีเปลี่ยนร่างทหารพิพากษาเป็นนักรบ 

ลงทณัฑ์แห่งพระเจ้า นีต่่างหากเรือ่งส�าคัญทีเ่ขาต้องสนใจ ไม่ว่าสดุท้าย

จะตัดสินใจสู้ต่อหรือล้มเลิกความตั้งใจ นักรบท่ีแกร่งกล้าพวกนี้ย่อม

เป็นก�าลังหลักในภารกิจของเขา

แต่ก่อนทีว่นันัน้จะมาถงึ เขามเีรือ่งยุง่ยากต้องจดัการอยูเ่รือ่งหนึง่

เมนเดินขึน้บนัไดหนิไปยังเขตลบัแล้วเลีย้วเข้าทางเดนิซึง่เตม็ไปด้วย 

ห้องขังในส่วนกลางสภา ครั้งล่าสุดนั้นเขามาเยือนเพ่ือก�าจัดพระราชา

วิมเบิลดันท่ีสามแห่งเกรย์คาสเซิล

บริเวณทางเดินยังคงวังเวงเช่นเคย คบไฟยางสนที่ลุกไหม้อยู ่

สองข้างทางก�าลังเปล่งแสงนวลตา ปลายทางมืดมิดดูราวกับประตู 

สู่หุบเหวที่ลึกจนไม่เห็นก้น คนจ�านวนมากท่ีถูกขังในนี้จะไม่มีโอกาส 

ได้ก้าวออกไปจนถึงวันตาย

เมนเดินมาถึงห้องขังหมายเลขแปดสิบห้าแล้วจึงส่งสัญญาณให้

องครักษ์เปิดประตู

ประตูไม้บานหนาส่งเสียงเอ๊ียดอ๊าดแสบแก้วหู เสียงร้องไห้

โหยหวนจากห้องขังอื่นๆ พลันดังระงม ทว่าพอประตูปิดลงอีกครั้ง  

เสียงกรีดร้องท้ังหมดก็ถูกก้ันไว้ด้านนอก บรรยากาศกลับมาเงียบสงัด

เหมือนเดิม

เขามองผ่านลูกกรงไปยังร่างของซีโร่

ผูบ้รสิทุธ์ิก�าลงัหนัหลงัให้เขา ร่างกายท่อนบนเปลอืยเปล่า มอืทัง้สอง 

ถูกตรงึไว้กบัคานเหลก็เหนอืศีรษะจนต้องเขย่งเพ่ือให้ปลายเท้าแตะถึงพ้ืน  

แผ่นหลงัขาวผ่องมรีอยแส้สแีดงสดหลายสบิรอย เลอืดทีร่นิไหลแห้งกรงั

ไปหมดแล้ว

"แส้ของคณะผู้พิพากษามีรสชาติอย่างไรบ้างล่ะ" เมนถาม "ข้า

หวังว่าเจ้าจะเข้าใจความหมายของค�าว่าเชื่อฟังเสียที"
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"อือ..." ซีโร่ครางเบาๆ แล้วเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยคล้ายกับคนเพิ่งตื่น 

"ท่ีแท้ก็พระสนัตะปาปานีเ่อง แล้วค�าว่าเชือ่ฟังของท่านหมายถึงให้เชือ่ฟัง 

ท่านหรือมุขนายกคนอ่ืนๆ เล่า"

น�า้เสยีงเจอืแววเหยียดเยาะท�าให้เมนขมวดคิว้มุน่ แต่พอนกึได้ว่า 

ตอนน้ีตนอยู่ในฐานะพระสนัตะปาปาซึง่ต่างจากเมือ่ครัง้ยังเป็นอคัรมขุนายก 

โดยสิ้นเชิงแล้ว เขาก็ข่มความไม่พอใจไว้ข้างใน การสั่งสอนคร้ังน้ีคง

ท�าให้เธอตระหนักได้แล้วว่าชวิีตเธออยู่ในก�ามอืของเขา "เชือ่ฟังค�าสัง่ข้า  

และเวลาทีข้่าขอให้เจ้าช่วยมขุนายกคนอืน่ๆ ท�าภารกิจ เจ้าก็ต้องเชือ่ฟัง 

ค�าสั่งพวกเขาด้วย"

"อย่างนั้นหรือ" เธอถามอย่างสงวนท่าที "ในเมื่อท่านสั่ง ข้าก็จะ 

ท�าตามที่ท่านต้องการ"

"ปลดกุญแจมือนางออก" เมนสั่งองครักษ์

กระดกูข้อมอืเธอแทบจะหลดุจากกันเพราะถูกตรึงไว้เป็นเวลานาน  

มันห้อยลงมาราวกับไม่เหลือเรี่ยวแรงใดๆ แล้ว พระสันตะปาปาใช้คทา

เขี่ยเสื้อผ้าข้ึนมาโยนไปท่ีไหล่เธอ "ข้ามีภารกิจให้เจ้าท�า ตามข้ามา"

ซีโร่ปล่อยให้เสื้อพาดอยู่หน้าล�าตัว ก่อนจะเดินตามเขาออกจาก

ห้องขังไปอย่างไม่อินังขังขอบ

"เดือนแห่งปีศาจปีนี้น่าจะกินเวลานานถึงห้าเดือน ซึ่งนับเป็น

อุปสรรคต่อเมืองศักด์ิสิทธ์ิไม่น้อย เมืองอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบก็ย่อม

ล�าบากย่ิงกว่าเรา" เมนเดินมาจนสุดปลายทาง พอพ้นอุโมงค์เหล็กท่ี

แคบยาวมาแล้วก็พบกับกรงเหลก็...นับตัง้แต่ได้รบัต�าแหน่งพระสันตะปาปา  

เขาก็มวัยุ่งอยู่กับการสะสางงานต่างๆ ของศาสนจกัรเพ่ิงจะมาได้เหยียบ

ท่ีนี่ในฐานะผู้กุมอ�านาจแห่งศาสนจักรก็ตอนนี้ "ข้าขอสั่งให้เจ้ากับ 

ผู้บริสุทธ์ิคนอื่นๆ เดินทางไปยังอาณาจักรเกรย์คาสเซิล อาศัยจังหวะท่ี

อาณาจักรก�าลังวุ่นวายเพราะหิมะตกก�าจัดผู ้ทรยศอย่างพระราชา
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ทอว์ฟิคและเจ้าชายโรแลนด์ วิมเบิลดันเสีย เข้าใจหรือไม่"

ประตูคุกปิดลงแล้ว เสียงกุกกักลอยมาจากกว้านเหนือศีรษะใน

ขณะท่ีกรงเหล็กเริ่มเคลื่อนลงด้านล่างอย่างช้าๆ ทว่าเขากลับไม่ได้ยิน

เสียงตอบรับจากอีกฝ่าย

ให้ตายสิ สงสัยการลงโทษครั้งนี้จะไม่ช่วยให้นางส�านึกได้จริงๆ 

เมนหันกลับไปหน้าเครียด แต่ซีโร่ท่ีอยู่ด้านหลังกลับแสยะย้ิม ดวงตา 

คู่น้ันฉายประกายอันตราย

จากน้ันล�าแสงสลัวก็พุ่งตรงมาท่ีเขา
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เมื่อความมืดมิดจางหายไป เมนก็พบว่าตัวเองก�าลังยืนอยู่ใน 

ลานเมืองท่ีโล่งกว้าง

ภาพตรงหน้าดคูุน้ตาอย่างบอกไม่ถูก...บ้านหลงัเตีย้ของชาวเมอืง 

ส�านักชีท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้าง โบสถ์หินท่ีเพ่ิงสร้างเสร็จใหม่ๆ พ้ืนดิน

ใต้เท้ากแ็ห้งและแขง็ไร้ซึง่ร่องรอยของหมิะ พระอาทติย์เหนอืศรีษะลอย

ผลุบๆ โผล่ๆ ท่ามกลางหมู่เมฆ สายลมเอื่อยท่ีพัดปะทะหน้าเป็นระยะ

ให้ความรู้สึกอบอุ่นและอ่อนโยน บรรยากาศราวกับเวลานี้ไม่ใช่เดือน

แห่งปีศาจ

ช้าก่อน เขาพลนัรูส้กึเอะใจ หรอืนีจ่ะเป็นเมอืงศกัดิส์ทิธ์ิเก่าในสมยั

ท่ีเขาเพ่ิงเข้ามาเป็นสาวกใหม่ๆ? พระสันตะปาปาอะพอลเลอันก�าลัง 

ท�าพิธีล้างบาปอยู่ท่ีลานเมือง

"ทีแ่ท้ สถานทีต่ราตรงึใจท่านทีส่ดุก็คือท่ีนี"่ เสยีงของซโีร่ดงัขึน้จาก

ด้านหลัง "นับว่าเป็นท่ีที่ไม่เลวเลยทีเดียว"

ผู้บริสุทธ์ิ!

ความทรงจ�าที่เคยขาดๆ หายๆ เชื่อมต่อกันในพริบตา เมนรู้สึกถึง

ตอนที่ 384 

บาปและการไถ่บาป
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ไฟโทสะที่พวยพุ่งข้ึนมาอย่างรวดเร็ว เขาหันไปจ้องอีกฝ่ายแล้วพูดเน้น

ทีละค�า "ซีโร่ เจ้าเสียสติไปแล้วหรือ!"

นางถึงขั้นกล้าใช้พลังวิเศษกับข้า!

แล้วเหตุใดศิลาลงทัณฑ์แห่งพระเจ้าที่ข้าพกติดตัวจึงป้องกัน 

พลังนางไม่ได้

"ข้ารู้ดีว่าตัวเองก�าลังท�าอะไร" ซีโร่หัวเราะ "ท่านต่างหาก...ท่ียัง

สับสนอยู่ แต่ไม่เป็นไร ที่น่ีคือโลกใต้ส�านึก พวกเรายังมีเวลาอีกมาก  

ข้าจะค่อยๆ อธิบายให้ท่านฟังเอง"

สมรภูมิจิตวิญญาณ เมนเคยได้ยินเก่ียวกับพลังชนิดน้ีมาก่อน  

มันคือการต่อสู้กันด้วยจิตส�านึกภายในโลกของผู้ที่ถูกครอบง�า ผู้ชนะ 

ได้ทุกอย่าง ผู้แพ้เสียทุกสิ่ง น่ีคือพลังประเภทเรียกใช้ท่ีหาได้ยากยิ่ง  

หากไม่พกศิลาลงทัณฑ์แห่งพระเจ้าติดตัวไว้ก็แทบไม่มีทางหลีกหนีพ้น 

แต่ว่า...บัดซบที่สุด เขาพกศิลาลงทัณฑ์แห่งพระเจ้ามาด้วยแท้ๆ!

เขาหยิบผลึกหินสีฟ้าออกมาจากกระเป๋าด้านในเส้ือ ผลึกทรง

หลายเหลี่ยมยังคงสะท้อนประกายสีฟ้าใสภายใต้แสงอาทิตย์เหมือน 

วันวาน

"เพราะเหตุใด" เมนเข่นเขี้ยวเคี้ยวฟัน

"ท่านหมายถึงศิลาลงทัณฑ์แห่งพระเจ้าน่ะหรือ" ซีโร่ย้ิมบางๆ  

"ง่ายมาก เพราะรัศมีของมันถูกปรับให้เรียบแล้วน่ะสิ แต่คนธรรมดา

อย่างท่านคงไม่รู้สึกถึงความต่างหรอก"

รศัมถูีกปรบัให้เรยีบแล้วอย่างนัน้หรอื พระสนัตะปาปาเบกิตากว้าง  

ในเมืองนี้คนที่สามารถหยุดผลลัพธ์ของศิลาลงทัณฑ์แห่งพระเจ้าได้ 

มีเพียงคนเดียวเท่านั้น...ผู้บริสุทธ์ิอิซาเบลลา

นี่คือ...การทรยศท่ีโจ่งแจ้งที่สุด!

นางแพศยาพวกนี!้ เมนรูส้กึเหมอืนเส้นเลอืดท่ีขมบัก�าลังปดูนูนข้ึน  
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มือทั้งสองเริ่มสั่นน้อยๆ ด้วยความเดือดดาล หากรู้แต่แรกว่าหินพวกน้ี

พ่ึงพาไม่ได้ เขาคงจับพวกเธอไปสังเวยในพิธีเปลี่ยนร่างนักรบลงทัณฑ์

แห่งพระเจ้าตั้งแต่ตอนรับต�าแหน่งใหม่ๆ แล้ว! เขาพยายามกดข่ม

อารมณ์ก่อนจะถามอย่างแค้นใจว่า "เมื่อไรกัน"

"ข้าไม่รู้หรอกว่านางลงมือเมื่อไร ก็ท่านสั่งให้คนจับข้าไปโบยอยู่

ในห้องขังไม่ใช่หรือ" ซีโร่ยักไหล่ "ข้าก็แค่ไหว้วานนางเท่าน้ัน"

"ไหว้วานบ้าบออะไร! หากไม่ใช่เพราะพวกเจ้าสมคบคิดกันมา

ตั้งแต่แรก นางจะกล้าท�าพฤติกรรมลบหลู่พระเจ้าถึงเพียงนี้หรือ!" เขา

พลนัชะงักไป ไม่ส ิต่อให้พวกนางร่วมมอืกันก็ไม่มทีางท�าได้ถึงขัน้นีแ้น่...

หลังจากข้ึนรับต�าแหน่งพระสันตะปาปา เขาก็ย้ายไปอยู่ห้องนอนใน

โบสถ์ซึ่งเคยเป็นของอะพอลเลอันมาก่อน ที่นั่นเต็มไปด้วยกลไกสารพัด 

อกีท้ังยังมทีหารพิพากษาเฝ้าอยู่หลายนาย แล้วไหนจะกองศลิาลงทณัฑ์

แห่งพระเจ้าชัน้เลศิท่ีวางอยู่หวัเตยีงอกี เขาหยิบมนัมาใช้ทกุวัน จะไปไหน 

มาไหนก็มีองครักษ์ติดตามตลอด เธอจะเอาโอกาสท่ีใดมาลงมือได้

พอได้ปล่อยให้อารมณ์เดือดดาลพุ่งถึงขีดสุด เมนจึงเริ่มสงบ 

ลงมาได้ "เจ้าคิดจะท�าอะไรกันแน่ จะแก้แค้นข้าที่สั่งลงโทษเจ้า 

อย่างนัน้หรอื ต่อให้เจ้าฆ่าข้าก็ไม่มปีระโยชน์อนัใด ถ�า้ด้านล่างเตม็ไปด้วย 

ศิลาลงทัณฑ์แห่งพระเจ้า เจ้าจะหนีไปไหนรอด รอให้กรงเหล็กเล่ือน 

ถึงพ้ืน ทหารพิพากษาทีร่ออยู่ด้านล่างก็จะสงัเกตเหน็พิรธุแล้วจบัตวัเจ้า

ทันที อย่าคิดว่าจะตบตาคนในเขตลับได้เชียว หากพวกเขาจับเจ้า

สอบสวนเมือ่ไร เจ้าจะรูเ้ลยว่าโทษโบยเมือ่ไม่ก่ีวันก่อนน่ะเบาเสยีย่ิงกว่า

ขนห่าน"

"ข้าก็ไม่ได้คดิหนอียู่แล้ว" ซโีร่ส่ายหน้า "ข้าคดิจะเป็นพระสันตะปาปา 

แทนท่านต่างหาก"

เมนตกตะลึง เขาคาดเดาความเป็นไปได้มากมาย แต่คิดไม่ถึงว่า
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จะได้ยินค�าตอบน้ี "ผู้บริสุทธ์ิจะเป็นพระสันตะปาปาอย่างนั้นหรือ เจ้า

เพ้อฝันไปหน่อยกระมงั คนทีไ่ด้รบัมอบต�าแหน่งพระสนัตะปาปาต่อหน้า

หมูส่าวกในมหาวิหารก็คอืข้า! เจ้าคดิว่าฆ่าข้าแล้วพวกเขาจะยอมรับเจ้า 

อย่างนั้นหรือ"

"ข้าไม่จ�าเป็นต้องโผล่หน้าไปให้สาวกพวกนั้นเห็นเสียหน่อย  

แค่อ้างตัวว่าเป็น 'ผู้ถ่ายทอดค�าสั่ง' ของพระสันตะปาปาก็พอแล้ว"  

ซีโร่พูดอย่างไม่ย่ีหระ "ท่านก็เห็นแล้วน่ีว่าพระสันตะปาปาอะพอลเลอัน

หมกตัวอยู่แต่ในวิหารลับมาตลอด หรือถ้าจ�าเป็นต้องออกไปที่ใดก็มัก

สวมหน้ากากเสมอ แล้วใครจะรู้เล่าว่าพระสันตะปาปาได้ถูกเปล่ียนตัว

ไปแล้ว"

"เจ้าไม่มวัีนตบตาคนได้ถึงตอนนัน้หรอก! ไม่ได้ยินทีข้่าพูดเมือ่ครูห่รอื  

หากกรงเหล็กเลื่อนถึงพ้ืนแล้วพวกเขาไม่เห็นข้า เจ้าได้ถูกจับตัวแน่!" 

เมนค�ารามเบาๆ "ปล่อยข้าไปตอนนียั้งไม่ถือว่าสายเกินไป ข้าจะคดิเสยีว่า 

เจ้าไม่เคยท�าพฤติกรรมเหิมเกริมเช่นน้ีมาก่อน!"

"สมรภูมิจิตวิญญาณเริ่มต้นขึ้นแล้ว และจะไม่มีวันหยุดกลางคัน

เดด็ขาด" ซโีร่หวัเราะ "แล้วอกีอย่างพวกเขาจะไม่จบัตัวข้าหรอก ท่านน่ะ 

คิดผิดมาตั้งแต่ต้น"

จะไม่จับตัวนางหรือ...หมายความว่าอย่างไร พระสันตะปาปา

ขมวดคิว้จ้องผูบ้รสิทุธ์ิด้วยหวงัจะเหน็อะไรจากดวงตาคูน้ั่น ทว่ากลบัมเีพียง 

ประกายระยิบระยับ ไม่ปรากฏแววหวาดหวั่นหรือขลาดกลัวแม้แต่น้อย 

เธอไม่ได้หลบตาเขา ซ�า้ยังมองตอบอย่างสงบคล้ายกับก�าลงัพูดถึงเรือ่งที ่

แสนจะธรรมดา

เมนรู้สึกราวกับมีสายฟ้าฟาดลงมากลางศีรษะ!

'หรือต่อให้เจ้าเลือกจะละทิ้งมัน...ก็ยังถือเป็นการตัดสินใจที ่

ชาญฉลาดอยู่ดี'
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'เด็กน้อย ข้าขออภัย'

เขาอ้าปาก แต่ล�าคอคล้ายถูกมือขนาดใหญ่บีบไว้จนไม่อาจ 

เปล่งเสียงใดออกมา หัวใจของเขาด�าดิ่งลงเบื้องล่างราวกับก�าลังพุ่งสู่

หุบเหวน�้าแข็งอันหนาวเหน็บ ผ่านไปครู ่ใหญ่จึงเค้นค�าพูดออกมา  

"อย่าบอกนะว่าท้ังหมดนี้ พระสันตะปาปาอะพอลเลอันเป็นคน..."

"ในทีส่ดุท่านก็เข้าใจเสยีที" ซโีร่ยักค้ิว "พระสนัตะปาปาอะพอลเลอนั 

ได้ก�าชับองครักษ์และทหารพิพากษาในวิหารลับไว้แล้ว...พวกเขาจะ

ไม่มีวันออกไปจากพ้ืนท่ีใต้ดินนี้ และจะรับค�าสั่งจากพระสันตะปาปา

เพียงคนเดียวเท่านั้นแม้จะได้รับมอบคทาในโบสถ์บนดิน แต่ท่านก็ยัง

ไม่มีอ�านาจปกครองวิหารลับอยู่ดี" เธอหัวเราะเบาๆ "ท่านลองคิดดูสิ 

พวกเรายืนอยู่เหนือเพดานถ�้า ใต้เท้าคือศูนย์กลางของศาสนจักร ที่นี่

เป็นทีแ่ห่งเดยีวทีใ่ช้หลบองครกัษ์บนดนิได้ มหิน�าซ�า้ยังไม่ได้รบัผลกระทบ 

จากศิลาลงทณัฑ์แห่งพระเจ้าด้วย สมรภูมแิห่งน้ีมหศัจรรย์มากใช่หรอืไม่ 

เล่า"

ผู้บริสุทธ์ิหุบย้ิม ประกายในตาส่องสว่างราวกับเปลวไฟ "น่ีล่ะ

สมรภูมิท่ีพระสันตะปาปาอะพอลเลอันเตรียมไว้ให้พวกเรา หลังจากที่

สงครามจติวิญญาณสิน้สดุลง ผูร้อดชวิีตก็จะได้เป็นผู้ปกครองศาสนจกัร 

อย่างแท้จริง"

เรือ่งราวทัง้หมด...เป็นเช่นนีเ้องหรอกหรอื! เมนรูส้กึล�าคอแห้งผาก 

ตาเฒ่าใจทราม แค่เพราะรู้สึกผิดท่ีตัวเองขโมยอ�านาจซึ่งเคยเป็นของ

แม่มดมาถึงกับต้องใช้วิธีน้ีไถ่บาปให้ตัวเองเลยหรือ ช่างน่าขบขันนัก!

แววตาทีโ่ชตช่ิวงของซโีร่บ่งบอกถึงความทะเยอทะยานอันย่ิงใหญ่ 

นี่เป็นสิ่งท่ีเขาแทบไม่มีวันได้เห็นจากผู้บริสุทธ์ิ...พวกเธอถูกฝึกให้เป็น

เครือ่งมอืของศาสนจกัรมาต้ังแต่เกิดจงึน่าจะจงรกัภักดต่ีอสาวกระดบัสูง 

ในศาสนจักรเสียมากกว่า หากไม่ใช่เพราะเธอกลืนเจ้าคนโอหังพวกน้ัน
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เข้าไป...ไม่ส ิให้ตายเถอะ เมนพลนันึกถึงสิง่ทีพ่ระสนัตะปาปาพูดก่อนจะ 

เริ่มโจมตีอาณาจักรวูล์ฟฮาร์ตข้ึนมาได้

'ข้าจะส่งผู้บริสุทธ์ิสองคนไปช่วยพวกเจ้าท�าสงครามครั้งนี้ด้วย 

ไม่มีใครหนีรอดเงื้อมมือพวกนางได้หรอก'

อะพอลเลอันไม่คิดเลยหรือว่าการช่วงชิงความทรงจ�าจาก 

พระราชาวูล์ฟและราชินีเคลียร์ริเวอร์จะส่งผลอย่างไรต่อตัวซีโร่

แต่พอนึกถึงสีหน้าโล่งอกในช่วงเวลาสุดท้ายของอะพอลเลอัน

แล้ว เขาก็เข้าใจความนัยท่ีซ่อนไว้ใต้ค�าสั่งเสียทันที เมนขบกราม 

ด้วยความเคียดแค้น มีหรือที่ตาเฒ่าน่ันจะไม่คิดเรื่องพวกนี้! เพ่ือที่จะ

ปลุกความทะเยอทะยานในตัวผู ้บริสุทธ์ิขึ้นมา อีกฝ่ายได้วางแผน 

ทุกอย่างไว้ต้ังแต่แรกแล้ว

นี่น่ะหรือจุดจบที่ท่านอยากเห็น พระสันตะปาปาอะพอลเลอัน!
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"อย่าทรมานใจไปเลย ท่านเมน" ซีโร่ไพล่มือไว้ด้านหลัง ก่อนจะ

เดินอ้อมลานเมืองมาช้าๆ "เดิมทีศาสนจักรก็มีต้นก�าเนิดมาจาก 

สมาพันธ์ ทีพ่ระสนัตะปาปาท�าเช่นนีก็้แค่ต้องการให้โอกาสแม่มดได้คนื

สูฐ่านะเดมิ หากท่านชนะ ท่านกจ็ะได้ท้ังความทรงจ�าและประสบการณ์

ท้ังหมดของข้า...นั่นน่ะขุมทรัพย์ล�้าค่าที่สั่งสมมาเป็นเวลาสองร้อยปี

เชียวนะ"

ที่แท้ก็อย่างนี้น่ีเอง อันท่ีจริงแค่ให้ซีโร่เสกหินแห่งภาพมายาใน

วิหารเงาสะท้อนก็ดูไม่ชอบมาพากลมากแล้ว ต่อให้เป็นคนโปรดของ

พระสันตะปาปาเพียงใด เธอก็ยังเป็นแค่ผู้บริสุทธ์ิอยู่ดี ตามหลักแล้ว 

ไม่ควรได้เข้าถึงส่วนลับท่ีสุดของศาสนจักรด้วยซ�้า เสียดายที่ตอนนั้น

เขามองข้ามจุดน้ีไป เมนเงียบไปครู่ใหญ่ก่อนจะเอ่ยขึ้น "แล้วหากเจ้า

ชนะเล่า เจ้าจะน�าพาศาสนจักรไปในทิศทางใด"

"ทิศทางแห่งชัยชนะ" เธอเชิดหน้าขึ้น "หรือไม่ก็ทิศทางแห่ง 

ความพินาศ...แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ไม่ใช่ฟยอร์ดแน่"

"อะ...อะไรนะ!"

ตอนที่ 385 

เหตุและผล
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"ท่านคิดว่าไม่มีใครรู้ค�าสั่งลับของท่านจริงๆ หรือ" น�้าเสียงของ 

ซีโร่เจือแววเสียดสี "สงครามใหญ่ยังไม่ทันเริ่ม ท่านกลับย้ายข้าวของ

บางส่วนไปที่ท่าเรืออีเทอร์นัลวินเตอร์เพ่ือซ่อมเรือและเล้ียงเหล่าลูกเรือ

แล้ว มหิน�าซ�า้ยังหาแพะรบับาปมาแขวนคอแทนพวกเขาอีก ท่านท�าเสีย 

เอิกเกริกถึงเพียงน้ี มีหรือท่ีสายสืบในศาสนจักรจะไม่รู้"

สมควรตาย อะพอลเลอนัยกหน่วยสอดแนมในเขตลบัให้นางดแูล

ด้วยหรือ เขาคิดในใจก่อนจะเอ่ย "เรื่องแค่นี้ก็เอามาปรักปร�าข้าได้! ข้า

เป็นพระสันตะปาปาย่อมต้องมองการณ์ไกลกว่าคนทั่วไป หากถึงคราว

จ�าเป็นจริงๆ ข้าจะใช้วิธีนี้รักษาศาสนจักรไว้"

"ค�าพูดพวกนี้แม้แต่ตัวท่านเองก็เชื่อไม่ลงกระมัง" ซีโร่ย้ิมเยาะ 

"เพ่ิงรบัคทาต่อหน้าหมูส่าวกมาหมาดๆ ก็คดิหาทางหนเีสยีแล้ว สงคราม

แห่งเจตจ�านงพระเจ้ายังไม่ทนัเริม่ก็สญูสิน้ศรทัธาในชยัชนะไปเสยีหมด... 

คนธรรมดาเช่นท่านยังหวังจะได้รอยย้ิมจากพระเจ้าอีกหรือ"

"รอยย้ิมจากพระเจ้าบ้าบออะไรกัน!" เมนตวาดอย่างเหลืออด 

"หากพระเจ้าทรงเมตตาพวกเราจริง เหตุใดจึงทรงให้มนุษย์พ่ายแพ้อยู่

ร�า่ไปเล่า" เขาสดูหายใจลกึก่อนจะลดเสยีงพูดลง "สดุท้ายแล้วการท�าสงคราม 

กับปีศาจก็ต้องอาศัยนักรบลงทัณฑ์แห่งพระเจ้า เวลากระชั้นชิดเช่นน้ี

เจ้าจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้"

"ไม่หรอก ไม่ใช่แค่นักรบลงทณัฑ์แห่งพระเจ้าแน่" ซโีร่พูดเสยีงเบา 

"ชะตากรรมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ไม่ควรขึ้นอยู่กับคนกลุ่มเล็กๆ เพียง 

กลุ่มเดียว"

"แล้วจะให้ขึน้อยู่กับแม่มดอย่างพวกเจ้าหรอื" เมนหัวเราะเสียงเย็น  

"อย่าลมืสว่ิาเมือ่สีร้่อยกว่าปีก่อน เพ่ือนร่วมเผ่าพันธ์ุของเจ้าก็เคยพ่ายแพ้ 

ยับเยินมาแล้ว!"

"แม่มดเป็นแค่เผ่าพันธ์ุเลก็ๆ ของมนุษย์เท่านัน้" เธอหยุดฝีเท้าแล้ว
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หันมาสบตาพระสันตะปาปาตรงๆ แววตาคู่น้ันท�าเอาเขาถึงกับหนาว

ยะเยือก "นี่คือสงครามครั้งส�าคัญที่จะตัดสินความเป็นความตายของ

มนุษย์ ทุกคนย่อมต้องมีส่วนในสงครามอยู่แล้ว...ไม่ว่าหญิงหรือชาย 

เด็กเล็กหรือคนชรา ทุกคนจะได้เป็นนักรบผู้ทรงเกียรติ และได้ต่อสู้ 

ในสนามรบจนกว่าศัตรูจะพ่ายแพ้ หรือไม่ก็...วอดวายกันทั้งสองฝ่าย"

"เหลวไหล เจ้าจะให้ชาวบ้านท่ีกลัวแม้กระท่ังสัตว์อสูรไปสู้รบกับ

ปีศาจหรือ นี่น่ะหรือแผนการของเจ้า ช่างไร้เดียงสาสิ้นดี..." เมนพลัน

ชะงกัไป สหีน้าของอกีฝ่ายดไูม่เหมอืนว่าก�าลงัพูดเล่น แต่คล้ายกับก�าลัง

บอกเล่าแผนการของตัวเองอย่างจริงจัง และวิธีเดียวที่จะท�าให้พวก 

ชาวบ้านสามารถร่วมสงครามได้ก็คือ..."อย่าบอกนะว่าเจ้าจะจับทุกคน

กินยาคลุ้มคลั่ง" เขาอ้าปากค้างด้วยความตกตะลึง

"คนคลุ้มคลั่งเพียงคนเดียวย่อมเทียบไม่ได้กับนักรบลงทัณฑ์แห่ง

พระเจ้า แต่ถ้าเป็นคนคลุ้มคลั่งสักสิบคนล่ะ" ซีโร่เอียงศีรษะว่า "นี่เป็น

ช่วงเวลาที่สัตว์อสูรก�าลังออกอาละวาด ศาสนจักรมีแหล่งวัตถุดิบท่ี

สมบูรณ์พร้อม แถมดีไม่ดีเขตลับยังอาจคิดค้นยาสูตรใหม่ๆ ได้ อีกห้าป ี

ข้างหน้าศาสนจกัรคงผลติยาได้หลายล้านเมด็ทีเดยีว" เธอหยดุลงเลก็น้อย  

"นัน่หมายความว่านอกจากนักรบลงทณัฑ์แห่งพระเจ้าแล้ว เมอืงศกัดิส์ทิธ์ิ 

จะยังมกีองทพัคนคลุม้คลัง่อกีหลายล้านคนท่ีสามารถรบัมอืกับปีศาจได้"

"เจ้า...บ้าไปแล้ว!"

"บ้าไปแล้ว? ข้าว่าพวกท่านประมาทวันสิ้นโลกเกินไปมากกว่า!" 

ผู้บริสุทธ์ิเกรี้ยวกราดขึ้นมาทันที "ไม่ว่าจะสมาพันธ์ก็ดี หรือศาสนจักร 

ก็ช่าง พวกเขาคิดแต่จะใช้คนเพียงหยิบมือมางัดข้อกับศัตรูท่ียกทัพมา

เตม็ก�าลงั นีก็่คือเหตุผลทีพ่วกเขาพ่ายแพ้อย่างไรเล่า หากสงครามมาถงึ 

เมือ่ไร ข้าจะไม่ยอมให้ใครหนีเอาตวัรอดเป็นอนัขาด คนธรรมดาจะหลบอยู่ 

หลงันกัรบลงทณัฑ์แห่งพระเจ้าหรอืแม่มดตลอดไปไม่ได้...ก็ข้าบอกแล้ว
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ว่าน่ีคือสงครามชี้ชะตามนุษย์ ทุกคนจะต้องทุ่มเทอย่างถึงท่ีสุดจึงจะ

สามารถต่อกรกับปีศาจในดินแดนร้างได้!"

ผู ้บริสุทธ์ิท่ีศาสนจักรเลี้ยงไม่มีวันพูดจาเช่นน้ีแน่นอน น่ีคือ...

ปณิธานของผู้พิชิต เมนใบหน้าซีดเผือด "เจ้ามัน...ระย�านัก!"

พระสันตะปาปาอะพอลเลอัน ท่านรู้เรื่องพวกนี้อยู่แล้วจริงๆ หรือ

"การรับความรู้คือกระบวนการที่ช่วยเปลี่ยนแปลงตัวเอง และการ

แลกเปลี่ยนความคิดก็น�ามาซึ่งความก้าวหน้า" ซีโร่สูดหายใจลึก "บางที

พวกเราน่าจะหยุดพูดแล้วสู้กันได้แล้ว จะได้รู้เสียทีว่าใครจะได้เป็น 

ผู้ปกครองศาสนจักร"

"อย่าคิดว่าเจ้าจะเป็นฝ่ายชนะเสมอไป" พระสันตะปาปาขบกราม

ว่า "เพราะที่นี่คือโลกของข้า!"

พอสิ้นเสียงไอสีแดงก็พุ่งขึ้นมาจากใต้เท้าเขาแล้วแพร่กระจาย 

ไปทั่วท้ังสี่ทิศ ซีโร่อึ้งไปเล็กน้อยก่อนจะส�าลักทันที เธอส่งเสียงกรีดร้อง

อย่างน่าเวทนา ผิวหน้าท่ีเริ่มเห่ียวย่นค่อยๆ หลุดล่อนเป็นชิ้นราวกับ

เปลือกส้มท่ีม้วนตัว เลือดสดๆ ไหลลงมาเป็นสาย ใบหน้าและร่างกาย

บิดเบี้ยวจนดูไม่เหมือนมนุษย์

"นี่คือหมอกปีศาจท่ีเก็บอยู่ในเขตลับ มันเป็นพิษเฉพาะกับแม่มด

ที่มีพลังวิเศษ" เมนยืนพูดอย่างเคียดแค้นอยู่กลางหมอกแดง "หากข้า

ปล่อยมันจนเต็มลานเมือง ต่อให้เจ้ามีลูกเล่นเพียงใดก็คงได้แต่ดิ้นเร่าๆ 

แล้วตายซ�้าตายซากอยู่กลางหมอกน่ันล่ะ!"

"อย่างน้ันหรอื" ทนัใดนัน้ก็มพีายพัุดเอาหมอกแดงรอบตวัผูบ้รสิทุธ์ิไป  

ซีโร่ท่ีฟื้นคืนชีพข้ึนมาใหม่ข่มความเจ็บปวดพลางพูดว่า "ไม่เสียทีท่ีเป็น

พระสนัตะปาปาองค์ใหม่ ช่างมขีองเล่นมากมายจรงิๆ หากท่านไปเยือน

ห้องหนังสือในวิหารลับเสียหน่อย การต่อสู้ครั้งนี้ก็คงดุเดือดขึ้นอีก 

เป็นกอง...นี่ล่ะความสนุกของสมรภูมิจิตวิญญาณ"
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น่ีคอื...ศลิาพลงัลมหรอื เมนสงัเกตเหน็แหวนหินสเีขียวท่ีเพ่ิมขึน้มา 

บนน้ิวเธอ พ้ืนท่ีออกฤทธ์ิของหินเวทมนตร์มีจ�ากัด หากเขาทิ้งระยะห่าง

แล้วยิงศรศิลาลงทัณฑ์แห่งพระเจ้าใส่เธอก็คงท�าลายเกราะก�าบังนี้ 

ได้อย่างง่ายดาย แต่ทางท่ีดเีขาควรเตรยีมตวัเผือ่เกิดเหตไุม่คาดฝันด้วย 

สมองของเมนท�างานอย่างรวดเร็ว เขาเสกยาคลุ้มคล่ังข้ึนมาสองเม็ด

แล้วกลืนมันลงท้องทันที

"อ้อ ตดัสนิใจได้ฉลาดดีนี"่ ซโีร่แสยะย้ิม "จดุอ่อนทีใ่หญ่ทีส่ดุของท่าน 

คอืความสามารถด้านการต่อสู ้ยาสองสน้ีีช่วยเพ่ิมพละก�าลงั ความว่องไว  

และความอดทนต่อความเจ็บปวด ต่อให้ข้าใช้อาวุธโจมตีระยะไกล

อย่างหน้าไม้ยิงท่านตอนน้ีก็คงก�าจัดท่านไม่ได้ง่ายๆ แล้ว"

เมนไม่สนใจอกีฝ่าย เขาย้ายตวัเองออกจากอาณาเขตของหนิเวทมนตร์ 

แล้วเสกศลิาลงทัณฑ์แห่งพระเจ้าขึน้มา เวลาน้ียาคลุม้คลัง่เริม่ออกฤทธ์ิ

แล้ว เขารู้สึกว่าพละก�าลังในร่างกายเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว สายตาก็

ชัดเจนข้ึนมาก เมื่อมีศิลาลงทัณฑ์แห่งพระเจ้าอยู่ในมือก็เท่ากับมีอาวุธ

ปราบแม่มดท่ีทรงประสิทธิภาพที่สุด หรือหากเธอกล้ากระโจนเข้ามาก็

จะถูกหมอกแดงกัดกินร่างกายจนตายทันที

ซีโร่ก็ก�าลังสร้างอาวุธขึ้นมาเหมือนกัน...แต่น่ันมันอะไร ดาบยักษ์

ที่ต้องจับด้วยสองมืออย่างนั้นหรือ

หากเป็นหน้าไม้ยังพอเข้าใจได้ แต่นีเ่ป็นดาบ เธอจะเอาไปท�าอะไรกัน  

แถมหน้าตาของมันยังพิลึกชอบกล ใบมีดขนาดใหญ่เท่าล�าตัวคน  

ด้านบนฝังผลึกหินไว้หลายก้อน เขารู้สึกคลับคล้ายคลับคลาเหมือน 

เคยเห็นท่ีใดมาก่อน

จากน้ันซีโร่ก็ชูอาวุธในมือขึ้น "ท่านรู้หรือไม่ว่าบันทึกที่อยู่ในห้อง

แห่งภาพมายาไม่ได้มีแค่ส่วนท่ีท่านเห็นเพียงส่วนเดียว"

"หมายความว่าอย่างไร"
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"ท่านจ�าค�าพูดของพระสันตะปาปาอะพอลเลอันได้หรือไม่เล่า  

การต่อสูข้องอควาเรยีสและนาตายาครัง้นัน้ก็ได้รบัการบนัทึกไว้" เธอพูด 

เน้นทีละค�า "นอกจากการกลืนความทรงจ�าแล้ว การเรียนรู้และการ 

ลอกเลียนแบบก็เป็นงานถนัดของข้าเหมือนกัน"

พอพูดจบผลึกหินบนตัวดาบก็สว่างขึ้นตามล�าดับราวกับก�าลัง 

สือ่ถึงอะไรบางอย่าง จากนัน้ล�าแสงสทีองจ้าตาก็ผดุออกมาจากคมดาบ 

มนัพุ่งทะลหุมอกแดงขึน้สูเ่บือ้งบน ไม่ถึงอดึใจท้องฟ้าก็ปล่อยแสงสว่าง

ลงมาคล้ายกับตอบรับพลังท่ีส่งขึ้นไป

"น่ีมัน...พลังอะไรกัน" เมนเบิกตากว้าง

ค�าตอบท่ีเขาได้รบัคอืล�าแสงทีก่ลนืกินสรรพสิง่ พริบตานัน้โลกทัง้ใบ 

พลันล่มสลายภายใต้แสงสีทองที่สาดส่อง

กรงเหล็กเคลื่อนตัวลงสู่พ้ืนถ�้าอย่างช้าๆ

ซโีร่โยนเสือ้ท่ีพาดไหล่ทิง้แล้วเดนิออกจากกรง รอยแผลบนหลงัเธอ 

จางหายไปราวกับไม่เคยมีมาก่อน

ทหารพิพากษาท่ีรออยู่อกีด้านโค้งศรีษะลงด้วยความเคารพก่อนจะ 

ส่งชุดคลุมสีทองที่เตรียมไว้ให้เธอ...น่ีเป็นเครื่องแต่งกายท่ีบ่งบอกถึง

อ�านาจสูงสุดในศาสนจักร

ซโีร่ปล่อยให้ทุกคนช่วยเธอสวมชดุคลมุทีห่ลวมโพรกอย่างเหน็ได้ชดั  

จากน้ันเดินต่อไปยังวิหารลับโดยไม่หันกลับมา
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หลังจากยุ่งมาตลอดหน่ึงสัปดาห์ โรแลนด์ก็สร้างโรงงานเคมีท่ี 

รมิฝ่ังแม่น�า้เรดรเิวอร์ได้ส�าเรจ็ เนือ่งจากไนโตรเจนออกไซด์มคีวามเป็นพิษ  

โรงงานแห่งน้ีจึงถูกออกแบบให้มีหน้าตาเหมือนตลาดชาวบ้าน น่ันคือ

ส่วนของก�าแพงและหลงัคาไม้ไม่ได้สร้างตดิกัน แต่เว้นช่องสงูประมาณ

หน่ึงชั้นอาคารไว้ให้อากาศถ่ายเทสะดวก ดังน้ันอุณหภูมิภายในกับ

ภายนอกจึงไม่แตกต่างกัน

อุปกรณ์สังเคราะห์ออกซิเจนและไนโตรเจนชุดใหม่ถูกทดลอง 

ใช้งานแล้ว ไฟสีด�าท�าอุณหภูมิได้ไม่ต่างจากการอาร์คไฟฟ้า มิหน�าซ�้า

เวลาท่ีมันจับตัวกันเป็นตาข่ายยังท�างานได้ดีกว่าด้วย หลังจากใส่

วัตถุดิบลงเครื่องปฏิกรณ์ที่สูงเกือบสองเมตรตามอัตราส่วนแล้ว อันนา

ก็จะเปลี่ยนมันเป็นไนโตรเจนไดออกไซด์ภายในเวลาประมาณเจ็ดนาที 

และหากเติมน�้าตามลงไปก็จะได้กรดไนตริกออกมา

ส่วนแอมโมเนียสังเคราะห์จากไนโตรเจนและไฮโดรเจนก็อยู่

ระหว่างการผลติอย่างเตม็ก�าลงัเหมอืนกัน...เนือ่งจากปรมิาณไนโตรเจนเหลว 

ท่ีได้จากการลดอุณหภูมิสูงกว่าปริมาณออกซิเจนเหลวมาก เขาจึงน�า

ตอนที่ 386 

เรื่องราวที่แตกต่าง
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ไนโตรเจนท่ีเกินมาไปผลิตแอมโมเนียต่อ แน่นอนว่าโรแลนด์ยังผลิต 

กรดไนตริกด้วยกรรมวิธีแบบอุตสาหกรรมทั่วไปด้วย เขาไม่จ�าเป็นต้อง

เลอืกเดนิทางใดทางหนึง่ ยิง่มสีายการผลติเพิม่ขึน้เขาก็จะได้ดนิระเบดิเคม ี

เพ่ิมข้ึนตามไปด้วย

เขาทดสอบพลังของเปเปอร์แล้วพบว่าเธอสามารถเร่งปฏิกิริยา

ของไนโตรเจนและไฮโดรเจนขณะเพ่ิมอุณหภูมิได้จริงๆ มิหน�าซ�้ายังให้

ผลลัพธ์ท่ีรวดเร็วทันใจราวกับข้ามขั้นตอนบางอย่างไปด้วย แต่ข้อเสีย

คือเธอยังไม่สามารถควบคุมพลังได้อย่างแม่นย�าและเธอก็ยังไม่บรรลุ

นิติภาวะท�าให้พลังที่มีอยู่น้อยนิดถูกผลาญไปอย่างรวดเร็ว

แต่ข้อเสยีนีส้ามารถแก้ไขได้ด้วยการฝึกอย่างต่อเนือ่ง เวนดีบ้อกว่า 

เปเปอร์เรียนรู ้ได้ไวมาก อีกหนึ่งสัปดาห์เธอก็น่าจะควบคุมพลังได ้

ในระดับหน่ึงแล้ว

เมือ่มสีายการผลติถึงสองสายและมแีหล่งไนโตรกลเีซอรีนท่ีมัน่คง

แล้ว แผนการผลติดินปืนควันน้อยซึง่มคุีณภาพใกล้เคยีงกับยุคสมยัใหม่

ก็ลุล่วงไปอีกขั้น ต่อไปก็เป็นการออกแบบปืนชนิดยิงซ�้ารุ่นใหม่ และ 

น�าเข้าสู่กระบวนการผลิตโดยเร็วที่สุด

ในขณะท่ีโรแลนด์ก�าลังนึกถึงหน้าตาอาวุธรุ่นต่อไป องครักษ์ก็

เดนิเข้ามารายงานเขาในห้องท�างานว่า "ท่านเฟร์ราน ชลิต์และเซอร์ชลิต์ 

บดิาของเขามาขอเข้าเฝ้าฝ่าบาทพ่ะย่ะค่ะ เวลาน้ีก�าลงัรออยู่ทีโ่ถงรบัแขก"

"เฟร์รานหรือ" เขาคิดอยู่สักครู่ นั่นมันอัศวินแสงอรุณ อดีตอัศวิน

อันดับหน่ึงแห่งดินแดนตะวันตกไม่ใช่หรือ ครอบครัวของอีกฝ่ายอยู่ที่

ป้อมปราการลองซอง เหตใุดจงึเดนิทางมาถึงเมอืงชายแดนได้ "พวกเขา

บอกหรือไม่ว่ามีธุระอะไร"

"ท่านเฟร์รานบอกว่าเก่ียวกบัแม่มดพ่ะย่ะค่ะ และยังให้กระหม่อม

น�าของสิง่นีม้าถวายฝ่าบาทด้วย" องครกัษ์ย่ืนกระดาษหนังแกะคณุภาพด ี
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ให้เขา ภาพท่ีอยู่บนนัน้คอื 'แผนท่ีขมุทรพัย์' ทีอ่ศัวนิแสงอรณุเคยวาดไว้  

แต่เทียบกับภาพร่างหยาบๆ แผ่นนั้นแล้ว ลายเส้นบนกระดาษแผ่นน้ี 

ก็ดูชัดเจนกว่ามากราวกับพิมพ์ด้วยหมึกก็ไม่ปาน

โรแลนด์พลันนึกขึ้นได้ว่าเฟร์รานเคยบอกว่าแผนท่ีนี้ตกทอดผ่าน

เหล่าบรรพบุรุษมานานกว่าสี่ร้อยปี และไลต์นิ่งก็บินตามสัญลักษณ์ 

บนแผนที่ไปจนเจอหอคอยหินของอกาธา

เขานึกสนใจขึ้นมาทันที "ไปเรียกอกาธามา ตอนนี้นางน่าจะยังอยู่

ที่ห้องปฏิบัติการเคมี ข้าจะรีบไปพบพวกเขาเดี๋ยวนี้"

"พ่ะย่ะค่ะ ฝ่าบาท"

พอองครักษ์จากไป โรแลนด์ก็ม้วนแผนท่ีแล้วเดินไปที่โถงรับแขก

เฟร์รานกับชายชราอีกคนรีบลุกข้ึนท�าความเคารพเขาทันที

เจ้าชายสงัเกตว่าคนทัง้สองสวมเสือ้หนงัอย่างหนา บรเิวณหวัไหล่

มีรอยชืน้ หน้าผากของชายชราเต็มไปด้วยเมด็เหงือ่ เขาจงึย้ิมว่า "หากร้อน 

ก็ถอดเสื้อนอกออกเถอะ ในปราสาทมีเครื่องท�าความร้อนจึงอุ่นกว่า 

ข้างนอกมาก เดี๋ยวจะอึดอัดกันเปล่าๆ"

"เครื่อง...ท�าความร้อนหรือพ่ะย่ะค่ะ" เฟร์รานงุนงง

"อุปกรณ์กระจายความร้อนแบบใหม่น่ะ สะดวกกว่าเตาผิงมาก

เชยีวล่ะ" โรแลนด์ไม่ได้อธิบายเรือ่งน้ีมากนกั แต่หันไปถามถึงจดุประสงค์ 

ของอีกฝ่ายแทน "ได้ยินว่าพวกเจ้ามาพบข้าเพราะเรื่องแม่มดหรือ"

"พ่ะย่ะค่ะ ฝ่าบาท" เฟร์รานพยักหน้ารัว "กระหม่อมพบหญิง 

ผมสีน�้าเงินคนหนึ่งที่ตลาดชาวบ้าน..." จากน้ันเขาก็เล่าเหตุการณ์ท่ี 

เกิดขึ้นในช่วงสองสามวันน้ีให้เจ้าชายฟังอย่างคร่าวๆ "พอกระหม่อม

กลับไปถึงบ้าน บิดาก็เล่าความเป็นมาของตระกูลให้ฟัง กระหม่อมจึง

คิดว่าบางทีนางอาจจะเป็นแม่มด"

"อย่างน้ีนี่เอง" โรแลนด์ฟังอีกฝ่ายเล่าจบก็รู้สึกแปลกใจไม่น้อย 
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คิดไม่ถึงว่าจะมีคนธรรมดาในตระกูลของอกาธารอดชีวิตจากสงคราม

ครั้งนั้น ทั้งยังสืบตระกูลมาได้จนถึงทุกวันนี้ "เมืองชายแดนมีแม่มด 

ที่เจ้าพูดถึงจริงๆ และนางก็ชื่ออกาธาเหมือนกันด้วย"

เซอร์ชิลต์ลุกขึ้นอย่างตื่นเต้น "เช่นนั้นฝ่าบาทจะทรงให้..."

"ให้พวกเจ้าพบหน้ากันใช่หรอืไม่" โรแลนด์พยักหน้าย้ิมๆ "แน่นอน

อยู่แล้ว นางน่าจะก�าลังเดินทางมาที่ปราสาท และเน่ืองจากนางเป็น

แม่มด ข้าคิดว่าเจ้าน่าจะถอดศิลาลงทัณฑ์แห่งพระเจ้าท่ีพกไว้ออก 

เพ่ือเป็นการให้เกียรตินาง"

"โอ้ ฝ่าบาทตรัสถูกต้องแล้ว" เซอร์ชิลต์รีบหยิบศิลาลงทัณฑ์แห่ง

พระเจ้าในกระเป๋าเสื้อออกมาวางบนโต๊ะตัวยาวทันที

"ทาคิลาเมื่อสี่ร้อยกว่าปีก่อนไม่มีการให้เกียรติแม่มดด้วยวิธีน้ี 

พวกนางไม่เคยถูกศาสนจักรไล่ล่าเหมือนสัตว์ป่าเสียหน่อย" ไนติงเกล

กระซิบเบาๆ ท่ีข้างหูเจ้าชาย "ส�าหรับอกาธาน่ะ ของส่ิงน้ีเป็นแค่วัตถุดิบ

ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยเท่านั้น"

"ก็ถ้าท�าเช่นน้ี เจ้าจะได้จับโกหกพวกเขาได้ง่ายข้ึนอย่างไรเล่า"  

โรแลนด์ปิดปากซ่อนรอยย้ิม

จากน้ันเขาก็รู้สึกเหมือนถูกอีกฝ่ายหยิกคอเบาๆ

"คนโกหก"

"เจ้าเรียกข้ากลับมาด้วยเหตุใดกัน" อกาธาเปิดประตูโถงแล้วพูด

ด้วยสีหน้าไม่พอใจ "สงครามแห่งเจตจ�านงพระเจ้าใกล้เข้ามาทุกที ข้า

อยากเอาเวลาอันมีค่าไปผลิตอาวุธสู้กับ..." คงเพราะเห็นว่ามีคนนอก

อยู่ด้วย เธอจึงละค�าว่าปีศาจไว้ "หากไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตาย เจ้าแค่

ส่งคนไปบอกข้าก็พอแล้ว"

หลังจากร่วมงานกับหัวหน้านักเล่นแร่แปรธาตุมาได้พักใหญ่  



Er Mu 49

ค�าพูดค�าจาของเธอก็เริ่มเหมือนเคโมเข้าไปทุกที และความคิดท่ีจะ

ทุม่เทเวลาทุกวินาทีให้กับงานผลติของเมอืงชายแดนนีก็้ท�าให้ผู้ปกครอง

อย่างโรแลนด์รู้สึกผิดขึ้นมาเล็กน้อย เขากระแอมว่า "อะแฮ่ม เร่ืองนี้

ส�าคัญมากเชียวล่ะ เจ้าจ�าเรื่องเมื่อสี่ร้อยกว่าปีก่อนได้หรือไม่ ตอนที่

เมืองศักดิ์สิทธ์ิทาคิลาใกล้จะล่มสลาย มีคนรับใช้กลุ่มหน่ึงขอแยกตัว

จากเจ้าแล้วติดตามกองทัพใหญ่ไปยังทิศใต้ของเทือกเขาสิ้นวิถี"

"กพ็อจ�าได้อยู่" อกาธาถอดหมวกคลมุศีรษะทีเ่ตม็ไปด้วยหมิะแล้ว

สะบัดผมสีน�้าเงินนุ่มสลวย "แต่เรื่องน้ีไม่มีอะไรส�าคัญ ก็แค่อดีตเมื่อ 

นานมาแล้ว"

ตอนท่ีเธอเผยใบหน้าออกมาน้ัน เฟร์รานและเซอร์ชลิต์ต่างขนลุกซู่ 

ไปตามกัน ฝ่ายหลังถึงกับคุกเข่าหนึ่งข้างลงเบื้องหน้าเธอทันที "ท่านคือ

ท่านอกาธาจริงๆ ด้วย!"

"เจ้าคือ..." อกาธาขมวดคิ้ว

"ข้าคอืทายาทของเคจ ท่านยังจ�าชือ่นีไ้ด้หรอืไม่" เซอร์ชลิต์เงยหน้าขึน้ 

ถามอย่างมีความหวัง

"เคจ...จ�าได้สิ ชื่อน้ีข้าเป็นคนตั้งให้เอง" เธอยักไหล่ "ข้าเคยซื้อ 

คนรบัใช้มาสองคน คนหนึง่ชือ่คราฟต์ เป็นหัวหน้าองครกัษ์ประจ�าตระกูล  

ส่วนอกีคนชือ่เคจ เป็นพ่อบ้านประจ�าตระกูล" พอพูดถึงตรงนีเ้ธอก็ชะงกัไป 

เล็กน้อย "น่ันหมายความว่าเจ้าคือลูกหลานของพ่อบ้านท่ีแอบขโมย 

หินเวทมนตร์และบันทึกการทดลองหนีไประหว่างทางคนน้ันน่ะหรือ"

"อะไรนะ นะ...หนีไปหรือ" เซอร์ชิลต์ตาโต "ไม่ใช่เช่นนั้น เขา..."

"ไปเสีย" อกาธาหน้าตึง "ข้าไม่อยากเห็นหน้าพวกเจ้าอีก"



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/3QNbyp5

https://bit.ly/3QNbyp5

