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ปฐมบทแห่งดาบและผืนดินแดง

แสงแดดจ้าทีส่่องผ่านหน้าต่างเคร่ืองบนิ ท�าให้โคลรูส้กึตวัตืน่

เดก็หนุม่หลบัไปตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู ้เสยีงหึ่งๆ ของเครื่องยนต์เครื่อง

บนิท�ำให้ตระหนกัว่ำตนไม่ได้อยู่ในสถำนที่อนัคุ้นเคยอกีต่อไป

ยำมที่ขยบัตวัชนกบัเบำะและผนงัอนัแขง็กระด้ำง กย็ิ่งบ่งบอกถงึ

ควำมเปลี่ยนแปลง สมัผสัอนันุม่สบำยของที่ที่จำกมำยงัคงตดิตรงึอยูบ่น

ร่ำงกำย ทกุเช้ำในช่วงหลำยเดอืนที่ผ่ำนมำ เขำจะลมืตำตื่นขึ้นบนเตยีง

หนำนุ่ม เหน็เฟอร์นเิจอร์ทนัสมยั กบัผ้ำม่ำนเนื้อละเอยีดที่โบกสะบดัไป

ตำมสำยลมเย็นฉ�่ำ สองเท้ำจะเหยียบย�่ำลงบนพรมอุ่นๆ เพื่อเดินไปท�ำ

กจิกรรมเบำๆ ที่ให้ควำมรู้สกึปลอดโปร่งโล่งสบำยทกุเมื่อเชื่อวนั

แต่ทั้งหมดนั้นกเ็ป็นอดตีไปแล้ว...

โคลพยำยำมจะยดืตวัขึ้นจำกสภำพนั่งขด และรูส้กึปวดหนบึตำม

ตัวอย่าง
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ล�ำตัวอย่ำงเฉียบพลัน ผลตกค้ำงจำกกำรโดนไฟดูดยังชัดเจน หัวของ 

เดก็หนุ่มมนึตื้อ กล้ำมเนื้อปวดระบม

เขำจึงนั่งอยู่เฉยๆ ซ่อนอยู่หลังพนักพิงผู้โดยสำร กองปนอยู่กับ

กระเป๋ำเหมอืนเป็นสมัภำระชิ้นหนึ่ง หวงัว่ำอำกำรทกุอย่ำงจะดขีึ้นเองเมื่อ

เวลำผ่ำนไป

ไม่นำนนกั โคลกไ็ด้ยนิเสยีงประกำศว่ำเครื่องบนิก�ำลงัจะลงจอด

ที่สนำมบนิทหำรแห่งหนึ่งของลอส ในรฐัชำยแดน ซึ่งห่ำงจำกรฐัศนูย์กลำง

รำวหนึ่งพนักโิลเมตร

ยังเหลือระยะทำงอีกไกลกว่ำจะถึงรัฐศูนย์กลำงที่น้องสำวอยู่  

อย่ำว่ำแต่จะไปถงึตวัเลย...

เนื่องจำกลอสเป็นเมืองขนำดใหญ่ มีพื้นที่ถึง 2.3 ล้ำนตำรำง-

กิโลเมตร ระบบกำรแบ่งเขตจึงแบ่งเป็นรัฐห้ำรัฐตำมทิศทั้งสี่ และรัฐ

ศูนย์กลำงอกีหนึ่ง แต่ละรฐัซอยเป็นเขตย่อยจ�ำนวนมำก แต่ไม่ได้มหีลกั

กำรแบ่งที่เข้ำใจง่ำยเหมือนเซอร์เคิล รัฐและเขตของลอสจะมีรูปร่ำง 

แตกต่ำงกนัตำมสภำพภูมศิำสตร์ เลำะไปตำมเทอืกเขำหรอืแม่น�้ำ ผดิกบั

เซอร์เคิลที่แบ่งเขตตัวเองเหมือนตัดเค้ก ทุกๆ เขตตั้งแต่ 0 ถึง 90 ม ี

ขนำดเท่ำกนัหมด

เมื่อเครื่องบนิลงจอด เหล่ำทหำรกท็ยอยลงจำกเครื่องกนัหมด โคล

เองก็เช่นกัน เขำหยิบเสื้อนอกทหำรของตัวเองมำสวมทับเสื้อเชิ้ตสไตล ์

เซอร์เคลิ หลกีเลี่ยงควำมสะดดุตำ และก้ำวลงจำกเครื่องบนิ

วินำทีที่เท้ำแตะพื้น อำกำศอบอุ่นจำกภำยนอกไล้ผิวหน้ำและ 

ล�ำคอ โคลจงึรู้สกึอย่ำงแท้จรงิว่ำตนกลบัถงึบ้ำนแล้ว

ทวิทศัน์ภำยนอก รอบด้ำนเป็นที่รำบ มภูีเขำหนิสแีดงที่เหมอืนบดิ

เป็นเกลียวตั้งอยู่โดดๆ ห่ำงๆ กัน แต่งแต้มด้วยพืชพรรณเป็นหย่อม 

อำกำศอุน่สบำย หนำวน้อยกว่ำเซอร์เคลิ พระอำทติย์ดใูกล้และส่องสว่ำง

ตัวอย่าง
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กว่ำ

ไม่ว่ำจะหันไปทำงไหน ก็เห็นชำวเมืองผู้มีผมสีเข้ม ไล่ตั้งแต่ด�ำ 

น�้ำตำล ไปจนถงึเทำ ต่ำงจำกชำวเซอร์เคลิซึ่งมผีมสอ่ีอนหลำกโทน ท�ำให้

โคลรูส้กึกลมกลนืไปกบัผูค้นรอบตวัอย่ำงน่ำทึ่ง เขำไม่ได้รู้สกึเช่นนี้มำนำน

แล้ว

เดก็หนุ่มเดนิไปเรื่อยๆ จนกระทั่งออกจำกสนำมบนิทหำร โชคดทีี่

ทหำรเฝ้ำทำงออกปล่อยผ่ำนเพียงเห็นบัตรประจ�ำตัวลอสของเขำ กำร

ตรวจสอบคนเข้ำลอสนั้นอ่อนกว่ำที่เซอร์เคลิหลำยเท่ำ ลอสเป็นเมอืงเปิด 

เป็นแหล่งท้ำชงิดนิแดนเสร ี พ่วงอตุสำหกรรมท่องเที่ยว ทำงกำรลอสไม่

นยิมประคบประหงมพลเมอืงของตวัเอง จงึไม่มกีำรปกป้องชำวเมอืงจำก

ผู้บกุรกุเมอืงอื่น

โคลมองหำป้ำยรถโดยสำรประจ�ำทำง เพื่อมุง่หน้ำเข้ำสูศ่นูย์กลำง

เมืองซึ่งเป็นบ้ำนของเขำ แต่เดินวนหำเพียงครู่เดียว ลิมเิตอร์รอบข้อมือ

ซ้ำยกแ็สดงอำกำรขึ้นมำอกี

กระแสไฟฟ้ำแล่นเข้ำสูร่่ำงลกึถงึกระดกู โคลทรดุตวัลงบนพื้นทนัท ี

ก่อนจะรบีฝืนยนืขึ้น คนที่เดนิผ่ำนมำจ้องเขำอย่ำงเคลอืบแคลงสงสยั แต่

โคลกร็บีบอกว่ำไม่เป็นไร และเดนิหลบไปทำงที่ปลอดคน

ท�ำไมยงัเหลอืกระแสไฟฟ้ำอกี!

เดก็หนุม่ผมด�ำเข้ำใจว่ำที่โดนดดูไปรอบใหญ่บนเครื่องบนิเป็นครั้ง

สดุท้ำย แต่ลมิเิตอร์ของเซอร์เคลิกช่็ำงน่ำกลวั แม้กระแสไฟฟ้ำจะอ่อนลง

มำกมำย แต่กำรที่มนัไม่หำยไปท�ำให้โคลเริ่มหวั่นวติก

ขนืเป็นแบบนี้ต่อไป เขำจะเอำแรงที่ไหนไปสู้กบัคนที่ท�ำร้ำยลนิ...

โคลลำกสังขำรตัวเองไปหลบอยู่ในมุมของอำคำรดินใกล้ๆ เมื่อ

แน่ใจว่ำไม่มคีนผ่ำนเข้ำมำ เดก็หนุม่กใ็ช้พลงัลอสทั่วไปเสกดำบยกัษ์ของ

ตน
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พลงัประจ�ำเมอืงทั่วไปจะใช้ได้กต่็อเมื่ออยูใ่นเขตเมอืงตวัเองเท่ำนั้น 

เป็นกำรใช้ประโยชน์จำกพลงัประจ�ำเมอืงโดยไม่ต้องท้ำชงิดนิแดนกบัผูอ้ื่น 

สมยัอยู่ที่เซอร์เคลิโคลไม่อำจเรยีกดำบยกัษ์ออกมำอย่ำงอสิรเสร ีแต่เมื่อ

กลบัมำอยู่บนผนืแผ่นดนิของตวัเอง เขำกท็�ำได้อกีครั้ง

“ช่วยฉนัทอีำร์เดนท์”

โคลบอกดำบ แม้มันจะไร้ชีวิต แต่ควำมผูกพันตั้งแต่เด็กท�ำให้ 

เด็กหนุ่มตั้งชื่อมัน เช่นเดียวกับชำวลอสคนอื่นๆ ที่นิยมตั้งชื่ออำวุธคู่ใจ

ของตวัเอง

ตำทั้งสิบของดำบยักษ์อำร์เดนท์จ้องแถบโลหะซึ่งท�ำร้ำยเจ้ำนำย

ของมันเขม็ง โคลเอำด้ำมจับดำบเข้ำไปใกล้แขนซำ้ยของตัวเอง พลำง

กลนืน�้ำลำยเบำๆ 

“กนิมนัซะ”

ปำกยกัษ์เผยอเปิดออกมำจำกด้ำมดำบทนัท ีขย�้ำแขนของเขำรวม

ทั้งลมิเิตอร์ โคลพยำยำมควบคมุท่ำไม้ตำยของตวัเองอย่ำงนุ่มนวล แต่ก็

หลกีเลี่ยงกำรถำกเนื้อเลก็ๆ น้อยๆ ไม่ได้

กว่ำลมิเิตอร์จะโดนกนิหำยไปทั้งอนั แขนกบัมอืซ้ำยของโคลกเ็ตม็

ไปด้วยรอยบำดยำวจำกฟันของอำวธุ สิ่งสดุท้ำยที่โคลเหน็เหลอือยู่ คอื

โลหะเส้นบำงๆ สองเส้นยื่นออกมำจำกกลำงข้อมือของเขำทั้งด้ำนหน้ำ

และหลงั

เด็กหนุ่มขมวดคิ้ว เขำเห็นเส้นโลหะดังกล่ำวมำนำนแล้ว มันคือ

ส่วนของลิมิเตอร์ที่จมหำยไปใต้เนื้อ ไม่รู้ท�ำไมทำงกำรเซอร์เคิลต้องโหด

ร้ำยนกั ร้อยเหลก็เข้ำไปในเนื้อเขำแบบนี้

แต่น่ำแปลกที่ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำเขำไม่รู้สกึเจบ็เลย แม้แต่

ตอนนี้...นอกจำกแผลที่โดนอำร์เดนท์บำดกไ็ม่รู้สกึเจบ็ โคลวำงดำบคู่ใจ

ลง ใช้มอืขวำดงึเส้นโลหะที่ร้อยอยูใ่นเนื้อสดุแรง แต่กด็งึไม่ออก แถมรู้สกึ

ตัวอย่าง
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ปวดกว่ำเดมิ

ค�ำเตอืนของเฮดนิผดุขึ้นมำในหวั เฮดนิเตอืนแล้วว่ำลมิเิตอร์อนันี้

ปลดยำก ไม่ควรยุ่งเกี่ยว ขนำดเอด็เวริ์ดพยำยำมช่วยเตม็ที่กย็งัปลดไม่

ส�ำเรจ็ เขำเองรู้ซึ้งแล้วว่ำมนัปลดยำกปลดเยน็ขนำดไหน แต่จะให้ปล่อย

ไว้แบบนี้น่ะหรอื

หลังเวลำผ่ำนไป พลังเยียวยำจำกตรำประจ�ำเมืองก็เริ่มรักษำ

บำดแผลของเดก็หนุม่ เขำนั่งอย่ำงหมดแรงเมื่อพบว่ำแถบโลหะที่โดนกดั

กนิไปแล้วถูกฟื้นฟูกลบัคนืมำดงัเดมิ

ลิมิเตอร์มีระบบเลียนแบบเนื้อหนัง...จะถูกพลังเยียวยำรักษำ

เหมอืนบำดแผล

บ้ำที่สดุ

แต่เด็กหนุ่มก็ไม่คิดจะยอมแพ้ มำดูกันว่ำใครจะดื้อด้ำนมำกกว่ำ

กนั เขำหรอืลมิเิตอร์งี่เง่ำ

“อำร์เดนท์”

โคลจ้องลมิเิตอร์เขมง็ ดำบยกัษ์ที่เตม็ไปด้วยดวงตำเริ่มเปลี่ยนรปู

ร่ำง ใบดำบที่เคยเป็นสเีทำถกูย้อมเข้มขึ้นจำกด้ำมสูป่ลำย จนผวิเรยีบเงำ

ของมนัเปลี่ยนเป็นสดี�ำขลบั ดวงตำสเีลอืดแวววำว

“ท�ำลำย...ท�ำลำยมนัให้สิ้นซำก อย่ำให้เหลอืแม้แต่เศษธลุตีกค้ำง

อยู่บนโลก ฉนัรู้ว่ำแกท�ำได้ อำร์เดนท์...”

เครื่องบินพาณิชย์ที่เอ็ดเวิร์ดกับน็อกส์โดยสารลงจอดที่

มหำนครแห่งเครื่องจักรกล เอ็ดเวิร์ดเดินเล่นซื้อของฝำกจำกร้ำนใน 

สนำมบนิสบำยใจเฉบิ ระหว่ำงรอต่อเครื่องบนิไปยงัเมอืงถดัไป

“ขนมเวเฟอร์รูปหุ่นยนต์...จำนยูเอฟโอท�ำควำมสะอำดบ้ำน...”

เอ็ดเวิร์ดไม่แน่ใจว่ำโคลจะรู้ถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงเวเฟอร์รสดี

ตัวอย่าง
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กับเวเฟอร์ลดรำคำ ส่วนอุปกรณ์ท�ำควำมสะอำดบ้ำน ซื้อให้อีกฝ่ำยจะ

เหมอืนดถููกทำงอ้อมหรอืเปล่ำ แต่โคลกช็อบท�ำควำมสะอำดมำกเสยีด้วย

ไปๆ มำๆ เด็กหนุ่มจึงซื้อหมดทั้งสองชิ้น เขำไม่ค่อยออกนอก 

เซอร์เคลิอยูแ่ล้ว แถมบอกเพื่อนชำวลอสว่ำมำเที่ยว จะไม่ซื้อของกลบัไป

เลยกอ็อกจะมพีริธุไปหน่อย

หลงัสมทบกบันอ็กส์ ซึ่งซื้อของไปฝำกใครบำงคนเช่นกนั คนเป็น

แลนด์ลอร์ดกไ็ด้ทล้ีอเลยีนอกีฝ่ำย ข่ำวขนุพลจอมโหดคบหำดใูจกบัอำร-ิ

เอตเต้กลำยเป็นข่ำวดังพอๆ กับเรื่องผู้บุกรุก ภำพคู่ของทั้งสองขึ้นหน้ำ

หนึ่งหนังสือพิมพ์ทั่วเซอร์เคิล หนุ่มไฮโซที่เคยเป็นข่ำวกับอำริเอตเต้ช่วง

ก่อนถกูจบัมำสมัภำษณ์ จนต้องรบีปฏเิสธว่ำเป็นแค่เพื่อนกนัพร้อมอวยพร

ให้ควำมรกัของขนุพลทั้งสองสขุสมหวงั ดูจำกหน้ำซดีๆ ปำกสั่นๆ แล้ว 

ไม่รู้เป็นเรื่องจรงิ ประชด หรอืพูดออกมำเพรำะกลวัโดนนอ็กส์อดัล้วนๆ 

เมื่อใช้เวลำลอยชำยกันไปพอสมควร เอ็ดเวิร์ดกับน็อกส์จึงขึ้น

เครื่องบนิต่อที่สอง เพื่อเดนิทำงไปยงันครแห่งกำรรกัษำ ซึ่งเป็นเมอืงเพื่อน

บ้ำนของเซอร์เคิล ที่นั่นเครื่องบินส่วนตัวจอดรอพวกเขำอยู่ สำเหตุที่ 

เอ็ดเวิร์ดกับน็อกส์ไม่ได้บินตรงกลับเซอร์เคิลก็เพื่ออ�ำพรำงต�ำแหน่งของ

ตวัเอง ตอนนี้เอด็เวร์ิดโดนองค์กรที่ดนิโลกเพ่งเลง็ หำกไปโผล่อยูเ่มอืงอื่น 

และตกเป็นผู้ต้องสงสัยเล่นงำนนักมำยำกลจะกลำยเป็นเรื่องใหญ่โต

ลกุลำม เพื่อควำมปลอดภยัเดก็หนุม่จงึต้องท�ำทว่ีำอยูใ่นเมอืงละแวกบ้ำน

ตลอด ใช้ชวีติอย่ำงสงบเสงี่ยมเจยีมตวั

นครแห่งกำรรกัษำเป็นเพื่อนบ้ำนที่ดขีองเซอร์เคลิมำตั้งแต่ไหนแต่

ไร จงึช่วยปกปิดกำรเดนิทำงของพวกเอด็เวริ์ดด้วย ไม่ช้ำหลงัจำกนั้นทั้ง

แลนด์ลอร์ดและขุนพลก็กลับถึงเมืองตัวเอง ทั้งสองแวะไปหำสกำยเป็น

อันดับแรก เด็กหนุ่มผู้ตกเป็นหุ่นชักใยของนักมำยำกลพักรักษำตัวอยู่ที่

เดยีวกบัที่นอ็กส์เคยอยู.่..ศนูย์กำรแพทย์ฟลอไรท์ เพยีงแต่สถำนกำรณ์ใน

ตัวอย่าง
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ตอนนี้กลบักนั คนเป็นหวัหน้ำยนืมองสกำยอยู่ที่ปลำยเตยีง โดยอกีฝ่ำย

ไม่อำจรบัรู้หรอืลมืตำขึ้นมำ

“ตรำรปูปีศำจหำยไปแล้วนะ” เอด็เวร์ิดบอกพลำงลำกเก้ำอี้มำนั่ง

ทั้งสองหวงัว่ำกำรที่ตรำประจ�ำเมอืงแปลกปลอมหำยไป จะท�ำให้

อำกำรของสกำยกลบัเป็นปกต ิพวกเขำพยำยำมยื้อชวีติสกำยด้วยกำรใช้

เครื่องพยงุชวีติแบบไอเยน็ นวตักรรมกำรรกัษำแบบใหม่ที่ร่วมกนัคดิค้น

ระหว่ำงเซอร์เคลิกบันครแห่งกำรรกัษำ เครื่องดงักล่ำวท�ำงำนรำวกบัหยดุ

เวลำผูบ้ำดเจบ็ คงสภำพของสกำยไว้จนกระทั่งเอด็เวร์ิดก�ำจดันกัมำยำกล

ส�ำเรจ็ แต่เมื่อกำรรอคอยจบลง เครื่องพยงุชวีติถูกถอดออก ทกุคนกต็้อง

กลบัมำเผชญิควำมจรงิกนัอกีครั้ง

แม้ตรำประจ�ำเมอืงรปูปีศำจจะหำยไป อำกำรของสกำยกก็ระเตื้อง

ขึ้นเพยีงเลก็น้อย นั่นไม่ใช่นมิติหมำยที่ดเีลย

เอ็ดเวิร์ดสั่งตรำประจ�ำเมืองของสกำยให้เยียวยำตนเอง แต่

บำดแผลทั้งหมดกลำยเป็นของจรงิเสยีแล้ว ท�ำให้พลงัเยยีวยำไม่ได้ผล

“หมดธรุะของท่ำนแล้วละ” นอ็กส์กล่ำวเรยีบๆ นยัน์ตำสสีนมิจบั

จ้องร่ำงบนเตยีงอย่ำงสงบ

ถงึจะท�ำอะไรมำกกว่ำนี้ไม่ได้ แต่เอด็เวร์ิดกย็งัไม่มอีำรมณ์ลกุออก

ไปอยู่ดี ควำมรู้สึกตอนที่เห็นชำวเมืองของตัวเองค่อยๆ ตำยลงต่อหน้ำ

ต่อตำ ผดิกบัควำมรู้สกึตอนที่จดักำรนกัมำยำกลลบิลบั

เดก็หนุม่ประสำนมอืทั้งสองของตนไว้บนตกั ก�ำแน่น แต่ไม่อำจท�ำ

สิ่งใด...ดวงตำสมีรกตหลบุลงให้พ้นจำกกำรสงัเกตของขนุพลจอมโหด มนั

เตม็ไปด้วยควำมเศร้ำหมอง

...วนัหนึ่ง คนทั้งเซอร์เคลิกอ็ำจจะมชีะตำกรรมแบบเดยีวกนั

แต่เขำ...กไ็ม่อำจเปลี่ยนใจ

“สกำย”

ตัวอย่าง
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เสยีงหนกัๆ ของนอ็กส์ท�ำให้เอด็เวริ์ดเงยหน้ำขึ้น คนบนเตยีงขยบั

มอื ตำมมำด้วยกำรลมืตำ

น็อกส์ใช้พลังเซอร์เคิลทั่วไป ปรับท่อช่วยหำยใจของอีกฝ่ำยเพื่อ

ช่วยให้คนที่เจ็บหนักเปล่งเสียงได้ สกำยครำงเบำๆ ก่อนจะหยุด และ

กลอกตำมองรอบตวั

“หวัหน้ำ...”

“ไง” นอ็กส์ทกัทำยด้วยรอยยิ้มบำงๆ รำวกบัไม่มอีะไรเกดิขึ้น

“ผม...ผมอยู่ที่โรงพยำบำลเหรอ”

“ที่นี่ดูเหมอืนโรงหนงัรไึง”

“ไงสกำย หวดัด”ี เอด็เวริ์ดทกัทำยบ้ำง ไม่แน่ใจว่ำอกีฝ่ำยจ�ำตน

ได้แค่ไหน เดก็หนุ่มร่ำงเลก็มองมำทำงเขำ ท�ำหน้ำงงเลก็น้อย

“คณุคอื...”

“จ�ำฉนัไม่ได้เหรอ”

ตอนที่สกำยโดนควบคมุ อกีฝ่ำยรู้จกัเขำเป็นอย่ำงด ีแต่ในตอนนี้

ดวงตำของเดก็หนุ่มช่ำงซื่อใส

“ขะ...ขอโทษ ผม...จ�ำไม่ได้...” สกำยกล่ำวเสยีงเลก็ ยิ่งประกอบ

กบัควำมอ่อนแอของร่ำงกำย ยิ่งแผ่วเบำจนแทบไม่ได้ยนิ

เมื่อเห็นสภำพของคนบนเตียง ก็แทบท�ำให้ควำมอยำกซักถำม

ข้อมลูของทกุคนหำยไปหมด ดูเหมอืนสกำยจะจ�ำเหตกุำรณ์ที่เกดิขึ้นไม่ได้ 

แต่กร็บัรู้อย่ำงเตม็เปี่ยมถงึควำมผดิปกตขิองร่ำงกำยตน

เด็กหนุ่มพยำยำมขยับตัว แต่ก็ส่งเสียงร้องอีก อุปกรณ์ตรวจ

สญัญำณชีวติบนหวัเตียงดังอย่ำงไม่น่ำไว้ใจ ทั้งนอ็กส์และเอด็เวริ์ดเห็น

อย่ำงนั้นกร็ู้สกึว่ำตนควรออกไป

แต่จงัหวะที่ก�ำลงัจะลกุ สกำยเหน็หวัหน้ำของตนก�ำลงัจะจำกไป

กร็บีร้องเรยีก

ตัวอย่าง
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“หะ...หวัหน้ำอย่ำเพิ่งไป...”

“แกนอนพกัไปก่อน เดี๋ยวฉนัมำเยี่ยมวนัหลงั”

“อย่ำเพิ่ง...”

ขนุพลผมสนี�้ำตำลอมแดงถอนใจ แต่กเ็ดนิเข้ำไปประชดิคนสนทิ

“มอีะไร”

“ผม...ผมแพ้ผู้บกุรกุใช่ไหม ผมถงึ...เป็นแบบนี้”

สกำยจ�ำเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้จริงๆ เขำโดนเฮดินเล่นงำนจน

เสยีเลอืดหนกั แต่กลบัพูดถงึเหตกุำรณ์อื่น

เอด็เวร์ิดลองบรรยำยถงึหน้ำตำนกัมำยำกลกบัสมนุของมนั สกำย 

ตอบรับว่ำโดนคนเหล่ำนั้นเล่นงำน ดูเหมือนควำมทรงจ�ำของสกำยจะ 

ย้อนกลบัไปสู่จดุนั้น

ตรำประจ�ำเมืองจำกวิศวกรด้อยคุณภำพย่อมส่งผลต่อสมองและ

ควำมจ�ำ

แต่พอพูดถงึเรื่องนั้น เดก็หนุ่มบนเตยีงกเ็ริ่มมนี�้ำใสๆ รื้นขอบตำ

“ผมแพ้ผู้บุกรุก ผมแพ้...ทั้งๆ ที่แทบไม่เคยมีใครแพ้...หัวหน้ำคง

เกลยีดผมแล้วใช่ไหม”

นอ็กส์เลกิคิ้วกบัเรื่องที่สกำยกงัวล ก่อนจะหวัเรำะเสยีงขื่นๆ 

“ใครว่ำล่ะ”

“ขอโทษ...ผมขอโทษ ผมท�ำเซอร์เคลิเสยีที่ดนิ...ผมมนัไม่ได้เรื่อง”

น�้ำตำของสกำยไหลออกมำมำกกว่ำเดิม น็อกส์เห็นอย่ำงนั้นจึง

กล่ำว

“หบุปำกน่ำ ฉนัยงัจองต�ำแหน่งรองขนุพลให้แกอยู่นะ”

ทนัททีี่ได้ยนิ สกำยกช็ะงกัไปครู่หนึ่ง

“จรงิเหรอครบั แต่ผม...ผมสู้แพ้”

“คู่ต่อสู้ของแกมนัยำกไป คดิว่ำตวัเองเก่งเป็นแลนด์ลอร์ดรไึง จะ

ตัวอย่าง
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ไปสู้กบัศตัรูที่ดนิเป็นหมื่นตำรำงกโิลเมตร”

สกำยได้ยนิอย่ำงนั้นกส็ะอื้นเบำลง แววตำดูตกใจ

“รบีๆ หำย จะได้รบีๆ มำสอบ”

“ฉนัจดักำรผูบ้กุรกุให้แล้วด้วย เมอืงเรำไม่เสยีที่ดนิสกัตำรำงมลิฯ” 

เอด็เวร์ิดเสรมิพลำงคลี่ยิ้มอ่อนโยน “ฉนัเป็นแลนด์ลอร์ดของเซอร์เคลิเอง”

สกำยท่ำทำงตกใจกว่ำเดมิ เขำหนัไปขอควำมเหน็จำกหวัหน้ำ แต่

รำยนั้นกพ็ยกัหน้ำยนืยนัสิ่งที่ได้ยนิ

“ท่ำนแลนด์ลอร์ดตัวจริงมำเยี่ยม...หัวหน้ำใจดี...นี่ผม...ไม่ได้ฝัน

ไปใช่ไหม”

“แก...ฉนัไม่ได้ใจดแีต่ในฝันสกัหน่อย กล้ำดยีงัไงถงึพดูแบบนี้ หำ!” 

นอ็กส์ท�ำหน้ำบดิเบี้ยว สกำยเหน็อย่ำงนั้นกห็ลดุยิ้มทั้งครำบน�้ำตำ

“ฮะๆ”

“ไอ้นี่...”

หลงัจำกนั้นสกำยกเ็งยีบไปอกี ท่ำทำงเหมอืนคนหมดแรง นอ็กส์

กับเอ็ดเวิร์ดมองหน้ำกันเอง แล้วจึงตัดสินใจปล่อยให้อีกฝ่ำยพักอีกครั้ง 

จนกระทั่งเปิดประตูจะออกจำกห้อง ขุนพลจอมโหดก็ได้ยินเสียงคนบน

เตยีงไล่หลงัมำ

“หวัหน้ำ...”

“อะไร สกำย”

“ขอบคณุนะครบัส�ำหรบั...ทกุอย่ำง”

“อมื”

ประตูปิดลงอย่ำงนุ่มนวล

หลังจำกวันนั้นอำกำรของเด็กหนุ่มร่ำงเล็กก็ทรุดลง นั่นเป็นครั้ง

สดุท้ำยที่เขำรู้สกึตวัเพื่อพูดคยุ

ไม่มใีครได้ข้อมลูเพิ่มเตมิจำกสกำย แต่สิ่งที่เดก็หนุม่ฝ่ำยไอทเีหลอื

ตัวอย่าง
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ทิ้งไว้ก็คือคอมพิวเตอร์ชีวภำพตัวหนึ่ง สร้ำงอยู่ในรังเศษเหล็กที่ซ่อนอยู่

ภำยในโกดังร้ำง ทำงกำรเซอร์เคิลงัดข้อมูลทุกหยดเท่ำที่จะหำได้จำกที่

นั่น ส่วนสกำยได้รับกำรละเว้นจำกโทษทั้งปวง หน่วยป้องกันดินแดน

ประกำศออกไปว่ำเด็กหนุ่มสละชีวิตเพื่อปกป้องเมืองจำกผู้บุกรุก และ 

ทกุคนกจ็ะจดจ�ำเขำไว้เช่นนั้น

แต่เอด็เวร์ิดเองกไ็ม่ได้มเีวลำให้เสยีใจมำกนกั เมื่อพบว่ำเพื่อนของ

ตวัเองหำยไปจำกห้องพกั

ตัวอย่าง
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แรงต้านที่ได้ผล

โคล...

นายหายไปไหน

เอ็ดเวิร์ดใช้เวลำหลำยชั่วโมงกว่ำจะมั่นใจว่ำโคลหำยไปจริงๆ 

สุดท้ำยเขำต้องติดต่อหน่วยป้องกันดินแดนเพื่อให้เป็นธุระตรวจสอบ

ข้อมูลให้ แม้จะรู้ว่ำคนทำงนั้นกบ็อบช�้ำไม่น้อย

เดก็หนุม่ต้องคอยรบัมอืหลำยเรื่องที่ประดงัเข้ำมำไม่หยดุ พอโคล

หำยไปอกี เขำจงึตั้งตวัไม่ตดิ ไม่ได้เตรยีมแก้สถำนกำรณ์ใดๆ ไว้เลย เขำ

ออกนอกเมืองไปจัดกำรธุระเพียงสองสำมวัน รู้ตัวอีกทีโคลก็จำกไปไกล

แล้ว

เหล่ำขนุพลแจ้งว่ำ สำมวนัก่อน น้องสำวของโคลส่งโทรเลขมำที่

อพำร์ตเมนต์ของเอด็เวร์ิด แต่เหตผุูบ้กุรกุอมตะและตรำประจ�ำเมอืงปีศำจ 

ตัวอย่าง
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ท�ำให้อำคำรสถำนที่ของหน่วยป้องกันดินแดนเสียหำย บุคลำกร

ขำดแคลนเนื่องจำกหลำยคนบำดเจ็บ ที่พอมีอยู่ก็ง่วนอยู่กับงำนอื่น 

ประเดน็ของทหำรลอสจงึตกหล่น จนโทรเลขหลดุไปถงึมอืโคล

ทั้งๆ ที่ข้อควำมที่ส่งมำเป็นเพยีงค�ำว่ำ ‘ช่วยด้วย’ เดี่ยวๆ ช่ำงมี

พิรุธจนแม้แต่เวสเบิร์นยังเอะใจ แต่โคลกลับหนีออกนอกเมืองเพื่อไปหำ

น้องสำวโดยไม่คิดไตร่ตรองใดๆ ทั้งสิ้น ทิ้งข้ำวของส่วนตัวไว้มำกมำย 

แม้แต่พนัธะนำยจ้ำงผู้คุ้มครองที่ท�ำกบัเอด็เวริ์ดกล็มืยกเลกิ

...โคล นำยอำจก�ำลงัวิ่งเข้ำหำกบัดกักไ็ด้นะ

เอด็เวร์ิดอยำกกมุขมบั อดไม่ได้ที่จะโมโหอกีฝ่ำย ทั้งที่สนทิกนั แต่

โคลกลบัไม่บอกเขำสกัค�ำ ไม่แม้แต่จะทิ้งข้อควำมใดๆ ไว้ แต่สดุท้ำยควำม

เป็นห่วงก็ชนะ เอ็ดเวิร์ดโมโหใครได้ไม่นำน และดูจำกร่องรอยควำมรีบ

ร้อน เพื่อนของเขำคงสตหิลดุจรงิๆ 

ส่วนตอนนี้ โคลอยู่ที่ไหนแล้วนั้น...มีเจ้ำหน้ำที่หน่วยป้องกันดิน-

แดนเห็นโคลเป็นครั้งสุดท้ำยที่เขต 0 บริเวณประตูเมือง ใกล้ทำงออก

ขนำดนั้น โคลคงหนอีอกนอกเซอร์เคลิส�ำเรจ็จรงิๆ แม้จะสวมลมิเิตอร์อยู่

รอบข้อมอื คะเนจำกเวลำ...ป่ำนนี้คงถงึลอสแล้ว

เอด็เวร์ิดอยำกไปช่วยโคล แต่แทนที่จะผลผีลำมตำมไป เขำต้องหำ

วธิรีะบพุกิดัของอกีฝ่ำยอย่ำงชดัเจนก่อน ลอสเป็นเมอืงที่ใหญ่โตมโหฬำร

ประชำกรเกือบร้อยล้ำน หำกไม่ท�ำอะไรสักอย่ำงแล้วเดินทำงไปที่นั่น 

เดี๋ยวกก็ลำยเป็นงมเขม็ในมหำสมทุรกนัพอดี

เดก็หนุม่จงึต้องตดัสนิใจขอควำมช่วยเหลอืจำกบคุคลสดุท้ำยที่ยงั

ไม่ได้ขอ...พี่ชำยหรือผู้ดูแลของเขำเอง แต่จำกเหตุกำรณ์ล่ำสุดที่เกิดขึ้น

กบัเซอร์เคลิ แค่คดิจะไปหำ ใจกเ็ต้นตุ๋มๆ ต่อมๆ แล้ว ควำมกล้ำที่มอียู่

ท่วมท้นหดหำยไปหมด เอ็ดเวิร์ดอยำกหลีกเลี่ยงวิธีนี้ แต่เพื่อโคล...เขำ

ควรจะลองดู

ตัวอย่าง
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อนัที่จรงิ จะวำนให้ลำคชิ นอ็กส์ หรอือำรเิอตเต้ ไปขอควำมช่วย

เหลือจำกเฮดินแทนก็ได้ แต่ถ้ำนึกถึงใจพวกขุนพลบ้ำง ใช้งำนพวกเขำ 

ทกุรำยละเอยีดคงไม่ไหว ตอนนี้ลำคชิบำดเจบ็ นอ็กส์เพิ่งเสยีคนสนทิไป

หมำดๆ ไหนจะต้องรับมือกับครอบครัวของสกำยอีก เวสเบิร์นกับอำริ- 

เอตเต้ก็งำนล้นมือจนไม่รู้จะล้นยังไง เอ็ดเวิร์ดจึงกลั้นใจไปหำพี่ชำยเอง 

บกุไปถงึเขตก่อสร้ำงที่ฐำนของตกึไวเซอร์

เด็กหนุ่มผมสีเทำอ่อนแหงนหน้ำมองแผงสังกะสีที่ตีปิดล้อมรอบ

ตกึสงูใหญ่ กระตุน้ควำมรูส้กึขมในคอ เมื่อสปัดำห์ก่อนตกึนี้ยงัเปิดท�ำกำร

อยู่เลย สภำพเลศิหรูและทนัสมยั แต่กลบัต้องเสยีหำยหนกัขนำดนี้ ผนงั

ถล่มเป็นบำงส่วน กระจกแตกเป็นแถบๆ ส่วนหนึ่งกต็้องนบัว่ำเป็นควำม

ผดิของเขำ...แต่คนที่ไม่อำจรูส้กึผดิไปกว่ำนี้แล้วกเ็ดนิลดัเลำะเขตก่อสร้ำง 

หลบเลี่ยงคนงำน จนถงึส�ำนกังำนชั่วครำวซึ่งเป็นตู้คอนเทนเนอร์ที่ตั้งอยู่

ใกล้ๆ ตวัตกึ

เอด็เวริ์ดเคำะประตู คนที่เปิดออกมำเป็นเฮดนิ ตรงกบัโปรแกรม

ระบพุกิดัในมอืถอืของเขำทกุประกำร

ใบหน้ำที่เคยดูดีของเศรษฐีหนุ่มโทรมลงเล็กน้อยเหมือนอดนอน

มำหลำยวนั แต่นั่นยงัไม่ใช่ส่วนที่แย่ที่สดุ

อีกฝ่ำยจ้องเขำด้วยสำยตำเย็นชำ ท�ำให้เอ็ดเวิร์ดขมวดคิ้วโดย

อตัโนมตัิ

“เฮดนิ...”

“มธีรุะอะไร”

“บรษิทัเฮดนิ...เป็นไงบ้ำง”

เอ็ดเวิร์ดถำมเรื่องอื่นทันที เมื่อเห็นสภำพผู้ดูแลของตน เขำก็ชัก

กลวัจะถำมเรื่องของโคลจรงิๆ 

เฮดนิเลกิคิ้วอย่ำงสนเท่ห์ “เธอสนใจด้วยรวึ่ำบรษิทัจะเป็นยงัไง”

ตัวอย่าง
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“สนส ิท�ำไมจะไม่ล่ะ” เอด็เวริ์ดตอบหน้ำเครยีดตำมพี่ชำย

เฮดนิเหน็สภำพเดก็หนุม่ผูเ้ป็นแลนด์ลอร์ด ยนืกล้ำๆ กลวัๆ เกรง็ๆ 

แล้วจงึถอนใจ จำกนั้นกเ็ปิดประตูให้กว้ำงขึ้นและเอ่ยเชญิ

“เข้ำมำส ิลงัเลแบบนี้ไม่สมเป็นเธอเลย”

เอ็ดเวิร์ดจึงโล่งอกขึ้นหน่อย และได้ทีเข้ำมำส�ำรวจส�ำนักงำน

ชั่วครำว สถำนที่แห่งนี้เป็นเพียงห้องเดี่ยวแคบๆ เท่ำนั้น ภำยในไม่มี 

คนอื่นอกีนอกจำกพี่ชำยบญุธรรมของเขำ

เฮดนิดูอำรมณ์ไม่ด ีแต่กไ็ม่ถงึกบัปฏเิสธเขำอย่ำงที่กลวั เอด็เวริ์ด

ยังจ�ำยอดผู้เสียชีวิตได้ เกือบทั้งหมดเป็นพนักงำนของบริษัทไวเซอร์ซึ่ง

เป็นเพยีงประชำชนธรรมดำ

“มอีะไรอยำกให้ช่วยล่ะ”

เฮดนิถำมพลำงกลบัไปนั่งประจ�ำโต๊ะท�ำงำน จมลงในกองเอกสำร 

สลบักบัตอบอเีมลในคอมพวิเตอร์ เอด็เวริ์ดประทบัใจที่อกีฝ่ำยรู้ทนั แต่

คดิไปคดิมำ...มนัอำจจะเป็นอย่ำงนั้นมำนำนแล้วกไ็ด้

เฮดินคือคนที่ดูแลเขำมำเก้ำปีเต็ม นับตั้งแต่วันแรกที่ก้ำวเข้ำสู่ 

เซอร์เคลิ ต่อให้ปีหลงัสดุเขำแยกไปอยูค่นเดยีว แต่ระยะเวลำที่อยูด้่วยกนั

ก็เกินครึ่งชีวิตของเขำ หลำยต่อหลำยครั้งเอ็ดเวิร์ดรู้สึกว่ำเฮดินไม่เข้ำใจ 

แต่จู่ๆ ตอนนี้ เอด็เวร์ิดสงสยัว่ำเฮดนิอำจจะเข้ำใจกไ็ด้ แค่ไม่เหน็ด้วย เลย

ขดัแย้งกบัเขำอยู่เรื่อย

เมื่อย้อนนึกถึงเรื่องของเฮดินที่น็อกส์เล่ำให้ฟังบนเครื่องบิน เอ็ด-

เวริ์ดสงสยัว่ำเฮดนิจะมวีนัให้อภยัตนหรอืไม่จำกเหตกุำรณ์ที่เกดิขึ้น ซึ่งดู

จำกใบหน้ำเคร่งขรมึตอนนี้ บอกยำกเหลอืเกนิ

แต่ดวงตำสนี�้ำทะเลกห็นัมำสบกบัเขำ

“เอด็เวริ์ด เป็นอะไรของเธอ เอำแต่จ้อง ไม่พูด”

“อ๋อ...เอ่อ...”

ตัวอย่าง
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“ฉนัยิ่งระแวงอยูน่ะ กลวัคนเป็นของเสก หรอืโดนควบคมุด้วยตรำ

ประจ�ำเมอืงรูปประหลำดๆ”

เฮดินกล่ำวพร้อมผ่อนคลำยสีหน้ำลง ปำกได้รูปขยับเป็นรอยยิ้ม

บำงๆ อยู่ๆ กล็้อเล่น ในเวลำที่ไม่คดิว่ำจะได้ยนิที่สดุ

เอ็ดเวิร์ดรู้สึกตกใจกว่ำเก่ำ พี่ชำยสุดหล่อของเขำต้องเครียดจน

ประสำทกลบัแน่ๆ หำรู้ไม่ว่ำอกีฝ่ำยเริ่มพูดไร้สำระกเ็พรำะเขำนั่นแหละ

เศรษฐีหนุ่มก็เห็นเช่นกันว่ำเอ็ดเวิร์ดเครียดมำก ตั้งแต่เกิดเรื่องก็

ท�ำหน้ำเหมือนก่อกรรมหนักตลอดเวลำ แต่ช่วงแรกชำยหนุ่มเองก็โกรธ

และผดิหวงัมำก ไม่มแีรงคยุดกีบัคนที่ประมำทจนเกดิหำยนะเช่นนี้หรอก 

เฮดนิอดไม่ได้ที่จะโทษเอด็เวร์ิด แต่หลงัเวลำผ่ำนไปเหน็เดก็หนุม่พยำยำม

แก้ไขสดุชวีติ ถงึขั้นบกุไปก�ำจดันกัมำยำกลที่ซ่อนตวัอยู่ต่ำงแดน ควำม

โกรธกเ็จอืจำงลงจนแทบไม่เหลอื ต่อให้อกีฝ่ำยก่อเรื่องสกักี่ครั้ง มนักจ็บ

ลงแบบนี้เสมอ...เขำจะทนโกรธคนที่ตัวเองเฝ้ำห่วงใยตั้งแต่เล็กได้สักแค่

ไหนเชยีว

เฮดินได้ข่ำวจำกพวกขุนพลแล้วว่ำโคลหำยไป เอ็ดเวิร์ดติดโคล 

ซะขนำดนั้น ถงึขั้นจะปั้นเป็นบคุคลส�ำคญัในเซอร์เคลิ กไ็ม่แปลกหำกจะ

ร้อนรนจนต้องโผล่มำขอควำมช่วยเหลือจำกเขำ ถึงเฮดินจะไม่ไว้ใจโคล

นกั แต่กไ็ม่คดิขดัขวำง เขำไม่อยำกทะเลำะกบัเอด็เวร์ิดอกี เกดิเรื่องร้ำยๆ 

มำมำกพอแล้ว เอำแรงไประวงัศตัรูจำกนอกเมอืงดกีว่ำ

หลงัจำกนั้น ควำมเงยีบกโ็รยตวัเข้ำปกคลมุคนทั้งสองอยูพ่กัใหญ่ 

แต่ไม่ใช่ควำมเงียบที่น่ำอึดอัดนัก เอ็ดเวิร์ดเห็นเฮดินยุ่ง จึงรออีกฝ่ำย

สะสำงงำนในมอืให้เสรจ็ก่อน ระหว่ำงนั้นกส็ะสำงควำมรูส้กึยุง่ยำกในใจ

ตวัเองไปด้วย

สกัพกั เอด็เวริ์ดจงึกล่ำว

“เฮดนิ”

ตัวอย่าง
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“หมื?”

“ผมขอโทษนะ...ขอโทษจรงิๆ”

แม้กำรพดูจะเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ แต่ครั้งนี้เอด็เวร์ิดอยำกบอก

ให้พี่ชำยรู้ชดัๆ อกีสกัครั้งว่ำเขำเสยีใจ

“คนที่ตำยไม่ใช่เธอ เท่ำนั้นกพ็อแล้วละ”

“หะ...หำ?”

เอด็เวริ์ดไม่แน่ใจว่ำตนหูเฝื่อนหรอืเปล่ำ อยู่ๆ เฮดนิกพ็ูดเสยีงเบำ 

แต่ชำยหนุ่มกไ็ม่ทวนซ�้ำและข้ำมไปเรื่องอื่น

“น่ำสงสำรสกำย เดก็คนนั้นต้องสละชวีติเพรำะเรื่องนี้ แต่ต่อให้

รอด ทกุอย่ำงกไ็ม่เหมอืนเดมิอยู่ด”ี

เฮดนิกล่ำวพลำงท�ำงำนไปด้วย เขำพดูถงึสิ่งที่สกำยจะต้องเผชญิ

หำกยงัมชีวีติอยู่ ต้องแบกรบัควำมผดิบำปและกำรกล่ำวโทษ ต่อให้เรื่อง

เลวร้ำยทั้งหมดนั้นกระท�ำไปเพรำะโดนควบคมุ แต่กย็ำกจะล้ำงกลิ่นคำว

เลอืดซึ่งตดิอยู่บนมอืออกอยู่ดี

ฟังแล้ว เอ็ดเวิร์ดจึงสงสัยว่ำเฮดินเองก็ต้องแบกรับควำมรู้สึกผิด

จำกกำรสงัหำรสกำยเหมอืนกนัหรอืเปล่ำ แต่ท่ำทำงนิ่งๆ แบบนั้น นี่คง

ไม่ใช่ครั้งแรกส�ำหรับเฮดิน ไม่ว่ำจะเรื่องรู้สึกผิด หรือเรื่องฆ่ำคนบริสุทธิ์ 

กำรสละส่วนน้อยเพื่อรกัษำประโยชน์ของส่วนรวม และแบกรบัควำมผดิ

ทั้งมวลไว้เพยีงล�ำพงั นั่นเป็นหน้ำที่ที่ไม่มใีครเขยีนไว้ของแลนด์ลอร์ด และ

ดูเหมอืนเฮดนิจะท�ำงำนดงักล่ำวได้ดกีว่ำเขำเสยีอกี

ส�ำหรบัเอด็เวริ์ดเอง ต่อให้เกลยีดกำรฆ่ำ แต่ไปๆ มำๆ ถ้ำจะให้

นับทุกคนที่ตำยเพรำะเขำเป็นต้นเหตุ จ�ำนวนคงกองพูนเป็นภูเขำไม่แพ้

กนั แค่สงัหำรแลนด์ลอร์ดหนึ่งคน ผลกระทบที่ตำมมำกข็ยำยใหญ่เหมอืน

โยนก้อนหนิกระทบผวิน�้ำแล้ว เขำจงึพยำยำมหลกีเลี่ยงกำรฆ่ำหำกเลี่ยง

ได้ ต่ำงจำกแลนด์ลอร์ดส่วนใหญ่ อย่ำงแลนด์ลอร์ดลอส

ตัวอย่าง



26 Circle เซอร์เคิล 4

“เฮดนิ ตรำประจ�ำเมอืงเป็นยงัไงบ้ำงแล้ว”

ชำยหนุ่มลูบข้ำงคอของตวัเอง “ปกต”ิ

“ผมคุยกับน็อกส์ เดี๋ยวพวกเรำคงต้องหำวิธีผลิตยำแก้พิษที่เล่น

งำนเฮดนิครำวนั้น”

“พิษที่ท�ำให้ตรำประจ�ำเมืองฉันร้อนขึ้นมำน่ะรึ ก็ดี เธอตัดสินใจ

ถูกแล้วละ”

เมื่อบรรยำกำศผ่อนคลำยไปในทำงที่ดี เอ็ดเวิร์ดจึงเริ่มถำมเรื่อง 

ลมิเิตอร์ของโคล

เฮดนิสงสยัเหมอืนกนัว่ำโคลออกไปนอกเขตเซอร์เคลิได้ยงัไง โดย

ทั่วไปเดก็หนุ่มน่ำจะโดนไฟดูดจนขยบัตวัไปไหนไม่รอด

ลิมิเตอร์ท�ำงำนด้วยระบบ ‘ไคเนติกส์’ หำกผู้สวมใส่เคลื่อนไหว

ร่ำงกำย ลิมิเตอร์ก็จะแปลงกำรเคลื่อนไหวนั้นเป็นพลังงำน หล่อเลี้ยง

กลไกทุกอย่ำงของลิมิเตอร์ ลิมิเตอร์จึงท�ำงำนได้ถึงห้ำสิบปีโดยไม่ต้อง

ชำร์จถ่ำน นั่นหมำยควำมว่ำโคลจะโดนไฟดูดไปเรื่อยๆ หำกไม่ยอมกลบั

เข้ำมำในเซอร์เคลิ วธิเีดยีวที่จะท�ำให้ไฟหยดุดูด คอืต้องอยู่นิ่งๆ ไม่ขยบั

ตวัอกีเลยตลอดไป เพื่อให้ระบบไคเนตกิส์หยดุท�ำงำน ซึ่งกเ็ป็นไปไม่ได้

อยู่ดี

“หรอืโคลจะปลดออกได้”

“ทั้งๆ ที่เธอท�ำไม่ได้น่ะร”ึ เฮดนิกอดอกและส่ำยหวั “ลมิเิตอร์อนั

นั้นปลดยำกมำก ฉนัไม่ได้โกหกตอนที่บอกว่ำปลดไม่ได้”

เฮดนิไม่ได้บอกควำมจรงิเอด็เวริ์ดทั้งหมด ตอนที่สวมลมิเิตอร์ชิ้น

นั้นให้เชลยครั้งแรก จะต้องใช้เครื่องยงิแกนของลมิเิตอร์ ซึ่งเป็นโลหะบำง

เฉยีบ ให้พนัอยูร่อบกระดูกของผูส้วม โดยไม่ก่อให้เกดิควำมเจบ็ปวดหรอื

ผลข้ำงเคยีงใดๆ เทคโนโลยทีี่ซบัซ้อนนั้นถูกพฒันำจำกศูนย์วจิยัอปุกรณ์

ของไวเซอร์ เพื่อจดุประสงค์พเิศษบำงอย่ำง

ตัวอย่าง
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แม้คดีตรำประจ�ำเมืองรูปปีศำจจะคลี่คลำยแล้ว แต่จนบัดนี้ ยัง

ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่ำสกำยขโมยเครื่องปลดรหัสลิมิเตอร์ของโคลไปท�ำไม 

เวสเบริ์นเดำว่ำท�ำไปเพื่อป่วนเอด็เวริ์ด เหมอืนตอนที่อปัโหลดรูปอบุำทว์

ขึ้นอินเทอร์เน็ต แม้กำรคำดเดำของเวสเบิร์นจะเชื่อถือได้น้อย แต่เป็น 

ครั้งแรกที่คนอื่นไม่มคีวำมเหน็ดกีว่ำนี้

กำรที่เอด็เวริ์ดมำขอควำมช่วยเหลอืจำกเฮดนิ เพรำะรู้ว่ำลมิเิตอร์

ดีๆ ทุกอันต้องฝังอุปกรณ์ติดตำมตัวผ่ำนระบบดำวเทียม เฮดินจึงลอง

ตรวจสอบพกิดัของโคลดู โดยใช้ระบบคอมพวิเตอร์ของไวเซอร์เท่ำที่เหลอื

อยู่ แต่ผลกค็อื ‘ไม่พบ’

“แสดงว่ำโคลท�ำลำยลมิเิตอร์ส�ำเรจ็งั้นเหรอ” เอด็เวริ์ดรู้สกึทึ่งแม้

จะสงสยัมำก เฮดนิจงึเสนอสำเหตอุื่น

“หรือโคลอำจจะตำยไปแล้วก็ได้ ศพย่อมอยู่นิ่ง ไม่เคลื่อนไหว” 

ท�ำให้ระบบไคเนติกส์หยุดชำร์จพลังงำนเข้ำลิมิเตอร์ ระบบส่งสัญญำณ

จงึพงัตำมไปด้วย

แต่เอ็ดเวิร์ดฟังแล้วก็หรี่ตำ พันธะนำยจ้ำงผู้คุ้มครองของเขำกับ

โคลยงัอยูด่ ีเพื่อนของเขำยงัมชีวีติอยูต่่ำงหำก อย่ำพดูเรื่องอปัมงคลแบบ

นั้นสิ

อย่ำงไรกต็ำม เฮดนิตั้งข้อสงัเกตว่ำ หำกโคลมปัีญญำปลดลมิเิตอร์

ได้ เขำกค็งมปัีญญำจดักำรกบัปัญหำของตวัเองเช่นกนั คงไม่โง่วิ่งเข้ำไป

ในกบัดกัอย่ำงที่เอด็เวริ์ดกลวัหรอก

เพียงแต่สิ่งที่อยู่ในหัวของเด็กหนุ่มผมกระเซิงตอนนี้ คือภำพโคล

แขนขำดไปข้ำง ตัวพันติดกับดักที่มีคนชั่วดักไว้ ส่วนลิน เด็กสำวใน

จนิตนำกำร หน้ำเหมอืนโคลเตมิขนตำ โดนแขวนอยูใ่นกรงบนต้นไม้ โคล

ไม่ใช่คนไหวพรบิดตีลอดเวลำ บำงครั้งกท็�ำอะไรบุ่มบ่ำมจนน่ำเป็นห่วง

“บำงทีเพื่อนผมอำจจะตัดแขนตัวเองเพื่อก�ำจัดลิมิเตอร์ก็ได้นะ” 

ตัวอย่าง
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เอด็เวริ์ดเดำอย่ำงเคร่งเครยีด

“เพื่อนเธอจะบ้ำบิ่นขนำดนั้นเลย?” เฮดินนึกภำพไม่ออกว่ำคนที่

แขนขำดสดๆ จะเอำแรงที่ไหนไปช่วยน้องสำว

แต่สุดท้ำย พวกเขำก็ไม่รู้ว่ำโคลอยู่ที่ไหน ลอสเป็นเมืองที่กว้ำง

ใหญ่ไพศำล พื้นที่กว่ำ 2.3 ล้ำนตำรำงกโิลเมตร ต่อให้เอด็เวริ์ดอยำกไป

หำดว้ยตวัเอง แต่เฮดนิกเ็ตอืนว่ำเดก็หนุ่มโดนองค์กรที่ดนิโลกจบัตำดอูยู่ 

ไม่ควรจะตะลอนไปเรื่อยๆ อย่ำงเปะปะ ควรส่งคนอื่นเข้ำไปดูลำดเลำ

ก่อน

แลนด์ลอร์ดถกูควบคมุด้วยกฎเหลก็ห้ำมท้ำชงิดนิแดนกบัประชำชน 

เมอืงอื่นโดยเดด็ขำด ยกเว้นป้องกนัตวัหรอืปกป้องเมอืงตวัเอง เป็นกำร

ป้องกันไม่ให้แลนด์ลอร์ดใช้พลังอันล้นหลำมรังแกชำวเมืองอื่น หำก 

เอ็ดเวิร์ดต่อสู้นอกเซอร์เคิล จะหมดสิทธิ์อ้ำงว่ำปกป้องเมืองตัวเองทันท ี

ส่วนจะบอกว่ำป้องกนัตวัได้หรอืไม่ ต้องอำศยัพยำนหลกัฐำน ซึ่งเสี่ยงต่อ

กำรโดนป้ำยสแีละกลั่นแกล้ง

โดยทั่วไปแลนด์ลอร์ดจึงไม่เดินทำงออกนอกเมืองตัวเอง ยกเว้น

ไปอย่ำงเป็นทำงกำร มผีูคุ้ม้กนั ทั้งจำกเมอืงตวัเองและเมอืงเจ้ำบ้ำน หำก

ปฏบิตันิอกเหนอืจำกกตกิำมำรยำทนั้น กเ็สี่ยงต่อกำรกระท�ำผดิ เอด็เวร์ิด

โดนทัณฑ์บนอยู่แล้ว หำกท�ำผิดซ�้ำ ทั้งเอ็ดเวิร์ดและเซอร์เคิลก็จะโดน

ลงโทษ ให้เอด็เวริ์ดอยู่ในลอสสั้นที่สดุเท่ำที่จะท�ำได้ จงึปลอดภยัที่สดุ

“น่ำเสียดำยที่ลอสปฏิเสธควำมสัมพันธ์ทำงกำรทูต ไม่อย่ำงนั้น

เธอคงมตีวัเลอืกมำกกว่ำนี้ อย่ำงอ้ำงว่ำไปเที่ยว”

“ผมไปเลยไม่ได้เหรอ เมืองนั้นขุนพลกับแลนด์ลอร์ดโหดจะตำย 

ผมไม่อยำกให้คนของเรำเสี่ยงตำย”

“ตอนที่เธอไม่รู ้หน่วยป้องกนัดนิแดนกส่็งคนไปสบืเรื่องที่นั่นบ่อยๆ 

ไม่ต้องห่วงหรอก”

ตัวอย่าง
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เอด็เวร์ิดรบัฟัง ที่อกีฝ่ำยพูดกจ็รงิอยู ่แต่ปัญหำคอื เขำร้อนใจ และ

อยำกจะไปช่วยโคลเองมำกกว่ำ

เดก็หนุ่มมั่นใจว่ำเอำตวัรอดได้ แต่ในขณะเดยีวกนั กไ็ม่อยำกขดั

ควำมต้องกำรของพี่ชำยด้วย

เฮดนิ...ทั้งๆ ที่โดนเล่นงำนหนกัขนำดนั้น ยงัอตุส่ำห์คดิถงึเขำก่อน 

มนัเป็นอย่ำงนี้เสมอสนิะ

เขาดใีจ...

แต่ตัวเขำเองไม่มีสิ่งใดจะตอบแทนชำยหนุ่มได้เลย โดยเฉพำะ

อนำคตข้ำงหน้ำ

เอด็เวร์ิดจงึตดัสนิใจท�ำตำมค�ำแนะน�ำของเฮดนิสกัครั้ง ยอมส่งคน

ไปสบืข่ำวครำวของโคลที่ลอสก่อน

และเมื่อได้เบำะแส ต่อให้เล็กน้อยสักแค่ไหน เขำก็จะรีบตรงไป

สมทบทนัทีตัวอย่าง
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ท่ามกลางถนนที่เบียดเสียดยัดเยียดไปด้วยคนและไอระอุ

ของแดด ร่ำงบำงดงึหมวกของเสื้อคลมุให้คล้อยลงมำปิดเส้นผมสบีลอนด์

อำริเอตเต้ต้องกำรหลีกเลี่ยงสำยตำของใครต่อใคร เธอแฝงกำย

อยู่ท่ำมกลำงกระแสธำรแห่งผู้คนที่หลั่งไหลภำยในตลำดย่ำนใจกลำง

มหำนครแห่งอำวุธวิญญำณ ตลอดสองฝั่งทำงเต็มไปด้วยพ่อค้ำแม่ขำย

ที่ผลดักนัตะโกนโฆษณำสนิค้ำบนแผงของตน พยำยำมเรยีกแขกทั้งชำว

ลอสและชำวต่ำงเมอืงจำกทั่วโลก 

ดวงตำสีน�้ำเงินไพลินของหญิงสำวลอบมองแผงลอยขำยเครื่อง

ประดบัท้องถิ่น หลำยชิ้นฝังอญัมณสีแีปลกตำ แกะสลกัอย่ำงประณตีจน

ดเูกนิมลูค่ำ แต่หญงิสำวกต้็องหกัห้ำมใจไม่ให้ถลำเข้ำไปกวำดทกุรำยกำร

เข้ำคอลเล็กชันส่วนตัว ที่ท�ำอย่ำงนั้นไม่ได้ไม่ใช่เพรำะเธอก�ำลังปฏิบัติ

ตัวอย่าง
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ภำรกิจลับสุดยอดเพื่อเซอร์เคิลหรอก แต่เป็นเพรำะเธอมีเครื่องประดับ

เยอะจนล้นที่เก็บแล้วต่ำงหำก อำริเอตเต้จึงได้แต่ทอดถอนใจ ยังคง

เสยีดำยอยู่ข้ำงในขณะที่เดนิเลยผ่ำนไป

อำริเอตเต้เป็นหัวหน้ำหน่วยป้องกันดินแดนแห่งเซอร์เคิล ผู้อยู่

ปกป้องเซอร์เคิลน้อยที่สุดมำตั้งแต่ไหนแต่ไร ห้องท�ำงำนของเธอก็คือ 

ดินแดนต่ำงถิ่น ลอบเข้ำไปสืบเสำะควำมเป็นไปของชำวต่ำงเมือง เป็น

หน้ำที่ประเภทที่ใครๆ มำเหน็ตวัหญงิสำว คงเดำไม่ออกว่ำคนบอบบำง

อย่ำงเธอจะชอบท�ำงำนเสี่ยงอนัตรำยเช่นนี้ แต่ที่มำที่ไปนั้นจรงิๆ กไ็ม่มี

อะไรมำก เธอกแ็ค่ชอบท่องเที่ยวและชอปปิงเท่ำนั้นเอง

เวลำสืบรำชกำรลับในฐำนะขุนพล ย่อมได้บินฟรีเที่ยวฟรี จะม ี

หน้ำที่กำรงำนอะไรที่เหมำะสมกบัเธอไปมำกกว่ำนี้อกี แน่นอนว่ำน้อยคน

นักที่จะรู้เบื้องหลังของอำริเอตเต้ จึงไม่มีใครว่ำอะไร แถมยังยกย่อง

สรรเสรญิเธออกีด้วย หญงิสำวกลำยเป็นสญัลกัษณ์ของสำวแกร่งผู้อทุศิ

ชีวิตให้เมือง จะมีแค่มนุษย์ปำกเสียบำงคนเท่ำนั้น ที่ยังด่ำว่ำเธอสมอง

กลวงอยู่เรื่อย

แค่คิดถึงมนุษย์ปากเสียคนนั้น อำริเอตเต้ก็หน้ำงอง�้ำแล้ว ก่อน

ออกจำกเซอร์เคิลก็เพิ่งทะเลำะกันมำ เธอจึงต้องกำรชอปปิงระบำย

ควำมเครียดอย่ำงด่วนที่สุด แต่จะท�ำอย่ำงประเจิดประเจ้อนักก็ยังไงอยู่ 

วันนี้เธอจึงสวมเสื้อคลุมปกปิดตัวตนเต็มยศ หวังว่ำรองขุนพลกับเจ้ำ-

หน้ำที่จำกเซอร์เคิลอีกสำมคนที่มำด้วยกัน จะไม่บังเอิญจ๊ะเอ๋กับเธอ

ระหว่ำงทำง

ซื้ออะไรดนี้า...

หำกชอปปิงเสรจ็ เธอยงัมภีำรกจิที่ต้องท�ำอยู ่คอืกำรสบืหำตวัโคล

เพื่อแลนด์ลอร์ดที่แสนน่ำรกัของเธอ ท่ำนเอด็เวริ์ดน่ำสงสำรมำกตอนท�ำ

หน้ำเฉำๆ หลงัจำกรูว่้ำโคลหำยตวัไป ถงึจะดูไม่ค่อยเกี่ยวข้องกบัเซอร์เคลิ 

ตัวอย่าง
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แต่ทุกคนก็เข้มงวดกับเอ็ดเวิร์ดเกินไป เหตุร้ำยหลำยอย่ำงคงท�ำให้ท่ำน

เอด็เวริ์ดเสยีขวญัก�ำลงัใจไปมำกแล้ว เดี๋ยวเธอนี่แหละจะท�ำให้เดก็หนุ่ม

กลบัมำอำรมณ์ดเีหมอืนเดมิ

หญิงสำวเดินตรงไปยังแผงลอยยำวที่มีคนกลุ้มรุมดูน่ำสนใจ แต่

ระหว่ำงแหวกทำงเข้ำไปนั่นเอง คนเดนิตลำดกพ็ำกนัเบยีดเข้ำมำหำเธอ 

เพื่อหลบกลุ่มทหำรที่เดนิผ่ำน

ดวงตำสีไพลินเฝ้ำมองอย่ำงสงสัย ทหำรลอสในเครื่องแบบสีเทำ

หกเจด็คน ก้ำวเดนิอย่ำงขงึขงัผ่ำนหน้ำเธอไป มอืของพวกเขำหลำยคน

กุมอำวุธวิญญำณประจ�ำตัว ซึ่งเป็นอำวุธนำนำชนิดตั้งแต่ดำบไปจนถึง

ปืน เหล่ำชำวเมืองหลีกทำงให้กลุ่มทหำรอย่ำงรู้งำน ซึ่งเป็นวัฒนธรรม 

ปกตขิองลอส เพยีงแต่รอบก่อนที่เธอมำเดนิตลำด ไม่เคยมกีลุม่ทหำรชกั

อำวธุเดนิลำดตระเวนแบบนี้

ด้วยควำมใคร่รู้ อำรเิอตเต้จงึหนัไปถำมพ่อค้ำใกล้ๆ ทนัที

“มเีรื่องอะไรเกดิขึ้นเหรอคะ ครำวก่อนที่มำเที่ยว ไม่ค่อยเหน็ทหำร

เดนิตรวจตรำแถบนี้”

พ่อค้ำชำวลอสซึ่งเป็นคณุลงุกร้ำนโลกจงึตอบ

“ก็ไอ้พวกแก๊งฆ่ำชิงที่ดินน่ะสิ พวกมันออกอำละวำดรอบไคนิซิส

เป็นเดอืนๆ แล้ว ใต้จมูกของท่ำนแลนด์ลอร์ดและเหล่ำขนุพลเลย มนัน่ำ

เจบ็ใจนกั”

...แก๊งฆ่ำชงิที่ดนิ?

นี่เป็นข่ำวใหม่ส�ำหรับอำริเอตเต้ เธอเพิ่งเคยได้ยินว่ำมีแก๊งฆ่ำชิง

ที่ดินอยู่ในเขตศูนย์กลำงที่เปรียบเสมือนหัวใจของลอสแบบนี้ ทำงกำร 

ลอสคงปิดข่ำวกนัน่ำด ูและส่งทหำรออกลำดตระเวนเพื่อเฝ้ำระวงัคนร้ำย

แก๊งฆ่ำชงิที่ดนิไม่ใช่สิ่งใหม่ ในเมอืงต่ำงๆ ทั่วโลกที่สงครำมแย่งชงิ

ดินแดนร้อนระอุ แม้กำรต่อสู้ด้วยพลังประจ�ำเมืองโดยทั่วไปจะไม่ท�ำให้

ตัวอย่าง
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ใครตำย แต่บำงครั้งกจ็ะมพีวกชั่วช้ำที่ฆ่ำคูต่่อสูด้้วยเพื่อควำมสะใจ หรอื

เหตผุลต่ำงๆ นำนำ เช่น ข่มขูเ่หยื่อให้มอบที่ดนิให้ ก่อนฆ่ำทิ้งเพื่อปิดปำก 

กลยทุธ์เหล่ำนี้นบัว่ำผดิกฎหมำยกำรท้ำชงิดนิแดนทั้งหมด หำกจบัได้จะ

โดนลงโทษสถำนหนกั อย่ำงที่ลอสคงไม่พ้นประหำรชวีติ แต่กลบัมคีนร้ำย

ที่ช่ำงกล้ำ...ก่อกำรในเมอืงที่บทลงโทษแรงขนำดนี้

“ไอ้เจ้ำแก๊งนี้มนัร้ำยกำจมำกเชยีวละ แม่หนหู้ำมไปเดนิในที่เปลี่ยว

เชียวนะ แม้แต่ทหำรลำดตระเวนยังโดนฆ่ำ” ป้ำนักชอปคนหนึ่งเสริม  

อำรเิอตเตจ้งึเข้ำใจแลว้ว่ำท�ำไมทหำรถงึตอ้งไปพร้อมๆ กนัเป็นกลุ่มใหญ่

แต่เดนิเป็นกลุม่เอกิเกรกิแบบนั้น คงจะจบัคนร้ำยได้หรอกเนอะ...

ขุนพลสำวคิดในใจ ดูเหมือนข่ำวนี้คงไม่เกี่ยวกับเธอสักเท่ำไหร่  

ต่อให้เป็นคนร้ำยแบบไหน กค็งเอำชนะขนุพลอย่ำงเธอได้ยำก

หลังเดินซื้อของจนสาแก่ใจแล้ว อาริเอตเต้ก็เดินเข้าไปใน

ร้ำนเหล้ำเพื่อหำที่เย็นๆ พัก หญิงสำวเลือกนั่งตรงเคำน์เตอร์และปลด

หมวกเสื้อคลมุออก ปล่อยให้เรอืนผมสบีลอนด์หยกัศกสยำยลงมำ

ผู้ชำยในบำร์บำงคนหนัมำมองเธออย่ำงสนอกสนใจ ทั้งชำวลอส

และชำวต่ำงเมือง ซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดำ ในเมื่อขุนพลเซอร์เคิลทุกคน

มีหน้ำตำเป็นอำวุธอยู่แล้ว ต่อให้ใช้ต่อสู้จริงไม่ได้ แต่ก็สะกดให้ผู้คน

หลงใหล สะดวกมำกกบังำนสบืรำชกำรลบั

อำรเิอตเต้เปิดฉำกโปรยยิ้มหวำนใส่บำร์เทนเดอร์หนุม่ ซึ่งตอนแรก

ก็ท�ำงำนของตัวเองอยู่ดีๆ แต่ตอนหลังๆ ก็เริ่มบริกำรเธอเป็นพิเศษ  

หญิงสำวแต่งหน้ำอ่อนๆ ผมคลอเคลียใบหน้ำรูปไข่ ประกอบกับล�ำตัว

ผอมบำง กบัรอยยิ้มใสๆ อ่อนต่อโลก ท�ำให้ดูน่ำทะนถุนอมยิ่ง

“มำเที่ยวคนเดยีวเหรอครบั คณุผู้หญงิ”

บำร์เทนเดอร์ถำมไถ่อย่ำงสุภำพ วิธีชวนคุยของผู้ชำยลอสมัก

ตัวอย่าง
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สุภำพ ค่อยเป็นค่อยไปกว่ำชำวเซอร์เคิล เป็นเรื่องที่อำริเอตเต้มองว่ำ 

น่ำรกักุ๊กกิ๊กดี

“ใช่ค่ะ ฉนัมำตำมหำคน...”

อำรเิอตเต้เริ่มโมเมว่ำโคลเป็นคนรกัที่หำยตวัไป และหยบิรูปถ่ำย

เดก็หนุ่มให้บำร์เทนเดอร์ดู หำกเวสเบริ์นได้ยนิเข้ำคงหวัเรำะก๊ำกจนน�้ำหู

น�้ำตำไหล ส่วนน็อกส์คงจะหำว่ำเธอไร้ยำงอำยและฟำดหัวฟำดหำงไม่

ยอมให้เดนิทำงออกนอกเมอืง ช่ำงเป็นผู้ชำยที่คดิเลก็คดิน้อยเสยีจรงิ

“ผมไม่เคยเห็นเลยนะครับ” บำร์เทนเดอร์เอำไปดู...แบบไม่ค่อย

ตั้งใจเท่ำไหร่ “แต่ผู้ชำยที่ทิ้งคณุไปแบบนี้ ใช้ไม่ได้หรอก หำคนใหม่ที่จะ

ไม่ท�ำให้คณุล�ำบำกใจดกีว่ำ”

หญงิสำวจงึตหีน้ำเศร้ำ “ขอบคณุนะคะ แต่คงเป็นไปไม่ได้...”

“อ้ำว! ท�ำไมล่ะครบั”

“เพรำะเขำเป็นพ่อของเดก็ในท้อง...”

อำริเอตเต้เอำมือกุมท้อง ก่อนจะท�ำเป็นบีบน�้ำตำสองสำมหยด

บำร์เทนเดอร์จงึอึ้งไป

“เอำละส ิยุ่งเลยทนีี้”

“ฉนัไม่รูจ้ะตำมหำเขำที่ไหนด ีรูแ้ต่ว่ำน้องสำวเขำอยูใ่นวงัไคนซิสิ”

“ให้ผมลองถำมเพื่อนสักแป๊บนะครับ” บำร์เทนเดอร์เสนอ อำริ- 

เอตเต้จงึคลี่ยิ้มอย่ำงซำบซึ้ง ยื่นรูปโคลให้อกีครั้ง

บำร์เทนเดอร์ผู้น่ำรักลองไปถำมคนในร้ำนและขำประจ�ำให้ แต่ก็

กลับมำแบบคว้ำน�้ำเหลว “ไม่มีใครเคยเห็นเลย วันหนึ่งมีแขกเข้ำออก 

ร้ำนเยอะ ถ้ำไม่ได้มำบ่อยๆ กค็งจ�ำไม่ได้หรอกครบั”

“ไม่เป็นไร ขอบคณุมำกนะคะ”

ว่ำจบอำรเิอตเต้กซ็ดเหล้ำในแก้วของตนจนหมด จนบำร์เทนเดอร์

ท�ำตำโต

ตัวอย่าง



35iSnow

“คณุไม่ควรดื่มเหล้ำตอนท้องนะครบั”

“อุ๊ย! จรงิด้วย”

หญงิสำวท�ำหน้ำเสยีอกเสยีใจ แต่กเ็รยีกเกบ็เงนิ

ก่อนออกจำกร้ำนเหล้ำ บำร์เทนเดอร์พยำยำมขอเบอร์เธอด้วย เผื่อ

พบตวัโคล แต่อำรเิอตเต้กท็ิ้งท้ำยไว้เพยีงยิ้มหวำน ดงึหมวกของเสื้อคลมุ

ขึ้นปกปิดเส้นผมยำวสลวยเหมอืนเดมิ และผลกัประตูออกจำกร้ำน

โคลไม่ใช่คนโด่งดงัในลอสจรงิๆ ด้วย คนทั่วไปไม่รู้จกั...

อำรเิอตเต้นกึหลงัจำกคยุกบับำร์เทนเดอร์ แม้เธอจะไม่ได้ตั้งใจสบื

อะไรในวันนี้ แต่ก็อดไม่ได้ที่จะเก็บข่ำวสำรนิดๆ หน่อยๆ ซึ่งอำจเป็น

ประโยชน์ในภำยภำคหน้ำ อำริเอตเต้นึกถึงข้อมูลเก่ำที่ลำคิชและน็อกส์

รวบรวมไว้เกี่ยวกบัโคล เดก็หนุ่มมปีระวตัสิะดดุตำ และค่อนข้ำงพสิดำร

มำกในควำมเห็นของหญิงสำว โคลเป็นนักเรียนอัจฉริยะ สอบได้ที่หนึ่ง

ในรุ่น ได้ทนุจำกท่ำนแลนด์ลอร์ด เป็นว่ำที่รองขนุพลของมหำนครพื้นที่ 

2.3 ล้ำนตำรำงกิโลเมตร แต่กลับจนกรอบ โดนลดยศเพรำะขัดแย้งกับ 

ผู้บงัคบับญัชำ เพื่อนๆ เกลยีดขี้หน้ำ และยกให้เขำเป็นคนทรยศในภำย

หลงั

เรื่องครอบครวัของโคลกไ็ม่ได้ให้ควำมกระจ่ำงใดๆ เพิ่มเตมิ เขำ

เป็นเดก็ก�ำพร้ำ แต่มน้ีองสำวนอกทะเบยีนอยูห่นึ่งคน ลนิไม่ปรำกฏอยูใ่น

ฐำนข้อมูลประชำกรของลอส สำเหตุเพรำะตรำประจ�ำเมืองของเธอผิด

ปกต ิแต่ไปๆ มำๆ ลนิกลบัอำศยัอยู่ในวงั โคลส่งจดหมำยหลำยฉบบัไป

ที่นั่น และไม่เคยได้รบัจดหมำยตอบกลบัมำเลย จนกระทั่งล่ำสดุที่เขยีน

ขอควำมช่วยเหลอืมำห้วนๆ ท�ำให้โคลวิ่งแจ้นกลบับ้ำนทนัที

รองขนุพลเจมส์ที่มำปฏบิตัภิำรกจินี้พร้อมเธอและคนที่เหลอื แยก

ย้ำยกันไปสืบจำกค่ำยทหำรและบริเวณรอบวังไคนิซิสเป็นที่เรียบร้อย 

เหลอืแค่รอฟังข่ำวจำกทำงนั้น...

ตัวอย่าง
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อำรเิอตเต้เดนิไปตำมถนนสำยหลกัเรื่อยๆ ถนนหนิเส้นนี้ลำกยำว 

ตัดผ่ำนเขตซอฟเวอเรน1 ซึ่งเป็นย่ำนที่คึกคักที่สุดในลอส เต็มไปด้วย 

ร้ำนรวงและบ้ำนเรือน ไม่ว่ำจะอยู่ตรงไหนในเขต หำกมองข้ำมหลังคำ

ของสิ่งปลกูสร้ำงไปทำงศูนย์กลำงเมอืง กจ็ะเหน็ปรำสำทหนิสเีทำสูงใหญ่

ตั้งเด่นเป็นสง่ำ ซึ่งกค็อืวงัไคนซิสิ

แต่หลงัออกจำกเขตตลำด ผู้คนกเ็ริ่มบำงตำ

อำรเิอตเต้มำถงึย่ำนพกัอำศยัของชนชั้นกลำงที่เชื่อมกบัตลำด แต่

ดเูหมอืนคนแถบนี้จะเกบ็เนื้อเกบ็ตวัอยูใ่นบ้ำนกนัมำกขึ้น ขนุพลสำวสงสยั

ว่ำอำจเกี่ยวข้องกับแก๊งฆ่ำชิงที่ดิน ซึ่งฟังดูน่ำกลัวพิกล ระบบแย่งชิง 

ดินแดนออกแบบมำดีๆ ให้ต่อสู้แบบไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อ ยังจะมำ 

ฆ่ำแกงกนัอกี เธอคงไม่มวีนัเข้ำใจแนวคดิของคนป่ำเถื่อนพวกนี้แน่

ตอนนั้นเองที่โทรศพัท์มอืถอืสชีมพูของอำรเิอตเต้ดงั หญงิสำวเหน็

ว่ำรองขนุพลเจมส์โทร. มำจงึกดรบั

“เป็นยงัไงบ้ำง”

“ครบั ก.็..ไม่มข้ีอมลูใหม่เลยครบั” รองขนุพลเจมส์บอก “ผมตรวจ

สอบจำกแหล่งข่ำวเก่ำของเรำ แล้วกล็งพื้นที่ไปดูบ้ำนของโคลด้วย ปรำกฏ

ว่ำถูกปิดตำยครบั ไม่มใีครเข้ำออกเป็นเดอืนแล้ว ฝุ่นงี้จบัหนำเลย”

“แล้วที่ท�ำงำนของโคลล่ะ ที่ค่ำยทหำร”

“ข่ำวเรื่องโคลทรยศซำๆ ลงแล้วนะครบั กไ็ม่มใีครว่ำยงัไง เพื่อน

ร่วมงำนของโคลคดิว่ำเขำตำยไปแล้ว ไม่กเ็ข้ำกบัฝ่ำยเซอร์เคลิ ไม่มใีคร

สนใจ ไม่มใีครเหน็ตวัเขำหรอืน้องสำวเลยด้วย”

รองขนุพลเจมส์ยงับอกด้วยว่ำในค่ำยทหำร ไม่มใีครออกตวัว่ำเป็น

1 เขตซอฟเวอเรน (Sovereign district) คอืเขตผู้ปกครองสูงสดุ ซึ่งเป็นศูนย์กลำง
ควำมเจรญิของมหำนครแห่งอำวธุวญิญำณ สญัลกัษณป์ระจ�ำเขตคอื วงัไคนซิสิ 
ปรำสำทหนิสเีทำอนัศกัดิ์สทิธิ์ ที่พ�ำนกัของแลนด์ลอร์ด

ตัวอย่าง
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เพื่อนหรอืสนทิกบัโคลเลย ส่วนเหตผุล...หลกัๆ เพรำะโคลไม่สงุสงิกบัใคร 

เป็นคนหยิ่ง ถอืตวั หลำยคนมองว่ำโคลยงัยดึตดิกบัเกยีรตยิศในอดตี แต่

พอเอำเข้ำจรงิ กลบัเหน็แก่ตวั ไม่ใช้ฝีมอือนัเก่งกำจช่วยเหลอืพวกพ้อง

“ฟังดเูหมอืนคนละคนเลยเนอะ” อำรเิอตเต้นกึภำพโคลที่เป็นแบบ

นั้นไม่ออก แม้จะเคยเจอเด็กหนุ่มเพียงช่วงสั้นๆ แต่ฟังจำกค�ำบอกเล่ำ

ของใครๆ ในเซอร์เคลิ โคลเป็นคนซื่อๆ มนี�้ำใจ ขยนัขนัแขง็ คอยช่วยเหลอื

และปกป้องเอด็เวริ์ดเสมอ

“คนเรำกค็งไม่อยำกดกีบัคนที่เกลยีดเรำละครบั” รองขนุพลเจมส์

ว่ำ “ทหำรที่นี่ไม่ชอบขี้หน้ำโคลเอำซะเลย ถ้ำผมเป็นโคล ผมจะหลกีไป

ให้ไกล ไม่งั้นคงได้เอำดำบเฉำะหวักนัสกัวนัแหงๆ”

“แล้วเบำะแสศตัรูที่อยำกเล่นงำนโคลกบัน้องสำวล่ะ มไีหม”

“ไม่มใีครรู้เลยครบั พวกนั้นบอกว่ำโคลมคี่ำน้อยจนเล่นงำนไปยงั

ไม่คุ้ม มรีำยนงึเดำว่ำเป็นเจ้ำหนี้ แต่กย็งัไม่มมีูลนะครบั”

หลงัจบข่ำวส่วนของโคล ซึ่งไม่มเีบำะแสใหม่เลย รองขนุพลหนุ่ม

กเ็ล่ำสถำนกำรณ์แวดล้อมอื่นให้หวัหน้ำของตนฟัง

อำรเิอตเต้รบัฟังข่ำวกำรเมอืงของลอสอย่ำงเซง็ๆ รองขนุพลเจมส์

กบัพวกสบืข่ำวกำรเมอืงของลอสได้เยอะมำก ผดิกบัข่ำวของโคล ปัจจบุนั

จอมพลซูเรน็ ซึ่งเป็นหวัหน้ำของสี่ขนุพลแห่งลอส ครองอ�ำนำจข้ำงมำก

ในสภำ รวมทั้งตดัสนิใจในเรื่องส�ำคญัๆ ของบ้ำนเมอืง

อำรเิอตเต้ค่อนข้ำงแปลกใจกบัข่ำวนี้ แลนด์ลอร์ดลอสขึ้นชื่อเรื่อง

ควำมโหดเหี้ยมและทรงอ�ำนำจ แม้เขำจะปกปิดหน้ำตำจำกชำวต่ำงเมอืง 

แต่กอ็ำศยัอยูใ่นวงัและถอือ�ำนำจสงูสดุในลอสอย่ำงเป็นทำงกำร แต่กลบั

มผีู้ที่ตั้งตนทดัเทยีมอย่ำงซูเรน็

“แลนด์ลอร์ดลอสป่วยหนกัครบั นอนตดิเตยีงมำหลำยเดอืนแล้ว”

“อ้อเหรอ” ขุนพลสำวแปลกใจ ไม่มีข่ำวลักษณะนี้แพร่ออกไปสู่

ตัวอย่าง
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ชำวโลก

“น่ำตกใจใช่ไหมครบั แม้แต่คนที่โหดเหี้ยมอ�ำมหติที่สดุ กย็งัต้อง

พ่ำยต่อโรคร้ำย”

ดสี ิชำวลอสจะได้กดักนัเอง...อำรเิอตเต้นกึ หำกเอด็เวริ์ดชอบท้ำ

ชงิดนิแดน นี่คงเป็นโอกำสทองในกำรเล่นงำนลอส

แต่คิดไปคิดมำ แลนด์ลอร์ดที่น่ำรักน่ำชังของเธอก็ไม่เหมำะกับ 

วิธีเอำเปรียบแบบนี้หรอก ท่ำนเอ็ดเวิร์ดเป็นคนอ่อนโยน...มำกเกินไป 

ด้วยซ�้ำในหลำยโอกำส แม้จะไม่ค่อยเหมำะกบับทบำท แต่กเ็ป็นหนึ่งใน

คณุสมบตัทิี่ท�ำให้เขำน่ำหลงใหลเช่นกนั

กำรคยุโทรศพัท์ของอำรเิอตเต้จบลง เมื่อมเีดก็ตวัเลก็ๆ วิ่งมำปะทะ

ขำเธอระหว่ำงที่ยงัหวัเรำะเอิ๊กอ๊ำก

เดก็ตวัน้อยไม่รู้เรื่องรู้รำว รบีวิ่งหนตี่อทนัท ีมเีพื่อนเล่นของเขำวิ่ง

ตำมมำ เป็นเดก็หญงิตวัเลก็ยิ่งกว่ำ

ในมอืเดก็น้อยทั้งสองกวดัแกว่งกิ่งไม้ต่ำงอำวธุ และสลบักนัฟำด

ฟันเป็นเรื่องสนุก ทั้งๆ ที่ยังวิ่งกันไม่ค่อยคล่องด้วยซ�้ำ เด็กที่ตัวโตกว่ำ

ตะโกนบอกว่ำตวัเองเป็นขนุพล อกีคนจงึตะโกนตำมด้วย

“ขนุพลแอนโทนมำแล้ว!”

“หนูกเ็ป็นแอนโทนด้วย!”

“ไม่ได้! เป็นคนอื่นส!ิ พี่เป็นแอนโทนแล้ว”

แหม...เด็กๆ ชาวลอสนี่ขยันสู้กันตั้งแต่อ้อนแต่ออกเลยเนอะ... 

อำรเิอตเต้นกึ สมกบัเป็นเมอืงแห่งนกัรบ โตขึ้นมำถงึล�่ำๆ กนัทั้งนั้น รกั

กำรท้ำชงิดนิแดนยิ่งกว่ำอะไร นี่ถ้ำไม่มกีำรปรบัเงนิหำกต่อสู้กนัในแหล่ง

ชมุชนละก ็คงได้เหน็คนท้ำชงิดนิแดนกนัทกุหย่อมหญ้ำแน่ๆ

อำรเิอตเต้เดนิเกบ็บรรยำกำศเขตซอฟเวอเรนต่อไปอกี ดื่มด�่ำกบั

วฒันธรรมท้องถิ่นที่คละเคล้ำด้วยกลิ่นดนิแดงไปตลอดทำง

ตัวอย่าง
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ในสถานที่อันห่างไกล สายลมเย็นพัดหวีดหวิวผ่านกอหญ้า

สูง

โคลยนืนิ่ง ตำกลมแรงกลำงทุ่งหญ้ำรกที่ทอดยำวสดุสำยตำ ตรง

หน้ำเขำมตี้นไม้ที่ตำยซำกอยู่ต้นหนึ่ง ซึ่งเป็นต้นไม้ใหญ่เพยีงต้นเดยีวใน

บรเิวณนั้น

ห่ำงออกไปที่สุดขอบฟ้ำ เด็กหนุ่มมองเห็นเค้ำโครงรำงๆ ของวัง 

ไคนซิสิ ลนิอยู่ใกล้แค่เอื้อมแต่กลบัไม่อำจเข้ำใกล้...

โคลยนืรอแล้วรอเล่ำ จนในที่สดุกท็รดุตวันั่งลงที่โคนต้นไม้ มอืขวำ

ลบูแขนและข้อมอืซ้ำยที่มผ้ีำพนัแผลพนัอย่ำงหยำบๆ ลมิเิตอร์หำยไปแล้ว 

เขำก�ำจัดมันส�ำเร็จ แต่นัยน์ตำสีทองก็ยังคงเปี่ยมด้วยควำมหม่นหมอง 

เขำหวงัว่ำจะมใีครสกัคนยื่นมอืช่วย แต่เวลำนี้ มเีพยีงสำยลม กอหญ้ำ 

และต้นไม้ที่ตำยแล้ว

เขำเข้ำไปในวงัไม่ได้...

โคลไปที่ไคนิซิสมำแล้วรอบหนึ่ง แต่วินำทีที่มีคนรู้ว่ำเขำคือใคร  

ขนุพลอกินสัแห่งลอสกลำยเป็นผู้ออกมำต้อนรบั โชคดทีี่เดก็หนุ่มไหวตวั

ทนั อำร์เดนท์ ดำบยกัษ์คู่ใจรบัรงัสแีห่งควำมตำยที่แผ่ออกมำจำกอำวธุ

ของอกินสัได้ โคลจงึรบีหนก่ีอนอกีฝ่ำยมำถงึ เขำไม่คดิว่ำตนจะแพ้อกินสั

หำกต่อสูด้้วยปรมิำณที่ดนิเท่ำกนั แต่ควำมต่ำงชั้นระหว่ำงที่ดนิที่เขำมกีบั

ที่ดนิของขนุพลแห่งลอสนั้นมำกเกนิไป

ท�ำไมถงึเป็นแบบนี้!

ชดัเจนว่ำอกินสัต้องกำรฆ่ำเขำ กระแสบบีเค้นของอำวธุวญิญำณ

บ่งบอกเช่นนั้น เขำอยำกตดิต่อคนอื่น เช่น รองขนุพลเนโร แต่กำรตดิต่อ

คนในลอสไม่สะดวกอย่ำงเซอร์เคลิ คนในวงัไคนซิสิไม่ใช้โทรศพัท์มอืถอื 

เนื่องจำกทั้งวังกีดกันสัญญำณอิเล็กทรอนิกส์ โคลรู้สึกจนใจ เขำอยำก

เจอลนิมำก แต่กลบัไม่สำมำรถท�ำอะไรได้

ตัวอย่าง
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ช่วยด้วย...ใครกไ็ด้

โคลภำวนำ ถงึใครสกัคนที่ช่วยเขำได้

น่ำแปลกที่ตอนอยู่ในเซอร์เคลิ เขำมแีรงช่วยคนอื่น

แต่ที่บ้ำนเกดิ แค่ช่วยตวัเอง กลบัยงัท�ำไม่ได้...

โคลเฝ้ำรออยู่ที่โคนต้นไม้อนัแห้งโกร๋น

เฝ้ำรอ...จนกระทั่งพระอำทติย์ตกดนิ และขึ้นมำใหม่

แต่สดุท้ำยกม็เีพยีงเขำเท่ำนั้นที่อยู่ที่นั่น ไม่มใีครมำ...

ตัวอย่าง
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การเมืองภายใน

“ทุกหยาดเหงื่อ ทุกเรี่ยวแรง ที่พวกเราสละเพื่อผืนแผ่นดิน

แห่งนี้...บดันี้กไ็ด้ออกดอกออกผลให้ทกุท่ำนเชยชมแล้ว”

ทุกสำยตำในสภำสูงแห่งลอส ล้วนจับจ้องไปยังผู้ปรำศรัยซึ่งยืน

อย่ำงสง่ำงำมอยูบ่นโพเดยีมกลำงห้องประชมุ เป็นชำยวยักลำงคนรูปร่ำง

องอำจ ไว้เครำสดี�ำ ดวงตำสนี�้ำตำลแดงพรำวด้วยอ�ำนำจ ไม่มใีครในลอส

ไม่รูจ้กัเขำ เพรำะเขำคอืจอมพลซเูรน็ ผูน้�ำทำงทหำรสงูสดุ เป็นเบอร์สอง

รองจำกแลนด์ลอร์ดเพยีงคนเดยีว

ทันใดนั้นด้ำนหลังของซูเร็นก็ค่อยๆ ปรำกฏภำพฉำย เป็นแผนที่

ลอสขนำดใหญ่ยกัษ์ กระเพื่อมไปมำเหมอืนภำพวำดสนี�้ำมนับนผนืผ้ำใบ 

บริเวณขอบแผนที่ของลอสพลันปรำกฏจุดสว่ำง แสดงให้เห็นดินแดนที่

เพิ่มขึ้นมำกมำยตำมชำยแดน

ตัวอย่าง
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สิ่งสดุท้ำยที่ปรำกฏบนแผนที่ คอืตวัเลข 2.4 ล้ำนตำรำงกโิลเมตร...

บดันี้ มหำนครแห่งอำวธุวญิญำณยิ่งใหญ่เกรยีงไกรขึ้นอกี จำกเดมิมพีื้นที่ 

2.3 ล้ำนตำรำงกโิลเมตร ขยบัเพิ่มอกีหนึ่งแสนในระยะเวลำอนัสั้น ชนดิ

ที่มหำนครที่เหลอืทั้งโลกตำมไม่ทนั

ตอนนั้นเองที่มคีนหนึ่งลกุขึ้นปรบมอื ตำมมำด้วยเสยีงเปำะแปะที่

แปรเปลี่ยนเป็นเสยีงปรบมอืกระหึ่มลั่นสภำ เสนำอ�ำมำตย์ใหญ่น้อยของ

มหำนครแห่งอำวุธวิญญำณต่ำงแสดงควำมสนับสนุนซูเร็นอย่ำงพร้อม

เพรยีง จนคนที่อยู่บนโพเดยีมยิ้มกริ่มอย่ำงพอใจ ซูเรน็ยกสองมอืขึ้นสูง

รำวกบัวำทยกร2 เรยีกให้เสยีงปรบมอืดงัขึ้นอกี ชำยผู้ยิ่งใหญ่รู้สกึถงึพลงั

แห่งควำมเชื่อมั่นที่ได้รบัจำกชำวลอสอย่ำงท่วมท้น หล่อเลี้ยงใจของเขำ

ให้ฮกึเหมิ

เขำเกดิมำเพื่อวนิำทนีี้...

วนิำทแีห่งควำมส�ำเรจ็ ได้รบักำรยกย่องเหนอืทกุผู้คน

หลงักำรประชมุสภำสงูแห่งลอสสิ้นสดุลง จอมพลซเูรน็เดนิน�ำออก

จำกห้องประชมุ มผีูค้นล้อมหน้ำล้อมหลงั ทั้งเสนำบดแีละขนุพล ชำยวยั

กลำงคนผู้นี้กลำยเป็นแกนกลำงของลอสโดยสมบูรณ์

นโยบำย กลยทุธ์ทำงทหำร รวมทั้งกำรปลกุใจประชำชนของซเูรน็ 

ล้วนเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้แผ่นดินลอสขยำยใหญ่อย่ำงรวดเร็ว จน

ปัจจุบันเป็นมหำอ�ำนำจที่ใครๆ ก็เกรงกลัว เขำเป็นชำยผู้เปี่ยมไปด้วย

ควำมทะเยอทะยำน ฝีมือกำรต่อสู้เป็นอันดับต้นๆ ในลอส อีกทั้งมี

วำทศลิป์ในกำรโน้มน�ำผู้คน มทีกุอย่ำงที่เหมำะสมกบัควำมเป็นผู้น�ำ

แม้ซูเรน็จะมแีง่มมุที่มดืมดิเช่นกนั แต่ใครเล่ำจะกล้ำคดิถงึอนำคต

ของลอสที่ปรำศจำกเขำ

2 วำทยกร หรอื ผูอ้�ำนวยเพลง คอืผูก้�ำกบัวงดนตร ีคอยก�ำหนดทศิทำงกำรบรรเลง
เพลงในวงที่มนีกัดนตรเีป็นจ�ำนวนมำก เช่น วงออร์เคสตรำ

ตัวอย่าง
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อย่างไรก็ตาม ยังมีบางคนที่ไม่เห็นด้วย

รองขุนพลเนโรเดินแยกตัวออกจำกกลุ่มที่แห่แหน ล้อมหน้ำล้อม

หลังจอมพลซูเร็น แม้จะยศต�่ำและอำยุน้อยกว่ำคนส่วนใหญ่ในที่นี้ แต ่

เนโรกเ็กลยีดควำมฉ้อฉลของซูเรน็เข้ำไส้

เบื้องหลังฉำกหน้ำที่อุทิศตนให้ควำมเจริญรุ่งเรืองของลอส ซูเร็น 

พร้อมจะแทงคนจำกข้ำงหลงั ทอดทิ้งตวัหมำกที่หมดประโยชน์ ใครที่ขดั

ขวำงเส้นทำงแห่งอ�ำนำจของซูเร็น ล้วนถูกเขี่ยตกขอบหรือก�ำจัดอย่ำง

เลอืดเยน็มำนกัต่อนกั และบดันี้ สิ่งสดุท้ำยที่ขวำงระหว่ำงซเูรน็กบัอ�ำนำจ

สูงสดุบนแผ่นดนิ กม็เีพยีงแลนด์ลอร์ดแห่งลอสเท่ำนั้น

เนโรเป็นชำยหนุ่มผู้มไีหวพรบิดมีำแต่ไหนแต่ไร รองขนุพลรูปร่ำง

สนัทดัผูน้ี้คอยเป็นหเูป็นตำให้ท่ำนแลนด์ลอร์ดเสมอ คอยระวงัหลงั จบัตำ

มองเหล่ำงูพิษที่ฉวยจังหวะแว้งกัดนำย แต่ด้วยข้อจ�ำกัดจ�ำนวนมำก 

แลนด์ลอร์ดของเขำไม่มหีลกัฐำนเอำผดิซเูรน็ ในเมื่อขนุพลและรองขนุพล

กว่ำครึ่งก็เข้ำเป็นพวกเดียวกับซูเร็นเรียบร้อย ตรำบใดที่ซูเร็นและพรรค

พวกยงัแขง็แกร่ง ฝีมอืในกำรต่อสู้เป็นเลศิ กย็ำกจะเอำลงจำกต�ำแหน่ง

เนโรไม่รู้ว่ำกำรเมอืงภำยในของลอสปัน่ป่วนถงึขั้นนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ 

ครั้งหนึ่งนำนมำแล้ว เหล่ำขุนพลและเสนำบดีต่ำงแสดงควำมเคำรพ

นบนอบแลนด์ลอร์ดลอสจำกหัวใจ แต่หลังเวลำผ่ำนไป อ�ำนำจก็ค่อยๆ 

เปลี่ยนคนเหล่ำนั้นให้กลำยเป็นสิ่งอื่นที่น่ำหวำดหวั่น

ท่ำนแลนด์ลอร์ด...ท่ำนต้องออกมำยตุปิัญหำเหล่ำนี้ ก่อนจะสำย

เกนิไป...

“ท่ำนเนโร”

รองขนุพลผมสนี�้ำตำลซอยสั้นหนักลบัไปมองข้ำงหลงั รองขนุพล

รูด ิหนึ่งในพลพรรคของจอมพลซูเรน็เป็นผู้เรยีกเขำ

“ท่ำนเนโร วนันี้พวกเรำจะปรกึษำหำรอืกนัเรื่องกำรจดักำรแก๊งฆ่ำ

ตัวอย่าง
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ชิงที่ดินที่หยำมหน้ำพวกเรำมำนำนเกินพอ ท่ำนสนใจเข้ำร่วมด้วยกัน

ไหม”

พวกนั้นจะไปชมุนมุกนัที่คฤหำสน์ของจอมพลซูเรน็เป็นแน่

ทั้งๆ ที่ปัญหำนั้น ท่ำนแลนด์ลอร์ดสั่งจดักำรไปตั้งนำนแล้ว ท�ำไม

ยงัต้องให้ซูเรน็สั่งซ�้ำอกี

“ฉนัมธีรุะ คงต้องขอตวั”

เนโรปฏิเสธอย่ำงสุภำพ เขำไม่ต้องกำรร่วมวงกับคนเหล่ำนั้นแม้

สกันดิเดยีว

แต่รองขนุพลรูดยิงัไม่ล้มเลกิควำมพยำยำม

“ไปด้วยกนัเถอะเนโร”

สหีน้ำของรดูฉิำยแววจรงิจงั ถงึขั้นเดนิมำทำงเขำ ยื่นมอืมำจะคว้ำ

ตวัเขำไว้

เนโรแปลกใจมำก แม้สมยัก่อนเขำจะสนทิกบัรูด ิแต่พกัหลงัตั้งแต่

ซูเรน็เริ่มมอีทิธพิลมำกเกนิไป กไ็ม่ค่อยได้คยุกนัอกี

แต่ไม่ว่ำอดีตจะเป็นเช่นไร รองขุนพลหนุ่มก็หยุดมือของรูดิอย่ำง

สภุำพ ก่อนหนัหลงัให้และเดนิไปอกีทำง

เขำรูส้กึเหมอืนรดูยิงัคงเฝ้ำมองอยู ่จนกระทั่งก้ำวพ้นออกจำกสภำ 

และไม่เหน็คนเหล่ำนั้นอยู่ในครรลองสำยตำอกี

เมื่อกลับมาถึงวังไคนิซิส รองขุนพลเนโรตรงดิ่งเข้าสู่เขตที่

พ�ำนกัชั้นใน เพื่อเข้ำพบแลนด์ลอร์ดของตนอย่ำงเร่งด่วนที่สดุ

กำรที่รูดพิยำยำมเรยีกเขำไปอยู่ข้ำงซูเรน็ เป็นสญัญำณอนัตรำย

อย่ำงมำก

พวกนั้นต้องกำรหยั่งเชงิฝ่ำยที่เขำภกัดเีป็นแน่...ทั้งๆ ที่เขำเป็นรอง

ขนุพลผูส้นทิชดิเชื้อกบัแลนด์ลอร์ดลอสที่สดุ เป็นคนซึ่งไม่น่ำถกูถำมที่สดุ

ตัวอย่าง
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แสดงว่ำขนุพลและรองขนุพลอื่นๆ เลอืกข้ำงกนัไปหมดแล้วอย่ำง

นั้นหรอื

เดมิท ีคำนอ�ำนำจในลอสกเ็ปรำะบำงมำตั้งแต่ไหนแต่ไร แม้ท่ำน

แลนด์ลอร์ดจะมอี�ำนำจสงูสดุ มสีทิธิ์ขำดชี้เป็นชี้ตำยและเป็นตวัแทนแห่ง

ควำมหวำดกลวั แต่เก้ำอี้แลนด์ลอร์ดแห่งลอสกย็งัคงอนัตรำยประดจุคม

มดี ยำมที่แขง็แกร่ง เก้ำอี้นั้นจะเชอืดเฉอืนผู้หำญกล้ำท้ำทำยอ�ำนำจ แต่

ยำมที่อ่อนแอ ผู้อยู่บนบลัลงัก์กจ็ะถูกเชอืดเฉอืนเป็นชิ้นๆ แทน

กำรเจบ็ป่วยจงึไม่ใช่กรณยีกเว้น หลงัเริ่มป่วยหนกั แลนด์ลอร์ดลอส 

ก็ต้องหยุดแย่งชิงดินแดน แม้จะไม่มีเมืองไหนในโลกกล้ำเสนอหน้ำมำ 

ท้ำชงิดนิแดนด้วยก่อน แต่กไ็ม่รูจ้ะรกัษำสภำวะแบบนี้ไว้ได้อกีนำนแค่ไหน 

พื้นที่มหำศำลของลอสเปรียบเสมือนชิ้นปลำมัน ที่ทุกเมืองจ้องตะครุบ

หำกเผยไต๋ว่ำอ่อนแอแม้สกันดิ 

ฝ่ำยจอมพลซเูรน็ซึ่งบ้ำสงครำมและต้องกำรปกป้องควำมเป็นมหำ-

อ�ำนำจของลอส จึงเริ่มแสดงควำมกระด้ำงกระเดื่อง ต่อให้แลนด์ลอร์ด

ลอสเคยสะสมชยัชนะมำมำกมำยในอดตี แต่สงครำมกไ็ม่เคยหยดุ กำร

เจบ็ป่วยเนิ่นนำนจะขดัขวำงควำมเจรญิรุง่เรอืงของเมอืง พวกเขำต้องกำร

แลนด์ลอร์ดคนใหม่ที่ตอบสนองต่อเป้ำหมำยนั้น

และสถำนกำรณ์ก็เลวร้ำยถึงขีดสุด เมื่อจอมพลซูเร็นขอท้ำสู้กับ

ท่ำนแลนด์ลอร์ดเมื่อเดอืนก่อน เพื่อชงิต�ำแหน่งดงักล่ำวเป็นของตน แม้

จะไม่ได้ประกำศออกไป แต่บุคคลส�ำคัญทุกคนในวังไคนิซิสก็รู้เรื่องนี้  

จอมพลซูเร็นกล่ำวแบบที่ฟังดูดีว่ำต้องกำรเป็นแลนด์ลอร์ดเพียงชั่วครำว 

เพื่อให้ท่ำนแลนด์ลอร์ดพกัรกัษำตวั แต่เนโรมั่นใจที่สดุว่ำชำยผู้นั้นจะต้อง

ยดึอ�ำนำจเป็นแน่ ดไีม่ดที่ำนแลนด์ลอร์ด รวมทั้งทกุคนที่ยงัภกัดตี่อเขำ

อำจถูกสงัหำรทั้งหมด

ทว่ำ...ตำมธรรมเนยีมของลอส นกัรบผู้แขง็แกร่งที่สดุเท่ำนั้นที่จะ

ตัวอย่าง
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ได้รับกำรยอมรับ กำรกระท�ำของจอมพลซูเร็นถือว่ำเหมำะสมตำม

ธรรมเนียม แลกกับควำมเสี่ยงที่อำจพิกำรหรือตำยในกำรท้ำดวล เนโร

ปรำรถนำให้ท่ำนแลนด์ลอร์ดรบัค�ำท้ำดวลและฆ่ำซูเรน็ทิ้งซะ แต่ผลกลบั

ออกมำในแบบที่เลวร้ำยกว่ำ

ท่ำนแลนด์ลอร์ด...ปฏเิสธค�ำท้ำดวลของซูเรน็

แต่กลบัไม่ท�ำอะไรกบัพวกกระด้ำงกระเดื่อง

ท่ำนแลนด์ลอร์ดเพยีงแต่ทิ้งท้ำยอย่ำงเยน็ชำว่ำจะฆ่ำทกุคนที่หำญ

กล้ำท้ำทำยอ�ำนำจตนเป็นครั้งที่สอง แต่ถ้ำคิดว่ำแค่นั้นจะหยุดซูเร็นได้ 

ท่ำนแลนด์ลอร์ดกป็ระเมนิอกีฝ่ำยผดิไปถนดั

คนอย่ำงซูเรน็ไม่มทีำงหยดุ และที่เลวร้ำยไปกว่ำนั้น จอมพลผู้บ้ำ

อ�ำนำจและมำกเล่ห์เพทุบำยก็อำศัยเหตุกำรณ์นั้น เพื่อกล่ำวหำว่ำท่ำน

แลนด์ลอร์ดขี้ขลำด ไม่ยอมรับกำรท้ำดวลแบบชอบธรรม เพื่อให้ขุนพล 

รองขุนพล และเหล่ำเสนำบดีที่เคยเป็นกลำง สิ้นศรัทธำ แล้วหันมำ 

สนบัสนนุตวัเอง

ท่ำนแลนด์ลอร์ด ท่ำนจะเกบ็คนอย่ำงจอมพลซเูรน็ไว้เป็นหอกข้ำง

แคร่เพื่ออะไร! ท่ำนควรจะรบีประหำรมนัโดยเรว็ต่ำงหำก!

ก่อนที่ทกุอย่างจะสายเกนิไป...

แต่ท่ำมกลำงควำมร้อนระอใุจนั่นเอง รองขนุพลเนโรกเ็ดนิไปเจอ

ร่ำงเล็กของเด็กสำวผู้คุ้นเคย อยู่บนเส้นทำงที่ทอดลึกเข้ำไปใจกลำงวัง 

ไคนซิสิ

“ลนิ?”

“พี่เนโร?”

ทนัททีี่เดก็สำวผูง้ดงำมเหน็เขำ กท็กัทำยพร้อมมอบรอยยิ้มอ่อนใส

ให้

เป็นรอยยิ้มที่อบอุ่นดจุดวงตะวนัส�ำหรบัเขำ...

ตัวอย่าง
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แต่รองขุนพลเนโรก็รีบเก็บอำกำร นี่ไม่ใช่เวลำละเมอเพ้อพกถึง 

สิ่งอื่น นอกจำกท่ำนแลนด์ลอร์ด!

“ลนิ เธอก�ำลงัจะไปไหน ออกมำซกุซนนอกเส้นทำงคนเดยีวแบบ

นี้ไม่ปลอดภยัเลยนะ”

“เอ๋! ลนิกแ็ค่จะไปเล่นดนตรใีห้นำยท่ำนฟังเหมอืนทกุท.ี..”

เดก็สำวผมด�ำขลบักล่ำวอย่ำงประหลำดใจ เธอก�ำลงัจะไปพบท่ำน

แลนด์ลอร์ด

แต่เธอช่ำงซื่อ...ยงัไม่รู้อะไร

“ลนิ ฟังพี่นะ สถำนกำรณ์ในวงัตอนนี้ไม่น่ำไว้ใจ นี่ไม่ใช่เวลำจะ

มำเล่นดนตร!ี”

ชำยหนุ่มเข้ำไปเขย่ำตวัเดก็สำว แต่พูดเท่ำนั้น สหีน้ำของลนิกซ็ดี

ลง ดวงตำสมี่วงใสทั้งกงัวลและสบัสน เนโรจงึพบว่ำตวัเองผลผีลำมพูด

เกนิไป ทกุอย่ำงยงัเป็นเพยีงควำมกลวัในหวัเขำเท่ำนั้น 

“มอีะไรเกดิขึ้นหรอืคะพี่เนโร”

“ยัง...ยังไม่เกิดอะไรแต่มีบำงคนพยำยำมตั้งตนทัดเทียมท่ำน

แลนด์ลอร์ด และอำจก่อกบฏในไม่ช้ำ”

“ท�ำไม”

รองขนุพลเนโรยั้งตวัเองไว้ แม้เขำจะรูส้กึสนทิใจเมื่ออยูก่บัเดก็สำว 

แต่อยู่ๆ โพล่งเรื่องเหล่ำนี้ให้คนที่บอบบำง ไร้ก�ำลังอย่ำงเธอฟัง ก็ไม่มี

ประโยชน์อยู่ด ีมแีต่จะท�ำให้เธอทกุข์ใจ

เขำจงึกล่ำวเรื่องที่ส�ำคญักว่ำ...สิ่งที่ออกมำจำกใจของเขำ

“ลนิ ระหว่ำงที่โคลไม่อยู่ โคลฝำกให้พี่ดูแลเธอ...”

รองขนุพลแห่งลอสเข้ำไปลูบผมเดก็สำวอย่ำงทะนถุนอม ลนิขยบั

ตวัเลก็น้อย ดขูดัเขนิ แต่กจ้็องเขำด้วยดวงตำสม่ีวงคูง่ำม เนโรจงึรบีกล่ำว

ต่อ

ตัวอย่าง
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“ตอนนี้ในวังไม่ปลอดภัยอีกแล้ว ช่วงนี้ย้ำยไปอยู่บ้ำนพี่ชั่วครำว

เถอะ อยู่กบัพี่สำวและท่ำนพ่อท่ำนแม่ของพี่”

“ไปอยู่บ้ำนของพี่? แต่ลนิเป็นแค่นกัดนตรตี�่ำต้อย...จะดเีหรอคะ”

“ดีสิ พี่จะได้ไม่ต้องห่วงมำก ส่วนเรื่องท่ำนแลนด์ลอร์ดเดี๋ยวพี่

จดักำรเอง”

เนโรยิ้มอย่ำงเข้มแขง็ อยำกให้เดก็สำวตรงหน้ำรู้สกึมั่นใจ

“เดี๋ยวพี่จะไปพบท่ำนแลนด์ลอร์ด ตอนนี้วงัชั้นนอกยงัปลอดภยั...

ไม่มีอะไร ลินไปรออยู่กับพี่ๆ นักดนตรีนะ คุยกับท่ำนแลนด์ลอร์ดเสร็จ

แล้ว พี่จะไปหำ”

ใช้เวลำครู่สั้นๆ เพื่อที่เด็กสำวจะซึมซับเรื่องทั้งหมดลงไป แต่ใน

ที่สดุเธอกเ็ข้ำใจและพยกัหน้ำ

“ขอบคุณนะคะพี่เนโร พี่เป็นห่วงลินเสมอเลย...งั้นลินจะไปรอพี่ 

อยู่ที่ห้องพักนักดนตรีก่อนนะคะ ดูแลท่ำนแลนด์ลอร์ดเผื่อส่วนของลิน

ด้วย”

สำวน้อยนกัดนตรผีูง้ดงำม ดวงตำเป็นประกำยตอนที่กล่ำวเช่นนั้น 

เนโรไม่แน่ใจว่ำคดิไปเอง หรอืเดก็สำวรู้สกึซำบซึ้งใจมำกจรงิๆ 

หลงัจ้องตำกนันิ่งๆ อยูค่รูห่นึ่ง ลนิกเ็ตอืนให้เขำรบีไปพบท่ำนแลนด์- 

ลอร์ดอย่ำงที่ตั้งใจไว้ รองขนุพลหนุ่มจงึรู้สกึตวั และรบีกลบัไปท�ำหน้ำที่

ของตน

ท่ามกลางชาวเมอืงทีเ่บยีดเสยีดจอแจ หญิงชายในเสือ้คลมุ

คู่หนึ่งเดนิคละไปกบัฝูงชน ปำกของฝ่ำยหญงิบ่นร้อนตลอดเวลำ

“นี่ เจ้ำแว่น พวกเรำต้องเดินแบบนี้ไปอีกนำนแค่ไหนกันยะ”  

หญงิสำวชำวลอสผูม้ผีมสดี�ำมดัเป็นมวยอยูใ่ต้เสื้อคลมุถำม แต่หนุม่แว่น

ที่เดนิอยู่ข้ำงเธอกเ็พยีงแต่อมยิ้มอย่ำงไม่น่ำสบอำรมณ์

ตัวอย่าง
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“เจ้ำนำยสั่งมำ ท�ำยงัไงได้ล่ะ ฮะๆๆ”

“แล้วท�ำไมต้องท�ำตำมเจ้ำนำยสั่งด้วย ท�ำไมนำยไม่รูจ้กัเถยีง หำ!”

หญิงสำวเกล้ำมวยอยำกจะปลดเสื้อคลุมของตัวเองออก เผยให้

ทกุผูค้นเหน็เรอืนร่ำงอวบอิ่มชวนน�้ำลำยหกแต่กไ็ม่อำจท�ำได้...ตำมค�ำสั่ง

เจ้ำนำยอกีนั่นแหละ

ขบวนทหำรลอสกลุม่หนึ่งเดนิสวนมำจำกทศิเหนอืของถนน เหล่ำ

ชำวเมอืงพำกนัเบยีดหลบ แต่หญงิสำวกย็นืบื้ออยูท่ี่เดมิ จนนำยแว่นข้ำงๆ 

ต้องเป็นฝ่ำยลำกตวัเธอให้หลบเหมอืนชำวบ้ำน

“ชิ! ทุเรศ ไอ้พวกนั้นมันเดินสวนสนำมไปมำอยู่นั่นแหละ กร่ำง 

สิ้นด ีแต่ไม่ได้มปีระโยชน์เลย คนร้ำยสกัคนสองคนกจ็บัไม่ได้!”

“น่ำๆ เธอบ่นจนฉนัหูชำละ ไปหำอะไรดื่มกนัดกีว่ำ”

คนในเสื้อคลมุทั้งสองแวะเข้ำไปนั่งที่ร้ำนรมิถนน แต่กไ็ม่อำจถอด

เสื้อคลมุดงัเดมิ พวกเขำระมดัระวงัเป็นอย่ำงดไีม่ให้ใครเหน็หน้ำชดัๆ 

แต่ในลอสกไ็ม่ได้มเีพยีงพวกเขำที่แต่งกำยเช่นนั้น คนจ�ำนวนมำก

นิยมสวมเสื้อคลุม ทั้งเพื่อบังแดดตอนกลำงวันที่ร้อนเปรี้ยง หรือไม่ก็

ปกปิดตัวตน ต้องกำรควำมเป็นส่วนตัว หวังหลีกเลี่ยงกำรถูกท้ำชิงดิน-

แดน หรอือะไรท�ำนองนั้น 

“ววีี่ ดื่มนี่ไหม...น�้ำสบัปะรดน�ำเข้ำจำกมหำนครแห่งเวทมนตร์”

“เชิญดื่มไปคนเดียวเถอะย่ะ มหำนครแห่งเวทมนตร์...ถุย!”  

หญงิเกล้ำมวยผู้ชื่อววีี่เบ้ปำกเมื่อได้ยนิชื่อมหำนครแห่งเวทมนตร์ เมอืงนั้น

เป็นเมืองที่ชั่วช้ำที่สุดในโลก เป็นที่ขึ้นชื่อลือชำถึงควำมคดโกง ท�ำยังไง

กไ็ด้เพื่อให้ชนะสงครำมแย่งชงิดนิแดน

หนุ่มแว่นหัวเรำะอย่ำงขบขัน “เธอนี่จริงๆ เลย ไม่มีควำมเป็น

กลุสตรเีลยสกันดิ ระวงัไม่ได้แต่งงำนนะ”

“นี่เจ้ำแว่น...ไม่มีอะไรน่ำท�ำไปกว่ำกวนประสำทฉันแล้วใช่มั้ย 

ตัวอย่าง
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หุบปำกไปเลย!” วีวี่อำรมณ์เสียเป็นอย่ำงมำก ต้องรอจนกระทั่งน�้ำมำ

เสริ์ฟ เธอจงึอำรมณ์เยน็ลง

คนทั้งสองเฝ้ำดูชำวมหำนครแห่งอำวธุวญิญำณและชำวต่ำงเมอืง 

เดนิสวนกนัขวกัไขว่ไปมำตำมถนนหนิสำยหลกักลำงย่ำนซอฟเวอเรนอยู่

นำน ไม่มเีหตกุำรณ์ผดิปกต ิรู้แค่ว่ำประชำกรเขตนี้ล้นหลำม สมกบัเป็น

มหำนครที่รุ่งเรอืงที่สดุแห่งหนึ่งของโลก

“ขนำดเจอแก๊งฆ่ำชิงที่ดิน คนยังไม่ลดลงเลยนะ น่ำประทับใจ” 

หนุ่มแว่นเอ่ยลอยๆ ในขณะที่หญิงสำวเกล้ำมวยก้มลงดูดน�้ำผลไม้ของ

ตน ไม่ออกควำมเหน็ใดๆ 

“ววีี่ อำวธุของเธอเจออะไรบ้ำงหรอืยงั”

คนที่ถูกทกัท�ำท่ำร�ำคำญ แต่กเ็อำมอืซ้ำยขึ้นวำงบนโต๊ะ

หนุ่มแว่นตั้งใจนั่งบงัไม่ให้คนอื่นๆ สงัเกตเหน็ข้อมอืของหญงิสำว 

ซึ่งมปีลงิตวัอ้วนพสีดี�ำคลำนออกมำ

“จุ๊ๆๆ โธ่ลูกแม่...ตวัยงัไม่อ้วนสกัท”ี

วีวี่ลูบไล้สิ่งมีชีวิตน่ำขยะแขยงที่คลำนออกมำจำกล�ำแขนของตน

อย่ำงเอน็ดู หนุ่มแว่นหน้ำซื่อยิ้มมมุปำกให้กำรกระท�ำอนัวปิรตินั้น แล้ว

จงึกล่ำว

“อำวธุของเธอ เหน็ทไีร รู้สกึจกัจี้ทกุท”ี

“หบุปำกไปเถอะย่ะ ในโลกนี้ไม่มอีะไรวเิศษกว่ำลูกอกีแล้ว”

“เจ้ำนี่มนัจะตวับวมขึ้นสนิะ ถ้ำเจอคนต่ำงเมอืงที่ครอบครองที่ดนิ

มำกๆ” หนุ่มแว่นทบทวนคุณสมบัติอำวุธวิญญำณของวีวี่ หำกมีคนที่

ครอบครองที่ดินมำกๆ เดินผ่ำน อำวุธที่หน้ำตำเหมือนปลิงก็จะขยำย

ขนำดอกีหลำยเท่ำ

หญิงสำวเกล้ำมวยพยักหน้ำ นั่นเป็นหนึ่งในควำมสำมำรถของ

ลูกเธอ

ตัวอย่าง
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ตลอดเช้ำที่ผ่ำนมำ คนทั้งสองเดนิตระเวนไปทั่วย่ำนที่ผู้คนแออดั 

รวมทั้งบรเิวณที่เคยมคีนตำย ซึ่งสงสยัว่ำเป็นฝีมอืของแก๊งฆ่ำชงิที่ดนิ ววีี่

และหนุม่แว่นต้องกำรปิดบญัชแีก๊งที่ระรำนดนิแดนลอสของพวกเขำ โดย

คนทั้งสองเชื่อว่ำคนร้ำยถือครองที่ดินมหำศำล ระดับรองขุนพล หรือ

ขนุพลของเมอืง เนื่องจำกเหยื่อของแก๊งมทีั้งนกัรบฝีมอืด ีหรอืแม้กระทั่ง

เศรษฐีที่ดินในลอส แทบเป็นไปไม่ได้ที่จะล้มคนเหล่ำนี้หำกเป็นแค่โจร 

ชั้นต�่ำธรรมดำ

แต่หลังจำกตระเวนไปมำทั้งวัน อำวุธวิญญำณของวีวี่ก็ไม่ยอม

ขยำยขนำดมำกไปกว่ำนี้ ตอนนี้มนัเป็นแค่ปลงิด�ำๆ ขนำดไม่ถงึครึ่งฝ่ำมอื 

หำกเจอผู้ถอืครองที่ดนิมหำศำลจรงิๆ ตวัมนัจะต้องเต่งตงึกว่ำนี้มำก

“หรอืข้อสนันษิฐำนของเจ้ำนำยจะผดิ” หนุม่แวน่สงสยั ถ้ำแก๊งชงิ

ที่ดนิไม่ได้มทีี่ดนิมำกอย่ำงที่คดิ แต่เป็นพวกฝีมอืระดบัพระกำฬล่ะ

“ฉันก็เหนื่อยฟรีน่ะสิยะ ชิ!” วีวี่สบถ และเก็บปลิงดูดพลังที่ดิน

กลบัไป ปล่อยให้มนัเลื้อยอยู่ใต้เสื้อคลมุของเธอ

หลังพักเสร็จ คนทั้งสองก็ตัดสินใจออกนอกเส้นทำงหลัก สู่ทำง

สำยเปลี่ยวที่ตดัเข้ำสู่ย่ำนเสื่อมโทรม เมื่อปลอดผู้คน ววีี่กเ็รยีกปลงิของ

เธอออกมำอกี

“จะท�ำอะไรเหรอววีี่”

“กห็ำศัตรูไม่เจอสกัท.ี..ฉนัจะลองให้ลูกลิ้มรสไอที่ดนิในอำกำศ”

ปลิงพลันขดตัวเป็นวงกลม ตำมผิวหนังของมันมีใบมีดงอกออก

มำแปดทศิ ไม่ต่ำงอะไรกบักงจกัร

หญงิสำวปล่อยให้กงจกัรปลงิซมึซบักระแสพลงังำนที่ไหลเวยีนอยู่

ในอำกำศ ทันใดนั้นใบมีดสองด้ำนของกงจักรก็แตกเพิ่มเป็นกลีบ ชี้ไป

ทำงทศิเหนอืและทศิตะวนัออกเฉยีงใต้

“นั่นไง เจอแล้ว” หญงิสำวกล่ำว ทศิที่ใบมดีของกงจกัรแตกเพิ่ม 

ตัวอย่าง
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คอืทศิที่มกีระแสพลงัที่ดนิเข้มข้นกว่ำ

“แต่มตีั้งสองทศิ ทศิเหนอืเป็นเขตสนำมประลอง คนเก่งๆ ที่ดนิ

เยอะๆ ย่อมรวมตวักนัแถบนั้น คงไม่เกี่ยวกระมงั”

“เจ้ำแว่น แกไปทำงโน้น เดี๋ยวฉนัเดนิไปทำงนี้เอง แยกๆ กนัหำ 

จะได้เจอไวๆ” ววีี่ชี้ไปยงัตรอกทำงตะวนัออกและทำงใต้

“หำ! จะแยกกนัไปเหรอ!” หนุ่มแว่นท�ำหน้ำตกใจ “แต่เจ้ำแก๊งนี่

มนัโหดมำกนะ ฆ่ำทหำรลำดตระเวนไปตั้งเยอะ เจ้ำนำยอตุส่ำห์จบัคู่เรำ

ให้ไปด้วยกนั จะได้ปลอดภยั”

“ถยุ! ถ้ำนำยตำย กเ็ป็นควำมน่ำสมเพชของนำยนั่นแหละย่ะ!”

ววีี่หนัมำมองหนุ่มแว่นด้วยสำยตำกึ่งขบขนักึ่งเหยยีดหยำม และ

ออกเดนิน�ำไปยงัตรอกทำงทศิใต้ ก่อนจะค่อยๆ เดนิหำยไปในกลุ่มบ้ำน

เรอืนโดยไม่เหลยีวหลงักลบัมำเลย

หนุ่มแว่นผู้ถูกทิ้งจงึได้แต่ยนืเกำหวัตวัเอง ไม่มทีำงเลอืกนอกจำก

ท�ำตำมค�ำสั่งของอกีฝ่ำย เดนิไปทำงตรอกด้ำนตะวนัออกตัวอย่าง



5
หลงทาง

ฝุ่นดินสีแดงลอยคลุ้งยามที่อาริเอตเต้ย�่าเท้าลงไปบนถนน

อนัแห้งผำก สองฟำกของถนนดนิแดงแคบๆ เตม็ไปด้วยบ้ำนตดัปะจำก

แผ่นไม้ผุๆ  และสงักะสขีึ้นสนมิ ผู้สญัจรไปมำต้องคอยเดนิหลบขยะและ

น�้ำโสโครกที่เปรอะอยู่ทั่วทกุแห่ง

บดันี้ขนุพลสำวแห่งเซอร์เคลิก้ำวเข้ำสูแ่หล่งที่ไม่ค่อยเจรญิหเูจรญิ

ตำนกัของมหำนครแห่งอำวธุวญิญำณ...เฉกเช่นเดยีวกบัมหำนครใหญ่ๆ 

ทั่วโลก เมืองลอสมีทั้งมุมที่มืดและสว่ำงแม้รอบด้ำนจะเป็นชุมชนแออัด 

เสื่อมโทรม แต่หำกมองเหนือหลังคำสังกะสีไปยังทิศใจกลำงเมือง ก็ยัง

คงเห็นปรำสำทสีเทำตั้งตระหง่ำนอยู่ สัญลักษณ์แห่งควำมเจริญรุ่งเรือง

ของลอส

ตั้งแต่เข้ำมำสืบหำข่ำวของโคลในลอส อำริเอตเต้ก็พบควำมเป็น

ตัวอย่าง
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จริงที่น่ำตลกอย่ำงหนึ่ง ประชำชนทั่วไปในลอสให้ควำมเคำรพย�ำเกรง

แลนด์ลอร์ดเป็นที่สุด แต่กับคนซึ่งใกล้ชิด กลับมีควำมขัดแย้งมำกมำย 

บรรยำกำศคล้ำยเซอร์เคลิไม่มผีดิ แถมเป็นควำมขดัแย้งที่รนุแรงมำกเสยี

ด้วย

ในฐำนะคนนอก ยงัไงอำรเิอตเต้กย็งัรูส้กึแปลกใจ เธอสงสยัว่ำคน

ใหญ่คนโตในลอสต้องกำรอะไร ถึงอยำกจะโค่นแลนด์ลอร์ดที่แข็งแกร่ง

และท�ำหน้ำที่อย่ำงไร้ที่ตขินำดนี้ลงจำกต�ำแหน่ง จำกข่ำวสำรที่เธอรบัมำ 

แลนด์ลอร์ดลอสเพิ่งล้มป่วยได้ไม่กี่เดอืน ป่วยแค่นดิๆ หน่อยๆ กจ็ะถอด

ออกจำกต�ำแหน่งเสียแล้ว ชำวลอสไม่รู ้หรือว่ำกำรหำแลนด์ลอร์ดที่

แขง็แกร่งขนำดชนะทกุครั้งนั้นยำกขนำดไหน

หรอืตวัจรงิของแลนด์ลอร์ดลอสจะอ่อนโยนมำกเกนิไปเหมอืนท่ำน

เอด็เวริ์ด

...แต่เดี๋ยวส ิแลนด์ลอร์ดลอสฆ่ำคนไปตั้งเยอะไม่ใช่เหรอ ทั้งตอน

ท้ำชิงดินแดน ทั้งกับชำวต่ำงเมืองที่ท้ำทำยอ�ำนำจ ผู้ที่ล่วงล�้ำเข้ำมำใน 

ลอสโดนเชอืดกนัออกบ่อยไป แบบนี้ให้เรยีกว่ำอ่อนโยนคงไม่ไหวหรอก

ตอนแรกอำริเอตเต้ไม่อยำกสนใจกำรเมืองภำยในลอส เธอ

ต้องกำรช่วยคนเท่ำนั้น แต่ไปๆ มำๆ กำรเมอืงเหล่ำนั้นกลบักระทบภำรกจิ

อย่ำงจงั กำรรกัษำควำมปลอดภยับรเิวณวงัไคนซิสิเข้มงวดขึ้นหลำยเท่ำ 

จนหมดสทิธิ์เข้ำไปสบืหำตวัลนิจำกที่นั่น

เธอจงึต้องมำที่นี่แทน

ภำยในย่ำนเสื่อมโทรมแห่งนี้ ยงัมแีม่ค้ำขำยข่ำวอยู่คนหนึ่ง ซ่อน

ตวัอยู่ในเพงิสงักะสสีดุตรอกที่ 21 จำกซอยที่ 14 ครึ่ง บนถนนเส้นที่ 16 

จำกถนนหลักเส้นกลำงทำงทิศตะวันออกของเขตซอฟเวอเรน...แค่อ่ำน 

ที่อยูก่ล็มแทบจบัแล้ว ชมุชนทศิตะวนัออกเฉยีงใต้ของลอสแออดัอย่ำงกบั

รูหนู นี่ถ้ำรองขุนพลเจมส์ไม่ยืนยันว่ำคุณภำพข่ำวเป็นเกรดเอบวกแล้ว 

ตัวอย่าง
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ละก็ ชำตินี้เธอคงไม่มำเดินวนอยู่ในที่แบบนี้หรอก รองขุนพลเจมส์กับ

พวกก็ยังติดพันอยู่กับกำรสืบเรื่องภำยในวังไคนิซิส เธอจึงไม่มีใครให้ใช้

งำน และต้องมำลยุเองแบบนี้

“ซอยที่ 14 ครึ่ง บนถนนเส้นที่ 16...”

อำรเิอตเต้มองป้ำยบอกทำง ซึ่งเป็นเพยีงสเีลอะๆ ปำดอยู่บนฝำ

บ้ำนหวัมมุถนน ตอนนี้เธอมำถงึซอยที่ 14 แล้ว

“เธอๆ เธอ”

มคีนทกัเธอจำกด้ำนหลงั อำรเิอตเต้หนัไปมองอย่ำงหงดุหงดิ

“หูว! สวยเช้งเลยว่ะ”

มีชำยหน้ำตำขี้ยำสองคนยืนห่ำงจำกเธอไปไม่กี่คืบ หนึ่งในนั้น

ท�ำตำโต ส่วนอกีคนแสยะยิ้มอวดฟันที่ผเุกอืบทั้งปำก

คนที่เส้นผมพันกันเป็นสังกะตังจำกกำรเดินหลงทำงหลำยรอบ 

รู้สกึขดัใจ เหงื่อท่วมหน้ำของเธอจนเครื่องส�ำอำงละลำยหมด รมด้วยฝุ่น

ดนิแดงอกี สภำพนี้ยงัเรยีกว่ำสวยอกีเหรอ พวกคณุไม่เมำกบ็้ำแล้วเนี่ย

“ต้องกำรอะไรเหรอ” อำรเิอตเต้หรี่ตำถำม ซึ่งขี้ยำสองคนนั้นกต็อบ

ตำมคำด

“มำคนเดยีวเหรอจ๊ะ ขอพี่ท้ำชงิดนิแดนด้วยหน่อยนะ...แฮ่ๆ”

ขอท้ำชงิดนิแดนด้วยไม่พอ ยงัท�ำหน้ำหื่นอกี

ปกตเิวลำโดนท้ำชงิดนิแดน อำรเิอตเต้ควรจะเลอืกเป็นฝ่ำยตั้งรบั

เสมอ จะได้ต่อสู้ด้วยพลงัเซอร์เคลิ แต่เพรำะตลอดทำงที่เดนิผ่ำนมำ เธอ

โดนท้ำชงิดนิแดนระหว่ำงถำมทำงมำห้ำรอบแล้ว หญงิสำวจงึเบื่อมำกๆ 

“ได้ส ิฉนัขอเป็นฝ่ำยบกุละกนั”

“อ๊ะ! เดี๋ยวสจิ๊ะ พวกพี่เป็นยอดฝีมอื...”

แต่ไม่ทันขำดค�ำ ตรำวังน�้ำวนสีฟ้ำสดใสก็ติดอยู่บนล�ำคอของ 

หญงิสำว เธอพุ่งตวัไปข้ำงหน้ำ อำวธุวญิญำณของเธอพุ่งฉวิออกมำจำก

ตัวอย่าง
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ปลำยนิ้ว

สายไหมถกัทอ!

เส้นด้ำยโปร่งใสแผ่เข้ำโอบล้อม ก่อนจะตัดร่ำงสองขี้ยำเป็นชิ้นๆ 

ในพรบิตำเดยีว กำรต่อสูจ้บลงแบบไม่ต้องลุน้ ร่ำงที่ขำดเป็นท่อนของขี้ยำ

ดวงซวยมพีลงัเยยีวยำสเีหลอืงอำบท่วม

มอีย่ำงที่ไหน รอิ่ำนสู้กบัระดบัขนุพลของเมอืง!

อำรเิอตเต้ยดืนิ้วแก้เมื่อย ปล่อยให้อำวธุวญิญำณซึ่งเป็นเส้นด้ำย

บำงๆ สลำยไปแล้วจงึก้ำวเดนิต่อ

ดูเหมือนชำวลอสยำกจนที่พักอยู่แถบนี้ จะนิยมเล่นงำนนักท่อง-

เที่ยวจำกต่ำงเมอืงที่หลงเข้ำมำในถิ่นตวัเอง คำดหวงัลมๆ แล้งๆ ว่ำจะ

ชนะและได้ที่ดินเพิ่มขึ้น อย่ำงขี้ยำสองคนเมื่อกี้ ที่ดินรวมกันไม่ถึงยี่สิบ

ตำรำงเมตร น้อยขนำดนั้นยงักล้ำท้ำสู้กบัชำวบ้ำนอกี

อำริเอตเต้แอบสงสำร เธอเองมีที่ดินถึง 1,200 ตำรำงกิโลเมตร 

เวลำถูกท้ำชิงดินแดนทีไร ก็รู้สึกเหมือนผู้ใหญ่แกล้งเด็กทุกที แต่เธอก็ 

ไม่อำจปฏเิสธ เพรำะเวลำโดนชำวต่ำงเมอืงท้ำสู้ จะต้องสู้ด้วยเสมอ

“ซอยที่...15?”

หลงัผ่ำนซอยที่ 14 มำ ขนุพลสำวกเ็จอซอยที่ 15 ไม่มซีอยที่ 14 

ครึ่ง อย่ำงที่ตำมหำแต่อย่ำงใด

อำรเิอตเต้เริ่มไม่มั่นใจว่ำตอนนี้เธออยู่บนถนนเส้นที่ 16 จรงิหรอื

เปล่ำ แต่จะให้ย้อนทำงที่เตม็ไปด้วยขยะและแอ่งน�้ำโสโครกอกีรอบ...แค่

คดิกจ็ะเป็นลมแล้ว

ไม่ไหวแล้วนะ!

อำรเิอตเต้เริ่มหมดอำรมณ์ควำนหำตวัแม่ค้ำขำยข่ำว ให้เธอไปดู

ลำดเลำรอบวงัไคนซิสิยงัดซีะกว่ำ คดิแล้วกก็ดมอืถอืเพื่อตดิต่อรองขนุพล

เจมส์ 

ตัวอย่าง
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ทว่ำระหว่ำงเดนิผ่ำนโค้งถนน อยู่ๆ  หญงิสำวกไ็ด้กลิ่นคำวลอยมำ

แตะจมูก

...เอ๊ะ!

อำรเิอตเต้หนัไปรอบๆ กลิ่นคำวลอยออกมำจำกบ้ำนสงักะสข้ีำงๆ 

เธอรบัรู้ถงึแรงลมที่พดัออกมำจำกภำยใน

บนประตูบ้ำน ทำสแีดงเป็นตวัเลข 15 ครึ่ง

ที่เปิดประตูบ้ำนเป็นท่อนโลหะมนัเลื่อม สนมิขึ้นไม่มำกนกับ่งบอก

ว่ำมีคนเข้ำออกประจ�ำ...ถึงจะไม่ใช่ซอย 14 ครึ่งที่เธอค้นหำอยู่ แต่

สญัชำตญำณกบ็อกว่ำมบีำงสิ่งไม่ชอบมำพำกลอยู่ตรงนี้

ไม่ใช่ธรุะของเรำ...

แต่แอบดูสกันดิคงไม่เป็นไรหรอกมั้ง

อำรเิอตเต้ยงัคงมคีวำมมั่นใจของขนุพลอย่ำงเตม็เป่ียม เธอไม่คดิ

ว่ำใครจะท�ำร้ำยตนเองได้ง่ำยๆ 

หญงิสำวแง้มเปิดประตูสงักะสทีี่ทำเลข 15 ครึ่งอย่ำงช้ำๆ ภำยใน

บ้ำนรกร้ำง มขียะกบัเศษวสัดผุพุงันดิหน่อย หำกแต่หลงับ้ำน...เป็นช่อง

ประตูว่ำงๆ เชื่อมต่อกบับรเิวณโล่งแจ้ง มแีสงส่องเข้ำมำ

ข้ำงหลงับ้ำนเป็นซอยนี่เอง...

กลิ่นคำวเลอืดเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ อำรเิอตเต้หนัซ้ำยแลขวำ ไม่มใีคร

อยู่แถวนั้น แต่กลิ่นโชยออกมำจำกซอยหลงับ้ำนนี้แน่ๆ 

อำริเอตเต้นึกถึงกฎแห่งกำรท้ำชิงดินแดน หำกมีใครลอบท�ำร้ำย

เธอด้วยอำวุธจริงในตอนนี้ เธอจะสำมำรถใช้พลังเซอร์เคิลตอบโต้ทันท ี

แต่หำกมคีนใช้อำวธุวญิญำณลอบท�ำร้ำยเธอกไ็ม่เกดิผลใดๆ เพรำะฝ่ำย

บกุจะต้องใช้พลงัประจ�ำเมอืงของฝ่ำยตั้งรบั ซึ่งกค็อืพลงัเซอร์เคลิเท่ำนั้น

แต่ถงึกระนั้น เธอกย็งักมุมดีที่ซ่อนอยูใ่ต้เสื้อคลมุแน่น เผื่อไว้ก่อน...

หญิงสำวย่องด้วยปลำยเท้ำไปยังประตูหลังบ้ำน เธอพบว่ำซอย

ตัวอย่าง
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หลงับ้ำนเป็นซอยโค้ง สองด้ำนเป็นรั้วที่ท�ำจำกแผ่นไม้ มต้ีนไม้งอกพนัจน

แน่น 

ทั้งๆ ที่รอบๆ ซอยเป็นบ้ำนคนทั้งนั้น แถมยงักลำงวนัแสกๆ แต่

บรรยำกำศกลบัเงยีบเชยีบจนน่ำหวำดหวั่น อำรเิอตเต้เดนิไปเรื่อยๆ อย่ำง

ระมดัระวงัจนกระทั่งเจอแอ่งน�้ำโสโครกท่วมอยู่บนถนนดนิตรงหน้ำ

แต่นั่นไม่ใช่แค่น�้ำโสโครก...

ขนุพลสำวแห่งเซอร์เคลิยนืนิ่งงนั

ที่ปลำยซอย 15 ครึ่ง ในวงัวนของชมุชนแออดัแห่งลอส อำรเิอตเต้ 

พบกบัแอ่งเลอืดที่ไหลนอง...ออกจำกร่ำงที่แหลกเหลวของชำวบ้ำนจ�ำนวน

มำก

ฝีมอืของใครกนั...

แม้หญงิสำวจะประสำทแขง็พอควร แต่นี่เป็นครั้งแรกที่เธอเจอศพ

คนจริงๆ ในสภำพแหลกเหลว อวัยวะภำยในกระจัดกระจำยไปทั่วซอย

เธออยำกจะเบือนหน้ำหลบ แต่ก็เลือกไม่ท�ำเพื่อสังเกตสภำพศพ ร่ำง 

ทกุร่ำง...ฉกีขำด คล้ำยกบัระเบดิออก

ร่ำงของชำวบ้ำนเป็นสบิคนระเบดิโพละ แถมไม่มพีลงัเยยีวยำด้วย 

ท�ำไมถงึโหดร้ำยเช่นนี้!

อำริเอตเต้สังเกตใบหน้ำศพหญิงชำวลอสคนหนึ่ง ดวงตำ จมูก

และปำกของเธอมเีลอืดแห้งกรงั

...เธอคนนั้นถูกโจมตแีบบที่ท�ำให้เลอืดออกทกุทวำร?

อำรเิอตเต้นกึถงึพลงัระดบัแลนด์ลอร์ดทนัที

หำกคนที่มีที่ดินมำกระดับแลนด์ลอร์ดโจมตีใส่คนที่ดินน้อยตรงๆ 

ร่ำงกจ็ะระเบดิโพละ เลอืดออกทกุทวำร

ศพเหล่ำนี้ยงัใหม่...

ฆำตกรที่ที่ดนิมำกระดบัแลนด์ลอร์ด...ยงัอยู่แถวๆ นี้

ตัวอย่าง
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เป็นครั้งแรกในชีวิตที่อำริเอตเต้เกิดควำมคิดว่ำตนควรจะรีบหนี

ออกไปจำกที่นี่ให้เรว็ที่สดุ

ธุระก็ไม่ใช่...เหตุฆำตกรรมหมู่ในลอส ไม่ใช่งำนของขุนพลเซอร์- 

เคลิอย่ำงเธอ

แถมฆำตกรยงัมทีี่ดนิมำกระดบัแลนด์ลอร์ด ดไีม่ดอีำจเป็นแลนด์-

ลอร์ดจรงิๆ ด้วยซ�้ำ เธอมำที่ลอสเพื่อตำมหำโคลเท่ำนั้นเอง ไม่ใช่หำเรื่อง

ใส่ตวั

แต่รำวกับโชคชะตำเล่นตลก อำริเอตเต้ได้ยินเสียงร้องไห้จ้ำของ

เดก็ดงัออกมำจำกปลำยซอย 15 ครึ่ง...เลยกองซำกศพที่กระจดักระจำย

ไป 

มผีู้รอดชวีติอยู่ข้ำงหน้ำ...

อำริเอตเต้ก�ำหมัดแน่น เธอรู้สึกขัดแย้งในตัวเองอย่ำงไม่เคยเป็น

มำก่อน

แต่สุดท้ำย หญิงสำวก็เลือกเดินไปข้ำงหน้ำ เข้ำไปเผชิญควำม

หวำดกลวัของตวัเอง

ตัวอย่าง




