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คริสต์ศักราช ๑๕๙๐
หมู่บ้านสโตนเฮเวน ชายทะเลทางเหนือของประเทศสกอตแลนด์

ภายในกระท่อมเล็กๆ ท้ายหมู่บ้าน มารี แม็กอัลฟี่ กำลังก้มๆ เงยๆ 

อยูต่รงหนา้หมอ้ขนาดใหญ ่ทีเ่ธอเพิง่จะเตมิฟนืลงไป กอ่นปลายนิว้เรยีวสวย 

จะชี้ไปที่พัดซึ่งวางอยู่บนโต๊ะริมหน้าต่างและออกคำสั่ง

“สรูดาห์-ครูห์-เชแจ็ก!”

สิ้นคำ พัดไม้ก็ค่อยๆ ลอยขึ้น แล้วพัดเบาๆ ไปที่เตาเพื่อเร่งให้ 

ไฟแรงขึน้ นำ้รอ้นในเตากเ็ดอืดปดุๆ พรอ้มใหเ้ธอโยนใบซดีารล์งไปในหมอ้ 

ตามด้วยสมุนไพรอีกหลากหลายชนิดที่เตรียมไว้สำหรับคนไข้ของเธอ 

เด็กๆ ที่นี่มักเป็นไข้หวัดและท้องเสียกันประจำ เธอจึงต้องมียา 

เตรียมเอาไว้ไม่ให้ขาด และตำรายาของเธอได้รับสืบทอดมาจากตระกูล 

เปน็ตำราทีม่อบตอ่ๆ มาใหแ้กส่มาชกิของครอบครวัเทา่นัน้ เปน็สตูรลบัเฉพาะ 

ที่สามารถรักษาโรคได้ชะงัดนัก

“เมี้ยว” แมวดำร่างอ้วนขนสั้นเพศผู้ มีเอกลักษณ์โดดเด่นตรงที่ 
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มีหูขนาดเล็ก ม้วนพับ อันเป็นแมวพิเศษที่มีเฉพาะในหมู่บ้านแม่มด เดิน 

เข้ามาคลอเคลียขาใต้กระโปรงทรงสุ่มสีตุ่นๆ ของเธอ มารีใช้เท้าเขี่ยมัน 

ออกไปให้พ้นทาง แล้วบอก

“อย่ามาอ้อนตอนนี้แม็กคลีน ฉันกำลังยุ่ง”

“เมี้ยว เมี้ยว” เจ้าแมวดำยังไม่ยอมจากไป แต่กระโดดขึ้นไปบนโต๊ะ 

ที่เธอวางกระปุกเครื่องปรุงยาเอาไว้มากมาย ก่อนจะส่งกระแสจิตให้เธอ

‘นี่มารี วันนี้เธอไม่ได้ฟังที่ยายซูซานพูด เรื่องเผาแม่มดแอกเนส 

ที่นอร์ทเบอร์วิกเลยเหรอ ฉันว่าเธอควรจะหยุดรักษาชาวบ้านได้แล้ว 

ไม่อย่างนั้น เธอก็คงไม่พ้นที่จะถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดอีกคนนะ’

มารีถอนใจเฮือก แล้วหันมาจ้องหน้าเจ้าแมวดำที่เป็นเพื่อนรักกับ 

เธอมาตัง้แตเ่กดิ นบัรวมอายทุัง้สิน้กส็ีส่บิหา้ป ีแตด่ว้ยเวทมนตรแ์ละยาอาย-ุ 

วัฒนะที่ทั้งสองกินเข้าไป จึงทำให้เจ้าแม็กคลีนยังหนุ่มแน่น อายุเหมือน 

เจด็แปดปเีทา่นัน้ สว่นเธอแมจ้ะอายมุากถงึสีส่บิหา้ปแีลว้ แตร่ปูลกัษณย์งัคง 

สาวสะพรัง่ราวกบัหญงิสาวอายสุบิเจด็ ทัง้นีเ้ปน็เพราะสมาชกิในตระกูลของ 

เธอทกุคนจะไดก้นิยาทีป่รงุขึน้มาพเิศษทนัททีีเ่กดิมา จงึทำใหแ้ขง็แรง มอีายุ 

ยืนยาวนานถึงห้าร้อยปี หากไม่ถูกฆ่าหรือจับไปทรมานและเผาทั้งเป็นไป 

เสียก่อน

ส่วนซูซานที่แม็กคลีนเอ่ยถึง เป็นคนไข้ขาประจำของเธอ เพราะ 

มีลูกเล็กๆ หกคน ไล่เรียงกันไปตั้งแต่สิบขวบลงไปถึงยังไม่เริ่มเดิน และ 

เรยีกวา่เปน็ผูป้ระกาศขา่วประจำหมูบ่า้น ทัง้ขา่วจรงิหรอืไมจ่รงิ กห็าไดจ้าก 

หล่อนทั้งสิ้น

“แลว้เธอจะใหฉ้นัไปอยูท่ีไ่หน ฉนัอยูท่ีน่ี ่ชว่ยเหลอืชาวบา้นมาหลายป ี

ชาวบ้านก็รักและเอ็นดูฉันทุกคน พวกเขาคงไม่คิดว่าฉันเป็นแม่มดหรอก”

เจ้าแมวดำพ่นเสียงออกจมูก หันไปมองพัดไม้ที่กำลังขยับไหวๆ โดย 

ไม่มีคนโบก แล้วมองไปรอบๆ ห้อง คนปกติท่ีไหนจะเช่ือว่ามารีไม่ใช่แม่มด

‘จริงอยู่ที่แอกเนสไม่ใช่แม่มด แต่เธอเป็น!’ 
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แมก็คลนีชว่ยเตอืนความทรงจำ ‘และเพราะเธออยูท่ีน่ีม่าหลายปแีลว้  

ฉนัถงึเปน็หว่ง พวกชาวบา้นนะ่ ถกูปัน่หวัใหเ้ชือ่งา่ยจะตาย แคช่ีว้า่ใครคนไหน 

เป็นแม่มด ก็ถูกจับไปทรมานจนต้องสารภาพออกมาแล้ว’

“แลว้ไง” มารยีงังว่นอยูก่บัการปรงุยา คนสว่นผสมใหเ้ขา้กนั ไมค่อ่ย 

สนใจฟังแม็กคลีนนัก

‘โธ่ มารี ดูสิ ที่ยายซูซี่มันพูดน่ะ เธอเข้าข่ายแม่มดที่พวกเขาค้นหา 

ทั้งนั้นเลยนะ ตั้งแต่สวยผิดมนุษย์มนา มีแมวดำเป็นสัตว์เลี้ยง ผมสีแดง 

และมีไฝที่ริมฝีปาก พวกมันจะต้องใส่ความว่านั่นเป็นเครื่องหมายปิศาจ 

ของเธอแน่ๆ  อยา่คดิวา่เรากนิยาอายวุฒันะแลว้จะฆา่ไมต่ายนะ ถูกเผากต็าย 

เหมือนกัน แล้วแมวอย่างฉัน ในฐานะสัตว์เลี้ยงของแม่มดก็จะต้องถูกเผา

ด้วย’

มารีหันมามองเจ้าแมวขี้บ่นแล้วถอนใจอีกครั้ง

“โอเค แล้วเธอจะให้ฉันทำยังไง”

‘ฉนัวา่เรารบียา้ยไปอยูท่ีอ่ืน่เถอะ ไปในทีท่ีไ่มม่คีนรูจ้กั แลว้เลกิรกัษา 

คนเสีย’

“แล้วเธอจะให้ฉันทำมาหากินอะไร ฉันเป็นแม่มด ก็ต้องหากินด้วย 

การปรงุยารกัษาโรค รกัษาคนไข ้คนพวกนัน้ยงัตอ้งการหมออกีเยอะ และ 

อย่าลืมนะว่าฉันยังจะต้องหากินเลี้ยงตัวเองไปอีกสี่ร้อยกว่าปี ถ้าไม่ทำงาน  

แล้วจะหาเงินท่ีไหนมาเล้ียงตัวเอง แถมยังต้องเล้ียงแมวอ้วนจอมตะกละอีก” 

แม็กคลีนกลอกตา แต่ก็เถียงได้ไม่เต็มปากเพราะเขาก็กินจุจริงๆ 

นั่นแหละ จึงต้องข้ามเรื่องกินไป

‘แต่นี่เกี่ยวกับความเป็นความตายของพวกเรานะ ไม่ใช่เรื่องล้อเล่น’

“ฉันก็ไม่ได้บอกว่าเป็นเรื่องล้อเล่น แต่ฉันยังคิดไม่ออกว่าจะหนีไป 

อยู่ที่ไหน เอาเป็นว่าฉันจะเก็บไปคิดดูก่อน แล้วอาจจะลองถามแม่ดูว่า 

ท่านมีไอเดียยังไง”

‘ก็ได้ แต่รีบๆ หน่อยล่ะ ของแบบนี้ ยิ่งนานผู้คนก็จะยิ่งแปลกใจ 
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ว่าทำไมเธอถึงไม่ยอมแก่เสียที หลายปีแล้วที่อยู่หมู่บ้านแห่งนี้ แต่ก็ยังสวย 

ไม่เปลี่ยนแปลง ดูไม่แก่ลงไปเลยสักนิด’

มารีกัดริมฝีปากล่างที่อิ่มกว่าหญิงสาวคนอื่น เพราะเธอเป็นคน 

ริมฝีปากกว้าง เวลายิ้มที มารดาชอบกระเซ้าว่ามองเห็นฟันเกือบครบทุกซี่ 

กท็ำยงัไงไดล้ะ่ เธอเปน็คนจรงิใจนีน่า เวลายิม้ กจ็ะตอ้งยิม้ใหเ้ตม็ที ่ในอดตี 

ปากกว้างแถมยังมีไฝเม็ดเล็กๆ เหนือริมฝีปากข้างซ้าย หลายครั้งที่มีผู้ชาย 

ชมว่าเธอมีเสน่ห์ตรงที่ปากกว้างๆ นี่แหละ ไม่เห็นจะน่าเกลียดตรงไหน

“ฉันรู้แล้ว” เธอถอนใจออกมาเฮือกใหญ่ ก่อนจะหันกลับไปคนยา 

ในหม้ออีกครั้ง แต่แม็กคลีนก็ยังส่งกระแสจิตมาไม่หยุด

‘ที่จริง เธอน่าจะเลือกผู้ชายดีๆ สักคนมาแต่งงาน เพื่อจะได้คอย 

ปกป้องเธอได้แล้วนะ อยู่ตัวคนเดียวมันอันตราย อย่างลอร์ดคีท เอิร์ล- 

ออฟคินทอร์ ที่เมื่อก่อนมาชอบเธอนั่นล่ะ ทั้งฐานะและตำแหน่งก็จะช่วย 

ปกป้องเธอไม่ให้ถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดได้นะ’

“ลอร์ดคีทน่ะเหรอ” เธอหันขวับมา ทำหน้าปูเลี่ยน ก่อนจะห่อไหล่ 

“โอ๊ย ไม่เอาหรอก แก่จะตายชัก”

‘เขาแก่กว่าเธอแค่ห้าปีเท่านั้น’ แม็กคลีนทำหน้าเหนื่อยหน่ายอีกรอบ  

‘ถ้าเธอไม่ได้กินยาวิเศษละก็ เธอก็หน้าย่นไม่ได้ต่างไปจากเขาหรอก หรือ 

จะลอร์ดเมอร์เรย์ก็ได้ รายนั้นหนุ่มหน่อย เขาก็สนใจเธออยู่เหมือนกันนะ’

มารียักไหล่ ไม่สนใจ 

“ไม่รู้ละ ฉันไม่ชอบเขาทั้งคู่ คนหนึ่งก็แก่อ้วนตัณหากลับ อีกคน 

หนา้ดอุยา่งกบัมหาโจร ยงัไงกไ็มเ่ลอืกหรอก ฉนัยงัมเีวลาอกีตัง้หลายรอ้ยป ี

จะรีบแต่งงานไปทำไม จริงไหม อีกสักห้าสิบปีค่อยแต่งก็ยังไม่สาย”

‘แลว้เธอจะอยูร่อดถงึวนันัน้หรอืเปลา่’ แมวอว้นคอ่น กอ่นจะกระโดด 

ลงจากโต๊ะ สะบัดก้นเดินจากไป ‘ระวังให้ดีเถอะ ภัยมันอยู่ใกล้ตัวจนเธอ 

คิดไม่ถึง วันหนึ่งจะมาเสียใจ แล้วอย่าหาว่าฉันไม่เตือนล่ะ’

มารเีหน็เจา้แมวจอมกวนงอน เธอกส็ะบดัหนา้ตอบเหมอืนกนั กแ็หม  
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ทำไมเธอจะไม่คิดเรื่องหาคู่ครองดีๆ มาเป็นเพื่อนคู่ชีวิต แต่ผู้ชายแต่ละคน 

ที่เธอพบ ไม่มีใครน่าสนใจสักคน เหล่าขุนนางฐานะดีๆ ก็เจ้าชู้เหลือเกิน 

มีเมียมีคู่นอนไปทั่วหมู่บ้าน หรือแม้แต่ในเอดินเบอระ๑ ก็ไม่เว้น จะหา 

ชาวบ้านแถวนี้ก็มีแต่พวกขี้เมา ไม่เห็นคนไข้ผู้หญิงที่มาหาบอกว่าสามีของ 

พวกตนดีสักคน ทำให้เธอขยาดการแต่งงาน ไม่อยากหาใครมาปกป้อง 

เมือ่เธอกย็งัไมเ่ดอืดรอ้นอะไร จงึไมเ่รง่รบีตดัสนิใจทีจ่ะหาสาม ีเพราะจะตอ้ง 

อยู่กันไปอีกหลายร้อยปี ถ้าตัดสินใจผิด คงต้องนั่งเบื่อไปอีกนานจนลืม

แม่มดสาวปัดเรื่องสามีออกจากสมอง และทุ่มเทความสนใจทั้งหมด 

แก่ยาตรงหน้า เมื่อเคี่ยวได้ที่แล้ว พัดก็หยุดทำงาน เธอจึงจัดการทำความ 

สะอาดภายในห้องปรุงยา และเตรียมตัวเข้านอนเพื่อจะได้รับคนไข้ในวัน

รุ่งขึ้น 

แมวดำตวัเขือ่งเหน็เจา้นายเดนิเขา้หอ้งโดยไมช่วน เขายิง่งอนหนกักวา่ 

เดิม ไม่ยอมตามเข้าห้องไปด้วย แต่พอเห็นว่าเธอคงลืมเขาแน่แล้ว จึงรีบ 

วิ่งตามไป ก่อนที่ประตูห้องนอนจะปิดลง แม็กคลีนสะบัดก้นขึ้นไปนอนบน

เตียงแต่ยังพลิกตัวหันหลังให้ เพื่อแสดงให้เห็นว่าเขาไม่พอใจ 

มารีเห็น ก็ได้แต่ขำ เธอเปลี่ยนชุดนอนเป็นกระโปรงยาวสีขาว ซึ่ง 

สีหมองลงไปหลังจากใช้มานานจนน่ิม แล้วคลานข้ึนเตียง ก่อนสะบัดมือเบาๆ

“ลาสเสดช์--คึชเย่” 

สิ้นคำสั่ง เปลวไฟในตะเกียงก็ดับลงราวกับมีลมพัดเป่าให้มันดับลง  

๑ เอดินเบอระ (Edinburgh) คนส่วนใหญ่มักอ่านผิดเป็น เอดินเบิร์ก เป็นเมืองหลวง 

ของสกอตแลนด์ สหราชอาณาจักร ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของสกอตแลนด์ เป็นเมือง 

เกา่แกท่ีม่ปีระวตัคิวามเปน็มาตัง้แตย่คุกลาง ลกัษณะภมูปิระเทศเปน็ภเูขาสงูอยูก่ลางเมอืง  

เป็นที่ตั้งของปราสาทเอดินเบอระ อันเป็นทำเลที่ได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ในสมัยก่อน 

โดยรอบๆ ภเูขาถกูปรบัพืน้ทีเ่ปน็คเูมอืง เพือ่ประโยชนใ์นเชงิการทหาร รอบนอกเปน็ทีร่าบ 

ลดหลั่นเป็นขั้นๆ กระจายออกโดยรอบ (ที่มา : วิกิพีเดีย)

ต
ัว
อ
ย
่าง



12   ม า รี ม า ย า

เธอขยบัหมอนใหพ้อด ีแลว้เอือ้มมอืออกไปกอดเจา้แมวอว้นตวัดำ เอาใจมนั 

สักหน่อย ก่อนจะหลับไปกันทั้งสองชีวิตอย่างเป็นสุข

หากห่างจากกระท่อมหลังเล็กของมารีไปไม่กี่ไมล์ ภายในปราสาท 
ของ ชาร์ลส์ เมอร์เรย์ เอิร์ลแห่งเลนน็อกซ์ เจ้าของปราสาทกำลังนั่งอ่าน 

กองตำราเก่าแก่ตรงหน้าอย่างเคร่งเครียด คิ้วดกหนาที่เรียงกันไม่เป็น 

ระเบยีบคอ่ยๆ คลายออก เมือ่เปดิอา่นบนัทกึโบราณของปูเ่กีย่วกบัเผา่เนเมด  

ซึ่งชื่อว่าเป็นเชื้อสายของเทพเคลต์ที่ลงมาอยู่ในโลกมนุษย์ คนในเผ่านี้จะมี 

อายุยืนถึงห้าร้อยปี ทั้งมีพลังเวทมนตร์อันแข็งกล้าและมีความสามารถทาง 

ดา้นการปรงุยารกัษาโรคตา่งๆ ทีส่ำคญั สามารถปรงุยาอายวุฒันะ ผูใ้ดกนิ 

แล้วจะมีอายุยืนถึงห้าร้อยปี...และพวกน้ีจะมีสัญลักษณ์ของเผ่าพันธ์ุติดตัว...

ภาพวาดเลือนรางปรากฏต่อสายตาบนกระดาษหน้าถัดไป และเขา

พยายามรำลึกว่าเคยเห็นสัญลักษณ์ที่เป็นภาษาเกลิคโบราณนี้มาก่อนหรือ

ไม่...

แลว้แผน่หลงัผอมเกรง็เอนลงพงิเกา้อีนุ้ม่สบาย ใบหนา้คอ่ยๆ คลีย่ิม้ 

ออกมา

“อา...มาร.ี..เธอจะเปน็หนึง่ในเผา่เนเมดหรอืเปลา่นะ...ถา้สิง่ทีปู่เ่ขยีน 

ไว้ในตำนานนี้เป็นความจริง...เธอก็จะต้องมียาอายุวัฒนะอยู่กับตัวอีกหนึ่ง

เม็ดสินะ...”

เสยีงหวัเราะหลดุรอดจากรมิฝปีากบางเฉยีบ เริม่จากแผว่เบา กอ่นจะ 

ค่อยๆ ดังขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งก้องไปทั่วทั้งห้อง...

คนไขค้นแรกของวนักลบัไมใ่ชช่าวบา้นอยา่งทีม่ารคีดิ เมือ่เจา้แมก็คลนี 
ลนลานวิ่งจนพุงพลุ้ยส่ายไปมา กลับมารายงานอย่างเร่งด่วนในตอนเช้า  

หลังจากเธอปล่อยให้มันออกไปทำธุระส่วนตัวด้านนอก 

มารขีมวดคิว้ดว้ยความสงสยั วา่เพราะเหตใุดลอรด์เมอรเ์รยจ์งึแวะ 
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มาหาแต่เช้า แต่ด้วยความเป็นลูกบ้านที่ดี เธอจึงปัดกระโปรงทรงสุ่มและ 

ผ้ากันเปื้อนตรงหน้าให้เรียบร้อย เตรียมพร้อมต้อนรับขุนนางเจ้าของที่ดิน

ที่กำลังจะเดินมาเคาะประตูในอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้า

“อรณุสวสัดิค์ะ่ทา่นลอรด์” เธอสง่ยิม้ไปพรอ้มกบัทกัทายหลงัสิน้เสยีง 

เคาะประตู ใบหน้ายาวแสดงความสงสัยออกมา ก่อนที่คิ้วรกของเขาจะ 

เลิกขึ้น

“เจ้าทำเหมือนกับรู้ว่าข้าจะมาอย่างงั้นแหละ”

“โอ้ เจ้าค่ะ...คือ...ข้าได้ยินเสียงม้าดังมาแต่ไกล พวกชาวบ้านแถวนี้ 

ไมม่ใีครขีม่า้มาหาขา้หรอกเจา้คะ่” เธอรบีแกต้วั จะบอกไดไ้งวา่แมวมารายงาน 

แล้วรีบก้าวถอยหลังเพื่อให้เขาเดินเข้ามาในกระท่อม 

เทา้ในรองเทา้บตูสงูถงึหวัเขา่ ยา่งเขา้ไปในกระทอ่มอยา่งชา้ๆ กอ่นจะ 

กวาดสายตาไปรอบๆ กระทอ่มเลก็ๆ ดว้ยความสนใจ ภายในหอ้งโถงตกแตง่ 

ดว้ยเฟอรน์เิจอรแ์บบงา่ยๆ สำหรบัผูห้ญงิตวัคนเดยีว ดา้นหนึง่ของกระทอ่ม 

เป็นชั้นยา และเตาไฟขนาดใหญ่ ซึ่งมีหม้อใบเขื่องแขวนอยู่บนเหล็กพาด 

เหนือเตาที่บัดนี้ไฟดับสนิทไปแล้ว 

เขาพยายามมองหาสัญลักษณ์ของเผ่าเนเมดภายในกระท่อม แต่ก็ 

ไม่เห็นสิ่งใดอีกเลยนอกจาก...

“ไม่ทราบว่าลอร์ดเมอร์เรย์มีธุระอะไรกับข้าหรือคะ ถ้าต้องการยา 

ให้คนมารับข้าไปที่ปราสาทก็ได้ ท่านลอร์ดไม่จำเป็นต้องเดินทางมาให้เสีย

เวลา”

แทนที่ชาร์ลส์จะสนใจ สายตาของเขากลับจ้องไปยังลำคอสวย 

ปราศจากกระของมารี ทั้งที่ผู้หญิงผมแดงมักจะต้องมีกระเต็มใบหน้าและ 

ลำคอ แต่ผิวของมารีกลับเนียนละเอียดลออ มีเพียงกระจางๆ บนดั้งจมูก 

และโหนกแก้มเท่านั้น ไม่มีแต้มจุดสีแดงๆ ให้เห็นเป็นที่ระคายตา ที่สำคัญ  

บนผิวเนียนนั้นมีล็อกเกตสีทองวางอยู่ เธอสวมสร้อยคอทองคำซึ่งสอดเข้า 

กบัหว่งของลอ็กเกต ทีม่องผาดๆ เปน็เครือ่งหมายกากบาท ไมใ่ชร่ปูไมก้างเขน 
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แตอ่ยา่งใด เพราะมคีวามยาวทัง้สองดา้นเทา่กนัราวสองนิว้ แตบ่นกากบาทนัน้  

มีลวดลายแกะสลักอย่างอ่อนช้อยจนเต็มหน้าล็อกเกตและยังประดับด้วย

พลอยหลายสี...และมันคือสัญลักษณ์ของเผ่าเนเมดที่เขาเห็นในสมุดบันทึก

โบราณเล่มนั้น

มารีรู้สึกถึงสายตาของชาร์ลส์ เธอรีบยกมือขึ้นกุมล็อกเกตอย่าง 

รวดเร็ว

“เออ่ ตกลงทา่นลอรด์มธีรุะอะไรกบัขา้หรอืเปลา่ ถา้ไม ่ขา้จะไดก้ลบัไป 

ทำงานของข้า”

“มารี...” เขาละสายตาจากล็อกเกตขึ้นมองเธอ ริมฝีปากของเขายิ้ม 

หากดวงตาของเขากลบัฉายแววพงึพอใจ หรอือาจจะเรยีกไดว้า่วาววบัไปดว้ย 

ความกระหายที่ทำให้เธอรู้สึกไม่สบายใจเอาเสียเลย 

“คะทา่น” เธอขยบัถอยหา่งอยา่งชว่ยไมไ่ด ้มนัเปน็ความรูส้กึทีอ่ดึอดั  

อยากหนีไปให้ไกล

“เจ้าอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้มากี่ปีแล้วนะ” 

“เอ่อ ก็ราวๆ ห้าหกปีได้แล้วละค่ะท่าน”

“นั่นสินะ...ข้าจำวันแรกที่เจ้ามาอยู่ที่นี่ได้ดี นับแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ 

ใบหน้าของเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปแม้แต่น้อย แต่ข้ากับคนในหมู่บ้านสิ 

ทีแ่กต่วัลงไปอยา่งรวดเรว็ ราวกบัถกูเวทมนตรด์ดูเอาความเปน็หนุม่เปน็สาว 

ไปจนหมด”

“ท่านหมายความว่ายังไง ข้าไม่เข้าใจ” เธอพยายามรักษาน้ำเสียงให ้

เป็นปกติ ทั้งที่ภายในใจนั้นกำลังเต้นโครมคราม

“ขา้กห็มายความตามทีว่า่นัน่แหละมาร ีหรอืเจา้มเีวทมนตรเ์กบ็ความ 

หนุ่มความสาวไว้เพียงลำพัง ไม่คิดจะแบ่งปันให้ข้าบ้างรึ”

“ท่านเข้าใจผิดไปแล้ว ข้าไม่ได้ทำอะไรอย่างที่ท่านว่าเลย”

ดวงตาเล็กของชาร์ลส์หรี่ลง และยังยิ้มอย่างมีเลศนัย

“มารี...มารี เจ้ากำความลับอะไรเอาไว้นะ ข้าอยากรู้จริง”
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ผมสีแดงสะบัดไปตามแรงเหวี่ยงอย่างร้อนรน

“ไม่มีเจ้าค่ะ ข้าไม่มีความลับใดๆ ทั้งสิ้น”

“งั้นรึ?” ชาร์ลส์หมุนตัวไปรอบๆ ห้องอีกครั้ง แล้วผายมือออก “ข้า 

คดิวา่เจา้อาจจะไมป่ลอดภยันกั จากสิง่ทีข่า้เหน็...มารเีอย๋ ทีเ่จา้คงความสาว 

เอาไว้มาตลอดหลายปีที่ผ่านมา ความสวยงามของเจ้าเป็นที่เลื่องลือไปทั่ว 

ทัง้หมูบ่า้นและหมูบ่า้นใกลเ้คยีง เจา้มแีมวดำเปน็สตัวเ์ลีย้ง และไฝทีร่มิฝปีาก 

ของเจ้า...มันเป็นสัญลักษณ์ของแม่มดชัดๆ”

“ไมจ่รงิ” มารเีมม้ปาก แตไ่ฝเมด็ไมเ่ลก็ไมส่ามารถซุกซอ่นจากสายตา 

ของชาร์ลส์เอาไว้ได้

“อย่าให้คนต้องสงสัยมากไปกว่านี้เลยมารี” ลอร์ดเมอร์เรย์เดินย่าง- 

สามขุมเข้ามาหา มือที่มีกระดูกปูดโปนยื่นออกมา มารีถอยไปจนชนโต๊ะ  

และไมม่ทีางขยบัหนไีปไหนไดอ้กีแลว้ มอืนัน้จงึจบัปลายคางเลก็และบบีเบาๆ  

“ให้ข้าเป็นคนปกป้องความลับของเจ้า และแบ่งปันชีวิตอมตะของเจ้าให้แก่

ข้าเถิด”

มารีทำได้แต่สั่นศีรษะ

“เจ้าไม่เหลือเวลามากมายหรอกนะ...มารี เวลานี้ผู้คนกำลังตื่นกลัว 

จากอำนาจมดืแหง่เวทมนตรท์ีข่ดัตอ่ความเชือ่ของเหลา่ครสิเตยีน อกีไมน่าน 

มันก็จะลุกลามมาถึงที่นี่ และเจ้า...ก็เป็นผู้ที่น่าสงสัยที่สุด”

มารีหวาดกลัวจนน้ำตาเอ่อท้นออกมา สิ่งที่แม็กคลีนเตือน ในที่สุด 

ก็เป็นความจริง

“เอาละ แลว้ขา้จะกลบัมาฟงัคำตอบจากเจา้ในวนัมะรนื” ชารล์สล์ะมอื 

จากปลายคางเลก็ หากยงัไลป้ลายนิว้ไปตามแกม้เนยีนแผว่เบา “แตง่งานกบัขา้ 

แล้วเราจะได้อยู่เป็นอมตะไปด้วยกัน มารี...”

รา่งของมารยีงัสัน่งนังกแมช้ารล์สจ์ะจากไปนานแลว้ แมก็คลนีกระโดด 
ลงจากเก้าอี้ เข้ามาคลอแข้งขาปลอบใจ แต่มารียังไม่รู้สึกดีขึ้นมาสักนิด 
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