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คำ�นำ�สำ�นักพิมพ์
 

ท็อดฮันเตอร์ มูน กลับมาอีกครั้งพร้อมภารกิจใหม่

สองเดือนแล้วที่ท็อดต้องใช้ชีวิตใหม่ในปราสาท เธอคิดถึงแดน 

พ่อผู้อาศัยอยู่ที่หมู่บ้านชาวประมง แถมยังเหงาที่ต้องแยกจากเพื่อน

ในเผ่าสาม ออสการ์และเฟอร์ดีอีกด้วย ที่แย่ไปกว่านั้น กฎระเบียบของ

หอผู้วิเศษทำาให้เธอจำาเป็นต้องปกปิดความจริงบางอย่างจากเพื่อนจน

ทำาให้ความสนิทสนมสั่นคลอน

คร้ังนี้ บททดสอบคร้ังสำาคัญที่มาพร้อมกับภารกิจตามหาไข่ของ

โอร์มผู้ย่ิงใหญ่ บังคับให้ท็อดต้องรีดเค้นทักษะของ “ผู้นำาทาง” มนตรา 

และสติปัญญาทั้งหมดที่มีออกมาใช้ และยังเป็นโอกาสที่เผ่าสามจะได้

พิสูจน์มิตรภาพและความไว้วางใจระหว่างกันและกันด้วย

นานมบีุค๊สข์อตอ้นรับทกุทา่นเข้าสูโ่ลกแห่งมนตราของ เซปติมัส 

ฮีป อีกคร้ัง กับ ท็อดฮันเตอร์ มูน วิถีแห่งมนตรา เล่ม 2 ผู้ขับเลื่อน 

จากปลายปากกามหศัจรรยข์องนกัเขยีนผูว้เิศษ แองจ ีเสจ ซึง่จะพาคณุ

โลดแล่นผ่านวิถีโบราณไปกับท็อดฮันเตอร์ มูนและเพื่อนๆ ของเธอ

คำาเตอืน: การเดนิทางอาจขลุกขลักหรือมอัีนตรายบา้ง แตรั่บรอง

ความตื่นเต้นและความปลอดภัยของผู้อ่านโดยใช้ชื่อผู้วิเศษวิสามัญแห่ง

หอผู้วิเศษเป็นประกัน!

นานมีบุ๊คส์
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น�งนวลเขียว

มังกรสีเขียวบินต่ำาข้ามทะเล ตามเรือสีฟ้าทองงดงามชื่อทริสทัน 

เหมือนนางนวลยักษ์ที่น่ารำาคาญย่ิง  แม้มีสารพัดกระสุนยิงจาก

เรือ รวมถึงคาถาสายฟ้าฟาดฝ่ายมืด เจ้ามังกรก็ยังไม่คลาดสายตาจาก

เป้าหมายสักครั้ง

หลงัจากหลายสปัดาห์อันยาวนานในทะเล ทริสทนั กม็าถงึทา่เรือ

เล็กริมทะเลทรายกว้างใหญ่แห่งหนึ่ง  เจ้ามังกรสร้างความขุ่นเคืองให้

นายทา่เมือ่บนิลงไปเกาะบนหลงัคาบา้นหลังสงูสดุริมทา่เทยีบเรือ  แมม้ี

กระสุนยิงไล่อีกมากมาย (คราวนี้เป็นฝีมือนายท่า) มันก็ยังไม่ยอมขยับ

ไปไหน ยังคงเกาะอยู่บนหลังคาบา้นนายทา่ เฝ้าสงัเกตทริสทนั ดว้ยความ

สนใจเต็มที่

“มันเฝ้าอะไร”  นายทา่ถามทกุคนทีก่ล้าเข้าใกล ้ ไมมี่ใครรู้  ตอ่มา

เมื่อใครบางคนบอกว่าให้เรียกมังกรด้วยชื่อแล้วมันจะทำาตามที่เรา
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ตอ้งการทกุอย่าง นายทา่กถ็ามวา่ “แลว้มนัชือ่อะไรละ่”  ไมม่ใีครรู้เชน่กนั

มังกรตัวนี้ชื่อสปิตไฟร์  มันเฝ้าไข่โอร์มอยู่  นี่ไม่ใช่ไข่ธรรมดา แต่

เป็นไข่ใบสุดท้ายของโอร์มผู้ย่ิงใหญ่ซ่ึงตอนนี้ตายไปแล้ว ขนาดใหญ่จน

ต้องอุ้มประคองเหมือนทารก หนักจนทำาให้แขนแข็งแรงที่สุดปวดเมื่อย

ได้ เปลือกเป็นหนังแซมลาพิสลาซูลีสีฟ้าสดใส  ข้างในคือตัวอ่อนโอร์ม

ตัวสุดท้าย  ไข่ใบน้ีถูกผู้ใช้เวทมนตร์ช่ือโอราตัน-มาร์ขโมยจากบ้านของมัน

ในทุ่งหิมะตะวันออก  สปิตไฟร์รู้ว่าไข่โอร์มอยู่บนเรือทริสทัน จึงตั้งใจจะ

ติดตามไปทุกหนแห่ง

ตอนน้ีไข่โอร์มอยู่บนเบาะสีฟ้าอ่อนในห้องพักดีท่ีสุดบนเรือทริสทัน 

ส่วนโอราตัน-มาร์กำาลังเดินกลับไปกลับมาบนดาดฟ้าภายใต้สายตาจับจ้อง

ไม่เลิกราของสปิตไฟร์  เขาเป็นชายร่างเล็ก ผมสั้นสีเทาเหมือนเหล็ก 

ผู้ทียื่นอยู่ดว้ยคอืนอ้งสาว ซ่ึงเปน็หญงิร่างใหญส่วมชดุผ้าไหมสฟีา้วาววบั 

ทุกคนเรียกเธอว่า “คุณผู้หญิง”  คุณผู้หญิงเป็นบุคคลน่าเกรงขาม  แม้

ตัวใหญ่แต่ก็เคลื่อนไหวบนดาดฟ้าเรือได้คล่องแคล่วราวเท้าติดล้อจิ๋ว 

ศรีษะโพกผ้าสีฟา้พนัทบหลายรอบ มีนกตวัเล็กหวาดกลวัเกาะอยู่บนมือ 

ขาของมันถกูล่ามดว้ยโซ่เงนิเสน้บางทีค่ณุผู้หญงิพนัไวร้อบข้อมอื  ผู้ตาม

ติดเธอเหมือนเงาดำาหดหู่คือหญิงเท้าแบะร่างไร้รูปทรงผู้เดินเหมือน

เปด็น้ำาหนกัเกนิ  เธอชือ่มติซา แดรดเดนมอรา ดรา แมท้ิง้ระยะห่างจาก

คุณผู้หญิงอย่างให้เกียรติ แต่ตาหรี่ของเธอก็ไม่พลาดอะไรเลย

คุณผู้หญิงสูงกว่าพี่ชาย ซึ่งเป็นเร่ืองที่เขาไม่พอใจอย่างย่ิง  ปกติ

ผู้ใช้เวทมนตร์จะสวมรองเท้าส้นสปริงให้สูงกว่าน้องสาว แต่หลังจากล้ม

ไม่เป็นท่าไปหลายคร้ังก็จำาต้องยอมถอดเมื่ออยู่บนเรือ  โอราตัน-มาร์ 
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ผู้เตีย้กวา่ปกตกิำาลงัถกกบัคณุผู้หญงิวา่จะนำาไข่โอร์มลงจากเรือโดยไมโ่ดน

สปิตไฟร์แย่งไปได้อย่างไร  คุณผู้หญิงเร่ิมทำาตัวเจ้ากี้เจ้าการแบบที่เป็น

ทกุคร้ังเม่ือพีช่ายมีสว่นสงูตามธรรมชาต ิ แตบ่า่ยนีผู้้ใชเ้วทมนตร์ไม่ยอม

ลงให้น้องสาว  เขาหร่ีตาสีเขียวเข้มจ้องมังกรที่ตามหลอกหลอนเหมือน

เงาดำาแม้อยู่ท่ามกลางพายุกระหน่ำา แดดร้อนแรง หรือราตรีพร่างดาว  

“ฉันจะวางกับดัก”  เขาพูด  “ไอ้มังกรนั่นคิดไม่ถึงแน่”

เช้าวันต่อมาก่อนอาทิตย์ข้ึน โอราตัน-มาร์สั่งให้กะลาสีคร่ึงโหล

ซ่อนตวัอยู่บนท่าเทยีบเรือในเงามืดของเรือ  ทกุคนมีตาข่ายและหอกไฟ

ซ่ึงเปน็หอกศาสตร์มืดดา้มยาว ปลายเปน็หนามทำาจากโลหะสแีดงหมน่ 

นีคื่ออาวธุทีผู้่ใชเ้วทมนตร์ปรับแตง่จนสมบรูณร์ะหวา่งอยู่บนเรือทริสทนั 

หนามของหอกไฟคมกริบ ออกแบบมาเพื่อให้ทะลุหนังมังกรได้เหมือน

มีดร้อนตัดเนย  จากนั้นก็มาถึงส่วนที่โอราตัน-มาร์ภาคภูมิใจเป็นพิเศษ 

มนัคอืสว่นปลายหนามทีเ่ปน็สดีำาเหนยีวหนบึ เสกคาถาเตรียมการใสไ่ว้

เพื่อให้ติดไฟเม่ือสัมผัสเลือดมังกร  ผู้ใช้เวทมนตร์เงยหน้ามองสปิตไฟร์

แลว้ย้ิม  เลอืดของมันจะลกุเปน็ไฟเผาผลาญจากข้างใน  เขาอยากให้ถงึ

ตอนนั้นเหลือเกิน

ขณะทริสทัน ลอยลำาวาววับอยู่ในแสงแดดยามเช้า สปิตไฟร์บน

หลังคาบ้านนายท่าซ่ึงทรุดอย่างน่ากลัวก็มองมาเห็นวัตถุรูปทรงเหมือน

ไข่สีฟ้าลาพิสมันวาวบนเบาะสีฟ้าอ่อนหรูหรา  กะลาสีแต่งกายเต็มยศ

สองคนยกเบาะข้ึนมาบนดาดฟ้า  ดวงตาเฉียบคมของสปิตไฟร์ยังเห็น

ความเคล่ือนไหวในเงามืดใต้เรือ และประกายสีแดงหม่นของบางอย่างที่

แหลมคมดว้ย  มนัเอียงศรีษะไปข้างหนึง่แล้วใชค้วามคดิ สายตามองตาม
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ขณะเบาะกับสิ่งที่อยู่บนน้ันถูกแห่ลงสะพานเรือ  สปิตไฟร์พ่นลมหายใจ

เสียงดังอย่างดูถูกแล้วหันกลับไปมองทริสทัน ไม่สนใจไข่กลวงที่ทำาจาก

กระดาษแปะกาวใบนั้นเลย

แม้ “ไข่” จะถูกแห่ไปรอบท่าเรือสามรอบ สปิตไฟร์ก็ยังไม่ขยับตัว 

เม่ือโอราตัน-มาร์รู้ว่าแผนการไม่ได้ผลก็ร้องโวยวายยกใหญ่จนน้องสาว

ตอ้งมาปลอบ  “ไข่” กบัเบาะถกูทิง้ไวก้ลางทา่เรือ  พอตกเย็นกก็ลายเปน็

ที่เกาะพักสุดโปรดของเหล่านกนางนวล

สองสามวันต่อมาในคืนเดือนมืด โอราตัน-มาร์ลองใช้แผนใหม่ 

กลางดกึคนืนัน้เขาให้กะลาสสีามคนแบกใบเรือม้วนลงจากเรือ  สปติไฟร์

มองดูด้วยความสนใจจากจุดที่เกาะอยู่  มันรู้ว่าไข่อยู่ไม่ไกล  เจ้ามังกร

กระโดดนดิๆ ดว้ยความตืน่เตน้ แลว้หลงัคาบา้นนายทา่กพ็งัทรุดลงทนัท ี

กะลาสีสามคนตกตะลึงเพราะเสียงไม้หักและกระเบื้องหลังคาร่วงกราว

จนทำาม้วนใบเรือตก  สิ่งที่กล้ิงออกมาคือไข่โอร์มของจริงตามที่สปิตไฟร์

คาดไว้

สปิตไฟร์บินไปหาที่เกาะใหม่บนหลังคาสำานักงานศุลกากร สร้าง

ความไม่พอใจให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรอย่างยิ่ง

โอราตนั-มาร์ตดัสนิใจไมร้่องโวยวายรอบสอง  จะมมัีงกรหรือไม่มี

ก็ช่าง เขาจะไม่ยอมเสียเวลาอีกต่อไปแล้ว  เขาให้คนไปเตรียมอูฐ  ก่อน

อาทิตย์ข้ึนเช้าวันต่อมาผู้ใช้เวทมนตร์ก็ยัดไข่โอร์มใส่กระสอบอย่างไม่มี

พธิรีีตอง แลว้โยนมันใสถ่งุอานข้างหนึง่ สว่นอีกข้างใสเ่ดก็รับใชบ้นเรือชือ่

ซุบฮาน-ซุบฮาน  จากนั้นก็โบกมือลาน้องสาวกับเพื่อนเท้าเป็ดของเธอ

ก่อนปีนข้ึนหลังอูฐ ออกเดินทางไปพร้อมคนรับใช้ชื่อโดรนกับกะลาสีอีก
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สามคนผู้ถือหอกไฟ

เจ้าหน้าที่ศุลกากรโล่งอกเมื่อสปิตไฟร์บินตามไป

โอราตัน-มาร์ออกจากท่าเรือ  เขาไม่สนใจถนนสายตรงยาวทอด

สู่เมืองแดงที่มองเห็นอยู่ลิบๆ ตรงเส้นขอบฟ้า กลับบ่ายหน้าสู่ความ

รกร้างวา่งเปลา่ของทะเลทรายร้องเพลงอันกวา้งใหญแ่ทน  คนนำาทางพา

มุ่งไปยังโอเอซิสเล็กๆ และกระโจมลายดาวที่ผู้ปรุงยาคนหนึ่งอยู่กับ

ลูกสาวตัวน้อยอีกสองคน

สปิตไฟร์ตามไป บินสูงพอพ้นระยะหอกไฟ แต่ต่ำาพอยั่วโมโห

เม่ือโอราตัน-มาร์ผู้เหน็ดเหนื่อยเม่ือยล้ามาถึงกระโจมลายดาวตอน

กลางดึกคืนน้ัน เขาก็ไม่อยากเห็นมังกรหรืออูฐอีกเลย รวมถึงเด็กรับใช้ 

บนเรือข้ีบ่น ไข่ กะลาสีพูดมากสามคน และโดรนผู้ข้ีขลาดตาขาวด้วย 

แต่มีงานต้องทำาให้เสร็จ  เขาลงมืออย่างมีประสิทธิภาพและไร้ปรานี จับ

ลกูสาวคนเลก็ของผู้ปรุงยาเปน็ตวัประกนั แลว้ออกคำาสัง่วา่ผู้ปรุงยาตอ้ง

ทำาอะไรบ้างหากอยากเห็นลูกอีก  เขาจากไปก่อนอาทิตย์ข้ึนโดยไม่มีไข่ 

เดก็รับใชบ้นเรือ กะลาส ีและมงักร ซ่ึงทำาให้โลง่ใจมาก  แตยั่งตอ้งทนกบั

โดรน เด็กน้อยผู้ร้องไห้ลั่น และอูฐต่อไป

สปิตไฟร์ลงมาเกาะบนเนินทรายยาวเหนือกระโจมลายดาวและชุมชน

เล็กๆ ที่อยู่ล้อมรอบ  ทันทีที่โอราตัน-มาร์พ้นจากสายตา เจ้ามังกรก็

จู่โจม  มันโฉบลงไปยังกลุ่มกระโจม  เม่ือหอกไฟพุ่งข้ึนมา มันก็พ่นไฟร์

ตอบโต้เผาอาวุธนั้นจนสิ้นซาก  แต่การแย่งไข่ไม่ง่าย ซุบฮาน-ซุบฮาน
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จงรักภักดีต่อเจ้านายและเอาตัวเข้าขวางไข่ไว้เหมือนโล่  สปิตไฟร์แย่งไข่

ไม่ได้หากไม่อยากทำาร้ายเด็กชาย

เจ้ามังกรล่าถอยไปรออยู่บนเนินทราย

คืนน้ันเม่ืออาทิตย์ตกดิน ผู้ปรุงยาก็ปีนเนินทรายข้ึนไปขอร้องมังกร

ว่าอย่าเอาไข่ไป  เธอบอกว่าอีกสิบสองสัปดาห์ผู้ใช้เวทมนตร์จะกลับมา 

หากไข่ไม่ฟักหรือไม่มีไข่ให้ฟัก ลูกสาวตัวน้อยของเธอจะต้องตาย

สปิตไฟร์ก้มหัวยอมแพ้ แต่ยังไม่จากไปไหน วันหนึ่งเวลาของมัน

จะมาถึง

เริ่มนับถอยหลัง

โอราตัน-มาร์เดินโซเซข้ึนสะพานเรือทริสทัน โดยมีโดรนอุ้ม

เด็กน้อยผู้หมดแรงตามหลัง  ผู้ใช้เวทมนตร์สั่งให้โดรนเอาตัวประกันไป

ให้น้องสาว จากนั้นเขาก็ลงไปที่ห้องพักในเรือ นั่งลงบนเก้าอ้ีกัปตัน 

ลกุข้ึนไปหยิบเบาะ นัง่ลงอีกคร้ัง แลว้หยิบกล่องทีท่ำาจากเปลือกหอยมุก

ออกมาจากลิ้นชักโต๊ะทำางาน  ในกล่องมีกระดาษที่พับเป็นรูปทรงต่างๆ 

ทัง้นก สตัว ์เรือ และดาว ทัง้หมดเปน็สฟีา้อ่อน  เขาหยิบดอกไม้กระดาษ

ขึ้นมาคลี่กางบนโต๊ะทำางานแล้วยิ้ม

วนัหนึง่ขณะเดนิรอบทา่เรือเพือ่คดิหาวธีิกำาจดัมังกร โอราตนั-มาร์

เห็นกระดาษสีฟา้อ่อนกลุ่มหนึง่โดนลมพดัปลวิบนหินปถูนน  เขาเกบ็มา

เพราะน้ำาหนักเหมาะสำาหรับงานอดิเรก แถมกระดาษดีๆ ยังหายากด้วย 

เขาพอใจกบัคณุภาพของกระดาษสฟีา้แสนสวยนี ้แตย่ิ่งพอใจมากข้ึนเมือ่
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ได้อ่านข้อความบนนั้น

ปากโอราตนั-มาร์ขยับชา้ๆ ไล่อ่านไปทลีะคำาอีกรอบ ดืม่ด่ำากบัมนั

ร้านตำารามนตรา

และห้างจัดการตรวจสอบคาถา

หมายเลขสิบสาม วิถีผู้วิเศษ ปราสาท

ในฐานะที่ปรึกษามือหนึ่งของหอผู้วิเศษในตำานาน

เราภูมิใจนำาเสนอบริการใหม่ที่ครอบคลุมทั่วโลก

เรามีประสบการณ์หลายพันปี

ตอบสนองความต้องการได้เกือบทุกอย่าง

เรามีสินค้ามากมายหลากหลาย

ทั้งเครื่องราง อักขระ และตำาราคาถา

หรือจะให้ซ่อมแซมของที่คุณมีก็ได้

ร้านของเราตั้งอยู่ทำาเลดีในเครือข่ายวิถีโบราณ

เดินทางสะดวกสบายจากทุกหนแห่งบนโลก

รอยย้ิมแผ่ไปบนริมฝีปากบางของโอราตัน-มาร์ขณะนึกถึง “หอ

ผู้วิเศษในตำานาน”  ผู้ใช้เวทมนตร์หยิบหนังสือคู่มือมาเปิดไปยังส่วน

แผนที่ด้านหลัง แล้วลากนิ้วยาวปลายเล็บแหลมไปตามวิถีสู่หอผู้วิเศษ 

โอราตัน-มาร์เป็นผู้เชื่อมั่นในเร่ืองสัญญาณจากสวรรค์  เขาม่ันใจว่า

กระดาษสีฟ้าสวยสมบูรณ์แบบนี้คือสัญญาณที่เขาเฝ้ารอ หอผู้วิเศษคือ

จดุหมายปลายทางของเขา  แตผู้่ใชเ้วทมนตร์ไม่ใชค่นใจเย็นอดทน  เขา

รัวนิว้เคาะโตะ๊แลว้ตดัสนิใจเร่งแผนการให้เร็วทีส่ดุ  เขาคดิวา่สิง่ทีต่อ้งการ
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คือผู้วิเศษฝึกหัดสักคนจากหอผู้วิเศษ  ถ้าจะให้ดีต้องเป็นผู้วิเศษฝึกหัด

อาวุโสท่ีรู้ความลับทุกอย่างรวมถึงรหัสผ่านท้ังหลายด้วย  โอราตัน-มาร์ย้ิม 

อีกตั้งสิบสองสัปดาห์อันยาวนานกว่าไข่โอร์มจะฟัก แต่เขาจะใช้เวลาให้

เกิดประโยชน์ จะออกเดินทางช่วงสั้นๆ ไปยังปราสาท แล้วหาตัวผู้วิเศษ

ฝึกหัดสักคนเพื่อให้ทุกอย่างราบร่ืนตอนเข้ายึดอำานาจ  โอราตัน-มาร์

ถอนหายใจ  ตอนนี้เขามีปัญหามากพอแล้ว จึงอยากเดินเข้าหอผู้วิเศษ

โดยมีอุปสรรคน้อยที่สุด

ผู้ใช้เวทมนตร์หลับตาแล้วชื่อประหลาดก็ผุดข้ึนมาในหัว  ผู้วิเศษ

วิสามัญ  เขานั่งตัวตรง ตื่นตัวขึ้นมาทันที  นั่นละ นั่นคือชื่อเรียกผูว้ิเศษ

สูงสุดในปราสาท  เขาย้ิม  ช่างเหมาะกับเขามาก ไม่มีข้อสงสัยสักนิด 

ผู้วเิศษวสิามญัโอราตนั-มาร์  เขาชอบจงั  ใบหนา้ผ่อนคลายเปน็รอยย้ิม

กระหยิ่มดูโรคจิต

ถ้าคุณผู้หญิงที่หงุดหงิดกับตัวประกันน้อยจอมโยเยไม่มาบอกว่า

ตอนนีเ้กอืบเทีย่งคืนแลว้ โอราตนั-มาร์คงพลาดชัว่โมงมนตรา  เขาสบถ

ขณะรีบรุดขึ้นไปบนดาดฟ้าแล้วจุดพลุสัญญาณสีเขียวเรืองรองขึ้นฟ้า

ไกลออกไปบนเนนิทราย สปติไฟร์เห็นแสงสเีขียวทีโ่คง้ขอบฟา้เหนอืทะเล 

ซุบฮาน-ซุบฮานเด็กรับใช้บนเรือก็อยู่บนเนินทรายเช่นกัน ในระยะที่เขา

หวังว่าคงปลอดภัยจากมังกร  สปิตไฟร์มองเส้นแสงสีเขียวบนฟ้าด้วย

สีหน้าเรียบเฉย แต่เด็กชายกระโดดลุกข้ึนแล้วว่ิงตะบึงลงไปยังท่ีต้ังกระโจม

จนทรายฟุ้งตลบ  เม่ือถึงตีนเนิน ซุบฮาน-ซุบฮานก็โยนไข่โอร์มลงไปใน

กองไฟทีลุ่กโชนเพื่อเริ่มกระบวนการฟัก  ขณะไข่อยู่ในกองไฟโดยไม่ไหม้


