
ผ่านไปเกือบคร่ึงฤดูหนาวแล้ว แต่อลันก็ยังไม่ได้ท�าอะไรเป็นช้ิน

เป็นอัน

ใช้เวลาเกือบสองอาทิตย์กว่าจะมาถึงเมืองหลวง สาบานได้ว่าถ้า

ต้องอยูบ่นหลงัม้านานกว่านีอ้กีวนั เขาต้องเฉาตายเหมอืนดอกไม้เลก็ๆ ที่

งอกผิดที่ผิดทางแน่ๆ และทันทีที่มาถึงก็โดนลอร์ดผู้เป็นบิดาลากทั้งเขา

และพี่ชายไปแวะเยี่ยมเยียนเหล่าขุนนางเพื่อนเก่าแก่ท้ังหลาย ใช้เวลา 

ในแต่ละวันหมดไปกับการพูดคุย กินดื่ม และร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ

ซึ่งท่านลอร์ดทุกคนต่างก็มีลูกสาวที่ยังไม่ได้แต่งงาน และยังไม่ได้

หมั้นหมาย

เยีย่ม...ความพยายามอนัแสนจะอ้อมค้อม แต่กต็รงไปตรงมาอย่าง

น่าประหลาดของลอร์ดอารอน ท�าให้เดก็หนุม่ท�าอะไรไม่ได้มากไปกว่าหนั

ไปสบตากับพี่ชายอย่างรู้ชะตากรรมดี ก่อนจะหันกลับมาปั้นหน้าย้ิมให้

เหล่าเลดี้ตัวน้อย ที่แค่มองหน้าก็รู้แล้วว่าคงโดนบังคับมาไม่ต่างกัน

จะมีก็แค่บางคนที่ดูท่าทางดีอกดีใจเหลือเกิน ที่ได้มาเจอพี่ชาย 

ผู้สมบูรณ์แบบของเขา... 

36 ช่วงเวลาครึ่งฤดูหนาว
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ราชองครักษ์ไม่เหมือนอัศวินทั่วๆ ไป พวกเขาถือเป็นสัญลักษณ์

ของเกียรติยศและความไว้เนื้อเชื่อใจ เนื่องจากเป็นคนกลุ่มเดียวที่ได้รับ

อภิสิทธิ์ให้พกอาวุธเข้าเฝ้าองค์เหนือหัวได้ และกฎยังบัญญัติชัดเจนว่า 

เหล่าราชองครักษ์ต้องมาจากคนในตระกูลชั้นสูง ซึ่งมีฝีมือต่อสู้เป็นเลิศ

ยิ่งกว่าใครเท่านั้น 

ร�่ารวย สูงส่ง และแข็งแกร่ง เป็นคุณสมบัติอันยอดเยี่ยมที่อิสตรี

ทั้งหลายปรารถนาให้บุรุษของตนพึงมี ยิ่งรวมกับหน้าตาหล่อเหลาและ

ท่าทีที่เคร่งขรึมเอาการเอางาน เอ็ดเวิร์ด แบซท์ จึงถือเป็นหนุ่มเจ้าเสน่ห์

ที่เลดี้ทั้งหลายต่างอยากทอดสะพานให้

อลันอาจจะมีภาษีดีกว่าในฐานะว่าที่ลอร์ดผู้ปกครองคนต่อไป แต่

คีทท์เป็นเมืองห่างไกล ซึ่งกิตติศัพท์และคุณความดีของเขาเดินทางมาไม่

ถึง สาวๆ เหล่านั้นจึงเลือกสนทนาสานสัมพันธ์กับเอ็ดเวิร์ดมากกว่า ซึ่ง 

อลันไม่โกรธสักนิดที่ถูกละเลยเช่นนั้น ตรงกันข้าม ถือเป็นความบันเทิง

ด้วยซ�้าที่ได้มองท่าทีอึดอัดและท�าอะไรไม่ถูกของพ่ีชาย ผู้เจนสนามรบ

มากกว่าสนามรัก

กว่าจะรู้ตัวอีกที ก็ผ่านไปเกือบครึ่งฤดูหนาวแล้ว

อาทติย์หน้าจะมพีธิแีต่งตัง้เอด็เวร์ิดเป็นรองผูบ้ญัชาการหน่วยราช

องครกัษ์ ซึง่แปลว่า อลนัเหลอืเวลาอกีแค่หนึง่อาทติย์เท่านัน้ในการค้นหา

อีกครึ่งของต�าราเวทมนตร์

มนัจะไม่ใช่เรือ่งยากเลย ถ้าสิง่ทีเ่ขาตามหาจะอยู่ในทีท่างซึง่แม่มด

พเนจรบอกมาจริงๆ

“ตู ้ที่สามสิบหก? ท่านลอร์ดหมายถึงจากแถวไหนล่ะขอรับ” 

บรรณารักษ์สูงวัยถามกลับ เมื่ออลันไปถามว่าตู้หนังสือที่สามสิบหกอยู่

ตรงไหนในห้องสมุดหลวงขนาดมหึมานี้

“แล้วมันมีกี่แถวล่ะ” เด็กหนุ่มถามอีกที

“ห้าสบิแถวขอรับ แถวหนึง่มปีระมาณเกอืบสีส่บิตูไ้ด้ ขาดบ้างเกนิ

บ้าง ตามแต่หมวดหมู่ นี่แค่เฉพาะชั้นหนึ่งนะขอรับเพราะชั้นสามเป็น
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บันทึกเกี่ยวกับราชวงศ์มีอยู่ประมาณสิบกว่าตู้ได้ ส่วนชั้นสองเป็นหอ

เกยีรตยิศ มีบนัทกึการสงครามและวรีกรรมความกล้าหาญของเหล่าอศัวนิ

เก็บไว้ ท่านลอร์ดสนใจเกี่ยวกับเรื่องไหนล่ะขอรับ กระผมจะได้หาตู้ท่ี

สามสิบหกที่ว่าได้ถูก”

สนใจหนังสือเวทมนตร์ที่เขียนวิธีการสร้างมังกรและมีบันทึก

ประจ�าวันเรื่องพ่อมดที่เคยเกือบท�าลายอาณาจักรนี้น่ะสิ อลันคิดในใจ

“ไม่เป็นไรหรอก ข้าอยากลองเดินดูรอบๆ ก่อนน่ะ” พูดไปแล้วก็

ขัดแย้งกันเองแบบแปลกๆ ก่อนหน้านี้เขายังระบุเสียชัดเจนว่าต้องการ

อะไร แต่มาตอนนี้กลับบอกคลุมเครือเสียอย่างนั้น ทว่าบรรณารักษ์ชรา

เพียงพยักหน้ารับ ไม่ตั้งค�าถามใดต่อ

อลันใช้เวลาหลายวันหลังจากนั้นหมดไปกับการเดินนับตู้หนังสือ

จากแต่ละแถวให้ถึงตู้ที่สามสิบหก แล้วรื้อหนังสือออกมาเพื่อหาต�ารา

เวทมนตร์ขาดครึ่งเล่ม ก่อนจะยัดพวกมันกลับไปเมื่อไม่พบอะไร

เด็กหนุ่มพูดได้เต็มปากเลยว่า มันช่างน่าเบื่อและน่าหงุดหงิดเป็น

อย่างมาก ที่หนังสือทุกเล่มซึ่งผ่านมือเขาอยู่ในสภาพสมบูรณ์เรียบร้อย

ขนาดนี ้พอผ่านไปได้ประมาณยีส่บิแถว เขาเริม่วติกว่าอาจโดนแมรีแ่อนน์

หลอก เดก็หนุ่มปลอบใจตนเองว่า สิง่ทีเ่ขาค้นหาอาจจะอยู่ในแถวทีย่ีส่บิเอด็ 

พอไม่พบอะไร เขาก็ปลอบตนเองอีกครั้งว่า มันจะอยู่ในแถวที่ยี่สิบสอง

อลันท�าแบบนั้นมาเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงแถวที่สามสิบ

“น่าเบื่อชะมัด”

ว่าที่ท่านลอร์ดนอนแผ่อยู่บนพื้นห้องสมุดหลวงอย่างหมดสภาพ 

เสยีทัง้พลงังานไปอย่างเปล่าประโยชน์และยงัสญูแรงใจไปหมดสิน้ แต่ถงึ

อย่างนั้นมือขวาของเขาก็เกี่ยวสันหนังสือที่ชั้นล่างสุดของตู้หนังสือที่

สามสบิหกจากแถวทีส่ามสบิไปเรือ่ยๆ มองหาหนงัสอืทีเ่หลอืเพยีงครึง่เล่ม 

และมีปกหลังสีน�้าเงิน รอบตัวกองระเกะระกะด้วยหนังสืออีกหลายเล่มที่

รื้อออกมา

ตอนน้ันเองทีเ่สยีงฝีเท้าดงัขึน้และหยดุอยูเ่หนอืศรีษะของเขา ทแีรก 
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อลันคิดว่าคงเป็นบรรณารักษ์ชราเดินมาแวะดูว่าเขารื้อหนังสือเสร็จหรือ

ยัง จะได้ช่วยเก็บให้อย่างเช่นทุกที ทว่าเด็กหนุ่มตระหนักได้ว่า ตนเองคิด

ผิดเมื่อเจ้าของฝีเท้าพลันทรุดนั่งลง 

เด็กหนุ่มแหงนหน้าแล้วพบกับภาพกลับหัวของพ่ีชายในชุดหรูหรา

สีเขียวเข้มจนเกือบจะคล้ายสีน�้าเงิน ไม่สวมเกราะเต็มยศแบบท่ีเคยเห็น 

เส้นผมสีน�้าตาลแดงของเอ็ดเวิร์ดยังคงตัดสั้นแบบทหาร เพียงแต่ดูเป็น

ทรงขึ้นมาเล็กน้อย ไม่ได้ยุ่งเหยิงอย่างทุกที 

“หวดัดเีอด็ วนันี้ไม่ต้องไปเดนิตามก้นเหล่าเจ้าหญงิเจ้าชายทัง้หลาย

หรือ” อลันทักทายกึ่งๆ แขวะแบซท์ผู้พี่

เอด็เวร์ิดดจูะไม่ถอืสาเท่าใดนกั ใบหน้าหล่อเหลาแต่กร้านแดดหนั

มองสภาพแปลกๆ ของน้องชายที่หยิบหนังสือออกมาดูเพียงปกแล้ววาง

กลับเข้าไปใหม่ซ�้าแล้วซ�้าเล่า อัศวินหนุ่มขมวดคิ้วอย่างสงสัย แต่ก็เลือก

ที่จะพูดในธุระของตนมากกว่าจะถาม

“ท่านพ่อให้มาตามไปลองชุด”

“แบบที่เจ้าใส่อยู่น่ะนะ” อลันท�าปากเบ้ ยังคงหยิบหนังสือออกมา

ดูแค่ปก “นึกว่าในวันพิธีเจ้าจะใส่ชุดเกราะเสียอีก”

“นี่ส�าหรับงานเลี้ยงฉลองหลังจากนั้น”

“อ่า...งานเลี้ยง” เด็กหนุ่มงึมง�า “มาพนันกันไหมว่า ท่านพ่อจะจับ

เราไปแนะน�ากับเลดี้ทั้งหมดกี่คน”

อัศวินหนุ่มเอนตัวพิงชั้นหนังสือ ดวงตาสีวอลนัตเช่นเดียวกับของ 

อลนัเหม่อมองผ่านหนงัสอืมากมาย ขณะหวัเราะแผ่วๆ ในล�าคอ คล้ายจะ

บอกว่าแค่ทีผ่่านมากเ็ยอะเกนิจะจ�าไหวแล้ว เอด็เวร์ิดพอจะเข้าใจว่า ลอร์ด

ผูเ้ป็นบดิาอยากให้อลนัรบัช่วงปกครองคทีท์ต่อเสยีท ีจงึได้พยายามสรรหา

เด็กสาวผู้เพียบพร้อมมาน�าเสนอขนาดนี้ 

“เจ้ามีคนรักแล้วหรือ อลัน” 

อศัวนิหนุม่เลอืกถามค�าถามนีแ้ทน เนือ่งจากสงัเกตเหน็พฤตกิรรม

ของน้องชายที่ไม่ต้องการหมั้นหมายกับใครทั้งสิ้น ในความเห็นเขา 
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นอกจากจะปฏเิสธและบอกปัดเหล่าลอร์ดทัง้หลายได้อย่างแนบเนยีนแล้ว 

อลันยังโน้มน้าวให้เลดี้ตัวน้อยเหล่านั้นหันมาสนใจเขาแทน จนรอดตัวไป

ได้เสียทุกครั้งอีกต่างหาก

“ไอ้มีก็มีอยู่หรอก” เด็กหนุ่มว่า ก่อนจะยันกายลุกขึ้นนั่ง ท�าให้ 

เอ็ดเวิร์ดมองไม่เห็นสีหน้าของแบซท์คนน้องเมื่อเอ่ยประโยคเหล่านั้น 

“นางเป็นสามัญชนหรือ” เอ็ดเวิร์ดถามเมื่อเห็นน้องชายมีท่าที

แปลกไป 

“ประมาณนั้น” อลันตอบห้วนสั้น ยังคงเรียงหนังสือท่ีร้ือออกมา 

กลับเข้าชั้น โดยไม่หันมองคู่สนทนา

“แต่ถึงอย่างนั้นท่านพ่อน่าจะเข้าใจได้...”

“ปัญหามันไม่ได้อยู่ตรงนั้น” อลันแทรก จริงอยู่ที่ลอร์ดผู้ปกครอง

ควรต้องหมั้นหมายกับเลดี้ผู้สูงศักดิ์เท่านั้น ทว่าคีทท์เป็นเพียงเมืองเล็กๆ 

ที่อยู่เกือบสุดเขตตะวันออกของอาณาจักร ไม่มีความจ�าเป็นใดให้ต้อง

เสริมอ�านาจบารมีโดยดองกับตระกูลอื่นมากไปกว่านี้ 

ดูอย่างมารดาของพวกเขาสิ เลดี้เมเรดิทมาจากตระกูลขุนนางก็

จรงิ แต่กเ็ป็นตระกลูเลก็ๆ ปกครองทีน่าเพยีงไม่กีผ่นื ในแง่ทางการเมอืง

แล้วการแต่งงานกนัไม่ได้เพิม่ผลประโยชน์ใดๆ ให้ตระกลูแบซท์เลยแม้แต่

น้อย ทว่าในแง่ของความรัก ลอร์ดอารอนได้ทุกๆ อย่างที่บุรุษสมควรจะ

ได้รับในชีวิตจากการแต่งงานกับเลดี้เมเรดิท

ส่วนปัญหาของอลันนั้น...

“ดูเหมือนว่านางจะไม่ได้รักข้าในแบบที่ข้ารักนางมากกว่า” 

เอด็เวร์ิดได้แต่นิง่เงยีบ จนด้วยค�าพดูทีจ่ะใช้ปลอบใจหรอืมอบทาง

แก้ปัญหาให้แก่น้องชาย เขาเป็นทหารมาค่อนชีวิต เก่งในการต่อสู้และ

การฟาดฟัน เป็นอจัฉรยิะอายนุ้อยที่ใครๆ ต่างกย็กย่อง แต่เรือ่งของความ

รักแล้ว เขาอ่อนหัดและขาดความเข้าใจเสียยิ่งกว่าเด็กสิบขวบ 

“เจ้าเลยต้องมาจมอยู่ในห้องสมุดเพื่อนางงั้นรึ” เมื่อไม่มีค�าปลอบ

ใจจะให้ อัศวินหนุ่มจึงชวนคุยแทน เขาคาดเดาเอาว่าพฤติกรรมแปลกๆ 
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ของน้องชายคงเป็นผลมาจากเรื่องนี้

“ประมาณนั้น” อลันลุกขึ้นเมื่อจัดทุกอย่างเข้าที่แล้ว เขายื่นมือไป

ฉุดให้พี่ชายลุกขึ้นมาด้วยเช่นกัน 

“นางคงเป็นผูห้ญงิทีแ่ปลกมาก ถงึอยากได้หนงัสอืเก่าๆ แทนทีจ่ะ

เป็นดอกไม้หรือเครื่องประดับ”

“แปลกกว่านัน้อกี นางอยากได้หนงัสอืทีถ่กูฉกีครึง่เล่มอายหุ้าร้อย

ปี” เด็กหนุ่มพูดยิ้มๆ ขณะเดินเคียงออกจากห้องสมุดกับพี่ชาย ตัดสินใจ

ว่าการค้นหาในวันนี้จะยุติลงแค่เท่านี้ เขาควรรีบไปลองชุดสุดหรูท่ีสั่ง 

ตัดมาเพื่อเขาโดยเฉพาะ ก่อนจะท�าให้ผู้เป็นบิดาโมโหท่ีต้องรอนานไป

มากกว่านี้ 

“ถ้าเช่นนัน้เจ้ามาหาผดิทีแ่ล้วแหละ” อศัวนิหนุม่บอก หยดุเท้าแล้ว

ชีป้ระตูเลก็ๆ ทีต่ัง้อยูส่ดุด้านหลงัของห้องสมดุ “หนงัสอืทีช่�ารดุถกูรวบรวม

ไว้ที่ห้องเก็บของด้านหลัง”

อลนัชะงกั หนัมองความกว้างใหญ่ของสถานที ่และหวนนกึถงึเวลา

อนัน่าเบือ่มากมายทีเ่ขาต้องเสยีไปอย่างเปล่าประโยชน์ เพราะหาผดิทีม่า

โดยตลอด 

“แล้วเพิ่งมาบอกกันตอนนี้!!!” เด็กหนุ่มตะโกนลั่น ก่อนจะย�่าเท้า

จากไปเหมอืนเดก็ๆ ด้วยอารมณ์โกรธขึง้ แน่ละ...ทีน่ีเ่ป็นถงึห้องสมดุหลวง

เชียวนะ ใครหน้าไหนจะยอมให้มีหนังสือสภาพเยินๆ มาวางต้ังอยู่ในนี ้

กันล่ะ แต่กว่าจะคิดได้ก็ช้าไปมาก ช้าไปหลายวันทีเดียว

เอ็ดเวิร์ดขมวดคิ้ว ไม่แน่ใจว่าตนเองพูดอะไรผิดไป

“ก็เจ้าไม่ถาม”

เขาพูดไปตามความจริง แต่กลับท�าให้น้องชายโกรธย่ิงกว่าเดิม 

เสียอีก

ผ่านไปครึง่ฤดหูนาวแล้วและแพทรเิซยีรู้สกึได้อย่างชดัเจนว่า เธอ

ใช้งานร่างกายของตนเองหนักเกินไป
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เด็กสาวรู้สึกได้ถึงความปวดแปลบตรงต้นขา ขณะย่อตัวหลบหาง

ยาวๆ ของการ์กอยล์ตัวที่หนึ่งที่ตวัดลงมา มือซ้ายของเธอหยิบมีดสั้นอีก

สองเล่มที่เหน็บไว้ที่เอวออกมาปาสกัดการ์กอยล์ตัวท่ีสองไว้ ก่อนจะหัน

ไปคว้าปีกของตัวที่สามที่อยู่ใกล้กัน แล้วเหวี่ยงมันข้ามห้องไป 

แพทรเิซยีหอบหายใจ ขณะเหงือ่เมด็ใหญ่ไหลลงมาตามกรอบหน้า 

ขัดกับลมหายใจสีขาวเพราะความหนาวเหน็บกลางฤดูหนาว ดวงตาสีฟ้า

ซีดของเด็กสาวเหลือบมองการ์กอยล์ทั้งสามตัวท่ีลุกขึ้นมาต้ังตัวได้ใหม่ 

แล้วยืนกระจายล้อมเธออย่างประเมินสถานการณ์ 

ที่หน้าอกของพวกมันมีถุงผ้าขนาดเล็กติดอยู่ ภายในบรรจุผงแป้ง

ผสมสีแดงเอาไว้ หากแพทริเซียท�าลายได้ จะถือว่าการ์กอยล์ตัวนั้นแพ้

และต้องออกจากสนามฝึกซึง่เป็นห้องขนาดใหญ่ห้องหนึง่ภายในปราสาท

ทันที แน่นอนว่า ที่อกซ้ายของแพทริเซียก็มีถุงผ้านั้นติดไว้เช่นกัน 

ตามมุมห้องยังมีการ์กอยล์อีกสี่ตัวที่เปื้อนแป้งสีแดงเป็นหย่อมๆ 

รอชมตอนจบของการฝึกวันนี้อยู่ บ่งบอกว่าจ�านวนคู่ต่อสู้แต่เริ่มแรกของ

เด็กสาวนั้นเยอะกว่านี้มาก

“พร้อมเมื่อไหร่ก็เข้ามานะ” เด็กสาวยั่วยุ ไม่ทันขาดค�าการ์กอยล์

โชคร้ายตัวที่หนึ่งก็บินตรงเข้ามาอย่างพาซื่อ แม้แต่เพ่ือนๆ อีกสองตัวก็

ห้ามไม่ทัน

แพทริเซียกระตุกยิ้ม ขณะวิ่งเข้าหาอีกฝ่าย แต่เพียงสองก้าวก่อน

จะเข้าปะทะ เด็กสาวกลับย่อตัวไถลไปกับพื้น มาหยุดอยู่หน้าการ์กอยล์

ตัวที่สองและสาม เธอดีดตัวขึ้นยืนโดยไม่รอช้า พร้อมกริชถึงสองเล่ม 

ในมือ จากนั้นแทงใส่ทั้งสองตัว

การ์กอยล์ตัวแรกหันกลับมาหมายจะบินเข้าไปช่วยเพื่อนๆ แต่ก็

ต้องชะงกัเมือ่ฝุน่แป้งสแีดงลอยฟุง้ในอากาศรอบๆ ตวั มนัก้มมองแล้วพบ

รอยบากทีถ่งุผ้าซึง่ตดิอยูก่บัอก ปากทีม่เีขีย้วขนาดใหญ่ของการ์กอยล์อ้า

ค้าง ยังคงงงงันไม่หายว่าถูก ‘ฆ่า’ ไปตอนไหน 

การ์กอยล์ตัวที่สองอยากเดินไปตบกะโหลกเพื่อนให้หายงงเหลือ
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เกิน ถ้าไม่ติดว่าก�าลังรับมือกับเด็กสาว เพราะมันเห็นอย่างชัดเจนว่า ใน

ช่วงไม่กีว่นิาททีีแ่พทริเซยีไถลตวัหลบการจู่โจมของการ์กอยล์ตวัแรก เธอ

ก็ควักกริชกรีดถุงผ้าจนขาดภายในเวลาอันรวดเร็ว ก่อนจะลุกขึ้นมาสู้กับ

พวกมันที่เหลือต่อภายในเวลารวดเร็วไม่แพ้กัน

แพทริเซียติดพันกับการต่อสู้ จนไม่ทันสังเกตว่าประตูห้องถูกแง้ม

เปิด ผู้ชมซึ่งเพิ่มมาอีกหนึ่งยืนพิงกรอบประตูดูเหตุการณ์เงียบๆ

เด็กสาวใช้กริชในมือซ้ายตั้งรับการโจมตีจากการ์กอยล์ตัวที่สอง 

โดยไม่หันมอง ส่วนกริชในมือขวาก็ตวัดวาดเป็นครึ่งวงกลมไปเบื้องหน้า 

หวังกรีดถุงผ้าของการ์กอยล์ตัวที่สามให้ได้ เห็นดังนั้นเจ้าตัวที่สามถึงกับ

กระพือปีกถอยหลังเว้นระยะห่าง 

เธอผ่อนแรงทีม่อืซ้าย พร้อมเบีย่งตวัไปในจังหวะเดยีวกนั การ์กอยล์

ตัวที่สองซึ่งยังดันทุรังพุ่งเข้ามาจึงเลยผ่านแพทริเซียไปอย่างน่าขัน 

กรชิในมอืซ้ายถกูปาออกไปยงัการ์กอยล์ตวัทีส่าม ปักเข้ากลางอก

อย่างแม่นย�า ผงแป้งสีแดงฟุ้งกระจายแทบจะในทันที รูปสลักหินซึ่งถูก

ฆ่าตายหมาดๆ อ้าปากค้างอย่างไม่ทันตั้งตัว

เหลือการ์กอยล์อีกแค่ตัวเดียว

เดก็สาวคดิอย่างลงิโลด ก่อนจะรับรู้ได้ว่ามบีางอย่างยนือยูข้่างหลงั 

เธอหันไปอย่างรวดเร็วพร้อมแทงกริชในมือขวาออกไป ทว่าอีกฝ่ายหลบ

ทัน พร้อมคว้าหมับเข้าที่ข้อมือข้างนั้น แล้วออกแรงดึงให้เธอเข้าไปใกล้ 

กลิน่หอมของไอแดดเป็นอย่างแรกทีแ่พทรเิซยีรบัรู ้ก่อนจะตามมา

ด้วยความร้อนจากร่างกาย ซึ่งไม่ควรจะมีในรูปสลักหิน เด็กสาวหอบ 

หายใจถี่ๆ  ด้วยความเหนือ่ยยงัคงสะสมจากการฝึกสูม้าหลายชัว่โมง สมอง

เหมือนจะมึนๆ อยู่ แต่ก็พอจะปะติดปะต่อได้ว่า คนท่ีโอบกอดเธออยู่นี้

เป็นใคร

“ขอโทษด้วยที่ขัดจังหวะ” 

เดาไม่ยากหรอก ในเมื่อปราสาทแห่งนี้มีเธออาศัยอยู่กับเขาเพียง

สองคนเท่านั้น
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“แต่เจ้าไม่ยอมมาทานอาหารเสียที ข้าเลยมาตาม”

แพทรเิซยีเงยหน้ามองบลัธาซาร์ เหน็รอยยิม้น้อยๆ ประดบัตรงมมุ

ปาก มือแบบมนุษย์ของเขาแทรกเข้ามากอบกุมมือของเธอไว้ ก่อนจะดึง

กริชไปถือไว้

“ไม่หนักเกินไปหน่อยหรือ” มังกรหนุ่มวิจารณ์อาวุธที่เธอเลือกมา

ในวนันี ้ก่อนจะส่งไปให้การ์กอยล์หมายเลขสองผูเ้หลอืรอดตวัสดุท้ายถอื

แทน

“เวลาสู้จริงเราเลือกอาวุธได้ที่ไหนกันล่ะคะ”

เสยีงหัวเราะต�า่ๆ ของเขาดงัอยูเ่พยีงในล�าคอ คล้ายจะเหน็ด้วยกบั

สิ่งที่เธอพูด แต่ก็เหมือนจะแย้งไปด้วยในคราเดียวกันอย่างน่าประหลาด 

บัลธาซาร์ไม่อยากให้เธอสู้ ที่จริงแล้วเขาไม่อยากให้แตะต้องอาวุธใดๆ 

เลยด้วยซ�้า 

แพทริเซียรู้ดีถึงความห่วงใยของเขา แต่ก็ร้อนรนกับอนาคตท่ียัง

มาไม่ถึงเกินกว่าจะยินยอมอยู่เฉยๆ โดยไม่ท�าอะไรได้ เพราะฉะนั้นนับ 

ตั้งแต่อลันลงใต้เพื่อไปหาต�าราเวทให้ เธอจึงฝึกต่อสู้โดยมีการ์กอยล์เป็น

คู่ซ้อมมือ

เดก็สาวไม่แน่ใจเช่นกนัว่า ท�าแบบนีแ้ล้วจะช่วยปกป้องทัง้เขาและ

เธอจากแผนการของพ่อมดแห่งการล่มสลายได้อย่างไร ถึงกระนั้นเธอก็

ตื่นขึ้นมาแต่เช้าตรู่ทุกวัน ท�ากิจวัตรส่วนตัวและงานบ้านบางส่วนให้เสร็จ

สิ้น แล้วใช้เวลาที่เหลือก่อนตะวันตกดินเพื่อฝึกฝนตนเอง

บอกได้เลยว่า มันเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานและสาหัสมาก จนแม้จะ

ท�าแบบนี้มาหลายเดือนแล้ว แต่ร่างกายของเธอก็ยังคงกรีดร้องประท้วง

ทุกเมื่อที่ขยับตัว

เหล่าข้ารับใช้แห่งมงักรไม่ออมมอืให้แม้แต่น้อย การตกรางวลัด้วย

ก้อนกรวดกองโต พร้อมเงื่อนไขว่าจะให้ก็ต่อเมื่อเอาชนะเธอได้เท่านั้น  

ดูเหมือนจะให้ผลดีมากพอๆ กับผลเสีย 

แพทริเซียได้ฝึกอย่างเต็มที่ แต่ก็ได้แผลกลับมาเต็มที่เช่นกัน
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“แล้วเวลาสู้จริง เราเลือกคู่ต่อสู้ได้ด้วยหรือ” 

มังกรหนุ่มแย้ง ก่อนจะหันมองเหล่าข้ารับใช้ถึงเจ็ดตัวที่ตัวเปื้อน

แป้งกันเกือบหมด เขาพยักหน้าเล็กน้อยเป็นสัญญาณบอกให้พวกมันไป

พักได้ ทุกตัวจึงทยอยเดินออกจากห้องไป เหลือเพียงมังกรกับเด็กสาว

“ก็คุณไม่ยอมสู้กับฉันนี่คะ” แพทริเซียหน้ามุ่ย ใช่ว่าเธออยากจะสู้

แต่กับการ์กอยล์พวกนี้สักหน่อย เธอเองก็อยากลองหัดสู้กับคนอ่ืนบ้าง

เหมือนกัน จะได้เรียนรู้การตอบโต้และตั้งรับในรูปแบบที่ต่างกันไป ทว่า

เมือ่แถวนี้ไม่ม ี‘คนอืน่’ ทีว่่าอกีแล้วนอกจากนายเหนอืหวัของปราสาทร้าง 

ความคิดที่จะพัฒนาฝีมือจึงต้องเผชิญทางตัน ด้วยเหตุผลว่า... 

“ข้าไม่ต้องการให้สักรอยขีดข่วนเดียวเกิดข้ึนแก่เจ้า โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งหากมันจะมาจากฝีมือข้าเอง”

แพทริเซียเข้าใจเขา แต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ดื้อดึงเกินกว่าจะยอมให้

เขาง่ายๆ

“คุณกเ็ปลีย่นเป็นคนเตม็ตวัแล้วมาสูก้บัฉนัสคิะ เราจะได้เท่าเทยีม

กันมากขึ้น” เด็กสาวเอ่ยทีเล่นทีจริง ขณะเงยหน้ามองร่างสูงของนาย

เหนือหัวแห่งปราสาทร้าง ที่เร่ิมจะมีรูปลักษณ์ใกล้เคียงคนท่ัวไปมากขึ้น

ทุกที 

ตอนนีน้อกจากสองมอืแบบมนษุย์แล้ว สองขาของบลัธาซาร์กไ็ม่ได้

ปกคลมุด้วยเกลด็อกีต่อไป ปีกแบบค้างคาวหายไปจากแผ่นหลงั เหลอืแค่

เขารอบศีรษะที่ยังคงควบคุมไม่ได้ และหางยาวๆ ที่เจ้าตัวบอกมาว่า มีไว้

ท�าให้ทรงตัวได้ดีกว่า จึงไม่ยอมท�าให้มันหายไป

“แพทริเซีย” มังกรหนุ่มดุไม่จริงจัง ท�าเอาเด็กสาวต้องหัวเราะ

แห้งๆ แล้วเฉไฉไปเรื่องอื่น

“ฉันหิวแล้ว เราไปกินอาหารเย็นกันได้รึยังคะ” 

เธอจงใจเปลี่ยนเรื่อง บัลธาซาร์รู้ดี ถึงกระนั้นเขาก็ได้แต่ถอน

หายใจแผ่วเบา แสร้งท�าท่าหน่ายใจอย่างไม่จริงจงันกั ก่อนจะต้องเปลีย่น

เป็นยิ้ม เมื่อแพทริเซียฉุดดึงมือเขาเพื่อให้เดินตามไปยังห้องอาหาร
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มงักรหนุม่ซ่อนสหีน้าแฝงความกงัวลไว้เบือ้งหลงัรอยยิม้นุม่นวลที่

มอบให้เด็กสาว นึกย้อนไปยังช่วงปลายฤดูใบไม้ร่วงหลังเด็กหนุ่มชาว

มนษุย์เพิง่เดนิทางลงใต้ไปได้ไม่นาน แพทรเิซยีกน็�ามดีเขามงักรมาคนืให้ 

พร้อมอ้อนวอนขอให้เขาน�ามันไปซ่อนในที่ที่เธอจะไม่มีทางหาเจอ

เพราะยากเย็นเกินกว่าจะท�าลายทิ้งได้ การน�าอาวุธเพียงชิ้นเดียว

ที่ฆ่านายเหนือหัวแห่งปราสาทร้างได้ไปซ่อนไว้ จึงน่าจะเป็นทางเลือกที่ดี

ที่สุด 

วิธีนี้คงจะช่วยได้มาก ถ้าไม่ใช่เพราะมันไม่ได้เป็นอาวุธเพียงชิ้น

เดยีวทีท่�าร้ายเขาได้อกีต่อไปแล้ว เพราะจากความพยายามในการควบคมุ

เกลด็ทีผ่่านมา ดเูหมอืนเขาจะเข้าใกล้ความเป็นมนษุย์มากกว่าจะกลบัไป

เป็นมังกรตามเดิม 

แพทริเซียอาจจะพูดล้อเล่น แต่มันเป็นความจริงอย่างที่สุด

บัลธาซาร์เกือบจะกลายเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์แล้ว

ราชาผู้ไร้เขี้ยวเล็บ

แค่มีดธรรมดาก็ฆ่าเขาได้ หากไม่รีบหาทางกลับคืนร่างเดิมให้เร็ว

ที่สุด



วันนี้แพทริเซียก็ยังฝึกต่อสู้เช่นเคย

คู่ซ้อมเป็นการ์กอยล์ถึงห้าตัว

แต่สถานที่เปลี่ยนไปเป็นทางเดินในส่วนลึกของปราสาทแทน

ส่วนอาวุธ...ก็เป็นเชิงเทียนแถวๆ นั้นที่บังเอิญคว้ามาได้พอดี

อาทิตย์นี้แพทริเซียตั้งใจจะเพิ่มความยากในการฝึกให้สูงขึ้นไป 

อีกขั้น โดยบอกให้เหล่าการ์กอยล์โจมตีเธอแบบไม่ทันตั้งตัว รางวัลก็

เหมือนเดิม ถ้าชนะจะได้ก้อนกรวดกองโตไปแทะเล่น 

เดก็สาวหลบหลกีการโจมตอีย่างคล่องแคล่ว ผมสทีองค�าทีถ่กัเป็น

เปียยาวแกว่งไกวตามการเคลื่อนไหว กระโปรงสีแดงเข้มยาวครึ่งแข้ง

เปื้อนฝุ่นเป็นหย่อมๆ เสื้อคลุมขนสัตว์ถูกถอดออกกองอยู่บนพื้นไม่ไกล

นัก 

แพทริเซียยกเชิงเทียนขึ้นรับหมัดของการ์กอยล์ตัวหนึ่ง โดยใช้ 

อีกมือช่วยยัน มันบุบอย่างชัดเจน จนเธออดท�าหน้าเบ้ตามไม่ได้ หวังว่า

บัลธาซาร์จะไม่โกรธนักที่เธอท�าข้าวของของเขาเสียหายอีกแล้ว เด็กสาว

ออกแรงดันคู่ต่อสู้ไปให้พ้นทาง ก่อนจะตวัดเชิงเทียนฟาดหน้าการ์กอยล์

37 ความรู้สึกที่รอวันเรียกขาน
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อีกตัวเข้าอย่างจัง จนเชิงเทียนหักงอไม่เป็นรูปทรง 

อาวุธในมือใช้การต่อไม่ได้แล้ว แพทริเซียจึงโยนมันใส่หน้าการ์- 

กอยล์ตัวที่อยู่ใกล้ที่สุดเพื่อถ่วงเวลา ก่อนจะเอี้ยวตัวหลบรูปสลักหิน 

อีกสองตัวที่พุ่งเข้ามา เด็กสาวหันไปคว้าคบเพลิงบนผนังมาเป็นอาวุธ

จ�าเป็นอีกชิ้นแทน

กึก!

เสียงแรกเกิดขึ้นเมื่อคบเพลิงไม่ยอมหลุด กลับกันเหล็กซึ่งเป็นท่ี

แขวนคบเพลิงกลับเอนตัวมาข้างหน้าเหมือนจะหลุดจากผนังแทน 

ครืน...

เสียงที่สองซึ่งเหมือนกลไกบางอย่างท�างานดังตามมาติดๆ ท�าเอา

เหล่าข้ารับใช้มังกรที่จะรี่เข้ามาโจมตีเธอถึงกับชะงัก การ์กอยล์ทั้งห้าตัว

ก้าวถอยหลงั พร้อมส่งสายตาเหน็ใจมาให้ เดก็สาวกลนืน�า้ลายเอือ๊ก รูส้กึ

ได้ถึงลางร้ายว่าจะต้องมีเหตุการณ์ให้เจ็บตัวแน่ๆ ถ้ายังยืนอยู่ตรงนี้ต่อ

แต่ไม่ทนัเสยีแล้ว พืน้ใต้ฝ่าเท้าหายไปพร้อมความรูส้กึหล่นวบูแล่น

ขึ้นมาแทนที่

“กรี๊ดดด!!!”

แพทรเิซยีร้องลัน่ด้วยความตกใจ เธอหล่นไปเบือ้งล่าง ตกลงกลาง

โต๊ะไม้ตัวหนึ่งเข้าอย่างจัง จนมันหักกลาง ฝุ่นฟุ้งกระจายจนอยากจาม

เดก็สาวขยบัตวัลกุขึน้นัง่ ก่อนโอดครวญเพราะเจบ็จนจกุ แล้วจาม

ออกมาจริงๆ การ์กอยล์ตัวหนึ่งร่อนลงมาตรงหน้าเธอ พลางเอียงคอส่ง

สายตาถามว่าเป็นอะไรไหม แพทริเซียส่ายหน้า แม้จะแน่ใจว่า ขมับขวา

ซึ่งปวดแปลบอยู่นี่จะต้องปูดโนแน่ๆ ตอนตกลงมาศีรษะเธอคงกระแทก

กับขอบโต๊ะพอดี

ดวงตาสีฟ้าซีดของเธอมองส�ารวจรอบๆ ดูเหมือนที่นี่จะเป็นห้อง

ลบัใต้ทางเดนิของปราสาท ซึง่เปิดออกด้วยการดงึคนัโยกทีห่น้าตาเหมอืน

คบเพลิง ซึ่งมีเป็นร้อยอันให้เลือก แต่ไม่รู้ท�าไมเธอถึงได้โชคช่วยมาเจอ

ของดีเข้าทุกทีเลยสิน่า
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ห้องนีส้งูประมาณสามเมตรได้ ดทีีแ่พทรเิซยีหล่นลงมาทีโ่ต๊ะซึง่ตัง้

อยู่กลางห้องพอดี เลยลดแรงกระแทกไปได้เล็กน้อย 

ให้ตายเถอะ...มีทั้งอุโมงค์ ทั้งทางเดิน และห้องลับ ไม่รู้ว่าพ่อมด

เมอร์ลนิคิดอะไรอยู ่ถงึสร้างแต่ของแบบนี ้เดก็สาวบ่นอบุอบิในใจ เพราะ

นีเ่ป็นครัง้ทีส่องแล้วทีเ่ธอต้องเจบ็ตวัเพราะอะไรลบัๆ ทีซ่่อนอยู่ในปราสาท

หลังนี้

เมื่อเด็กสาวเงยหน้า ก็พบกับการ์กอยล์ที่เหลือ ซึ่งชะโงกหน้ามอง

ลงมาอย่างอยากรู้อยากเห็น 

“ไปตามบัลธาซาร์ให้หน่อยได้ไหม” 

เพราะดูท่าแล้วเธอคงจะขึ้นไปด้วยตัวเองไม่ได้แน่ๆ 

พวกมันพยกัหน้าหงกึๆ ก่อนจะผลบุหายไปทนัท ีแพทรเิซยีจงึใช้เวลา

ระหว่างนีเ้ดนิส�ารวจไปรอบๆ โดยเหลอืการ์กอยล์อกีหนึง่ตวัอยูเ่ป็นเพือ่น 

ห้องขนาดไม่เลก็ไม่ใหญ่มฝีุน่จบัหนาแทบจะทกุตารางนิว้ เดก็สาว

มองเหน็ได้เพยีงรางๆ โดยอาศยัแสงคบเพลงิจากทางเดนิเบือ้งบน แต่แค่

นีก้ม็ากพอแล้วทีจ่ะเรียกทีน่ีว่่า ห้องทดลองสยองขวญั ได้เตม็ปาก เพราะ

ชั้นหนังสือสูงจดเพดานซึ่งเป็นจุดเด่นของห้องเต็มไปด้วยกะโหลกสัตว ์

และโหลดองตวัอะไรไม่รูว้างกระจายสลบักบัหนงัสอืเล่มหนาทีเ่ธออ่านชือ่

ไม่ออก 

พื้นห้องก็มีแต่ขยะจ�าพวกเศษกระดาษที่ถูกขย�าท้ิง มุมห้องมีกรง

นกวางสุมอยู่จ�านวนหนึ่ง ดูจากขนนกสีด�าขลับที่กระจุยกระจายอยู่รอบๆ 

แล้ว คาดว่าตัวที่เคยอยู่ในกรงมาก่อนคงเป็นอีกา แล้วหย่อมสีเข้มที่อยู่

ข้างๆ กันนั้นเป็นกองเลือดหรือเปล่านะ 

นีถ้่ามชีดุมดีหรอือปุกรณ์ทรมานด้วย กเ็ปลีย่นชือ่เป็นห้องเชอืดได้

เลย

แพทริเซียกับการ์กอยล์หันมองหน้ากันอย่างพร้อมเพรียง ก่อนจะ

ตัดสินใจถอยไปยืนกลางห้องซึ่งเป็นบริเวณที่สว่างที่สุดตามเดิม

“เรารอกันเงียบๆ ดีกว่าเนอะ” เด็กสาวพูดลอยๆ ไม่หวังค�าตอบ
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เท่าไรนัก แต่เจ้าการ์กอยล์กลบัพยกัหน้าหงกึๆ เหน็ด้วยเตม็ที ่ทัง้คูย่นืหนั

หลังให้กองเลือดกองโต แพทริเซียใช้เท้าเขี่ยซากโต๊ะออกไปให้พ้น เพื่อ

ที่จะได้มีที่ยืนมากขึ้น

“หือ?”

แต่กลับพบกับบางอย่างข้างใต้เศษไม้ ท่ีเรียกความสนใจของเธอ

ได้ชะงดั แพทริเซยีหยบิมนัขึน้มาอย่างตดิจะงนุงงผสมไม่แน่ใจ เธอได้ยนิ

เสียงของบัลธาซาร์แว่วมาจากเหนือศีรษะ เขาไถ่ถามอย่างห่วงใยว่าเป็น

อะไรหรือไม่ แต่เด็กสาวยังสับสนเกินกว่าจะตอบกลับไปได้

เพราะสิง่ทีอ่ยู่ในมอืเธอนัน้ คอืหนงัสอืขาดครึง่เล่มทีม่เีพยีงปกหลงั

สีน�้าเงิน ซึ่งมีลายแตกแขนงตามกาลเวลาที่ผันผ่าน 

อีกครึ่งของต�าราเวทที่พวกเขาตามหาอยู่ที่นี่มาโดยตลอด ถ้าเช่น

นั้นแล้วที่แมรี่แอนน์บอกให้อลันไปยังเมืองหลวงเพื่อสิ่งใดกัน

“ข้ารู้ว่ามันส�าคัญต่อเจ้า แต่ช่วยเงยหน้าขึ้นมาให้ข้าท�าแผลก่อน

เถอะ” มังกรหนุ่มเอ็ดร่างบางที่เขาอุ้มขึ้นมาจากห้องลับใต้ทางเดิน และ

พามายงัห้องทีอ่ยู่ใกล้ทีส่ดุ เธอเอาแต่ก้มหน้าก้มตาพลกิอ่านหนงัสอืสภาพ

ยับเยินในมืออย่างไม่คิดสนใจใคร 

แพทรเิซยีนัง่อยูบ่นโต๊ะไม้ตวัยาวทีว่างชดิหน้าต่าง เพือ่จะได้อยู่ใน

ระดบัเดยีวกบับลัธาซาร์ผูต้ัง้ใจจะท�าแผลให้ บนโต๊ะมถีงัไม้บรรจนุ�า้สะอาด 

ผ้าอีกหลายผืน และสมุนไพรสองสามชนิดวางกองอยู่ 

ทว่าเดก็สาวดจูะไม่ใคร่สนใจสภาพมอมแมมของตนเท่าไรนกั เธอ

ขมวดคิ้ว ขณะกวาดดวงตาสีฟ้าซีดมองแทบจะทุกตัวหนังสือท่ีเลือนราง

เต็มที

“อีกเดี๋ยว” เธอต่อรอง ก่อนจะพลิกหน้าต่อไป

บัลธาซาร์ถอนหายใจ เอื้อมมือไปประคองใบหน้าของเด็กสาว 

ออกแรงบังคับเล็กน้อยให้เธอเงยหน้า

“มันรอได้”
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“มันรอไม่ได้” แพทริเซียเถียง “ฉันอยากรู้ว่านี่เป็นของจริงหรือ

เปล่า ถ้าจริงแล้วท�าไมแมรี่แอนน์ถึงพูดแบบนั้น มันไม่มีเหตุผลเลยที่จะ

ให้อลนัไปเมอืงหลวง ทัง้ทีม่นักอ็ยูท่ีน่ีม่าโดยตลอด เธอต้องการอะไรจาก

ทั้งหมดนี่กัน...”

“ข้าไม่รู้หรอกนะว่า แมรี่แอนน์คิดอะไรอยู่” มังกรหนุ่มหันไปจุ่ม

ผ้าสะอาดลงในถังไม้ บิดให้หมาดๆ แล้วถือค้างไว้ในมือแบบมนุษย์ของ

ตน ด้านนอกหน้าต่างคือทัศนียภาพสีขาวโพลนที่ช่างชวนให้นึกถึงแม่มด

พเนจรยิ่งนัก “แต่ไม่ว่าหนังสือจะเป็นของจริงหรือไม่ มันก็ไม่มีสิ่งใด

เปลี่ยนแปลงไปอยู่ดี เด็กนั่นยังอยู่เมืองหลวง ข้าก็ยังอยู่ที่นี่ และเจ้า...มี

แผลที่ต้องรักษา”

บัลธาซาร์ดึงต�าราเวทสภาพยับเยินออกจากมือบาง โยนส่งๆ ลง

ไปบนโต๊ะ ก่อนจะวางผ้าชุบน�้าลงไปในฝ่ามือเล็กแทน แพทริเซียร้องซี้ด

เมื่อแผลถลอกที่ได้มาจากการสู้กับการ์กอยล์สัมผัสโดนน�้าเย็นจัดของ 

ฤดูหนาว 

เดมิทเีดก็สาวตัง้ใจจะเถยีงต่ออกีหลายประโยคว่า ท�าไมเธอถงึควร

รีบอ่านมันเดี๋ยวนี้ แต่เมื่อเห็นท่าทางจริงจังติดจะเคร่งเครียดนิดๆ ของ 

อีกฝ่าย เมื่อมองแผลถลอกปอกเปิกทั่วร่างเธอแล้ว แพทริเซียก็ตัดสินใจ

ชวนคุยและเปลีย่นเรือ่ง เธอคดิว่าไม่ควรท�าให้เขาหนกัใจกบัความดือ้ด้าน

ของเธอไปมากกว่าที่เป็นอยู่นี้

“คุณรู้มาก่อนไหมคะ ว่ามีห้องนั้นอยู่” เธอเดาว่ามันคงเป็นห้อง

ท�างาน หรือไม่ก็ห้องทดลองของพ่อมดเมอร์ลิน ถึงได้มีแต่ของแปลกๆ 

อยูเ่ต็มไปหมดเช่นนี ้รวมทัง้คงอธบิายได้ด้วยว่าท�าไมอกีครึง่ของต�าราเวท

จึงถูกซ่อนไว้ที่นั้น

“ถ้ารู้ข้าคงเตือนเจ้าแล้วว่า อย่าไปเล่นซนแถวนั้น” มังกรหนุ่ม

ประคองแก้มซ้ายของเธอไว้ ก่อนจะหนัไปหยบิผ้าผนืทีส่องขึน้มา แล้วเชด็

ตามใบหน้าเปื้อนฝุ่น

“ฉันไม่ใช่เด็กเล็กๆ สักหน่อย” แพทริเซียหลับตาแน่นเมื่อผ้าเย็นๆ 
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เช็ดอยู่บริเวณเหนือคิ้ว เธอส่งเสียงอีกเล็กน้อยเมื่อความเย็นสัมผัสโดน

ก้อนปูดโนที่หน้าผาก “แล้วก็ไม่ได้อยากตกลงไปแบบนั้นด้วย คุณมีปีก

คุณก็พูดได้สิ ไม่ยุติธรรม”

บัลธาซาร์เพียงอมยิ้ม ร่างบางมองค้อนเขาอย่างเอาเร่ือง ขณะ

แกว่งขาอย่างคนอยู่ไม่สุข กิริยาเหล่านั้นยิ่งท�าให้ค�าปฏิเสธว่าไม่ใช่เด็ก

เล็กๆ ดูไร้น�้าหนักเข้าไปใหญ่ 

“เจ้าบาดเจ็บตรงไหนอีกหรือไม่”

“คิดว่าไม่มีแล้วนะคะ” แพทริเซียตอบง่ายๆ แล้วขยับลงจากโต๊ะ 

ท�าท่าจะไปหยิบต�าราเวทครึ่งเล่มมาอ่านต่ออย่างที่ตั้งใจไว้แต่แรก ทว่า

ร่างสูงใหญ่ของพยาบาลจ�าเป็นกลับวางมือทั้งสองข้างลงบนโต๊ะ กักตัว

สาวน้อยผมสีทองค�าไว้ในอ้อมแขน แล้วทวนค�าพูดของเธอ

“ ‘คิดว่า’ งั้นหรือ?” 

แพทริเซียยิ้มอย่างเอาใจ ก่อนจะเปลี่ยนค�าพูดใหม่ “ฉันแน่ใจว่า

ไม่มีแล้วค่ะ” 

ค�าตอบไม่ได้เกนิความคาดหมายเท่าใด ในเมือ่เขารูด้ว่ีาแพทรเิซีย 

ไม่ค่อยใส่ใจแผลหรืออาการบาดเจบ็ของตนเองเท่าทีค่วร มงักรหนุม่โน้ม

ใบหน้าเข้าไปใกล้แล้วถามซ�้าสอง

“เจ้าบาดเจ็บตรงไหนอีกหรือไม่”

แพทริเซียเอนตัวไปด้านหลัง พยายามเว้นระยะห่าง แต่ก็ท�าได้ไม่

มากนักเมือ่ตดิโต๊ะทีว่างอยู ่อกีทัง้บลัธาซาร์ยงัเอือ้มมอืมาโอบเอวลอ็กตวั

เธอไว้อีกชั้น ดูเหมือนทางเดียวที่จะเป็นอิสระได้คือ ต้องพูดความจริง

“ที่หลังกับไหล่ค่ะ”

เดก็สาวตอบอ้อมแอ้ม ก่อนจะเบอืนหน้าหน ีเธอตกลงมากระแทก

โต๊ะอย่างแรง ไม่ต้องเปิดเสื้อดูก็รู้ว่าหลังเธอต้องเป็นจ�้าเขียวช�้าแน่ 

ได้ยินดังนั้น มังกรหนุ่มจึงเลื่อนมือจากเอวมาตรงกลางแผ่นหลัง 

แล้วดันร่างบางที่เอนตัวหนีให้เข้ามาชิดกว่าเก่า 

“คราวหลังเมื่อข้าถาม เจ้าควรจะพูดตามตรงนะ เด็กน้อย” 
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บลัธาซาร์ต�าหนติรงไปตรงมา ทว่าแทนทีจ่ะรูส้กึผดิ แพทรเิซยีกลบั

เขินอาย เธอหันหน้าหนี ไม่พร้อมเผชิญกับสายตาของอีกฝ่าย แต่เหนือ

อืน่ใดคอื ไม่พร้อมจะให้เขามองเหน็ว่า มคีวามรูส้กึใดเจอืปนอยู่ในแววตา

ของเธอ

“ก็ฉันไม่อยากให้คุณกังวลนี่คะ อีกอย่างมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร

ด้วย แค่ช�้าๆ นิดหน่อยเอง”

มืออีกข้างของมังกรหนุ่มวกกลับมาที่ใบหน้าเด็กสาว เชยคางเธอ

ให้หันมาสบตา 

“การท�าเช่นนั้นมีแต่จะท�าให้ข้ากังวลมากกว่าเดิม”

แพทริเซียไร้สิ้นค�าแย้ง ดวงตาสีฟ้าซีดของเธอกวาดไปตาม 

เรอืนร่างสงูคล้ายจะส�ารวจ สร้างความแปลกใจแก่เจ้าของร่างก�าย�ายิง่นกั

“เขาของคุณหายไปแล้ว” เด็กสาวเปรย

“แพทริเซีย” บัลธาซาร์ดุ เมื่อคิดว่าเธอพยายามจะเปลี่ยนเรื่อง

“จริงๆ นะมันหายไป”

“ข้ารู้” เขาตอบ “ข้าท�าให้มันหายไปเอง”

“อะไรนะ!” เด็กสาวอุทานเสียงดัง ขยับเอนตัวซ้ายทีขวาทีมอง

ส�ารวจร่างกายสงูใหญ่อกีครัง้ ความเขนิอายกลายมาเป็นความสงสยัอยาก

รู ้เธอเขย่งตัว วางมอืข้างหนึง่บนไหล่หนา ส่วนอกีข้างแทรกเข้าไปในกลุม่

ผมสีด�าขลับดั่งสีรัตติกาล นิ้วเรียวของเด็กสาวเลื่อนไปสัมผัสกลาง

กระหม่อม เขามังกรหายไปแล้วจริงๆ ด้วย ไม่ได้หดเล็กลง ไม่ได้ถูก 

พรางไว้ มันหายไปจริงๆ

นอกจากน้ันทัง้ปีกและหางกถ็กูเกบ็ไปตัง้แต่เมือ่ไรไม่รู ้เพราะก่อน

หน้านี้ตอนลงไปช่วยเธอ แพทริเซียแน่ใจได้ว่ายังเห็นมันอยู่ สองมือและ

สองขาของเขาเป็นผิวหนังแบบมนุษย์ตั้งนานแล้ว นั่นเท่ากับว่า...

“คุณเป็นมนุษย์”

แพทรเิซยีมองส�ารวจร่างกายของมงักรหนุม่ ไม่ส ิชายหนุม่อกีครัง้ 

ราวกับจะยืนยันค�าที่เธอพูดไป ไม่มีปีก ไม่มีหาง ไม่มีเขา ไม่มีเกล็ด มอง
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ผ่านๆ แล้วร่างสงูใหญ่ทีย่นือยูต่รงหน้าเธอนีด้ไูม่ต่างกบัมนษุย์ทัว่ไปจรงิๆ

เด็กสาวจดสายตากลับมาที่ใบหน้าของนายเหนือหัวแห่งปราสาท

ร้าง ก่อนจะพบว่าไม่ใช่ความคิดที่ดีเท่าไรนัก เมื่อระยะห่างระหว่างพวก

เขาช่างเหลือน้อยนิดเหลือเกิน ลมหายใจร้อนผ่าวของเขาเป่ารดใบหน้า 

มุมปากของบัลธาซาร์หยักลึกเป็นรอยยิ้มอันแสนพึงพอใจ แพทริเซีย 

ไม่แน่ใจว่า ตนเองมีสีหน้าเช่นไรในขณะนี้ แต่ท่ีแน่ๆ มันคงแดงก�่าเอา

มากๆ

เธอรู้สึกพลาดไปถนัดที่เขย่งตัวเข้าหาเขาเสียเอง

ตัง้แต่ปรับความเข้าใจกบับลัธาซาร์เรือ่งความฝันแล้ว แพทรเิซยีก็

ปล่อยผ่านเรือ่งของเขาและแมร่ีแอนน์มาโดยตลอด ไม่เคยถามอกีฝ่ายว่า

เกดิอะไรขึน้ หรอืจะเป็นเช่นไรต่อไป พดูให้ถกูคอืไม่กล้าถามมากกว่า เธอ

บอกกบัตวัเองว่า มนัเป็นเรือ่งส่วนตวัของเขา บลัธาซาร์จะมอบความรูส้กึ

ให้ใครไม่ใช่ธุระกงการอะไรของเธอ

เดก็สาวย�า้กบัตนเองเช่นนัน้ ท�าตวัเองให้วุน่วายอยูก่บัการฝึกหนกั 

ปล่อยบาดแผลในชีวิตจริงให้คงอยู่และปวดเจ็บอยู่เช่นนั้น เพื่อเบี่ยงเบน

จากความร้าวรานภายในใจ

แพทรเิซยีไม่อนญุาตให้ตนเองได้คดิไตร่ตรองแม้แต่น้อยว่า ความ

เสียใจที่ทิ่มแทงอยู่ในอกมีสาเหตุมาจากอะไร

จนกระทั่งวันนี้...

เธอถามเขาได้ไหมนะ ถ้าท�าเช่นนั้นแล้ว ความรู้สึกเจ็บจางๆ ใน

อกที่คงอยู่จะหายไปไหม หรือเธอจะรู้สึกแย่กว่าเดิมกัน

เพียงชั่วเสี้ยววินาที ก่อนจะรวบรวมความกล้าแล้วพูด บัลธาซาร์

กลบัเคลือ่นใบหน้าเข้ามาใกล้ แพทริเซยีเหน็ภาพสะท้อนของเธอในดวงตา

เปี่ยมความปรารถนาของเขา รับรู้ได้ในทันทีว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป  

เด็กสาวหลับตาลง จากนั้นรู้สึกได้ถึงริมฝีปากของเขาประทับลงมาบน 

ริมฝีปากของเธอ 

บัลธาซาร์จูบเธออย่างแผ่วเบาและแสนนุ่มนวล ก่อนจูบนั้นจะเริ่ม
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ทวีความลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆ ฝ่ามือใหญ่ดันท้ายทอยของเธอให้เงยเปิดรับ 

ทุกอย่างจากเขา มืออีกข้างลูบตามแนวสันหลังอย่างอ้อยอิ่ง แพทริเซีย

รูส้กึเหมอืนมกีระแสไฟฟ้าแล่นผ่านในทกุๆ ทีท่ีป่ลายนิว้ของเขาเคลือ่นไป 

เดก็สาวโอบต้นคอเขาไว้ เบยีดร่างกายเข้าหา พร้อมสอดมอืเข้าไปในกลุม่

ผมสีรัตติกาลดังเช่นก่อนหน้า ทว่าด้วยความรู้สึกที่ต่างไปโดยสิ้นเชิง

เธอได้ยินเสียงครางลึกดังมาจากล�าคอหนา เกือบจะฟังดูคล้าย

เสยีงค�ารามอย่างอดกลัน้ พวกเขาผละจากกนั แต่แพทรเิซยีทนัเหน็ความ

ปรารถนาคุโชนในแก้วตาสีสนิมเหล็กคู่นั้น ร่างสูงหอบหายใจตามแรง

อารมณ์ เด็กสาวคิดว่าเธอเองก็คงมีท่าทีไม่ต่างกับเขาเท่าไรนัก มังกร

หนุม่หยดุจบูเธอแล้วกจ็ริง แต่ฝ่ามอืยงัคงลบูไล้ตามร่างกายของเธออย่าง

ถือสิทธิ์

“ข้าไม่เคยชอบร่างกายที่เป็นแบบนี้แม้แต่น้อย” อยู่ๆ บัลธาซาร์ก็

กล่าวเสียงขุ่น ก้มหน้าซบไหล่เล็กบาง กระชับอ้อมกอดรวบเธอเข้าหา 

แล้วเริ่มต้นระบายความในใจ

“อ่อนแอจนน่าร�าคาญ จะให้ปกป้องทั้งเจ้าและปราสาทได้เช่นไร 

ในเมื่อแค่เอาตัวเองให้รอด ข้ายังแทบท�าไม่ได้”

ในวิถีของสัตว์ร้ายพลังคือทุกอย่าง เป็นยิ่งกว่าเหรียญตราหรือ

มงกฎุใดๆ ซึง่บ่งบอกความสงูส่ง มนัคอืตวัชีว้ดัว่าเราจะรอดได้นานแค่ไหน

ในโลกที่ป่าเถื่อนเช่นนี้ ความอ่อนแอในขณะนี้ท�าให้เขารู้สึกราวกับว่า ไม่

อาจเติมเต็มหน้าที่และค�าสั่งที่นายท่านมอบหมายให้ได้

บัลธาซาร์ถูกกัดกร่อนด้วยความคิดเช่นนั้น

ก่อนจะได้รับการปลอบประโลมด้วยสัมผัสจากแพทริเซีย

“แต่เพราะเจ้า เด็กน้อย ข้ากลับคิดขึ้นมาว่า ดีแล้วที่เป็นเช่นนี้” 

ร่างกายกึง่มนษุย์นีท้�าให้บลัธาซาร์รบัรู้ไออุน่จากเธอได้ชดัเจน จน

เรียกร้องมากขึ้นเรื่อยๆ กอดเธอให้นานขึ้น สัมผัสเธอให้มากขึ้น ให้ทุก

อย่างลกึซึง้และมากยิง่ขึน้ไปกว่านี้ในรปูแบบทีเ่ขากไ็ม่เข้าใจเช่นกนัว่ามนั

คือสิ่งใด รู้เพียงว่าทุกอย่างในตัวเขามันร้องหาเธอ
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ตอนนั้นเองที่ตระหนักได้ว่า เขาไม่ต้องการความแข็งแกร่งใดๆ  

ทั้งนั้น หากนั่นจะหมายถึงการที่ไม่ได้สัมผัสแพทริเซียอีกต่อไป หลังจาก

นั้นมาการควบคุมเกล็ดให้ปรากฏเพิ่มขึ้นก็กลายเป็นเรื่องยากขึ้นเรื่อยๆ 

แต่การท�าให้มันหายไปนั้น ช่างง่ายดายเกินจะเอ่ย

“แมรี่แอนน์พูดถูก เจ้าท�าให้ข้าไม่เป็นตัวของตัวเองแม้แต่น้อย” 

มังกรหนุม่กระซบิกบัผวิเนือ้ข้างล�าคอเดก็สาว สดูกลิน่หอมราวกบัดอกไม้

ป่าอนัหายากเข้าไปอย่างแสนอิม่เอม แล้วกดจบูลงไปบนผวิเนยีนนุม่อย่าง

ลืมตัว “ทั้งหมดนี่มันเรียกว่าอะไรกัน แพทริเซีย การที่ข้าคิดถึงแต่เจ้า 

มองหาเพียงเจ้า เรียกร้องแค่เจ้า มันคืออะไรกัน”

ชายหนุ่มเลือ่นจูบไปทีข้่างแก้ม ไปยงัมมุปาก และวกไปยงัรมิฝีปาก

สีสดที่เริ่มเห่อช�้าด้วยฝีมือของเขาอีกครั้ง แพทริเซียท�าให้เขารู้สึกเหมือน

จะคลัง่ตายเมือ่เธอจบูตอบอย่างลกึซึง้ไม่ต่างกนั มอืเลก็ของเธอลบูไล้ตาม

ลาดไหล่หนาและอกแกร่ง พาให้ในสมองของเขาขาวโพลน แทบนึกอะไร

ไม่ออก ความคดิวนเวยีนอยูแ่ต่กบัร่างกายนุม่นิม่และรมิฝีปากทีเ่ขาครอบ

ครองอยู่ 

จนกระทั่งแพทริเซียดันร่างกายออกห่าง แล้วกระซิบสั่นพร่า 

“มันมีชื่อเรียกนะคะ”

บลัธาซาร์คลายอ้อมกอดเลก็น้อย เพือ่มองสสีนัของความเขนิอาย

บนใบหน้าเด็กสาวได้ชัดเจนยิ่งขึ้น แพทริเซียเม้มริมฝีปาก เสมองไปทาง

อื่นเพียงชั่วครู่ เพื่อรวบรวมความกล้า ก่อนจะหันมาสบตากับเขา

“ทั้งหมดที่คุณพูดมา ที่คุณบอกว่ารู้สึกกับฉัน มันเรียกได้ด้วยค�า

สั้นๆ ค�าเดียวเท่านั้นเอง”

เขาเหน็ความลงัเลผ่านวบูเข้ามาในดวงตาสฟ้ีาซดีของเธอ ก่อนเธอ

จะเอื้อนเอ่ยประโยคต่อไป

“แต่ว่าฉนั...ขอเวลาอกีเดีย๋วได้ไหมคะ ให้ฉนัแน่ใจในอะไรบางอย่าง

ก่อน แล้วจะบอกคุณแน่ๆ ว่าทั้งหมดนี่มันคืออะไรกัน”

บัลธาซาร์ลังเลเช่นกันที่จะตกปากรับค�า ในเมื่อเขาต้องการฟัง
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เดี๋ยวนี้ ว่าความรู้สึกเหล่านี้คือสิ่งใดกัน เขาไม่อยากรอ ชั่วชีวิตอันแสน

ว่างเปล่านี้เขารอมาเนิ่นนานเกินไปแล้ว รอที่จะเป็นอิสระ รอที่ความหวัง

จะผ่านเข้ามา เฝ้ารอให้โลกทั้งใบนอกเหนือจากปราสาทอันรกร้างนี้มี 

ตัวตน

เขารอแพทริเซียมาโดยตลอด

ทว่าบางอย่างบอกกับเขาว่า การรอคอยนี้จะคุ้มค่า มันจะงดงาม

และอิม่เอมไดม้ากมายเทา่ที่เขาจะรู้สกึได้ ขอแค่เขามอบเวลาให้อีกเพียง

เล็กน้อยเท่านั้น ทว่าในเงื่อนไขเหล่านี้เขาก็ยังอยากจะรู้สึกว่า ตนเองได้

ผลประโยชน์อยู่บ้าง บัลธาซาร์จึงเอ่ยต่อไป “ตราบใดที่ข้ายังท�าเช่นนี้ได้

อยู่”

ใบหน้าคมสันของชายหนุ่มโน้มลงไปอีกคร้ัง เว้นระยะเพียงลม

หายใจคั่นระหว่างริมฝีปาก

“ได้หรือไม่” 

บัลธาซาร์ถามอย่างเว้าวอน และแพทริเซียก็ตอบค�าถามของเขา

ด้วยการกระท�าที่สร้างความพึงพอใจให้อย่างเหลือล้น เมื่อเธอเขย่งตัว

แล้วเริ่มจูบเขาเสียเอง



งานเลีย้งฉลองหลงัพธิแีต่งตัง้ของเอด็เวร์ิดใหญ่โตกว่าทีอ่ลนัคาด

ไว้มากนัก เนื่องจากพระเจ้ามัลคอล์มให้บิดาของเขายืมใช้ห้องจัดเลี้ยง

ห้องหน่ึงในมหาราชวังเบลเรมได้ แขกเหรื่อนับร้อยจึงมาร่วมด่ืมกินและ

แสดงความยินดีได้อย่างเต็มที่

โดยส่วนตัวแล้วอลันคิดว่ามันออกจะเกินจ�าเป็นไปสักหน่อย แต่

เมื่อดูจากรอยยิ้มแห่งความภูมิใจบนใบหน้าลอร์ดอารอนแล้ว เด็กหนุ่มก็

เริ่มตระหนักได้ว่านี่เป็นแขกจ�านวนน้อยนิดเท่าน้ัน เทียบกับท่ีบิดาอยาก

จะเชิญมาจริงๆ 

เด็กหนุ ่มผู ้อยู ่ ในชุดสีน�้าตาลแดงเช่นเดียวกับสีผม กระดก 

ถ้วยไวน์ดืม่อกีอกึใหญ่ ดวงตาสวีอลนตัของเขามองไปรอบๆ ห้องจดัเลีย้ง 

ที่มีโต๊ะตัวยาวเรียงเป็นรูปตัวยู ตรงกลางห้องที่เว้นว่างมีทั้งวงดนตรีและ

นักแสดงผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาให้ความบันเทิง โต๊ะช่วงบริเวณฐาน

ตัวยูถูกยกสูงกว่าโต๊ะตัวอื่นๆ เพราะเป็นโต๊ะของราชาแห่งอาณาจักร 

เอลเม็ต

อีกทั้งยังเป็นโต๊ะที่ตระกูลแบซท์ได้รับเกียรติให้มาร่วมด้วย

38 งานเลี้ยงแด่ผู้วายชนม์
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พระเจ้ามัลคอล์มเหมือนส�าราญเป็นพิเศษ คงเพราะคุยกับลอร์ด

บิดาของเขาถูกคอน่าดู ใบหน้าขององค์ราชาเป็นสีแดงก�่าจากฤทธิ์สุรา 

เสียงหัวเราะของพระองค์แว่วมาให้อลันที่อยู่เกือบปลายโต๊ะได้ยินบ่อยๆ 

ด้านหลังพระเจ้ามัลคอล์มคือ เซอร์เรแกนสวมชุดเกราะเต็มยศ ผู้

บัญชาการหน่วยราชองครักษ์ปฏิเสธที่จะร่วมดื่มกิน ทั้งยังท�าหน้าที่อย่าง

แข็งขันด้วยการยืนอารักขาอยู่ด้านหลัง พลางกวาดตามองไปรอบๆ ห้อง

อย่างระแวดระวงัเสมอ อลนัรู้สกึว่าท่าทางขงึขงันัน้จะเป็นสิง่ทีเ่ขามองเหน็

ในตัวพี่ชายเมื่อแก่ตัว 

ใช่เลย เอ็ดเวิร์ดต้องกลายเป็นตาลุงกล้ามโตบ้างานที่ไม่ยอมมี

ภรรยาแน่ๆ อลันเกือบจะแน่ใจเช่นนั้น ถ้าไม่ใช่เพราะเห็นสายตาของ 

พี่ชายที่มองเจ้าหญิงวาเลอรี่ พระธิดาองค์เล็กของพระเจ้ามัลคอล์ม ซึ่ง

นั่งห่างเกือบสุดปลายโต๊ะอีกด้าน

เดก็หนุม่ยกถ้วยเคร่ืองดืม่ขึน้จบิ ดจูากท่าทางแล้วพีช่ายของเขาคง

ไม่รูตั้วด้วยซ�า้ว่า ใช้แววตาเช่นไรลอบมองเจ้าหญิงโฉมงามผูม้ผีมสนี�า้ตาล

เข้มคนนั้น เรื่องของพี่ชายท่าทางจะยุ่งยากก็จริง แต่ไว้เขาแก้ปัญหาของ

ตัวเองเสร็จเมื่อไร ค่อยกลับมาช่วยแล้วกัน

คิดมาถึงตรงนี้ อลันก็กระดกไวน์รสเข้มดื่มรวดเดียวจนหมดถ้วย

ด้วยความกลุ้มใจ

เขาหาไอ้หนังสือบ้านั่นไม่เจอ! 

อกีครึง่ของต�าราเวททีแ่ม่มดพเนจรบอกว่า ถกูเกบ็รกัษาอยูท่ีห้่อง

สมุดหลวง เขาตามหาจนทั่วแล้วจริงๆ แม้กระทั่งไปค้นห้องเก็บหนังสือที่

รอการซ่อมแซมก็ไม่พบอะไร เด็กหนุ่มหวั่นใจว่า มันอาจถูกโยนทิ้ง หรือ

ไม่ก็เผาท�าลายไปแล้วเรียบร้อยในฐานะของนอกรีต

ต้องกลับไปอย่างเสียเที่ยวและเหนืออื่นใดคือ ท�าให้แพทริเซีย 

ผิดหวัง

“คิดเช่นนั้นหรือไม่ อลัน”

เหมือนมีใครเรียกชื่อเขาอยู่เลยแฮะ
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“อลัน”

เป็นชื่อเขาจริงๆ เสียด้วย เด็กหนุ่มหันไปตามเสียงที่ได้ยิน ก่อน

เห็นแววตาระอาของลอร์ดอารอนและแววตาขบขันระคนเอ็นดูของ 

พระเจ้ามัลคอล์ม 

“ครับ?” อลันกึ่งตอบรับกึ่งถาม เด็กหนุ่มมัวแต่จมอยู่กับความคิด 

ไม่ได้สนใจฟังว่าพ่อของเขาคยุเร่ืองอะไรกบัองค์ราชา เหมอืนจะเป็นเรือ่ง

หิมะถล่มที่เมืองยาราลทางตอนเหนือหรือเปล่านะ เท่าที่เขาได้ยินแว่วๆ

“ขออภัยด้วยฝ่าบาท ดูท่ากลับไปกระหม่อมคงต้องอบรมมารยาท

ให้ลูกชายอีกสักรอบ” ลอร์ดอารอนถอนหายใจ หันไปเอ่ยกับกษัตริย ์

สูงวัย

พระเจ้ามัลคอล์มกลับหัวเราะอีกครั้งอย่างไม่คิดมาก

“ไม่เป็นไรหรอก เด็กหนุ่มๆ ก็แบบนี้แหละ คงเบื่องานเลี้ยงแบบ

คนแก่ โอ้...จะว่าไปนี่เป็นงานเลี้ยงส�าหรับคนหนุ่มนี่นา ฮ่าๆๆ”

ท่าทางคงดื่มไปมากโขถึงได้ทรงพระเกษมส�าราญขนาดนั้น อลัน

คดิ แล้วหัวเราะแห้งๆ ก่อนจะเอ่ยขออภยัตามบดิาอกีครัง้ ท่านลอร์ดน้อย

สะกิดพี่ชายที่นั่งข้างๆ กัน เมื่อลอร์ดอารอนหันกลับไปคุยกับพระเจ้า 

มัลคอล์มต่อ

“เกิดอะไรขึ้น ข้าเกี่ยวอะไรด้วย”

“ฝ่าบาทจะเสดจ็ไปคทีท์อกีครัง้ทนัททีีย่่างเข้าฤดใูบไม้ผล ิท่านพ่อ

เลยถามเจ้าว่า จะไปล่าสัตว์ด้วยกันหรือไม่” แบซท์ผู้พี่อธิบายเสียงเบา

คนน้องถามกลบัอย่างรวดเรว็ “พระองค์กเ็พิง่มาคทีท์ไปเมือ่ไม่กีปี่ 

ก่อนนี่เองไม่ใช่เหรอ”

“มนัไม่ใช่การเสดจ็เยอืนตามปกตน่ิะส”ิ เอด็เวร์ิดแปลกใจเลก็น้อย

ที่น้องชายผู้กระตือรือร้นและช่างสังเกตอยู่เสมอ ไม่ทันฟังข้อหัวสนทนา

อันแสนจะส�าคัญนี่ “พระองค์จะเสด็จไปเข้าร่วมพิธีการร�าลึกถึงทหาร 

หนึ่งพันนายที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์บุกโจมตีปราสาทมังกร ซึ่งจะจัดขึ้น

ในฤดูใบไม้ผลิที่จะถึงนี่ด้วย”



36   The Dragon’s Heart  ผลึกใจมังกร  เล่ม 2 (จบ)

“โจมตี? โจมตีอะไรกัน ข้าไม่เห็นเคยได้ยินมาก่อนเลย” เด็กหนุ่ม

มีสีหน้างุนงงอย่างไม่ปิดบัง

“เจ้ายังเล็กมากตอนที่เกิดเรื่องขึ้น จะจ�าไม่ได้ก็ไม่แปลก” คราวนี้

คนตอบคือลอร์ดอารอน

หลังจากนั้นราชาของแผ่นดินเป็นผู้อธิบายเสียเอง “สิบกว่าปีก่อน 

ข้าส่งทหารหนึ่งพันนาย น�าโดยเรแกนไปยังคีทท์เพื่อหวังขจัดความกลัว

ของชาวบ้านให้หมดสิ้น” 

ดวงตาสีเทาของพระเจ้ามัลคอล์มหม่นแสงแทบจะทันที ท่าทาง

สนกุสนานก่อนหน้านีจ้างหายไปอย่างรวดเรว็ เหลอืไว้เพยีงราชาผูใ้ช้ชวีติ

อย่างทุกข์ทนกับการตัดสินใจที่ท�าลงไป 

“แต่ดูเหมือนข้าจะดูถูกความแข็งแกร่งของปีศาจตัวนั้นเกินไป จึง

มีเพียงเรแกนที่รอดกลับมาได้”

กษัตริย์สูงวัยชูถ้วยไวน์ แล้วกล่าวเสียงดัง “แด่ผู้กล้าทุกคน!!!”

เหล่าผู้ร่วมงานยกถ้วยไวน์แล้วโห่ร้องเสียงดังไม่ต่างกัน พวกเขา

หัวเราะร่า ไม่ได้เข้าใจความหมายที่แท้จริงที่ผู้เป็นราชาต้องการจะสื่อถึง

แม้แต่น้อย

อลันเหลือบมองผู้บัญชาการหน่วยราชองครักษ์ ซึ่งยืนนิ่งอยู่เบื้อง

หลงั รูส้กึฉกุใจอย่างแปลกประหลาดในเร่ืองราวที่ได้ยนิ ทัง้ช่วงเวลาทีน่่า

จะพอดกีนัอย่างเหลอืเชือ่ และความไม่สอดคล้องทีเ่ขาได้ฟังมาจากมงักร

ตัวนั้นเอง

‘กองทัพโรมันจ�ำนวนแปดร้อยนำย ถือเป็นมนุษย์จ�ำนวนมำกที่สุด

ที่ข้ำเคยเผชิญหน้ำด้วย’ 

บัลธาซาร์เคยพูดไว้เช่นนั้น 

ที่จริงแล้วเศษซากอาวุธและชุดเกราะในโถงดูดาวและโดยรอบ

บริเวณปราสาทก็พอจะยืนยันค�าพูดของมังกรแห่งปราสาทร้างได้เป็น

อย่างดี เก่าแก่และผุพัง ถูกกัดกินด้วยสนิมผ่านกาลเวลานานนับร้อยปี 

ไม่มีทางเลยที่สิ่งของสภาพเช่นนั้นจะมาจากการศึกเมื่อสิบปีก่อนได้ และ
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อีกอย่าง...

มันไม่มีเครื่องแบบของทหารเอลเม็ตปนอยู่ด้วยเลย

บลัธาซาร์ไม่ใช่คนทีจั่ดการทหารหนึง่พนันาย ทีจ่รงิแล้วมนัเหมอืน

กบัว่าทหารทัง้หมดมาไม่ถงึปราสาทด้วยซ�า้ ถ้าเช่นนัน้แล้วเกดิอะไรขึน้กบั

พวกเขากัน

ดวงตาสเีทาดดุนัของเซอร์เรแกนหนัมาทางอลนัพอด ีอกีฝ่ายเพยีง

ปรายตามองชัว่ครู ่ก่อนจะหนัไปทางอืน่ต่อกจ็รงิ แต่เมือ่รวมกบัความคดิ

ของเดก็หนุม่ทีแ่ล่นเข้ามาในเวลาเดยีวกนั กท็�าเอาเขาขนลกุซูท่นัท ีเลอืด

ในกายราวกับจะจับแข็ง ต่อข้อสรุปน่าขนลุกที่เขาได้มา

เซอร์เรแกน คือคนที่ฆ่าทหารทั้งหนึ่งพันนาย

เขาโยนความผดิให้มงักรผูพ้ทิกัษ์ปราสาทร้าง แสร้งท�าทเีป็นผูก้ล้า

เพยีงหนึง่เดยีวทีเ่หลอืรอดกลบัมา ทัง้ทีค่วามจรงิแล้วบกุเข้าปราสาทหวงั

ฆ่ามงักรแย่งสมบตัหิลงับานประต ูแต่ไม่ส�าเรจ็ ท�าได้เพยีงแทงเขาแหลม

ใส่อกสัตว์ร้ายเท่านั้น

มันเป็นความจริงอันน่าเหลือเชื่อ ทว่าเมื่อดูจากทุกอย่างแล้ว ไม่มี

ทางคิดเป็นอื่นไปได้เลย

เซอร์เรแกนคือ ลูกชายของเมอร์ลิน!!!

อลันกลืนน�้าลายเหนียวหนืด พยายามนั่งให้นิ่งและส่อพิรุธน้อย

ที่สุด แต่ช่างท�าได้ยากเย็นเหลือเกิน เมื่อตระหนักได้ว่าศัตรูที่ตามหามา

นานอยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่ก้าวเช่นนี้ 

อลันเรียกเด็กรับใช้ให้มาเติมไวน์ ก่อนส่งของเหลวสีแดงก�่าเข้า

ปากไปอย่างปลุกปลอบตนเอง พอจะเข้าใจได้แล้วว่าแมรี่แอนน์ให้เขามา

ที่นี่ท�าไม ต�าราเวทก็เป็นแค่ข้ออ้าง ดูเหมือนว่าแม่มดพเนจรอยากให้เขา

มารับรู้ความจริงอันน่าตื่นตระหนกมากกว่าว่า ศัตรูอยู่แค่ใต้จมูกเท่านี้

นี่เอง 

นี่สินะวิธีปกป้องบัลธาซาร์ที่แม่มดสาวเคยพูดถึง โธ่เว้ย! ถ้ารู้แล้ว

ก็น่าจะบอกกันตรงๆ สิ เล่นใช้วิธีซะอ้อมค้อมขนาดนี้ เกิดเขาไม่ทันคิด 
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ขึ้นมาจะว่ายังไง

‘แบบนั้นมันจะไปสนุกอะไรล่ะ’

แว่วเสียงหวานกึ่งเย้ยหยันของแม่มดสาวในห้วงความคิด อลันส่ง

ไวน์เข้าปากอีกครั้ง ไม่มีอะไรสนุกทั้งนั้นแหละ ยิ่งต้องมานั่งนิ่งเงียบ  

ทั้งที่อยากตะโกนโวยวายแทบตายแบบนี้ ยิ่งไม่สนุกเลยแม้แต่น้อย

เดก็หนุม่จมอยูก่บัความหงดุหงดิ ไม่ทนัรูต้วัว่ามดีวงตาสเีทาสองคู่

เหลือบมองมาทางตน

แพทรเิซียไม่เคยมคีวามรกั แน่นอนว่าเธอเคยมแีฟน แต่ความรูส้กึ

ทีม่ีให้เดก็หนุม่คนนัน้ดจูะใกล้เคยีงกบัความอยากรู้อยากเหน็ มากกว่าจะ

เป็นความหลงใหลในแบบที่คนรักพึงมีต่อกัน

มากกว่าจะเป็นแบบที่เธอมีให้บัลธาซาร์

เดก็สาวรบีเปิดพลกิต�าราเวททีท่ัง้สองส่วนเยบ็ตดิกนัแล้วอย่างเรว็ๆ 

เพื่อลดอาการเขินอายของตน เมื่อตระหนักได้ว่ามันไม่ช่วยอะไรแม้แต่

น้อย เธอจึงหยุดมือ ถอนหายใจเบาๆ ก่อนจะพยายามหาหน้าเดิมที่อ่าน

ค้างไว้

ครึง่หลงัของต�าราเวทยบัเยนิเหลอืเกนิ ตวัหนงัสอืกจ็างมากจนกว่า

จะอ่านได้แต่ละหน้าต้องใช้ทั้งเวลาและความพยายามมากมายนัก  

แพทริเซียขยับปากกาขนนกในมือขวา เพื่อเขียนส่วนประกอบอีกตัวใน

สตูรเวทมนตร์ทีเ่พิง่แกะความได้ลงไปในกระดาษอกีแผ่น ท�าไปได้ไม่นาน

เด็กสาวก็ทิ้งทุกอย่างลง เพื่อยกมือลูบหน้าแรงๆ เมื่อเหตุการณ์ไม่กี่วัน

ก่อนวกกลับมาในหัวอีกครั้ง

เธอจูบเขา

ตอนแรกบลัธาซาร์จบูเธอก่อนกจ็ริง แต่หลงัจากนัน้เธอเองกเ็ขย่ง

ตัวเข้าหาเขา ทั้งรอยยิ้มรวมไปถึงแววตาพราวระยับท่ีมังกรหนุ่มใช้มอง

เธอหลังจากนั้นท�าเอาแพทริเซียท�าอะไรไม่ถูก ท�าได้แค่ก้มหน้าก้มตาซุก

อยู่ในอ้อมกอดของเขา
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แววตาเช่นนัน้ยงัด�าเนนิต่อมาอกีหลายวนั มนัท�าให้เขาดเูปลีย่นไป

เป็นคนละคน ไม่ใช่มังกรเฝ้าปราสาทท่าทางเคร่งขรึมคนเดิมท่ีเธอรู้จัก 

แต่คล้ายจะเป็นหนุ่มน้อยอารมณ์ดีที่ยิ้มให้เธอเกือบตลอดวัน และดู

เหมือน...จะถึงเนื้อถึงตัวมากขึ้นด้วย

ถ้าไม่เดนิเข้ามากมุมอืเธอไว้ เขากจ็ะโอบกอดเธอหลวมๆ บางครัง้

กจ็ะโน้มหน้าลงมา แล้วถามแบบเดยีวกบัวนันัน้ว่าได้หรอืไม่ แต่แพทรเิซยี

เกือบจะแน่ใจว่า นั่นไม่ใช่ค�าถาม แต่เป็นค�าเตือนล่วงหน้า ก่อนเขาจะท�า

มันเพื่อไม่ให้เธอตกใจ

ทีจ่รงิแล้วแพทริเซยีชอบวธิทีีเ่ขาสมัผสัเธอ มนันุม่นวลจนน่าเหลอื

เชือ่ อาจจะดเูอาแต่ใจไปบ้าง แต่กเ็พราะเธอไม่ใช่หรอืทีต่อบสนองเขาไป

แบบนั้น ท�าให้เขาเรียกร้องกลับมาเช่นนี้

แพทริเซียหยิบปากกาขนนกมาเคาะเล่น ส่วนอีกมือก็บีบนวดขมับ

กับข้อเท็จจริงที่ตระหนักได้จากการกระท�าเหล่านั้น

เธอรักเขา 

เด็กสาวแน่ใจเกือบจะเท่าๆ กันว่า เขาก็รักเธอเช่นกัน เมื่อดูจาก

ทุกอย่างที่ผ่านมา ถึงกระนั้นเด็กสาวก็ไม่ยอมพูดออกไป เพราะอะไรกัน 

เธอถามตนเอง และได้ค�าตอบมามากมายเหลือเกิน จนไม่รู้จะหยิบยก 

ข้อไหนมาก่อนดี

อย่างแรกคอื เธอต้องกลบับ้าน กลบัไปยงัช่วงเวลาทีจ่ากมา อย่าง

ทีส่องคือ เขาเป็นมงักรผูม้หีน้าทีผ่กูมดัอยูก่บัปราสาทหลงันี ้เขาเป็นมงักร 

ใครกันจะรักมังกรได้

แพทริเซียซบหน้าลงกับโต๊ะ ค�าตอบชัดเจนอยู่แล้วไม่ใช่หรือ เธอ

นี่ไง เธอรกัเขา รกัมาตัง้นานแล้วด้วย แมก้ระทั่งตอนทีเ่ขายงัเปน็แค่สัตว์

ร้ายตัวโตที่ส่งยิ้มอ่อนโยนมาให้ มันคือข้อพิสูจน์ว่าเธอไม่ได้แค่หวั่นไหว

กับสัมผัสแบบมนุษย์ของเขา ไม่ได้แค่รู้สึกดีกับเขาเพราะการกอดจูบ  

แพทริเซียรู้สึกดีเพราะมันเป็นสัมผัสจากเขาต่างหาก จากคนที่เธอรัก...

หลังจากนั้นเหตุผลล�าดับที่สามสี่และห้าก็ปลิวหายไปกับพายุของ
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ความสับสนภายในหัวสมอง

สุดท้ายแล้วมันก็เป็นแค่ความลังเลผสมความกลัวท่ีจะพูดออกไป

ว่ารักเขา ยัยคนขี้ขลาดเอ๊ย!

แพทริเซียต่อว่าตนเองอยู่ในใจ ก่อนจะเด้งตัวขึ้นมา จับปากกา 

และเปิดหนังสือ ตั้งใจเต็มที่ที่จะท�างานของตนต่อ ถ้าไม่ใช่เพราะเสียง

กุกกักจากทางหน้าต่าง เด็กสาวหันมองแล้วพบอีกาส่งสาร มันเอียงคอ 

มอง แล้วกระแทกจะงอยปากบนกระจกอีกครั้ง เป็นที่มาของเสียงกุกกัก

เธอเดินไปเปิดหน้าต่าง วิหคสีด�าขลับก้าวเข้ามาข้างในอย่างช้าๆ 

ดูช่างแสนสุภาพ ลมหนาวพัดวูบเข้ามาด้วยเช่นกัน แพทริเซียปิดหน้าต่าง

แทบไม่ทัน

เธอแกะม้วนกระดาษออกมาจากขาของมัน

“จากอลันเหรอ” เธอถามลอยๆ อย่างไม่หวังค�าตอบ แต่ถ้าดูไม่

ผิด เหมือนเจ้าอีกาจะพยักหน้าให้ด้วย ขณะเธอเพ่งความสนใจไปยัง

จดหมายที่ถูกส่งมา แพทริเซียคลี่กระดาษอ่านอย่างรวดเร็ว ก่อนดวงตา

สีฟ้าจะเบิกกว้างอย่างตื่นตะลึง

ในโถงไร้เพดานที่มีหิมะโปรยปราย บัลธาซาร์ยืนนิ่งท่ามกลาง

ความหนาวเหน็บ ปล่อยจิตใจให้ว่างเปล่า ชายหนุ่มสวมเพียงกางเกงผ้า

สีน�้าเงินเข้มตัวเดียว เผยร่างกายก�าย�าเต็มไปด้วยแผลเป็น ทันใดนั้นปีก

พังผืดแบบค้างคาวก็งอกจากแผ่นหลัง เช่นเดียวกันกับหางและเขาแหลม

รอบศีรษะ

เกล็ดสีด�ามันเริ่มปรากฏที่เท้า ไล่เรียงและแผ่ขยายขึ้นมาเรื่อยๆ 

จนถึงเอว เขาขมวดคิ้วเมื่อกระบวนการเหล่านี้เริ่มจะช้าลง ร่างสูงจึงสูด

หายใจเข้าลึกๆ แล้วเพ่งสมาธิให้มากขึ้น บัลธาซาร์นึกรูปลักษณ์เมื่อเป็น

มังกรของตน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อไป เกล็ดขยายจน

ครอบคลุมทั้งแผ่นหลังเช่นเดียวกับที่หน้าท้องและอก

ปลายนิว้มอืของบลัธาซาร์กลายสภาพเป็นกรงเลบ็ ตอนนีร่้างกาย
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เกือบทั้งหมดของเขาปกคลุมด้วยเกล็ดมังกร เหลือแค่ใบหน้า เขารู้สึก

เหมอืนกระดกูเคลือ่นไหวอยูภ่ายใต้ถงุหนงัของเลอืดเนือ้ คมเขีย้วงอกยาว

จนรู้สึกคับแน่นในปาก เกล็ดมาถึงล�าคอและข้างแก้มแล้ว

อีกเพียงนิดเดียว...

ทว่า

“บัลธาซาร์!!!” เสียงร้อนรนของแพทริเซียท�าลายสมาธิของเขา  

จนรู้สึกเหมือนถูกกระชากอย่างแรงจากมือที่มองไม่เห็น พลันทุกอย่างที่

บ่งบอกความเป็นสตัว์ร้ายกเ็ลอืนหายไปอย่างง่ายดาย เหลอืเพยีงชายหนุม่

คนหนึ่งที่ยืนอยู่ท่ามกลางไอเย็นเยือกของฤดูกาล

“อลนั...อลนัเขา...” แพทริเซยีกระหดืกระหอบพดู พลางยืน่กระดาษ

ขนาดไม่เกนิฝ่ามอืมาให้ ดจูากขนาดแล้วคงมาจากอกีาส่งสารอย่างไม่ต้อง

สงสัย เธอเงยหน้าสบตากับเขา มีทั้งความสับสน ดีใจ หวาดกลัว หวั่น

เกรง ปะปนอยู่ในดวงตาคู่นั้น จนยากจะบอกได้ว่าขณะนี้เด็กสาวผมทอง

รู้สึกเช่นไรกันแน่

แต่ที่แน่ๆ คือบัลธาซาร์รู้สึกเหมือนได้ยินเสียงแตกร้าวเบาๆ ดัง

ก้องในหัว เมื่อแพทริเซียเอ่ยประโยคถัดมา

“เขาพบตัวลูกชายของเมอร์ลินแล้ว” 



ฤดูหนาวในเมอืงหลวงไม่ได้เยน็จดัจนมหีมิะสงูท่วมหวัแบบทีค่ทีท์ 

มเีพยีงละอองหิมะบางเบาสขีาวล่องลอยไปทัว่ มนัจับตวัเป็นหย่อมน�า้แขง็

ในบางพื้นที่ แต่ก็ไม่ได้ย้อมทิวทัศน์ให้ขาวโพลนไปเสียทีเดียว ที่แน่ๆ คือ

อากาศที่ดูขมุกขมัวตลอดเวลาท�าให้อลันรู้สึกว่าช่วงเวลาผ่านไปเชื่องช้า

เหลือเกิน

อาทิตย์หน้าเขาจะเดินทางกลับคีทท์แล้ว อดทนอีกแค่นิดเดียว

เท่านั้น เขาก็จะได้กลับบ้าน กลับไปหาแพทริเซียแล้วบอกข่าวดีที่กึ่งๆ จะ

เป็นข่าวร้ายว่า พบตัวลูกชายของเมอร์ลินแล้ว

เด็กหนุ่มส่งอีกาตัวแรกไปล่วงหน้าแล้วก็จริง แต่ไม่ว่าอย่างไรเขา

กอ็ยากบอกเดก็สาวด้วยตวัเองอกีครัง้ ตัง้แต่รู้ความจรงิ ไม่มสีกัวนัทีอ่ลนั

จะหายใจหายคอได้เป็นปกติ เขามักจะสะดุ้งอย่างมีพิรุธทุกครั้งที่บังเอิญ

เดินสวนหรือหันไปเห็นเซอร์เรแกน และไม่รู้ว่าเป็นเพราะคิดมากเกินไป

จนตาฝาดหรืออย่างไร แต่เหมือนกับว่าดวงตาสีเทาแสนดุดันของ 

ผู้บัญชาการหน่วยราชองครักษ์จะตวัดมองมาทางเขาบ่อยเหลือเกิน

ว่าที่ท่านลอร์ดได้แต่กล่อมตนเองว่า ใจเย็นเข้าไว้ อีกแค่ไม่กี่วันก็

39 ของนอกรีต
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จะได้กลับบ้านแล้ว...แค่ไม่กี่วันเท่านั้น

แต่ดูเหมือนเขาจะลืมไปว่ากษัตริย์แห่งเอลเม็ตถูกอัธยาศัยกับ

ลอร์ดบิดาของเขาขนาดไหน ดังนั้นในวันก่อนกลับพระองค์จึงเชื้อเชิญ 

ตระกูลแบซท์ไปร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วย

โต๊ะกลมตัวเล็กมีคนจับจองเพียงสามคน คือพระเจ้ามัลคอล์ม 

ลอร์ดอารอน และอลัน ด้านหลังห่างออกไปไม่มากคือ เซอร์เรแกนที่ยืน

นิ่งด้วยท่าทีเคร่งขรึมและน่าอึดอัดในสายตาของอลันเช่นเดิม เด็กหนุ่ม

รู้สึกคล้ายคนจมน�้า และไวน์เลิศรสที่รินให้อย่างไม่ขาดก็ไม่ช่วยอะไร

แม้แต่น้อย นอกจากท�าให้บทสนทนาวกกลับมาที่เรื่องของเขา

“เมื่อไหร่จะยกเมืองให้ลูกชายของเจ้าเสียทีล่ะอารอน หรือยังหา

ลูกสะใภ้ที่ถูกใจไม่ได้” 

“ต้องโทษความเรือ่งมากของลกูชายกระหม่อมมากกว่าพ่ะย่ะค่ะ” 

ลอร์ดอารอนหั่นพายเนื้อในจานเป็นชิ้นเล็กๆ โดยปรายตามองมาทาง

ลกูชายคนเลก็ ผูเ้อาแต่ส่ายหน้าปฏเิสธทกุคร้ังทีเ่ขาถามว่าพงึพอใจในเลดี้

ผู้นี้หรือไม่

“บางทีเจ้าน่าจะลองถามก่อนนะว่าลูกชายเห็นชอบด้วยรึเปล่า” 

กษัตริย์สูงวัยหยอก ซึ่งอลันอดไม่ได้จริงๆ ที่จะพยักหน้าเห็นด้วย แต่ดู

เหมอืนค�าว่าเหน็ชอบของเขากบัองค์ราชาจะไปกนัคนละทางอย่างสิน้เชงิ 

“ว่าแต่เจ้าชื่นชอบผู้หญิงเช่นไรล่ะ พ่อหนุ่มน้อย เป็นสาวน้อยอ่อนหวาน

อย่างเลดี้จูเลียดีหรือไม่”

“เกรงว่านางจะหมั้นหมายกับบุตรชายของลอร์ดบลูมไปแล้ว 

พ่ะย่ะค่ะ” อลันตอบยิ้มๆ ไปตามข้อเท็จจริง ไม่เสนอความเห็นอะไรเพิ่ม 

ด้วยหวังให้ราชาเปลี่ยนหัวข้อสนทนาสักที ทว่าดูเหมือนการจับคู่ให้คน

หนุ่มสาวจะเป็นความบันเทิงอย่างหนึ่งของคนสูงวัย

“เลดีบ้รแิอนล่ะ หวัอ่อนไปนดิ แต่ความร่าเรงิช่างเอาใจน่าจะท�าให้

เป็นภรรยาที่ดีได้”

“กระหม่อมชอบผู้หญิงฉลาดพ่ะย่ะค่ะ” เด็กหนุ่มตอบปฏิเสธทาง
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อ้อม ก่อนจะยกไวน์ขึ้นจิบ

“ถ้าเช่นนั้นแล้วเลดี้เซซิเลีย”

ได้ยินชื่อนี้เข้าไป ท่านลอร์ดน้อยถึงกับชะงัก

“นางงดงามมากพ่ะย่ะค่ะ แต่เกรงว่าจะก้าวร้าวไปหน่อย” ครั้งนี้

เด็กหนุ่มคันปาก อดไม่ไหวที่จะเหน็บแนมเจ้าของชื่อ เพราะการพบกัน

ครั้งล่าสุดนอกจากจะไม่น่าประทับใจแล้ว ยังไม่น่าจดจ�าเป็นอย่างยิ่ง 

ผู้หญิงอะไรไม่รู้ปากจัดชะมัด ไม่อยากมาดูตัวก็พูดกันดีๆ ก็ได้

เพราะเขาเองกไ็ม่อยากมาเช่นกนั แต่เลดีผู้ม้ผีมสดี�าขลบัคนนัน้กลบัพดูจา

จกิกดัเขาแทบทกุครัง้ทีม่โีอกาส อกีทัง้ใช้หางตามองเขาอย่างเหยยีดหยาม 

ไม่รู้ว่าเขาเผลอไปเหยียบเท้าเธอเอาตอนไหน ถึงได้ต้ังแง่เกลียดชังกัน

ตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอหน้าขนาดนี้

“อลัน” ลอร์ดอารอนดุความไม่เป็นสุภาพบุรุษของบุตรชาย ทว่า

เจ้าตวักลบัไม่แยแส เดก็หนุม่เอือ้มหยบิผลมะเดือ่ราดน�า้ผึง้มาใส่จาน แล้ว

กินอย่างไม่สนใจ

เรียกเสียงหัวเราะจากกษัตริย์สูงวัยได้ดีนักละ

“สรุปว่าเจ้าชอบผู้หญิงที่วางตัวดีสินะ ฉลาดแต่ก็ไม่โอ้อวด”

“ประมาณนั้นพ่ะย่ะค่ะ” เด็กหนุ่มตอบอย่างเป็นกลาง ไม่แสดง

ความคิดเห็นอะไรเพิ่มไปกว่าที่จ�าเป็น

“คุณสมบัติเช่นนี้ท�าให้ข้านึกมาได้คนหนึ่ง” พระเจ้ามัลคอล์มลูบ

คางอย่างครุน่คดิ “ฉลาดและช่างเจรจา แต่กรู้็จงัหวะว่าเมือ่ไหร่ควรเงยีบ 

เมื่อไหร่ควรเปิดปาก น่าจะอายุมากกว่าเจ้านิดหน่อยละมั้ง หน้าตาและ

กิริยางดงามใช้ได้ทีเดียว”

“ใครหรือพ่ะย่ะค่ะ” ลอร์ดอารอนถามแทนบุตรชาย

“คนนี้ท่าทางจะยากนะ อารอน” องค์ราชาโบกมือเป็นการปฏิเสธ 

ก่อนดวงตาสีเทาของพระองค์จะจับจ้องคนอายุน้อยท่ีสุดในโต๊ะอาหาร 

“เพราะนางเสียชีวิตจากการถูกบูชายัญให้มังกรเมื่อสี่ปีที่แล้วน่ะสิ”

อลันชะงัก เหลือบตาขึ้นสบตาขององค์เหนือหัวผู้แย้มยิ้ม ราวกับ
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ว่านี่คือความบันเทิงอย่างหนึ่ง

“หรือว่านางยังอยู่ดีกันล่ะ พ่อหนุ่มน้อย”

เขาอ้าปากจะโต้แย้ง พริบตากลบัถกูเซอร์เรแกนกดศรีษะแนบกบั

โต๊ะอย่างแรง จนใบหน้าชาวาบ มอืทัง้สองถกูจับไขว้หลงั ตดัทางหนอีย่าง

สมบูรณ์

“ฝ่าบาท นี่มันเรื่องอะไรกัน!!!” ลอร์ดอารอนร้อนรน เขาผุดลุก

จากที่นั่งโวยวายเสียงดัง

“ถามลูกชายเจ้าเองดีกว่าหรือไม่ อารอน” พระเจ้ามัลคอล์มกล่าว 

อย่างคลุมเครือ 

เอ็ดเวิร์ดเดินเข้ามาพร้อมกรงอีกาที่อลันได้รับมาจากมังกรด�า  

เจ้านกน้อยทีม่สีเีดยีวกนักบัสเีกลด็ของเจ้าของยงัคงยนืนิง่อย่างไม่อนาทร

ร้อนใจ กระทั่งตอนแบซท์ผู้พี่เปิดกรง แล้วหยิบหนึ่งในสองนกที่เหลืออยู่

มาส่งให้กษัตริย์สูงวัย มันก็ยังไม่ยอมขยับแม้แต่น้อย

ดวงตาสีเทาขององค์เหนือหัวจ้องนกน้อยในอุ้งมือ “สี่ปีก่อนข้าได้

รับรายงานว่า ระหว่างทางเด็กสาวผมสีทองค�าคนนั้นพยายามจะหนีโดย

ใช้กญุแจไขลอ็กโซ่ ต้องให้เดาหรอืไม่ว่ามนัมาจากใคร ในเมือ่ลกูชายของ

เจ้ามีท่าทีสนใจนางอย่างชัดเจนขนาดนั้นน่ะ อารอน”

“นัน่มนัเมือ่นานมาแล้ว!!!” อลนัแก้ตวัเสยีงดัง พยายามด้ินให้พ้นการ

เกาะกมุ แต่เซอร์เรแกนออกแรงกดเขามากขึน้ เพือ่ปรามการกระท�านั้น

ผู้เป็นบิดาเห็นโอกาส จึงรีบเสริม “เรื่องมันก็หลายปีมาแล้ว ถ้า

พระองค์จะมาด�าเนินความเอาป่านนี้...”

“นอกจากนั้นลูกชายเจ้ายังข้องแวะกับศาสตร์นอกรีต และปีศาจ

ร้ายอีกด้วย”

พระเจ้ามัลคอล์มหักคอเจ้านกกาอย่างเลือดเย็น บังเกิดเสียงดัง 

กร๊อบคล้ายกับบางอย่างแตก ทันทีที่องค์เหนือหัวคลายมือ เศษซากของ

วิหคส่งสารก็ร่วงลงบนจานของพระองค์ มันแตกร้าวเป็นส่วนๆ เผยเนื้อ

หินสีเทาเข้มภายใน
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เขาน่าจะเอะใจตั้งแต่แรกว่า ท�าไมพวกมันถึงได้ยืนนิ่งผิดวิสัยนก

ทั่วไปนัก มันก็เหมือนข้ารับใช้ตัวอื่นๆ ของมังกรที่ถือก�าเนิดขึ้นจากศิลา

และเคลือ่นไหวได้ด้วยมนตรา อกีาส่งสารเป็นแค่ก้อนหนิแปะขนนกเท่านัน้

เวทมนตร์ถือเป็นของต้องห้ามในดินแดนนี้ ถูกมองว่าเป็นเรื่องฝืน

ธรรมชาต ิผดิจารตีอย่างร้ายแรงทีส่ดุ โทษของผูท้ีถ่กูตดัสนิว่าเป็นแม่มด

มักจบลงด้วยการถูกเผาทั้งเป็น และอลันที่ครอบครองของนอกรีตอย่าง

วิหคศิลาคงต้องถูกสอบสวนอย่างหนักแน่ๆ

ลอร์ดอารอนหน้าซดีเผอืด ก่อนครางชือ่ลกูชายคนเลก็อย่างสิน้หวงั 

เมื่อหลักฐานมัดตัวแน่นหนาขนาดนี้ 

“นี่เจ้าท�าอะไรลงไป อลัน”

เดก็หนุ่มตวดัสายตามองพีช่ายผูเ้อาแต่ยนืเฉยๆ พลางมองเขาอย่าง

ผิดหวัง เขาต่างหากที่ต้องผิดหวัง ไอ้พี่ซื่อบื้อเอ๊ย! อลันสบถสาปแช่งใน

ใจอีกหลายค�า ก่อนจะเลื่อนสายตามองเซอร์เรแกน ดวงตาสีเทาไม่ต่าง

กับตาของกษัตริย์สูงวัยไม่แสดงอารมณ์ใดๆ แม้แต่น้อย แต่เขารู้...ไม่สิ 

แน่ใจเลยด้วยซ�้าว่า นี่เป็นฝีมืออีกฝ่าย เซอร์เรแกนท�าไปเพื่อปิดปากเขา 

ไม่ให้คาบเอาความจริงกลับไปเตือนบัลธาซาร์

แต่มาลงมือตอนนี้ก็ออกจะช้าไปหน่อยนะ

“สายไปแล้ว” เด็กหนุ่มเยาะหยัน “อีกาถูกส่งออกไปแล้ว ทางนั้น

รู้เรื่องหมดแล้ว และแผนของเจ้าจะไม่มีวันส�าเร็จ”

เดก็หนุม่เหน็ทางหางตาว่า ทัง้พีช่ายและบดิาขมวดคิว้ ทว่าอลนัไม่

สนใจ ไม่คิดอธิบายอะไรมากไปกว่านี้ ด้วยรู้ดีว่าคงไม่มีใครฟังแน่ๆ เรื่อง

ราวจากฝ่ังเขามนัทัง้บ้าและเหลอืเชือ่จนเกนิไป ท่านลอร์ดน้อยถกูกระชาก

ขึน้มาจากโต๊ะ ก่อนถกูส่งต่อให้ทหารชัน้เลวสองคน ทีเ่ดนิเข้ามาพร้อมโซ่

ตรวน เขาถูกล่ามอย่างแน่นหนาไม่ต่างกับนักโทษ

“แล้วเราจะได้เห็นกัน”

นั่นเป็นประโยคแรกและประโยคเดียวที่อลันได้ยินจากปากของ

อศัวนิอนัดบัหนึง่แห่งแผ่นดนิ เขาถกูรุนหลงัให้เดนิออกไปจากห้อง ได้ยนิ
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เสียงของกษัตริย์สูงวัยดังมาแว่วๆ

“น�าไปขังไว้ที่หอคอย หลังจากนี้ข้าจะไปสอบสวนด้วยตนเอง”

บัลธาซาร์นั่งอยู่หน้าโลงศพสีด�ามานานแค่ไหนแล้วก็ไม่อาจรู้ได้ 

รอบด้านมังกรหนุ่มสว่างไสวด้วยแสงจากคบเพลิงท่ีทอดกระทบเหรียญ

ทองค�าเกินคณานับ ความมั่งคั่งเบื้องหลังบานประตูที่ผู้คนทั้งหลายได้แต่

เฝ้าฝันถึงไม่มีคุณค่าใดต่อเขาแม้แต่น้อย เมื่อเทียบกับสิ่งท่ีอยู่ภายใน 

กล่องไม้ธรรมดาๆ กล่องนั้น

เขาไม่รู้ว่ามันคือสิ่งใด ไม่เคยคิดสงสัย ไม่เคยคิดเปิดดู ตลอดมา

เขารูแ้ค่เพยีงต้องเกบ็รกัษามนัไว้ยิง่ชพี อย่าให้ใครได้ไปครอบครอง นอก

เสียจากลูกชายของนายท่านจะหวนมา บัดนี้ช่วงเวลาท่ีว่าก็ใกล้จะมาถึง

แล้ว เมื่อดูจากอากาศที่เริ่มอุ่นขึ้นเป็นล�าดับ หิมะท้ังหมดคงหายไปใน 

ไม่ช้า ฤดูใบไม้ผลิจะมาเยือนเช่นเดียวกับพ่อมดแห่งการล่มสลายและ 

ราชาผู้เป็นหุ่นเชิดของแผนการ

ถ้าข่าวที่อลันส่งมาให้ถูกต้อง ความตายก็ใกล้จะมาหาเขาแล้ว

‘ฉันเคยเจอเขำครั้งหนึ่งตอนมำถึงที่นี่แรกๆ ท่ำทำงเงียบๆ ไม่พูด

ไม่จำ เอำแต่ยืนอยู่ข้ำงหลังพระเจ้ำมัลคอล์มตลอด พระองค์ตรัสว่ำเขำ

เป็นคนเดยีวทีร่อดมำได้หลงัจำกเผชญิหน้ำกบัคณุ เขำมแีผลไฟลวกทัว่ตวั 

แล้วยังมีแผลเป็นเป็นรอยกรงเล็บที่หลังด้วย’

แพทริเซียอธิบายถึงเซอร์เรแกนให้ฟังเช่นนั้น 

ความทรงจ�าเกี่ยวกับคนที่ต่อสู ้กับเขาเมื่อสิบกว่าปีท่ีแล้วช่าง 

รางเลือนยิ่งนัก บัลธาซาร์จ�าหน้าตาของอัศวินผู้นั้นไม่ได้ เหมือนที่จดจ�า

ผู้บุกรุกคนอื่นไม่ได้ ส�าหรับเขา มนุษย์ก็เหมือนๆ กันไปหมด ต่างไปบ้าง

ตรงชุดและอาวุธ แต่ความโลภความเกลียดชังล้วนงอกเงยได้อย่าง

ง่ายดายไม่ต่างกัน

หน้าที่ของเขาชัดเจน แต่ที่ไม่รู้คือต้องท�าไปถึงเมื่อไร

‘จงรอลูกชำยข้ำ รอคอยอยู่ ณ ที่แห่งนี้ จนกว่ำค�ำสำปจักเสื่อม
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สลำย’

ค�าพูดของนายท่านดังก้องในหัว พร้อมกับภาพของร่างในชุดคลุม

สีมอซอที่นอนหายใจรวยรินอยู่ข้างๆ โลงศพสีด�า ร่างนั้นกระซิบแผ่วเบา

อีกสองสามค�า ก่อนสิ้นใจและสลายไปเป็นเพียงขี้เถ้า บัลธาซาร์จดจ�าได้

ดีถึงรอยยิ้มอันแสนอ่อนล้ากับแววตาที่มองมาอย่างขอโทษ ซึ่งชักน�าให้

เขาสงสัยยิ่งนักว่า ค�าสาปที่ว่าคืออะไรกัน

ค�าสาปที่นายท่านใช้สาปลูกชายของตนอย่างนั้นหรือ ค�าสาปที่

ท�าให้พ่อมดแห่งการล่มสลายไร้พลงัแก้แค้น จนต้องเฝ้ารอถงึห้าร้อยปีเพือ่

ช่วงชิงมันกลับไป ค�าสาปที่ท�าให้เขาถือก�าเนิดขึ้นตามมาเพื่อปกป้องพลัง

ที่ว่า 

ถ้าเช่นนั้นแล้ว ท�าไมต้องรอจนกว่าค�าสาปจะสลายไปด้วย

แบบน้ันไม่ได้แปลว่า พ่อมดตนนัน้จะได้พลงัคนืไป และทัง้ดนิแดน

จะต้องถงึแก่การผพุงัเพราะความบ้าคลัง่หรอกหรอื หรอืว่ามนัจะเป็นเพยีง

ค�าเปรียบเปรย ความหมายที่แท้จริงคือ ให้รอจนกว่าลูกชายของท่านจะ

ส�านึกได้อย่างที่แมรี่แอนน์กล่าวไว้

ถ้าเชือ่ตามทีเ่ขาเคยยดึถอื ทนัททีีพ่่อมดผูน้ัน้ปรากฏตวั เขากต้็อง

ค้อมศีรษะหลีกทางให้ แต่ถ้าเป็นตามที่แมรี่แอนน์ว่า เขาต้องสู้จนตัวตาย

เพื่อไม่ให้สิ่งที่เฝ้าปกปักรักษาถูกแย่งชิงไป

ไม่ว่าจะเป็นแบบไหน สุดท้ายแล้วเขาก็ต้องสลายไปอยู่ดี

หมดหน้าที่ สิ้นพันธะ ไม่เหลือเหตุผลใดๆ ให้มีตัวตน

บัลธาซาร์เพิ่งจะตระหนักได้ว่าตนเองกราดเกร้ียวมากเพียงไหนก็

ในวันนี้ วันที่ความตายจดเคียวที่ล�าคอ ต้องทรมาน ต้องว้าเหว่ เฝ้ารอ

ตลอดหลายร้อยปีอย่างสูญเปล่า ติดอยู่ระหว่างความแค้นกับความเห็น

แก่ตวัของนายท่านกบัลกูชาย ถกูผลกัดนัให้รบัภาระแห่งการรอคอย เพยีง

เพราะนายท่านไม่อาจทนเห็นลูกชายที่รักยิ่งกลายเป็นคนบ้าได้

ร่างกายในรปูลกัษณ์คร่ึงมนษุย์คร่ึงมงักรลกุเดนิไปหยดุอยูข้่างโลง 

มังกรหนุ่มปัดฝาโลงศพอันหนักอึ้งทิ้งไปได้อย่างง่ายดาย ด้วยพละก�าลัง
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มหาศาล เกิดเสียงดังกังวานก้องเมื่อมันร่วงหล่นลงพื้น ภายในมีเพียง

กล่องไม้สลักลายมังกรโผบินวางอยู่เท่านั้น

ดวงตาสีสนิมเหล็กของบัลธาซาร์ดูว่างเปล่า เมื่อเขาเอ้ือมมือไป

หากล่องใบนัน้ ขณะนกึเพยีงว่า ถ้าไม่มมีนั...ขอแค่ไม่มสีิง่นี ้บางทโีซ่ตรวน

ที่พันธนาการเขาไว้ก็อาจจะหายไป แค่มันหายไป เขาก็จะเป็นอิสระ ขอ

แค่มันหายไปเท่านั้น...

บลัธาซาร์เกอืบจะหยบิสมบตัทิีค่วรต้องเฝ้าพทิกัษ์ขึน้มาท�าลายเสยี

แล้ว ถ้าไม่ใช่เพราะชายเสื้อของเขาถูกกระตุกดึงอย่างแรงหลายๆ คร้ัง 

ราวกับมีคนจะเรียกสติเขา

มังกรหนุ่มหันมอง และพบการ์กอยล์ตัวหนึ่ง มันมองเขาอย่าง

อ้อนวอนด้วยสีหน้าเสียใจอย่างล้นเหลือ จนบัลธาซาร์รู้สึกผิดในสิ่งที่คิด

จะท�าไปอย่างง่ายดาย 

การ์กอยล์ขยบัมอืไม้ไปมาในอากาศ แสดงค�าขอโทษทีเ่ขาไม่เข้าใจ

ความหมายว่า ขอโทษท�าไม

บัลธาซาร์ทรุดตัวกับพื้นโดยเอนหลังพิงโลงศพสีด�าไว้ สัมผัสเย็น

เฉียบของมันลามซ่านทั่วหลังแม้เขาจะสวมเสื้ออยู่ อารมณ์คุกรุ่นและ

สบัสนในตวัเขามอดดบัลงอย่างช้าๆ การ์กอยล์ตวันัน้หยดุเคลือ่นไหวแล้ว 

มันยืนนิ่งและจ้องหน้าเขา มังกรหนุ่มหลีกหนีสีหน้าอันแสนโศกเศร้าของ

ข้ารับใช้ โดยซบหน้ากับฝ่ามือ

“ข้าแค่ไม่อยากตาย” เขาสารภาพถงึสิง่ทีก่ดักนิหวัใจเขาในขณะนี้ 

ถ้าเพียงมังกรหนุ่มเงยหน้า ก็จะเห็นการกระท�าอันน่าประหลาดของ 

การ์กอยล์ตัวนั้น มันยื่นมือมา ตั้งใจจะแตะศีรษะเพื่อปลอบประโลม แต่

เมื่อห่างไม่ถึงคืบ มันกลับชะงัก นิ่งมองมือตนเองอย่างลังเล ก่อนเก็บมือ

กลับที่เดิม มองอย่างเห็นใจและขอโทษอยู่อย่างนั้น 

“ไม่อยากหายไปทัง้ๆ แบบนี”้ มงักรหนุม่พร�า่พดูอยูเ่ช่นนัน้ ราวกบั

หวังให้ถ้อยค�าของตนล่องลอยไปถึงผู้สร้าง ซึ่งสิ้นลมไปเนิ่นนานแล้ว

บลัธาซาร์ก�ากรงเลบ็แน่น จนเกอืบจะเรียกเลอืดตนให้ซมึได้ เกลด็
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มังกรเริ่มปรากฏมากขึ้นเรื่อยๆ พร้อมกับรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของ

ร่างกาย กระดูกของเขาขยับเคลื่อนขยายราวกับจัดเรียงตัวใหม่ เขาผุด

ลุกยืนโดยมีปีกบนแผ่นหลังที่เหยียดกว้างและขยายขนาด เสียงค�าราม 

กู่ก้องลอดผ่านคมเขี้ยวที่งอกยาว รูปร่างและใบหน้าเริ่มแปรเปลี่ยน 

ช่างน่าแปลกที่สัญชาตญาณเอาตัวรอดท�าให้เราแข็งแกร่งขึ้นได้

อย่างง่ายดายขนาดนี้

ความคิดอนัแสนเรยีบง่ายว่า ‘ไม่อยากตาย’ ท�าให้คนืกลบัร่างมงักร

ได้อีกครั้ง

อาจไม่ใช่สัตว์ร้ายขนาดมหึมาดังเก่าก่อน เป็นเพียงร่างกายขนาด

เท่าม้าตัวเต็มวัย แต่เขารู้สึกได้ถึงความแตกต่างทั้งในแง่พละก�าลังและ

ความทนทาน ร่างกายนี้แข็งแกร่งกว่าเขาที่เป็นมนุษย์และร่างลูกมังกรที่

เคยเป็นยามฝนโปรยมากนัก

บลัธาซาร์หนัมาค้อมศรีษะให้โลงศพ ใช้มนัเป็นตวัแทนของผูส้ร้าง

ซึ่งล่วงลับ

“อภัยให้ข้าด้วย แต่หากทางเดียวที่จะอยู่รอดต่อไปได้คือ ต้องฆ่า

ลูกชายของท่าน ข้าก็จะท�าเช่นนั้น”

เขาอาจถอืก�าเนดิจากเวทมนตร์ของนายท่าน แต่ห้าร้อยปีกย็าวนาน

เหลือเกิน และมันน่าจะเพียงพอส�าหรับทดแทนบุญคุณนั้นแล้ว หลังจาก

นี้เขาจะลิขิตชีวิตตัวเองและตัวตนของเขาเสียที เขาต้องตะเกียกตะกาย

อยู่รอดต่อไปให้ได้ แม้ว่าจะถูกก�าหนดมาให้สูญสลายในท้ายที่สุดก็ตาม

เพื่อที่จะได้ก้าวเดินต่อไป โดยมีแพทริเซียเคียงข้าง เขาจะไม่ยอม

มาตายอยู่ที่นี่เด็ดขาด

มังกรด�ากางปีกกว้างแล้วโผบินสู่เบื้องบน 

ทว่าการ์กอยล์ยังยืนอยู่ตรงนั้น ใบหูลู่ลงพร้อมห่อไหล่อย่างแสน

เศร้าใจกับค�าพูดที่ได้ยิน เพราะจริงๆ แล้วพ่อมดเมอร์ลินต่างหากที่ควร

จะเป็นฝ่ายขอโทษ คนคนนั้นต่างหากที่ควรต้องรับผิดชอบต่อทุกอย่างท่ี

เกิดขึ้นใต้เงามืดของปราสาทหลังนี้



FoxxTrot   51

แพทริเซียยืนขยับตัวอย่างแสนกังวลใจอยู่กลางโถงดูดาว ในมือ

ข้างหนึง่มตี�าราเวทเก่าแก่ ส่วนอกีมอืเป็นปึกกระดาษทีเ่ธอเขยีนข้อความ

ที่ถอดได้ และสิ่งนั้นสร้างความกังวลแก่เธออย่างมาก จนต้องมุ่งตรงมา

หาบัลธาซาร์ที่นี่ 

ทว่าเขากลบัไม่อยู ่การ์กอยล์ทีอ่ยู่ใกล้ๆ ส่งท่าทางมาให้ว่า เจ้านาย

ของพวกมันอยู่ในห้องเก็บสมบัติ แพทริเซียจึงไม่มีทางเลือกนอกจาก 

เฝ้ารออย่างกระวนกระวาย อกีหลายชัว่โมงต่อมากบ็งัเกดิเสยีงครดืคราด 

เมื่อบานประตูหินขนาดมหึมาเปิดออก

เด็กสาวผมทองรีบวิ่งไปยังปากทางเข้าทันที “บัลธาซาร์ คุณลง

ไป...”

ถ้อยค�าพดูของเธอชะงกัไป เมือ่เหน็ว่าอกีฝ่ายกลบักลายเป็นมงักร

เช่นเดมิแล้ว บลัธาซาร์กระพอืปีกบนิ แล้วขยบัตวัมาเบือ้งหน้า ก่อนหย่อน

เท้าลงบนพื้น วินาทีนั้นเองที่ทั้งร่างคืนกลับไปเป็นมนุษย์เต็มตัวอีกคร้ัง

อย่างน่าอัศจรรย์ แพทริเซียถึงกับอ้าปากค้างในสิ่งที่เห็น ลืมสิ้นว่าตั้งใจ

มาหาเขาด้วยเรื่องใด

“คุณ...คุณ...”

“ข้าควบคมุมนัได้แล้ว” ค�าพดูมาพร้อมรอยยิม้เอน็ดใูนท่าทางของ

เด็กสาว บัลธาซาร์ดึงแขนเธอให้พ้นจากบริเวณนั้น เมื่อบานประตู 

ขนาดมหึมาปิดตวัลง ก่อนจะอธบิายเพิม่เตมิ “ถงึจะกลบัร่างเดมิจรงิๆ ไม่ได้ 

แต่อย่างน้อยร่างที่เป็นมังกรก็แข็งแกร่งกว่าร่างมนุษย์ในขณะนี้ คงพอ

เบาใจได้บางส่วน หากต้องสู้กับลูกชายของนายท่านจริงๆ”

พอได้ยินประโยคนั้น แพทริเซียจึงนึกได้ว่ามาที่นี่เพราะเหตุใด

“พูดถึง ‘ร่างเดิมจริงๆ’ ของคุณ....” เธอพลิกเปิดต�าราเวทด้วย

ท่าทางทุลักทุเลเล็กน้อย เมื่อต้องหอบกระดาษอีกปึกไว้ในอ้อมแขน “ฉัน

เจอคาถาบทหนึง่เกีย่วกบัการสร้างสตัว์ร้าย หรอืสตัว์ในต�านานขึน้มาจาก

เวทมนตร์”

“เจ้าหมายถึงวิธีที่นายท่านใช้สร้างข้ามาน่ะหรือ” บัลธาซาร์ถาม 



52   The Dragon’s Heart  ผลึกใจมังกร  เล่ม 2 (จบ)

พลางรบัหนงัสอืมาถอืไว้ เมือ่แพทรเิซยีเปิดหน้าทีว่่าพบแล้ว ดวงตาสสีนมิ

เหลก็ของเขามองหน้ากระดาษ สิง่แรกทีส่ะดดุตาคอื ภาพวาดของไคมร่ีา 

สัตว์ประหลาดที่มีหัวเป็นสิงโต ขาเป็นแพะ และหางเป็นงู 

“ถกูและผดิ” เดก็สาวตอบอย่างน่าสบัสน “ดเูหมอืนการสร้างสตัว์

ประหลาดขึ้นมาจากความว่างเปล่าจะเป็นเรื่องเปลืองพลังงานกว่าที่คิด 

แล้วก็ยุ่งยากมากด้วย เมอร์ลินก็เลยเขียนหมายเหตุไว้ว่า...”

แพทริเซียใช้เวลาอีกพักหนึ่ง กว่าจะควานหากระดาษที่คัดลอก

ข้อความพบ “ใช้สัตว์ธรรมดาที่มีรูปลักษณ์ใกล้เคียงกับสัตว์ประหลาด 

ที่ต้องการแล้วร่ายคาถาใส่ จะได้ผลลัพธ์ที่เสถียรและทรงพลังมากกว่า”

“แปลว่าเจ้าพบแล้วหรอื ว่าข้ามต้ีนแบบมาจากตวัอะไร” บลัธาซาร์

ถามยิ้มๆ เกือบจะหลุดค�าหยอกเย้าแล้วว่า หวังว่ามันคงไม่ใช่กิ้งก่า ถ้า

ไม่ใช่เพราะเห็นสีหน้าเคร่งเครียดของเด็กสาว

“ที่จริงแล้วเมอร์ลินยังเขียนต่ออีกว่า สัตว์ประหลาดที่ได้ออกมา

จะมีนิสัยเหมือนสัตว์ตัวต้นแบบมากกว่าจะมีนิสัยในแบบที่มันควรจะเป็น 

เมอร์ลนิเขยีนบนัทกึตอนพยายามสร้างไคมร่ีาว่า เขาใช้กวางดาวเป็นสตัว์

ตัง้ต้น ผลคอืมันกนิแต่พชื แถมยงัไม่ดรุ้ายสกันดิ ครัง้ต่อมาเขาเลยใช้อกีา

ที่ปีกหักตั้งแต่เกิดมาเป็นตัวตั้งต้นสร้างฟีนิกซ์ ผลคือมันไม่ยอมบิน แม้ว่า

จะมีปีกให้บินได้แล้วก็ตาม มันเหมือนกับว่าเวทมนตร์บทนี้เปลี่ยนได้แค ่

รูปลักษณ์ข้างนอก ไม่ก็เสริมพละก�าลังเข้าไปเท่านั้น แต่แก่นแท้ข้างใน

ยังเป็นเหมือนเดิม และฉันคิดว่า...”

แพทริเซียเม้มปาก ชั่งใจว่าควรพูดข้อสันนิษฐานดีหรือไม่ 

บัลธาซาร์ถามขึ้นอย่างร้อนรน “เจ้าคิดว่าอะไรแพทริเซีย”

“ฉันว่า...” เธอกลืนน�้าลายเหนียวหนืด เงยหน้าสบตาเขา “ฉันคิด

ว่าคุณเป็นมนุษย์มาก่อนค่ะ บัลธาซาร์ ก่อนจะถูกเมอร์ลินสาปให้กลาย

เป็นมังกร”


