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คูสิท

บรู๋!
เสียงหอนของสุนัขที่น่าจะตัวใหญ่มากดังขึ้น ท�ำให้เจย์ขมวดคิ้ว
ครุ่นคิด ก่อนจะเดินไปยืนชิดกระจกอย่างสนใจ แล้วเสียงหอนนั้นก็เงียบ
ไป ทุกอย่างเงียบสงัดแต่มาสเตอร์เกลดาก็ไม่กลับมา นั่นท�ำให้เจย์เริ่ม
กังวล
“หรือมีใครบาดเจ็บ”
‘คูสิทน่าจะตามกลิน่ ผูบ้ กุ รุกไปมากกว่า มันมักจะส่งเสียงหอนเพือ่
แจ้งเตือน จากนั้นก็กลบร่องรอยเพื่อพรางตัวเข้าก�ำจัดผู้บุกรุก’ กิดิมเอ่ย
พร้อมกับปรากฏตัวอยู่บนไหล่ของเจย์
“คูสิท?”
‘สุนัขปีศาจของ มูซอล วอร์เดซ ไง มันลาดตระเวนอยู่รอบร้าน
ทุกคืน’
เจย์พยักหน้า และคิดว่ายืนดูต่อไปก็คงไม่เห็นอะไร ชายหนุ่มจึง
เดินกลับไปที่แผงกิมอรีสโตนเพื่อท�ำการบ้านรอมาสเตอร์ แต่ขณะที่จะ
ทรุดตัวลงนั่ง เขาก็สัมผัสได้ถึงกระแสความหวาดกลัวของโซอี้
ครืด!
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เก้าอี้ที่เจย์จะหย่อนก้นลงถูกดันให้พ้นทางจนเกิดเสียงครืด เจย์
หมุนตัวมองไปยังบ้านของโซอี้ แล้วหลับตาลงเพื่อเรียกคู่หูสาวให้มาหา
ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น แค่ได้เห็นว่าเพื่อนยังปลอดภัยดี ก็คุ้มค่าแล้ว
“ท�ำไมไม่มา” เจย์พมึ พ�ำกับผลลัพธ์ที่ไม่เป็นอย่างตัง้ ใจ ขณะหัวใจ
ของเขาซึง่ มักจะเต้นในจังหวะเนิบช้าก็เริม่ เต้นเร็วขึน้ อย่างตืน่ ตัว แล้วก่อน
เจย์จะนึกได้ว่า มาสเตอร์เกลดาสั่งไม่ ให้เขาออกจากเรือนกระจกนี้
ชายหนุ่มก็หายตัวไปโผล่ที่ห้องนอนของโซอี้ พอกวาดตามองแล้วไม่พบ
ร่างของเพื่อนสาวอยู่ในห้องนอน เจย์ก็หายตัวอีกครั้ง และมาปรากฏตัว
ในห้องรับแขกชั้นล่าง เขายืนอยู่ด้านหลังโซอี้ซึ่งยืนตัวแข็งทื่อ ตรงหน้า
เธอคือเจ้าลิงบาบูนตัวใหญ่ยักษ์ที่ก�ำลังแสยะยิ้ม แล้วมันก็พูดด้วยเสียง
แหบสยองว่า
“Trick or Treat!”
เจย์เห็นมือหนาของกูสพุง่ มาเกือบจะจับตัวโซอีอ้ ยูแ่ ล้ว แต่หญิงสาว
ยังคงยืนนิง่ ชายหนุม่ จึงเคลือ่ นตัวเข้าไปดึงโซอีห้ ลบจนพ้น ขณะเดียวกัน
กิดิมซึ่งอยู่บนไหล่เจย์ก็เตะมือของกูสที่พุ่งตัวเข้ามาให้เบี่ยงไปอีกทาง
‘พายัยหนูนั่นไปที่ร้าน’ กิดิมสั่ง
เจย์ทำ� ตามสัง่ โดยฉับพลัน และทันทีทเี่ จย์กบั โซอีม้ าโผล่ทดี่ า้ นหลัง
เคาน์เตอร์ในห้องน�้ำชั้นสอง ทั้งสองก็รีบวิ่งออกมา
“รุน่ พีเ่ วฟครับ...” เจย์รอ้ งเรียก แต่พดู ยังไม่ทนั จะจบประโยค เสียง
ระเบิดก็ดังสนั่น
ตู้ม!
เจย์หันไปมองต้นเสียงและต้องอ้าปากค้างกับลูกไฟที่พุ่งออกจาก
บ้านโซอี้
“ใจเย็นๆ” เสียงของรุ่นพี่เวฟดังขึ้น เธอยื่นมือมารั้งหัวไหล่เจย์ที่
ท�ำท่าจะพุ่งตัวกลับไปช่วยกิดิมในบ้านของโซอี้
“กิดิมครับ กิดิมสู้อยู่กับกูส…” เจย์พยายามจะเล่าเหตุการณ์ แต่
การตอบสนองทีเ่ ชือ่ งช้าเป็นทุนเดิมของเขาท�ำให้เขาพูดสิง่ ทีค่ ดิ ได้ไม่หมด
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เวฟพยักหน้า
“คงไม่ใช่แค่กิดิมหรอก” เวฟตอบเสียงเรียบจนเจย์หันไปมอง แต่
ก่อนเจย์จะแย้ง ความจริงบางอย่างก็ตรงเข้ากระแทกหน้าเจย์อย่างจัง
นี่คือช่วงเวลาที่ร้านน�้ำชาวิทาเรียมีคนแน่นขนัดที่สุด ในเวลานี้จุด
ที่นั่งรอคิวต้องมีคนจ�ำนวนมากนั่งรออยู่ รุ่นพี่เวฟไม่มีเวลาว่างมากขนาด
มายืนดูการต่อสู้อยู่กับเขาได้อย่างนี้แน่ แล้วเสียงของกิดิมที่ดังเข้ามา
ในสมองเจย์ ก็ ท� ำให้ สั ญ ญาณเตื อ นภั ย ทั้ ง หมดในตั ว ชายหนุ ่ ม ดั ง ขึ้ น
พร้อมกันอย่างพร้อมเพรียง
‘เจ้าอยู่ไหน’
‘ที่ไหน...สักแห่ง’
ค�ำตอบของเจย์ดงั ขึน้ พร้อมกับทีส่ ภาพแวดล้อมรอบตัวเปลีย่ นไป
จากเดิมเขายืนรออยูห่ น้าร้านน�ำ้ ชาวิทาเรียก็กลายมาอยูห่ อ้ งพักขนาดใหญ่
โซอีซ้ งึ่ ควรจะนัง่ อยูห่ น้าห้องน�ำ้ หญิงกลับเอนซบอยูก่ บั เตียง ส่วนรุน่ พีเ่ วฟ
ที่เขาคุยด้วยเมื่อกี้กลับกลายเป็นชายอีกคน ซึ่งครั้งสุดท้ายที่เจอกัน พวก
เขาจบเรื่องได้ไม่สวยนัก
‘ครูซ ซิมป์สัน’
มุมปากของครูซยกขึ้นเล็กน้อยแล้วเอ่ยว่า “สบายดี ไหม เจย์
สก็อต”
“เอ่อ ครับ” เจย์ได้ยนิ ตัวเองตอบไปอย่างนัน้ ต้องขอบคุณปฏิกริ ยิ า
ทางสีหน้าของเขาทีต่ อบสนองต่ออารมณ์ได้ชา้ กว่าทีค่ วรจะเป็น ท�ำให้เขา
มีเวลาไตร่ตรองว่า เขาควรจัดการกับสถานการณ์ในตอนนี้อย่างไร
‘ตกลงอยู่ที่ไหน’ น�้ำเสียงกิดิมร้อนรนขึ้น แต่เจย์ไม่รู้จะให้ค�ำตอบ
แก่เอเทมมูของเขาอย่างไร สิ่งที่เขารู้ในตอนนี้มีเพียงอย่างเดียวคือ มัน
เป็นห้องพักหรู แต่อยู่ที่ไหนไม่รู้
“ฝากบอกเอเทมมูของคุณด้วยว่า อย่าพยายามตามหาคุณจะดีกว่า
พวกเขายังไม่พร้อมจะฝ่าอาณาเขตของปีศาจ” ครูซเอ่ยเสียงเนิบ พลาง
เดินไปทรุดตัวลงนั่งที่ชุดรับแขก แล้วผายมือเชิญเจย์ “นั่งสิ ถึงคุณจะ
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ท�ำงานในร้านน�้ำชาก็คงไม่เบื่อดื่มชาหรอก ใช่ไหม”
เจย์เหลือบมองโซอี้ที่ยังสลบแวบหนึ่ง แล้วตัดสินใจค่อยๆ สืบเท้า
เข้าไป เพราะกลัวว่ารอบตัวเขาอาจมีกับดัก
‘เป็นห้องจริงๆ ด้วย นึกว่าพอเดินแล้วพื้นจะยวบหายไปเสียอีก’
ครูซมองท่าทางเดินอย่างระวังตัวของเจย์แบบนัน้ จึงพูดว่า “ไม่ตอ้ ง
ห่วงว่าจะมีกับดักอะไรหรอก ผมก็แค่อยากคุยกับคุณเท่านั้น”
เจย์กะพริบตา พลางกลัน้ ใจเดินไปจนถึงโซฟารับแขกทีอ่ ยูต่ รงข้าม
ครูซ
“อยากคุยอะไรกับผมเหรอครับ แล้ว...ท�ำไมต้องแกล้งโซอี้อย่าง
นัน้ ” ชายหนุม่ ถาม พลางเหลือบมองโซอีเ้ ล็กน้อยอย่างเป็นห่วง แต่คนถูก
ถามกลับตอบด้วยน�้ำเสียงปกติว่า
“กูสก็แค่อยากจะขอขนมตามประสา มันชอบโซอี้นะ”
“แล้วเสียงระเบิดนั่น...ของจริงเหรอครับ”
ครูซยกมือขึน้ ข้างตัว แล้วอากาศเหนือฝ่ามือเขาก็ปรากฏภาพบ้าน
ของโซอี้ที่ยังปกติดี แตกต่างตรงที่หน้าบ้านของเธอมีทั้งมาสเตอร์เกลดา
และมาสเตอร์เมจยืนคุยกับมาสเตอร์ฮัลฟี่
“รู้ไหม บาร์เรียร์คุ้มกันของร้านน�้ำชาวิทาเรียถือเป็นบาร์เรียร์ที่
แข็งแกร่งมากบาร์เรียร์หนึง่ มันเทียบเท่ารัฐสภาของโคมาเลีย หรือบางที
อาจจะแข็งแกร่งกว่าด้วยซ�้ำ”
“แต่คุณก็ทะลุเข้าไปได้” เจย์ถามพลางทรุดตัวลงนั่ง อย่างไรคน
ตรงหน้าก็อายุมากกว่าเขา เห็นโซอี้ว่า ครูซน่าจะอายุร้อยกว่าปีแล้ว ยืน
คุยด้วยก็คงเสียมารยาทไปหน่อย
ครูซวางถ้วยน�้ำชาลง พลางตอบว่า “ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และ
ข้อจ�ำกัด จริงๆ ผมได้แผนการนี้มาจากครั้งก่อนนะ...”
เจย์ยังคงมองคนพูดนิ่งๆ โดยไม่ตอบอะไร เขาอยากรู้ว่าอีกฝ่าย
ต้องการอะไรจากเขา หากต้องการจับเขาจริง ไม่นา่ จะชวนดืม่ น�ำ้ ชาอย่าง
นี้
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“...ขอบคุณที่ช่วยดูแลโซอี้อย่างดี”
“เธอเป็นเพื่อน”
“เพียงคนเดียวของคุณ” ครูซเอ่ยต่อ เจย์ชะงักไปนิดหนึ่ง ก่อนจะ
พูดแก้ความเข้าใจผิดว่า
“ตอนนี้ไม่คนเดียวแล้วครับ”
“หึๆ คุณนี่ตลกดีนะ”
คนถูกชมเลยยกมือเกาคอ บางทีเจย์ก็คิดว่า คนที่มีสายเลือด
ซิมป์สนั เนีย่ น่าจะเป็นคนประหลาดหน่อยๆ อย่างโซอีท้ ยี่ ดึ ติดกับร้านน�ำ้ ชา
วิทาเรียมาก ส่วนคุณตาของโซอี้แม้จะไม่ชอบให้เธอยุ่งกับเวทมนตร์ แต่
ก็ดูจะชอบที่โซอี้ได้ท�ำงานในร้านนี้ แล้วยังพี่ชายคนโตของโซอี้คนนี้อีก
‘เราไม่ได้พูดอะไรที่มันน่าตลกสักหน่อย’
“เอ่อ...” เจย์กำ� ลังจะเอ่ยเข้าประเด็น แต่อยูๆ่ พืน้ ก็เริม่ สัน่ สะเทือน
“เกิดอะไรขึ้นครับ”
แววตาของครูซเปล่งประกายวาบขึ้น แต่เขายังพูดด้วยน�้ำเสียง
เนิบช้าต่อ “คุณไม่อยากรู้เหรอว่า พวกเขาต้องการคุณท�ำไม”
“ครับ?”
“ฮอปกินส์น่ะ ท�ำไมพวกเขาถึงต้องการคุณถึงขั้นส่งคนตามล่า
ขนาดนี้”
เจย์ส่ายหน้า “ไม่รู้ครับ”
‘อยากจะบอกว่าพวกเขาคงต้องการหยดน�้ำแห่งกัลดราบกละมั้ง
แต่ถงึ เราพูดไป เขาก็อาจจะคิดว่าเรามีมนั อยูอ่ กี ’ เจย์คดิ ใคร่ครวญเงียบๆ
“เชื่อเถอะว่าไม่ใช่หยดน�้ำแห่งกัลดราบกแน่นอน”
ค�ำพูดของครูซทีเ่ หมือนกับอ่านใจของเจย์ได้นนั้ ท�ำให้เจย์เริม่ ระแวง
อีกฝ่าย แต่ครูซก็ยงั พูดต่อ แม้เพดานห้องจะเริม่ ร้าว เจย์อยากจะลุกไปหา
โซอี้ แต่เมื่อเหลือบตาไปมองก็ไม่เห็นร่างของโซอี้แล้ว
“คงมีแต่คนบ้าเท่านัน้ ทีส่ ง่ คนมาตามล่าพ่อมดทีค่ รอบครองหยดน�้ำ
นั้น ดังนั้น การที่พวกเขาตามล่าคุณมันต้องมาจากสาเหตุอื่น”
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เจย์ไม่สนใจว่าอีกฝ่ายจะพูดอะไร เขาลุกขึ้นแล้วถามว่า “โซอี้อยู่
ที่ไหนครับ”
ครูซเงยหน้าขึน้ สบตาเจย์พลางถามว่า “มาท�ำข้อตกลงกันไหม เจย์
สก็อต”
“โซอี้อยู่ไหนครับ” เจย์ถามย�้ำด้วยน�้ำเสียงจริงจัง โดยไม่หวั่นไหว
กับสภาพห้องซึ่งพังทลายลงมา
“ถ้าท�ำข้อตกลงกับผม ผมรับรองว่าคุณจะปลอดภัย”
เจย์จ้องหน้าครูซเขม็ง หากเป็นเวลาปกติเขาก็คงนั่งคุยกับคนคน
นี้ได้อีกสักหน่อย แต่ในสถานการณ์ที่เขาไม่รู้ว่าโซอี้ปลอดภัยดีหรือเปล่า
การที่ครูซเมินเฉยไม่ตอบค�ำถามเขาก็ท�ำให้เจย์เริ่มหงุดหงิดขึ้นมา
‘ทั้งที่เป็นครอบครัวเดียวกันแท้ๆ แต่กลับไม่ใส่ใจเลย ทั้งที่เคยคิด
ว่าเขาน่าจะเป็นคนดีแท้ๆ’ เจย์คิดพลางก�ำมือแล้วตั้งสมาธิอีกครั้งเพื่อท�ำ
อย่างที่เขาท�ำมาเสมอ จากนั้นเรียกโซอี้ด้วยความตั้งใจสูงสุด
“โซอี้”
แวบ! ผลุบ!
เกิดแสงสว่างวาบขึ้นตรงพื้นที่ที่เจย์ยืนอยู่ แล้วร่างของโซอี้ก็ร่วง
ลงมาตรงกลางระหว่างครูซกับเจย์ ก่อนสายใยพลังจะพุง่ ออกจากมือเจย์
ตรงไปรัดตัวหญิงสาวให้มาหาเขา เมื่อเจย์อุ้มโซอี้เอาไว้แล้ว ดวงตาของ
เขาก็สบกับดวงตาที่เปล่งประกายประหลาดใจของครูซ
เมื่อครูซลุกขึ้น ห้องที่พวกเขายืนอยู่ก็เกิดรอยฉีกขาดเหมือนกับ
โดนบางอย่างฉีกทึ้ง
แควก!
เสียงเหมือนผืนผ้าถูกฉีกกระชากอย่างแรงจนขาดเป็นทางยาวดัง
ขึ้น แล้วหัวใหญ่ยักษ์สีด�ำมะเมื่อมที่มีดวงตาปูดโปนสีแดงจัดก็โผล่พรวด
เข้ามา
เจย์เบิกตากว้างกับคมเขีย้ วของมันทีก่ ดั และกระชากบาร์เรียร์ทคี่ รูซ
สร้างไว้จนเห็นท้องฟ้ายามค�่ำคืนอันคุ้นตา
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“ลองไปคิดดู เจย์ สก็อต”
เสียงของครูซท�ำให้เจย์ละสายตาจากดวงตาสีแดงนั้นเพื่อมามอง
คนพูด แต่เจย์ก็พบเพียงความว่างเปล่า ห้องพักหรูหรา เก้าอี้ และโซฟา
สลายหายวับไป เหลือเพียงความจริงแท้ที่ว่า ตอนนี้เขาลอยตัวอยู่เหนือ
อ่าววิชชอร์ และอยู่ห่างจากฝั่งมากขนาดที่มองแทบไม่เห็นหน้าผาไฮซัน
ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านน�้ำชาวิทาเรีย
‘ข้าบอกให้กลับมาทีร่ า้ น เจ้าดันหลงกลหลุดเข้าไปอยู่ในมิตขิ องครูซ
เสียได้’ เสียงบ่นหงุงหงิงของกิดิมท�ำให้เจย์ได้สติ เมื่อหันไปมองคนพูด ก็
พบกิดิมนั่งอยู่บนหัวของคูสิท
“จะกลับเลยไหมครับ” เสียงแหบห้าวดังจากปากของสุนขั ร่างยักษ์
“ครับ” เจย์รีบรับค�ำ และทันทีที่เขาคิดถึงร้านน�้ำชาวิทาเรีย ร่าง
ของเขาก็มาปรากฏอยู่บนชั้นดาดฟ้าของร้าน ซึ่งมาสเตอร์เกลดากับ
มาสเตอร์เมจยืนอยู่พร้อมกับวินน์
‘พี่วินน์ต้องถูกเรียกตัวมาแน่เลย ทั้งที่เมื่อกลางวันก็ท�ำงานหนัก
มากแล้วแท้ๆ’ เจย์คิดอย่างรู้สึกผิด ขณะเดียวกันเขาก็ดีใจ เพราะเขาเอง
ยังไม่แน่ใจว่าจะดูแลโซอี้ที่สลบอยู่อย่างไร
“ส่งโซอี้มาให้พี่ เดี๋ยวพี่พาลงไปพักที่ห้องด้านล่าง” วินน์เอ่ย
เจย์จงึ ส่งหญิงสาวให้ พร้อมกับล้วงกุญแจห้องมาส่งให้ดว้ ย จากนัน้
หันไปค้อมศีรษะให้แก่มาสเตอร์เกลดาพลางเอ่ยว่า
“ขอโทษที่ออกจากเรือนกระจกไปครับ”
มาสเตอร์เกลดากอดอก เขาเหลือบมองกิดิมซึ่งโผล่ออกมานั่งบน
หัวไหล่เจย์แวบหนึ่ง ก่อนจะหันไปมองเดียตี้อย่างต้องการขอความเห็น
คนถูกมองจึงเอ่ยขึ้นว่า
“ถ้าไม่ใช่เพราะคุณสวมยูนิฟอร์มของร้านอยู่ คูสิทคงตามรอยไป
เจอคุณช้ากว่านี้ และมันหมายถึงอะไรรู้ไหม”
เจย์ก้มหน้า “ขอโทษครับ”
“เกิดอะไรขึ้น” เกลดาถาม
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“ผมรูส้ กึ ได้วา่ โซอีต้ กอยู่ในอันตรายครับ ผมเลยพยายามเรียกเธอ
ให้มาหา แต่เธอกลับไม่มาเหมือนทุกครั้ง”
“มันแน่นอนอยูแ่ ล้ว แม้นายจะมีความสามารถท�ำอย่างนัน้ ได้ทกุ ครัง้
แต่ถา้ สิง่ ของเหล่านัน้ อยู่ในอาณาเขตของปีศาจ ก็ไม่มที างเรียกมันมาได้”
เกลดาอธิบาย
ภาพตอนเรียกโซอี้ ให้มาหาเขาก่อนหน้านี้ผุดขึ้นมาในหัวของเจย์
อย่างต่อเนื่อง แต่เขายังไม่ทันจะได้พูดอะไรต่อ มาสเตอร์เมจก็ถามขึ้น
เสียก่อน
“ครูซสินะ คนที่ลักพาตัวโซอี้ไปน่ะ”
“ครับ เอ่อ เหมือนเขาต้องการคุยกับผม”
ดวงตาของเดียตี้ขรึมลง “ก็น่าจะอย่างนั้น หากครูซคิดจะจับกุม
คุณจริงๆ เขาจะไม่ท�ำอย่างโจ่งแจ้งแบบนี้”
“แล้วเขาต้องการอะไร” เกลดาถามเสริม
“เขาอยากให้ผมร่วมมือกับเขาครับ แต่ผมห่วงโซอี้ ผมเลยปฏิเสธ
ที่จะคุยเรื่องนี้ แล้ว...เอ่อ คุณคูสิทตัวนี้ก็โผล่มาพอดี” เจย์ผายมือไปยัง
สุนัขขนด�ำตัวใหญ่ที่ทิ้งตัวลงด้านหลังเขา โดยไม่ได้หันไปมอง
ประสาทรับรูท้ ฉี่ บั ไวของเจย์ทำ� ให้ดวงตาของเกลดาวาวขึน้ ชัว่ ขณะ
และยิ่งต้องขมวดคิ้ว แต่ก็แค่นั้น เกลดาสั่งเสียงเรียบว่า
“ไปพักผ่อนเถอะ”
“ครับ”
คล้อยหลังเจย์ที่เดินลงบันไดไปแล้ว เกลดาก็หันมาสบตาเดียตี้
ก่อนถามว่า
“นายเห็นใช่ไหม เมจ”
“อือ” เดียตี้รับค�ำพลางเอ่ยกับคูสิทว่า “เจ้าเจอเขาที่ไหน”
“กลางทะเลครับ จริงๆ ข้าไม่ได้เจอเขาเพราะตามสายใยพลังของ
ชุดยูนิฟอร์มไปหรอก แต่เพราะกิดิมเป็นผู้น�ำทาง”
“กิดิมเหรอ” เดียตี้ถามย�้ำ
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คูสิทพยักหน้า แล้วเอ่ยต่อว่า “กิดิมยังสามารถสื่อสารทางจิตกับ
เจย์ สก็อต ได้ด้วย นั่นท�ำให้เราเจอผนังรอยต่อมิติปีศาจของครูซ”
“ต่อให้เป็นเอเทมมูกเ็ ถอะ ท�ำไมกิดมิ ถึงยังแทรกแซงอาณาเขตของ
ปีศาจได้ มันผิดปกตินะ” เกลดาแย้งคูสิท แต่คนที่ตอบค�ำถามกลับเป็น
ฮัลฟี่ซึ่งปรากฏตัวขึ้น พร้อมกับอาหารจานใหญ่
“ก็ผดิ ปกตินะ่ สิ เอ้า! คูสทิ ทิคก้าบอกให้เอามาให้เจ้า วันนีเ้ จ้าท�ำได้
ดีเหมือนเคย”
“ขอบคุณครับ” คูสทิ ตอบ พลางกระดิกหางรอจานอาหารจานใหญ่
ที่ลอยจากมือฮัลฟี่มาหามัน
“หมายความว่าไง” เกลดาถาม
“ต่อให้เป็นเอเทมมูก็แทรกแซงอาณาเขตของปีศาจไม่ได้หรอก”
“หรือครูซออมมือ” เดียตี้เปรยอย่างใคร่ครวญ
ฮัลฟี่ส่ายหน้า แล้วชี้เรือนกระจก “แล้วบาร์เรียร์รอบเรือนกระจก
นี้ นายสองคนออมมือหรือเปล่าล่ะ”
ค�ำย้อนของฮัลฟีท่ ำ� ให้สองมาสเตอร์ฉกุ ใจคิดถึงบางอย่าง แค่เรือ่ ง
ทีเ่ จย์ออกจากบาร์เรียร์ทเี่ กิดขึน้ อัตโนมัตเิ มือ่ คูสทิ ส่งสัญญาณเตือน ทัง้ ที่
ไม่ได้รับอนุญาต ก็เป็นเรื่องผิดปกติมากอยู่แล้ว
“บาร์เรียร์ที่นี่มีทั้งบาร์เรียร์ที่เมจติดตั้งเอาไว้เป็นกลไกอัตโนมัติ
และยังมีบาร์เรียร์ของนายด้วยนะเกลดา แต่เจย์ก็ยังฝ่ามันออกไปได้”
“เขามีกลิน่ เหมือนมาสเตอร์ครับ” เสียงของคูสทิ ดังแทรกขึน้ ท�ำให้
มาสเตอร์ทั้งสามหันไปมอง เจ้าสุนัขตัวโตก็พูดต่อว่า
“เขามีกลิ่นของปีศาจ แม้มันจะอ่อนมากแต่ก็ชัดเจน เมื่อข้าฉีก
อาณาเขตของครูซออก นอกจากข้าจะได้กลิน่ ปีศาจประจ�ำตัวของครูซแล้ว
ยังมีกลิ่นที่แปลกไปอีกกลิ่นหนึ่ง”
“ถ้าเป็นอย่างนั้นท�ำไมมูซไม่รู้ตัวว่ามีผู้ใช้ปีศาจอยู่ใกล้ตัวเราแค่นี้
ล่ะ” เดียตี้เอ่ยเสียงเรียบ
คูสิทแลบลิ้นเลียคราบอาหารที่ติดปากจนเกลี้ยงเกลา แล้วเอ่ย
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ต่อว่า “มันเบาบางมากครับ อีกอย่างอาจเพราะตรงนัน้ อยูก่ ลางทะเล และ
ไม่มีกลิ่นปีศาจอื่นมาเจือปน ข้าถึงมั่นใจว่ามันมาจากเขา”
มาสเตอร์ทั้งสามหันมามองหน้ากัน แล้วเดียตี้ก็เอ่ยขึ้นว่า
“นั่นท�ำให้สิ่งที่ไม่สมเหตุสมผลซึ่งเกิดขึ้นเมื่อกี้ดูสมเหตุสมผลมาก
ขึ้นนะ”
“สิง่ ที่ไม่สมเหตุสมผลงัน้ เหรอ อะไร” ฮัลฟีถ่ าม เกลดาจึงตอบแทน
ว่า
“เจย์สามารถเคลื่อนย้ายที่ได้โดยไม่ต้องมีพลังของเอเทมมู”

2

ภูตอากาศ

เจย์พลิกหน้าบัน ทึกในมืออ่านไปเรื่อยๆ ขณะที่กิดิมกับเนโร
ประลองพลังสู้กันแบบไร้เสียงอยู่เหนือศีรษะเขา เจย์ขออนุญาตไม่ลงไป
ช่วยงานในกะของมาสเตอร์มูซอล เพราะไม่อยากให้วินน์ต้องเหนื่อยเฝ้า
โซอี้นานๆ ระหว่างรอโซอี้ฟื้น ชายหนุ่มเลยไปหยิบบันทึกสมัยที่เขาเรียน
อยู่มหาวิทยาลัยปีหนึ่งมาอ่านอีกครั้ง
ไม่ใช่เขาจ�ำไม่ได้วา่ ตัวเองเขียนอะไรไว้ แต่หลังจากผ่านเหตุการณ์
หลายอย่างมา เจย์ก็คิดว่า เขาคนก่อนคงชอบเล่นเกมซ่อนนัยในสมุด
บันทึกละมัง้ ทุกอย่างทีเ่ ขาเขียนในบันทึกบางครัง้ ดูเป็นเรือ่ งธรรมดา แต่
จริงๆ ซ่อนอะไรไว้มากมาย และพอได้กลับมาอ่านครั้งนี้ เจย์ก็สังเกตเห็น
บางอย่างในบันทึกเพิ่มขึน้ นัน่ คือ บันทึกในแต่ละหน้าถูกท�ำสัญลักษณ์ไว้
ที่มุมกระดาษ โดยบางหน้ามีสัญลักษณ์เหมือนกัน แต่บางหน้าก็แตกต่าง
กันออกไป
‘สงสัยจะชอบวาดรูปด้วยนะเนี่ย’ เจย์คิด
“อืม” คนทีน่ อนสลบมาหลายชัว่ โมงส่งเสียงอืออา เจย์จงึ ละสายตา
จากหน้าบันทึกไปมอง แล้วพอเห็นโซอี้เริ่มขยับตัว ชายหนุ่มจึงวางสมุด
บันทึกลง แล้วชะโงกหน้าไปดูใกล้ๆ พอดีกับคนที่นอนอยู่ค่อยๆ ลืมตาขึ้น
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“เฮ้ย!” โซอี้เด้งตัวลุกพรวดขึ้น
โป๊ก!
หน้าผากของโซอี้โขกกับหน้าผากของเจย์เข้าอย่างจังจนเสียงดัง
โซอี้เลยทิ้งตัวลงนอนแผ่บนเตียงตามเดิม พร้อมกับยกมือกุมหน้าผาก
ขณะที่เจย์เซถอยไป ดีที่เขายังทรงตัวได้เลยถอยหลังไปนั่งบนเก้าอี้ที่นั่ง
อยู่เมื่อกี้
“โอ๊ย! นี่นายเข้ามาในห้องฉันท�ำไมเนี่ย” โซอี้บ่นงึมง�ำ พลางลูบ
หน้าผากป้อยๆ ก่อนจะลดมือลงแล้วลืมตา พอเห็นภายในห้องชัดตาจึง
พูดอย่างกังขาว่า “...อ้าว ห้องนายนี่นา แล้วฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไง”
เจย์ใช้พลังลูบหน้าผากบริเวณที่โดนกระแทก ความเจ็บปวดจึง
ค่อยๆ ลดลง พร้อมกับย้อนถามไปว่า
“เธอจ�ำไม่ได้เลยเหรอ”
โซอี้ลุกขึ้นนั่งขัดสมาธิ แล้วส่ายหน้า
“ไม่ ฉันจ�ำได้ว่าได้ยินเสียงหอนของคูสิท เอ่อ ปีศาจรับใช้ของคุณ
มูซน่ะ แล้วก็...” พูดไปโซอีก้ ข็ มวดคิว้ อย่างคิดหนัก เหมือนกับความทรงจ�ำ
ของเธอตอนนั้นไม่เหลืออยู่เลย
เจย์เห็นอย่างนัน้ ก็พานนึกถึงครัง้ ก่อนทีโ่ ซอีเ้ จอกับกูส ตอนนัน้ เธอ
หวาดกลัวมากแบบนีเ้ ลย แต่หลายวันต่อมา โซอี้กก็ ลับมาสดใสได้เหมือน
เดิม
‘หรือว่าโซอี้จะเป็นโรคความจ�ำเสื่อมเหมือนเรา’
‘อย่ามัว่ เทีย่ วคิดสะเปะสะปะไปว่าใครๆ จะเหมือนเจ้าได้ไหม’ เสียง
กิดิมพูดดักคอดังขึ้นในจิต เจย์เลยเงยหน้ามอง จึงเห็นกิดิมยืนเหยียบอก
เนโรอยู่ แต่สายโซ่ของเนโรกลับพันแน่นรอบล�ำตัวกิดิม
‘อย่าเล่นกันแรงไปนะครับ’ เจย์ส่งเสียงปรามไป
‘ธรรมดา’ เอเทมมูทั้งสองตอบพร้อมกัน แล้วเริ่มสู้กันอีกครั้ง
ส่วนเจย์ก็กลับมามองหน้าโซอี้ที่ยังทบทวนความทรงจ�ำอยู่
“จ�ำไม่ได้แล้วอะ ตกลงมันเกิดอะไรขึน้ ท�ำไมฉันถึงมาอยูห่ อ้ งนาย”
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เพราะรูว้ า่ โซอีก้ ลัวกูส เจย์เลยไม่อยากพูดให้อกี ฝ่ายคิดถึงสิง่ ทีเ่ ธอ
หวาดกลัวซ�ำ้ อีก แต่ถา้ ไม่บอกแล้วโซอีม้ ารูท้ หี ลัง เขานีแ่ หละทีอ่ าจตกเป็น
ฝ่ายต้องกลัวมากกว่า เจย์เลยตัดสินใจพูดว่า
“คุณครูซเขาส่งกูสมาจับตัวเธอ เพื่อล่อให้ผมออกไปหาเขา”
“หา!” โซอี้ร้องเสียงสูงอย่างตกใจ
เจย์เลยย�ำ้ ว่า “แต่กสู จับเธอไม่ได้หรอกนะ ผมไปถึงก่อน แต่ดเู หมือน
เขาจะท�ำอะไรสักอย่างไม่รู้ แทนที่พลังของผมจะพาเราทั้งคู่กลับเข้ามา
ในร้านน�ำ้ ชาวิทาเรีย กลายเป็นว่าเราพลัดตกเข้าไปอยู่ในอาณาเขตของเขา
แทน”
“อาณาเขตของปีศาจ นี่มันเรื่องใหญ่นะ แล้วนายรอดมาได้ยังไง
คุณมูซไปช่วยเหรอ หรือคุณเมจ”
“อืม ไม่นะเป็นคูสิท เขากัดบาร์เรียร์ป้องกันอาณาเขตจนทะลุ
เข้าไปเลย”
โซอี้ยกมือขึ้นทาบอกแล้วกลอกตาไปมา เจย์เห็นอีกฝ่ายท�ำท่า
เหมือนคิดหนักมากเลยถามว่า
“ท�ำไมเหรอ”
“อาณาเขตของคนคนนั้ น ถู ก ท� ำ ลายด้ ว ยพลั ง ของปี ศ าจรั บ ใช้
งั้นเหรอ เป็นไปไม่ได้หรอก นั่นน่ะ ครูซ ซิมป์สัน เชียวนะ”
เจย์ยกมือเกาหัวอย่างไม่เข้าใจ โซอีก้ ย็ งั ไม่ทนั ได้พดู อะไรต่อ ประตู
ห้องนอนเขาก็เปิดออก แล้วมาสเตอร์มูซอล มาสเตอร์เกลดา มาสเตอร์
ฮัลฟี่ และมาสเตอร์เมจก็เดินเรียงแถวกันเข้ามา
“โซอี้ฟื้นแล้วเหรอ”
โซอี้ลดมือที่ทาบอกลง แล้วยิ้มตอบ “ค่ะ ขอโทษที่ท�ำให้ทุกอย่าง
วุ่นวายนะคะ ร้านเสียหายมากหรือเปล่าคะ”
เจย์ลอบมองสีหน้าของโซอี้แล้วอดรู้สึกเหลือเชื่อไม่ได้ แทนที่จะ
ห่วงตัวเองก่อน โซอี้กลับห่วงว่าร้านจะได้รับความเสียหาย
“ไม่เป็นไรหรอก แต่ห้องรับแขกของหนูคงต้องซ่อมแซม”
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ค�ำตอบของมาสเตอร์เมจท�ำให้โซอี้ผุดลุกขึ้นทันที
“ตายละ คุณแม่ต้องบ่นแน่เลย ขอตัวก่อนนะคะ”
เจย์ลุกตามแล้วอยากจะห้ามโซอี้ไม่ให้ออกจากห้อง เพราะไม่รู้ว่า
ครูซจะกลับมาอีกหรือเปล่า แต่พอสบตามาสเตอร์เกลดาที่ส่งสายตา
เหมือนจะบอกให้ปล่อยโซอี้ไป เจย์เลยไม่ห้าม
“ไม่เป็นไรใช่ไหมครับ ให้โซอี้อยู่คนเดียวอย่างนั้น” เจย์ถาม ขณะ
เดินตามเหล่ามาสเตอร์ออกมาที่ห้องรับแขก มาสเตอร์เมจกับมาสเตอร์
มูซอลนั่งลงบนโซฟายาวก่อน ขณะที่มาสเตอร์เกลดาเดินเลยไปนั่งบน
เก้าอี้อาร์มแชร์ มาสเตอร์ฮัลฟี่เป็นคนเดียวที่ยังยืนอยู่ แล้วชี้ ไปที่โต๊ะ
รับแขก
“ขยับหน่อย”
อยู่ๆ โต๊ะตัวนั้นก็ยกตัวขึ้น ตรงขาโต๊ะทั้งสี่ปรากฏขาคนโปร่งใส
ก่อนพวกนัน้ จะเดินพาโต๊ะไปตัง้ หลบอยูต่ รงมุมห้องอย่างเรียบร้อย แม้จะ
เคยเห็นอะไรแบบนี้มาบ้างแล้ว แต่เจย์ก็อดนึกไม่ได้ว่า ถ้าเฟอร์นิเจอร์
ทุกชิ้นมีวิญญาณอยู่จริง มันก็น่ากลัวนิดหน่อยนะ
“มายืนตรงนี้สิเจย์” เดียตี้สั่ง เจย์เลยก้าวผ่านฮัลฟี่ไปยืนตรงหน้า
มาสเตอร์ผู้เป็นใหญ่ในร้าน แล้วถามว่า
“มีอะไรเหรอครับ”
“สั่งเอเทมมูของคุณให้เงียบเสียงหน่อย” มูซอลเอ่ย ท�ำให้ทั้งกิดิม
และเนโรที่ต่อสู้กันชะงักทันที แล้วหันมาสบตาเจย์
เจย์เลยพูดว่า “ไปเล่นข้างนอกก่อนนะ”
เอเทมมูทงั้ สองตนกะพริบตาปริบๆ อยูช่ วั่ ขณะ แล้วหายตัวไปจาก
ตรงนั้น
ฮัลฟี่มองความว่าง่ายของเอเทมมูสองตนนั้น แล้วพูดว่า “เหมือน
เป็นพี่เลี้ยงเด็กเลยนะนายน่ะ”
เจย์ยิ้มแห้ง ดีหน่อยที่ตอนกลางคืน มีแค่กิดิมกับเนโร เพราะ
โฟร์เทียจ�ำศีลไปแล้ว ไม่อย่างนั้นห้องคงวุ่นวายกว่านี้แน่นอน เมื่อห้อง
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เงียบลง เจย์กย็ นื นิง่ ให้มาสเตอร์ทงั้ สีจ่ อ้ งเขาอยูน่ าน แต่กย็ งั ไม่มมี าสเตอร์
คนไหนพูด เจย์เลยเอ่ยขึ้นว่า
“เอ่อ มีอะไรผิดปกติเหรอครับ”
“เมือ่ ตอนงานเบลเทนคุณจ�ำอะไรได้มากกว่าตอนทีโ่ ซอีร้ อ้ งให้ชว่ ย
ไหม” เดียตี้ถาม
เจย์เลิกคิ้ว “ไม่ครับ ผมจ�ำอะไรไม่ได้เลย”
“งั้นนายก็ไม่รู้ใช่ไหม ว่านายไปหาพวกแม็กด้วยวิธีไหน” เกลดา
ถาม
เจย์หนั ไปสบตาเกลดา “ครับ ผมจ�ำไม่ได้วา่ ผมไปทีน่ นั่ ได้ยงั ไง รูต้ วั
อีกทีก็อยู่ที่นั่นแล้ว ท�ำไมเหรอครับ หรือจะมีการรื้อคดีนั้นอีกรอบ”
ฮัลฟี่ส่ายหน้า “เปล่า พวกเราแค่อยากถามให้แน่ใจ เพราะวันนี้
นายน่ะสามารถเคลื่อนย้ายตัวเองได้โดยไม่มีเอเทมมู”
“ครับ?” เจย์ถามเสียงสูง ฮัลฟี่เลยอธิบายว่า
“การเคลื่อนย้ายถือเป็นเวทมนตร์ชั้นสูงอย่างหนึ่ง แต่ละศาสตร์ก็
จะมีวธิ ขี องตัวเอง อย่างเนโครแมนเซอร์จะใช้พลังผ่านวิญญาณทีพ่ วกเรา
ท�ำพันธสัญญาไว้”
“ครับ” เจย์พยักหน้า
“แต่ว่าคุณไม่ใช่” มูซอลเอ่ยขึ้น แล้วก่อนเจย์จะถามว่า ถ้าเขา
ไม่ได้ใช้วิธีนั้นแสดงว่าเขาใช้ศาสตร์กัลดราบกในการเคลื่อนย้ายใช่ไหม
พลันบรรยากาศในห้องก็เย็นยะเยือกจนขนอ่อนบนหลังคอของเจย์ลกุ ชัน
ฟิ้ว!
ห่าเข็มสีแดงพุ่งเข้าหาเจย์อย่างไม่บอกกล่าวล่วงหน้า เจย์เบิกตา
กว้าง พอเขาอยากจะหลบ ขาของเขาก็ถูกยึดเอาไว้ไม่ให้ขยับ
‘ตาย...แน่’ เจย์ร้องในใจ แล้วในเสี้ยววินาทีที่เข็มเหล่านั้นจะเสียบ
ตัวเขา อยู่ๆ มันก็หายวับไป
ห้องทั้งห้องตกอยู่ในความเงียบชั่วขณะ เจย์กะพริบตาถี่ๆ พลาง
มองมาสเตอร์มูซอลที่ฉีกยิ้มเย็นให้ จนเขารู้สึกว่ามือเย็นเฉียบและหัวใจก็
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เต้นรัว
“ทะ...ท�ำไมเหรอครับ” เจย์ถามเสียงตะกุกตะกัก
มาสเตอร์มซู อลเพ่งมองเจย์โดยไม่ตอบ ก่อนจะลุกและเดินมาหยุด
ตรงหน้าเจย์ แล้วเอื้อมมือมาหาเขา เจย์กลืนน�้ำลายอย่างยากเย็นและ
พยายามท�ำใจให้นงิ่ ไว้ เมือ่ มือของมาสเตอร์มซู อลมาหยุดแค่ตรงหน้าเขา
เจย์ก็ผ่อนลมหายใจยาว
“ไม่ต้องกลัว...” มูซอลเอ่ย ทันใดนั้นเปลวไฟสีแดงก็พุ่งออกจาก
มือเขา ตรงมาจะกระแทกใส่หน้าเจย์
ฟู่!
เปลวไฟสีแดงที่เจย์คิดว่าจะกระแทกหน้าเขาอยู่รอมร่อนั้น กลับ
แหวกออกเป็นสองข้างราวกับว่ารอบตัวเขามีเกราะแก้วครอบไว้ เจย์เบิก
ตามองจนมันดับไป แล้วเขาก็เห็นตราเวทอยู่ที่กลางฝ่ามือของมาสเตอร์
มูซอล
“ชัดเจนนะ” มูซอลเอ่ย
“อือ” เดียตี้รับค�ำ
“อะไรเหรอครับ” เจย์ถามอย่างมึนงง พลางก้มลงมองข้อเท้า
สงสัยว่าเมือ่ กีท้ ำ� ไมเขาถึงขยับตัวหลบไม่ได้ และเมือ่ เขาก้มลงมอง อาการ
ที่เหมือนข้อเท้าถูกรัดก็หายไป พอเงยหน้าขึ้นมาสเตอร์มูซอลก็เดินกลับ
ไปนั่งบนโซฟากับมาสเตอร์เมจแล้ว
“รู้จักปีศาจรับใช้ไหม เจย์” เดียตี้ถาม
“เอ่อ ครับ ผมเคยอ่านผ่านตามาบ้าง” เจย์ตอบ
“แล้วรู้ตัวไหมว่าตัวเองก็มี”
“ครับ!” เจย์ร้องเสียงสูง เกลดาที่นั่งอยู่ด้านหลังจึงอธิบายเพิ่มว่า
“การที่นายเคลื่อนย้ายไปไหนมาไหนได้ พวกเราคิดว่า มันไม่ได้
เกิดจากการใช้พลังของนายร่วมกับเอเทมมู”
“แล้วไม่ใช่กัลดราบกเหรอครับ”
เกลดาส่ายหน้า “เราเคลื่อนย้ายได้ก็จริง แต่ต้องใช้ร่วมกับรูน
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ตลอดมา และรูนที่ ใช้ในการเคลื่อนย้ายคือตัวนี้...” เกลดาแบมือ แล้ว
กิมอรีสโตนก็ปรากฏขึ้น
‘Raidho’ เจย์อ่านค�ำนั้นในใจ มันเป็นรูนในกลุ่มเฟรย่า สื่อความ
หมายถึง การเดินทาง การก้าวไป เจย์เคยแต่ผสมเล่นตอนท�ำการบ้าน
แต่เขายังไม่เคยใช้รูนตัวนี้เพราะหากเขาจะใช้รูนตัวไหนได้ ก็มักจะเกิด
จากกิดิมน�ำมันออกมาให้เขา
“กิดมิ ยังไม่ได้ให้รนู ตัวนีแ้ ก่นายใช่ไหมล่ะ” เกลดาถาม ก่อนฮัลฟีจ่ ะ
พูดต่อว่า
“ทีผ่ า่ นมาพวกเราคิดมาตลอดว่านายเคลือ่ นย้ายตัวเองด้วยเนโครแมนซี ซึ่งมันก็ใช่ ยกเว้นเมื่อกี้ ตอนที่นายกลับมา”
เจย์สบตาฮัลฟีแ่ ล้วนึกถึงวิธที ที่ ำ� ให้เขากลับมายังร้าน และนัน่ ท�ำให้
เขานึกไปถึงตอนทีเ่ ขาเรียกโซอีก้ ลับมา ในตอนนัน้ ครูซเองก็มองเขาด้วย
สายตาประหลาดใจนิดหน่อยเหมือนกัน
“คือว่าจริงๆ ก็มีเรื่องแปลกอยู่อย่างครับ”
“เรื่องอะไร” เดียตี้ถาม
เจย์หลุบตาลง คิดทบทวนถึงตอนที่เขาพยายามเรียกโซอี้ ให้กลับ
มาว่า เขาท�ำได้อย่างไร แล้วพูดว่า
“ตอนแรกคุณครูซเอาโซอี้ไปซ่อนครับ ผมไม่เห็นเธอก็เลยร้อนใจ
และพยายามเรียก แต่ก็ไม่ได้ผล ผมเรียกเธอกลับมาไม่ได้” ขณะที่เล่า
เจย์ก็ยกมือทั้งสองข้างขึ้นมอง ดวงตาเขามองเห็นวงเวทที่กลางฝ่ามือ
พลางพูดต่อ “...ขนาดตอนนั้นผมสามารถติดต่อกับกิดิมได้ แต่ผมกลับ
เรียกโซอี้มาไม่ได้อย่างที่คิด”
เจย์เงยหน้าขึ้นมองมาสเตอร์ทุกคน “แต่สุดท้าย ก่อนคุณคูสิทจะ
ทะลวงฝ่าบาร์เรียร์ปอ้ งกันอาณาเขตของคุณครูซเข้ามา ผมก็เรียกเธอมา
ได้ครับ ตอนแรกผมนึกว่าเพราะกิดมิ เข้ามาอยู่ในระยะทีผ่ มเชือ่ มต่อพลัง
ได้ จริงๆ มันอาจไม่ใช่ก็ได้”
“ปีศาจมีอ�ำนาจสูงกว่าวิญญาณ หากนายไม่รู้” ฮัลฟี่ตอบข้อสงสัย
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ของเจย์ ขณะที่มาสเตอร์เมจเอ่ยต่อว่า
“ปีศาจไม่ใช่วญ
ิ ญาณ พวกเขามีอำ� นาจเทียบเท่าภูต เป็นหนึง่ เดียว
กับธรรมชาติ แม้แต่เอเทมมูก็ใช่ว่าจะต่อกรกับปีศาจชั้นสูงได้”
เจย์สดู หายใจลึกเพราะเริม่ เข้าใจแล้วว่า ท�ำไมมาสเตอร์ทงั้ สีถ่ งึ ได้
จ้องเขาเขม็งตั้งแต่เดินเข้ามา
“แสดงว่าผมอาจใช้พลังของปีศาจใช่ไหมครับ” เจย์หยุดค�ำพูดไว้
อย่างไม่ค่อยมั่นใจ
“ก็น่าจะเป็นอย่างนั้น” มูซอลเอ่ย
“หมายความว่าไง” เกลดาถาม แต่มูซอลกลับไม่พูด เกลดาเลย
ถามย�้ำว่า
“อย่ามาท�ำเป็นอมพะน�ำไว้หน่อยเลยน่า หรือจริงๆ นายก็ไม่รู้”
“เปล่า แต่ลูกศิษย์ของนายท�ำเรื่องเหลือเชื่ออีกแล้วน่ะสิ” มูซอล
ตอบพลางชี้นิ้วไปที่เจย์และพูดต่อว่า
“เรือ่ งกลิน่ ปีศาจนัน่ เอาไว้กอ่ น แต่สงิ่ ทีเ่ จย์พดู และบาร์เรียร์ปอ้ งกัน
ที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ มันไม่ใช่พลังของปีศาจ ถึงอย่างงั้นก็ไม่ได้หมายความว่า
เขาไม่ได้ใช้ศาสตร์โมนาเชียหรอกนะ”
คนฟังทั้งสามขมวดคิ้วนิ่วหน้าไปตามๆ กัน แต่สองในสี่ของ
มาสเตอร์ที่อยู่ ในห้องไม่ ใช่ผู้ใช้ศาสตร์เวทมนตร์ขาว นั่นจึงไม่ ใช่เรื่อง
แปลก มูซอลได้แต่เหลือบมองฮัลฟี่ สารวัตรมือปราบแห่งเมืองวิชชอร์จึง
เอะใจแล้วถามว่า
“เขาใช้ภูตงั้นเหรอ”
ดวงตาของเดียตี้และเกลดาเบิกขึ้นเล็กน้อย เช่นเดียวกับเจย์ที่
อ้าปากค้างไปด้วย ขณะที่มูซอลอธิบายต่อ
“ก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง แต่ใช่ พลังที่เขาใช้ และเจ้า
สิ่งที่คุ้มครองเขาอยู่ มันคือพลังของภูตอากาศ”
“ภูตอากาศเหมือนที่เขียนไว้ใน กุญแจย่อยของโซโลมอน เหรอ
ครับ” เจย์ถาม
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เจย์รู้สึกเหมือนตัวเองหูฝาด ตั้งแต่เขาเข้ามาในเมืองวิชชอร์และรู้
ว่าพ่อมดมีจริง เขาก็ลืมนึกถึงหนังสือที่เผยแพร่เรื่องราวมหัศจรรย์ของ
เวทมนตร์และปีศาจอย่างหนังสือ กุญแจย่อยของโซโลมอน (Lesser Key
of Solomon) ไปเลย
“หนังสือเล่มนั้นท�ำเงินได้ดีเลยละ แต่ก็อย่างว่าละนะ ของขายมัน
ก็ตอ้ งโดนจ�ำกัดอะไรไปหลายอย่าง ไม่อย่างนัน้ พวกมือใหม่คงได้ตายกัน
เยอะเพราะเรียกของที่ ไม่ควรออกมาน่ะสิ” มูซอลเอ่ยแล้วถอนหายใจ
ก่อนจะพูดเปลี่ยนเรื่อง
“ทีนี้จะท�ำไงเมจ ดูเหมือนงานจะเข้าพวกเราจริงๆ แล้ว”
“นายแน่ใจเหรอว่าเจย์ใช้ภูตอากาศ ในอาณาเขตของพวกเราเนี่ย
นะ”
“แน่นอนที่สุด แถมน่าจะเป็นภูตระดับมหาจักรพรรดิด้วยนะ ไม่
อย่างนั้นฉันเล่นหนักขนาดนี้เขาต้องปรากฏตัวแล้ว” มูซอลตอบ
“แต่ไม่มีทางที่ภูตอากาศจะอยู่กับเขาได้ตลอดเวลา พวกเขาถูก
เรียกออกมาเพื่อกิจบางอย่าง เมื่อกิจนั้นจบแล้วพวกเขาก็จะหายไปไม่ใช่
เหรอ” ฮัลฟี่แย้งตามหลักการ
“ก็เพราะยังไม่จบน่ะสิ เขาถึงยังอยู่ และจากที่ดู...” มูซอลหยุดพูด
นิดหนึ่ง ขณะดวงตาของเขาที่เปล่งประกายวาบจ้องเจย์ที่ท� ำหน้ามึน
เพราะไม่เข้าใจสิ่งที่เหล่ามาสเตอร์พูดถกกันไปมาเลย จากนั้นมูซอลพูด
ต่อว่า “...น่าจะอยู่มานานแล้ว ฉันว่าน่าจะเป็นการเชิญให้ออกมาท�ำตาม
ค�ำขอแบบมีเงื่อนไข”
“นั่นหมายความว่าเขาต้องใช้โมนาเชียได้ช�ำนาญมากเลยนะ นาย
ก็รู้ว่าภูตอากาศถือเรื่องนี้มากแค่ไหน”
“เพราะอย่างนัน้ ฉันถึงได้บอกว่าเด็กเส้นของนายน่าสนใจไง เขาใช้
มันได้อย่างช�ำนาญ...อ้อ ไม่ใช่สิ ต้องบอกว่า เขาน่าจะเคยใช้มันได้อย่าง
ช�ำนาญมากกว่า”
เจย์ลอบกลืนน�้ำลายเพราะรับรู้ได้ถึงบรรยากาศที่เย็นยะเยือก
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อีกครั้ง แต่ความหวาดกลัวก็อยู่กับเขาไม่นานเพราะทันทีที่มาสเตอร์เมจ
ยกมือให้สองผู้ใช้ศาสตร์เวทมนตร์ขาวหยุดพูด บรรยากาศในห้องก็กลับ
มาเป็นปกติ
“เจย์”
“ครับ”
“ลองเรียกโซอี้มาซิ”
“ตอนนีเ้ หรอครับ” เจย์ทวนถามให้แน่ใจเพราะโซอีเ้ พิง่ กลับไป แล้ว
ไม่รวู้ า่ เธอท�ำอะไรอยูด่ ว้ ย แต่พอสบตามาสเตอร์เมจ ชายหนุม่ ก็รบั ค�ำแล้ว
หลับตาลง พลางนึกว่า ในตอนนั้นเขาท�ำอย่างไร มือทั้งสองข้างของเขา
ก�ำแน่นเหมือนกับตอนนั้น ยืนอยู่บนพื้นเหมือนกัน แล้วใช้ความคิดว่าจะ
ต้องเรียกโซอี้มาให้ได้ ก่อนจะเอ่ยขึ้นว่า
“โซอี้”
แวบ!
แล้วพื้นที่เจย์ยืนก็ปรากฏวงเวทที่เหมือนเข็มทิศซึ่งหมุนติ้วอยู่จน
มองตามไม่ทันว่า มันหมุนไปหยุดที่ตรงไหน ทันใดนั้นร่างของโซอี้ก็ร่วงปุ
ลงมาตรงหน้าเจย์ จนชายหนุ่มต้องรวบตัวเธอไว้
“นายท�ำอะไรน่ะ” โซอี้ถามอย่างไม่เข้าใจ แล้วเพิ่งรู้สึกว่าในห้อง
ไม่ได้มีแค่เธอกับเจย์ จึงหันไปสบตากับมาสเตอร์เกลดาที่มองเธออย่าง
ประหลาดใจ แต่ก็ไม่ได้รับค�ำตอบจากใครเลย
“ทดสอบเจย์อยู่เหรอคะ” โซอี้ถาม แต่แทนที่จะมีใครสักคนตอบ
เธอ มาสเตอร์ทั้งสี่กลับขยับตัวเข้ามาใกล้เจย์ แล้วก้มมองพื้นซึ่งตอนนี้
ไม่มีวงเวทให้เห็นแล้ว
“ภูตอากาศอย่างนายว่าจริงๆ” เดียตี้เอ่ย
“และไม่ใช่ภูตอากาศระดับธรรมดาด้วยนะ” ฮัลฟี่เอ่ยเสียงขรึม
เสริม
“เป็นใครเหรอครับ” เจย์ถามขึ้นเพราะอยากรู้ เขาไม่แน่ใจหรอก
ว่า เขาเพิ่งท�ำอะไรไป แต่หากได้รู้ชื่อ บางทีเขาอาจจะพอรู้จักเพื่อนใหม่
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คนนี้บ้าง
‘หวังแค่ว่าจะไม่ทะเลาะกับพวกเอเทมมูก็พอ’ เจย์คิด ขณะได้ยิน
มูซอลตอบว่า
“มหาจักรพรรดิแห่งทิศตะวันออก...คาร์เนเซียล1”

1 คาร์เนเซียล คือมหาจักรพรรดิแห่งภูตอากาศทางทิศตะวันออก มีเกรตดยุกอยู่ใต้บังคับ
บัญชา 1,000 ตน รองดยุกอีก 100 ตน และยังมีภตู รับใช้ภายใต้อาณัตเิ ขาอีก 500,000,000
ตน

3

สปิริเชียล

ภูตอากาศ เหตุผลที่เรียกว่าภูตอากาศ เพราะเป็นดวงจิตที่แทรก
อยู่ในอากาศ มีศักดิ์ศรีเทียบเท่ากับธรรมชาติซึ่งอยู่คู่โลกมาแต่โบราณ
แต่มีบันทึกเกี่ยวกับภูตอากาศไม่มาก และบันทึกที่มีชื่อเสียงโด่งดังและ
ระบุนามของภูตอากาศจนรูโ้ ดยทัว่ กันก็คอื กุญแจย่อยแห่งโซโลมอนส่วน
ที่สอง หรือที่รู้จักกันในชื่อ อาร์สทิวร์เกียโกเอเทีย ซึ่งเนื้อหาของบันทึก
ในส่วนนีบ้ อกวิธวี าดวงเวท การผนึก และการควบคุมภูตอากาศสามสิบเอ็ด
ตน
เจย์เคยอ่านหนังสือเรื่อง กุญแจย่อยของโซโลมอน ตอนอยู่
สการ์เล็ต แต่มนั มีขอ้ มูลภูตอากาศน้อยมาก จนเหมือนเป็นแค่สารานุกรม
ที่บอกรายชื่อภูตอากาศเท่านั้น และคนส่วนใหญ่เมื่อพูดถึง กุญแจย่อย
ของโซโลมอน ก็มักจะนึกถึงแค่ปีศาจรับใช้ทั้งเจ็ดสิบสองตนมากกว่า
แน่นอน ข้อมูลเกี่ยวกับภูตอากาศก็เหมือนข้อมูลเกี่ยวกับปีศาจในหลายๆ
เรื่องซึ่งมีความสับสนและมีความแตกต่างกันไปในแต่ละวัฒนธรรม
“ใครจะเป็นคนพูดก่อน” เจย์ถาม ขณะยืนกอดอกมองเอเทมมู
ทั้งสี่ตนที่เขาเรียกออกมาคุย
หลังจากเหล่ามาสเตอร์ทั้งสี่ขอตัวกลับไป และบอกให้เขาใจเย็น
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อย่าได้กังวลจนเกินเหตุ เพราะมันก็แค่เขามีความสามารถใช้ศาสตร์
เวทมนตร์เพิม่ มาอีกศาสตร์หนึง่ แต่ผลพวงจากการใช้ศาสตร์โมนาเชียได้
นี่สิ ท�ำให้เจย์มีงานงอกโดยไม่ทันตั้งตัว นั่นคือ ทุกวันพุธตอนเที่ยงคืน
ตั้งแต่พุธหน้าเป็นต้นไป เจย์ต้องไปทดสอบเจ้าพลังที่เขาไม่รู้จักนี้กับ
มาสเตอร์มูซอลเพื่อหาทางจัดการกับมัน
‘ก็แค่ยุ่งขึ้นอีกนิดละนะ’ มาสเตอร์มูซอลพูดทิ้งท้ายไว้แบบนั้น
‘เฮ้อ! จริงๆ มันไม่ใช่ ‘แค่’ สักหน่อยมั้ง คิดๆ ไปก็ชักเริ่มกลัวนาย
เจย์คนก่อนแล้วสิ’ เจย์คิด
“พวกเอเทมมูตอบว่าไง” โซอีถ้ ามอย่างลุน้ ขณะจ้องเขม็งไปทีโ่ ต๊ะ
รับแขกซึ่งว่างเปล่าในสายตาเธอ เธออยากรู้รายละเอียดเรื่องนี้ทั้งหมด
เลยขออนุญาตมาสเตอร์อยู่ต่อ
“พวกเขายังไม่ตอบ...ว่าไงกิดิม”
กิดิมกอดอกนิ่ง พลางเสมองไปทางอื่น
“ถ้าไม่ตอบ ผมจะเปลี่ยนจากสบู่เหลวเป็นสบู่ก้อนนะ” เจย์ดักคอ
กิดมิ เลยหันมาส่งสายตาโกรธเคืองให้ ก่อนชี้ไปทางซีโรทีน่ งั่ อยูถ่ ดั
ไป
‘ให้ซีโรตอบสิ’
เจย์เหลือบมองซีโร “ว่าไงครับ มีใครจะอธิบายให้ผมฟังได้บา้ ง ผม
มีภูตอากาศคุ้มครองได้ยังไง”
ซีโรพ่นลมหายใจออกมาเป็นตัวอักษร แล้วตอบว่า “ภูตอากาศก็
ต้องถูกเรียกออกมาอยู่แล้ว”
“ผมเหรอครับที่เป็นคนเรียก”
“ใช่ แต่พวกข้าก็ไม่รอู้ ะไรมากหรอกนะ เพราะทุกอย่างมันเกิดก่อน
ที่พวกข้าจะมาอยู่กับเจ้า”
เจย์ขมวดคิ้ว
“เอเทมมูบอกว่าไงบ้าง” โซอีเ้ ร่งเร้า พลางเขย่าแขนเจย์อย่างอยาก
รู้
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“เขาบอกว่าภูตอากาศอยู่กับผมก่อนพวกเขาจะมาอยู่กับผม”
“อ้าว! แสดงว่านายไม่ได้เรียนเนโครแมนซีก่อนงั้นเหรอ ให้ตาย
เถอะ นายคนก่อนนี่มันนิสัยเสียจริงๆ”
เจย์ไม่ได้สนใจเสียงบ่นของโซอี้ เขาก�ำลังคิดถึงค�ำบอกเล่าเมือ่ ก่อน
หน้านีท้ ี่ใครๆ เชือ่ กัน ว่าหากเลือกศึกษาศาสตร์เวทมนตร์ดำ� หรือเวทมนตร์
ขาวอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว คนคนนั้นไม่มีทางเรียนศาสตร์เวทมนตร์อีก
ฟากหนึง่ เพิม่ ได้ และหากต้องการย้ายมาเรียนศาสตร์อนื่ ในสายเวทมนตร์
อีกสาย เขาหรือเธอคนนัน้ ต้องสละพลังในศาสตร์เวทมนตร์เดิมไปทัง้ หมด
ทว่าเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เขาได้ท�ำลายข้อจ�ำกัดนั้นไป แถมมาสเตอร์
ฮัลฟี่ก็ยืนยันว่า สิ่งที่เขาเป็นนั้น มีคนเคยท�ำมันได้มาแล้ว
“เขาอยู่กับผมมาก่อน แสดงว่าจริงๆ ผมก็ใช้ศาสตร์โมนาเชียได้
ก่อนงั้นเหรอครับ” เจย์ถามต่อ
เอเทมมูทงั้ สีม่ องหน้ากันครูห่ นึง่ แล้วกิดมิ ก็หนั มาตอบว่า ‘แล้วเจ้า
คิดว่า เจ้าหาร่างของพวกเราเจอได้ยังไงล่ะ ถ้าไม่ใช่เจ้าขี้โกง’
“เขาไม่ได้ขโี้ กง เขาแค่มผี ชู้ ว่ ยทีเ่ ก่ง” ซีโรแย้งแทนเจย์ ขณะทีเ่ นโร
เอ่ยเสริมว่า
“ก็นั่นแหละ เขายื่นข้อเสนอมาพนันขันต่อกับพวกเรา โดยแสร้ง
ท�ำให้พวกเราส�ำคัญผิดคิดไปว่า เขาเป็นเนโครแมนเซอร์ธรรมดาๆ ไง”
“จริงๆ นัน่ ก็ไม่เรียกว่าโกงนะ แค่รขู้ อ้ มูลน้อยกว่าก็ตอ้ งเสียเปรียบ
เป็นธรรมดาเท่านัน้ เอง” แอนนิมอสเอ่ยประนีประนอมปิดท้ายการโต้เถียง
เล็กๆ ด้วยค�ำพูดเป็นกลางที่เห็นว่าเหล่าเอเทมมูสมควรยอมรับ
เจย์ฟงั ก๊วนเอเทมมูโต้กนั ก็ยงั จับประเด็นไม่ได้ นีต่ กลงเขาคนก่อน
เป็นพ่อมดแบบไหนกันนะเนี่ย
“ผมขอทวนหน่อยนะครับ ผมยื่นข้อเสนอพนันกับพวกคุณ ว่าจะ
หาร่างของพวกคุณให้เจอ แล้วทีผ่ มชนะก็เพราะผมมีผชู้ ว่ ยทีเ่ ก่ง...เอ่อ แล้ว
ผู้ช่วยของผมคนนั้นเป็นใครครับ”
“ปีศาจ” เอเทมมูทั้งสี่ตอบแทบจะเป็นเสียงเดียวกัน
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เจย์ผงะไปนิดหนึง่ ส่วนโซอีท้ จี่ อ้ งเจย์สนทนาอยูก่ บั ความว่างเปล่า
ก็พอจับใจความได้บ้างแล้ว จึงพูดว่า
“สรุปคือ นายเป็นสปิริเชียลก่อนจะมาเป็นเนโครแมนเซอร์สินะ
แล้วยังใช้กัลดราบกได้อีก โห น่าอิจฉาชะมัด”
เจย์หันมามองโซอี้อย่างไม่เข้าใจ โซอี้เลยอธิบายขยายความ
“ผูใ้ ช้ศาสตร์โมนาเชียคือ ผูเ้ ชีย่ วชาญในการอัญเชิญดวงจิตบริสทุ ธิ์
ที่อยู่บนโลก ไม่ว่าจะเป็นปีศาจ ภูต หรือเทวดา ดังนั้นเราจึงเรียกคนใช้
ศาสตร์โมนาเชียว่า สปิริเชียล ไง”
เมือ่ ฟังค�ำอธิบายของโซอี้ เจย์กห็ วนนึกถึงค�ำพูดของนิมโบส แม่มด
ที่เป็น หนึ่งในผู้ใช้เวทมนตร์ขาว ตอนที่เขาถามความหมายของค� ำว่า
‘สปิริต’ เธอก็ตอบว่า
‘…หากพูดกันตามจริง ดิน น�้ำ ลม ไฟ แม้จัดอยู่ในธาตุหลักของ
โลก แต่มันก็ไม่ใช่สิ่งมีชีวิต ดังนั้นสปิริตก็คือ ธาตุหลักของโลกที่เกิดจาก
ธาตุทั้งสี่นั่น ซึ่งก็คือ ไม้’
‘แสดงว่าการตีความค�ำว่า สปิริต ในแต่ละศาสตร์ใกล้เคียงกัน ถ้า
เนโครแมนซี หมายถึง ธาตุไม้ และในศาสตร์โมนาเชียก็หมายถึง เหล่า
ดวงจิตที่เกิดและแทรกซึมอยู่ในธรรมชาติ ใช่แล้ว ศาสตร์เวทมนตร์ขาว
ก็คือ การตีความและหาค�ำตอบจากธรรมชาติที่มีอยู่นี่เอง’ เจย์คิดพลาง
สบตากิดมิ ทีม่ องเขาด้วยดวงตาทีเ่ หมือนจะหงุดหงิด แต่กย็ งั แฝงแววความ
สนุกเอาไว้
“ผมคนก่อนสั่งพวกคุณไม่ให้บอกผมใช่ไหมครับ”
กิดิมยักไหล่นิดๆ ‘ไม่เชิง’
“ต้องบอกว่า หากเราบอก เจ้าจะโดนคาร์เนเซียลโกรธมากกว่า
และเมื่อไรก็ตามที่มหาจักรพรรดิแห่งภูตอากาศตนนั้นโกรธ ข้าว่ามันไม่
เป็นผลดีต่อใครนักหรอก” แอนนิมอสตอบ
เจย์ฟังอย่างนั้นจึงเหลือบมองไปรอบตัว ก่อนจะถอนหายใจยาว
“ท�ำไมต้องท�ำตัวลับๆ ล่อๆ ด้วยล่ะครับ”
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สิ้นค�ำพูด เจย์พลันรู้สึกเหมือนล�ำคอเขาถูกบีบจนหายใจไม่ออก
ชายหนุ่มจึงอ้าปากอยากจะเปล่งเสียง แต่ก็ท�ำไม่ได้ โซอี้เห็นเจย์มีอาการ
อย่างนั้นจึงโพล่งถามว่า
“เจย์! เป็นอะไร! มีอะไรติดคอเหรอ” โซอี้ร้องถาม พลางยกมือ
ไปจับล�ำคอของเจย์ ทันใดนั้นอาการหายใจไม่ออกก็หายเป็นปลิดทิ้ง
‘ขอโทษนะครับ’ เจย์เอ่ยในใจอย่างรู้สึกผิด
‘ขอบใจเพื่อนเจ้าเถอะ’ เสียงอันแสนเบาหวิวดังเข้ามาในหัวเจย์
ชายหนุ่มจึงหันไปมองโซอี้อย่างแปลกใจ
โซอี้เอียงคอมอง ท�ำหน้างง “อะไร”
‘เพราะโซอี้เหรอ...ใช่ ตอนนั้นก็เหมือนกัน’ เจย์คิดขณะที่ภาพของ
โซอี้ที่ยื่นมือเข้ามาในบาร์เรียร์ของกิดิมผุดขึ้นมาในหัว
“บอกแล้วว่าอย่าพูดจาไม่ดจี ะดีกว่า ภูตอากาศเป็นสปิรติ ทีห่ ยิง่ ยโส
มาก” แอนนิมอสย�้ำพลางเหลือบมองไปทางขวามือของเจย์ เจย์เลยหัน
ไปมองตาม แต่ไม่เห็นอะไร เขาเลยถามว่า
“เขานั่งอยู่ข้างผมเหรอครับ”
แอนนิมอสส่ายหน้า “เปล่า ไม่มีอะไร แค่นี้ ใช่ไหม ข้าไปก่อนนะ
มีงานต้องท�ำเยอะแยะไปหมด”
พูดจบ แอนนิมอสก็กลายร่างเป็นสายลมแล้วหายไป ซีโรเองก็
ลอยตัวขึ้นไปที่ชั้นหนังสือ เหลือแค่กิดิมกับเนโรที่ยังคงเงยหน้ามองเจย์
นิ่ง
“หน้าผมมีอะไรติดอยู่เหรอ”
“การที่เจ้าลืมทุกอย่างไป บางทีมันก็ช่วยอะไรได้หลายอย่างนะ”
เนโรเอ่ยลอยๆ อย่างไม่มีต้นสายปลายเหตุ แล้วเขาก็หายตัววับไปอีกตน
ไม่รอให้เจย์ซักต่อ เจย์จึงถามกิดิมแทน
“ที่เนโรพูดน่ะ หมายถึงอะไร”
กิดิมยักไหล่โดยไม่ตอบ แล้วหายตัวไปอีกตน เจย์เลยได้แต่ยกมือ
นวดขมับอย่างจนปัญญา
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“พวกเอเทมมูไม่ได้บอกอะไรมากงั้นเหรอ” โซอี้ถาม เจย์เลยลด
มือลงแล้วพยักหน้า
“บอกแค่ว่าผมฝึกศาสตร์โมนาเชีย มีภูตอากาศคอยคุ้มกัน นอก
นั้นก็ไม่รู้ เออ นี่ดึกแล้วนะ เธอไปพักก่อนไหม ต้องอ่านหนังสือเตรียม
สอบด้วยนี่นา”
โซอีพ้ ยักหน้าแล้วลุกขึน้ ยืน พลางเหลือบมองนาฬิกา “ใกล้ถงึ เวลา
ที่นายต้องไปช่วยพี่ธีบีนแล้วนี่นา จะลงไปพร้อมกันเลยไหม”
เจย์ก้มดูชุดตัวเองที่ยังไม่ได้เปลี่ยน และร่างกายเขาก็มีกลิ่นเหงื่อ
ทะแม่งๆ ออกมาบ้างแล้ว ชายหนุ่มเลยตอบว่า “เดี๋ยวขออาบน�้ำก่อน”
“โอเค เจอกันพรุ่งนี้เช้านะ”
เจย์ลุกขึ้นยืนโบกมือให้โซอี้ที่เดินออกจากห้องไป จากนั้นเขาเดิน
ไปหยิบเสื้อผ้าในห้องนอนแล้วเดินเข้าห้องน�้ำ ไม่นานชายหนุ่มก็เดินออก
มาในชุดพนักงานสีน�้ำเงินของร้านน�้ำชาวิทาเรีย เขาเดินไปตรวจเช็กของ
ในตู้เย็นว่าต้องซื้อของสดอะไรมาเพิ่มอีกหรือเปล่า หลังจากออกกะแล้ว
จะได้ไปตลาดซื้อมาด้วยเลย ขณะจะดึงขวดน�้ำพันช์ที่เหลืออีกนิดหน่อย
ออกมาดื่ม เจย์ก็รู้สึกได้ว่ามีใครบางคนยืนมองเขาจากทางด้านหลัง
ชายหนุม่ จึงยืดตัวขึน้ แล้วหันไปมอง สิง่ ทีร่ อเขาอยูข่ า้ งหลังคือ เด็ก
ชายอายุประมาณแปดขวบ หน้าตาน่ารัก มีผมสีขาวเป็นปุยฟูเหมือนขน
แกะ แต่มีเขางอกอยู่บนหัวเหมือนเขาแพะ เขามีขาทั้งสองข้างเหมือนขา
สัตว์ และที่ก้นก็มีหางยาวเหมือนหางมังกร
“หลงทางหรือเปล่าครับ” เจย์ทักทายท�ำลายความเงียบ ใจหนึ่งก็
รูแ้ น่ชดั อยูแ่ ล้วว่าอีกฝ่ายไม่นา่ จะเป็นเด็กหลงทางหรอก และดูจากลักษณะ
รูปร่างก็ไม่น่าจะใช่มนุษย์ด้วย แต่เพราะดวงตากลมแป๋วของเด็กชายที่
มองน�้ำพันช์ในมือเขานี่แหละ ท�ำให้เขาต้องถามไปแบบนั้น
“ขอมั่งสิ” เด็กชายเอ่ย พร้อมกับยื่นมือมาหาเขา
เจย์ก้มมองขวดน�้ำพันช์ในมือแวบหนึ่ง จึงหันไปเรียกแก้วมาเทน�้ำ
ใส่ แล้วยื่นให้
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เด็กชายคนนั้นรับแก้วน�้ำไปแล้วดื่มรวดเดียวหมดแก้ว เขาลดแก้ว
ลง แล้วยิ้มแฉ่งให้เจย์
“อร่อย ไม่ได้ออกแรงมานานก็งี้ ร่างกายมันเลยฝืดๆ ไปหน่อย”
เจย์รบั แก้วคืนทัง้ ทีย่ งั จ้องรอยยิม้ ร่าเริงของหนูนอ้ ยอย่างไม่รจู้ ะท�ำ
อย่างไร ส่วนเจ้าหนูประหลาดตรงหน้าก็ยกมือตบอกตัวเองพลางพูดว่า
“ไง ลืมชื่อข้าไปแล้วละสิ ข้าชื่ออัสโมวนะ”
“สวัสดี ผมชื่อ...เอ่อ ผมบอกชื่อไม่ได้ เอาเป็นว่า ยินดีที่ได้รู้จักนะ
เราเคย...รู้จักกันเหรอ”
อัสโมวโบกมืออย่างไม่ถือสา พลางตอบว่า “ข้าต้องรู้จักเจ้าสิ ก็
เจ้าเป็นคนเรียกข้ามานี่”
“ครับ?”
พอเห็นเจย์ท�ำหน้าตาเหลอหลา อัสโมวก็หัวเราะร่าเหมือนชอบใจ
ยิง่ กว่าเก่า พลางโบกมือ “ช่างเถอะๆ ต่อให้แนะน�ำตัวอีกกีค่ รัง้ ก็ไม่เป็นไร
หรอก เจ้าก็เป็นงี้เรื่อยแหละ มาๆ เอานี่ไป”
เจย์มองเด็กน้อยหยิบของทีค่ ล้องคออยูอ่ อกมา มันเป็นสร้อยทีร่ อ้ ย
แหวนเงินไว้ อัสโมวแกะเอาแหวนออกมายื่นให้เจย์ ชายหนุ่มมองแหวน
วงนั้นอย่างไม่ไว้ใจแล้วถามว่า
“อะไรครับ”
อัสโมวถอนหายใจ “เอาน่า รับไปก่อนเถอะ เดี๋ยวพอเจ้าไปคุยกับ
เกรตสปิริเชียลคนนั้นก็จะรู้เองแหละ”
ค�ำว่า ‘เกรตสปิริเชียล’ หมายถึงอะไร เจย์ยังไม่รู้ แต่เพราะเขาไม่
ยอมรับแหวนวงนั้น อัสโมวเลยโยนของในมือใส่ แล้วจางหายไป พร้อม
กับค�ำพูดว่า
“รีบเตรียมพร้อมไว้ให้ดีนะ เพราะมนุษย์คนนั้นไม่ใช่เล่นๆ เลย”
เพราะปฏิกิริยาของเจย์ช้าเป็นปกติอยู่แล้ว ต่อให้อีกฝ่ายโยนของ
มาตรงเป๊ะแค่ไหน เจย์กร็ บั ไม่ทนั ชายหนุม่ เลยต้องใช้พลังของกัลดราบก
เรียกเจ้าแหวนวงนัน้ ให้เข้ามาหา แต่กลับไม่ได้ผล แหวนกระทบกับหน้าอก
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ของเจย์ แล้วกระเด็นกระดอนตกลงพื้น ก่อนจะกลิ้งหลุนๆ เข้าไปอยู่ใต้
โต๊ะกินข้าว ท�ำให้ชายหนุ่มต้องนั่งคุกเข่ากับพื้นเพื่อเก็บมันขึ้นมา
เมื่อเจย์หยิบมาดูใกล้ๆ ก็พบว่าที่ด้านในแหวนสลักอักขระอยู่ เจย์
พลิกแหวนตรวจดูครูห่ นึง่ ก็ไม่ได้รสู้ กึ แปลกหรือมีอนั ตรายใดๆ เกิดแก่เขา
เลย ชายหนุ่มจึงหย่อนมันลงกระเป๋ากางเกง เพราะเป็นพนักงานในร้าน
น�้ำชาวิทาเรียมาหลายเดือน เจย์จึงรู้ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมีเหตุผลเสมอ
และยังมีกฎอีกหลายข้อทีเ่ ขายังไม่รู้ ดังนัน้ การรับของจากสิง่ มีชวี ติ แปลก
หน้าแล้วน�ำมาสวมเลยไม่น่าจะเป็นความคิดที่ดี
“อ๊ะ! ใกล้เวลาเข้ากะท�ำงานแล้ว” ชายหนุม่ พึมพ�ำแล้วเดินออกจาก
ห้องไป
“เหนื่อยหน่อยนะเจย์” ธีบีนเอ่ย ขณะช่วยยกจานอาหารของ
ลูกค้าที่ ใช้แล้วออกไป พอเข้าสู่เทศกาลฮัลโลวีน อยู่ๆ ในช่วงเวลาของ
มาสเตอร์วคี ก็มลี กู ค้ามาใช้บริการคับคัง่ ผิดหูผดิ ตา เจย์กำ� ลังคิดว่าเขาควร
ขึ้นท�ำงานเต็มเวลาเพื่อช่วยธีบีนดีหรือเปล่า แต่ก็ยังไม่ได้ปรึกษาเรื่องนี้
กับมาสเตอร์
“ไม่เป็นไรครับ แล้วปีก่อนๆ พี่ธีบีนท�ำคนเดียวไหวเหรอครับ”
ธีบีนหัวเราะร่า “ก็ต้องไหวสิ มาสเตอร์มูซอลค่อนขอดอยู่บ่อยๆ
ว่าช่วงเวลาของเราท�ำก�ำไรได้นอ้ ยมาก เป็นตัวถ่วงอยูค่ นเดียว โดยเฉพาะ
ตอนต้นปียิ่งแย่ใหญ่ใช่ไหมล่ะ ฉะนั้นปลายปีมันจึงต้องเป็นช่วงตักตวงไง
ล่ะ”
เจย์ยิ้มแล้วได้ยินเสียงกระดิ่งดังมาจากเคาน์เตอร์ ธีบีนเลยพยัก
หน้าให้เขาไปรับเครื่องดื่มมาเสิร์ฟ เมื่อไปถึงเคาน์เตอร์ก็พบแก้วนมร้อน
หอมกลิ่นวานิลลาวางอยู่
“โต๊ะสาม” วีคเตือนเมื่อเจย์ยังไม่หยิบมันไปทันที เพราะเป็นครั้ง
แรกที่เขาเห็นเครื่องดื่มสีขาวขุ่นแบบเต็มแก้ว ปกติจะเห็นแต่ในกาน�้ำนม
ส�ำหรับใส่ชาเท่านั้น
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“ครับ ว่าแต่นมนี่...”
วีคชี้ไปที่โต๊ะดังกล่าว เมื่อเจย์มองตามก็เห็นเด็กชายที่ ให้แหวน
สีเงินแก่เขา อัสโมวโบกมือให้ด้วยท่าทางสดใสร่าเริง นั่นท�ำให้เจย์ต้อง
ขมวดคิ้ว
“คนรู้จักเหรอ”
“เอ่อ ไม่เชิงครับ” เจย์ตอบ แล้วเดินเอาเครื่องดื่มไปเสิร์ฟ
“จ่ายด้วยวิทการ์ดของเจ้านะ” อัสโมวเอ่ย พลางยกแก้วนมขึ้นดื่ม
อย่างมีความสุข เจย์ค้อมศีรษะให้แล้วเดินกลับมาหามาสเตอร์ พลางวาง
วิทการ์ดของเขาลง
วีคมองวิทการ์ดของเจย์แล้วถามว่า “จะเลีย้ งเครือ่ งดืม่ ปีศาจงัน้ เหรอ
ตกลงมันเป็นเรื่องจริงอย่างที่มูซว่าละสิ”
เจย์เกาคอแก้เก้อนิดหนึ่ง แล้วถามว่า “เด็กคนนั้นเป็นปีศาจเหรอ
ครับ”
“ใช่ ดูไม่ออกเหรอ คนไม่ง่วง”
“อืม พอดูออกครับ แต่ไม่เข้าใจว่า ท�ำไมเขารู้จักผม แถมยัง...”
เจย์พูดพลางยกมือตบกระเป๋าเสื้อ ดวงตาง่วงงุนของวีคเหลือบมองเพียง
เล็กน้อย แล้วกลับมาสบตาเจย์อีกครั้งพลางพูดว่า
“อ้อ อย่างนี้นี่เอง”
“ยังไงครับ มาสเตอร์” เจย์ถาม แต่มาสเตอร์วีคกลับหมุนตัวไป
เตรียมเครือ่ งดืม่ แก้วต่อไป เจย์เห็นว่ามีลกู ค้าเข้ามาอีกแล้ว เขาจึงเดินไป
ประจ�ำที่ลิฟต์แก้วส่งอาหารด้วยความสงสัยเต็มหัว
‘ตกลงมันยังไงกันแน่ล่ะเนี่ย’
ขณะที่เจย์ยังงวยงงอยู่นั้น ลิฟต์แก้วก็ส่งอาหารขึ้นมา ชายหนุ่มจึง
หันไปสนใจขนย้ายถาดน�้ำชาและอาหารค�่ำของลูกค้ามาใส่บนรถเข็นเพื่อ
เตรียมน�ำไปเสิร์ฟ และระหว่างที่เจย์เข็นรถเข็นอาหารไปนั้น เสียงธีบีนก็
ดังขึ้น
“เจย์! ระวัง!”
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เจย์รบี เคลือ่ นย้ายตัวหลบไปตามสัญชาตญาณ ขณะทีเ่ จย์ยงั ไม่ทนั
จะทิง้ ตัวลงบนพืน้ เขาก็รสู้ กึ ว่ามีพลังจูโ่ จมเข้ามาทางด้านหลัง เจย์จงึ ต้อง
พลิกตัวหลบกลางอากาศ เลยไปชนลูกค้าคนหนึง่ ซึง่ ก�ำลังลุกจากทีน่ งั่ เพือ่
ออกจากร้าน
ปึง! โครม!
เจย์ล้มหน้าคะม�ำ จนร่างของเขาเกือบจะทับลูกค้า ชายหนุ่มจึงยื่น
มือไปยันตัวไว้กับพื้น แล้วมองหน้าลูกค้าผู้เคราะห์ร้ายอย่างรู้สึกผิด
“ขอโทษครับ ขอโทษ...จริงๆ” ค�ำขอโทษของเจย์ชะงักกลางคัน
เพราะคนทีเ่ ขาเกือบจะล้มทับเมือ่ ครูค่ อื หญิงสาวทีเ่ ขารูจ้ กั ในงานไลต์กอ็ ด
เฟสติวัล การแข่งขันพลังของพวกกัลดี้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
‘ทินิต้า พีกันจา กัลดี้จากเมืองไฮด์เดลมา’
“หวัดดีเจย์”
เจย์ลกุ ขึน้ แล้วหันไปมองคนทีล่ อบท�ำร้ายเขา ปรากฏว่ามันคือม้วน
ด้ายกลุม่ ใหญ่ซงึ่ ก�ำลังสลายตัวไป เพราะเส้นด้ายจากม้วนนัน้ พุง่ ปราดกลับ
มาหาเจ้าของ ซึ่งคือกัลดี้สาว อดีตเพื่อนร่วมงานแข่งขัน ซึ่งเขาเพิ่งผละ
ห่างเธอมาเมื่อกี้นั่นเอง
“ไม่ระวังตัวแบบนี้ก็แย่เลย” ทินิต้าเอ่ยขณะลดมือลง เมื่อปลาย
เส้นด้ายม้วนตัวหายเข้าไปในสนับมือของเธอ
“เธอ...ท�ำไมท�ำแบบนี้”
ทินิต้ายิ้มกว้าง “ก็ได้ยินมาว่า พนักงานของร้านน�้ำชาวิทาเรียห้าม
แตะต้องหรือโดนตัวลูกค้า ฉันก็เลยอยากลองท้าทายกฎนั้นดูบ้าง”
คนฟังขมวดคิ้ว “เพื่ออะไร” เจย์ถามพลางหันไปมองธีบีนซึ่งเดิน
เข้ามายืนข้างๆ แล้วค้อมตัวถามทินิต้าด้วยน�้ำเสียงจริงจังว่า
“ไม่ทราบคุณลูกค้าต้องการสิ่งใด พนักงานของร้านวิทาเรียยินดี
รับใช้ครับ”
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กฎข้อทีส่ องของการเป็นพนักงานร้านน�ำ้ ชาวิทาเรียคือ ‘ห้ามโดน
ตัวลูกค้าเวลาอยู่ในร้าน’ ตอนได้ยินกฎข้อนี้ เจย์ก็นึกว่านั่นเป็นมารยาท
ของบริกรที่ต้องพึงปฏิบัติและควรระมัดระวังในเรื่องนั้นมากๆ เขาจึงไม่
เคยถามเหตุผลว่า ท�ำไมบริกรของร้านถึงต้องระมัดระวังตัวในเรื่องนั้น
แตกต่างกับกฎข้อแรกเรือ่ งห้ามบอกชือ่ แก่ลกู ค้าทีม่ าสเตอร์อธิบายชัดเจน
แต่แรก
“ไม่ทราบคุณลูกค้าต้องการสิ่งใด พนักงานของร้านวิทาเรียยินดี
รับใช้ครับ” เสียงของธีบนี ท�ำให้เจย์ได้สติ แล้วค้อมศีรษะลงตามรุน่ พี่ ก่อน
จะยืดตัวขึ้นมองทินิต้าที่มองเขาด้วยแววตาหมายมั่น
“คุณลูกค้าสะดวกจะบอกความต้องการกับเรา หรือต้องการพบ
มาสเตอร์ท่านใดครับ” ธีบีนยังคงเอ่ยต่อ จนเจย์เหลือบไปมองมาสเตอร์
วีคที่เดินออกจากเคาน์เตอร์มายังจุดเกิดเหตุ
“ด้วยสิ่งที่ฉันอยากขอ เกรงว่าคงต้องขอพบท่านเมจหน่อย”
“เมจจะมาท�ำงานตอนหลังหกโมงเช้า และเขามาตรงเวลาทุกวัน
หากลูกค้าต้องการพบเขา อาจต้องให้เจย์พาไปพักรอที่ห้องรับรองก่อน”
เจย์เลิกคิ้ว เท่าที่เขารู้ อาคารของร้านน�้ำชาวิทาเรีย หากไม่รวม
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ชั้นใต้ดินก็มีเพียงสี่ชั้น แล้วในทั้งสี่ชั้นก็ไม่มีที่ไหนพอจะเป็นห้องรับรอง
ตามที่มาสเตอร์วีคพูดได้เลย
“ดีค่ะ”
เมือ่ ทินติ า้ ตอบรับ วีคจึงหันมาสบตาเจย์แล้วพูดว่า “พาเพือ่ นไปรอ
เมจที่ห้องพักนะ”
“เอ่อ...ครับ เอ่อ ตามผมมาสิ”
“ไม่ต้องห่วงทางนี้ อยู่เป็นเพื่อนลูกค้าไปเลยนะเจย์” ธีบีนเอ่ย
“ครับ” เจย์รับค�ำแล้วเดินน�ำทินิต้าออกจากร้าน เมื่อเดินถึงบันได
ทางขึ้นห้อง ชายหนุ่มก็หยุดยืนรอให้อีกฝ่ายเดินผ่านเขาไปก่อน
“ห้องพักของนายอยูท่ ี่ไหนเหรอ” ทินติ า้ ถาม เจย์เลยชี้ไปทีช่ นั้ สาม
“ชั้นสามน่ะครับ แต่ต้องขึ้นบันไดด้านหลัง เดี๋ยวผมน�ำทาง” เจย์
ตอบ แล้วเดินวนไปผ่านหน้าต่างห้องครัว จนมาถึงบันไดเวียนที่อยู่ข้าง
หลังร้าน ทินิต้าก็พูดขึ้นว่า
“พนักงานของร้านวิทาเรียพักอยู่ที่นี่ทุกคนเลยหรือเปล่า”
“ไม่ครับ มีอะพาร์ตเมนต์อยูท่ ถี่ นนทแวงเคย์ ผมพักอยูท่ นี่ คี่ นเดียว”
เจย์ล้วงกุญแจออกมาไข แล้วเปิดประตูให้หญิงสาวเดินเข้าไปในห้อง
“เชิญนั่งที่ห้องรับแขกครับ”
“ว้าว! ห้องพักใหญ่กว่าห้องฉันอีก น่าอิจฉาจัง” ทินิต้าเปรย แล้ว
เดินไปที่หน้าต่างบานใหญ่ซึ่งมองเห็นท้องฟ้ายามค�่ำคืนเหนืออ่าววิชชอร์
ได้กว้างไกล ก่อนจะหันมามองเจย์ที่ยืนมองเธอนิ่งอย่างไม่รู้จะท�ำอะไร
“คิกๆ ดูนายเกร็งมากเลยนะ โกรธฉันที่ท�ำให้นายผิดกฎเหรอ”
เจย์สา่ ยหน้า “เปล่าครับ แค่กำ� ลังงงว่า แค่ผมโดนตัวคุณ มันท�ำให้
มาสเตอร์ต้องตอบรับค�ำขอร้องของคุณได้ยังไง”
“นาย...” ทินิต้าเอ่ยแค่นั้น แล้วหยุดไป
คนฟังจึงเลิกคิ้วอย่างไม่เข้าใจว่าอีกฝ่ายจะพูดอะไร ทินิต้าเลย
ยกมือขึ้นกอดอก แล้วพูดว่า
“เรียกฉันว่า ‘ทิซ’ ดีกว่า แล้วพูดอย่างธรรมดากับฉันก็ได้ ฉันว่า
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เราสองคนอายุไม่น่าจะห่างกันเท่าไร และเราต่างก็เป็นเอลเดอร์เหมือน
กันด้วย”
“อ๋อ โอเค เอ่อ เธออยากให้ผมเสิร์ฟอาหารชุดใหม่ไหม ของเดิม
เธอยังไม่ได้กินไม่ใช่เหรอ เดี๋ยวผมให้มาสเตอร์หักค่าอาหารจากค่าจ้าง
ของผม”
ทินิต้ามองเจย์ด้วยดวงตาเปล่งประกาย “รู้ได้ยังไงว่าฉันยังไม่ได้
กิน”
เจย์เอียงคอ “ก็อาหารบนโต๊ะมันยังไม่พร่องนี่”
หญิงสาวจากร้านตัดเสือ้ ชือ่ ดังจึงยิม้ กว้าง “ทีเ่ ล่าลือกันว่านายความ
จ�ำดีมากน่ะ มันดีขนาดนี้เลยเหรอ น่าสนใจนะ”
“แล้วจะรับไหม”
“ไม่ละ จริงๆ ก็อิ่มอยู่แล้ว”
“อ้าว! แล้วสั่งอาหารท�ำไม”
“ก็เพราะต้องรอจังหวะน่ะสิ นายนี่...ไม่ระวังตัวจริงๆ เลยนะ ไม่รู้
ว่าเพราะเก่งเกินไปหรือประมาทกันแน่ แต่ฉันว่าน่าจะเป็นอย่างหลัง”
“หมายความว่ายังไง”
ทินิต้าก้าวไปทรุดตัวนั่งบนโซฟาเดี่ยวข้างหน้าต่าง พลางเงยหน้า
มองเจย์ แล้วพูดว่า “รูไ้ หม การเปิดร้านค้าของพ่อมดต้องขึน้ ทะเบียนการ
ค้าทางเวทมนตร์”
“หา?” การเปลี่ยนเรื่องอย่างปัจจุบันทันด่วนท�ำให้เจย์ตามเรื่อง
ไม่ทัน
“ก็เหมือนการค้าของมนุษย์ทั่วไปแหละ หากท�ำการค้าก็ต้องจ่าย
ภาษี เพียงแต่ทะเบียนการค้าเวทมนตร์ไม่ได้จา่ ยภาษีเป็นเงิน แต่จา่ ยเป็น
ภารกิจ”
เจย์ยกมือเกาหัว ตั้งแต่เขาตื่นมา เรื่องเงินๆ ทองๆ ที่เขาสนใจมี
อย่างเดียวคือ เงินเดือนที่เขาต้องเอามาเลี้ยงปากท้อง ไอ้ที่จะคิดไปถึง
การเสียภาษีนนั้ ไม่เคยอยู่ในหัว แต่พอมานึกๆ ดู ร้านน�ำ้ ชาวิทาเรียก็นา่ จะ
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มีรายได้ดีมากอยู่ ถ้าต้องเสียภาษีเป็นเงินคงจะมากโขเชียวละ
“จ่ายเป็นภารกิจนี่หมายความว่ายังไง” เจย์ถาม
“ก็ให้ความช่วยเหลือแก่ประชากรพ่อมดไง แต่ไม่ใช่ว่าต้องช่วย
ทุกงานนะ ผู้ประกอบการแต่ละแห่งจะต้องระบุเงื่อนไขไว้ตอนที่ขอจด
ทะเบียนการค้า อย่างเช่นห้องเสื้อที่ฉันอยู่ตั้งเงื่อนไขว่า หากมีการวัดตัว
ลูกค้าผิดพลาด ก็ต้องตอบรับค�ำขอของลูกค้า ในขณะที่เงื่อนไขร้านของ
นายคือ ห้ามโดนตัวลูกค้า”
“หมายความว่าถ้าไม่โดนตัวก็ไม่ต้องจ่ายใช่ไหม”
ทินิต้าพยักหน้า “ถูกต้อง เพราะส่วนใหญ่แล้วการจ่ายภาษีเป็น
ภารกิจนั้นมักจะมีมูลค่ามากกว่าเงินจริงๆ เสียอีก”
พอฟังอย่างนี้เจย์ก็เลยยิ้มแหย พลางคิด ‘รู้งี้ระวังตัวให้มากกว่านี้
หน่อยก็ดี ไม่น่าใจลอยเลย มาสเตอร์ต้องโกรธเราแน่เลย’
“ฉันมาร้านนี้หลายครั้งแล้ว แต่พนักงานร้านนี้ทุกคนระวังตัวมาก
อย่างว่าละนะ แต่ละคนเก่งๆ ทั้งนั้น...ยกเว้นนาย” ทินิต้าพูดพลางชี้นิ้วมา
ที่เจย์
นั่นเป็นครั้งแรกที่ชายหนุ่มรู้สึกอยากแก้ตัว แต่พอมานึกถึงความ
จริงที่ว่า เขาเปิดช่องโหว่จริงๆ เจย์ก็เลยได้แต่ก้มหน้ารับค�ำสบประมาท
นั้นไว้
“งั้นเดี๋ยวผมเอาน�้ำมาให้แล้วกัน เผื่อเธอคอแห้ง”
ช่างตัดเสื้อแห่งไฮด์เดลมามองตามเจย์ที่เดินไปที่ห้องครัวชั่วขณะ
แล้วลุกเดินตามไป
“นายนี่แปลกดีนะ”
“ครับ?” เจย์ที่เพิ่งเปิดตู้เย็นหันมามองคนพูดอย่างไม่เข้าใจ
“แค่หยิบน�ำ้ เอง ท�ำไมนายไม่เรียกมาล่ะ หรือนีเ่ ป็นเคล็ดลับทีท่ ำ� ให้
นายใช้เวทมนตร์ตอนที่เป็นวิญญาณได้”
เจย์หยิบเหยือกน�้ำออกจากตู้เย็น แล้วตอบว่า “ความจริงไม่ได้มี
เคล็ดลับนะ มาสเตอร์เกลดาบอกว่ามันท�ำได้ เพียงแต่...เอ่อ เธออาจต้อง
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ตายเพื่อลองก่อน”
“นี่มุกใช่ไหม” ทินิต้าถาม
เจย์อยากจะยืนยันว่าไม่ใช่ แต่ถา้ พูดอย่างนัน้ เขาก็ตอ้ งอธิบายอีก
ยาว เขาเลยเสไปหยิบแก้วน�้ำมาเทน�้ำใส่แล้วส่งให้แขก
“ขอบใจ นายจะไปนอนก็ได้นะ ฉันนั่งเล่นรอท่านเมจได้”
“เอ่อ งั้นผมขอตัวไปเปลี่ยนชุดก่อนแล้วกัน” เจย์ตอบเปลี่ยนเรื่อง
ไปเพื่อเลี่ยงจะพูดเรื่องนอน
ทั้งสองแยกกันตรงห้องครัว เจย์เดินตรงไปยังห้องนอน เขาเปิด
ประตู ยังไม่ทันได้เข้าไป เสียงเคาะประตูห้องก็ดังขึ้น เจย์เลยปิดประตู
ห้องนอน แล้วเดินไปเปิดประตูห้อง
“อ้าว มาสเตอร์”
เดียตี้ยกมือทักทายเจย์ แล้วเจย์ก็ถอยให้เดียตี้เดินเข้าห้อง เมื่อ
ทินิต้าซึ่งยืนรออยู่ที่ห้องรับแขกหันมาเห็นผู้มาใหม่ ก็รีบเดินมาท�ำความ
เคารพเดียตี้ พลางทักทายว่า
“สวัสดีค่ะ ท่านเมจ”
“ไม่ได้พบกันนานเลยนะคุณพีกันจา อืม ตั้งแต่ตอนคุณพาโดร่า
พามาแนะน�ำตัวละมั้ง”
ใบหน้าของทินิต้าแดงระเรื่อขึ้น แต่ก็ยังตอบว่า “ขอบคุณมากค่ะ
ที่จ�ำฉันได้ ไม่นึกว่า...”
“แล้วผมก็รู้ด้วยว่า คุณอยากมาขอร้องเรื่องอะไร”
ทินิต้าหุบปากที่ก�ำลังจะพูด แล้วโค้งตัวเก้าสิบองศา ก่อนจะเงย
หน้าขึ้นพูดต่อ
“ข่าวมาถึงวิชชอร์แล้วเหรอคะ”
เดียตี้เหลือบมองเจย์ นิ่งไปนิดหนึ่ง แล้วพูดว่า “ไปเตรียมกระเป๋า
เถอะเจย์ เอาแค่ของจ�ำเป็นกับเสือ้ ผ้าอีกสักสองสามชุด บางทีคณ
ุ อาจต้อง
เดินทางทันทีหลังจากที่เราคุยกันเสร็จ”
“ครับ? เอ่อ ได้ครับ” เจย์หมุนตัวเดินเข้าห้องนอนเพือ่ เตรียมของใช้
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ตามค�ำสัง่ มาสเตอร์ ความจริงเขาก็อยากรูว้ า่ ค�ำขอร้องของทินติ า้ คืออะไร
แต่เพราะเขาท�ำผิดกฎ เลยได้แต่ทำ� ตามค�ำสัง่ ให้เร็วทีส่ ดุ เมือ่ จัดของและ
เปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จเจย์จึงเดินออกมา และตอนนี้ ในห้องไม่ได้มีแค่เดียตี้
กับทินิต้าแล้ว ยังมีมิวท์กับโมรียืนอยู่ด้านหลังมาสเตอร์ด้วย เจย์ได้ยิน
ทินิต้าพูดว่า
“ฉันขอยืนยันว่าฉัน พูดความจริง ฉันเห็นกับตาว่าพวกมันเอา
อาจารย์ไป”
เจย์เดินไปยืนข้างมิวท์แล้วกระซิบถามว่า “ตกลงมันเรือ่ งอะไรกัน”
มิวท์หันมาตอบว่า “ฉันก็มาก่อนนายนิดเดียว ดูเหมือนเจ้าของ
ห้องเสื้อพาโดร่าอันเลื่องชื่อจะถูกลอบท�ำร้าย”
ดวงตาของเจย์เบิกกว้าง แล้วหันไปสบตาทินิต้าที่เหลือบมาสบตา
เขาพอดี ขณะที่มาสเตอร์เมจเอ่ยว่า
“สรุป คุณคิดว่ามีคนขโมยวิญญาณอาจารย์ของคุณไป ท่านไม่ได้
ป่วย และต้องการให้พวกเราช่วยตามหาวิญญาณนั้น ก่อนที่วิญญาณจะ
ตัดขาดจากร่างกายโดยสมบูรณ์”
“ค่ะ”
มาสเตอร์เมจยกนาฬิกาข้อมือขึน้ ดูแล้วส่ายหน้า “จากวันทีเ่ กิดเหตุ
จนถึงตอนนี้ มันเกิน 168 ชั่วโมงแล้ว ผมเกรงว่าหากคุณพาโดร่าถูกชิง
วิญญาณไปจริง ตอนนีว้ ญ
ิ ญาณของเธอก็นา่ จะตัดขาดจากร่างกายอย่าง
สมบูรณ์แล้ว”
“ไม่ค่ะ อาจจริงที่ว่ามันเกินช่วงเวลาที่ดีที่สุดของการกลับเข้าร่าง
ไปแล้ว แต่อาจารย์กไ็ ด้ดนิ้ รนจนวินาทีสดุ ท้าย ด้วยการใช้สงิ่ นีเ้ ย็บวิญญาณ
ของตัวเองติดไว้กับร่างกายค่ะ” ทินิต้าเอ่ยพลางยกมือ ตอนแรกเจย์ไม่
เห็นว่ามีอะไรอยู่ในมือเธอ แต่พอเพ่งมองดีๆ ก็พบว่า มันเป็นเข็มที่ผุดขึ้น
ระหว่างร่องนิ้วของหญิงสาว
“เข็มร้อยวิญญาณ” น�้ำเสียงชื่นชมของมาสเตอร์เมจดังขึ้น มิวท์ที่
ยืนอยู่ด้านหลังสูดหายใจลึก ขณะฟังมาสเตอร์เมจพูดต่อ
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“ไม่เสียแรงที่คุณพาโดร่าเป็นหนึ่งในเมจิกลิสต์ ไม่ได้พบกันหลาย
ปี ตอนนี้เธอก็ก้าวไปอีกขั้นแล้วสินะ แถมคุณ...”
ทินติ า้ ขยับล�ำคอกลืนน�ำ้ ลาย เธอไม่ยอมหลบตามาสเตอร์เมจ ขณะ
ได้ยินเขาพูดต่อว่า “ก็สมกับเป็นเอลเดอร์คนแรกที่คุณพาโดร่ารับเป็น
ลูกศิษย์ ได้ ร้านของเรารับงานนี้ โมรี”
“คะ? ท่านเมจ” โมรีรับค�ำ
“คิดว่าจะจัดการได้ภายในกี่วัน”
ใบหน้าของโมรีทเี่ คยยิม้ แย้มอย่างคนมีอธั ยาศัยดีเปลีย่ นเป็นจริงจัง
ขึ้น ขณะตอบว่า “ไม่เกินสองวันค่ะ”
“ดี เพราะมูซคงหงุดหงิดแน่ ถ้าหัวหน้าบริกรของเขาไม่อยู่ในคืน
วันจันทร์อันแสนวุ่นวาย” มาสเตอร์เมจเอ่ย พลางลุกขึ้นยืนรับการค้อม
ศีรษะของโมรี แล้วเลยมาสบตามิวท์
“พิคก้าอยากให้คณ
ุ ติดตามไปในภารกิจนีด้ ว้ ยเพือ่ ดูงาน แล้วก็เจย์”
“คะ...ครับ” เจย์ไหล่ลู่ลงอย่างรู้สึกผิดที่ท�ำให้ทุกคนต้องล�ำบากไป
ด้วย แต่สิ่งที่มาสเตอร์เมจเอ่ยกลับไม่ใช่อย่างที่เขาคิด
“ตามหลักการแล้วคุณต้องออกปฏิบัติหน้าที่คนเดียว แต่ดูเหมือน
งานนี้จะเร็วไป เพราะอย่างนั้น ก็ตามติดโมรีไว้ให้ดีแล้วกัน หลังจากกลับ
มาค่อยมาคุยกันเรื่องบทลงโทษ”
“ครับ ขอโทษด้วยครับมาสเตอร์” เจย์โค้งตัวขอโทษอย่างรู้สึกผิด
เมื่อเงยหน้า เขาก็เห็นมุมปากของมาสเตอร์เมจยกขึ้นน้อยๆ
“ก�ำลังคิดอยากทดสอบบางอย่างอยู่พอดี มีงานนี้เข้ามาก็ถือว่า
เหมาะนะ ฝากด้วยนะโมรี”
“ค่ะ ท่านเมจ” โมรีตอบรับ แล้วมาสเตอร์เมจก็เดินออกจากห้อง
ไป
ทั้งห้องจึงตกอยู่ ในความเงียบอยู่ชั่วขณะหนึ่ง แล้วเจย์ก็ถามว่า
“ตกลงเกิดเรื่องอะไรเหรอ ทิซ”
“เจย์กับมิวท์นั่งคุยกับทิซไปก่อนนะ พี่ต้องไปรายงานมาสเตอร์
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มูซอลก่อน”
“ครับพี่โมรี” สองหนุ่มรับค�ำ ขณะที่โมรีหายตัวไป
มิวท์เลยเดินมาทรุดตัวลงนั่งบนโซฟาพลางอ้าปากหาว แล้วพูดว่า
“ตอนถูกเรียกตัวมาตกใจแทบแย่ ดีนะ ฉันเข้านอนตั้งแต่หัวค�่ำ
ไม่งั้นได้หลับในตอนขี่จักรยานมาที่ร้านแน่”
“ขอโทษนะ”
มิวท์โบกมือพลางมองไปที่ทินิต้าแล้วพูดว่า “ทิซเล่าทุกอย่างให้
พวกเราฟังอีกรอบได้ไหม”
ทินิต้าพยักหน้า
“เมื่อวันมาบอน อาจารย์ของฉันขึ้นเขาไปเก็บดอกไม้ในป่าบนเขา
เพื่อน�ำมาใช้อบเส้นไหมเหมือนทุกปี ปกติรุ่นพี่จะตามขึ้นไปด้วย แต่ครั้ง
นี้เราได้รับออร์เดอร์สั่งตัดชุดเพื่อใช้ในเทศกาลฮัลโลวีนจ�ำนวนมาก
อาจารย์เลยให้พวกเราอยู่ท�ำงาน ท่านขึ้นเขาไปคนเดียว”
“ท่านไม่กลับมาเหรอ เอ่อ ขอโทษที่พูดแทรกนะ” มิวท์ถาม ก่อน
จะยกมือปิดปากเพราะเสียมารยาท แต่ทินิต้าส่ายหน้า
“เปล่า ท่านเข้าป่าไปอาทิตย์กว่าและกลับมาพร้อมดอกไม้ที่
ต้องการ หลังจากนั้นท่านก็ล้มป่วย แล้วอยู่ๆ ก็หยุดหายใจไปเฉยๆ”
“ไปโดนพืชมีพษิ มาหรือเปล่า” มิวท์ถามแทรกขึน้ อีก ส่วนเจย์ได้แต่
นั่งฟังเงียบๆ อย่างมืดแปดด้าน ในสถานการณ์นี้เขาคิดไม่ออกเลยว่า
ต้องท�ำอะไร แต่แล้วเสียงกิดิมก็ดังขึ้นในหัว
‘แม่มดพ่อมดไม่ได้ตายกันง่ายๆ นะ ถ้าเข้าป่าแล้วกลับมาหมด
ลมหายใจก็เกิดได้สองสาเหตุ โดนพิษ...กับบาดเจ็บจากการต่อสู้’
เจย์พยักหน้าหงึกๆ อย่างเข้าใจมากขึ้น ขณะที่ทินิต้าตอบมิวท์ว่า
“ตอนแรกพวกเราก็คดิ อย่างนัน้ ดังนัน้ จึงต้องแจ้งความกับฮอปกินส์
ไปตามขั้นตอนของระบบ”
เจย์ฟังทินิต้าพูดถึงตรงนี้ ก็ยกมือเบรกคนเล่าไว้ “ท�ำไมต้องแจ้ง
ฮอปกินส์ด้วยล่ะ”
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ทินิต้ามองเจย์อย่างงุนงง ส่วนมิวท์ซึ่งรู้ดีว่าเจย์ไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยว
กับโลกเวทมนตร์นักเลยอธิบายให้เจย์ฟังแทน
“มันเป็นการตายที่ไม่ปกตินะ่ จึงต้องแจ้งต�ำรวจท้องทีซ่ งึ่ ดูแลเกีย่ ว
กับเวทมนตร์ หรืออีกนัยก็คือแผนกฮอปกินส์ในกรมต�ำรวจปกติน่ะ”
“อ๋อ แสดงว่าตอนนั้นทุกคนคิดว่าคุณพาโดร่าตายแล้ว แต่เธอไม่
เชือ่ อย่างนัน้ ใช่ไหม เพราะเธอบอกว่ามีคนเอาวิญญาณของท่านออกจาก
ร่างไป”
หญิงสาวเพียงคนเดียวในห้องพยักหน้า
“นายต้องแยกกันนะ เรื่องตายกับโดนพิษ ที่ฉันไม่เชื่อก็เพราะว่า
ฉันไม่เห็นวิญญาณของท่าน หากเป็นการตายแบบปกติ เราก็ต้องเห็น
วิญญาณอยู่ใกล้ๆ ศพใช่ไหม”
“ใช่” มิวท์ตอบ
“แล้วที่ต้องท�ำตามขั้นตอน เพราะหากอาจารย์ถูกพิษ จริงๆ แล้ว
พิษนัน้ แพร่กระจายได้ เราจ�ำเป็นต้องจ�ำกัดบริเวณเป็นอันดับแรก มันเป็น
จรรยาบรรณนะ อีกอย่าง ในหน่วยฮอปกินส์มีผู้ใช้พิษที่เก่งมาก หากเขา
มาตรวจสอบและพบว่า อาจารย์ไม่ได้โดนพิษ เราจะได้คิดถึงเหตุผลอื่น”
“แล้วใครเป็นคนมาตรวจ” มิวท์ถาม
“คุณวิเวียน แอมบิช”
วิว้ ! มิวท์ผวิ ปากทันทีเมือ่ ได้ยนิ ชือ่ แล้วหันมาบอกเจย์วา่ “เป็นหนึง่
ในผู้ใช้ศาสตร์อัลฮาคิมระดับเอคลาสไม่กี่คนในโลก”
“เธอมากับคุณแมทธิว”
ชื่อ ‘แมทธิว’ ท�ำให้เจย์เลิกคิ้ว ขณะที่มิวท์พูดต่อ
“เจ้าชายงั้นเหรอ โห อย่างว่าอะนะ คุณพาโดร่าเป็นเมจิกลิสต์นี่
นะ เกิดเหตุอย่างนี้ส่งคนธรรมดามาได้ไง...หือ ว่าไงเจย์”
มิวท์หยุดพูดและหันมาหาเจย์ซึ่งสะกิดเขา แล้วเจย์ก็ถามว่า
“เจ้าชายที่นายว่า หมายความว่ายังไง”
“อ๋อ องค์กรฮอปกินส์กม็ ลี ำ� ดับขัน้ การปกครองและสายการบังคับ
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บัญชาเหมือนกับสภาปกครองของโคมาเลียนัน่ แหละ ผูม้ อี ำ� นาจทีอ่ ยูส่ งู สุด
ต้องเป็นคนที่มาจากตระกูลฮอปกินส์ แล้ว แมทธิว ฮอปกินส์ คนนี้ก็เป็น
ทายาทคนโตทีม่ สี ทิ ธิข์ นึ้ นัง่ ในต�ำแหน่งประธานขององค์กรนี้ไง เห็นว่าอีก
ไม่นานเขาก็จะได้ต�ำแหน่งเมจิกลิสต์แล้วนะ”
เจย์กะพริบตาเพื่อเรียกสติตัวเอง และด้วยลางสังหรณ์ของเขา
อะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับผู้ชายแสนอันตรายคนนั้นย่อมไม่ดีแน่ ขณะที่
เจย์นั่งนิ่งอยู่นั้น มิวท์ก็หันไปถามทินิต้าต่อ
“เขามาตรวจแล้วพบอะไรไหม”
ทินิต้าส่ายหน้า
“คุณวิเวียนบอกว่า อาจารย์ไม่ได้โดนพิษ แต่วญ
ิ ญาณหลุดจากร่าง
และนั่นก็ตรงกับที่พวกเราเอะใจ ทางฮอปกินส์เลยต้องการจะน�ำร่างของ
อาจารย์ไปไว้ที่โรงพยาบาลที่สเปลเลียเพื่อรับการรักษา แต่รุ่นพี่ของฉัน
ไม่เห็นด้วย หากนี่ไม่ใช่อาการป่วยและไม่ได้โดนพิษ ก็ไม่มปี ระโยชน์อะไร
ที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล พวกเราเชื่อมั่นว่าอาจารย์จะกลับ
มา”
“แล้วเขายอมไหม” เจย์ถามอย่างอดลุ้นไม่ได้
“ไม่ เลยเกิดการถกเถียงกัน พวกเขายกข้อกฎหมายเยอะแยะมา
คัดค้าน รุ่นพี่ของฉันยังไงก็ไม่ยอม ฉันเองก็เห็นด้วยกับรุ่นพี่ พวกเราต่าง
รู้อยู่แล้วว่า ถึงฮอปกินส์จะเป็นคนคุมกฎหมายเวทมนตร์ แต่เราไว้ใจเขา
ไม่ได้อยู่ดี ระหว่างนั้นฉันแอบเห็น แมทธิว ฮอปกินส์ ท�ำบางอย่าง...”
มิวท์กบั เจย์ขมวดคิว้ ขณะทีท่ นิ ติ า้ ก�ำมือทีว่ างอยูบ่ นตักแน่น พร้อม
กับพูดต่อว่า
“เขาดึงวิญญาณของอาจารย์ออกจากร่างด้วยโซ่ของโอดิน เป็น
การกระท�ำที่รวดเร็วมาก จริงๆ ฉันไม่ควรเห็น ถ้าไม่ใช่เพราะสิ่งนี้”
หญิงสาวยกมือขึ้นสะบัด แล้วเข็มเล่มเล็กก็พุ่งมาปักชายเสื้อเจย์
ชายหนุ่มก้มลง เพ่งมองก็พบว่าตัวเข็มร้อยด้วยเส้นใยใส
“พวกนายอาจจะเห็นแค่ตวั เข็ม แต่หากเป็นพวกฉันซึง่ ถูกฝึกมา เรา
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จะเห็นเส้นด้ายพิเศษที่อาจารย์คิดค้นขึ้น”
เจย์เงยหน้ามองทินิต้า เขาอ้าปากจะพูดว่า ‘ผมก็เห็น’ แต่ทินิต้า
เล่าเรื่องจริงจังติดพันอยู่ ชายหนุ่มเลยงับปาก ไม่อยากขัดจังหวะ แล้วนิ่ง
ฟังเธอเล่าต่อ
“แมทธิวคนนั้นอาศัยช่วงเวลาที่คนไม่สนใจ ดึงวิญญาณของ
อาจารย์ออกมา แต่สงิ่ ทีเ่ ขาไม่รกู้ ค็ อื อาจารย์คดิ ค้นด้ายชนิดนีข้ นึ้ มาก็เพือ่
การป้องกันขั้นสูงสุด หากต้องเผชิญกับโซ่ของโอดินอย่างที่นายเจอใน
ไลต์ก็อดเฟสติวัลไงเจย์”
“พอเข้าใจนะ เมื่อเรามีเส้นใยนี้น�ำทาง เราก็จะตามวิญญาณเจอ
ใช่ไหม” เจย์ถามเข้าประเด็น
“ใช่ เมื่อฉันเห็นเส้นใยนั่น ฉันถึงรู้ว่า การที่อาจารย์หยุดหายใจ
แล้วพวกฉันไม่เห็นวิญญาณของอาจารย์ออกจากร่าง จริงๆ แล้วก็
เพราะ...” ทินิต้าสบตาสองหนุ่มนิ่งไปครู่หนึ่ง แล้วพูดต่อด้วยน�้ำเสียงเย็น
ยะเยือกว่า
“วิญญาณของอาจารย์ถูกปีศาจสะกดเอาไว้”

5

อัสโมว

“วิญญาณของอาจารย์ถูกปีศาจสะกดเอาไว้”
เจย์นั่งนิ่ง ขณะที่มิวท์อุทานว่า “พูดเป็นเล่น!”
“ถ้ามันเป็นเรือ่ งเล่นจริงๆ ฉันไม่มที างมานัง่ อยูท่ นี่ หี่ รอกน่า” ทินติ า้
ตอบเสียงขึงขัง แล้วดึงเอาเข็มร้อยวิญญาณกลับมาพลางพูดต่อ
“แมทธิว ฮอปกินส์ เอาวิญญาณของอาจารย์ไปจริงๆ เส้นใยนั้น
ตามติดเขาไป ท�ำให้รุ่นพี่ของฉันทุกคนเห็นเหมือนฉัน แต่ทุกคนก็ส่ง
สัญญาณให้พวกเราเงียบไว้ การที่เขามากับคุณวิเวียนท�ำให้เราท�ำอะไร
เขายากขึ้น ดังนั้นจึงจ�ำเป็นต้องปล่อยเขาออกจากร้านไป”
“เธอเลยต้องมาขอความช่วยเหลือจากร้านของเรางั้นเหรอ” เจย์
ถาม
“ใช่”
“มันจะไม่ท�ำให้ฝ่ายนู้นรู้เหรอว่า พวกเธอรู้แล้วว่าเขาได้วิญญาณ
อาจารย์ของเธอไป”
ทินิต้าถอนหายใจแรง “เพราะงั้นฉันถึงได้ลงมือกับนายไง ถ้าเป็น
แบบนี้ พวกเขาก็อาจคิดว่าฉันอยากให้นายสอนวิธีการใช้รูนตอนเป็น
วิญญาณ”
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เจย์เลิกคิ้วแล้วหันไปมองมิวท์ “ค�ำขออย่างนี้ก็ขอได้เหรอ”
มิวท์พยักหน้า “ได้ทุกอย่างเลย ยกเว้นขอเข้าท�ำงานในร้านกับไล่
พนักงานของร้านออก”
เจย์ยกมือลูบอก “ยังดี รอดไปเรา”
ทั้งมิวท์และทินิต้ามองเจย์ด้วยสายตาประหลาดใจ เจย์เลยนึกว่า
สิ่งที่เขาท�ำอาจเป็นเรื่องเสียมารยาทต่อทินิต้า เขาจึงเอ่ยว่า
“ขอโทษครับ”
“ขอโทษท�ำไม เรือ่ งทีเ่ ราต้องไปจัดการเนีย่ มันน่ากลัวกว่าการโดน
ไล่ออกอีกนะ” มิวท์ท้วงพลางลุกขึ้น เขาชี้มือไปที่ห้องนอนของเจย์พลาง
พูดว่า
“พี่โมรียังไม่มา งั้นฉันขอไปนอนต่อก่อนนะ”
“ได้ เอ่อ...” เจย์ตอบพลางหันไปมองทินติ ้าซึ่งก็อา้ ปากหาวเหมือน
กัน เจย์จงึ ลุกจากโซฟาแล้วถามว่า “...เธอล่ะจะพักสักหน่อยไหม เดีย๋ วผม
จะลงไปช่วยมาสเตอร์ทิคก้าด้านล่าง”
“แล้วนายไม่นอนเหรอ” ทินิต้าถาม
เจย์ส่ายหน้า “ไม่ละ ตามสบายนะ”
เจย์เดินไปที่ประตู แล้วก็ต้องชะงักเพราะทินิต้าถามว่า “งั้นก็เป็น
ความจริงน่ะสิ ที่เขาว่านายไม่หลับไม่นอน ท�ำงานให้แก่วิทาเรียตลอด
ทั้งสี่กะเลย”
คนโดนทักหันมายิ้มนิดหนึ่ง แล้วหมุนตัวเดินออกจากห้องไป
“ฟู่!” เจย์พ่นลมหายใจยาว พลางมองไปยังท้องฟ้าเหนืออ่าว
วิชชอร์ที่เริ่มมีแสงปรากฏที่ปลายขอบฟ้าบ้างแล้ว เขาก้มหน้าลง แล้ว
ชายหนุม่ ก็เดินลงไปทีห่ อ้ งครัว ทีน่ นั่ มาสเตอร์ทคิ ก้าก�ำลังใช้มดี แล่เนือ้ เป็น
ชิ้นบางๆ
“ผมช่วยล้างจานนะครับ” เจย์เอ่ย
“โมรียังไม่กลับมาเหรอ”
“ครับ เอ่อ มาสเตอร์รู้เรื่องแล้วเหรอครับ”
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“ใช่ เป็นค�ำขอที่อันตรายพอควรเลย ระวังด้วยล่ะ”
“ครับ” เจย์รับค�ำแล้วเริม่ ล้างจาน จนเกือบจะเสร็จ โมรีจึงเดินเข้า
มา
“ไปกันเถอะเจย์”
เจย์ละมือจากอ่างล้างจาน แล้วเดินไปเช็ดมือ พลางพึมพ�ำเรียก
กระเป๋าสัมภาระของเขา แล้วเจ้ากระเป๋าทีเ่ ขาจัดเตรียมเอาไว้กม็ าปรากฏ
ตรงหน้า ชายหนุ่มหยิบมันมาสะพายไหล่ แล้วค้อมตัวลามาสเตอร์ทิคก้า
ก่อนจะเดินออกจากห้องครัวไป
ทิคก้าเงยหน้าจากเนือ้ ทีเ่ ธอก�ำลังโรยสมุนไพร แล้วมองบานประตู
ที่ปิดลง พลางเอ่ยขึ้นว่า
“คิดอะไรของนายอยู่นะ...เมจ”
เดียตี้พลิกหน้ากระดาษรายการวัตถุดิบที่จ�ำเป็นต้องซื้อเข้าร้าน
อยู่ในห้องท�ำงานของเขาที่ชั้นบนสุดของอะพาร์ตเมนต์บนถนนทแวงเคย์
ขณะที่เขาขีดฆ่าบางรายการออกอยู่นั้น เบื้องหน้าเขาก็ปรากฏร่างของ
มูซอลขึ้น หัวหน้ามาสเตอร์แห่งร้านน�้ำชาวิทาเรียเงยหน้าสบตาผู้มาใหม่
“จะมาต่อว่าฉันหรือไง”
“แล้วนายท�ำอะไรให้โดนต่อว่าล่ะ”
เดียตีก้ ระดิกปากกาอย่างครุน่ คิด แล้วตอบหน้าเฉยเมย “ก็ไม่นะ”
มูซอลดีดนิ้วสองครั้งจนเกิดฟองอากาศขึ้นในห้องนั้น เผยให้เห็น
ภาพของเจย์ โมรี มิวท์ และทินิต้านั่งอยู่บนรถ เดียตี้หันไปมองแล้วขมวด
คิ้ว เมื่อเห็นบนตักของเจย์มีร่างเล็กของปีศาจที่เขารู้จักดี
“อัสโมว”
“ใช่” มูซอลเอ่ย พลางทรุดตัวลงนัง่ ตรงหน้าเดียตี้ แล้วพูดต่อ “เอา
จริงๆ นะเมจ เรายังไม่รู้แน่ชัดว่าเจย์ใช้พลังอะไรได้บ้าง แล้วนายส่งเขา
ออกไปแบบนั้น มันสมควรเหรอ”
“ก็ไม่ค่อยควรเท่าไร” เดียตี้ตอบแบ่งรับแบ่งสู้
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“นายน่าจะรอหลังจากวันพุธหน้า เมื่อฉันได้ทดสอบพลังเขาแล้ว”
“ไม่ได้หรอก” เดียตี้ตอบ พลางยื่นกระดาษที่เขาตรวจสอบเสร็จ
ไปตรงหน้ามูซอล “ฉันคิดว่าจะลดการสัง่ แอปเปิลไซรัปลงนะ เพราะเดือน
ที่แล้วเราใช้น้อยกว่าที่คิด นายคิดว่าไง”
มูซอลเหลือบดูกระดาษทีย่ นื่ มาแวบหนึง่ แต่ยงั คงพูดสิง่ ทีเ่ ขาอยาก
พูดอยู่ดี
“หากเจย์สามารถใช้โมนาเชียได้อย่างที่เราคิดจริงๆ สิ่งแรกที่เรา
ต้องท�ำคือ ดูว่าเขาใช้ได้ถึงขั้นไหน การส่งเขาออกไปท�ำงานทั้งไม่รู้อะไร
เลยอย่างนี้ ไม่ใช่แค่คนรอบข้างเขานะที่จะเป็นอันตราย ตัวเขานั่นแหละ
จะได้รับอันตรายมากที่สุด”
“เพราะอย่างนั้นฉันถึงได้ส่งเขาไปไง”
มูซอลขมวดคิ้ว เดียตี้จึงพูดต่อ
“นายไม่สังเกตเหรอ ทุกครั้งที่เจย์ตกอยู่ในอันตราย เขามักจะท�ำ
สิ่งที่เราคาดไม่ถึงเสมอ”
“แล้วไง”
“ถ้าอยากรู้ว่าเขาท�ำอะไรได้ ก็แค่ส่งเขาเข้าไปอยู่ในสถานการณ์
อันตรายไง”
มูซอลมองหน้าเดียตี้นิ่ง จนคนถูกมองเลิกคิ้ว มูซอลจึงพูดว่า
“เทวดาที่แท้จริงก็คือปีศาจ นั่นมันนายชัดๆ”
เดียตี้ยิ้ม “นายมีปัญหาอะไรอีกไหม”
มูซอลลุกขึ้น “ไม่ แต่ถ้าเจย์บาดเจ็บกลับมาอีก นายก็หาค�ำตอบ
ดีๆ ไว้ให้เกลดาแล้วกัน”
เดียตี้มองร่างของมูซอลที่จางหายไป พลางถอนหายใจยาว
“มูซนี่ยังขี้ห่วงไม่สมกับหน้าตาเลยนะ” เสียงหนึ่งดังขึ้น ขณะที่
ปากกาตรงหน้าของเดียตีย้ งั คงขยับเขียนรายการสัง่ ซือ้ ของเพิม่ เติมต่อไป
ด้วยตัวมันเอง
เดียตี้มองตามปลายปากกาที่เขียนตัวอักษรไปเรื่อยๆ แล้วหันไป
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มองร่างโปร่งใสของวิทและถามว่า
“เจย์ฝึกโมนาเชียตั้งแต่เมื่อไรครับ”
วิทเอียงคอ “ตอบยากนะ”
“ก็แค่พดู ออกมา คงไม่ยากเท่ากับการวางแผนแกล้งพวกเราหรอก
มั้งครับ”
วิทหัวเราะ เขากระดิกนิ้วสั่งให้ปากกาหยุดเขียน แล้วหมุนรอบ
ตัวเองอยู่บนโต๊ะ
“ฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกัน”
“ไม่รวู้ า่ ฝึกตัง้ แต่เมือ่ ไร แต่รวู้ า่ ฝึกใช่ไหมครับ” เดียตีเ้ ปลีย่ นค�ำถาม
วิทสบตาเดียตี้ “เด็กคนนั้นก็แค่อยากใช้ชีวิตให้สนุก”
“แต่ดูเหมือนจะมีคนอยากให้เขาหมดสนุกอยู่นะครับ”
วิทหลุบตาลงมองปากกาที่หมุนอยู่ พลางตอบว่า “นั่นอาจจะเป็น
ความสนุกที่เขาก�ำลังรออยู่มั้ง”
เดียตี้รอจนวิทเหลือบมาสบตาเขาจึงพูดว่า “งั้นงานครั้งนี้เขาคง
สนุกมากทีเดียว”
คนฟังหัวเราะ พลางปล่อยให้ปากกาล้มกลิ้งอยู่บนโต๊ะ พลางพูด
เปลี่ยนเรื่องว่า
“อีกไม่นานก็จะถึงวันฮัลโลวีนแล้ว”
“ครับ เพราะงั้นเราถึงไม่อยากเสียคนไปตอนนี้”
วิทยิ้ม “แล้วอยากได้คนเพิ่มไหม”
เดียตี้มองดวงตาเปล่งประกายของวิท พลางถอนหายใจยาว “ถ้า
แบบเจย์ไม่เอาแล้วนะครับ”
คนฟังได้แต่หวั เราะแล้วจางหายไป เดียตีย้ กมือนวดขมับ ปกติเขา
ไม่ ใช่คนเครียดง่าย แต่อีกไม่นานคงจะมีเรื่องที่ท�ำให้เขาปวดหัวเพิ่ม
แน่นอน
ก๊อก! ก๊อก! ก๊อก!
“เข้าไปนะ เมจ”
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‘นั่นไง พูดยังไม่ทันขาดค�ำเลย’ เดียตี้คิด พลางลดมือลงจากขมับ
เพื่อเผชิญหน้ากับเกลดาที่หน้าตาบึ้งตึงผิดมาดมาสเตอร์ผู้แสนอารมณ์ดี
ของวิทาเรียทีรูมที่เคยเป็นมาตลอด
“ฉันก�ำลังจะเข้างาน นายมีอะไรก็รีบพูดเลย”
เกลดากอดอกท่าทางเอาเรื่อง “นายส่งเจย์ไปท�ำงาน”
“ใช่”
“เพราะอะไร”
“เอาไว้หลังเลิกงานได้ไหม หรือไม่นายก็ไปถามมูซ” เดียตี้ตอบ
พลางลุกขึ้น แล้วใช้มือแตะไปตามตัว จากนั้นเสื้อผ้าของเขาก็เปลี่ยนไป
เป็นชุดท�ำงานสีเหลืองน�้ำตาล พร้อมเข้าประจ�ำในช่วงเวลาของตัวเอง
“ฉันถามแล้ว และรู้ด้วยว่า นายต้องการให้พวกเจย์ตามรอยด้าย
ร้อยวิญญาณของพาโดร่าไป”
“แล้ว?”
“ท�ำไมนายถึงไม่รอฉันก่อน นายก็ดีรู้ว่า ถ้าพาโดร่าถึงกับต้องใช้
ด้ายนั้น นั่นหมายถึงคู่ต่อสู้ของเธอไม่ใช่คนปกติ”
“ทีน่ ายโมโหเนีย่ เพราะฉันส่งเจย์ไปเสีย่ ง หรือเพราะนายก�ำลังห่วง
ลูกศิษย์เก่า”
ปึง! เกลดาทุบโต๊ะอย่างแรง
“ฉันห่วงเพราะพวกเขาเป็นลูกศิษย์ของฉันทั้งคู่” เกลดาตอบเสียง
ดัง
‘ดูเหมือนจะท�ำให้เกลดาโกรธซะแล้ว’ เดียตี้คิด แต่เขาไม่คิดว่า
เกลดาเป็นคนผิดในเรื่องนี้หรอก เขารู้ว่าค�ำพูดของเขาก�ำลังท�ำให้เพื่อน
โมโห แต่ในเวลานีเ้ ขาไม่ตอ้ งการให้ใครมาขัดขวางการทดสอบเจย์ทงั้ นัน้
ทั้งหมดก็เพื่อประโยชน์ของทุกคน การมีพนักงานที่วันดีคืนดีก็ใช้ศาสตร์
เวทมนตร์ได้เพิม่ ขึน้ ทีละศาสตร์สองศาสตร์แบบทีเ่ จย์เป็น ไม่เป็นผลดีตอ่
ร้านน�้ำชาวิทาเรียเลย
เดียตี้ ไม่เคยปฏิเสธคนเก่ง แต่หากเป็นคนเก่งที่ ไม่รู้ว่าจะสร้าง
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ปัญหาขึ้นเมื่อไร นั่นคือสิ่งที่ควรระวัง
“โมรีไปกับพวกเขาด้วย ที่ส�ำคัญ อัสโมวก็อยู่กับเขาด้วย”
ใบหน้าตึงเครียดของเกลดาเปลี่ยนเป็นประหลาดใจทันที
“อัสโมว? จิตวิญญาณที่เกิดจากกระดูกน่ะเหรอ เจย์มีอัสโมวอยู่
ด้วยงั้นเหรอ”
“ใช่ อัสโมว ปีศาจตนเดียวในโลกทีเ่ ป็นทัง้ เทพเจ้าและปีศาจในร่าง
เดียวกัน อาจารย์แห่งทุกสรรพสิง่ และปีศาจทีก่ นิ ปีศาจด้วยกัน เขาอยูก่ บั
เจย์ อย่างนี้แล้วนายควรห่วงใคร เจย์หรือคู่ต่อสู้ของเขา”
เกลดายืดตัวขึ้นมองเดียตี้ตาค้าง ขณะที่เดียตี้เอ่ยต่อว่า
“เมือ่ คืนตอนเราทดสอบเขา แล้วสิง่ ทีอ่ อกมาเป็นภูตอากาศ ฉันยัง
ไม่ตดิ ใจเท่ากับกลิน่ ปีศาจทีอ่ อ่ นมากจนเหมือนกับจับต้องไม่ได้นนั่ มูซเอง
ก็ไม่ยอมยืนยัน ฉันเองก็คดิ ไม่ออกว่าจะมีปศี าจตนไหนกล้าขัดขืนผูค้ รอบ
ครองถ้วยแก้วแห่งโมนาเชียได้ นอกเสียจากปีศาจที่แม้แต่ถ้วยแก้วแห่ง
ปีศาจก็จับมันไม่ได้”
“อัสโมว” เกลดาทวนชื่อซึ่งเขาไม่คิดว่าจะได้ยินอีกครั้ง แล้วถาม
ว่า “มันเป็นปีศาจหายากไม่ใช่เหรอ”
เดียตีเ้ หลือบมองนาฬิกา ซึง่ บอกว่าเกือบจะถึงเวลาท�ำงานของเขา
แล้ว ชายหนุ่มจึงเดินมาตบไหล่เพื่อน แล้วพูดว่า
“นายอาจเป็นห่วงลูกศิษย์ของนาย ซึง่ ขอให้นายแน่ใจได้เลยว่า ฉัน
เองก็ห่วงเขาไม่ต่างกัน”
เกลดาหันมาสบตาเพื่อน เดียตี้ถึงพูดต่อ
“มูซรูเ้ รือ่ งอัสโมวแล้ว นายคิดว่า คนอย่างมูซจะยอมปล่อยโอกาส
ศึกษาปีศาจที่หายากที่สุดงั้นเหรอ”
“ไม่ แต่ถ้าอัสโมวอยู่กับเจย์ นั่นหมายความว่า พวกเขาท�ำพันธสัญญากันใช่ไหม”
เดียตี้เดินไปถึงประตูแล้วเปิดออก “เรื่องนั้นเราคงได้รู้หลังจาก
พวกเขากลับมา”
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เกลดารู้ตัวว่าต้องออกจากห้องของเพื่อนแล้ว เดียตี้ไม่อนุญาตให้
ใครก็ตามอยู่ในอาณาเขตของเขาตอนทีเ่ ขาไม่อยู่ แล้วเมือ่ เกลดาเดินออก
จากห้อง เขาก็หันไปถามเพื่อนที่ก�ำลังจะปิดประตูว่า
“จากที่เคยได้ยินมา อัสโมวคือจิตวิญญาณที่เกิดจากกระดูก แต่
เท่าที่รู้ ไม่ใช่ว่ากระดูกอะไรก็ได้จะเรียกอัสโมวออกมาได้ เพราะถ้าเป็น
อย่างนัน้ คนคงเรียกเขาออกมาได้เป็นว่าเล่น แล้วเจย์ไปได้เจ้าปีศาจนีม่ า
จากไหน”
“ไม่รู้สิ ฉันรู้เพียงว่า...” ดวงตาของเดียตี้เปล่งประกายขึ้น พลาง
พูดต่อ
“มันต้องเป็นกระดูกที่พิเศษมากๆ”
ฟืด! ฟืด! ฟืด!
แมทธิวใช้มือข้างหนึ่งสาวเส้นใยที่ ใสเนียนไปกับอากาศเล่น ขณะ
ที่มืออีกข้างก็เขย่าแก้ววิสกี้เบาๆ ขณะทอดตาเหม่อมองวิวในมุมสูงของ
เมืองไฮด์เดลมา
“สบายจริงนะ” เสียงหวานเย็นดังขึน้ แล้วหญิงสาวเจ้าของหุน่ ทรง
นาฬิกาทรายในชุดรัดรูปก็ก้าวเข้ามาหาเขาจากด้านหลัง
“ก็คนมันว่าง”
“แต่ฉันไม่ว่าง รู้ไหมว่าสิ่งที่นายท�ำมันผิดกฎหมาย” วิเวียนเอ่ย
พลางเพ่งมองมือแมทธิวซึง่ ก�ำลังสาวด้ายเล่นอยู่ เธอไม่เห็นมีอะไรอยูต่ รง
นั้น แต่เธอรู้ดีว่าไม่ใช่อย่างที่เห็น ต้องมีอะไรบางอย่างอยู่ที่นั่นแน่นอน
“ฉันก็แค่ทำ� ตามค�ำสัง่ ถ้ามีปญ
ั หาก็ถามเบือ้ งบนไปสิ ใช่วา่ ฉันอยาก
จะรับงานนีส้ กั หน่อย งานเก็บกวาดมันไม่ใช่งานถนัดของฉันเลย ว้า! วิสกี้
หมดแล้ว วิสกี้ที่นี่อร่อยดีนะ ขออีกแก้วสิ”
วิเวียนเดินมาคว้าแก้วในมือแมทธิว แล้วพูดค่อนว่า “แม้จะเป็น
เจ้าชายก็ใช่ว่าจะละเลยกฎห้ามดื่มระหว่างการท�ำงานได้หรอกนะ”
แมทธิวละสายตามามองวิเวียน พวกเขาจ้องกันอยูเ่ พียงเสีย้ ววินาที
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วิเวียนก็หมุนตัวเดินไปที่บันไดพลางเอ่ยว่า
“รีบจัดการเก็บกวาดแล้วย้ายก้นไปจากเมืองนี้ได้แล้ว ฉันจะยอม
ท�ำเป็นเอาหูไปนาเอาตาไปไร่อีกแค่สองวันเท่านั้น”
แมทธิวมองตามแผ่นหลังของสารวัตรฮอปกินส์ที่ดูแลพื้นที่นี้ ไป
แล้วหันมามองเส้นใยทีผ่ กู โยงกับถ้วยแก้วทองเหลืองซึง่ แขวนอยูก่ บั เข็มขัด
มือหนาก�ำเส้นใยนั้นและกระชากมัน แต่เส้นใยนั้นก็ไม่ยอมขาด เหมือน
กับดวงวิญญาณที่อยู่ในถ้วยแก้วพยายามดิ้นรนจะออกจากสถานที่กักขัง
อย่างไม่ยอมแพ้
“สมกับเป็นเมจิกลิสต์ แต่ก็นะ...” ดวงตาของแมทธิวทอประกาย
เขียวเรืองขึน้ ขณะทีเ่ ขาสาวเส้นด้าย ก็มเี ปลวไฟสีเขียวแผ่พงุ่ ออกมา เปลว
ไฟนั้นเผาเส้นด้ายจนขาดจากกัน กลุ่มเส้นด้ายฟากที่เชื่อมโยงไปยัง
ร่างกายของพาโดร่าจึงหดหายไป ขณะกลุ่มเส้นด้ายในฟากที่ติดกับถ้วย
แก้วถูกเปลวไฟสีเขียวจากฝ่ามือของแมทธิวเผาจนสัน้ กุดติดอยูก่ บั ตัวถ้วย
แก้ว
แมทธิวมองเศษด้ายทีย่ งั มีเปลวไฟติดอยูเ่ ล็กน้อย มันปลิวละลิว่ ไป
ตามลม แล้วยกยิ้มมุมปากขึ้นอย่างสมใจ
“ปิดจ๊อบ”

