
อาเดลีน่า อามูเตรู

ข้าจะต้องตายพรุ่งนี้เช้า

นัน่คือสิง่ทีผู่พ้ทิกัษ์นครบอกตอนมาเยอืนห้องขงั ข้าอยูท่ีน่ีม่าหลาย

สัปดาห์แล้ว ที่รู้เวลาก็เพราะนับจ�านวนครั้งเมื่อมีคนเอาอาหารมาให้ 

หนึ่งวัน สองวัน

สี่วัน หนึ่งสัปดาห์

สองสัปดาห์

สาม

ข้าหยุดนับหลังจากนั้น ชั่วโมงไหลรวมกันกลายเป็นกระแสความ

ว่างเปล่าไม่สิ้นสุด เต็มไปด้วยแสงที่ส่องท�ามุมต่างๆ และความหนาวเย็น 

หินเปียกชื้น เศษเสี้ยวสติ เสียงกระซิบไม่ปะติดปะต่อในหัว

แต่พรุ่งนี้ เวลาของข้าจะหมดลง พวกเขาจะเผาข้าที่เสาในจัตุรัส

ตลาดกลางให้ทุกคนได้เห็น ผู้พิทักษ์นครบอกว่าเริ่มมีคนมารอกันแล้ว

ข้านั่งหลังตรงแบบที่ถูกสอนมาตลอด ไหล่ไม่แตะผนัง ผ่านไปครู่

หนึ่งกว่าจะรู้ตัวว่าโยกกลับไปกลับมา บางทีอาจท�าไปเพ่ือคุมสติ บางที

อาจท�าเพื่อให้ร่างกายอบอุ่น ข้าฮัมเพลงกล่อมเด็กเก่าๆ ไปด้วย เพลงที่

แม่เคยร้องให้ฟังตอนข้ายังเล็กมาก พยายามเลียนเสียงนางอย่างดีท่ีสุด 
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เสยีงหวานอ่อนโยน แต่เสยีงของข้ากลบัแตกพร่าและหยาบห้วน ไม่มอีะไร

เหมือนเสียงที่จ�าได้เลย ข้าเลิกพยายาม

ข้างล่างน้ีอากาศชืน้มาก น�า้หยดเป็นทางจากเหนอืประต ูเซาะผนงั

หินจนเป็นร่อง สีเพี้ยนเป็นสีเขียวและด�าเพราะคราบสกปรก ผมของข้า

จับกันเป็นสังกะตัง เล็บก็เปื้อนคราบเลือดและสิ่งสกปรกเกรอะกรัง ข้า

อยากขัดถูมันให้สะอาด แปลกไหมที่คิดได้แค่เร่ืองความสกปรกของ 

ตัวเองในวันสุดท้ายของชีวิต ถ้าน้องสาวอยู่ที่นี่ นางคงพึมพ�าถ้อยค�า 

ปลอบใจแล้วแช่มือของข้าในน�้าอุ่น

ข้าหยุดคิดไม่ได้ว่านางสบายดีหรือเปล่า นางไม่ได้มาเยี่ยมข้าเลย

ข้าซบหน้ากับฝ่ามือ นี่ข้ามาลงเอยในสภาพนี้ได้อย่างไรกัน

แต่ความจริงข้ารู้สาเหตุดี มันเป็นเพราะข้าคือฆาตกร

      

เรื่องเกิดขึ้นเมื่อหลายสัปดาห์ก่อน ที่คฤหาสน์ของพ่อในคืนพาย ุ

โหมกระหน�่า ข้านอนไม่หลับ ฝนตกและแสงฟ้าแลบสะท้อนหน้าต่างห้อง

นอน แต่กระทั่งเสียงพายุก็ยังกลบเสียงสนทนาจากชั้นล่างไม่ได้ พ่อกับ

แขกของพ่อก�าลังคุยเรื่องข้าแน่ๆ บทสนทนายามดึกของพ่อเกี่ยวกับข้า

เสมอ

ข้าเป็นหัวข้อสนทนาในเขตดาเลยีตะวนัออกทีค่รอบครวัของเราอยู่ 

อาเดลีน่า อามูเตรูน่ะรึ ทุกคนจะพากันพูด อ๋อ! นางคือหนึ่งในเด็กที่รอด

ตายจากไข้น่ันเมือ่สบิปีก่อน น่าเวทนานะ พ่อของนางคงหาคนมาแต่งงาน

กับนางยากแน่ๆ

นัน่ไม่ได้แปลว่าข้าไม่สวย นะ ข้าไม่ได้หลงตวัเองหรอก แค่ตรงไป

ตรงมา พีเ่ลีย้งของข้าเคยบอกว่าผูช้ายทกุคนทีเ่คยเหน็แม่ผูเ้สยีชวีติไปแล้ว

ต่างพากนัรอคอยด้วยใจจดจ่อ อยากรู้ว่าลกูสาวทัง้สองของนางจะเตบิโต

มาเป็นสาวแบบไหน น้องสาวของข้าชื่อ ไวโอเล็ตต้า เพิ่งอายุสิบสี่ปี แต่
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กด็สูวยสมบรูณ์แบบแล้ว ไวโอเลต็ต้าต่างจากข้า นางได้นสิยัเบกิบานและ

เสน่ห์บริสุทธิ์มาจากแม่ นางจะหอมแก้มข้า หัวเราะ หมุนตัว และเพ้อฝัน 

ตอนยงัเดก็มากๆ เราจะนัง่อยูด้่วยกนัในสวน แล้วนางกจ็ะถกัดอกแพงพวย

ใส่ผมให้ข้า ข้าจะร้องเพลงให้นางฟัง แล้วนางก็จะคิดเกมต่างๆ ขึ้นมา 

เล่นกัน

เราเคยรักกัน

พ่อของข้าจะน�าเครื่องประดับมาก�านัลไวโอเล็ตต้า แล้วมองดูนาง

ปรบมือชอบใจขณะที่เขาสวมมันรอบคอนาง เขาจะซื้อชุดกระโปรงสวยๆ 

ที่เพิ่งมาถึงเมืองท่าจากอีกมุมโลกให้นาง เขาจะเล่านิทานให้นางฟังและ

จบูราตรสีวสัดิน์าง เขาจะพร�า่บอกว่านางงดงามขนาดไหน นางจะยกระดบั

ครอบครวัเราให้สงูขึน้ได้มากเพยีงใดด้วยการแต่งงานดีๆ  นางจะดงึดดูใจ

เจ้าชายและราชาได้หากต้องการ ไวโอเลต็ต้ามผีูห้มายปองอยากแต่งงาน

กับนางจ�านวนมากมายอยู่แล้ว พ่อจะบอกทุกคนให้อดทน พวกเขาจะ

แต่งงานกับนางไม่ได้จนกว่านางจะอายุสิบเจ็ดปี ทุกคนพากันคิดว่า ช่าง

เป็นพ่อผู้ห่วงใยลูกจริงๆ

แน่นอนว่าไวโอเล็ตต้าไม่ได้รอดพ้นจากความทารุณของพ่อไป

ทั้งหมด พ่อจงใจซื้อชุดที่คับและสร้างความเจ็บปวดให้นาง เขาพอใจเมื่อ

ได้เห็นเลือดไหลจากเท้าของนางเพราะรองเท้าประดับเพชรพลอยแข็ง

กระด้างที่เขาคะยั้นคะยอให้นางใส่

ถงึอย่างนัน้เขากร็กันางในแบบของเขา ต้องเข้าใจนะว่ามนัแตกต่าง 

เพราะนางคือการลงทุนของเขา

ส่วนข้าเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ข้าแตกต่างจากน้องสาวผู้โชคดีมีผมสีด�า

เป็นเงางามรบักบัดวงตาสเีข้มและผวิสองสสีวย ข้ามตี�าหน ิสาเหตมุาจาก

ไข้โลหิตที่ระบาดหนักสุดตอนข้าอายุสี่ขวบ ทุกคนในเคเน็ตตร้าปิดบ้าน

ด้วยความตื่นตระหนกแต่ก็ไร้ประโยชน์ แม่ของเรา น้องสาว และตัวข้า

ล้วนป่วยเป็นไข้นี ้ดไูด้ไม่ยากว่าใครทีต่ดิเชือ้ เพราะผวิจะปรากฏรอยด่าง

ในรปูแบบประหลาด เส้นผมกบัขนตาเปลีย่นส ีน�้าตาสชีมพเูจอืด้วยเลอืด
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ไหลจากตา ข้ายังจ�าได้ถึงกลิ่นของความป่วยไข้ในบ้านและแอลกอฮอล์ที่

แผดเผารมิฝปีาก ตาซ้ายของขา้บวมมากจนแพทย์ตอ้งควกัออกด้วยมีดที่

ร้อนจนแดงกับคีมเผาไฟ

ดังนั้นคงต้องยอมรับว่าข้าไม่สมบูรณ์

มีต�าหนิ เป็นมัลเฟ็ตโต้

ในขณะที่น้องสาวหายจากไข้โดยไม่มีร่องรอยใดๆ ข้ากลับมีแผล

เป็นตรงที่ตาซ้ายเคยอยู่ ในขณะที่ผมของน้องยังคงเป็นสีด�าเงางาม ผม

และขนตาของข้ากลับเปลี่ยนเป็นสีเงินประหลาดที่แปรเปลี่ยนอยู่ตลอด

เวลา เมื่ออยู่ท่ามกลางแสงแดดดูเกือบเป็นสีขาวคล้ายดวงจันทร์ในฤดู

หนาว เมื่ออยู่ในความมืดกลับเป็นสีเทาเข้ม ระยิบระยับเหมือนเส้นไหม

โลหะ

อย่างน้อยข้าก็โชคดีกว่าแม่ แม่เสียชีวิตเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ทุกคน

ที่ป่วย ข้าจ�าได้ว่าร้องไห้ในห้องนอนว่างเปล่าของแม่ทุกคืน นึกอยากให้

ไข้พรากพ่อไปแทน

พ่อกับแขกลึกลับยังคงคุยกันอยู่ที่ชั้นล่าง ความอยากรู้อยากเห็น

เข้าครอบง�าข้า จงึเหวีย่งขาลงจากขอบเตยีง แล้วย่องไปยงัประตหู้องนอน

ด้วยฝีเท้าแผ่วเบา จากนัน้กแ็ง้มประต ูแสงเทยีนสลวัส่องห้องโถงด้านนอก 

ต�า่ลงไปด้านล่าง พ่อของข้านัง่ตรงข้ามชายร่างสงูไหล่กว้างทีผ่มตรงขมบั

เปลี่ยนเป็นสีเทาแล้ว เขารวบผมมัดไว้ที่ต้นคอเป็นหางม้าสั้นๆ ตาม

ธรรมเนียม ผ้าก�ามะหยี่ของเสื้อคลุมดูวาวเป็นสีด�ากับสีส้มในแสงเทียน 

เสื้อคลุมของพ่อก็เป็นผ้าก�ามะหยี่เช่นกัน แต่เนื้อผ้าเก่าจนบาง ก่อนไข้

โลหติท�าให้ประเทศของเราตกต�า่ เสือ้ผ้าของพ่อคงหรหูราไม่แพ้ของแขก

ผู้นี้ แต่ตอนนี้น่ะรึ เป็นเรื่องยากที่จะรักษาสายสัมพันธ์ทางการค้าที่ดีเมื่อ

มีลูกสาวเป็นมัลเฟ็ตโต้ ที่คอยท�าให้ชื่อเสียงของวงศ์ตระกูลเสื่อมเสียอยู่

แบบนี้

ชายทั้งคู ่ดื่มไวน์ ข้าคิดว่าพ่อต้องอยู่ในอารมณ์ที่อยากเจรจา 

ต่อรองเป็นแน่ จึงยอมเปิดถังไวน์คุณภาพดีที่เหลืออยู่ไม่มากนัก
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ข้าเปิดประตูให้กว้างขึ้นอีกหน่อย แล้วย่องออกไปท่ีระเบียงทาง

เดิน จากนั้นก็นั่งลงบนบันไดให้คางเกยเข่า ข้าชอบมาอยู่ตรงนี้ บางครั้ง

แกล้งท�าเป็นราชินียืนอยู่บนระเบียงพระราชวังแล้วมองลงไปดูข้าราช-

บริพารผู้พินอบพิเทา ตอนนี้ข้านั่งในท่าประจ�าแล้วต้ังใจฟังบทสนทนาท่ี

ชั้นล่าง ไม่ลืมจัดผมมาปิดแผลเป็นไว้เช่นเคย มือจับราวบันไดอย่างขัดๆ 

พ่อหกัน้ิวนางของข้า แล้วมนักไ็ม่กลบัมาตรงอกีเลย แม้กระทัง่ตอนนีก้ย็งั

งอจนจับราวบันไดไม่ถนัด

“ข้าไม่มีเจตนาจะดูถูกท่าน มาสเตอร์อามูเตรู” ชายผู้นั้นบอกพ่อ 

“ท่านเป็นพ่อค้าผู้มีชื่อเสียงดี แต่นั่นมันก็ผ่านมานานแล้ว ข้าไม่อยากให้

ใครเห็นว่ามาค้าขายกับครอบครัวของมัลเฟ็ตโต้ เพราะมันจะน�าโชคร้าย

มาให้ ท่านแทบไม่มีอะไรจะเสนอให้ข้าได้เลย”

พ่อของข้ายังคงมีรอยยิ้มบนใบหน้า มันคือรอยย้ิมฝืนของการ

เจรจาค้าขาย “ยังคงมีผู้ปล่อยเงินกู้ในเมืองที่ท�างานกับข้า ข้าจ่ายเงินคืน 

ให้ท่านได้ทันทีที่การค้าทางเรือกระเตื้องขึ้น ผ้าไหมและเครื่องเทศของ

ทามูร่าเป็นที่ต้องการอย่างสูงในปีนี้...”

ชายผูน้ัน้ดไูม่ประทบัใจ “ราชาโง่ยิง่กว่าสนุขั” เขาว่า “สนุขับรหิาร

ประเทศไม่เก่งหรอกนะ ข้าเกรงว่าเมืองท่าคงไม่เฟื่องฟูไปอีกหลายปี 

กฎหมายภาษทีีอ่อกใหม่มแีต่จะท�าให้หนีส้นิของท่านเพิม่พนู ท่านจะหาเงนิ

มาจ่ายคืนข้าได้อย่างไรกัน”

พ่อเอนหลงัพงิเก้าอี ้จบิไวน์ แล้วถอนใจ “ต้องมบีางอย่างทีข้่าเสนอ

ให้ท่านได้สิ”

ชายผูน้ัน้พจิารณาแก้วไวน์ด้วยสหีน้าครุ่นคดิ ริว้รอยหยาบกระด้าง

บนใบหน้าของเขาท�าให้ข้าสั่น “เล่าเรื่องอาเดลีน่าให้ข้าฟังสิ มีคนมาสู่ขอ

นางมากแค่ไหน”

พ่อหน้าแดง ทั้งที่ไวน์ก็ท�าให้แดงมากอยู่แล้ว “ค�าขอแต่งงานกับ

อาเดลีน่าคงต้องใช้เวลา”

ชายผู้นั้นยิ้ม “แสดงว่ายังไม่มีใครมาสู่ขอลูกสาวผู้น่ารังเกียจของ
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ท่านเลยสินะ”

ริมฝีปากของพ่อตึง “ไม่มากเท่าที่ข้าหวัง” เขายอมรับ

“คนอื่นพูดอะไรบ้างเกี่ยวกับนาง”

“คนอื่นที่มาดูตัวนางน่ะรึ” พ่อของข้าเอามือถูหน้า การยอมรับข้อ

บกพร่องของข้าท�าให้เขาอบัอาย “พวกเขาพดูเป็นเสยีงเดยีวกนั ทกุอย่าง

ย้อนกลับไปที่...ต�าหนิของนาง ข้าจะพูดอะไรได้เล่า ไม่มีใครอยากให้

มัลเฟ็ตโต ้อุ้มท้องลูกของพวกเขาหรอก”

ชายผู้นั้นรับฟัง พลางท�าเสียงเห็นอกเห็นใจ

“ท่านไม่ได้ยนิข่าวล่าสดุจากเอสเทน็เซยีหรอกร ึชายชนชัน้สงูสอง

คนเดินกลับบ้านหลังจากชมอุปรากร แล้วมีผู้พบว่าโดนเผาเป็นเถ้าถ่าน” 

พ่อของข้ารีบเปลี่ยนวิธี หวังจะเรียกความสงสารจากชายแปลกหน้า “มี

รอยไหม้สดี�าบนก�าแพง ศพละลายจากข้างในออกมาข้างนอก ทกุคนหวาด 

กลัวมัลเฟ็ตโต้ กันทั้งนั้นนะท่าน แม้แต่ท่าน ยังไม่อยากค้าขายกับข้าเลย 

ได้โปรดเถิด! ข้าไม่มีทางออกแล้ว”

ข้ารู้ว่าพ่อพูดถึงอะไร เขาหมายถึงมัลเฟ็ตโต้ กลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ 

เป็นเด็กหายากจ�านวนหนึ่งหยิบมือผู้รอดชีวิตจากไข้โลหิตพร้อมแผลเป็น

ที่ด�ามืดยิ่งกว่าของข้า พวกนี้มีความสามารถอันน่ากลัวแบบหลุดโลก ทุก

คนพูดถึงมัลเฟ็ตโต ้กลุ่มนี้ด้วยเสียงกระซิบเบาๆ ส่วนใหญ่กลัวและเรียก

ว่าปีศาจ แต่ข้า แอบทึ่ง ว่ากันว่าพวกเขาเสกไฟจากอากาศธาตุได้ เรียก

ลมได้ ควบคุมสัตว์ได้ หายตัวได้ ฆ่าคนได้ภายในชั่วพริบตา

ถ้าลองค้นตลาดมืดก็จะเจอไม้แกะสลักแบนๆ ที่แอบขายกัน มัน

สลักชื่อของพวกเขาอย่างงดงาม เป็นของสะสมต้องห้ามที่เชื่อว่าจะท�าให้

พวกเขา ปกป้องเรา หรืออย่างน้อยก็ไม่ท�าร้ายเรา ไม่ว่าจะเชื่ออย่างไร 

ทุกคนก็รู้จักชื่อของพวกเขาดี มัจจุราช มายากรหรือแมจิอาโน่ ผู้บัญชา

ลม นักแปรธาตุ

ยุวชนเหนือมนุษย์

ชายผูน้ัน้ส่ายหน้า “ข้าได้ยนิว่า แม้แต่ผูท้ีป่ฏเิสธอาเดลน่ีากย็งัมอง
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นางจนอ้าปากค้าง คลั่งด้วยความปรารถนา” เขาชะงัก “จริงอยู่ที่ต�าหนิ

ของนาง...เป็นเรื่องน่าเสียดาย แต่สาวสวยอย่างไรก็เป็นสาวสวย” บาง

อย่างทีแ่ปลกประหลาดวาววบัในดวงตาเขา ท้องไส้ของข้าป่ันป่วนเมือ่เหน็

มัน ข้าเอาคางซุกเข่าแน่นขึ้น ราวกับมันจะปกป้องอะไรได้

พ่อดูสับสน เขายืดหลังตรงบนเก้าอี้แล้วชี้แก้วไวน์ไปทางชายผู้นั้น 

“ท่านก�าลังจะสู่ขออาเดลีน่างั้นหรือ”

ชายผูน้ัน้ล้วงเข้าไปในเสือ้คลมุแล้วหยบิถงุหนงัสนี�า้ตาลใบเลก็ออก

มา จากนั้นก็โยนมันลงบนโต๊ะ เสียงดังหนักแน่น ข้าเป็นลูกสาวพ่อค้าจึง

คุน้เคยกบัเงนิ บอกได้จากเสยีงและขนาดว่าถงุใบนีม้เีหรยีญทองทาเลนต์ 

อยู่เต็มเปี่ยม ข้ากลั้นเสียงสูดหายใจดังเฮือกไว้ได้ทัน

ขณะทีพ่่ออ้าปากค้างจ้องมองของในถงุ ชายผูน้ัน้กเ็อนหลงัพงิพนกั

เก้าอี้แล้วจิบไวน์ด้วยท่าทีครุ่นคิด “ข้ารู้เรื่องภาษีที่ดินซึ่งท่านยังไม่ได้จ่าย

ให้ราชา ข้ารู้เรื่องหนี้สินก้อนใหม่ของท่าน ข้าจะช�าระให้ทั้งหมดแลกกับ

ลูกสาวของท่าน อาเดลีน่า”

พ่อข้าขมวดคิ้ว “แต่ท่านมีภรรยาแล้ว”

“ใช่” ชายผู้นั้นชะงักแล้วพูดเสริมว่า “ข้าไม่เคยบอกว่าอยาก

แต่งงาน กับนาง ข้าเพียงแต่เสนอจะรับนางไปจากท่านเท่านั้น”

ข้ารู้สึกว่าเลือดเหือดหายไปจากหน้า “ท่าน...อยากได้นางเป็น

อนุภรรยาสินะ” พ่อถาม

ชายผู้นั้นยักไหล่ “ไม่มีชนชั้นสูงคนไหนท่ีสติดีรับเด็กสาวมีต�าหนิ

เป็นภรรยาหรอก นางไม่มีวันควงแขนข้าออกงานในที่สาธารณะได้เลย 

ข้ามีชื่อเสียงที่ต้องรักษาไว้นะ มาสเตอร์อามูเตรู แต่ข้าคิดว่าเราน่าจะ

ตกลงกันได้ นางจะมีบ้านและท่านก็จะได้ทอง” เขายกมือข้างหนึ่งขึ้น 

“เงื่อนไขเดียว ข้าต้องการนางเดี๋ยวนี ้ไม่ใช่อีกหนึ่งปี ข้าไม่มีความอดทน

พอจะรอจนนางอายุสิบเจ็ดปีหรอก”

เสียงอื้ออึงประหลาดดังลั่นหูข้า ไม่มี เด็กชายหรือเด็กหญิงคนใด

มอบกายให้ผูอ้ืน่ได้จนกว่าจะอายสุบิเจ็ดปี ชายผูน้ีข้อให้พ่อท�าผดิกฎหมาย 



22   Young Elites ยุวชนเหนือมนุษย์ เล่ม 1 สมาคมมีดสั้น

ลบหลู่เทพเจ้า

พ่อเลกิคิว้ข้างหนึง่แต่ไม่โต้เถยีง “อนภุรรยา” เขาพดูในทีส่ดุ “ท่าน

ต้องรู้แน่ว่าเรื่องนี้จะส่งผลอย่างไรต่อชื่อเสียงของข้า แบบนี้แทบไม่ต่าง

จากขายนางให้ซ่องด้วยซ�้า”

“แล้วตอนนีช้ือ่เสยีงของท่านเป็นอย่างไรเล่า นางสร้างความเสยีหาย 

ให้อาชพีของท่านไปมากแค่ไหนแล้ว” เขาโน้มตวัมาข้างหน้า “ข้าแน่ใจว่า

ท่านคงไม่ได้ต้องการสือ่ว่าบ้านข้าไม่ต่างจากซ่องทัว่ไปหรอกนะ อย่างน้อย

อาเดลีน่าของท่านก็จะได้อยู่ในบ้านของชนชั้นสูง”

ขณะข้ามองพ่อจิบไวน์ มือก็เริ่มสั่น “อนุภรรยา” เขาพูดซ�้า

“คิดให้ไว มาสเตอร์อามูเตรู ข้าจะไม่ยื่นข้อเสนอนี้ซ�้าสอง”

“ขอเวลาข้าสักครู่” พ่อบอกเขาอย่างกังวล

ข้าไม่รูว่้าความเงยีบด�าเนนิไปนานแค่ไหน แต่เมือ่พ่อพดูออกมาใน

ทีส่ดุ กท็�าเอาข้าสะดุง้ “อาเดลน่ีาอาจเป็นคูท่ีเ่หมาะสมกบัท่าน ท่านฉลาด

ที่มองเห็นเรื่องนี้ นางงดงามแม้มีต�าหนิ แถมยัง...มีชีวิตชีวา”

ชายผูน้ัน้แกว่งแก้วไวน์ “แล้วข้าจะปราบพยศนางเอง เราตกลงกนั

ได้แล้วใช่ไหม”

ข้าหลับตา โลกมืดมน ข้าจินตนาการใบหน้าของชายผู้นั้นแนบชิด

ใบหน้าข้า มือของเขาจับเอวข้า รอยยิ้มน่าคลื่นไส้ของเขา ไม่ใช่ภรรยา

ด้วยซ�้า แต่เป็นอนุภรรยา ความคิดนี้ท�าให้ข้าถดตัวหนีจากบันได ข้ามอง

พ่อจับมือและชนแก้วกับชายผู้นั้นด้วยความรู้สึกชาด้านเหมือนอยู่ในม่าน

หมอกมัว “เป็นอันตกลง” เขาบอกชายผู้นั้น ดูโล่งอกที่พ้นจากภาระอัน

ยิ่งใหญ่ “พรุ่งนี้นางจะเป็นของท่าน แค่...เก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับด้วย

เถิด ข้าไม่อยากให้ผู ้พิทักษ์นครมาเคาะประตูบ้านแล้วเรียกค่าปรับ 

โทษฐานให้นางออกเรือนเร็วเกินไป”

“นางเป็นมัลเฟ็ตโต ้” ชายผู้นั้นตอบ “ไม่มีใครสนใจหรอก” เขาดึง

ถงุมอืให้กระชบัแล้วลกุขึน้จากเก้าอีด้้วยท่วงท่าสง่างาม พ่อโค้งให้เขา “ข้า

จะส่งรถม้ามารับนางตอนเช้า”
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ขณะพ่อพาเขาไปส่งที่ประตู ข้าก็หลบเข้าห้องนอนแล้วยืนตัวสั่น

อยู่ในความมืด เหตุใดค�าพูดของพ่อถึงทิ่มแทงใจขนาดนี้นะ ข้าควรจะชิน

กับมันแล้วสิ เขาเคยบอกข้าไว้ว่าอย่างไร อาเดลีน่าผู้น่าสงสารของพ่อ 

เขาพดูพลางเอานิว้โป้งไล้แก้มข้า น่าเสยีดายจริงๆ ดเูจ้าส ิใครกนัจะอยาก

ได ้ มัลเฟ็ตโตอ้ย่างเจ้า

ไม่เป็นไรนะ ข้าพยายามบอกตวัเอง อย่างน้อยกจ็ะได้ไปจากพ่อไง

ล่ะ มันไม่เลวร้ายนักหรอก แต่กระทั่งตอนที่คิดแบบนี้ก็ยังรู้สึกหนักอึ้งใน

อก ข้ารู้ความจริงดี มัลเฟ็ตโต้ เป็นคนที่ไม่มีใครต้องการเพราะจะน�า

เคราะห์มาให้ แถมตอนนี้ยังเป็นที่หวาดกลัวยิ่งกว่าเคยด้วย ข้าจะถูกเขี่ย

ทิ้งทันทีที่เขาเบื่อข้า

สายตาของข้ากวาดมองไปรอบห้องนอน ก่อนจะไปหยดุทีห่น้าต่าง 

หัวใจหยุดเต้นไปชั่วขณะ ฝนไหลลงมาตามกระจกเป็นเส้นเหมือนโกรธ

แค้น แต่เมื่อมองออกไปก็ยังคงเห็นทิวทัศน์เมืองดาเลียเป็นสีน�้าเงินเข้ม 

มีหอคอยก่ออฐิหลงัคาโดมเรียงกนัเป็นแถว ตรอกปแูผ่นหนิ วหิารหนิอ่อน 

ท่าเรือตรงที่เมืองค่อยๆ ลาดลงสู่ทะเล ในคืนฟ้ากระจ่างจะมีเรือแขวน

ตะเกยีงสทีองลอยไปบนผวิน�า้ และได้ยนิเสยีงน�า้ตกทีอ่ยูต่รงชายแดนด้าน

ทศิใต้ของเคเนต็ตร้าดงักระหึม่ คนืนีม้หาสมทุรป่ันป่วนคลุม้คลัง่ ฟองขาว

ซัดสาดเส้นขอบฟ้า ท�าให้ล�าคลองเอ่อล้น

ข้าจ้องมองออกไปนอกหน้าต่างที่โดนฝนกระหน�่าอยู่พักใหญ่

คืนนี้ คืนนี้แหละ

ข้ารีบไปที่เตียง ก้มลงแล้วดึงถุงที่ท�าจากผ้าปูเตียงออกมา ในนั้น

มีเครื่องเงินอย่างดี ส้อม มีด เชิงเทียน จานแกะสลัก อะไรก็ตามที่เอาไป

ขายแลกอาหารกับที่พักได้ นี่เป็นข้อดีอีกอย่างของข้า ข้าขโมยเป็น ข้า

ขโมยของจากทั่วบ้านมาหลายเดือนแล้ว เอามาเก็บซ่อนไว้ใต้เตียงเพื่อ

เตรยีมพร้อมรอวนัทีท่นอยูก่บัพ่อต่อไปไม่ไหว มนัไม่มากมายอะไร แต่ข้า

ค�านวณว่าหากขายให้พ่อค้าถูกคนก็น่าจะได้เหรียญทองทาเลนต์จ�านวน

หนึ่ง เพียงพอให้อยู่รอดไปได้อีกหลายเดือนเป็นอย่างน้อย
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จากนั้นข้าก็รีบไปยังหีบเสื้อผ้า ดึงผ้าไหมออกมาเต็มอ้อมแขน  

แล้วก็ค้นเครื่องประดับทุกอย่างที่หาได้จากทั่วห้อง ก�าไลเงิน สร้อยไข่มุก

ซึ่งเป็นมรดกจากแม่ที่น้องสาวไม่ต้องการ ต่างหูแซปไฟร์คู่หนึ่ง ข้าคว้า

แถบผ้าไหมยาวสองเส้นที่ใช้พันศีรษะแบบทามูร่า เพราะอาจต้องปิดบัง

เส้นผมสเีงนิระหว่างหน ีข้าท�างานด้วยสมาธแิรงกล้าโดยไม่สนใจอย่างอืน่ 

บรรจงใส่เครื่องประดับและเสื้อผ้าลงถุง ซ่อนมันไว้หลังเตียง แล้วสวม

รองเท้าบู๊ตขี่ม้าท�าจากหนังนุ่ม

จากนั้นก็นั่งรอเวลา

หนึ่งชั่วโมงหลังจากนั้น เมื่อพ่อเข้านอนและบ้านเงียบสงบแล้ว ข้า

ก็หยิบถุง รีบไปที่หน้าต่างแล้วทาบฝ่ามือบนนั้น ข้าค่อยๆ ผลักหน้าต่าง

บานซ้ายให้มันเปิดค้างไว้ พายุเบาลงไปบ้างแล้ว แต่ฝนยังคงตกอย่าง 

ต่อเน่ืองพอจะกลบเสยีงฝีเท้าของข้าได้ ข้าเหลยีวมองข้ามไหล่ไปยงัประตู

ห้องนอนเป็นครั้งสุดท้าย ราวกับคาดว่าพ่อจะเดินเข้ามา จะไปไหนล่ะ  

อาเดลีน่า พ่อคงถามแบบนี้ ไม่มีอะไรข้างนอกนั่นส�าหรับเด็กอย่างเจ้า

หรอก

ข้าสลัดเสียงเขาออกจากความคิด พอเช้าพ่อก็จะรู้ว่าข้าหนีไป 

ท�าให้เขาสญูเสยีโอกาสดทีีส่ดุทีจ่ะได้ใช้หนี ้ข้าสดูหายใจลกึ จากนัน้กเ็ริม่

ปีนออกไปทางหน้าต่างที่เปิดอยู่ ฝนเย็นๆ สาดใส่แขน ท�าเอาขนลุก

“อาเดลีน่า”

ข้าหมุนตัวมาตามเสียง ด้านหลังมีเงาด�าของเด็กสาวผู้หนึ่งยืนอยู่

ที่กรอบประตูห้อง น้องสาวของข้านั่นเอง ไวโอเล็ตต้า นางยังคงขยี้ตา

อย่างงัวเงียขณะมองมายังหน้าต่างที่เปิดอยู่และถุงบนไหล่ข้า ข้านึกกลัว

อยู่ครู่หนึ่งว่านางอาจเอะอะโวยวายแล้วตะโกนเรียกพ่อ

แต่ไวโอเล็ตต้ามองข้าเงียบๆ ข้ารู้สึกผิดขึ้นมาทันที แม้การได้เห็น

นางท�าให้เจบ็ปวดใจกต็าม โง่จริง ท�าไมข้าต้องสงสารคนทีเ่ฝ้ามองข้าทกุข์

ทรมานมาหลายต่อหลายคร้ังด้วยเล่า ข้ารักพี ่อาเดลน่ีา นางเคยบอกตอน

เรายังเล็ก พ่อก็รักพี่ เพียงแต่พ่อไม่รู้วิธีแสดงออก ท�าไมข้าต้องสงสาร
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น้องสาวผู้ที่พ่อเชิดชูด้วยเล่า

ถึงอย่างนั้น ข้าก็พบว่าตัวเองรีบรุดไปหานางอย่างเงียบกริบ จับ

มือข้างหนึ่งของนางไว้ แล้วยกนิ้วยาวเรียวขึ้นแตะริมฝีปากนาง นางมอง

ข้าด้วยสายตากังวล “พี่ควรกลับไปนอน” นางกระซิบ ในแสงสลัวของ

ราตรีนั้น ข้ามองเห็นสีด�าขลับของดวงตาที่เหมือนลูกแก้วสีด�า ความบาง

ของผิวละเอียดอ่อน ความงามของนางช่างบริสุทธิ์นัก “ถ้าพ่อเจอเข้า พี่

จะล�าบากนะ”

ข้าบีบมือนางแน่นขึ้น จากนั้นก็ปล่อยให้หน้าผากของเราสัมผัสกัน 

เรานิ่งอยู่อย่างนั้นเนิ่นนาน เหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกหน ต่างฝ่ายต่างอิง

กัน ปกติไวโอเล็ตต้าจะเป็นฝ่ายแยกตัวออกไปเพราะรู้ว่าพ่อไม่ชอบเห็น

เราอยู่ด้วยกัน แต่ครั้งนี้นางกอดข้าไว้ ราวกับรู้ว่าคืนนี้มีบางอย่างเปลี่ยน

ไป “ไวโอเลต็ต้า” ข้ากระซบิ “จ�าตอนทีเ่จ้าโกหกพ่อว่าใครท�าหนึง่ในแจกนั

ที่ดีที่สุดของเขาแตกได้ไหม”

น้องสาวพยักหน้าขณะซบไหล่ข้า

“ข้าอยากให้เจ้าท�าแบบนั้นเพื่อข้าอีกครั้ง” ข้าเอนตัวออกแล้วจัด

ผมของนางทัดหู “อย่าพูดอะไรแม้แต่ค�าเดียวนะ”

นางไม่ตอบ แต่กลืนน�้าลายแล้วมองไปตามระเบียงทางเดินสู่ห้อง

นอนพ่อ นางไม่ได้เกลียดพ่อแบบที่ข้าเกลียด พ่อพร�่าสอนว่านางดีเกินไป

ส�าหรับข้าและการรักข้าเป็นเรื่องโง่ ความคิดว่าจะขัดขืนค�าสอนนี้ท�าให้

ดวงตาของนางเต็มเปี่ยมด้วยความรู้สึกผิด แต่ในที่สุดนางก็พยักหน้า ข้า

รูส้กึราวกบัยกภเูขาออกจากอก เหมอืนนางยอมปล่อยข้าไป “ระวงัตวัด้วย

นะ ขอให้ปลอดภัย โชคดีนะ”

เรามองกันเป็นครั้งสุดท้าย เจ้าจะไปกับข้าก็ได ้ข้าคิด แต่ข้ารู้ว่า

เจ้าไม่ท�าแบบนั้นหรอก เจ้ากลัวเกินไป กลับไปยิ้มให้ชุดกระโปรงทีพ่่อซื้อ

ให้เจ้าเถอะ ถึงอย่างนั้นข้าก็ใจอ่อนไปครู่หนึ่ง ไวโอเล็ตต้าเป็นเด็กดีมา

ตลอด นางไม่ได้เป็นคนเลอืกอะไรเลย ข้าขอให้เจ้ามชีวีติทีเ่ป็นสขุ ข้าหวงั

ว่าเจ้าจะพบรักและได้แต่งงานกับคนดี ลาก่อนน้องสาว ข้าไม่กล้ารอให้
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นางพูดอะไรอีก จึงหันหลังแล้วเดินไปยังหน้าต่าง ก้าวไปอยู่บนขอบที่ยื่น

จากชั้นสอง 

ข้าเกือบลื่น ฝนท�าให้ทุกอย่างลื่นและรองเท้าของข้าก็พยายามหา

ทีย่ดึเกาะบนขอบแคบๆ นัน้ เคร่ืองเงนิบางชิน้หล่นจากถงุตกลงไปบนพืน้

เสียงดังแคร้งๆ อย่ามองลงไป ข้าขยับตัวไปตามขอบจนถึงระเบียง จาก

นั้นก็หย่อนตัวลงไปจนกระทั่งเหลือเพียงมืออันสั่นเทาท่ีจับระเบียงเอาไว้

ไม่ให้ตก ข้าหลับตาแล้วปล่อยมือ

ขาทรุดลงไปใต้ร่างตอนถึงพื้น แรงปะทะท�าให้ลมหายใจพรูจาก

อก ครู่หนึ่งที่ได้แต่นอนอยู่หน้าบ้านตัวเอง ตัวเปียกฝนจนชุ่ม กล้ามเนื้อ

ปวดร้าว พยายามสูดหายใจ เส้นผมเกาะอยู่บนใบหน้า ข้าปาดมันออกไป

แล้วยนัตวัขึน้มาอยู่ในท่าคลาน ฝนท�าให้ทกุอย่างรอบตวัดแูวววาวไปหมด 

ราวกับนี่เป็นฝันร้ายที่ข้าไม่มีวันตื่นจากมันได้เลย ข้าเรียกสมาธิ ต้องหา

ทางออกไปจากทีน่ีก่่อนพ่อรู้ว่าข้าหายไป ในทีส่ดุข้ากต็ะเกยีกตะกายลกุขึน้

ยืนแล้ววิ่งไปยังคอกม้าเหมือนตกอยู่ในภวังค์ พวกม้าเดินกลับไปกลับมา

อย่างไม่สบายใจเมื่อข้าเข้าไป แต่ข้าแก้เชือกผูกม้าหนุ่มตัวโปรดพลาง

กระซิบถ้อยค�าปลอบประโลมที่หูมัน แล้วสวมอานให้

ม้าวิ่งตะบึงไปในพายุ

ข้าเร่งมนัจนกระทัง่เราทิง้คฤหาสน์ของพ่อไว้ด้านหลงัแล้วเข้าสูย่่าน

ตลาดของดาเลีย ตลาดร้างไร้ผู้คนโดยสิ้นเชิงและมีน�้าขังเป็นหย่อมๆ 

ทัว่ไปหมด ข้าไม่เคยเข้าเมอืงในเวลานีม้าก่อน ความว่างเปล่าของสถานที่

ซึ่งปกติมีผู้คนยุ่บยั่บท�าให้ใจไม่ดี ม้าของข้าร้องอย่างไม่ชอบใจกับสายฝน

ที่เทลงมาอย่างหนัก แล้วถอยหลังไปหลายก้าว กีบเท้าจมลงไปในโคลน 

ข้าลงจากอาน เอามอืลบูไปตามคอเพือ่ปลอบโยนมนั แล้วพยายามดงึมนั

ไปต่อ

จากนั้นข้าก็ได้ยินเสียงฝีเท้าม้าควบตามมาด้านหลัง

ข้าตัวแข็ง ตอนแรกฟังเหมือนไกล เกือบโดนกลบด้วยเสียงพายุ

จนมิด แต่แล้วครู่ต่อมาก็ดังลั่น ข้าตัวสั่นอยู่ตรงนั้นเอง พ่อ ข้ารู้ว่าพ่อ
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ก�าลังมา ต้องเป็นเขาแน่ มือของข้าหยุดลูบคอม้าแล้วเปลี่ยนมายึดแผง

คอเปียกๆ ของมันไว้อย่างสุดชีวิต ไวโอเล็ตต้าบอกพ่อใช่ไหม บางทีพ่อ

อาจได้ยินเสียงเครื่องเงินตกก็ได้

ก่อนที่ข้าจะได้คิดอะไรอีกก็เห็นพ่อ ภาพนี้ส่งความหวาดกลัวให้

ไหลเวียนไปตามเส้นเลือด พ่อผู้ดวงตาลุกวาวโผล่มาจากม่านไอน�้ายาม

เทีย่งคนืทีฝ่นตก ตลอดหลายปีทีผ่่านมาข้าไม่เคยเหน็ความโกรธบนใบหน้า

พ่อมากขนาดนี้มาก่อน

ข้ารีบกระโดดกลับขึ้นหลังม้า แต่ยังไม่เร็วพอ ครู่ต่อมาม้าของพ่อ

กไ็ล่ทนัเรา จากนัน้พ่อกม็าถงึตวัข้า รองเท้าบูต๊เหยยีบแอ่งน�า้กระจาย เสือ้

คลุมสะบัดอยู่ด้านหลัง มือก�ารอบแขนข้าเหมือนกุญแจมือเหล็ก

“ท�าอะไรฮึ อาเดลีน่า” เขาถาม เสียงเรียบจนน่ากลัว

ข้าพยายามดิน้ให้หลดุ แต่มอืของพ่อยิง่จับแน่นขึน้จนกระทัง่ข้าร้อง

ด้วยความเจ็บปวด พ่อกระชากอย่างแรง ข้าคะม�าเสียสมดุล แล้วหล่นลง

ไปชนตัวเขา โคลนกระเซ็นเปื้อนหน้า ข้าได้ยินเพียงเสียงค�ารามของ

สายฟ้าและความด�ามืดในเสียงของพ่อ

“ลุกขึ้น นังหัวขโมยน้อยอกตัญญู” พ่อกระซิบใส่หูข้า พลาง

กระชากข้าอย่างแรงให้ลุกขึ้น จากนั้นเสียงของพ่อก็เปลี่ยนเป็นปลอบ

ประโลม “ไปกันเถอะลูกรัก เจ้าก�าลังท�าร้ายตัวเองนะ ให้พ่อพาเจ้ากลับ

บ้านเถอะ”

ข้าถลงึตาใส่เขาแล้วดงึแขนหนสีดุแรง มอืของเขาลืน่เพราะฝน ผวิ

ของข้าบิดอย่างเจ็บปวดสู้กับมือเขา แล้วข้าก็เป็นอิสระ

แต่แล้วข้ากร็ูส้กึว่ามอืของเขาจกิผมข้าก�าไว้แน่น ข้าร้องเสยีงแหลม 

มือตะกายอากาศ “ช่างอารมณ์ร้ายนัก ท�าไมเจ้าไม่เป็นเหมือนน้องสาว

ให้มากกว่านี้นะ” พ่อพึมพ�าพลางส่ายหน้า แล้วลากข้าไปยังม้าของเขา 

แขนของข้าฟาดโดนถุงที่มัดไว้กับอานม้าของข้า เครื่องเงินร่วงลงมารอบ

ตัวเราเสียงดังสนั่นเหมือนฟ้าผ่า มันดูวาววับในความมืด “เจ้าวางแผนจะ

ไปไหน ใครกันจะอยากไดเ้จ้า เจ้าจะไม่มีวันได้ข้อเสนอที่ดีกว่านี้แล้ว รู้
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บ้างไหมว่าข้าโดนดูถูกเหยียดหยามมากขนาดไหนเมื่อถูกใครต่อใคร

ปฏิเสธไม่อยากแต่งงานกับเจ้า รู้บ้างไหมว่ามันยากแค่ไหนที่ข้าต้องคอย

ขอโทษแทนเจ้า”

ข้าหวีดร้อง หวีดร้องสุดเสียงด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่มี หวังว่าเสียง

ร้องจะปลุกคนที่หลับอยู่ในอาคารรอบตัว หวังว่าพวกเขาจะได้เห็นสิ่งท่ี

ก�าลังเกิดขึ้น พวกเขาจะสนใจงั้นหรือ พ่อก�าผมข้าแน่นขึ้นแล้วดึงแรงขึ้น

“กลับบ้านกับข้าเดี๋ยวนี้” เขาพูด หยุดไปครู่หนึ่งเพื่อถลึงตาใส่ข้า 

น�้าฝนไหลลงมาตามแก้มของเขา “เด็กดี พ่อของเจ้าย่อมรู้ดีที่สุดนะ”

ข้ากัดฟันแล้วจ้องตอบ “ข้าเกลียดท่าน” ข้ากระซิบ

พ่อตบหน้าข้าอย่างแรง แสงวูบวาบกลบตา ข้าสะดุด จากนั้นก็ล้ม

ลงไปในโคลน พ่อยังคงจิกผมข้าไว้ เขาดึงแรงมากจนข้ารู้สึกว่าบางเส้น

หลุดจากหนังศีรษะ ข้าล�้าเส้นเกินไป ข้าคิดได้ในตอนนั้นท่ามกลางความ

กลัวที่เหมือนม่านมัว ข้ากดดันเขามากเกินไป โลกเหมือนจมอยู่ใน

มหาสมุทรแห่งเลอืดกบัฝน “เจ้าคอืความอปัยศ” เขากระซบิข้างหขู้า ท�าให้

มันเต็มไปด้วยความโกรธอันเยือกเย็นไหลบ่า “เจ้าจะจากไปในตอนเช้า 

ดังนั้นช่วยท�าตัวดีๆ หน่อย ข้ายอมฆ่า เจ้าเสียดีกว่าให้เจ้าท�าเสียเรื่อง”

บางอย่างขาดผึงในตัวข้า ริมฝีปากบิดเป็นรอยยิ้มแสยะ

พลังงานพรั่งพรู แสงสว่างบาดตาและลมด�ามืดที่สุดมารวมตัวกัน 

ทันใดนั้นข้าก็มองเห็นทุกอย่าง พ่อตัวแข็งอยู่ตรงหน้า ใบหน้าแสยะของ

เขาห่างจากของข้าแค่เส้นผมกัน้ รอบตวัเราสว่างด้วยแสงจนัทร์เจดิจ้าจน

ชะล้างสสีนัไปจากโลก แล้วเปลีย่นทกุอย่างเป็นสขีาวด�า หยดน�า้ลอยค้าง

อยู่กลางอากาศ เส้นใยระยิบระยับนับล้านเชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกัน

บางสิ่งลึกลงไปในตัวข้าบอกให้ดึงเส้นใยเหล่านั้น โลกรอบตัวเรา

แข็งค้าง จากนั้นก็เหมือนจิตของข้าออกจากร่าง แล้วลงไปในดิน ภาพ

มายาของร่างสีด�าสูงลิ่วพุ่งขึ้นมาจากพื้น ล�าตัวของพวกมันคดงอและ

กระตุก ดวงตาแดงเหมือนเลือดจับจ้องพ่อ ปากที่มีเขี้ยวอ้ากว้างมากจน

กนิพืน้ทีต่ลอดความกว้างของใบหน้า และดเูหมอืนศรีษะแยกเป็นสองส่วน 
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ดวงตาของพ่อเบิกกว้าง จากนั้นก็พลุ่งพล่านด้วยความต่ืนตระหนกขณะ

มองปีศาจเหล่านั้นเดินย่างสามขุมเข้าหา พ่อปล่อยข้า ข้าล้มลงไปบนพื้น

แล้วคลานหนีจากเขาเร็วสุดชีวิต ร่างสีด�าเหมือนวิญญาณนั้นยังคงบุกไป

ข้างหน้า ข้านั่งตัวงออยู่ท่ามกลางพวกมัน รู้สึกทั้งช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

และทรงพลังไปพร้อมกัน ได้แต่มองขณะพวกมันผ่านข้าไป

ข้าคืออาเดลีน่า อามูเตร ูปีศาจเหล่านั้นกระซิบบอกพ่อ ประสาน

เสียงพูดความคิดน่ากลัวที่สุดของข้าออกไปด้วยน�้าเสียงเกลียดชังล้นปรี่ 

นี่คือความเกลียดชังของข้า ข้าไม่ได้เป็นของใคร ในคืนนี้ข้าขอสาบานว่า

จะผงาดเหนือทุกสิ่งที่ท่านเคยสอนข้า ข้าจะกลายเป็นพลังท่ีโลกใบนี ้

ไม่เคยรู้จัก ข้าจะยิ่งใหญ่จนไม่มีใครกล้าท�าร้ายข้าอีกเลย

พวกมันมารวมตัวใกล้พ่อมากขึ้นแล้วรอคอย เดี๋ยว! ข้าอยากร้อง

ออกไปแม้ในขณะที่ความลิงโลดแปลกประหลาดไหลวนอยู่ในตัว เดี๋ยว

ก่อน! หยุดนะ! แต่ปีศาจเหล่านั้นไม่สนใจข้า พ่อร้องลั่น ปัดป้องนิ้วมือ

ผอมเหมือนกระดูกที่ยื่นออกมาอย่างร้อนรน จากนั้นพ่อก็หันหลังแล้ววิ่ง

โดยไม่มองทาง พ่อชนม้าของตัวเองแล้วล้มหงายหลังลงไปบนโคลน ม้า

ร้องลั่น ตาขาวกลอกกลิ้ง มันยกขาหน้าอันทรงพลังขึ้นตะกุยอากาศอยู่

ครู่หนึ่ง...

แล้วกีบเท้าก็พุ่งลงมาใส่อกพ่อ

เสียงร้องของพ่อขาดห้วงไปทันที ร่างชักกระตุก

ปีศาจเหล่านั้นหายวับไป ราวกับไม่เคยอยู่ตรงนี้มาก่อน ทันใดนั้น

ฝนก็ตกหนักอีกครั้ง ฟ้าแลบผ่ากลางท้องฟ้า แล้วเสียงฟ้าร้องก็ท�าให้

กระดูกสั่นสะเทือน ม้าผละจากร่างที่สะบักสะบอมของพ่อ เท้าเหยียบย�่า

ศพ จากนั้นมันก็สะบัดหัวแล้ววิ่งไปกลางสายฝน ความร้อนและความเย็น

ยะเยือกไหลเวียนอยู่ในเส้นเลือด กล้ามเนื้อของข้าเต้นตุบๆ ข้านอนจม

โคลนอยู่ตรงนั้น ตัวสั่น ไม่อยากเชื่อสิ่งที่เห็น สายตาจ้องศพที่อยู่ห่างไป

ไม่กี่ฟุตด้วยความหวาดกลัว ลมหายใจถี่เป็นห้วงสั้นๆ แล้วหนังศีรษะก็

แสบร้อนจนทรมาน เลอืดไหลลงมาตามใบหน้า ได้กลิน่ธาตเุหลก็เตม็จมกู 
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ข้าบอกไม่ได้ว่ามาจากบาดแผลของตัวเองหรือของพ่อกันแน่ ข้ารอคอย

ให้ร่างเงาด�านั้นปรากฏขึ้นอีกครั้งแล้วระบายความแค้นใส่ข้า แต่มันก็ 

ไม่โผล่มา 

“ข้าไม่ได้ตั้งใจ” ข้ากระซิบ ไม่แน่ใจว่าบอกใคร สายตาพุ่งขึ้นไป

ยังหน้าต่าง กลัวจะมีใครมองดูจากอาคารเหล่านี้ แต่ไม่เห็นใครเลย พายุ

กลบเสียงข้า ข้าลากตัวเองออกห่างจากศพพ่อ เรื่องนี้ผิดพลาดไปหมด

แต่มนัเป็นค�าลวง ข้ารู้ดแีม้ในตอนนัน้ เหน็ไหมเล่าว่าข้าเหมอืนพ่อ

ขนาดไหน ข้าสนุกกับช่วงเวลานั้น “ข้าไม่ได้ตั้งใจ!” ข้าหวีดร้องอีกครั้ง 

พยายามกลบเสยีงภายในตวั แต่ถ้อยค�ากลบัออกมาบางเบาไม่ปะตดิปะต่อ 

“ข้าแค่อยากหนี...ข้าแค่อยาก...ไปให้พ้น...ข้าไม่ได้...ข้าไม่...”

ข้าไม่รู ้ว ่าอยู ่ตรงนั้นนานแค่ไหน ทั้งหมดที่รู ้คือในที่สุดข้าก็

ตะเกียกตะกายลุกขึ้นยืน เก็บเครื่องเงินที่กระจัดกระจายด้วยนิ้วสั่นเทา 

มัดปากถุงอีกรอบ แล้วพาตัวเองขึ้นหลังม้าของข้า จากนั้นก็ขี่มันจากไป 

ทิ้งฉากนองเลือดที่ก่อไว้ หนีจากพ่อผู้ตายด้วยน�้ามือข้า ข้ารีบจากไปเร็ว

มากจนไม่ทันหยุดคิดอีกหนว่ามีใครมองเห็นข้าจากหน้าต่างหรือไม่

ข้าขี่ม้าไปหลายวัน ระหว่างทางก็ขายเคร่ืองเงินท่ีขโมยมาให้

เจ้าของที่พักใจดี ชาวไร่ผู้เห็นอกเห็นใจ คนอบขนมปังใจอ่อน จนในที่สุด

ข้ากร็วบรวมเหรยีญทองทาเลนต์ได้ถงุเลก็ๆ ทีน่่าจะใช้ซือ้หาขนมปังเลีย้ง

ปากท้องจนถึงเมืองถัดไปได้ เป้าหมายของข้าคือเอสเท็นเซีย เมืองหลวง

ทีเ่ป็นเมอืงท่าทางเหนอื เพชรยอดมงกฎุของเคเนต็ตร้า เมอืงแห่งเรอืหมืน่

ล�า มันใหญ่จนมมีลัเฟ็ตโต้ อยูม่ากมาย ข้าจะปลอดภยัขึน้เมือ่อยูท่ีน่ัน่ ห่าง

ไกลจากเรื่องทั้งหมด และจะไม่มีใครตามหาข้าเจอ

แต่ในวันที่ห้า ความอ่อนล้าก็เข้าครอบง�าในท่ีสุด ข้าไม่ใช่ทหาร 

ไม่เคยขีม้่านานๆ แบบนีม้าก่อน ข้าล้มฟบุลงไปกองหน้าประตรูัว้บ้านฟาร์ม

แห่งหนึ่งในสภาพเพ้อและป่วย

สตรีผู้หนึ่งมาพบเข้า นางสวมชุดยาวสีน�้าตาลสะอาด ข้าจ�าได้ว่า

ประทบัใจกบัความงามแบบเอือ้อารขีองนาง หวัใจจงึโอนเอนไปเชือ่ใจนาง
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ทันที ข้ายื่นมือสั่นเทาขึ้นไปหานางราวกับอยากสัมผัสผิว

“ได้โปรด” ข้ากระซิบผ่านริมฝีปากที่แห้งแตก “ข้าต้องการที่พัก”

สตรผีูน้ัน้เวทนาข้า นางประคองใบหน้าข้าไว้ในมอืนุม่เยน็ พจิารณา

ต�าหนิของข้าอยู่ครู่ใหญ่ ก่อนจะพยักหน้า “ไปกับข้าสิ เด็กน้อย” นางพูด 

แล้วพาข้าไปยังห้องเก็บฟางในโรงนา ให้ข้าดูว่าจะนอนตรงไหนได้ หลัง

จากกินอาหารอันประกอบด้วยขนมปังกับเนยแข็งแล้ว ข้าก็หลับไปทันที 

รู้สึกปลอดภัยเพราะมีที่พักพิง

ข้าตื่นตอนเช้าเมื่อมือหยาบกร้านฉุดกระชากจากกองฟาง

ข้าสะดุ้งตัวสั่น เมื่อมองขึ้นไปก็เห็นหน้าทหารจากหน่วยผู้พิทักษ์

นครสองคนจ้องมองลงมาที่ข้า เกราะและเสื้อยาวสีขาวของพวกเขาขลิบ

ด้วยสีทอง สีหน้าแข็งกระด้างเหมือนหิน ผู้รักษาสันติของราชา ข้าเข้าตา

จนจงึพยายามเรยีกพลงัทีเ่คยสมัผสัก่อนพ่อตาย แต่คราวนีพ้ลงันัน่ไม่ไหล

เวียนในตัวข้า โลกไม่เปลี่ยนเป็นสีขาวด�า ไม่มีปีศาจผุดขึ้นมาจากพื้น

มีเด็กสาวผู้หนึ่งยืนอยู่ข้างผู้พิทักษ์นคร ข้าจ้องนางอยู่นานกว่าจะ

ยอมเชื่อสิ่งที่เห็น ไวโอเล็ตต้า น้องสาวของข้า นางดูเหมือนร้องไห้มา มี

วงสีคล�้าใต้ตาท�าให้ไม่งามสมบูรณ์เช่นเคย ทั้งยังมีรอยช�้าบนแก้มที่เริ่ม

เปลี่ยนเป็นสีช�้าเลือดช�้าหนองแล้วด้วย

“นี่คือพี่สาวของเจ้าใช่ไหม” หนึ่งในผู้พิทักษ์นครถามนาง

ไวโอเล็ตต้ามองพวกเขาเงียบๆ ไม่ยอมรับรู้ค�าถาม แต่นางไม่เคย

โกหกได้แนบเนียน สายตาบ่งบอกชัดเจน

ผู้พิทักษ์นครผลักนางไปด้านข้างแล้วหันมาสนใจข้า “อาเดลีน่า 

อามูเตรู” ผู้พิทักษ์นครอีกคนพูดขณะฉุดข้าให้ลุกขึ้นยืนแล้วมัดมือข้าไว้

ด้านหลังอย่างแน่นหนา “ข้าขอจับเจ้าตามค�าสั่งของราชา...”

“มันคืออุบัติเหตุ” ข้าท้วง “ฝน ม้า...”

ผูพ้ทิักษ์นครไมส่นใจข้า “ในข้อหาฆาตกรรมพ่อตวัเอง เซอร์มาร์-

ติโน่ อามูเตรู”

“ท่านบอกว่า หากข้ายืนยันความบริสุทธิ์ให้นาง ท่านจะปล่อยนาง
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ไปไงล่ะ” ไวโอเล็ตต้าแผดเสียงใส่พวกนั้น “ข้าขอรับรอง! นางเป็น 

ผู้บริสุทธิ์!”

พวกนั้นชะงักไปครู่หนึ่งขณะที่น้องเกาะแขนข้า นางมองข้า น�้าตา

คลอเบ้า “ข้าขอโทษจริงๆ มิ อาเดลีเน็ตต้า” นางกระซิบด้วยความปวด

ร้าว “ข้าขอโทษจรงิๆ พวกเขาตามหาเจ้า ข้าไม่เคยตัง้ใจจะช่วยพวกเขา...”

แต่เจ้ากช่็วย ข้าหนัหน้าหนจีากนาง แต่มอืยงัคงเกาะแขนนางแน่น

จนกระทั่งผู้พิทักษ์นครแยกเราจากกัน ข้าอยากบอกนางว่า ช่วยข้าที เจ้า

ต้องหาทางให้ได้นะ แต่กลับพูดไม่ออก ข้าคิดถึงแต่ตัวเอง บางทีข้าอาจ

เห็นแก่ตัวเหมือนพ่อ

      

เหตุการณ์นั้นผ่านมาหลายสัปดาห์แล้ว

ตอนนีข้้ารูแ้ล้วว่าตวัเองมาลงเอยทีน่ี่ได้อย่างไร ถกูใส่ตรวนล่ามไว้

กบัผนังห้องขงัใต้ดนิเปียกชืน้ที่ไม่มหีน้าต่างหรอืแสงสว่าง ไม่มกีารไต่สวน 

ไม่มีใครสักคนบนโลกใบนี้ ข้ารู้ถึงความสามารถของตัวเองเป็นคร้ังแรก

ด้วยเหตน้ีุ และต้องเผชญิจดุจบโดยมเีลอืดของพ่อเป้ือนมอื วญิญาณของ

เขาอยู่เป็นเพื่อนข้า ทุกครั้งที่ตื่นจากฝันร้ายเพราะพิษไข้ ก็จะเห็นเขายืน

หัวเราะเยาะข้าอยู่ที่มุมห้องขัง เจ้าพยายามหนีจากข้า เขาพูด แต่ข้าเจอ

เจ้า เจ้าแพ้และข้าชนะ ข้าบอกเขาว่าดีใจทีเ่ขาตายเสยีได้ ข้าไล่เขาไป แต่

เขายังอยู่

ตอนนี้มันไม่ส�าคัญแล้วละ พรุ่งนี้เช้าข้าก็จะตายแล้ว



เอ็นโซ่ วาเลนเซียโน่

นกพิราบมาถึงกลางดึกในคืนนั้น มันลงมาเกาะมือที่สวมถุงมือของ

เขา เขาหันหลังให้ระเบียงแล้วพามันเข้าไปข้างใน จากนั้นก็ปลดกระดาษ

หนังแผ่นจิ๋วจากขานก ลูบคอมันด้วยมือข้างหนึ่งท่ีสวมถุงมือเปื้อนเลือด

เป็นจดุๆ แล้วคลีข้่อความออกอ่าน มนัเขยีนด้วยลายมอืสวยงามอ่อนช้อย

ข้าเจอนางแล้ว รีบมาดาเลีย

ผู้ส่งสารที่ซื่อสัตย์ของท่าน

สีหน้าของเขายังคงเรียบเฉย แต่มือพับกระดาษหนังแล้วซุกไว้ใน

ปลอกแขนอย่างคล่องแคล่ว ดวงตาเหมือนเป็นเพียงความมืดกับเงาใน

ยามราตรี

ได้เวลาลงมือแล้ว



พวกเขาคิดว่าจะขัดขวางข้าได้

แต่มันไม่ส�าคัญหรอกว่าประตูลั่นดาลไว้กี่อัน

เพราะยังมีประตูบานอื่นเสมอ

- จอมโจรผู้ขโมยดวงดาว

โดย ทริสตั้น เชอร์สลีย์



อาเดลีน่า อามูเตรู

มีเสียงฝีเท้าในระเบียงทางเดินมืด เสียงนั้นหยุดหน้าห้องขังของข้า 

แล้วผูพ้ทิกัษ์นครกส็อดชามข้าวต้มเข้ามาทางช่องใต้ประต ูมนัเลือ่นลงไป

อยู่ในแอ่งน�้าสีด�าที่มุมห้องขัง น�้าสกปรกสาดใส่อาหาร ถ้าเราเรียกมันว่า

อาหารได้ละก็

“อาหารมือ้สดุท้ายของเจ้า” เขาประกาศจากหลงัประต ูข้าฟังออก

ว่าเขาเริ่มเดินจากไปแล้วตอนที่พูด “กินเข้าเถอะ มัลเฟ็ตโต ้น้อย เราจะ

มารับตัวเจ้าภายในหนึ่งชั่วโมง” 

เสียงฝีเท้าเบาลงเรื่อยๆ ก่อนจะหายไปเลย

เสียงแผ่วเรียกข้าจากห้องขังถัดไป “นี่เจ้า” เสียงกระซิบนั้นท�าให้

ข้าสั่นสะท้าน “เจ้าน่ะ” เมื่อข้าไม่ตอบ เขาก็ถามว่า “เป็นความจริง 

หรือเปล่า พวกเขาว่าเจ้าคือหนึ่งในพวกนั้น เจ้าคือยุวชนเหนือมนุษย์”

เงียบ

“ว่าไง” เขาถาม “ใช่ไหม”

ข้ายังคงเงียบ

เขาหัวเราะ นี่คือเสียงของนักโทษผู้โดนขังมานานมากจนสติเริ่ม

ไม่อยู่กับเนื้อกับตัว “ผู้พิทักษ์นครบอกว่าเจ้าเรียกพลังของปีศาจได้ จริง
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หรอืเปล่า เจ้าโดนไข้โลหติเล่นงานใช่ไหมเล่า” เสยีงพดูของเขากลายเป็น

เสยีงฮมัเพลงพืน้บ้านทีข้่าไม่รูจ้กัสองสามท่อน “บางทเีจ้าอาจช่วยข้าออก

ไปจากที่นี่ได้ คิดว่าท�าได้ไหมล่ะ ช่วยข้าแหกคุกน่ะ” เสียงของเขาเปลี่ยน

ไปอีกครั้ง คราวนี้กลายเป็นเสียงหัวเราะ

ข้าพยายามเมินเขาอย่างเต็มที่ ยุวชนเหนือมนุษย์ ความคิดนี้

พิลึกพิลั่นเหลือเกิน จนข้านึกอยากหัวเราะตามเพื่อนนักโทษสติแตกผู้นี้

ถงึอย่างนัน้ข้ากย็งัพยายามเรยีกภาพลวงตาประหลาดทีเ่หน็ในคนื

นั้นอีกครั้ง แต่ก็ท�าไม่ส�าเร็จอีกหน

หลายชั่วโมงผ่านไป แท้จริงข้าไม่รู้หรอกว่ามันผ่านไปนานแค่ไหน 

ทั้งหมดที่รู้คือ ในที่สุดข้าก็ได้ยินเสียงฝีเท้าทหารหลายคนเดินลงบันได

เวียนหิน เสียงนั้นดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆ จนในที่สุดก็มีเสียงกุญแจกุกกักที่

ประตหู้องขงัของข้า ตามด้วยเสยีงลัน่เอีย๊ดอ๊าดจากบานพบัขึน้สนมิ พวก

เขามาถึงแล้ว

ผู้พิทักษ์นครสองคนเข้ามาในห้องขังของข้า ใบหน้าซ่อนอยู่ใน

เงามืดใต้ฮู้ด ข้าตะเกียกตะกายหนี แต่พวกเขาจับตัวข้าแล้วดึงให้ลุกขึ้น

ยืน จากนั้นก็ถอดกุญแจมือข้าแล้วทิ้งมันลงบนพื้น

ข้าดิน้ด้วยแรงน้อยนดิทีเ่หลอือยู ่นี่ไม่ใช่เรือ่งจรงิ นีค่อืฝันร้าย มนั

ไม่ใช่ฝันร้าย มันคือเรื่องจริง

พวกเขาลากข้าขึ้นบันได หนึ่งชั้น สองชั้น สามชั้น ข้าถูกขังไว้ลึก

ขนาดนั้น เมื่อถึงตรงนี้ก็เห็นภายในหอคอยของผู้พิทักษ์นครมากขึ้น พื้น

เปลี่ยนจากหินเปียกชื้นขึ้นราเป็นหินอ่อนขัดมัน ผนังประดับด้วยเสาหิน 

ผ้าทอแขวนผนัง และสัญลักษณ์ทรงกลมของผู้พิทักษ์นครเป็นรูปดวง

อาทติย์นิรนัดร ตอนนีข้้าได้ยนิเสยีงอือ้องึจากข้างนอกแล้ว มเีสยีงโวยวาย 

เสียงตะโกนเป็นจังหวะ ข้ากลัวสุดขีด จึงรีบจิกเท้าลงกับพ้ืนสุดแรง 

รองเท้าขี่ม้าที่หมดสภาพท�าให้เกิดเสียงดังเอี๊ยดยามเสียดสีกับพ้ืนอย่าง 

ไร้ผล

ผู้พิทักษ์นครกระชากแขนข้าแรงขึ้น ท�าให้คะม�าไปข้างหน้า “เดิน
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ไปสิ นังหนู” หนึ่งในนั้นตวาดข้า ใบหน้าซ่อนอยู่ใต้ฮู้ด

จากน้ันเรากก้็าวออกจากหอคอย โลกหายไปทนัท ีกลายเป็นสขีาว

แสบตา ข้าหรี่ตา เราต้องอยู่ในจัตุรัสตลาดกลางแน่ๆ เมื่อมองผ่านม่าน

น�้าตาก็พอจะเห็นทะเลคน ล้วนออกมาดูข้าโดนประหาร ท้องฟ้าสวยงาม 

เป็นสีฟ้าน่าร�าคาญ เมฆขาวจนแสบตา ไกลออกไปมีเสาเหล็กด�าต้ัง 

โดดเด่นอยู่กลางเวทีไม้ยกพื้นสูง บนนั้นมีผู้พิทักษ์นครยืนเรียงแถวรออยู่ 

แม้มองจากตรงนี้ก็ยังเห็นตราสัญลักษณ์ทรงกลมวาววับอยู่บนเกราะอก 

มือที่สวมถุงมือแตะด้ามดาบ ข้าพยายามจิกเท้ามากขึ้น

เสียงโห่และเสียงตะโกนด้วยความโกรธดังมาจากฝูงชนเมื่อผู้

พิทักษ์นครพาข้าเข้าไปใกล้เวทีประหารมากขึ้น บางคนขว้างปาผลไม้เน่า

ใส่ข้า บางคนพ่นถ้อยค�าด่าทอและสบถใส่หน้าข้า พวกนีส้วมเสือ้เก่าโทรม 

รองเท้าขาดวิน่ และเสือ้คลมุสกปรก คนจนและยากไร้จ�านวนมากออกมา

ดูข้าทุกข์ทรมานเพื่อให้ลืมชีวิตอันหิวโหยของตัวเองไปชั่วครู่ ข้ามองต�่า 

โลกเป็นภาพพร่ามัว คิดอะไรไม่ออกเลย เสาตรงหน้าที่เคยดูห่างไกลเริ่ม

ใกล้เข้ามาเรื่อยๆ 

“ปีศาจ!” ใครบางคนตะโกนใส่ข้า

ข้าโดนปาหน้าด้วยบางสิ่งที่เล็กและแข็ง คิดว่าเป็นก้อนหิน “นาง

เป็นสิ่งมีชีวิตชั่วช้า!”

“ตัวน�าโชคร้าย!”

“สัตว์ประหลาด!”

“ตัวน่าชัง!”

ข้าหลับตาแน่นที่สุดเท่าที่ท�าได้ แต่ในใจนั้นทุกคนในจัตุรัสแห่งนี้

ล้วนดูเหมือนพ่อ แถมเสียงพูดก็ยังเป็นเสียงพ่อด้วย ข้าเกลียดพวกเจ้า 

ทุกคน ข้าจินตนาการว่ามือตัวเองบีบคอพวกเขาให้เงียบทีละคน ข้า

ต้องการความเงียบสงบ บางอย่างตื่นขึ้นในตัวข้า ข้าพยายามคว้ามันไว้ 

แต่พลังหายไปทันที ลมหายใจของข้าเริ่มหอบเป็นห้วงสั้นๆ

ข้าไม่รู้ว่าใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะถึงเวที แต่ก็สะดุ้งเมื่อไปถึง 
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ตอนนีข้้าอ่อนแอมากจนขึน้บนัไดไม่ไหว ในทีส่ดุผูพ้ทิกัษ์นครคนหนึง่กอ็ุม้

ข้าขึ้นพาดบ่าอย่างขอไปที เขาวางข้าลงบนเวที จากนั้นก็บังคับให้ข้าเดิน

ไปยังเสาเหล็ก

เสานี้ท�าจากเหล็กด�า หนากว่าแขนคนสิบสองเท่าได้ มีห่วงเชือก

ห้อยจากยอดเสา โซ่ส�าหรับรัดมือกับเท้าห้อยจากข้างเสา กองไม้ซ่อนตีน

เสาจากสายตา ข้ามองทุกอย่างด้วยสายตาพร่ามัวเหมือนอยู่ในม่านควัน

พวกนัน้ผลกัข้าไปตดิเสา เอาโซ่ล่ามข้อมอืข้อเท้า แล้วเอาห่วงเชอืก

คล้องคอข้า บางคนในฝูงชนยังคงสบถด่าข้า บางคนขว้างปาก้อนหิน ข้า

เหลือบมองหลังคาที่ล้อมรอบจัตุรัสอย่างหวาดๆ โซ่เย็นแนบเนื้อ ข้า

พยายามครั้งแล้วคร้ังเล่าเพื่อเรียกบางอย่างมาช่วยชีวิตตัวเอง ตัวสั่นจน

โซ่กระทบกันเสียงดัง

ขณะข้ามองผูพ้ทิกัษ์นครคนอืน่ๆ สายตากไ็ปหยดุอยูท่ีค่นอายนุ้อย

สุด เขายืนอยู่ด้านหน้าตรงกลางเวที ไหล่ผึ่งและคางเชิด มือไพล่หลัง ข้า

เห็นแค่โครงหน้าของเขาเท่านั้น

“มาสเตอร์เทเร็น ซานโตโร่” ตอนนี้ผู้พิทักษ์นครคนหนึ่งกล่าว

แนะน�าตวัเขาด้วยท่าทเีป็นทางการ “หวัหน้าผูพ้ทิกัษ์นครแห่งเคเนต็ตร้า”

มาสเตอร ์เทเร็น ซานโตโร่งั้นรึ ข้ามองเขาอีกครั้ง หัวหน้าผู้พิทักษ์

นครแห่งเคเน็ตตร้ามาดูข้าตายงั้นรึ

ตอนน้ีเทเรน็เดนิมาหาข้าด้วยฝีเท้านิง่และมัน่ใจ ข้าถอยหนจีากเขา

จนกระทัง่แผ่นหลงัแนบตดิเสาเหลก็ โซ่กระทบกนัเสยีงดงั เขาก้มหน้าลง

มาสบตาข้า ชุดยาวสีขาวปักไหมทองมากกว่าของคนอ่ืนท่ีข้าเคยเห็นมา 

ชัดเจนว่าเป็นชุดที่เข้ากับสถานะของเขา มีโซ่ทองหรูสะพายไขว้พาดไหล่

ทั้งสองข้าง เขาอายุน้อยจนน่าประหลาดใจ ผมสีเหลืองอ่อนเหมือนรวง

ข้าวสาลีซึ่งถือว่าซีดส�าหรับชาวเคเน็ตตร้า ตัดเป็นทรงทันสมัยแบบที่ข้า 

ไม่ค่อยได้เห็นในเคเน็ตตร้าตอนใต้ ด้านข้างสั้น ด้านบนหนา มีปอยเล็กๆ 

พันด้วยโลหะสีทองยาวลงไปตามต้นคอ ใบหน้าเรียวและคมราวกับสลัก

จากหินอ่อน หล่อแบบเย็นชา ดวงตาสีฟ้าซีด เป็นสีฟ้าที่ซีดมาก ซีดจน
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เกือบใสในแสงสว่าง บางอย่างเกี่ยวกับมันท�าให้ข้าหนาวยะเยือกลงไป

ตามสันหลัง มีความบ้าคลั่งในดวงตาคู่นี้ บางอย่างที่รุนแรงและป่าเถื่อน

เขาใช้มือข้างหนึ่งที่สวมถุงมือไว้อย่างประณีตบรรจงปัดปอยผม

เป้ือนเลอืดออกจากหน้าข้า จากนัน้กเ็ชยคางข้า เขาพจิารณาแผลเป็นของ

ข้า มุมปากยกขึ้นเป็นรอยยิ้มประหลาดที่เกือบแฝงความเห็นใจ

“น่าเสียดาย” เขาว่า “เจ้าน่าจะเป็นสาวน้อยน่ารักแท้ๆ”

ข้าสะบัดคางให้หลุดจากมือเขา

“แถมยังเจ้าอารมณ์ด้วย” ถ้อยค�าของเขาเจือความสงสาร “เจ้า 

ไม่ต้องกลัวหรอก” จากนั้นก็พูดต่อเบาๆ ขณะที่ใบหน้าอยู่ใกล้กัน “เจ้า

จะได้ไถ่บาปในยมโลก”

เขาผละจากข้า หันหน้าเข้าหาฝูงชน แล้วยกแขนขึ้นเป็นสัญญาณ

ให้เงียบ “จงอยู่ในความสงบ เพื่อนทั้งหลาย! ข้าแน่ใจว่าเราทุกคนล้วน

ต่ืนเต้น” เม่ือเสยีงเบาลงมากแล้ว เขากย็ดืตวัตรงแล้วกระแอม ถ้อยค�าดงั

กงัวานไปทัว่จตัรัุส “พวกเจ้าบางคนอาจสงัเกตเหน็อาชญากรรมทีเ่พิม่ขึน้

ตามท้องถนนในช่วงทีผ่่านมา อาชญากรรมทีก่่อโดยคนหรอืตวัประหลาด

ในร่างคนที่ให้ความรู้สึกเหนือ...มนุษย์ บางคนเรียกอาชญากรกลุ่มใหม่นี้

ว่า ‘ยุวชนเหนือมนุษย์’ ราวกับพวกนี้พิเศษและมีค่า ข้ามาที่นี่ในวันนี้เพื่อ

เตือนว่าพวกนีอ้ันตราย และเหมือนปีศาจ เป็นฆาตกรที่พร้อมจะฆ่าผู้เป็น

ที่รักของตัวเองด้วยซ�้า โดยไม่สนใจกฎหมายและกฎเกณฑ์ใดๆ”

เทเรน็มองกลบัมาทีข้่า จตัรุสัเงยีบกรบิไปแล้ว “ขอให้มัน่ใจเถดิว่า 

เมื่อเราเจอตัวปีศาจเหล่านั้น เราจะพาพวกมันมาสอบสวน ความชั่วร้าย

ต้องถูกลงโทษ” เขากวาดตามองฝูงชน “หน่วยพิทักษ์นครอยู่ท่ีนี่เพ่ือ

ปกป้องพวกเจ้า ขอให้นี่เป็นค�าเตือนที่ส่งถึงทุกคน”

ข้าดิ้นสู้โซ่อย่างอ่อนแรง ขาสั่นอย่างหนัก อยากซ่อนตัวจาก 

คนพวกนี้ ซ่อนความอัปลักษณ์จากสายตาอยากรู้อยากเห็นของพวกเขา 

ไวโอเล็ตต้าอยู่ตรงไหนสักแห่งในกลุ่มนี้หรือเปล่า ข้ากวาดตามองหานาง 

จากนั้นก็เงยขึ้นมองฟ้า วันนี้ช่างงดงามนัก ท้องฟ้าเป็นสีฟ้าขนาดนี้ได้
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อย่างไรกัน บางอย่างเปียกๆ ไหลลงมาตามแก้ม ริมฝีปากสั่นระริก

เทพเจ้า โปรดมอบความเข้มแข็งให้ข้า ข้ากลัวเหลือเกิน

ตอนนีเ้ทเรน็รับคบไฟทีจุ่ดแล้วจากหนึง่ในคนของเขา เขาหนัมาหา

ข้า ภาพของไฟส่งความกลัวให้ไหลเวียนในเส้นเลือดของข้าเพิ่มขึ้น การ

ดิ้นรนของข้าเปลี่ยนเป็นบ้าคลั่ง ข้าเคยสลบตอนแพทย์ควักตาซ้ายออก

ด้วยไฟ ความเจ็บปวดจะเป็นแบบไหนกันนะหากโดนไฟเผาทั้งร่าง

เขาเอานิ้วแตะหน้าผากเป็นท่าอ�าลาแบบทางการ จากนั้นก็โยน

คบไฟใส่กองไม้ที่เท้าข้า ประกายไฟพวยพุ่ง แล้วทันใดนั้นเชื้อเพลิงแห้งๆ 

ก็ติดไฟ ฝูงชนส่งเสียงสนับสนุนดังลั่น

ความโกรธพุ่งขึ้นมาในตัวข้า ผสมกับความกลัว ข้าจะไม่ยอมตาย

ที่นี่ในวันนี้

ครัง้น้ีข้าล้วงลกึลงไปในใจ แล้วในทีส่ดุกเ็จอพลงัประหลาดทีค้่นหา 

หัวใจเกาะเกี่ยวมันไว้อย่างสุดชีวิต

โลกหยุดหมุน

เปลวไฟแข็งค้าง เส้นทางของมันยังปรากฏให้เห็นเป็นแถบท่ี 

ไม่เคลื่อนไหว ค้างอยู่กลางอากาศเป็นสีขาวด�า เมฆบนฟ้าหยุดนิ่งไม ่

ลอยเลื่อน สายลมอ่อนที่พัดมาโดนผิวของข้าก็หายไป รอยยิ้มของเทเร็น 

วูบไหวขณะที่เขาหมุนตัวมามองข้า ฝูงชนนิ่งไปด้วยความสับสน

จากนั้นบางอย่างในอกข้าก็ฉีกขาด โลกกลับมาเป็นเช่นเดิมอีกหน 

เปลวไฟลามเลียไม้ ท้องฟ้าสีฟ้าสดใสเหนือศีรษะกลายเป็นสีด�ามืด

เมฆเปลีย่นเป็นสดี�า ขอบของมนักลายเป็นรูปร่างประหลาดน่ากลวั 

แต่ดวงอาทิตย์ยังคงส่องแสงท่ามกลางสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น เป็นแสงสว่าง

จ้าที่ดูหลอนตัดกับพื้นหลังสีด�าสนิทเหมือนเที่ยงคืน ฝูงชนหวีดร้องเมื่อ

ราตรีมาเยือนทุกคน แล้วผู้พิทักษ์นครก็ชักดาบ ศีรษะแหงนมองบนฟ้า

เหมือนพวกเราที่เหลือ

ข้าหายใจไม่ทัน ไม่รู้จะท�าให้มันหยุดได้อย่างไร

บางอย่างเคลือ่นทีบ่นท้องฟ้าท่ามกลางความมดืและความแตกตืน่ 
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แล้วทันใดนั้นเมฆสีด�าก็บิดกระจายกลายเป็นสะเก็ดนับล้านที่เคลื่อนไหว

ได้ หมุนวนไปบนท้องฟ้า จากนั้นก็พุ่งต�่าลงมาเรื่อยๆ สู่ฝูงชน ฝูงแมลง

บุก พวกมันลงมาเล่นงานเราด้วยท่าทีร้ายกาจไร้ความปรานี เสียงอื้ออึง

ของพวกมนักลบเสยีงร้องของคน ผูพ้ทิกัษ์นครเหวีย่งดาบใส่พวกมนัอย่าง

ไร้ผล

เปลวไฟลามเลียเท้าข้า ความร้อนเผาข้า มันจะมาเล่นงานข้า มัน

จะกลืนกินข้า

ขณะทีข้่าพยายามหนจีากเปลวไฟ กส็งัเกตเหน็สิง่แปลกประหลาด

ที่สุด พวกแมลงเข้ามาใกล้ แล้วทะลุตัวข้าไป ราวกับพวกมันไม่มีอยู่จริง 

ข้ามองฉากตรงหน้า แมลงทะลตุวัผูพ้ทิกัษ์นครด้วย ผูค้นด้านล่างกเ็หมอืน

กัน

ทั้งหมดเป็นแค่ภาพลวงตา ข้าคิดได้ทันที เหมือนปีศาจเงาด�าที ่

จู่โจมพ่อ ไม่มีอะไรเป็นของจริง

ผู้พิทักษ์นครคนหนึ่งตะกายลุกขึ้นยืน ดวงตาแสบร้อนเพราะควัน 

เขาชีด้าบมาทางข้า จากนัน้กพ็ุง่เข้ามาหา ข้าค้นเจอพละก�าลงัเฮอืกสดุท้าย

จึงออกแรงกระชากโซ่สุดชีวิต เลือดร้อนๆ ไหลลงมาตามข้อมือ ขณะข้า

ดิ้นรน เขาก็เข้ามาใกล้ขึ้น โผล่มาจากดงแมลงและความมืด

ทันใดนั้น...

ลมพัดมาวูบหนึ่ง สีแซปไฟร์และสีเงิน ไฟที่เท้าข้าดับลงเหลือแค่

ควันลอยเป็นสายโค้ง

บางอย่างวูบผ่านสายตาข้า ร่างหนึ่งปรากฏตัวระหว่างข้ากับผู้

พิทักษ์นครที่บุกเข้ามา ร่างนี้เคลื่อนที่อย่างสง่างามน่าเกรงขาม ข้าคิดว่า

เป็นเด็กหนุ่ม ใครกันนะ เด็กหนุ่มผู้นี้ไม่ใช่ ภาพลวงตา ข้าสัมผัสได้ถึง 

ตัวตนของเขา ความหนกัแน่นของร่างทีท้่องฟ้าสดี�ากบัพวกแมลงไม่ม ีเขา

สวมชดุยาวสนี�า้เงนิมฮีูด้ทีเ่นือ้ผ้าพลิว้ไหวเหมอืนลมหมนุและหน้ากากเงนิ

ปิดบงัใบหน้าทัง้หมด เขาคกุเข่าอยูต่รงหน้าข้า เส้นสายของร่างกายเกรง็

ไปหมด สมาธิอยู่ที่ผู้พิทักษ์นครคนนั้น มีดเล่มยาววาววับอยู่ในมือที่สวม



42   Young Elites ยุวชนเหนือมนุษย์ เล่ม 1 สมาคมมีดสั้น

ถุงมือทั้งสองข้าง

ผูพ้ทิกัษ์นครไถลหยดุตรงหน้าเขา ความลงัเลวบูผ่านดวงตา “หลบ

ไป!” เขาตวาดผู้มาใหม่

เดก็หนุม่สวมหน้ากากเอยีงศรีษะไปข้างหนึง่ “ช่างไร้มารยาทจรงิ” 

เขาแกล้งยั่ว เสียงนุ่มและทุ้มลึก ข้าได้ยินเขาแม้อยู่ท่ามกลางเสียงอึกทึก

แบบนี้ 

ผู้พิทักษ์นครแทงดาบใส่เขา แต่เด็กหนุ่มเต้นหลบไปพ้นทางแล้ว

แทงด้วยมีดเล่มหนึ่ง มันฝังลงไปลึกในตัวผู้พิทักษ์นคร ดวงตาของชาย 

ผู้นั้นถลน เขาร้องเสียงแหลมเหมือนหมูใกล้ตาย ข้าอ้ึงจนพูดไม่ออก  

บางอย่างในตัวปะทุด้วยความดีใจอย่างประหลาด

ผู้พิทักษ์นครคนอื่นๆ เห็นการต่อสู้แล้วรีบเข้ามาช่วยเพื่อนผู้ล้มลง 

พวกนั้นชักดาบเข้าหาเด็กหนุ่ม เขาแค่พยักหน้าให้ ท้าทายพวกนั้นให้เข้า

มาใกล้ขึน้ เมือ่ได้ระยะแล้วกแ็ทรกตวัไปมาระหว่างพวกนัน้เหมอืนน�า้ไหล

เลาะโขดหิน ร่างกายของเขาเคลื่อนไหวรวดเร็ว คมมีดเป็นสีเงินวูบวาบ

ในความมืด หนึ่งในผู้พิทักษ์นครเกือบเหวี่ยงดาบฟันตัวเขาขาดเป็นสอง

ท่อน แต่เด็กหนุ่มตัดมือของชายผู้นั้นขาดเสียก่อน ท�าให้ดาบตกลงไปบน

พื้น เขาเตะดาบที่ตกขึ้นไปในอากาศด้วยการสะบัดรองเท้าบู๊ตข้างหนึ่ง 

จากนั้นก็รับมันไว้แล้วใช้มันชี้ไปยังผู้พิทักษ์นครที่เหลือ

เมื่อข้าตั้งใจมองมากขึ้น ก็สังเกตเห็นร่างสวมหน้ากากคนอ่ืนๆ 

ผลุบๆ โผล่ๆ อยู่ท่ามกลางพวกทหาร ต่างก็สวมชุดยาวสีเข้มเหมือน 

เด็กหนุ่ม เขาไม่ได้มาที่นี่ตามล�าพัง

“มัจจุราชนี่!” เทเร็นตะโกนพลางชี้ไปยังเด็กหนุ่มผู้ถือดาบ เขามุ่ง

หน้ามาทางเรา ดวงตาสีซีดดูคลั่งด้วยความยินดี “จับตัวเขาไว้!”

ชื่อนั่น ข้าเคยเห็นมันบนแผ่นไม้ที่แกะสลักชื่อยุวชนเหนือมนุษย์ 

มัจจุราช เขาคือหนึ่งในพวกนั้น

ผูพ้ทิกัษ์นครรีบรุดขึน้มาบนเวทมีากขึน้ เดก็หนุม่ชะงกัมองพวกเขา

อยูค่รูห่น่ึง เลอืดหยดจากคมดาบ จากนัน้เขากย็ดืตวัตรง ยกแขนข้างหนึง่
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ขึ้นสูงเหนือศีรษะ แล้ววาดมันลงมาเป็นแนวโค้งแหวกอากาศ

ไฟเป็นล�าพวยพุ่งจากมือ ผ่ากลางเวที ก�าแพงเปลวไฟสูงลิ่วขึ้นไป

ถงึท้องฟ้าสดี�า ขวางกัน้พวกทหารจากเรา เสยีงตะโกนด้วยความหวาดกลวั

ดังมาจากหลังม่านไฟ 

เดก็หนุ่มเข้ามาใกล้ข้า ข้าจ้องมองหน้ากากเงนิใต้ฮูด้ด้วยความกลวั 

ไฟร้อนแรงด้านหลงัส่องให้เหน็เค้าโครงหน้า ส่วนเดยีวที่ไม่ได้ซ่อนอยูห่ลงั

หน้ากากคือดวงตา มันแข็งกระด้างและด�ามืดเหมือนยามเท่ียงคืน แต่ 

ลุกโชนด้วยไฟ

เขาไม่พูดอะไรสักค�า คุกเข่าลงแทบเท้าข้า จากนั้นก็คว้าโซ่ที่ล่าม

ข้อเท้าข้าไว้กบัเสา โซ่ในมอืเขาเปลีย่นเป็นสแีดง จากนัน้กร้็อนจนขาว มนั

ละลายอย่างรวดเร็ว แล้วขาของข้าก็เป็นอิสระ เขาลุกขึ้นยืนแล้วท�าแบบ

เดียวกันกับห่วงรอบคอข้า ตามด้วยโซ่ที่ล่ามข้อมือข้าไว้

มีรอยไหม้สีด�าบนก�าแพง ศพละลายจากข้างในออกมาข้างนอก

กญุแจมอืทีล่่ามแขนไว้หกั ข้าทรดุลงไปทนัท ีอ่อนแอจนยนืไม่ไหว 

แต่เดก็หนุม่ผูน้ัน้รบัตวัข้าไว้แล้วอุม้ข้าอย่างไม่ล�าบากเลย ข้าเกรง็ คาดว่า

เขาจะเผาผิวข้า ตัวเขามีกลิ่นเหมือนควัน ความร้อนแผ่ออกมาจากทุก

ตารางนิ้วบนร่างกาย ศีรษะของข้าอิงซบอกเขาอย่างอ่อนล้า ข้าเหนื่อย

จนสูไ้ม่ไหว แต่กย็งัพยายาม สภาพรอบตวักลายเป็นมหาสมทุรแห่งความ

มืด

เด็กหนุ่มยื่นหน้ามาใกล้ข้า “อยู่นิ่งๆ” เขากระซิบข้างหู “แล้วจับไว้

แน่นๆ”

“ข้าเดินไหว” ข้าพบว่าตัวเองพึมพ�าออกไป แต่ค�าพูดฟังไม่รู้เรื่อง 

แถมข้ายงัเหนือ่ยจนคดิอะไรไม่กระจ่าง ข้าคดิว่าเขาก�าลงัจะพาข้าไปจาก

ที่นี่ แต่ก็ไม่มีสมาธิพอ เมื่อความมืดคืบคลานลงมา สิ่งสุดท้ายที่จ�าได้คือ

ตราสัญลักษณ์สีเงินบนปลอกแขนของเขา

สัญลักษณ์มีดสั้น





เมืองเอสเท็นเซีย

เคเน็ตตร้าตอนเหนือ

แดนทะเล



ตอนเหนือคือแดนนภาแห่งหิมะ

ตอนใต้คือแดนตะวันแห่งเปลวแดด

ตอนกลางคือแดนทะเลแห่งเกาะแก่ง

เหล่านี้คืออัญมณีแห่งความมั่งคั่ง

และการค้าในโลกแห่งความสุดขั้ว

- ประเทศแห่งนภา ตะวัน และทะเล

โดย เอเตียนน์แห่งอาเรียต้า



อาเดลีน่า อามูเตรู

ข้าฝันถึงไวโอเล็ตต้า ในฝันเป็นตอนปลายฤดูใบไม้ผลิ นางอาย ุ

แปดขวบ ส่วนข้าสิบขวบ เรายังไร้เดียงสากันอยู่เลย

เราเล่นด้วยกนัในสวนเลก็ๆ หลงับ้าน บนผนืหญ้าสเีขยีวทีล้่อมรอบ

ด้วยก�าแพงหินเก่าผุกร่อนและประตูรั้วสีแดงสดติดกลอนสนิมจับ ข้ารัก

สวนแห่งน้ี มีแผงเถาวลัย์ไต่ก�าแพง ออกดอกสขีาวเลก็จ้อยทีม่กีลิน่เหมอืน

สายฝนสดชื่น ดอกไม้อื่นขึ้นเป็นกออยู่ตามขอบก�าแพง มีทั้งกุหลาบสีส้ม

สด คอร์นฟลาวเวอร์ ยี่โถสีแดง แพงพวยสีองุ่น และลิลลี่สีขาว

ข้ากบัไวโอเลต็ต้าชอบเล่นในดงต้นเฟิร์นทีข่ึน้อยูต่รงนัน้ตรงนี ้ขลกุ

อยูด้่วยกนัในเงาร่ม ตอนนัน้ข้านัง่กระโปรงบานอยูบ่นผนืหญ้าอย่างอดทน

ขณะไวโอเลต็ต้าถกัมงกฎุดอกแพงพวยแซมผมให้ด้วยนิว้บอบบางของนาง 

กลิ่นดอกไม้หอมฉุนอบอวลในความคิด ข้าหลับตา นึกภาพมงกุฎของจริง

ที่ท�าจากทองค�า เงิน และทับทิม นิ้วของไวโอเล็ตต้าท�าให้ข้าจั๊กจี้ จึงถอง

นางเบาๆ ทีส่ข้ีางพลางกลัน้ยิม้ นางหวัเราะคกิ ครูต่่อมากร็ูส้กึว่ารมิฝีปาก

เลก็ๆ ของนางมาแตะแก้มข้าอย่างหยอกล้อ ข้าเอนตวัพงินาง รูส้กึเป็นสขุ

จนเกียจคร้าน ปากก็ฮัมเพลงกล่อมเด็กที่แม่ชอบ ไวโอเล็ตต้าตั้งใจฟัง

ราวกบัข้าเป็นสตรเีจ้าของบทเพลงทีน่างแทบไม่รูจ้กั ความทรงจ�าคอืหนึง่
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ในไม่กี่อย่างที่ข้ามีมากกว่าน้องสาว

“แม่เคยบอกว่า แฟร่ีอาศยัอยู่ใจกลางดอกลลิลีส่ขีาว” ข้าบอกขณะ

นางถกัผมข้าต่อ มนัคอืนทิานพืน้บ้านเก่าแก่ของเคเนต็ตร้า “เมือ่ฝนตกลง

มาเต็มใจกลางดอกไม้ เจ้าก็จะเห็นพวกแฟรี่อาบน�้าในนั้น”

ใบหน้าของไวโอเล็ตต้าเบิกบานขึ้นมา ท�าให้เครื่องหน้าละเอียด-

อ่อนดูกระจ่าง “จะเห็นจริงๆ เหรอ” นางถาม

ข้ายิ้มที่นางตั้งใจฟังทุกค�าที่ข้าพูด “แน่นอน” ข้าตอบ ใจอยากเชื่อ

เช่นนั้น “ข้าเคยเห็นมาแล้ว”

บางอย่างดึงความสนใจของน้อง นางตาโตเมื่อเห็นสิ่งมีชีวิตหนึ่ง

เคลื่อนไหวอยู่ใต้ร่มใบเฟิร์น ผีเสื้อนั่นเอง มันบินไประหว่างหญ้าใต้ต้น

เฟิร์น เมือ่ข้าตัง้ใจมองมากขึน้ กส็งัเกตเหน็ว่าปีกสเีทอร์คอยส์วาววบัข้าง

หนึ่งฉีกขาดไปจากตัวมัน

ไวโอเลต็ต้าครางด้วยความสงสาร นางรีบไปหาเจ้าสตัว์ทีท่ลุกัทเุล

แล้วประคองมันไว้ในฝ่ามือ นางส่งเสียงเบาๆ ปลอบโยน “เจ้าตัวน้อย 

น่าสงสาร” ปีกข้างที่เหลืออยู่ของผีเสื้อกระพืออย่างอ่อนแรงในมือนาง 

ขณะนั้นเองฝุ่นสีทองระยิบระยับกลุ่มเล็กๆ ก็ฟุ้งขึ้นไปในอากาศ ขอบ 

หยักของปีกที่ขาดดูเหมือนรอยฟัน ราวกับบางอย่างพยายามจะกินมัน  

ไวโอเล็ตต้าหันมามองข้าด้วยดวงตาสีเข้มเบิกกว้าง “พี่ว่าข้าจะช่วยมันได้

ไหม”

ข้ายักไหล่ “มันจะตาย” ข้าพูดอย่างอ่อนโยน

ไวโอเลต็ต้าประคองผเีสือ้ไว้ใกล้ตวั “พี่ไม่รู้สกัหน่อย” นางประกาศ

“ข้าแค่บอกความจริง”

“ท�าไมพี่ไม่อยากช่วยมันล่ะ”

“เพราะมันเกินจะช่วยได้แล้วน่ะสิ”

นางส่ายหน้า มองข้าอย่างเศร้าๆ ราวกับข้าท�าให้นางผิดหวัง

ข้ารู้สึกร�าคาญขึ้นมา “แล้วเจ้ามาขอความเห็นของข้าท�าไมล่ะ ใน

เมื่อเจ้าได้ตัดสินใจไปแล้ว” เสียงของข้าเปลี่ยนเป็นเย็นชา “ไวโอเล็ตต้า 
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อกีไม่นานเจ้าจะได้รูว่้าเรือ่งต่างๆ ไม่ได้ลงเอยด้วยดสี�าหรบัทกุคนหรอกนะ 

พวกเราบางคนแตกสลายไปแล้ว และเจ้าไม่มีทางช่วยอะไรได้หรอก” ข้า

เหลอืบตามองสตัว์ทีน่่าสงสารตะเกยีกตะกายอยู่ในมอืนาง ภาพปีกทีข่าด

ของมัน ร่างกายที่พิการผิดส่วน ส่งกระแสความโกรธเข้ามาในตัวข้า ข้า

ปัดมันจากมือนางจนหล่นลงไปนอนคว�่าอยู่บนหญ้า ขาตะกุยอากาศ

ข้านึกเสียใจขึ้นมาทันที ข้าท�าแบบนั้นท�าไม    

ไวโอเล็ตต้าร้องไห้ ก่อนข้าจะได้ขอโทษ นางก็รวบกระโปรงแล้ว 

กระโดดลกุขึน้ยนื ทิง้ดอกแพงพวยให้หล่นกระจายบนหญ้า นางหมนุตวัไป

แล้วก็เจอพ่อยืนอยู่ด้านหลัง กลิ่นไวน์ลอยอยู่รอบตัวเขาเหมือน

ควันล่องหน ไวโอเล็ตต้ารีบปาดน�้าตาทิ้งขณะพ่อย่อตัวลงมาสบตานาง 

เขาขมวดคิ้ว “ไวโอเล็ตต้าผู้น่ารักของพ่อ” เขาพูดพลางแตะแก้มนาง 

“ร้องไห้ท�าไม”

“ไม่มีอะไร” นางกระซิบ “เราแค่พยายามจะช่วยผีเสื้อตัวหนึ่ง”

ดวงตาของพ่อมองเจ้าสัตว์ทีก่�าลงัจะตายบนหญา้ “ทั้งสองคนเลย

รึ” พ่อพูดกับไวโอเล็ตต้าพลางเลิกคิ้ว “ข้าไม่คิดว่าพี่สาวของเจ้าอยากท�า

แบบนั้นนะ”

“นางก�าลงัสอนวธิดีแูลมนั” ไวโอเลต็ต้ายนืยนั แต่กส็ายเกนิไปแล้ว 

สายตาของพ่อมองมาทางข้า

ความกลวัจู่โจมข้า ข้าตัง้ท่าจะหนีไปเพราะรูว่้าจะเกดิอะไรขึน้ ตอน

ไข้โลหิตผ่านไปใหม่ๆ และมีคนตายไปหนึ่งในสามของประชากรทั้งหมด 

เหลือเด็กๆ ที่มีแผลเป็นและพิกลพิการไว้ทุกหนทุกแห่ง ผู้คนเคยสงสาร

เรา เด็กผู้น่าสงสาร จากนั้นพ่อแม่ของมัลเฟ็ตโต ้สองสามคนก็เสียชีวิตใน

อุบัติเหตุน่ากลัว วิหารบอกว่าเป็นการกระท�าของปีศาจและสาปส่งเรา 

อย่าเข้าใกล้พวกกลายพันธุ์ พวกนั้นคือตัวกาลกิณี ดังนั้นความสงสารจึง

กลายเป็นความกลัวอย่างรวดเร็ว ความกลัวผสมกับรูปลักษณ์ที่น่าตกใจ

ของพวกเรากลายเป็นความเกลยีดชงั จากนัน้กม็ข่ีาวลอืแพร่สะพดัว่าหาก 

มัลเฟ็ตโต ้มีพลังพิเศษ ก็จะเปิดเผยออกมาเมื่อถูกยั่วยุ
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เรื่องนี้ ท�าให้พ่อสนใจขึ้นมา ถ้าข้ามีพลังอ�านาจ อย่างน้อยก็อาจ 

มค่ีาขึน้มาบ้าง พ่ออาจขายข้าให้คณะละครสตัว์ของพวกตวัประหลาด จบั

ข้าไปส่งผู้พิทักษ์นครแลกเงินรางวัล ใช้พลังของข้าเพื่อประโยชน์ของเขา 

อะไรก็ได ้ดังนั้นเขาจึงพยายามมาหลายเดือนแล้วที่จะปลุกพลังในตัวข้า

เขากวกัมอืเรยีกข้าไปหา เมือ่ข้าท�าตามแล้ว เขากย็ืน่มอืมาทางข้า 

จบัคางข้าไว้ในฝ่ามอืเยน็ๆ ช่วงเวลาเงยีบเชยีบยาวนานผ่านไประหว่างเรา 

ข้าขอโทษที่ท�าให้ไวโอเล็ตต้าไม่สบายใจ ข้าอยากบอก แต่ความกลัวกลบ

มันไว้ ท�าให้ข้าเงียบและรู้สึกชา ข้าจินตนาการตัวเองหายไปหลังม่าน 

สีเข้ม หายไปอยู่ตรงไหนสักแห่งที่พ่อมองไม่เห็น น้องสาวซ่อนอยู่หลังพ่อ 

ดวงตาของนางเบิกกว้าง นางมองกลับไปกลับมาระหว่างเราด้วยท่าทาง

อึดอัดขึ้นเรื่อยๆ

สายตาของพ่อยา้ยไปตรงที่ผเีสื้อยังคงตะเกียกตะกายอยูบ่นหญา้ 

“เอาเลยสิ” พ่อพูดพลางพยักหน้าไปทางนั้น “ปิดบัญชีเลย”

ข้าลังเล

เสียงของพ่อคะยั้นคะยอ “เอาเลย มันคือสิ่งที่เจ้าอยากท�าใช่ไหม

ล่ะ” เขาจับคางข้าแน่นจนเจ็บ “หยิบผีเสื้อนั่นขึ้นมา”

ข้าตวัสัน่ขณะท�าตามค�าสัง่ ใช้สองนิว้คบีปีกเดีย่วของผเีสือ้แล้วยก

ขึ้นมา ผงระยิบระยับเปื้อนผิว ขาของมันตะกุยตะกาย ยังคงฮึดสู้ พ่อยิ้ม 

น�้าตาคลอตาไวโอเล็ตต้า นางไม่ได้ตั้งใจให้เป็นแบบนี้ นางไม่เคยตั้งใจ

อะไรสักอย่าง

“ดี” พ่อพูด “ฉีกปีกนั่นออกไป”

“อย่าจ้ะ พ่อจ๋า” ไวโอเล็ตต้าท้วง นางกอดเขาไว้ พยายามให้เขา

เปลี่ยนใจ แต่เขาไม่สนใจนาง

ข้าพยายามไม่ร้องไห้ “ข้าไม่อยากท�า” ข้ากระซิบ แต่ค�าพูดแผ่ว

หายไปเมื่อเห็นสายตาพ่อ ข้าจับปีกผีเสื้อไว้ระหว่างนิ้ว จากนั้นก็ฉีกมัน

ออกจากร่าง หัวใจของข้าฉีกขาดไปด้วย มันเปลือยเปล่า ร่างน่าสงสาร

คลานอยู่ในมือข้า บางอย่างเกี่ยวกับมันกระตุ้นความด�ามืดในตัวข้า
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“ฆ่ามัน!”

ข้าเหมอืนตกอยู่ในภวงัค์ตอนขยีร่้างนัน้ด้วยนิว้โป้ง ซากของมนับดิ

ช้าๆ อยู่บนผิวข้า ก่อนจะนิ่งไปในที่สุด

ไวโอเล็ตต้าร้องไห้

“ดีมาก อาเดลีน่า ข้าชอบเมื่อเจ้ายอมรับตัวตนที่แท้จริง” เขาจับ

มือข้างหนึ่งของข้าไว้ “สนุกไหม”

ข้าตั้งท่าจะส่ายหน้า แต่ตาของพ่อท�าให้ตัวแข็ง เขาต้องการ 

บางอย่างจากข้าที่ข้าไม่รู้จะให้ได้อย่างไร  ข้าเปลี่ยนจากส่ายหน้าเป็น 

พยกัหน้า ใช่ ข้าสนกุ ข้าชอบ ข้าจะพดูทกุอย่างทีท่�าให้ท่านมคีวามสขุ แค่

อย่าท�าร้ายข้าก็พอ

ไม่มีอะไรเกิดขึ้น แล้วพ่อก็ขมวดคิ้วหนักขึ้น “ต้องมีบางอย่าง

มากกว่านี้ในตัวเจ้าสิ อาเดลีน่า” เขาจับนิ้วนางของข้าไว้ แล้วเอามือข้าง

หนึง่ลบูมนั ลมหายใจของข้าถีเ่รว็ขึน้ “บอกข้าทว่ีาอย่างน้อยข้ากม็ลีกูสาว

มัลเฟ็ตโต ้ที่มีประโยชน์อยู่บ้าง” 

ข้าสับสน ไม่รู้จะตอบอย่างไร “ข้าขอโทษ” ข้าพูดออกไปในที่สุด 

“ข้าไม่ได้ตั้งใจท�าให้นางไม่สบายใจ ข้าแค่...”

“ไม่ ไม่ เจ้าห้ามตัวเองไม่ได้หรอก” เขาเหลือบมองข้ามไหล่ไปยัง

น้องสาวข้า “ไวโอเล็ตต้า” เขาพูดเสียงอ่อนโยน พลางพยักหน้าเรียกนาง

เข้ามาใกล้ นางขยับมาข้างหน้า “มานี่สิ มาดูว่าพี่สาวของเจ้ามีค่าอะไร

บ้างหรือไม่” ดูซิว่านางมีพลังอะไรบ้างหรือไม่

“ไม่จ้ะพ่อ อย่าท�าเลยนะ ได้โปรด...” ไวโอเล็ตต้าขอร้อง จากนั้น

ก็กระตุกแขนพ่อ “นางไม่ได้ท�าอะไรผิด เราแค่เล่นกัน” หัวใจของข้าเต้น

เร็วขึ้นจนเป็นจังหวะถี่รัว เราสบตากันอย่างตื่นตระหนก ช่วยข้าที ไวโอ-

เล็ตต้า!

พ่อสะบัดนางออกไป จากนั้นก็หันกลับมาสนใจข้าและจับนิ้วนาง

ของข้าแน่นขึ้น “เจ้าไร้ค่าเหมือนผีเสื้อนั่นงั้นรึ อาเดลีน่า”

ข้าส่ายหน้าอย่างลนลาน ไม่! ได้โปรด ให้โอกาสข้า
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“ถ้าอย่างนัน้กแ็สดงออกมาส ิแสดงให้ข้าเหน็ว่าเจ้าท�าอะไรได้บ้าง”

จากนั้นเขาก็หักข้อนิ้วข้า

      

ข้าสะดุ้งตื่น เสียงหวีดร้องเงียบงันติดอยู่ที่ปลายลิ้น นิ้วคดเต้น

ตุบๆ ราวกับเพิ่งโดนหักเมื่อครู่ก่อน ไม่ใช่เมื่อหกปีก่อน ข้าจับมันตาม

สัญชาตญาณ พยายามยืดมันให้ตรงเช่นเคย คลื่นสีด�ามืดปั่นป่วนในท้อง 

มันคือความอัปลักษณ์อันคุ้นเคยซึ่งพ่อพยายามฟูมฟัก 

จากน้ันข้าก็หร่ีตาสู้แสง ข้าอยู่ไหนกัน แสงอาทิตย์ส่องเฉียงจาก

หน้าต่างโค้งเข้ามาในห้องนอนที่ข้าไม่คุ้น ท�าให้พื้นที่นี้เต็มไปด้วยแสง 

สีครีม ม่านบางกระพือไหวในสายลมอ่อน บนโต๊ะใกล้ๆ มีหนังสือกางอยู่

ข้างปากกาขนนกกับขวดหมึก จานใส่ดอกมะลิตั้งอยู่บนโต๊ะเคร่ืองแป้ง

และขอบระเบยีง กลิน่หอมของมนัอาจเป็นสาเหตใุห้ข้าฝันถงึตอนทีอ่ยูก่บั

น้องในสวนที่บ้าน ข้าขยับตัวอย่างลังเล จากนั้นก็รู้ว่านอนอยู่บนเตียงซึ่ง

เต็มไปด้วยผ้าห่มและหมอนปักกองโต ข้ากะพริบตา สับสนอยู่ครู่หนึ่ง

บางทีข้าอาจตายไปแล้ว แต่ห้องนี้ดูไม่เหมือนผืนน�้าของยมโลก 

เกิดอะไรขึ้นตอนข้าโดนเผา จ�าได้ว่าผู้พิทักษ์นครยืนเรียงกันอยู่บนเวที 

แล้วมือของข้าก็ฝืนสู้กับกุญแจมือเหล็ก ข้าก้มลงมองมือตัวเอง มีผ้าพัน

แผลสีขาวพันข้อมือไว้ทั้งสองข้าง  พอลองขยับดูก็รู้สึกถึงแผลถลอกแสบ

ร้อนอยู่ข้างใน เสื้อผ้าขาดสกปรกหายไปแล้ว แทนที่ด้วยชุดยาวผ้าไหม 

สีฟ้าขาว ใครท�าความสะอาดร่างกายและเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ข้านะ ข้าแตะ

ศรีษะ จากน้ันกน่ิ็วหน้า ใครบางคนยงัพนัผ้าไว้รอบศรีษะข้าอย่างแน่นหนา

ตรงทีพ่่อจกิผมข้าพอด ีเมือ่ลองเอามอืสางผมกรู้็สกึว่ามคีนล้างสิง่สกปรก

ออกไปแล้ว ข้าขมวดคิ้ว พยายามนึกอีกครั้ง

เทเรน็ หัวหน้าผูพ้ทิกัษ์นคร วนัฟ้าใสงดงาม มเีสาเหลก็ ทหาร และ

คบไฟลุกโชน พวกเขาโยนคบไฟใส่กองไม้แทบเท้าข้า
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จากนั้นข้าก็เปลี่ยนท้องฟ้าเป็นสีด�า ข้าตาโตเมื่อความทรงจ�า 

หลั่งไหลกลับมา

เสียงเคาะประตูห้องท�าเอาสะดุ้ง “เข้ามาได้” ข้าร้องบอก ตกใจ

กับเสียงตัวเอง รู้สึกพิลึกเมื่อออกค�าสั่งในห้องนอนที่ไม่ใช่ของตัวเอง ข้า

ปัดปอยผมมาปิดใบหน้าซีกซ้ายเพื่อซ่อนแผลเป็น

ประตูเปิด สาวใช้อายุน้อยมองเข้ามา เมื่อนางเห็นข้าก็หน้าบาน

แล้วรีบเข้ามาในห้อง ในมือถือถาดใส่อาหารและแก้วคอร์เดียลรสซ่า 

ขนมปังกุหลาบแบบกรอบนอกนุ่มในยังมีไอน�้าอุ่นๆ ลอยออกมาอยู่เลย 

สตูข้นเต็มไปด้วยชิ้นเนื้อและมันฝรั่งสีทอง ผลไม้แช่น�้าแข็ง ทาร์ตราสป์-

เบอร์รีก่บัไข่ชิน้โต กลิน่อบอวลของเนยและเคร่ืองเทศท�าให้ข้าหวัหมนุ ข้า

ไม่ได้กินอาหารจริงจังมาหลายสัปดาห์แล้ว ข้าคงมองชิ้นพีชสดอย่างท่ึง 

เพราะนางยิ้มให้

“หนึ่งในพ่อค้าของเราหาซื้อผลไม้คุณภาพดีท่ีสุดในหุบเขาทองค�า

มาขายให้เรา” นางอธบิาย จากนัน้กว็างถาดลงบนโต๊ะเครือ่งแป้งข้างเตยีง 

แล้วตรวจดูผ้าพันแผลของข้า ข้ามองเสื้อยาวของนางอย่างชื่นชมสมกับ

เป็นลกูสาวพ่อค้า มนัท�าจากผ้าซาตนิระยบิระยบัเยบ็ชายด้วยไหมทอง หรู

มาก ส�าหรบัคนใช้ นี่ไม่ใช่ผ้าเนือ้หยาบแบบทีซ่ือ้ได้ด้วยเหรยีญทองแดงรนู 

ก�ามือหนึ่งหรอกนะ แต่วัตถุดิบนี้มีค่าคู่ควรกับเหรียญทองทาเลนต์ เป็น

สินค้าน�าเข้าโดยตรงจากแดนตะวัน

“ข้าจะส่งข่าวไปแจ้งว่าท่านตืน่แล้ว” นางพดูขณะคลีผ้่าพนัแผลบน

ศรีษะข้าอย่างระมดัระวงั “ท่านดดูขีึน้มากหลงัจากพกัผ่อนได้สองสามวนั”

ทุกอย่างที่นางพูดท�าให้ข้างง “ส่งข่าวไปแจ้งใคร ข้าหลับไปนาน

แค่ไหน”

คนใช้หน้าแดง เมือ่นางเอามอืแตะหน้า ข้ากส็งัเกตว่าเลบ็ของนาง

ดดูีไร้ทีต่ ิผวิได้รบัการบ�ารงุและเป็นมนัวาวจากน�้ามนัหอม นีค่อืที่ไหนกนั 

ข้าไม่มีทางอยู่ในบ้านคนธรรมดาแน่หากคนใช้ยังดูดีขนาดนี้ “ข้าขออภัย 

นายหญิงอามูเตรู” นางตอบ แสดงว่านางรู้ชื่อข้าด้วย “ข้าไม่แน่ใจว่าได้



54   Young Elites ยุวชนเหนือมนุษย์ เล่ม 1 สมาคมมีดสั้น

รับอนุญาตให้บอกท่านมากแค่ไหน ท่านปลอดภัย เรื่องนี้มั่นใจได้ แล้ว

เขาน่าจะมาที่นี่ในไม่ช้าเพื่ออธิบายทุกอย่างให้ท่านฟัง” นางชะงักแล้ว

เอื้อมไปยังถาด “กินอะไรสักหน่อยเถิด นายหญิงน้อย ท่านต้องหิวมาก

แน่ๆ”

ข้าหิวแต่ลังเลที่จะกินอาหารของนาง นางดูเหมือนช่วยเยียวยา

อาการบาดเจ็บให้ข้า แต่นั่นไม่ได้อธิบายว่านางท�าแบบนี้ไปเพื่ออะไร ข้า

นึกย้อนไปถึงหญิงผู้รับข้าไว้ในคืนนั้น เร่ืองที่ข้าหลงคิดว่านางจะช่วยข้า 

แล้วนางกลับไปตามผู้พิทักษ์นครมาจับตัวข้า อาจมียาพิษในอาหารนี้ก็ได้ 

“ข้าไม่หิว” ข้าโกหกพร้อมกับยิ้มอย่างสุภาพ “ข้าแน่ใจว่าอีกไม่นานคงพอ

กินไหว”

นางยิ้มตอบ ข้าคิดว่าเห็นวี่แววความสงสารหลังรอยยิ้มนั้น “ท่าน

ไม่จ�าเป็นต้องแสร้งท�าหรอก” นางตอบพลางแตะมือข้าเบาๆ “ข้าจะวาง

ถาดไว้ที่นี่ ให้ท่านกินเมื่อพร้อม” 

นางชะงกัเมือ่ได้ยนิเสยีงฝีเท้าเดนิมาตามโถง “นัน่ต้องเป็นเขา เขา

ต้องรู้แล้วแน่ๆ” นางพูด ปล่อยมือข้าแล้วโค้งเร็วๆ ให้หนึ่งครั้ง จากนั้นก็

รีบไปยังประตู แต่ก่อนนางจะออกไป เด็กหนุ่มผู้หนึ่งก็ก้าวเข้ามา

บางอย่างเกี่ยวกับเขาดูคุ้นตา ครู่ต่อมาข้าก็จ�าดวงตาของเขาได้  

ด�ามืดเหมือนยามเที่ยงคืนและขนตาหนา นี่คือคนลึกลับผู้ช่วยชีวิตข้าไว้ 

ตอนนี้เขาไม่ได้สวมหน้ากากเงินและชุดยาวมีฮู้ดแล้ว แต่สวมชุดผ้าลินิน

เนื้อดีกับเสื้อเข้ารูปผ้าก�ามะหยี่สีด�าขลิบทอง เสื้อผ้านี้หรูหราพอจะเป็น

ของชนชัน้สงูผูม่ั้งคัง่ทีส่ดุได้ด้วยซ�า้ เขาตวัสงู มผีวิสนี�า้ตาลอบอุน่แบบชาว

เคเน็ตตร้าตอนเหนือ โหนกแก้มสูง หน้าเรียวและงดงาม แต่ผมของเขา

ดึงดูดความสนใจของข้ามากที่สุด มันดูแดงเข้มในแสงสว่าง เข้มมากจน

เกือบด�า เป็นสีแบบที่ข้าไม่เคยเห็นมาก่อน เขามัดมันไว้เป็นหางม้าสั้นๆ 

หลวมๆ ที่ต้นคอ สีแบบนี้ไม่ใช่สีธรรมชาติอย่างแน่นอน

เขามีต�าหนิ เหมือนข้า

สาวใช้ถอนสายบัวต�่าให้เขา แล้วพึมพ�าบางอย่างที่ข้าฟังไม่ถนัด 
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ใบหน้าของนางแดงก�่า โทนเสียงที่ใช้ตอนนี้แตกต่างจากตอนที่พูดกับข้า

อย่างชดัเจน ก่อนหน้านีน้างดผู่อนคลาย ตอนนีก้ลบัพดูด้วยเสยีงนอบน้อม

และวิตกกังวล

เดก็หนุม่พยกัหน้าตอบหนึง่ครัง้ สาวใช้ไม่รอให้เขาไล่เป็นหนทีส่อง 

นางถอนสายบัวอีกครั้ง แล้วรีบออกไปยังระเบียงทางเดินทันที ข้ารู้สึก

อึดอัดใจมากขึ้น อย่างไรเสียข้าก็เคยเห็นเขาสู้กับกองก�าลังผู้พิทักษ์นคร

ทั้งกองมาแล้ว ด้วยท่าทางไม่เหนื่อยยากอะไรเลย ทั้งที่พวกนั้นเป็นชาย

ฉกรรจ์ผู้ฝึกศิลปะการรบมาแล้วแท้ๆ

เขาเดนิไปรอบห้องด้วยท่วงท่าสง่าน่าเกรงขามแบบทีข้่าจ�าได้ เมือ่

เขาเห็นข้าพยายามขยับตัวนั่งในท่าที่เรียบร้อยขึ้น เขาก็โบกมือข้างหนึ่ง

อย่างเรียบง่าย แหวนทองวงหนึ่งวูบวาบอยู่บนนิ้ว “เชิญ” เขาพูดพลาง

เหลือบมองข้าจากหางตา “ท�าตัวตามสบาย” ตอนนี้ข้าจ�าเสียงของเขาได้

ด้วย นุ่ม ทุ้ม และเจนโลก เหมือนผืนผ้าก�ามะหยี่ที่ซ่อนความลับเอาไว้ 

เขานัง่ลงบนเก้าอีหุ้ม้เบาะข้างเตยีง จากนัน้กเ็อนหลงัแล้วยดืตวัเตม็ที ่มอื

ข้างหนึ่งเท้าคางไว้ มืออีกข้างยังคงแตะด้ามมีดสั้นที่เอว แม้อยู่ในร่ม เขา

ก็ยังสวมถุงมือเนื้อบางคู่หนึ่ง เมื่อข้ามองใกล้ขึ้น ก็สังเกตเห็นหยดเลือด

เล็กๆ บนถุงมือ ข้ารู้สึกเสียวสันหลังวูบ เขาไม่ยิ้ม

“เจ้าเป็นลูกครึ่งทามูร่า” เขาพูดหลังจากเงียบไปครู่หนึ่ง

ข้ากะพริบตา “อะไรนะ”

“อามูเตรูเป็นชื่อตระกูลของทามูร่า ไม่ใช่เคเน็ตตร้า”

เหตุใดเด็กหนุ่มผู้นี้ถึงรู้เรื่องแดนตะวันมากมายนัก อามูเตรูไม่ใช่

นามสกลุทีพ่บได้ทัว่ไปในทามรู่า “มผีูอ้พยพชาวทามรู่าหลายคนในเคเนต็-

ตร้าตอนใต้” ข้าตอบออกไปในที่สุด

“ถ้าอย่างนั้นเจ้าก็ต้องมีชื่อเล่นแบบทามูร่าสินะ” เขาพูดด้วย 

น�้าเสียงสบายๆ เหมือนคุยเรื่องสัพเพเหระ มันฟังแปลกหูส�าหรับข้า 

หลังจากสิ่งที่เกิดขึ้น

“แม่เคยเรยีกข้าว่า คาม ิกวัร์แกม ” ข้าตอบ “ข้าเป็น ‘หมาป่าน้อย’ 
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ของนาง” 

เขาเอียงคอเล็กน้อย “เลือกชื่อได้น่าสนใจ”

ค�าถามของเขาพาความทรงจ�าเก่าเรื่องแม่ให้ย้อนกลับมา หลาย

เดือนก่อนไข้โลหิตระบาด แม่พูดว่า เจ้ามีไฟของพ่อในตัว คามิ กัวร์แกม 

นางพูดพลางประคองคางข้าไว้ในมืออุ่น นางยิ้มให้ข้า แล้วสีหน้าที่มัก 

อ่อนโยนก็แข็งกระด้างขึ้นมา จากนั้นนางก็ก้มลงจูบหน้าผากข้า แม่ดีใจ 

เจ้าจะต้องใช้มันในโลกใบนี้ “แม่แค่คิดว่าหมาป่าเป็นสัตว์ท่ีงดงาม” ข้า

ตอบ

เขาพิจารณาข้าด้วยความสงสัยใคร่รู้อยู่เงียบๆ เหง่ือข้าหยดแล้ว

ไหลเป็นสายบางลงมาตามแผ่นหลงั ข้ามคีวามรู้สกึเลอืนรางอกีครัง้ว่าเคย

เห็นเขาที่ไหนมาก่อน ไม่ใช่แค่ในวันประหาร “เจ้าต้องสงสัยแน่ว่าตัวเอง

อยู่ไหน หมาป่าน้อย” 

“ใช่ ได้โปรดเถิด” ข้าตอบ ใช้น�้าเสียงอ่อนหวานเพื่อให้เขารู้ว่าข้า

ไม่มีพิษภัย “ข้าจะซาบซึ้งใจมากหากได้รู้” ข้าไม่อยากให้ฆาตกรผู้สวม

ถุงมือเปื้อนเลือดเกลียดขี้หน้า

สหีน้าของเขายงัคงห่างเหนิและระวงัตวั “เจ้าอยูก่ลางเอสเทน็เซยี”

ข้ากลัน้หายใจ “เอสเทน็เซยีรึ” เมอืงท่าทีเ่ป็นเมอืงหลวงของเคเนต็-

ตร้าตัง้อยูบ่นชายฝ่ังทางตอนเหนอืของประเทศ บางทอีาจเป็นเมอืงที่ไกล

จากดาเลียมากที่สุด เป็นสถานที่ซึ่งข้าตั้งใจจะหนีมาตั้งแต่ต้น ข้ามีความ

รูส้กึอยากรบีลกุจากเตยีงแล้วมองออกไปนอกหน้าต่างทีเ่ปิดอยูเ่พือ่ดเูมอืง

ในต�านานแห่งนี้ แต่ก็บังคับตัวเองให้มีสมาธิกับเด็กหนุ่มชนชั้นสูงผู้นั่งอยู่

ตรงข้าม พยายามซ่อนความตื่นเต้นที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันเอาไว้

“แล้วท่านเป็นใครล่ะ” ข้าถามเขา “นายท่าน” ข้าไม่ลืมเติมค�านี้

เขาโค้งให้หนึ่งครั้ง “เอ็นโซ่” เขาตอบ

“พวกเขาเรยีกท่านว่า—ตอนทีพ่วกเขาจะเผาข้า—พวกเขาเรยีก

ท่านว่า มัจจุราช”

“มีคนเรียกข้าด้วยชื่อนั้น”
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ขนที่ต้นคอของข้าลุกพึ่บ “ท่านช่วยข้าท�าไม”

ใบหน้าของเขาผ่อนคลายเป็นครั้งแรกเมื่อรอยยิ้มน้อยๆ อย่าง 

ข�าขันปรากฏบนริมฝีปาก “บางคนคงขอบคุณข้าก่อน”

“ขอบคุณ แล้วท่านช่วยข้าท�าไม”

สายตาของเอ็นโซ่ที่จ้องเขม็งท�าให้แก้มของข้าเป็นสีชมพู “ข้าจะ

ค่อยๆ อธิบายให้เจ้าฟังจนไปถึงค�าตอบนั้น” เขาเอาขาที่ไขว้กันออก 

รองเท้าบู๊ตกระทบพื้น แล้วเขาก็โน้มตัวมาข้างหน้า ตอนนี้ข้าเห็นแล้วว่า

แหวนทองบนนิ้วของเขาสลักเป็นลายเรียบง่ายรูปเพชร “เช้าวันที่เจ้าโดน

เผา นั่นเป็นครั้งแรกที่เจ้าสร้างบางอย่างที่ผิดธรรมชาติขึ้นมาใช่ไหม”

ข้าชะงักก่อนตอบ ควรโกหกไหม แต่เขาก็คงรู้อยู่ดี เขาอยู่ที่ลาน

ประหารด้วย เขารู้ว่าข้าโดนจับด้วยข้อหาอะไร ดังนั้นข้าจึงตัดสินใจบอก

ความจริง “ไม่ใช่”

เขาพิจารณาค�าตอบของข้าอยู่ครู่หนึ่ง จากนั้นเขาก็ย่ืนมือท่ีสวม

ถุงมือข้างหนึ่งมาทางข้า

เขาดีดนิ้ว

เปลวไฟกลุ่มเล็กๆ ลุกขึ้นมาบนปลายนิ้วของเขา ลามเลียอากาศ

เบือ้งบนอย่างหวิโหย ไฟนี้ให้ความรู้สกึจริง ต่างจากอะไรกต็ามทีข้่าสร้าง

ขึ้นมาตอนจะโดนเผา ความร้อนของไฟท�าให้อากาศด้านบนปั่นป่วนและ

ท�าให้แก้มของข้าอุ่น ความทรงจ�าน่ากลัวของวันประหารวูบผ่านความคิด 

ข้าผละหนีจากไฟด้วยความกลัว ก�าแพงเปลวไฟที่เขาเรียกมาจากอากาศ

ในตอนนั้น นั่นก็เป็นของจริงเช่นกัน  

เอน็โซ่บดิข้อมอื แล้วเปลวไฟกด็บัไป ทิง้ไว้แค่ควนัสายเลก็ๆ จางๆ 

หัวใจของข้าเต้นอย่างอ่อนแรง “ตอนข้าอายุสิบสอง” เขาพูด “ไข้โลหิตก็

ระบาดมาถึงเอสเท็นเซียในที่สุด มันเข้ามาแล้วจากไปภายในหนึ่งปี ข้า

เป็นคนเดียวในครอบครัวที่ป่วยเป็นโรคนี้ หนึ่งปีหลังจากแพทย์ประกาศ

ว่าข้าหายดีแล้ว ข้าก็ยังไม่อาจควบคุมความอบอุ่นในร่างกายได้ มันร้อน

เหมือนเป็นไข้ในนาทีหนึ่ง แล้วกลับเย็นจนแข็งในนาทีถัดไป แล้ววันหนึ่ง
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ก็เป็นแบบนี้” เขาก้มลงมองมือตัวเอง จากนั้นก็มองกลับมาที่ข้า “เรื่อง

ของเจ้าล่ะ เป็นอย่างไร”

ข้าอา้ปากแล้วก็หบุ เรือ่งนีส้มเหตุสมผล ไขโ้ลหิตเลน่งานประเทศ

นี้เป็นระลอกอยู่หนึ่งทศวรรษเต็มๆ เริ่มต้นจากบ้านเกิดของข้าในดาเลีย 

แล้วมาสิ้นสุดที่นี่ในเอสเท็นเซีย ในบรรดาเมืองทุกแห่งของเคเน็ตตร้า  

เอสเท็นเซียโดนหนักที่สุด มีคนเสียชีวิตถึงสี่หมื่นคน และอีกสี่หมื่นคนมี

ต�าหนไิปชัว่ชวีติ เมือ่รวมกนัแล้วกเ็กอืบหนึง่ในสามของประชากรทัง้หมด 

เมอืงแห่งนี้ยงัคง ตะเกยีกตะกายเพือ่ลกุขึน้ยนืให้ได้อกีครัง้ “นัน่เป็นเรือ่ง

ส่วนตัวมากเกินกว่าจะบอกคนที่เพิ่งเจอกัน” ข้าตอบออกไปจนได้

เขาสบตาข้าด้วยความสงบนิ่งไม่หวั่นไหว “ข้าไม่ได้เล่าเร่ืองของ 

ตัวเองให้เจ้าฟังเพื่อเจ้าจะได้รู้จักข้า” เขาว่า ข้าหน้าแดงทั้งที่พยายามข่ม

ไว้แล้ว “ข้าบอกเจ้าเพื่อยื่นข้อเสนอให้”

“ท่านคือหนึ่งใน...”

“เจ้าเองก็เช่นกัน” เอ็นโซ่พูด “เจ้าสร้างภาพลวงตาได้ คงไม่ต้อง

บอกว่าเจ้าสะดุดตาข้า” เมื่อเขาเห็นสีหน้าไม่เชื่อของข้าก็พูดต่อ “มีข่าว

ว่าวิหารในดาเลียแน่นไปด้วยผู้มาบูชาด้วยความหวาดกลัว นับตั้งแต่เกิด

เรื่องกับพ่อเจ้า”

ข้าสร้างภาพลวงตาได้ ข้าเรียกภาพที่ไม่มีอยู่จริงแล้วท�าให้คนเชื่อ

ว่าเป็นเรื่องจริงได้ ความรู้สึกกระอักกระอ่วนแผ่จากท้องขึ้นมาที่ผิว เจ้า

เป็นปีศาจ อาเดลีน่า ข้าปัดมือลงไปตามแขนราวกับพยายามไล่โรคร้าย

ออกจากตัว พ่อพยายามอย่างหนักที่จะปลุกอะไรแบบนี้ในตัวข้า ตอนนี้

พอมันโผล่มา พ่อก็ตายไปเสียแล้ว

เอ็นโซ่รออย่างอดทนให้ข้าพูดอีกครั้ง ข้าไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนาน

แค่ไหนก่อนจะพึมพ�าออกไปในที่สุด “ข้าอายุสี่ขวบตอนเป็นไข้โลหิต 

แพทย์ควักตาของข้าออกไปข้างหนึ่ง” ข้าลังเล “ข้าเพิ่งเคยท�า...แบบนี.้..

แค่สองครั้งเท่านั้น ตอนข้ายังเด็กดูเหมือนไม่มีอะไรผิดปกติเลย”

เขาพยักหน้า “พลังของบางคนเผยตัวช้ากว่าคนอื่น แต่เรื่องของ
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เราคล้ายกัน ข้ารู้ว่าการเติบโตมาพร้อมต�าหนิเป็นอย่างไรนะอาเดลีน่า 

เราทุกคนเข้าใจว่าการเป็นพวกกลายพันธุ์เป็นอย่างไร”

“เราทุกคนรึ” ข้าถาม ความคิดย้อนกลับไปหาแผ่นไม้แกะสลักใน

ตลาดมืดอกีคร้ัง รวมถงึข่าวลอืทีเ่พิม่ขึน้เร่ือยๆ เกีย่วกบัยวุชนเหนอืมนษุย์

ด้วย “ยังมีคนอื่นอีกหรือ”

“มีสิ จากรอบโลกเลย”

ผูบ้ญัชาลม มายากรหรอืแมจอิาโน่ นกัแปรธาตุ “พวกเขาเป็นใคร 

มีกี่คน”

“น้อย แต่เพิ่มจ�านวนขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงสิบกว่าปีหลังไข้โลหิตหมด

ไปจากเคเน็ตตร้า พวกเราบางคนก็เริ่มปรากฏตัวให้โลกรับรู้ มีคนเห็น

อะไรแปลกๆ ตรงนั้น พบเจอเรื่องพิลึกตรงนี้ เมื่อเจ็ดปีก่อน ชาวบ้านใน

ตริเอเซ่ ดิ มาเร เอาหินปาเด็กหญิงน้อยผู้หนึ่งจนตายเพราะนางท�าให ้

บึงน�้าในท้องถิ่นมีน�้าแข็งปกคลุมกลางฤดูร้อน เมื่อห้าปีก่อนคนท่ีอูดาร่า

เผาเด็กหนุ่มผู้หนึ่งเพราะเขาท�าให้ดอกไม้บานต่อหน้าคนรัก” เขาขยับ

ถุงมือให้กระชับ แล้วตาข้าก็พุ่งไปยังหยดเลือดบนหนังอีกคร้ัง “เจ้าคง

เข้าใจแล้วว่าข้าเก็บความสามารถของตัวเองไว้เป็นความลับด้วยเหตุใด 

ข้าเพิ่งมาเปลี่ยนใจหลังจากได้เจอคนอื่นที่มีพลังประหลาดอันเกิดจากไข้

นั่นเหมือนกัน”

“ถ้าอย่างนั้น ท่านก็เป็นหนึ่งในยุวชนเหนือมนุษย์สินะ” นั่นไง ข้า

พูดออกไปแล้ว

“นั่นคือชื่อที่ผู้คนตั้งขึ้นเพื่อสื่อถึงความเยาว์วัยและความสามารถ

ผิดธรรมชาติของเรา ผู้พิทักษ์นครเกลียดมัน” เอ็นโซ่ยิ้มอย่างเกียจคร้าน

แฝงความซุกซน “ข้าเป็นหัวหน้าสมาคมมีดสั้น กลุ่มยุวชนเหนือมนุษย์ 

ผู้ค้นหาคนอื่นที่เหมือนเราก่อนผู้พิทักษ์นครจะได้ตัวไป แต่เราไม่ใช่กลุ่ม

เดยีวหรอกนะ ข้าแน่ใจว่ายงัมยีวุชนเหนอืมนษุย์อกีหลายกลุม่กระจายกนั

อยูท่ัว่โลก เป้าหมายของข้าคอืการรวมคนเหล่านัน้ไว้ด้วยกนั การประหาร

ด้วยไฟแบบของเจ้าเกิดขึ้นทุกครั้งที่ผู้พิทักษ์นครคิดว่าเจอหนึ่งในยุวชน
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เหนอืมนุษย์เข้าแล้ว บางคนทอดทิง้สมาชกิครอบครวัทีม่ตี�าหนเิพราะกลวั

ว่าจะน�า ‘โชคร้าย’ มาให้ ราชาใช้มัลเฟ็ตโต ้เป็นข้ออ้างที่ปกครองไม่ได้

เรื่อง ท�าอย่างกับเราเป็นสาเหตุที่ประเทศยากจนข้นแค้นขนาดนี้ ถ้าเรา

ไม่ตอบโต้ ราชากับพลพรรคผู้พิทักษ์นครก็จะฆ่าเราทั้งหมด รวมถึงเด็ก

ทุกคนที่มีต�าหนิเพราะพิษไข้นั่น” ดวงตาของเขาแข็งกระด้าง “แต่เราจะ

สู้ ใช่ไหมอาเดลีน่า”

ถ้อยค�าของเขาท�าให้ข้านึกถึงเสียงกระซิบประหลาดที่มาพร้อม

ภาพลวงตา บางอย่างที่ด�ามืดและเปี่ยมความแค้น ยั่วยุและทรงพลัง 

เหมือนมีน�้าหนักกดทับอก ข้ากลัวระคนตื่นเต้น

“ท่านจะท�าอะไร” ข้ากระซิบ

เอ็นโซ่เอนหลังแล้วมองออกไปนอกหน้าต่าง “เราจะยึดบัลลังก์

แน่ๆ” เขาพูดเหมือนไม่ใส่ใจ เหมือนก�าลังพูดเรื่องอาหารเช้า

เขาอยากสังหารราชางั้นรึ แล้วผู้พิทักษ์นครล่ะ “เป็นไปไม่ได้” ข้า

กระซิบ

เขาเหลือบมองข้า สายตาทั้งสงสัยและข่มขู่ “จริงรึ”

ผิวของข้าชาวาบ ข้ามองเขาใกล้ขึ้น จากนั้นก็ยกมือข้างหนึ่งขึ้น

ปิดปากทันที ข้ารู้แล้วว่าเคยเห็นเขาที่ไหนมาก่อน

“ท่าน...” ข้าพูดตะกุกตะกัก “ท่านเป็นเจ้าชาย”

มิน่าเขาถึงดูคุ้นตานัก ข้าเคยเห็นภาพวาดเจ้าชายแห่งเคเน็ตตร้า

สมัยยังเด็กมาแล้วหลายภาพ ตอนนั้นเขาเป็นเจ้าชายรัชทายาท เป็นว่าที่

ราชาของเรา มีข่าวว่าเกือบสิ้นพระชนม์เพราะไข้โลหิต แต่รอดชีวิตมา

แบบคนมีต�าหนิแทน จึงไม่คู่ควรเป็นรัชทายาทของราชบัลลังก์อีกต่อไป 

นั่นคือข่าวสุดท้ายที่เราได้รับรู้เกี่ยวกับเขา หลังจากราชาผู้เป็นพระบิดา

ของเขาสวรรคต พระธิดาองค์โตก็ปล้นมงกุฎไปจากเอ็นโซ่ แล้วเนรเทศ

เขาออกจากพระราชวังอย่างถาวร ห้ามกลับไปเฉียดใกล้ราชวงศ์อีก จาก

นั้นสวามีของพระนางซึ่งเป็นดยุคผู้ทรงอ�านาจก็ขึ้นเป็นราชาแทน

ข้าหลุบตาลง “ฝ่าบาท” ข้าพูดพลางโค้ง
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เอ็นโซ่ตอบรับด้วยการพยักหน้าน้อยๆ คร้ังเดียว “ตอนนี้เจ้าก็รู้

เหตุผลแท้จริงที่ราชาและราชินีทรงประณามมัลเฟ็ตโต้ แล้ว พระองค ์

ท�าให้มัลเฟ็ตโต้  ดูเหมือนมนุษย์กลายพันธุ์ เพื่อให้ข้าไม่เหมาะสมกับ 

ราชบัลลังก์”

มือของข้าเริ่มสั่น ตอนนี้ข้าเข้าใจแล้ว เขาก�าลังรวบรวมคนเพื่อ

ช่วยทวงสิทธิอันชอบธรรมของตัวเอง

เอ็นโซ่โน้มตัวมาใกล้จนข้าเห็นเส้นสีแดงสดในดวงตาเขา “ข้าขอ

ยื่นข้อเสนอให้เจ้า อาเดลีน่า อามูเตรู เจ้าจะหลบหนีไปทั้งชีวิตก็ได้ ไร้

เพื่อนและโดดเดี่ยว หวาดกลัวอยู่ตลอดเวลาว่าผู้พิทักษ์นครจะหาเจ้าเจอ

แล้วจับเจ้าไปลงโทษในความผิดที่ไม่ได้ก่อ หรือยอมให้เราทดสอบว่าเจ้า

เป็นหนึ่งในพวกเรา หรือไม่ ของขวัญที่ไข้โลหิตทิ้งไว้ให้เจ้าไม่ใช่สิ่งที่ 

พึ่งพาได้เสมอไปหรอกนะ มีจังหวะและศาสตร์ส�าหรับควบคุมพลังนี้ มี

เหตผุลเบือ้งหลงัความยุง่เหยงินี ้ถ้าเจ้าต้องการกจ็ะได้เรยีนรูก้ารควบคมุ

มัน แล้วเจ้าก็จะได้รับค่าตอบแทนอย่างงาม”

เมื่อข้ายังคงเงียบ เอ็นโซ่ก็ยกมือที่สวมถุงมือข้างหนึ่งมาแตะคาง

ข้า “เจ้าโดนเรียกว่าพวกกลายพันธุ์มาแล้วกี่ครั้ง” เขากระซิบ “ปีศาจล่ะ 

พวกไร้ค่าล่ะ”

หลายครั้งเกินไป

“ถ้าอย่างนั้นข้าจะบอกความลับให้เจ้ารู้” เขาขยับตัวจนริมฝีปาก

อยู่ใกล้หขู้า ข้ารูส้กึวบูวาบลงไปตามสนัหลงั “เจ้าไม่ได้เป็นพวกกลายพนัธุ์ 

เจ้าไม่ได้เป็นแค่มัลเฟ็ตโต้ นั่นคือสาเหตุที่พวกเขากลัวเจ้า เทพเจ้ามอบ

พลังอ�านาจให้เรานะ อาเดลีน่า เพราะเราเกิดมาเพื่อปกครอง ”

ความคิดนับล้านวิ่งวนอยู่ในสมอง ความทรงจ�าวัยเด็ก ภาพพ่อกับ

น้องสาว ภาพคุกใต้ดินของผู้พิทักษ์นคร เสาเหล็ก ดวงตาสีซีดของเทเร็น 

ฝงูชนส่งเสยีงด่าทอข้า ข้าจ�าได้ว่าเคยนัง่อยูบ่นบนัไดขัน้บนสดุ แล้วแสร้ง

ท�าเป็นปกครองจากที่สูง ถ้าข้าเป็นหนึ่งในพวกเขา ก็จะผงาดเหนือเรื่อง

ทั้งหมดนี้ได้ พวกเขาจะคุ้มครองข้าให้ปลอดภัย
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ทนัใดนัน้ เมือ่อยูต่่อหน้ายวุชนเหนอืมนษุย์ผูน้ี ้อ�านาจของผูพ้ทิกัษ์

นครก็ดูเหมือนห่างไกลออกไปมาก

ข้าดูออกว่าเอ็นโซ่ก�าลังมองเส้นผมกับขนตาของข้าท่ีเปลี่ยนสีไป

เลก็น้อยเมือ่โดนแสง สายตาของเขาอ้อยอิง่ตรงปอยผมทีซ่่อนใบหน้าข้าง

ที่มีแผลเป็น ข้าหน้าแดง เขายื่นมือออกมาข้างหนึ่ง มันค้างอยู่ตรงหน้า

ราวกบัรอให้ข้าหนัหน้าหน ีแต่ข้ายงัคงนิง่จนกระทัง่เขาแตะเส้นผมของข้า

ในทีส่ดุ จากนัน้กป็าดมนัออกจากใบหน้าอย่างระมดัระวงั เผยให้เหน็ความ

ไม่สมบูรณ์แบบของข้า ความร้อนพุ่งจากปลายนิ้วของเขาไปในร่างกาย

ของข้าทันที ความรู้สึกตื่นเต้นท�าให้ใจข้าเต้นรัว

เขาไม่พดูอะไรเลยอยูพ่กัหนึง่ จากนัน้กถ็อดถงุมอืข้างหนึง่ออก ข้า

สูดหายใจเฮือก มือของเขาส่วนที่อยู่ใต้ถุงมือหนังเป็นเนื้อไหม้เละ ส่วน

ใหญ่เยียวยาจนกลายเป็นชั้นเนื้อเยื่อแผลเป็นหนาน่าเกลียดที่ต้องสะสม

มาหลายปีแล้วแน่ๆ ในขณะทีบ่างจดุยงับวมแดงอยู ่เขาสวมถงุมอือกีครัง้ 

เปลี่ยนภาพน่ากลัวให้กลายเป็นหนังสีด�ากับหยดเลือด ภาพแห่งอ�านาจ 

“ยอมรับจุดด้อยของเจ้า” เขาพูดเบาๆ “แล้วมันจะกลายเป็น 

จดุเด่น หากเจ้าได้เป็นหนึง่ในพวกเรา ข้าจะสอนให้เจ้าใช้มนัเหมอืนนกัฆ่า

ใช้มีด” ดวงตาของเขาหรี่ลง รอยยิ้มอ่อนโยนเปลี่ยนเป็นน่ากลัว “ไหน

บอกข้าซิ หมาป่าน้อย เจ้าอยากลงโทษพวกที่ท�าผิดต่อเจ้าหรือไม่”


