
อาเดลีน่า อามูเตรู

ตอนข้ายงัเดก็ แม่ชอบเล่านทิานพืน้เมอืงเก่าแก่ให้ฟังในตอนบ่าย

คราวละนานๆ ข้าจ�าเรื่องหนึ่งได้แม่นย�าเป็นพิเศษ 

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว เจ้าชายโลภมากตกหลุมรักเด็กสาว 

เจ้าเล่ห์

เจ้าชายมทีรพัย์สนิมากมายเหลอืเฟือ แต่ยงัอยากได้ไม่รูจ้กัพอ เมือ่

พระองค์ล้มป่วยจงึไปเยอืนอาณาจกัรแห่งมหาสมทุรอนัยิง่ใหญ่ซึง่ยมโลก

มาบรรจบกับโลกมนุษย์ ทั้งนี้เพื่อต่อรองกับโมริตัสผู้เป็นเทพีแห่งความ

ตายให้ช่วยต่อชีวิต เมื่อโดนปฏิเสธ เจ้าชายก็ขโมยทองค�าเทพแล้วหน ี

ขึ้นมายังผิวโลก

โมรติสัแก้แค้นโดยส่งธดิาชือ่คลัโดร่าผูเ้ป็นนางฟ้าแห่งความโกรธ

ไปจับตัวเจ้าชายกลับมา คัลโดร่าโผล่มาจากฟองน�้าทะเลในค�่าคืนอากาศ

อบอุ่นที่มีพายุโหมกระหน�่าโดยไม่สวมใส่อะไรนอกจากผ้าไหมสีเงิน ดู

เหมือนวิญญาณแสนสวยน่าหลงใหลในม่านหมอก เจ้าชายวิ่งไปรับนาง 

ที่ชายฝั่ง นางยิ้มให้พระองค์แล้วแตะแก้ม

“พระองค์จะยอมสละอะไรเพื่อแลกกับความรักของข้า” นางถาม 

“พระองค์จะยอมยกอาณาจักร กองทพั และอญัมณทีัง้หมดให้ข้าหรอืไม่”
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เจ้าชายหน้ามืดตามัวเพราะความงามของนาง อีกทั้งยังอยาก

โอ้อวดด้วย จึงพยักหน้า “ทุกอย่างที่เจ้าต้องการ” พระองค์ตอบ “ข้าเป็น

ชายผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก แม้แต่เทพเจ้ายังสู้ข้าไม่ได้”

ดังนั้นพระองค์จึงยกอาณาจักร กองทัพ และอัญมณีให้นาง นาง

ยิ้มรับของขวัญแล้วเผยร่างแท้จริงที่ผอมแห้งมีครีบและเหมือนสัตว์

ประหลาด จากนั้นก็เผาอาณาจักรของเจ้าชายจนไม่เหลือดี แล้วฉุด

พระองค์ลงทะเลไปยังยมโลกซึ่งโมริตัสรอคอยอยู่อย่างอดทน เจ้าชาย

พยายามต่อรองกับองค์เทพีอีกครั้ง แต่ก็สายเกินไปแล้ว โมริตัสกลืนกิน

ดวงวิญญาณของพระองค์โทษฐานขโมยทองค�า

ข้านึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาขณะยืนอยู่ที่ดาดฟ้าเรือสินค้ากับน้องสาว 

สายตามองไปยังชายฝั่งตรงที่นครรัฐเมอร์รูตัสโผล่มาจากม่านหมอก 

ยามเช้า

วันหนึ่งเมื่อข้ากลายเป็นเพียงฝุ่นผงในสายลม พวกเขาจะเล่า 

เรื่องราวของข้าว่าอย่างไรนะ

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว เด็กสาวคนหนึ่งมีพ่อ เจ้าชาย และกลุ่ม

เพื่อน แต่แล้วพวกเขาก็หักหลังเธอกันหมด เธอจึงท�าลายทุกคนไม่เหลือ



นครรัฐเมอร์รูตัส

แดนทะเล



พวกเขาคือแสงสว่างวาบบนท้องฟ้ากลางพายุ

คือความมืดเลือนรางก่อนรุ่งสาง

ไม่เคยมีคนแบบนี้มาก่อน และจะไม่มีต่อไปอีกในอนาคต

- แหล่งข้อมูลนิรนามเกี่ยวกับยุวชนเหนือมนุษย์



อาเดลีน่า อามูเตรู

“ข้าคิดว่าเขาน่าจะอยู่ที่นี่”

ข้าสะดุ้งตื่นจากภวังค์เพราะเสียงไวโอเล็ตต้าผู้เป็นน้องสาว “หือ” 

ข้าพึมพ�าพลางคล้องแขนนางไว้ขณะเดินลดเลี้ยวไปตามถนนท่ีมีผู้คน 

หนาแน่น

ไวโอเล็ตต้าเม้มปากเป็นท่ากังวลอันคุ้นตา นางดูออกว่าข้าใจลอย 

แต่ข้าก็นึกขอบคุณที่คร้ังนี้นางยอมปล่อยผ่าน “ข้าบอกว่าเขาอาจอยู่ท่ีนี่ 

ในจัตุรัสหลัก”

ตอนนี้เป็นเวลาหัวค�่าของวันอันยาวนานท่ีสุดในรอบปี เราอยู่

ท่ามกลางงานฉลองในนครรัฐเมอร์รูตัสอันร�่ารวยคึกคักที่เปรียบเสมือน

ทางแยกระหว่างเคเนต็ตร้ากบัอาณาจกัรทามรู่า ดวงอาทติย์เกอืบพ้นเส้น

ขอบฟ้าแล้ว จันทร์สามดวงลอยต�่า เหมือนลูกกลมสีทองอวบอ้วนสุกปลั่ง

ทีห้่อยอยูเ่หนอืน�า้ เมอร์รตูสัคกึคกัด้วยเทศกาลงานฉลองการสร้างโลกใน

วันกลางฤดูร้อน เริ่มต้นเดือนแห่งการถือศีลอด ข้ากับไวโอเล็ตต้าเดินไป

ท่ามกลางผูเ้ฉลมิฉลอง หลงอยู่ในดงสสีนัเหมอืนสายรุง้ คนืนีเ้ราทัง้คูแ่ต่ง

กายด้วยผ้าไหมทามูร่า พันผ้าปิดผม และสวมแหวนสัมฤทธิ์ มีคนประดับ

พวงมาลัยดอกมะลิอยู่ทุกหนทุกแห่ง แออัดอยู่ตามตรอกแคบๆ และล้น
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ออกไปยงัจตุัรสั พากนัเต้นร�าเป็นแถวยาวรอบพระราชวงัหลงัคาโดมและ

วหิารน�า้ศักดิส์ทิธิ ์เราเดนิผ่านคลองทีค่ลาคล�า่ไปด้วยเรอืขนสนิค้า อาคาร

สทีองและสเีงนิทีแ่กะสลกัเป็นลวดลายวงกลมและสีเ่หลีย่มซ�้าไปซ�า้มานบั

พัน ผ้าทอหรูหราห้อยจากระเบียงท่ามกลางแสงขมุกขมัว ทหารผ่านเรา

ไปเป็นกลุ่มเล็กๆ พวกนี้สวมผ้าไหมพองลมแทนชุดเกราะหนาหนัก แขน

เสื้อปักตรารูปดวงจันทร์กับมงกุฎ พวกนี้ไม่ใช่หน่วยพิทักษ์นคร แต่ต้องรู้

เรื่องที่เทเร็นออกค�าสั่งค้นหาเราอยู่อีกฟากทะเลแน่ๆ เราไม่เข้าใกล้พวก

ทหาร

ข้ารู้สึกราวกับอยู่ในเมฆหมอก การฉลองล่องลอยอยู่รอบตัว เป็น

เรือ่งแปลกจรงิๆ เมือ่เหน็ความสขุมากมายขนาดนี ้ข้าจะท�าอะไรกบัมนัได้ 

มันไม่หล่อเลี้ยงพลังงานของข้าเลย ข้าจึงเงียบแล้วปล่อยให้ไวโอเล็ตต้า 

น�าทางไปตามถนนแออัด จากนั้นก็กลับไปหาความคิดด�ามืดอีกครั้ง

ตั้งแต่ออกจากเคเน็ตตร้าเมื่อสามสัปดาห์ก่อน ข้าก็ต่ืนมาได้ยิน

เสยีงกระซบิข้างเตยีงทีจ่างหายไปภายในไม่กีว่นิาท ีบางครัง้กม็เีสยีงเบาๆ 

พูดกับข้าตอนไม่มีใครอื่นอยู่แถวนั้น มันไม่ได้ดังตลอดเวลา บางครั้งข้าก็

ฟังไม่ออกทั้งที่มันก�าลังสื่อสารกับข้าแท้ๆ แต่ข้ารู้สึกว่ามันวนเวียนอยู่ใน

ซอกมุมของจิตใจเสมอ มีใบมีดในนั้นด้วย มีเสียงกับความมืดท่ีสลับ 

สับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน มีตะเกียงที่เขม่าจับจนด�า มีไฟเรืองสลัว เสียง

กระซิบนั้นบอกว่า

อาเดลีน่า ท�าไมเจ้าโทษตัวเองเรื่องที่เอ็นโซ่ตาย

ข้าตอบในใจว่า ข้าควรควบคุมภาพมายาได้ดีกว่านั้น ข้าน่าจะช่วย

ชีวิตเอ็นโซ่ได้ ข้าควรเชื่อใจพวกมีดสั้นให้เร็วกว่านั้น

ไม่ใช่ความผิดของเจ้าสักอย่าง เสียงกระซิบเถียง เจ้าไม่ได้ฆ่าเขา

สักหน่อย อาวุธที่จบชีวิตเขาก็ไม่ใช่ของเจ้า แล้วท�าไมเจ้าเป็นคนท่ีถูก 

ไล่ออกจากสมาคมล่ะ เจ้าไม่ต้องกลบัไปหาพวกมดีสัน้กไ็ด้ ไม่จ�าเป็นต้อง

ช่วยราฟาเอลด้วยซ�้า แต่พวกนั้นก็ยังแว้งกัดเจ้า ท�าไมทุกคนลืมเจตนาดี

ของเจ้าไปหมดล่ะ อาเดลีน่า
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ท�าไมรู้สึกผิดกับเรื่องที่ไม่ใช่ความผิดของเจ้า

เพราะข้ารักเขา แต่ตอนนี้เขาไม่อยู่แล้ว

แบบน้ีแหละดแีล้ว เสยีงกระซบิบอก เจ้าเคยหยดุยนืทีบ่นัไดขัน้บน

สุดทุกครั้งและจินตนาการว่าตัวเองเป็นราชินีใช่ไหมเล่า

“อาเดลีน่า” ไวโอเล็ตต้าเรียก นางกระตุกแขนข้า ท�าให้เสียง

กระซิบสลายไป

ข้าสะบัดหน้าแล้วบังคับตัวเองให้มีสมาธิ “เจ้าแน่ใจนะว่าเขาอยู ่

ที่นี่” ข้าถาม

“ถ้าไม่ใช่เขาก็เป็นชนเหนือมนุษย์อีกคนแหละ”

เรามาที่เมอร์รูตัสเพื่อหนีสายตาสอดส่องของหน่วยพิทักษ์นครใน

เคเนต็ตร้า มันเป็นสถานที่ใกล้สดุนอกเขตควบคมุของเคเนต็ตร้า เราตัง้ใจ

จะเดินทางต่อไปทางใต้จนถึงแดนตะวัน ให้ห่างไกลจากเงื้อมมือของ 

พวกเขา

แต่ยังมีเหตุผลอีกข้อหนึ่งที่พาเรามาเมืองนี้

หากคุณเคยได้ยินเรื่องราวของยุวชนเหนือมนุษย์แค่คนเดียว คน

นั้นก็น่าจะเป็นเด็กหนุ่มชื่อแมจิอาโน่ ราฟาเอลผู้เป็นนายบ�าเรอหนุ่ม 

รูปงามและอดีตเพื่อนของข้าเคยพูดถึงแมจิอาโน่ระหว่างการฝึกช่วงบ่าย 

นับแต่นั้นข้าก็ได้ยินชื่อเขาจากปากนักเดินทางอีกนับครั้งไม่ถ้วน

บางคนบอกว่าหมาป่าเลีย้งดเูขาจนเตบิใหญ่ในป่าทบึของหมูเ่กาะ

อ�าพนัซึง่เป็นเกาะเลก็ๆ ทางตะวนัออกไกลของเคเนต็ตร้า บางคนบอกว่า

เขาเกิดในทะเลทรายร้อนระอุแห่งแดนตะวันที่โดแม็กก้า เป็นลูกนอก

สมรสทีช่นเผ่าเร่ร่อนในทะเลทรายเลีย้งดมูา มข่ีาวลอืว่าเขาเป็นเดก็หนุม่

ป่าเถื่อนที่เกือบเข้าสังคมไม่เป็น ใช้ใบไม้ปกคลุมร่างกายจากศีรษะจรด

ปลายเท้า สมองและมือไวเหมือนจิ้งจอกเที่ยงคืน จู่ๆ เขาก็โผล่มาเมื่อ

หลายปีก่อน นับแต่นัน้กห็ลบเลีย่งการจับกมุของหน่วยพทิกัษ์นครได้หลาย

สบิครัง้ ความผดิมตีัง้แต่เล่นพนนัผดิกฎหมาย ไปจนถงึขโมยเพชรประดบั

มงกุฎของราชินีแห่งเคเน็ตตร้า มีเรื่องเล่าว่าเขาเป่าขลุ่ยล่อคนให้ตก
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หน้าผาลงทะเลได้ ยามยิ้มก็เห็นฟันวาววับบาดตา

เรารู้ว่าเขาเป็นยุวชนเหนือมนุษย์ แต่ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าอ�านาจ

พิเศษของเขาคืออะไร สิ่งที่เรารู้แน่ชัดคือมีผู้พบเห็นเขาเมื่อเร็วๆ นี้ใน 

เมอร์รูตัส

หากข้ายงัเป็นเดก็สาวคนเดมิเมือ่หนึง่ปีก่อนและยงัไม่รูว่้าตวัเองมี

พลังอ�านาจพิเศษ ข้าอาจไม่มีความกล้าหาญพอจะค้นหาชนเหนือมนุษย ์

ผู้ฉาวโฉ่ขนาดนี้ แต่ตอนนี้ข้าผ่านอะไรมามากมาย ทั้งฆ่าพ่อ เข้าสมาคม

มีดสั้น หักหลังพวกเขา แล้วพวกเขาก็หักหลังข้า หรือบางทีอาจกลับกัน

ก็ได้ ข้าไม่มั่นใจว่าเป็นแบบไหนกันแน่

สิง่ทีข้่ารู ้คอืตอนนีพ้วกมดีสัน้เป็นศตัรูของข้า เมือ่คนเราเดยีวดาย

อยู่ในโลกทีเ่กลยีดและกลวัเรา เราย่อมอยากค้นหาคนอืน่ทีเ่หมอืนตวัเอง 

ตามหาเพือ่นใหม่ เพือ่นทีเ่ป็นชนเหนอืมนษุย์ เพือ่นผูช่้วยเราสร้างสมาคม

ของตัวเองได้

เพื่อนอย่างแมจิอาโน่

“ซาลาม สาวสวยทามูร่า!”

เราเข้าไปในจัตรุสัใหญ่อกีแห่งใกล้อ่าว ริมจัตรุสัทกุด้านมแีผงลอย

ขายอาหารวางหม้อควันกรุ่นตั้งเรียงรายและมีนักแสดงข้างถนนสวม

หน้ากากจมกูยาวก�าลงัเล่นกลอยู ่หนึง่ในพ่อค้าขายอาหารยิม้เมือ่เรามอง

เขา ผมของเขาซ่อนอยู่ใต้ผ้าโพกแบบทามูร่า เคราด�าตัดแต่งอย่างดี เขา

โค้งให้เรา ข้าแตะศีรษะของตัวเองตามสัญชาตญาณ ผมสีเงินยังสั้นและ

เว้าแหว่งหลังจากข้าพยายามตัดมันทิ้ง คืนนี้ข้าซ่อนมันไว้ใต้แถบผ้าไหม 

สีทองผืนยาวสองผืน ตกแต่งด้วยเครื่องประดับเป็นพู่ทองห้อยอยู่เหนือ

หน้าผาก ข้าสร้างภาพมายาปิดทับใบหน้าซีกที่มีแผลเป็น ชายผู้นี้จึงเห็น

ขนตาสีซีดของข้าเป็นสีด�าและดวงตาของข้าก็ไร้ต�าหนิใดๆ

ข้าเหลือบมองสินค้าของเขา ถาดควันกรุ่นบรรจุใบองุ่นยัดไส้ เนื้อ

แกะเสียบไม้ และแฟลตเบรดอุ่นๆ ข้ารู้สึกว่าน�้าลายสอ

“สาวสวยจากบ้านเกิด” เขาท�าเสียงอ่อนเสียงหวานใส่เรา ข้าไม่
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เข้าใจค�าพูดที่เหลือของเขานอกจาก “เชิญเข้ามาเลย!” และ “เติมอาหาร

ใส่ท้องกันดีกว่า” ข้ายิ้มตอบเขาแล้วพยักหน้าให้ ข้าไม่เคยอยู่ในเมืองที่มี

ความเป็นทามูร่าเข้มข้นขนาดนี้มาก่อน เกือบให้ความรู้สึกเหมือนได้กลับ

บ้าน

เจ้าปกครองสถานที่แบบนี้ได ้ เสียงกระซิบในหัวพูด หัวใจของข้า

ลิงโลดด้วยความยินดี

เม่ือเราเดนิเข้าไปใกล้แผง ไวโอเลต็ต้ากง็ดัเหรยีญทองแดงทาเลนต์ 

ออกมาสองเหรียญแล้วส่งให้ชายผู้นั้น ข้ารั้งรอไม่เข้าไปใกล้มาก แล้วก็

มองนาง น่ันท�าให้เขาหวัเราะ จากนัน้เขากโ็น้มตวัมากระซบิบางอย่างและ

ท�าให้นางหน้าแดงก�่า ไวโอเล็ตต้าโปรยยิ้มที่ท�าให้ดวงอาทิตย์ดูหม่นไป

ทันที เมื่อสองคนเจรจากันเสร็จ นางก็หันกลับมาพร้อมเนื้อเสียบไม้ย่าง

สองไม้ ขณะที่นางเดินผละจากแผงลอย พ่อค้าก็จ้องมองแผ่นหลังของ

นางอยู่นานก่อนจะหันไปสนใจลูกค้ารายใหม่ต่อไป เขาเปลี่ยนภาษาที่ใช้

ทักทายอีกครั้ง “อะเว อะเว! ลืมการพนันแล้วมากินแฟลตเบรดสดใหม่

กันดีกว่า!”

ไวโอเล็ตต้าส่งเหรียญทองแดงเหรียญหนึ่งให้ข้า “ส่วนลด” นาง

บอก “เพราะเขาชอบเรา”

“ไวโอเล็ตต้าผู้อ่อนหวาน” ข้าเลิกคิ้วมองนางขณะรับไม้เสียบมา

หนึ่งไม้ เท่าที่ผ่านมาเรามีเงินไม่ขาดมือเพราะข้าใช้พลังพิเศษขโมย

เหรียญจากชนชั้นสูง นั่นคืองานในส่วนของข้า แต่ทักษะของไวโอเล็ตต้า 

นั้นแตกต่างไปโดยสิ้นเชิง “ถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไป อีกหน่อยพวกเขาคง

ต้องจ้าง เราให้กินแล้วละ”

“ข้าตั้งใจให้เป็นแบบนั้นแหละ” ไวโอเล็ตต้ามองข้าพร้อมรอยยิ้ม

ไร้เดยีงสาที่ไม่ไร้เดยีงสาสกันดิ ดวงตาของนางมองไปทัว่จตัรุสั หยดุชะงกั

ตรงที่กองไฟใหญ่ลุกโชนหน้าวิหาร “เราเข้าใกล้แล้ว” นางพูดขณะค่อยๆ 

กัดกิน “พลังงานของเขาไม่แรงมาก มันแปรปรวนตลอดเวลา”

หลังจากเรากินเสร็จ ข้าก็เดินตามไวโอเล็ตต้าผู้ฝึกใช้พลังด้วย
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การพาเราเดินเป็นทางยาวคดเคี้ยวผ่านผู้คน ทุกคืนหลังหนีจากเอสเท็น-

เซีย ข้ากับนางจะนั่งหันหน้าเข้าหากัน แล้วข้าก็จะปล่อยให้นางทดลองใช้

พลังกับข้าเหมือนที่นางเคยถักผมข้าเล่นสมัยเรายังเล็ก นางดึงพลังแล้ว 

กระตุกมัน จากนั้นข้าก็จะผูกตานางแล้วเดินไปรอบห้องอย่างเงียบเชียบ 

ทดสอบว่านางสมัผสัถงึต�าแหน่งทีอ่ยูข่องข้าได้หรอืไม่ นางจะส่งพลงัออก

มาสัมผัสเส้นใยของข้าแล้วพิจารณาโครงสร้างของมัน ข้ารู้สึกว่านางเก่ง

ขึ้นเรื่อยๆ

เรื่องนี้ท�าให้ข้ากลัว แต่ข้ากับไวโอเล็ตต้าสัญญากันไว้แล้วหลัง 

ออกจากสมาคมมีดสั้นว่าเราจะไม่มีวัน ใช้พลังท�าร้ายกัน ถ้าไวโอเล็ตต้า

ต้องการให้ข้าใช้ภาพมายาปกป้องนาง ข้ากย็นิดช่ีวยทกุเมือ่ ส่วนนางกจ็ะ

ไม่มายุ่งกับพลังของข้า แค่นั้น

ข้าต้องเชื่อใจใครสักคน

เราเดินไปเรื่อยๆ เกือบชั่วโมงก่อนไวโอเล็ตต้าจะหยุดกลางจัตุรัส 

นางขมวดคิว้ ข้ารออยูข้่างนางพลางพจิารณาใบหน้าของนางไปด้วย “เขา

หนีไปได้รึ”

“อาจใช่” ไวโอเล็ตต้าตอบ ข้าแทบไม่ได้ยินเสียงนางเพราะดนตรี

ดังมาก เรารออยู่อีกครู่หนึ่งก่อนนางจะหันไปทางซ้ายในท่ีสุด แล้วพยัก

หน้าให้ข้าตามไป

ไวโอเล็ตต้าหยุดอีกครั้ง นางหมุนตัวเป็นวงกลมแล้วกอดอกพลาง

ถอนใจ “ข้าหาเขาไม่เจออีกแล้ว” นางว่า “บางทีเราน่าจะกลับไปทางเก่า

นะ”

ค�าพูดเพิ่งหลุดจากปากนางตอนที่พ่อค้าข้างถนนอีกคนหยุดเราไว้ 

เขาแต่งตัวเหมอืนพ่อค้าคนอืน่ๆ ใบหน้าซ่อนอยู่ใต้หน้ากากดอตโตเร จมกู

ยาวแบบเต็มหน้า ร่างกายห่อหุ้มด้วยชุดยาวสีสันสดใสตัดกัน เมื่อมอง 

อีกครั้ง ข้าก็สังเกตว่าชุดของเขาท�าจากผ้าไหมหรูหราที่ทออย่างประณีต

และย้อมด้วยสีชั้นดี เขาจับมือไวโอเล็ตต้ายกขึ้นไปหาหน้ากากราวกับจะ

จบูมนั แล้วยกมอือกีข้างทาบหวัใจตวัเอง จากนัน้กท็�าท่าชวนเราทัง้คูเ่ข้าไป
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ร่วมวงเล็กๆ รอบแผงของเขา

ข้ารู้ทันทีว่านี่คืออะไร มันคือเกมพนันแบบเคเน็ตตร้า เจ้ามือจะ

วางหนิสสีบิสองก้อนตรงหน้าเรา แล้วให้เราเลอืกสามก้อน จากนัน้เขาจะ

เอาถ้วยครอบหินทั้งหมดแล้วจับมาคละกัน ส่วนมากเล่นกันเป็นกลุ่ม ถ้า

เราเป็นคนเดียวที่เดาถูกว่าหินสามก้อนที่เลือกไว้อยู่ตรงไหน นอกจากจะ

ได้เงนิเดมิพนัคนืแล้ว ยงัจะได้เงนิเดมิพนัของคนอืน่รอบวงและเงนิทัง้หมด

ในกระเป๋าของเจ้ามือด้วย เพียงมองกระเป๋าเงินหนักอ้ึงของเจ้ามือแค่ 

แวบเดียว ก็รู้ว่าเขาคงไม่แพ้มาพักใหญ่แล้ว

เจ้ามอืโค้งให้เราโดยไม่พดูอะไรเลย แล้วท�าท่าให้เราเลอืกหนิสาม

ก้อน เขาท�าแบบเดยีวกนักบัคนอืน่ๆ ทีเ่ข้ามามงุอยูร่อบตวัเรา ข้ามองผูม้า

ร่วมงานฉลองสองคนเลือกหินอย่างกระตือรือร้น อีกด้านของเราคือ 

หนุ่มน้อยมัลเฟ็ตโต้ ผู้มีต�าหนิจากไข้โลหิตเป็นผื่นสีด�าผิดธรรมชาติพาด

ใบหูและแก้ม เบื้องหลังฉากหน้าที่เคร่งขรึมของเขามีกระแสความกลัว

ซ่อนอยู่

อืม… พลังงานของข้าพุ่งเป้าไปที่เขาเหมือนหมาป่าได้กลิ่นเลือด

ไวโอเล็ตต้าโน้มตัวมาใกล้ข้า “เล่นสักตาเถอะ” นางบอก สายตา

จับอยู่ที่หนุ่มมัลเฟ็ตโต ้เช่นกัน “ข้าคิดว่าสัมผัสอะไรบางอย่างได้แล้ว”

ข้าพยักหน้าให้เจ้ามือ จากนั้นก็หย่อนเหรียญทองทาเลนต์สอง

เหรียญใส่มือที่ยื่นออกมารับ เขาโค้งให้ข้าอย่างคล่องแคล่ว “ส�าหรับข้า

กับน้องสาว” ข้าพูดพลางชี้หินสามก้อนที่เราอยากพนัน

เจ้ามือพยักหน้าตอบโดยไม่พูดอะไร จากนั้นก็เริ่มเอาหินมาคละ

กัน

ข้ากับไวโอเล็ตต้ายังคงจดจ่ออยู่กับหนุ่มมัลเฟ็ตโต้ เขามองถ้วย

หมนุด้วยสหีน้ามุง่มัน่ตัง้ใจ ขณะทีเ่รารอเจ้ามอือยูน่ัน้ ผูเ้ล่นคนอืน่ๆ กม็อง

มาทางเขาแล้วหัวเราะ มีการปล่อยมุกตลกเกี่ยวกับมัลเฟ็ตโต้ ออกมา

เรื่อยๆ แต่เด็กหนุ่มผู้นั้นไม่สนใจ

ในที่สุดเจ้ามือก็หยุดหมุนถ้วย เขาเอามันมาวางเรียงกันเป็นแถว 



22   Young Elites ยุวชนเหนือมนุษย์ เล่ม 2 สมาคมกุหลาบ

จากน้ันกก็อดอกแล้วพยกัหน้าให้ผูเ้ล่นทกุคนเดาว่าหนิทีเ่ลอืกไว้อยู่ในถ้วย

ใบไหน

“สี่ เจ็ด และแปด” ผู้เล่นคนแรกตะโกนพลางตบโต๊ะเสียงดัง

“สอง ห้า เก้า” ผู้เล่นอีกคนบอกบ้าง

อีกสองคนก็ตะโกนสิ่งที่คาดเดาไว้

เจ้ามือหันมาหาเรา ข้าเงยหน้าขึ้น “หนึ่ง สอง และสาม” ข้าพูด 

คนอื่นหัวเราะเบาๆ แต่ข้าไม่สนใจ 

เด็กมัลเฟ็ตโต้ ก็ทายต�าแหน่งหินเช่นกัน “หก เจ็ด และสิบสอง” 

เขาตะโกนบอก

เจ้ามือยกถ้วยใบแรก ตามด้วยใบที่สองและสาม ข้าเสียพนันแล้ว 

จึงแกล้งท�าหน้าผิดหวังแต่ใจจดจ่ออยู่ที่เด็กมัลเฟ็ตโต้ หก เจ็ด และสิบ

สอง เมื่อเจ้ามือพลิกเปิดถ้วยใบที่หก ก็ปรากฏว่าเด็กคนนั้นทายถูก

เจ้ามือชี้เด็กคนนั้น เขากู่ร้องดีใจ ผู้เล่นคนอื่นมองด้วยสายตา 

ไม่พอใจ

เจ้ามอืยกถ้วยใบทีเ่จ็ด เดก็หนุม่เดาถกูอกีคร้ัง ผูเ้ล่นคนอืน่เริม่มอง

กันอย่างไม่สบายใจ ถ้าเด็กคนนี้ทายหินก้อนที่สามผิด เราทุกคนก็จะเสีย

พนันให้เจ้ามือ แต่ถ้าทายถูก เขาก็จะได้เงินทั้งหมด

เจ้ามือเปิดถ้วยใบสุดท้าย เด็กคนนั้นทายถูก เขาชนะ

เจ้ามือเหลือบมองขึ้นมาทันที เด็กมัลเฟ็ตโต ้ร้องตะโกนด้วยความ

ดีใจอย่างไม่คาดฝัน ในขณะที่ผู้เล่นคนอื่นถลึงตาใส่เขาด้วยความโกรธ 

ความเกลยีดชงัปะทขุึน้มาในอกเป็นประกายพลงังานวบูวาบทีร่วมกนัเป็น

จุดสีด�า

“เจ้าคิดว่าอย่างไร” ข้าถามไวโอเล็ตต้า “เจ้าสัมผัสอะไรได้บ้าง

เกี่ยวกับพลังงานของเขา”

สายตาของไวโอเล็ตต้าจ้องเขม็งที่เด็กหนุ่มผู้ก�าลังดีใจ “ตามเขา

ไป”

เจ้ามือส่งกระเป๋าเงินให้อย่างไม่เต็มใจพร้อมเงินเดิมพันของพวก
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เราที่เหลือ ขณะที่เด็กคนนั้นเก็บเหรียญ ข้าก็เห็นผู้เล่นคนอื่นๆ กระซิบ

กันเอง พอเขาเดินออกจากแผงพนัน คนอื่นก็ตามไป ใบหน้าของคน 

เหล่านั้นเคร่งเครียด ไหล่เกร็ง

พวกนี้จะท�าร้ายเด็กนั่น “ไปกันเถอะ” ข้ากระซิบบอกไวโอเล็ตต้า 

นางตามมาโดยไม่พูดอะไร

ครูห่นึง่ทีเ่ดก็คนนีด้เูหมอืนดีใจกบัชยัชนะจนไม่ทนัสงัเกตว่าตกอยู่

ในอันตราย กว่าจะรู้ตัวก็เมื่อไปถึงริมจัตุรัสแล้ว เขายังเดินต่อ แต่ก้าว

อย่างหวาดวิตก ข้ารู้สึกว่าความกลัวเล็กน้อยของเขาค่อยๆ กลายเป็น 

กระแสสม�่าเสมอ ความหอมหวานของมันดึงดูดข้า

เด็กคนนี้เผ่นออกจากจัตุรัสเข้าไปในถนนสายแคบข้างทางซึ่ง 

แสงไฟสลัวและแทบไม่มีผู้คนสัญจร ข้ากับไวโอเล็ตต้าเข้าไปหลบใน 

เงามดื แล้วข้ากส็านภาพลวงตาบางเบาปกคลมุตวัเราไว้ไม่ให้ใครเหน็ ข้า

ขมวดคิ้วมองเด็กคนนี้ คนที่มีชื่อเสียงฉาวโฉ่อย่างแมจิอาโน่ไม่น่าท�า 

อะไรเลินเล่อแบบนี้

ในทีส่ดุนกัพนนัคนหนึง่กต็ามทนั แล้วขดัขาเขาล้มก่อนจะได้ยกมอื

ขึ้นด้วยซ�้า

นกัพนันคนทีส่องแกล้งท�าเป็นสะดดุร่างของเดก็หนุม่ แต่จงใจเตะ

ใส่ท้องไปด้วย เด็กคนนั้นร้องลั่น แล้วความกลัวก็เปลี่ยนเป็นความ 

ต่ืนตระหนก ตอนนีข้้าเหน็เส้นใยของมนัห้อยอยูเ่หนอืตวัเขาเป็นเครอืข่าย

สีเข้มระยิบระยับ

นักพนันคนอื่นๆ เข้ามาล้อมเขาไว้ในชั่วพริบตา คนหนึ่งคว้าเสื้อ

แล้วโยนตัวเขาใส่ก�าแพง ศีรษะกระแทกอย่างแรง ตาเหลือกไปทันที เขา

ล้มลงบนพื้นแล้วงอตัวเหมือนลูกบอล

“หนีมาท�าไม” หนึ่งในนั้นพูดกับเด็กมัลเฟ็ตโต ้ “ดูเหมือนเจ้าสนุก

มากที่ได้โกงเงินพวกเราจนหมดเนื้อหมดตัว”

คนอื่นๆ พากันพูดเสริม

“มัลเฟ็ตโต ้จะอยากได้เงินมากขนาดนั้นไปท�าไม”
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“เอาไปจ้างดอตโตเร ให้แก้ต�าหนิให้งั้นรึ”

“เอาไปจ้างโสเภณีเพื่อหาประสบการณ์งั้นสิ”

ข้ามองดูเฉยๆ ตอนแรกที่เข้าสมาคมมีดสั้นและพบเห็นมัลเฟ็ตโต้

โดนท�าร้าย ข้าจะกลับห้องไปร้องไห้ ตอนนี้เห็นบ่อยจนไม่สะทกสะท้าน

แล้ว คอยรบัความกลวัทีเ่กดิขึน้มาหล่อเลีย้งพลงัของตวัเองโดยไม่รูส้กึผดิ

อีกต่อไป ดังนั้นขณะที่พวกนั้นทรมานเด็กหนุ่ม ข้าก็ยืนดูเฉยๆ โดยไม ่

รู้สึกอะไรนอกจากคาดหวัง

เดก็มลัเฟ็ตโต้ ตะเกยีกตะกายลกุขึน้ยนืก่อนคนอืน่จะท�าร้ายเขาอกี 

แล้วรีบวิ่งไปตามถนน พวกนั้นตามไป

“เขาไม่ใช่ชนเหนือมนุษย์” ไวโอเล็ตต้าพึมพ�าเมื่อพวกนั้นไปแล้ว 

นางส่ายหน้า ดูงุนงงอย่างแท้จริง “ข้าขอโทษ พลังที่ข้าสัมผัสได้ต้องเป็น

ของคนอื่นแน่ๆ”

ข้าไม่รูว่้าท�าไมอยากตามกลุม่นี้ไป ถ้าเขาไม่ใช่แมจอิาโน่ ข้ากไ็ม่มี

เหตุผลที่ต้องช่วย บางทีอาจเป็นเพราะความเครียดท่ีสะสมไว้ หรือ

แรงดงึดดูของความด�ามดื หรอืความทรงจ�าเรือ่งทีพ่วกมดีสัน้ไม่ยอมเสีย่ง

ช ่วยมัลเฟ็ตโต้  ที่ ไม ่ ใช ่ชนเหนือมนุษย์ หรือบางทีอาจเป็นเพราะ

ประสบการณ์ของข้าเองทีถ่กูมดัไว้กบัเสาเหลก็ โดนหนิปาใส่ รอคอยเวลา

ถูกเผาต่อหน้าคนทั้งเมือง

ในช่วงเสี้ยวนาทีสั้นๆ นั้น ข้าจินตนาการว่า หากได้เป็นราชินีจะสั่ง

ให้การท�าร้ายมลัเฟ็ตโต้ เป็นอาชญากรรม แค่ออกค�าสัง่ครัง้เดยีวกล็งโทษ

พวกที่ท�าร้ายเด็กคนนี้ได้

ข้ารีบเดินตามพวกนั้นไป “ไปกันเถอะ” ข้าบอกไวโอเล็ตต้า

“อย่า” นางตั้งท่าจะห้าม แม้รู้ว่าไร้ประโยชน์

“ข้าจะท�าตัวดีๆ” ข้ายิ้ม

นางเลกิค้ิวข้างหนึง่ “การท�าตวั ‘ด’ี ของเจ้าไม่เหมอืนของชาวบ้าน

สักหน่อย”

เรารีบเดินไปตามเงามืด ล่องหนอยู่หลังภาพลวงตาที่ข้าสานไว้ 
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เสียงตะโกนดังมาจากข้างหน้า เมื่อเด็กหนุ ่มเลี้ยวมุมถนนเพื่อสลัด 

ผู้ติดตามแต่ก็ไร้ผล พอเราเข้าใกล้ก็ได้ยินเสียงคนอ่ืนตามทันและเสียง

เดก็คนนัน้ร้องลัน่ด้วยความเจบ็ปวด เมือ่เลีย้วไปเลก็น้อยกเ็หน็คนอืน่ล้อม

เขาไว้ทุกด้าน หนึ่งในนั้นต่อยหน้าเด็กหนุ่มจนล้มลงไปอยู่บนพื้น

ข้าลงมือก่อนจะหยุดตัวเองทัน ส่งพลังงานออกไปผลักเส้นใย 

ที่อ�าพรางตัวเราไว้จากสายตาคนอื่น จากนั้นก็เดินตรงเข้าไปในวงล้อม  

ไวโอเล็ตต้ายังอยู่ที่เดิม มองดูเงียบๆ

ตอนแรกพวกนั้นยังไม่สังเกตเห็นข้า กว่าจะเห็นก็เมื่อข้าเดินไปหา

เด็กมัลเฟ็ตโต ้ผู้ตัวสั่นเทาและยืนขวางหน้าเขาไว้ พวกนั้นดูลังเล

“อะไรกันเนี่ย” หัวหน้ากลุ่มพึมพ�า งงไปครู่หนึ่ง สายตากวาดมอง

ภาพลวงตาที่ยังปกคลุมใบหน้าด้านที่มีแผลเป็นของข้า สิ่งท่ีเขาเห็นคือ 

เด็กสาวแสนสวยไร้ต�าหนิ รอยยิ้มของเขากลับคืนมา “นี่คือโสเภณีของ

เจ้าหรือไง ไอม้ัลเฟ็ตโต ้โสโครก” เขายั่วโมโหเด็กหนุ่ม “ท�าไมเจ้าโชคดี

นักเล่า”

ผู้หญิงข้างเขามองข้าอย่างระแวง “นางคือนักพนันในวงนั่น” นาง

บอกคนอื่น “นางอาจช่วยให้เด็กนี่ชนะก็ได้”

“อ้าว! จรงิด้วย” หวัหน้ากลุม่ว่า เขาหนักลบัมาหาข้า “ถ้าอย่างนัน้

เจ้าก็คงได้เงินที่ชนะพนันด้วยสิ เป็นส่วนแบ่งของเจ้าใช่ไหมล่ะ”

อีกสองคนดูไม่ค่อยมั่นใจนัก หนึ่งในนั้นสังเกตเห็นรอยยิ้มของข้า

และจ้องข้าอย่างวิตก จากนั้นก็มองกลับไปตรงที่ไวโอเล็ตต้ารออยู่ “แค่นี้

ก็พอแล้วน่า” เขาท้วงพลางชูกระเป๋าเงิน “เราได้เงินคืนแล้วนี่”

หวัหน้ากลุม่จุป๊าก “เราไม่ปล่อยใครไปง่ายๆ นะ” เขาว่า “ไม่มีใคร

ชอบพวกขี้โกงหรอก”

ข้าไม่ควรใช้พลงัสุม่สีสุ่ม่ห้า แต่ทีน่ีเ่ป็นตรอกเปลีย่ว แล้วข้ากอ็ดใจ

ไม่ไหว ไวโอเล็ตต้าผู้อยู่นอกวงล้อมกระตุกเส้นใยพลังงานของข้าเบาๆ 

เป็นเชิงทักท้วง นางรู้ว่าข้าจะท�าอะไรต่อไป ข้าไม่สนใจนางและปักหลัก

มั่น ค่อยๆ สลายภาพมายาที่ปกคลุมใบหน้า เครื่องหน้าของข้าสั่นแล้ว
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ค่อยๆ เปลี่ยนแปลง ท�าให้ดูเหมือนแผลเป็นเร่ิมโผล่ขึ้นมาเหนือตาซ้าย 

จากน้ันผวิเสยีโฉมตรงทีเ่คยเป็นดวงตากป็รากฏ มนัคอืผวิหยาบผดิรปูจาก

แผลเก่า ขนตาด�าเปลีย่นเป็นสเีงนิซดี ข้าฝึกฝนความแม่นย�าในการใช้ภาพ

มายาว่าจะให้ปรากฏช้าเรว็แค่ไหน ตอนนีก้ส็านเส้นใยพลงังานได้แม่นย�า

ขึ้นแล้ว จึงค่อยๆ เผยตัวตนแท้จริงให้คนในวงนั้นเห็นทีละส่วน

พวกเขาตัวแข็งขณะจ้องมองใบหน้าด้านที่มีแผลเป็นของข้า ข้า

แปลกใจที่รู้สึกสนุกกับปฏิกิริยาของคนเหล่านี้ ดูเหมือนไม่มีใครสังเกต

ด้วยซ�้าว่าเด็กหนุ่มมัลเฟ็ตโต ้ตะเกียกตะกายออกจากวงล้อมและแนบตัว

ติดก�าแพงที่อยู่ใกล้สุดแล้ว

หวัหน้ากลุม่ขมวดคิว้มองข้า ก่อนจะชกัมดีออกมาเล่มหนึง่ “ปีศาจ” 

เขาพูด น�้าเสียงบ่งบอกว่าไม่มั่นใจนัก

“อาจใช่” ข้าตอบด้วยเสียงเย็นชา มันคือเสียงที่ข้ายังไม่ชินนัก

ชายคนนั้นก�าลังจะจู่โจมเมื่อสายตาสะดุดกับบางอย่างบนพื้น เขา

ก้มลงมองแผ่นหินปูพื้น แล้วก็เห็นโบสีแดงสดเส้นเล็กๆ เลื้อยมาตามร่อง 

มันดูเหมือนสัตว์น้อยหลงทาง วนเวียนกลับไปกลับมา หน้าผากของชาย

ผู้นั้นย่น เขาก้มลงไปมองภาพลวงตาเล็กๆ ของข้า

จากน้ันเส้นสแีดงกแ็ตกตวัเป็นสบิกว่าเส้น ทกุเส้นพุง่ไปต่างทศิ ทิง้

รอยเลือดเป็นทางตามหลัง ทุกคนผละหนี

“บ้าอะไรวะนั่น...” เขาเริ่มพูด

ข้าสานเส้นใยเหล่านั้นไปบนพื้นอย่างดุเดือด แล้วให้มันไต่ขึ้นไป

ตามก�าแพง สิบเส้นกลายเป็นร้อยเป็นพันเส้น จนกระท่ังกลายเป็นผืน-

เส้นใยเลือดปกคลุมถนนทั้งสายเอาไว้ ข้าปิดกั้นแสงไฟท่ีส่องลงมาจาก

โคม แล้วสร้างภาพลวงตาของเมฆฝนสีม่วงเหนือศีรษะ

ฉากหน้าที่สงบเยือกเย็นของชายผู้นั้นเริ่มหายไป เผยให้เห็นความ

ตื่นตระหนก เพื่อนๆ ของเขาถอยหนีจากข้าอย่างรวดเร็วเมื่อเส้นสีเลือด

ปกคลมุถนน ความกลวัอบอวลในอก ความรูส้กึนีส่้งกระแสพลงัและความ

หิวโหยให้แล่นพล่านในตัวข้า ภาพลวงตาของข้าท�าให้พวกเขากลัว แล้ว
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ความกลัวของพวกเขาก็ท�าให้ข้าแข็งแกร่งขึ้น

หยุด ข้ารู้สึกว่าไวโอเล็ตต้าพยายามรั้งพลังงานของข้าไว้อีกครั้ง 

บางทข้ีาควรหยดุ อย่างไรเสยีพวกนีก้ห็มดความกระหายอยากได้เงนิเพิม่

แล้ว แต่ข้ากลบัเมนินางแล้วลงมอืต่อ เกมนีส้นกุด ีข้าเคยละอายใจทีรู่ส้กึ

แบบนี้ แต่ตอนนี้ข้าคิดว่าท�าไมจะเกลียดไม่ได้ ท�าไมจะสนุกกับมันไม่ได้

ชายผู้นั้นยกมีดขึ้นอีกครั้ง ข้ายังคงสานภาพลวงตาต่อไป เจ้ามอง

ไม่เห็นมีด เสียงกระซิบของข้าหลอกหลอนเขา มันอยู่ไหนนะ เมื่อครู่ก่อน

ยังอยู่ในมือเลย แต่คงเอาไปทิ้งไว้ตรงไหนสักแห่งแน่ๆ แม้ข้าเห็นอาวุธ 

เขากลับก้มลงมองมือตัวเองด้วยสีหน้าโกรธและตกใจ มีดล่องหนหายไป

แล้วในสายตาเขา

ในที่สุดคนกลุ่มนี้ก็ยอมจ�านนให้ความกลัว หลายคนหนี ขณะท่ี 

บางคนตวัแขง็เกาะกลุม่กนัอยูต่ดิก�าแพง หวัหน้ากลุม่หนัหลงัแล้วพยายาม

วิ่งหนี ข้าแยกเขี้ยว จากนั้นก็ดึงเส้นสีเลือดนับพันเส้นมาขวางทางเขาไว้ 

กระตุกให้มันรัดแน่นที่สุด ท�าให้เขารู้สึกว่าเส้นที่คมเหมือนใบมีดเหล่านี้

บาดผิวหนังจนแสบร้อน ดวงตาของหัวหน้ากลุ่มถลนอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนล้ม

ลงบนพื้นพลางกรีดร้องลั่น ข้าดึงเส้นใยคมกริบรอบตัวเขาให้แน่นขึ้น

เหมอืนแมงมุมกกัเหยือ่ไว้ในใยทีล่ะเอยีดดจุเส้นไหม เจ้ารูส้กึเหมอืนเส้นใย

บาดผิวใช่ไหมล่ะ

“อาเดลีน่า!” น้องสาวข้าตะโกนบอกอย่างร้อนใจ “คนอื่น”

ข้าได้ยินค�าเตือนของนางทันเวลาพอดี เห็นคนอ่ืนอีกสองคน

รวบรวมความกล้าได้มากพอจะจู่โจมข้า ผู้หญิงคนที่พูดก่อนหน้านี้กับ

ผูช้ายอกีคน ข้าแผลงฤทธิส่์งภาพลวงตาไปปกคลมุตวัพวกนัน้ไว้ด้วย สอง

คนนั้นล้มลง คิดว่าตัวเองโดนถลกหนัง ความหวาดกลัวท�าให้พวกเขา 

ตัวงอหงิก

ข้าตั้งสมาธิอย่างแรงกล้าจนมือสั่น ชายผู้นั้นตะกายไปทางปลาย

ถนน ข้าปล่อยให้เขาคลาน โลกจากมุมมองของเขาในตอนนี้เป็นอย่างไร

นะ ข้ายังสานภาพลวงตาใส่เขา พลางจินตนาการสิ่งที่เขาเห็นและรู้สึก 
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เขาเริ่มสะอื้น ต้องใช้พลังงานทั้งหมดในการเคลื่อนไหวแต่ละครั้ง

ดจีงัที่ได้เป็นผูม้อี�านาจ ได้เหน็คนอืน่ยอมสยบตามความปรารถนา 

ข้าจินตนาการว่าราชาและราชินีคงรู้สึกแบบนี้ แค่พูดไม่กี่ค�าก็จุดชนวน

สงครามหรือกดประชาชนทั้งหมดให้กลายเป็นทาสได้ นี่คงเป็นสิ่งท่ีข้า

จนิตนาการไว้ตอนยงัเดก็สนิะ ขณะคกุเข่าอยูบ่นบนัไดบ้านหลงัเก่า แกล้ง

ท�าเป็นสวมมงกุฎหนักอึ้งบนศีรษะและมองออกไปยังทะเลผู้คนที่คุกเข่า

ศิโรราบ

“อาเดลีน่า อย่า” ไวโอเล็ตต้ากระซิบ ตอนนี้นางมายืนอยู่ข้างข้า

แล้ว แต่ข้าจดจ่อกับสิ่งที่ท�าจนแทบไม่รู้สึกตัว “เจ้าสอนบทเรียนให้พวก

เขาเพียงพอแล้ว ปล่อยไปเถอะ”

ข้าก�าหมัดแน่นขึ้นแล้วลงมือต่อ “เจ้าหยุดข้าได้นี่” ข้าตอบพร้อม

รอยยิ้มเกร็ง “ถ้าเจ้าอยากท�าจริงๆ”

ไวโอเล็ตต้าไม่เถียง บางทีลึกๆ แล้วนางอาจอยากให้ข้าท�าแบบนี้ 

นางอยากเห็นข้าปกป้องตัวเองได้ ดังนั้นแทนที่จะบังคับให้ข้าหยุด นาง

กลับเอามือมาจับแขนข้าไว้ เพื่อย�้าเตือนข้าถึงค�าสัญญาระหว่างเรา

“เด็กมัลเฟ็ตโต ้นั่นหนีไปแล้ว” นางพูด เสียงอ่อนโยนมาก “เก็บ

ความโกรธของเจ้าไว้ท�าเรื่องใหญ่กว่านี้ดีกว่า”

บางอย่างในเสยีงของนางดงัทะลคุวามโกรธเข้ามาได้ ทนัใดนัน้ข้า

ก็รู้สึกเหนื่อยจากการใช้พลังมากเกินไปในคราวเดียว ข้าปลดปล่อยชาย

ผู้นั้นจากภาพลวงตา เขาล้มทรุดลงบนพื้นปูแผ่นหิน พลางกุมหน้าอกไว้

ราวกับยังรู้สึกถึงเส้นใยที่บาดผิว ใบหน้าเปื้อนน�้าตาและน�้าลายเปรอะไป

หมด ข้าถอยหลังไปหนึ่งก้าว รู้สึกอ่อนเพลีย

“เจ้าพูดถูก” ข้าพึมพ�าบอกไวโอเล็ตต้า

นางเพียงแต่ถอนใจโล่งอกแล้วพยุงข้าไว้

ข้าก้มลงไปหาหัวหน้ากลุ่มผู้ตัวสั่นเทา เพื่อให้เขาเห็นใบหน้าท่ีมี

รอยแผลเป็นของข้าได้ถนัด เขาไม่กล้าเงยหน้าขึ้นมามองด้วยซ�้า “ข้าจะ

คอยจับตาดูเจ้า” ข้าพูด ไม่ส�าคัญว่าพูดจริงหรือไม่ ในภาวะเช่นนี้ข้ารู้ว่า
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เขาจะไม่กล้าทดสอบมนัแน่ๆ เขาได้แต่พยกัหน้าอย่างเรว็และสัน่ จากนัน้

ก็ตะกายลุกขึ้นยืนแล้ววิ่งหนีไป

คนอื่นก็ท�าแบบเดียวกัน เสียงฝีเท้าดังก้องไปตามถนนจนเลี้ยว 

หัวมุม จากนั้นก็ถูกกลืนหายไปกับเสียงผู้คนในงานเทศกาล เมื่อพวกนั้น

ไปแล้ว ข้าก็ถอนใจ ความกล้าหาญถูกใช้หมดสิ้น ข้าหันไปหาไวโอเล็ตต้า 

นางดซูดีเซยีวจนน่ากลวั มอืนางจบัมอืข้าไว้แน่นมากจนนิว้ของเราเปลีย่น

เป็นสีขาว เรายืนอยู่ด้วยกันบนถนนที่ตอนนี้เงียบเชียบ ข้าส่ายหน้า

เดก็มลัเฟ็ตโต้ ทีเ่ราช่วยไว้ไม่ใช่แมจอิาโน่ เขาไม่ใช่ชนเหนอืมนษุย์ 

หรอืต่อให้ใช่กห็นีไปแล้ว ข้าถอนใจ จากนัน้กค็กุเข่าลงแล้วยนัตวัไว้กบัพืน้ 

เหตุการณ์ทั้งหมดท�าให้รู้สึกขมขื่น ท�าไมเจ้าไม่ฆ่าเขา เสียงกระซิบในหัว

ถามอย่างหงุดหงิด

ข้าไม่รู้ว่าเราอยู่กันตรงนี้นานแค่ไหน ก่อนจะสะดุ้งเพราะเสียงพูด

แผ่วเบาอู้อี้จากเหนือศีรษะ

“ท�าดีไปก็ไม่เห็นได้อะไรขึ้นมาเลยเนอะ” เสียงนั้นว่า

เสียงน้ีคุ้นหูอย่างประหลาด ข้ามองขึ้นไปยังอาคารชั้นบนรอบตัว

เรา แต่ยากจะแยกแยะอะไรได้ในความมืดเช่นนี้ ข้าก้าวถอยออกไปอยู่

กลางถนน เสียงงานฉลองยังดังแว่วมาไกลๆ

ไวโอเล็ตต้ากระตุกมือข้า สายตาของนางจับอยู่บนระเบียงฝั่งตรง

ข้าม “เขา” นางกระซิบ เมื่อข้ามองไปก็เห็นร่างสวมหน้ากากยืนพิงขอบ

หินอ่อนของระเบียงแห่งนั้นอยู่ ก�าลังมองเราเงียบๆ เขาคือเจ้ามือผู้ชวน

เราเล่นพนันนั่นเอง

น้องสาวเอนตัวเข้าหาข้า “เขาคือชนเหนือมนุษย์ เขา คือคนท่ีข้า

สัมผัสพลังงานได้”



ความย้อนแย้งของชีวิตก็คือ

ผู้สวมหน้ากากมักพูดความจริงมากกว่าผู้ไม่สวม

- งานเลี้ยงสวมหน้ากาก, โดย ซัลวาโตเร ลัชโชนา



อาเดลีน่า อามูเตรู

เขาไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองเมื่อเห็นเรามองตอบ

เขายังคงยืนพิงผนังแล้วปลดพิณลูตที่สะพายหลังมาดีดสาย 

สองสามเส้นด้วยท่าทเีคร่งขรึมราวกบัก�าลงัปรบัเสยีง จากนัน้กถ็อดหน้ากาก 

ดอตโตเร ออกพร้อมกับร้องค�ารามอย่างร�าคาญ เปียยาวสีเข้มหลายสิบ

เส้นทิ้งตัวลงมารอบบ่า ชุดยาวหลวมและปลดกระดุมลงมาถึงกลางอก 

เขาสวมก�าไลทองอันหนาเรียงเป็นตับที่แขนทั้งสองข้าง ดูวาววับตัดกับ 

ผิวสีทองแดง ข้ายังเห็นหน้าเขาไม่ชัด แต่ถึงอยู่ห่างกันขนาดนี้ก็เห็นตา 

สีน�้าผึ้งเข้มที่ดูสว่างเรืองในความมืด

“ข้าเฝ้ามองพวกเจ้าสองคนเดนิมาท่ามกลางผูค้น” เขาพดูต่อพร้อม

รอยยิ้มเจ้าเล่ห์ สายตามองไวโอเล็ตต้า “เป็นไปไม่ได้ท่ีจะมองข้ามคน 

แบบเจ้า ร่องรอยของหัวใจที่แตกสลายด้วยน�้ามือเจ้าทั้งยาวและปวดร้าว

ยิง่ ถงึอย่างนัน้ข้ากม็ัน่ใจว่ายงัมคีนอกีมากมายทีย่นิดสียบแทบเท้าเจ้า ขอ

แค่ได้มีโอกาสชนะใจเจ้า”

ไวโอเล็ตต้าขมวดคิ้ว “ต้องการบอกอะไรกันแน่”

“เจ้าสวย”

ไวโอเล็ตต้าหน้าแดงก�่า ข้าก้าวเข้าไปใกล้ระเบียงแห่งนั้นมากขึ้น 
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“เจ้าเป็นใคร” ข้าตะโกนถามเขา

เสียงโน้ตกลายเป็นท่วงท�านองเมื่อเขาเริ่มบรรเลงเพลง มันท�าให้

ข้าเสียสมาธิ แม้ดูเหมือนไม่เอาจริง เขากลับเล่นดนตรีอย่างมีฝีมือ ฝีมือ

สะกดจิต มีสถานที่แห่งหนึ่งหลังบ้านเก่าของเราที่ข้ากับไวโอเล็ตต้าเคย

ไปซ่อนในโพรงไม้ เมื่อลมพัดผ่านใบไม้ก็เหมือนเสียงหัวเราะดังแว่วมา 

เราจะจนิตนาการว่าเป็นเสยีงหวัเราะของเทพเจ้าทีก่�าลงัสนกุสนานกบัยาม

บ่ายฤดูใบไม้ผลิที่อากาศเย็นสบาย ดนตรีของบุคคลลึกลับผู้นี้ท�าให้ข้า

นึกถึงเสียงนั้น นิ้วของเขาดีดสายพิณลูตอย่างคล่องแคล่ว บทเพลงนี้มี

ท่วงท�านองที่เป็นธรรมชาติ ไม่ต่างจากอาทิตย์อัสดง

ไวโอเล็ตต้าเหลือบมองข้า ข้ารู้ทันทีว่านี่คือบทเพลงด้นสดท่ีเขา

แต่งขึ้นมาในตอนนั้นเอง

เขาล่อเจ้าให้ตกหน้าผาลงทะเลได้ด้วยดนตรีจากพิณลูตของเขา

“ส่วนเจ้า ” เด็กหนุ่มพูดระหว่างโน้ต ความสนใจย้ายจากไวโอ

เล็ตต้ามาที่ข้า “เจ้าท�าได้อย่างไร”

ข้ากะพริบตามองเขา ยังตกอยู่ในภวังค์ “ท�าอะไร” ข้าถามกลับ

เขาหยุดไปนานพอจะเหลือบมองข้าด้วยสายตาหงุดหงิด “โอ๊ย! 

เทพเจ้าช่วย อย่ามาท�าไขสือเลยน่า” เสียงของเขายังคงเรียบเรื่อยขณะ

เล่นพิณลูตไปด้วย “เห็นได้ชัดว่าเจ้าเป็นชนเหนือมนุษย์ แล้วเจ้าท�าได้

อย่างไรเล่า ทั้งเส้นใยเลือดและมีดนั่น”

ไวโอเลต็ต้าพยกัหน้าให้ทหีนึง่ก่อนข้าจะพดูต่อ “ข้ากบัน้องตามหา

ใครคนหนึ่งมาหลายเดือนแล้ว” ข้าบอก

“งั้นรึ ไม่ยักรู้ว่าแผงพนันของข้าได้รับความนิยมขนาดนี้” 

“เราก�าลังตามหายุวชนเหนือมนุษย์ชื่อแมจิอาโน่”

เขาหยดุพดูแล้วเล่นโน้ตชดุหนึง่อย่างรวดเรว็ นิว้เหมอืนลอยพลิว้ไป

ตามสายพณิลตูจนกลายเป็นภาพพร่ามวั แต่เสยีงกลบัคมชดัสมบรูณ์แบบ 

เขาเล่นอยู่ครู่หนึ่งแต่เหมือนนานมาก มีเรื่องราวในโน้ตเหล่านี้ขณะที่เขา

ร้อยเรียงออกมาเป็นท่วงท�านอง มันสื่อถึงบางอย่างที่ร่าเริง โหยหา อาจ
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น่าขันด้วยซ�้า เหมือนเป็นมุกตลกลับ ข้าอยากให้เขาตอบค�าถาม แต่ใน

ขณะเดียวกันก็ไม่อยากให้เขาหยุดเล่น

ในที่สุดเขาก็หยุดแล้วมองข้า “ใครคือแมจิอาโน่”

ไวโอเลต็ต้าท�าเสยีงฮดึฮดั ส่วนข้าอดไม่ได้ทีจ่ะกอดอกแล้วสดูจมกู

อย่างไม่อยากเชื่อ “เจ้าต้องเคยได้ยินเรื่องของแมจิอาโน่แน่ๆ” น้องสาว

ของข้าพูด

เขาหันหน้าไปด้านข้างแล้วยิ้มหวานให้ไวโอเล็ตต้า “ถ้าเจ้ามาที่นี่

เพื่อถามหาคนในจินตนาการละก็ ที่รักจ๋า เจ้าก็เสียเวลาเปล่าแล้วละ  

แมจอิาโน่ทีข้่าเคยได้ยนิเป็นแค่ค�าขูข่องแม่ๆ ให้ลกูยอมพดูความจรงิเท่านัน้

แหละ” เขาโบกมือข้างหนึ่งในอากาศ “เจ้าก็รู้นี่ ถ้าไม่เลิกโกหกละก็  

แมจิอาโน่จะมาขโมยลิ้นของเจ้า ถ้าไม่บูชาเทพเจ้าอย่างเหมาะสมในวัน 

เซเปียน แมจิอาโน่จะกินสัตว์เลี้ยงของเจ้า ”

ข้าอ้าปากจะพูดบางอย่าง แต่เขาพูดต่อเหมือนก�าลังสนทนากับ 

ตัวเอง “แค่นั้นก็น่าจะเป็นบทพิสูจน์ที่เพียงพอแล้ว” เขาพูดพลางยักไหล่ 

“กินสัตว์เลี้ยงน่าขยะแขยงจะตาย ขโมยลิ้นก็ไร้มารยาทสิ้นดี ใครจะท�า

แบบนั้นได้ลง”

ความไม่มั่นใจสายเล็กๆ คืบคลานเข้ามาในอกข้า ถ้าเขาพูดความ

จริงล่ะ ที่แน่ๆ คือเขาดูไม่เหมือนเด็กหนุ่มจากเรื่องเล่าทั้งหลายเลย “เจ้า

คุมแผงพนันอย่างไรถึงชนะบ่อยนัก”

“อ๋อ! เรื่องนั้น ” เด็กหนุ่มบรรเลงเพลงต่อไปอีกครู่หนึ่ง จากนั้นก็

หยุดกะทันหัน โน้มตัวลงมาหาเรา แล้วยกมือท้ังสองข้างขึ้น เขาย้ิมอีก

ครั้ง เผยฟันวาววับ “เวทมนตร์หรือแมจิกไงล่ะ ”

ข้ายิ้มตอบ “เจ้าหมายถึงลูกเล่นของแมจิอาโน่น่ะรึ”

“นัน่เป็นทีม่าของค�านีร้”ึ เขาถามอย่างอารมณ์ดก่ีอนกลบัไปยนืพงิ

ผนังอีก “ก็ไม่รู้สินะ” นิ้วของเขาเจอสายพิณลูตแล้วเล่นต่อ ข้าดูออกว่า

เขาเริม่หมดความสนใจในตวัเรา “ไม่มอีะไรมากไปกว่าความว่องไวของมอื

หรอกที่รัก กลของแสง ภาพลวงตาเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจ แล้วก็ความ
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ร่วมมือของผู้ช่วย เขาคงซ่อนตัวอยู่ตรงไหนสักแห่ง เด็กโง่เอ๋ย คงกลัวจน

สติแตกไปแล้วละ ข้าเตือนไว้แล้วว่าอย่าหนี” เขาชะงัก “นั่นคือสาเหตุที่

ข้ามาพูดกับเจ้าในตอนนี้ ข้าอยากขอบใจพวกเจ้าทั้งคู่ที่ช่วยเขาไว้ ตอนนี้

ข้าจะปล่อยให้พวกเจ้าได้เพลิดเพลินกับค�่าคืนนี้ต่อไป ขอให้โชคดีในการ

ตามหายุวชนเหนือมนุษย์ของพวกเจ้านะ”

เด็ก มัลเฟ็ตโต้คนนั้นร่วมมือกับเขามาตลอด ข้าสูดหายใจลึก  

บางอย่างเกีย่วกบัวธิกีารพดูค�าว่า ยวุชนเหนอืมนษุย์ ของเขากระตุน้ความ

ทรงจ�าในอดีต เสียงของเขาคุ้นหูจริงๆ ข้ารู้ว่าเคยได้ยินมาก่อน แต่ที่ไหน

นะ ข้าขมวดคิ้ว พยายามค้นความทรงจ�า ที่ไหน ที่ไหน…

แล้วข้าก็นึกได้

เพื่อนนักโทษของข้านั่นเอง ตอนที่หน่วยพิทักษ์นครจับข้าไปขังไว้

ในคุกใต้ดิน มีนักโทษเพี้ยนๆ อีกคนในห้องขังติดกัน เสียงที่เหมือนร้อง

เพลงปนหัวเราะคิกคักนี้เป็นของคนที่ข้าเคยคิดว่าเสียสติหลังจากโดนขัง

มานานเกินไป

นี่เจ้า พวกเขาบอกว่าเจ้าคือยุวชนเหนือมนุษย์ เป็นความจริงหรือ

เปล่า

เขาคงเหน็ว่าข้านกึอะไรได้ จงึหยดุเล่นพณิลตูอกีครัง้ “เจ้าท�าหน้า

พิลึกมาก” เขาพูด “เนื้อแกะเสียบไม้ย่างท�าพิษเอาใช่ไหม ข้าก็เคยโดน

ครั้งหนึ่ง”

“เราเคยอยู่คุกเดียวกัน”

เขาชะงักเมื่อได้ยินค�าพูดนี้ ตัวแข็งไปเลย “ว่าไงนะ”

“เราเคยอยู่คุกเดียวกัน ที่เมืองดาเลีย เมื่อหลายเดือนก่อน เจ้า

ต้องจ�าได้แน่ ข้าจ�าเสยีงเจ้าได้” ข้าสดูหายใจลกึพลางทบทวนความทรงจ�า 

“ข้าจะโดนเผาในวันนั้น”

เมื่อข้าหรี่ตามองเขาในความมืด ก็เห็นเขาหยุดยิ้มไปแล้ว เขาหัน

มาจ้องข้าเขม็ง

“เจ้าคอือาเดลน่ีา อามเูตร”ู เขาพมึพ�ากบัตวัเอง สายตากวาดมอง
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ใบหน้าข้าด้วยความสนใจที่ถูกจุดขึ้นมาอีกครั้ง “ใช่จริงๆ ใช่เจ้าจริงๆ ข้า

น่าจะสัมผัสได้แท้ๆ”

ข้าพยกัหน้า ครู่หนึง่ทีน่กึสงสยัว่าอาจบอกเขามากเกนิไป เขารูห้รอื

เปล่าว่าหน่วยพิทักษ์นครต้องการตัวเรา จะเกิดอะไรขึ้นหากเขาตัดสินใจ

ส่งมอบเราให้ทหารเมอร์รูตัส

เขามองข้าอยู่นานเหมือนหลายชั่วโมง “วันนั้นเจ้าช่วยชีวิตข้าไว้” 

เขาพูดต่อ

ข้าขมวดคิ้วด้วยความงุนงง “อย่างไรกัน”

เขายิ้มอีกครั้ง แต่คราวนี้แตกต่างจากยิ้มหวานที่มอบให้ไวโอ-

เล็ตต้า ไม่ ข้าไม่เคยเห็นรอยยิ้มแบบนี้มาก่อน เหมือนแมวและท�าให ้

หางตาหยี ครู่หนึ่งที่มันท�าให้เขาดูดุและเถื่อน ปลายเขี้ยววาววับ มัน 

เปลี่ยนใบหน้าของเขาไปทั้งหมด กลายเป็นคนที่ดูคุกคามและมีเสน่ห์ไป

พร้อมกนั ตอนนีค้วามสนใจทัง้หมดของเขาทุม่เทอยูท่ีข้่า ราวกบัไม่มอีะไร

อื่นในโลกใบนี้อีกแล้ว เขาดูเหมือนลืมไวโอเล็ตต้าไปสนิทใจ ข้าไม่รู้ว่า 

เกิดอะไรขึ้น แต่รู้สึกว่าแก้มเริ่มแดง

เขาจ้องข้าโดยไม่กะพรบิตาพลางฮมัเพลงคลอเสยีงพณิลตูไปด้วย 

จากนัน้กม็องไปทางอืน่แล้วพดูอกีครัง้ “ถ้าเจ้าก�าลงัตามหาแมจอิาโน่ ควร

ไปเสี่ยงโชคที่โรงอาบน�้าร้างทางใต้ของเมอร์รูตัสนะ มันคืออาคารที่เคย

ได้ชือ่ว่าโรงอาบน�้าน้อยแห่งเบเธสดา้ ไปทีน่ัน่พรุ่งนี้เช้าตอนแสงแรกแตะ

ขอบฟ้า ข้าได้ยินว่าเขาชอบเจรจาในสถานที่เป็นส่วนตัว” เขาชูนิ้วขึ้นมา

หนึง่น้ิว “แต่ขอเตอืนไว้เลยนะ เขาไม่รบัค�าสัง่จากใครทัง้นัน้ หากเจ้าอยาก

คุยกับเขา ก็จะต้องมีเหตุผลที่ดี”

ก่อนข้าหรือไวโอเล็ตต้าจะได้พูดอะไรตอบโต้ เขาก็ดันตัวจากผนัง

ของระเบียงแห่งนั้น หันหลังแล้วหายเข้าไปในตัวอาคาร
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หมอกยามเช้าตรู่

นี่คือความทรงจ�าของเด็กน้อยเท้าเปล่าผู้หมอบอยู่หน้าประตูบ้าน

ทรุดโทรมของครอบครัว ก�าลังเล่นกับกิ่งไม้ในแอ่งโคลน เขาเงยหน้าขึ้น

มองชายชราผูเ้ดนิมาตามถนนดนิของหมูบ้่าน ม้าแก่ทีผ่อมเหลอืแต่กระดกู

ลากเกวียนเล่มหนึ่งตามหลัง เด็กคนนั้นหยุดเล่น เขาตะโกนเรียกแม่  

จากนั้นก็ยืนขึ้นเมื่อเกวียนเข้ามาใกล้

ชายคนนั้นหยุดตรงหน้าเขา สองคนจ้องมองกัน มีบางอย่าง 

เกีย่วกบัดวงตาของเดก็คนนีท้ีอ่ยูบ่นใบหน้าผอมบาง ข้างหนึง่อบอุน่เหมอืน

น�้าผึ้ง อีกข้างเขียวกระจ่างเหมือนมรกต แต่ยังมีอะไรมากกว่านั้นอีก  

ขณะที่ชายผู้นั้นจ้องมองต่อไป ก็อดคิดไม่ได้ว่าท�าไมเด็กเล็กขนาดนี้ถึงมี

สีหน้าเจนโลกนัก

เขาเข้าไปในบ้านหลงัเลก็เพือ่เจรจากบัแม่เดก็ ต้องคะยัน้คะยออยู่

นาน นางไม่ยอมให้เขาเข้าบ้านจนกระทั่งเขาบอกว่ามีข้อเสนอบางอย่าง

ซึ่งอาจท�าให้นางได้เงิน

“แถวนี้ไม่ค่อยมลีกูค้าทีอ่ยากซือ้ของเลก็ๆ น้อยๆ หรอืยาน�า้หรอก” 

แม่เด็กบอกชายผู้นั้นพลางบิดมือไปมาในห้องเล็กมืดที่นางอยู่ร่วมกับลูก
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อีกหกคน ชายผู้นั้นนั่งเก้าอี้ตามค�าเชิญ สายตาของแม่มองไปตรงนั้นที

ตรงนี้ทีไม่หยุดนิ่ง “ไข้โลหิตท�าร้ายเราอย่างหนัก มันพรากสามีของข้า

และลกูชายคนโตไปเมือ่ปีก่อน ทัง้ยงัฝากต�าหนไิว้กบัลกูอกีสองคนของข้า

ด้วย อย่างที่ท่านก็เห็นแล้ว” นางชี้ไปยังเด็กน้อยผู้มองอยู่เงียบๆ ด้วย

ดวงตาสีเหมือนอัญมณีกับพี่ชายของเขา “หมู่บ้านนี้ยากจนมาตลอด แต่

ตอนนี้ใกล้ล่มสลายเต็มทีแล้ว” 

เด็กน้อยสังเกตว่าดวงตาของชายผู้นั้นมองมาทางเขาอีก ครั้งแล้ว

ครั้งเล่า “แล้วเจ้าอยู่ได้ไหมเมื่อไม่มีสามี” ชายผู้นั้นถาม

แม่ส่ายหน้า “ข้าพยายามท�างานในไร่นา ขายสมบัติของเราไป 

บางส่วน แป้งขนมปังน่าจะเพียงพอไปอีกสองสามสัปดาห์ แต่ก็โดนมอด

กินไปเยอะ”

ชายผู้นั้นรับฟังโดยไม่พูดอะไร เขาไม่สนใจพ่ีชายผู้มีต�าหนิของ 

เด็กน้อย เมื่อแม่พูดจบ เขาก็เอนหลังพิงพนักเก้าอี้แล้วพยักหน้า “ข้า

ท�างานส่งของระหว่างเมอืงท่าเอสเทน็เซยีกบักมัปาเญยี ข้ามอีะไรจะถาม

เจ้าสักหน่อยเกี่ยวกับลูกชายคนเล็กสุดของเจ้า คนที่มีตาสองสีน่ะ”

“ท่านอยากรู้อะไร”

“ข้าจะจ่ายเงนิให้เจ้าห้าเหรียญทองทาเลนต์แลกกบัตวัเขา เขาเป็น

เด็กหน้าตาดี จะต้องได้ราคาสูงในเมืองท่าใหญ่ๆ แน่”

เมือ่แม่เงยีบอึง้ไป ชายผูน้ัน้กพ็ดูต่อ “มสี�านกัมากมายในเอสเทน็-

เซยีทีม่อีญัมณแีละสมบตัมิากกว่าทีเ่จ้าเคยคดิฝัน สถานทีเ่หล่านัน้คอืโลก

แห่งความงดงามตระการตาและความสุข พวกเขาต้องการเลือดใหม่อยู่

เสมอ” เมื่อพูดจบก็พยักหน้าให้เด็กน้อย

“ท่านหมายความว่าจะพาเขาไปขายซ่อง”

ชายผู้นั้นก้มลงมองเด็กน้อยอีกหน “ไม่ใช่ เขาดูดีเกินไปส�าหรับ

ซ่อง” เขาโน้มตัวเข้าไปใกล้สตรีผู้นั้นมากขึ้นแล้วพูดเบาลง “ลูกผู้มีต�าหนิ

ของเจ้าจะประสบชะตากรรมยากล�าบากถ้าอยูท่ีน่ี ่ข้าได้ยนิเรือ่งเล่าเกีย่ว

กับหมู่บ้านอื่นที่ไล่เด็กไปอยู่ป่า เพราะกลัวว่าจะน�าโรคและโชคร้ายมาให้
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ทกุคน ข้าเคยเห็นพวกเขาเผาทารก ทัง้เป็นตามถนน มนัจะเกดิขึน้ทีน่ีด้่วย”

“ไม่หรอก” หญิงผูน้ัน้ตอบเสยีงแขง็ “ชาวบ้านแถวนีย้ากจนแต่เป็น

คนดี”

“สภาพจนตรอกดึงความชั่วร้ายในตัวมนุษย์ทุกคนออกมา” ชาย 

ผู้นั้นพูดพลางยักไหล่

สองคนเถียงกันจนฟ้าเริ่มมืด แม่ยังคงปฏิเสธข้อเสนอ

เด็กน้อยรับฟังเงียบๆ พลางครุ่นคิด

เมือ่ตกกลางคนืในทีส่ดุ เขากล็กุขึน้แล้วจบัมอืแม่ไว้โดยไม่พดูอะไร 

จากนั้นเขาก็บอกว่าจะไปกับชายผู้นั้น แม่ตบเขา บอกว่าท�าแบบนั้นไม่ได้ 

แต่เขาไม่ยอมแพ้

“ทุกคนจะอดตาย” เขาพูดเสียงอ่อนโยน

“เจ้ายงัเดก็เกนิกว่าจะเข้าใจว่าก�าลงัเสยีสละอะไรบ้าง” แม่ของเขา

เอ็ด

เขาเหลือบมองพี่น้องที่เหลือ “ไม่เป็นไรหรอกแม่จ๋า”

แม่มองลูกชายผู้งดงาม ชื่นชมดวงตาของเขา และเอามือลูบผม 

สดี�าของเขา นิว้ของนางเขีย่เส้นผมสแีซปไฟร์สดใสเล่น นางดงึเขามาใกล้

แล้วร้องไห้ กอดเขาไว้เนิ่นนาน เขากอดตอบ รู้สึกภูมิใจที่ได้ช่วยแม่ทั้งที่

ไม่รู้ความหมายแท้จริงของมัน

“สิบสองทาเลนต์” นางบอกชายผู้นั้น

“แปด” เขาต่อรอง

“สิบ ข้าจะไม่ยอมสละลูกชายเพื่อเงินน้อยกว่านั้น” 

ชายผู้นั้นเงียบไปพักหนึ่ง “สิบ” เขาตกลง

แม่เจรจากับชายผู้นั้นเบาๆ อยู่สองสามค�า จากนั้นก็ปล่อยมือ

ลูกชาย

“เจ้าชื่ออะไร เด็กน้อย” ชายผู้นั้นถามขณะช่วยพยุงเขาขึ้นเกวียน

ง่อนแง่น

“ราฟาเอล ลอเรนต์ เบสเซ็ตต์” เสียงของเด็กเคร่งขรึม ดวงตายัง
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คงจับจ้องบ้าน เขาเริ่มรู้สึกกลัวขึ้นมาแล้ว แม่จะไปเยี่ยมเขาบ้างไหมนะ 

นี่แปลว่าเขาจะไม่ได้เจอครอบครัวอีกเลยใช่ไหม

“อืม...ราฟาเอล” ชายผู้นั้นว่าพลางใช้แส้ตีบั้นท้ายม้า เขาเอา

ขนมปังก้อนหนึ่งกับชีสให้เด็กชายเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจ “เจ้าเคยไป

เมืองหลวงเคเน็ตตร้าหรือไม่”

สองสปัดาห์ต่อมา ชายผูน้ัน้กข็ายเดก็ชายให้ส�านกัฟอร์จนูาต้าแห่ง

เอสเท็นเซียในราคาสามพันเหรียญทองทาเลนต์

เปลือกตาของราฟาเอลกระพือ จากนั้นเขาก็ลืมตามาเจอแสง 

อ่อนจางยามรุ่งสางที่ส่องเข้ามาทางหน้าต่าง หิมะก�าลังตกอยู่ข้างนอก

เขาขยับตัว แม้แต่เตาผิงที่มีเปลวไฟวูบวาบและผ้าขนสัตว์ที่ซ้อน

ทบักนัอยูบ่นเตยีงกย็งัไม่เพยีงพอไล่อากาศหนาวเยน็จบัใจ ราฟาเอลขนลกุ

เพราะความหนาว เขาดงึผ้าขนสตัว์ขึน้ไปถงึคางอกีครัง้แล้วพยายามหลบั

ต่อ แต่สองสปัดาห์บนเรือทีแ่ล่นฝ่าพายจุากเคเนต็ตร้าขึน้เหนอืมาเบลเดน

ก�าลังส่งผล ร่างกายของราฟาเอลปวดเมื่อยจากการเดินทาง ปราสาท 

ฤดูร้อนของราชินีเบลเดนทั้งหนาวและชื้น ไม่เหมือนห้องโถงหินอ่อน 

เปล่งประกายและสวนอุ่นไอแดดในเอสเท็นเซีย เขาไม่คุ้นกับฤดูร้อนท่ี

หนาวเย็นแบบนี้ พวกมีดสั้นคนอื่นๆ คงประสบปัญหาในการนอนเช่นกัน

หลังจากผ่านไปพักหนึ่งเขาก็ถอนใจ ดึงผ้าขนสัตว์ออกไปแล้วลุก

จากเตียง แสงส่องร่างเห็นหน้าท้องที่แบนราบ กล้ามเนื้อกระชับ และ 

ล�าคอระหง เขาเดินด้วยฝีเท้าเงียบกริบไปปลายเตียงตรงที่พาดเสื้อยาว

ไว้ เขาเคยสวมเสื้อตัวนี้มาแล้วเพราะเป็นของขวัญจากสตรีชนชั้นสูงชาว

เคเนต็ตร้าเมือ่หลายปีก่อน ดชัเชสส์แห่งกมัปาเญยีหลงใหลราฟาเอลมาก

จนทุ่มเทเงินทองมากมายเพื่อสนับสนุนพวกมีดสั้น ยิ่งลูกค้ามีอ�านาจมาก

เท่าไรก็ยิ่งพยายามทุ่มเทซื้อความรักของเขามากเท่านั้น

เขานกึสงสยัว่าดชัเชสส์สบายดหีรอืไม่ หลงัจากพวกมดีสัน้หนอีอก

จากเคเน็ตตร้า ก็ได้ส่งพิราบไปแจ้งข่าวบรรดาผู้สนับสนุน ดัชเชสส์คือ 
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คนหนึ่งที่ไม่ติดต่อกลับ

ราฟาเอลสวมเสื้อยาวตัวนั้นที่ปกปิดร่างกายจากศีรษะจรดปลาย

เท้า เนื้อผ้าหนาหนักและหรูหรา ชายเสื้อกองอยู่แทบเท้า ดูระยิบระยับ

เมือ่ต้องแสง เขาเอานิว้สางผมด�ายาว จากนัน้กร็วบเป็นมวยงามสง่าเหนอื

ศีรษะ เส้นผมสีแซปไฟร์วูบวาบในแสงอาทิตย์ยามเช้าอันหนาวเย็น มือ

ของเขาลูบไล้แขนเสื้อเย็นๆ 

ราฟาเอลนึกย้อนไปถึงคืนที่เอ็นโซ่มาหาในห้องนอน ตอนที่เขา

เตือนเจ้าชายเรื่องอาเดลีน่าเป็นครั้งแรก นิ้วของเขาหยุดไปครู่หนึ่ง แข็ง

ค้างด้วยความเศร้า

ไม่มปีระโยชน์ทีจ่ะหลงอยูก่บัอดตี ราฟาเอลเหลยีวมองเตาผงิ จาก

นั้นก็ออกจากห้องด้วยฝีเท้าแผ่วเบา เสื้อยาวลากตามหลังเป็นผืนผ้า

ก�ามะหยี่หนาหนัก

ระเบยีงทางเดนิมกีลิน่อบั นีค่อืกลิน่หนิเก่าชืน้อายหุลายร้อยปีและ

ขี้เถ้าจากคบไฟโบราณ ทางเดินสว่างขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งเปิดออกไปยัง

สวนฤดรู้อนของปราสาท ดอกไม้มหีมิะเกาะเป็นชัน้บางๆ ซึง่น่าจะละลาย

ก่อนบ่าย เมื่อมองจากตรงนี้ราฟาเอลก็เห็นพื้นท่ีต�่าของปราสาทและ

ชายฝั่งหินของเบลเดนที่อยู่ไกลออกไป ลมแรงเย็นยะเยือกท�าให้แก้มชา 

แถมยังพัดเส้นผมมาพาดหน้าอีกต่างหาก

สายตาของเขาย้ายไปยังลานหลักด้านในประตูหน้าของปราสาท

ปกติสถานที่นั้นคงเงียบในช่วงเวลานี้ แต่วันนีม้ัลเฟ็ตโต ้ที่หนีจาก

เอสเทน็เซยีกระจายกนัอยูท่ัว่ไปหมด เกาะกลุม่คดุคูร้อบกองไฟเลก็ๆ โดย

มีผ้าห่มเก่าพันตัว ต้องมมีัลเฟ็ตโต ้มาถึงตอนกลางดึกอีกหนึ่งล�าเรือแน่ๆ 

ราฟาเอลมองดูกลุ่มคนเหล่านั้นเคลื่อนไหวขยับตัว จากนั้นเขาก็หันหลัง

กลับเข้าไปในปราสาทเพื่อลงไปข้างล่าง

มลัเฟ็ตโต้ หลายคนจ�าราฟาเอลได้เมือ่เขาเดนิเข้าไปในลานแห่งนัน้ 

ใบหน้าของพวกเขาแช่มชืน่ขึน้มาทนัท ี“หวัหน้าพวกมดีสัน้!” คนหนึง่อทุาน

มัลเฟ็ตโต ้คนอื่นๆ รีบตรงเข้ามาหา กระตือรือร้นอยากสัมผัสมือ
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และแขนของราฟาเอล หวังจะให้เขาช่วยปลอบประโลมจิตใจแม้เพียง 

ชัว่ครู ่มนักลายเป็นพธิกีรรมประจ�าวนัไปแล้ว ราฟาเอลยนืนิง่อยูท่่ามกลาง

คนเหล่านั้น มีคนมาขอความช่วยเหลือมากมายเหลือเกิน

สายตาของราฟาเอลหยดุอยูท่ีเ่ดก็หนุม่หวัล้านผูส้งูกว่าเขาเลก็น้อย 

ผมของเด็กหนุ่มร่วงไปหมดเพราะพิษไข้โลหิตเมื่อนานมาแล้ว เมื่อวาน 

ราฟาเอลก็เห็นเด็กหนุ่มมารออยู่ที่นี่ ราฟาเอลกวักมือเรียกเด็กหนุ่มผู้นี้ 

ให้ก้าวมาข้างหน้า ดวงตาของเด็กคนนั้นเบิกกว้างด้วยความประหลาดใจ 

จากนั้นก็รีบเข้าไปหาราฟาเอล

“อรุณสวัสดิ์” เด็กหนุ่มพูด

ราฟาเอลมองเด็กหนุ่มอย่างตั้งใจ “อรุณสวัสดิ์” เขาตอบ

เดก็หนุม่พดูเบาลง ตอนนีเ้ขาดกูงัวลเมือ่ได้โอกาสพดูกบัราฟาเอล

ก่อนคนอื่น “ท่านช่วยไปพบน้องสาวข้าได้ไหม” เด็กหนุ่มถาม

“ได้สิ” ราฟาเอลตอบโดยไม่ลังเล

เด็กหนุ่มหน้าบานเมื่อได้ยินค�าตอบ เขาก็เหมือนคนอ่ืนท่ีไม่อาจ 

ละสายตาจากใบหน้าของราฟาเอล เด็กหนุ่มแตะแขนนายบ�าเรอหนุ่ม 

แล้วบอกว่า “ทางนี้”

ราฟาเอลเดินตามเด็กหนุ่มไปท่ามกลางกลุ่มมัลเฟ็ตโต้ ต�าหนิ 

หยาบสเีข้มปกคลมุปลายแขนของคนหนึง่ อกีคนมแีผลเป็นทีห่แูละผมสดี�า

ก็แซมด้วยสีเงิน บางคนมีตาต่างสี ราฟาเอลจดจ�าต�าหนิท่ีเห็นไว้ในใจ 

เสียงกระซิบดังระงมทุกหนทุกแห่งที่เขาเคลื่อนผ่าน

พวกเขาเจอน้องสาวของเด็กหนุ่มแล้ว นางนั่งคุดคู้อยู่ท่ีมุมลาน 

ซ่อนหน้าไว้หลงัผ้าคลมุ เมือ่นางเหน็ราฟาเอลเดนิมาหา กย็ิง่ขดตวัเลก็ลง

ไปอีก แล้วหลุบตา

เดก็หนุม่ก้มลงมาหาราฟาเอลขณะทีท่ัง้สองเดนิเข้าไปใกล้นาง “ผู้

พทิกัษ์นครจบัตวันางไปในคนืทีพ่วกเขาพงัหน้าต่างร้านค้าในเอสเทน็เซยี” 

เขาพึมพ�า จากนั้นก็โน้มตัวไปกระซิบบางอย่างท่ีหูราฟาเอล ขณะท่ี 

ราฟาเอลรับฟังก็พิจารณาเด็กสาวผู้นี้ไปด้วย สังเกตเห็นรอยข่วนตรงนั้น 
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รอยฟกช�้าตรงนี้ รอยสีด�าอมม่วงตามขา

เมือ่เดก็หนุ่มพดูจบ ราฟาเอลกพ็ยกัหน้าอย่างเข้าใจ เขาซกุชายเสือ้

ยาวไวใ้ตข้าแล้วคกุเข่าลงข้างนาง คลืน่พลงัของนางซัดใสเ่ขา เขานิ่วหนา้ 

ความเศร้าและความกลัวหนักหน่วงท่วมท้น ถ้าอาเดลีน่าอยู่ที่นี่ นาง 

คงจะใช้มัน เขาระวังไม่แตะตัวเด็กสาว ตัวเขาเองเคยโดนลูกค้าสองสาม

คนท�าแบบนี้ในห้องนอน จนได้แผลฟกช�้าและตัวสั่นเทิ้ม สิ่งสุดท้ายที่เขา

ต้องการคือให้มือของใครสักคนมาสัมผัสผิว

ราฟาเอลนั่งเงียบอยู่นาน เด็กสาวมองเขาเงียบๆ จับจ้องใบหน้า

ของเขา ความตึงเครียดที่ไหล่ของนางไม่ยอมหายไป ตอนแรกราฟาเอล

สัมผัสได้ถึงคลื่นความชิงชังรังเกียจเมื่อนางเห็นเขา แต่เขาไม่หลบตา

เดก็สาวเป็นฝ่ายพดูก่อน “หวัหน้าผูพ้ทิกัษ์นครจะกดพวกเราทกุคน

เป็นทาส นั่นคือสิ่งที่เราได้ยินมา”

“ใช่”

“พวกเขาบอกว่าหน่วยพทิกัษ์นครตัง้ค่ายทาสรอบเอสเทน็เซยีแล้ว”

“เป็นความจริง”

นางดูประหลาดใจที่เขาไม่พยายามพูดปลอบใจใดๆ เลย “พวกนั้น

บอกว่าหลังจากใช้งานเราจนพอใจแล้ว ก็จะฆ่าทิ้งทั้งหมด”

ราฟาเอลเงยีบ เขารูว่้าไม่จ�าเป็นต้องพดูอะไรกต็อบค�าถามของนาง

ได้

“พวกมีดสั้นจะหยุดมันหรือไม่”

“พวกมีดสั้นจะท�าลายมัน” ราฟาเอลตอบ ค�าพูดนี้ฟังพิลึกเมื่อเอ่ย

ด้วยน�า้เสยีงอ่อนโยนของเขา เหมอืนโลหะเฉอืนผ้าไหม “ข้าจะจดัการเรือ่ง

นี้ด้วยตัวเอง” 

ดวงตาของเดก็สาวกวาดมองใบหน้าของเขาอกีครัง้ พจิารณาความ

งามละเอียดอ่อนของเขา ราฟาเอลยื่นมือให้นางแล้วรอคอยอย่างอดทน 

หลงัจากผ่านไปครูห่นึง่นางกย็ืน่มอืออกมาบ้าง นางแตะมอืเขาอย่างลงัเล

แล้วสูดหายใจเฮือก เมื่อสัมผัสกัน ราฟาเอลก็กระตุกเส้นหัวใจของนาง
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เบาๆ รบัรูค้วามรู้สกึปวดใจของนาง ปลอบประโลมและช่วยให้ผ่อนคลาย

อย่างเต็มที่ มอบความอบอุ่นเข้าไปแทนที่ความเศร้าของนาง ข้ารู ้น�้าตา

เอ่อคลอตาเด็กสาว นางจับมือเขาไว้เนิ่นนาน จนในที่สุดก็ชักมือออก 

แล้วกลับไปอยู่ในท่าคุดคู้ก้มหน้าอีกครั้ง

“ขอบคุณท่าน” พีช่ายของนางกระซบิ คนอืน่เข้ามาอออยูด้่านหลงั

ราฟาเอล จ้องมองด้วยความทึ่ง “นี่เป็นครั้งแรกที่นางยอมพูดหลังออก

จากเอสเท็นเซีย” 

“ราฟาเอล!”

เสียงลูเซ็นต์ดังทะลุกลางปล้อง ราฟาเอลหันไปเห็นผู้บัญชาลม 

เดินฝ่าคนเข้ามา เกลียวผมสีทองแดงเด้งขึ้นลงในอากาศ นางดูสมเป็น

สาวเบลเดนทกุกระเบยีดนิว้เมือ่อยู่ในดนิแดนบ้านเกดิ ผ้าขนสตัว์หนาโผล่

ออกมารอบล�าคอและข้อมอื ลกูปัดทีร้่อยเป็นสายกระทบกนัเบาๆ อยูต่าม

เส้นผม นางหยุดตรงหน้าเขา

“ข้าไม่อยากขัดจังหวะการเยียวยาประจ�าวันของท่านหรอกนะ” 

นางพูดพลางท�ามือให้เขาตามนางไป “แต่พระนางมาถึงกลางดึกเมื่อคืน

และให้พวกเราเข้าเฝ้า”

ราฟาเอลพยักหน้าบอกลามัลเฟ็ตโต้ ในลานแห่งนั้น ก่อนจะเร่ง

ฝีเท้าตามลเูซน็ต์ไป นางดหูงดุหงดิซึง่อาจเป็นเพราะต้องตามหาเขา แถม

นางยงัถแูขนตวัเองไปมาไม่หยดุหย่อนด้วย “ฤดรู้อนของเคเนต็ตร้าท�าให้

ข้าอ่อนแอ” นางบ่นระหว่างทาง “อากาศหนาวท�าให้ข้าปวดกระดูกไป

หมด” เมื่อราฟาเอลไม่ตอบ นางก็พาลใส่เขา “ท่านมีเวลาว่างมากนัก 

หรอืไง” นางถาม “การท�าตาปรอยมองผูอ้พยพมลัเฟ็ตโต้ ทกุวนัไม่ช่วยให้

เราตอบโต้หน่วยพิทักษ์นครได้หรอกนะ”

ราฟาเอลไม่สนใจจะมองนางด้วยซ�้า “หนุ่มหัวล้านเป็นชนเหนือ

มนุษย์” เขาตอบ

ลูเซ็นต์ท�าเสียงเหมือนไม่อยากเชื่อ “จริงรึ”

“ข้าสังเกตได้เมื่อวาน” เขาพูดต่อ “มีพลังงานบางเบามาก แต่ก็มี
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อยู่แน่ๆ ข้าจะเรียกเขามาพบในภายหลัง”

ลูเซ็นต์ถลึงตามองเขา เขาเห็นสายตาไม่เชื่อของนาง ตามด้วย

ความหงุดหงิดที่เขาท�าให้นางประหลาดใจได้ ในที่สุดนางก็ยักไหล่ “ฮึ! 

ท่านมเีหตผุลทีด่เีสมอเมือ่มอบความเมตตาให้คนอืน่ใช่ไหมล่ะ” นางพมึพ�า 

“ช่างเถอะ ไมเคิลบอกว่าพวกเขาอยูบ่นเนนิเขาโน้น” ฝีเท้าของนางเรว็ขึน้

ราฟาเอลไม่ได้พูดเสริมว่าหัวใจของเขายังคงหนักอ้ึงเช่นท่ีเป็นทุก

ครั้งหลังพบเจอเหล่ามัลเฟ็ตโต ้เขาอยากอยู่กับพวกนั้นนานกว่านี้ อยาก

ช่วยมากกว่านี้ พูดไปก็เท่านั้น “ราชินีของเจ้าจะยกโทษให้ข้า” เขาบอก

ลูเซ็นต์ท�าเสียงฮึดฮัดแล้วกอดอก แต่เบื้องหลังท่าทางเหมือนไม่

ใส่ใจนี ้ราฟาเอลสมัผสัได้ว่าเส้นใยพลงังานของนางบดิอย่างเจบ็ปวด ปม

แห่งความปรารถนาและโหยหาที่ตึงแน่นมานานหลายปีร�่าร้องอยากกลับ

ไปอยูร่่วมกบัเจ้าหญงิชาวเบลเดน ลเูซน็ต์โดนเนรเทศจากเบลเดนมานาน

แค่ไหนแล้วนะ นางพรากจากเมฟมานานเพียงใด ราฟาเอลรู้สึกเห็นใจ

นาง เขาแตะแขนนางครัง้หนึง่ เส้นใยพลงังานรอบตวันางระยบิระยบั แล้ว

เขาก็คว้ามันไว้ ดึงพลังของนางเพื่อปลอบประโลม นางเหลือบมองเขา

พร้อมกับเลิกคิ้วข้างหนึ่ง

“เจ้าจะได้เจอนาง” ราฟาเอลพดู “ข้าสญัญา ข้าขอโทษทีท่�าให้เจ้า

ต้องรอ”

ลูเซ็นต์ผ่อนคลายเล็กน้อยเพราะสัมผัสของเขา “ข้ารู้”

ทั้งสองมาถึงประตูหินสูงที่เปิดออกไปยังทุ่งหญ้ากว้างใหญ่หลัง

ปราสาท ทหารกระจายกันฝึกซ้อมอยู่ทั่วไปหมด ลูเซ็นต์น�าทางราฟาเอล

เดนิอ้อมตวีงกว้างหลบทหารทีจั่บคูป่ระลองกนัอยู ่จนในทีส่ดุกท็ิง้ปราสาท

ไว้ด้านหลังและบุกเข้าไปในพงหญ้าสูง พวกเขาไต่ขึ้นเนินเขาเล็กๆ แห่ง

หนึ่ง ราฟาเอลตัวสั่นในสายลม พลางกะพริบตามองฝ่าหิมะท่ีก�าลังตก

และดึงเสื้อคลุมให้กระชับรอบไหล่

ในที่สุดเมื่อขึ้นไปถึงยอดเนินก็เห็นพวกมีดสั้นอีกสองคน ไมเคิล

เจ้าของฉายาสถาปนกิเปลีย่นจากเสือ้ผ้าแบบเคเนต็ตร้าเป็นผ้าขนสตัว์หนา
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แบบเบลเดนทีซ่่อนล�าคอจนมดิ เขาพดูเบาๆ กบัเดก็สาวผูอ้ยูข้่างกาย นาง

คอืเจม็ม่าหรอืโจรดาวผูย้งัคงดือ้ดงึสวมชดุกระโปรงเคเนต็ตร้าแบบทีช่อบ 

แมม้ีเสือ้คลมุแบบเบลเดนทบัไวอ้กีชัน้ก็ยงัตัวสั่นด้วยความหนาว ทัง้คูเ่งย

หน้าขึ้นจากบทสนทนาเพื่อทักทายลูเซ็นต์และราฟาเอล

สายตาของเจม็ม่าอ้อยอิง่นานกว่าเพือ่น ราฟาเอลรูว่้านางยงัคงรอ

ข่าวเกี่ยวกับบิดาและหวังว่าราฟาเอลจะน�าข่าวมาบอก แต่ราฟาเอลแค่

ส่ายหน้าให้นาง บารอนซัลวาโตเรเป็นอดีตผู้สนับสนุนพวกมีดสั้นอีกคนที่

ไม่ตอบพิราบสื่อสาร ใบหน้าของเจ็มม่าสลดขณะมองไปทางอื่น

ราฟาเอลหันไปสนใจคนอื่นในลานแห่งนั้น ชนชั้นสูงหยิบมือหนึ่ง

ยืนอยู่ในวงล้อมทหารที่เรียงรายรอบขอบลาน ถ้าดูจากแขนเสื้อสีน�้าเงิน

เข้มก็น่าจะเป็นเจ้าชาย นอกจากนั้นยังมีเสือขาวตัวโตที่ขนมีแถบสีทอง

ด้วย หางของมนัสะบดัไปมาในพงหญ้าอย่างเกยีจคร้าน ตาหรีป่รอืเหมอืน

จะหลับ ความสนใจของทุกคนจับอยู่ที่สองคนผู้ประลองกันกลางลาน คน

หนึ่งคือเจ้าชายผู ้มีผมสีทองสว่างสดใสและรอยขมวดมุ่นบนใบหน้า 

พระองค์แทงดาบมาข้างหน้า

คู่ประลองของเจ้าชายคือหญิงสาวผู้หนึ่ง ยังเป็นเด็กสาวด้วยซ�้า 

นางสวมเสื้อคลุมที่ขลิบชายด้วยขนสัตว์ มีแถบสีทองเด็ดเดี่ยวประดับอยู่

บนแก้มข้างหนึ่ง ผมเป็นสีครึ่งด�าครึ่งทองถักเป็นเปียสูงซับซ้อนจนดู

เหมอืนขนบนหลงัหมาป่าดรุ้ายทีก่�าลงัลกุชนั นางหลบดาบได้อย่างง่ายดาย 

ยิ้มให้เจ้าชายทีหนึ่ง แล้วเหวี่ยงดาบของตัวเองมาปะทะ ตัวดาบสะท้อน

แสงวาววับ

ไมเคิลก้าวเข้ามาใกล้ราฟาเอล “ตอนนีพ้ระนางเป็นราชนิแีล้ว” เขา

พูดเบาๆ “พระมารดาสวรรคตเมื่อหลายสัปดาห์ก่อน ข้าเผลอเรียก

พระนางว่าเจ้าหญิง...อย่าท�าผิดแบบเดียวกันล่ะ”

ราฟาเอลพยักหน้า “ขอบใจที่เตือน” สมเด็จพระราชินีเมฟแห่ง 

เบลเดน เขาขมวดคิว้ขณะมองพระนางประลอง มพีลงังานอยูร่อบตวัเมฟ 

เป็นเส้นใยพิเศษที่ต้องเป็นของชนเหนือมนุษย์อย่างแน่นอน ไม่เคยมีใคร
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บอกเขาว่าเจ้าหญิงเบลเดนเป็นชนเหนือมนุษย์ แต่สัญญาณทุกอย่าง

ชัดเจน เส้นใยระยิบระยับเป็นผืนรอบตัวพระนาง เมฟรู้ตัวหรือไม ่ท�าไม

เก็บเรื่องแบบนี้ไว้เป็นความลับ

จากนั้นความสนใจของราฟาเอลก็เปลี่ยนไปหาเจ้าชายองค์หนึ่งท่ี

ชมการประลองอยู่ เจ้าชายองค์เล็กสุด เขาขมวดคิ้วหนักกว่าเดิม มี

พลงังานบางอย่างเกีย่วกบัเจ้าชายองค์นีด้้วย แต่แตกต่างจากพลงังานของ

ชนเหนือมนุษย์ที่เป็นเส้นใยมีชีวิตและอยู่ในโลกของคนเป็น เขากะพริบ

ตาอย่างสับสน เมื่อพยายามสัมผัสพลังประหลาดนี้ พลังงานของเขาเอง

กลับหดหนีทันที ราวกับปะทะบางอย่างที่เย็นเฉียบเหมือนน�้าแข็ง

เสียงดาบดึงเขากลับมาชมการประลอง เมฟเหวี่ยงดาบใส่เชษฐา

องค์โตครั้งแล้วครั้งเล่า พระนางรุกไล่เขาไปจนถึงขอบวงล้อมซึ่งมีทหาร

ยืนเฝ้าระวังอยู่ แล้วทันใดนั้นเจ้าชายก็เริ่มโต้กลับอย่างดุดัน บีบให้

พระนางกลับไปอยู่กลางวง ราฟาเอลตั้งใจมอง แม้เจ้าชายสูงกว่าเมฟถึง

หนึ่งฟุตได้ พระนางก็ไม่กลัวเกรงเลยสักนิด แต่กลับตะโกนท้าทายขณะ

โถมตัวดันดาบสู้ หัวเราะอีกครั้งแล้วหมุนตัว พระนางพยายามเล่นงาน 

เจ้าชายตอนที่ไม่ทนัระวงัตวั แต่เจ้าชายเหน็เข้าเสยีก่อน ทนัใดนัน้พระองค์

ก็ย่อตัวลงเพื่อเล่นงานขาของเมฟ ราชินีเห็นข้อผิดพลาดของตัวเองช้า 

เกินไปจึงล้ม

เจ้าชายยืนค�้าไว้ ดาบจ่ออก ส่ายหน้าพลางพูดว่า “ดีขึ้น แต่ยังบุก

เร็วเกินไป ก่อนจะรู้ด้วยซ�้าว่าข้าจะเล่นงานตรงไหนต่อ” เจ้าชายชี้แขน 

ตัวเองแล้วท�าท่าแกว่งช้าๆ “เห็นนี่ไหม นี่คือสิ่งที่เจ้าไม่เห็น มองหามุม 

ให้ได้ก่อนเลือกลงมือ” 

“นางเห็นนะ ออกัสติน” เจ้าชายองค์หนึ่งพูดแทรกขึ้นมาแล้วขยิบ

ตาให้เมฟ “นางแค่ตอบโต้ไม่เร็วพอ”

“ถ้าเป็นเจ้า ข้าคงหลบทันแน่” เมฟตะโกนโต้ พลางชี้ดาบไปทาง

เชษฐาองค์รอง เจ้าชายองค์อื่นๆ หัวเราะเบาๆ กับค�าตอบของพระนาง 

“เจ้าคงได้เดินกะเผลกกลับบ้านก่อนฟ้ามืดแน่ๆ” พระนางเก็บดาบเข้าฝัก 
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เดินไปถูหลังหูเจ้าเสือแล้วพยักหน้าให้ออกัสติน “ข้าสัญญาว่าคราวหน้า

จะท�าให้ดีกว่านี้ ไว้ตอนบ่ายค่อยมาฝึกกันใหม่”

ราฟาเอลมองดขูณะเจ้าชายยิม้และโค้งให้เมฟ “ได้เสมอ” พระองค์

ตอบ

จากนั้นเมื่อเห็นท่าทางของเชษฐาองค์อื่นๆ พระนางก็หันมาทาง

พวกมีดสัน้ ไมเคลิกบัเจ็มม่าคกุเข่าลงทนัท ีดวงตาของพระนางมองลเูซน็ต์

ก่อนใคร สหีน้าแสดงออกว่าจ�าได้วบูหนึง่ แล้วอารมณ์ดผ่ีอนคลายกเ็ปลีย่น

เป็นเคร่งเครียดจริงจังขึ้นมาทันควัน พระนางไม่ตรัสอะไร แต่รอขณะ 

ลูเซ็นต์คุกเข่าโค้งค�านับ เกลียวผมตกลงมาตรงหน้า เมฟมองนางต่อไป

อีกครู่หนึ่ง จากนั้นสายตาคมกล้าก็พุ่งใส่ราฟาเอล เขาหลุบขนตาลงแล้ว

ท�าตามลูเซ็นต์

“ฝ่าบาท” เขาพูด

พระนางเอามือข้างหนึ่งแตะด้ามดาบไว้ แก้มยังคงแดงจากการ

ออกแรง “มองข้าสิ” พระนางสั่ง เมื่อเขาท�าตามก็ทรงพูดต่อ “เจ้าคือ 

ราฟาเอล ลอเรนต์ เบสเซ็ตต์ใช่ไหม เจ้าเป็นผู้ส่งสารใช่ไหม”

“ใช่แล้ว ฝ่าบาท” 

เมฟมองเขาอยู่ครู่หนึ่ง ดูเหมือนพิจารณาดวงตาสีเขียวเหมือนฤดู

ร้อนข้างซ้ายแล้วย้ายมายังดวงตาสีทองเหมือนน�้าผึ้งข้างขวา ฟันของ

พระนางวาววับเมื่อยิ้มกว้าง “เจ้างดงามเหมือนท่ีเขาลือกัน ชื่อไพเราะ

เหมาะกับใบหน้าสวย”

ราฟาเอลปล่อยให้ตัวเองหน้าแดง เอียงคอนิดๆ ในท่าคุ้นเคยท่ี 

ท�ากับลูกค้าเสมอ “ท่านให้เกียรติข้ามากไปแล้วฝ่าบาท ข้าดีใจที่ชื่อเสียง

เดินทางมาไกลถึงเบลเดน”

เมฟมองเขาอย่างใช้ความคิด “เจ้าเป็นที่ปรึกษาซึ่งเจ้าชายเอ็นโซ่

ไว้ใจมากที่สุด เขาพูดถึงเจ้าดีมาก ตอนนี้ข้าเห็นแล้วว่าเจ้าขึ้นมาเป็น

หัวหน้าสมาคมมีดสั้นแทนเขา ขอแสดงความยินดี”

หวัใจของราฟาเอลเต้นเร็วขึน้ขณะพยายามเมนิความรูส้กึใจหายที่
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เกิดขึ้นทุกครั้งยามได้ยินชื่อเอ็นโซ่ “มันไม่ใช่เรื่องที่ข้ายินดี” เขาตอบ

สายตาของเมฟอ่อนลงไปครูห่นึง่ บางทอีาจนกึถงึการสวรรคตของ

พระมารดา ดเูหมอืนมอีย่างอืน่เกีย่วกบัการตายของเอน็โซ่ทีท่�าให้พระนาง

สนใจ ราฟาเอลสัมผัสได้ถึงอารมณ์ที่ผ่านมาแค่วูบเดียวในหัวใจ แต่

พระนางกลบัไม่พดูถงึมนั ท�าให้เขานกึสงสยั “จริงแท้” พระนางพดูในทีส่ดุ

ออกัสตินกระซิบบางอย่างที่หูเมฟ ราชินีสาวโน้มตัวไปหา แม้

สายตายังคงจับจ้องราฟาเอล เขาก็รู ้สึกได้จากการเปลี่ยนแปลงของ

พลังงานว่าพระนางอยาก มองลูเซ็นต์มากกว่า “การสิ้นพระชนม์ของ 

เจ้าชายเอ็นโซ่ไม่ส่งผลดีต่อข้าเลย เพราะข้าหวังว่าเขาจะเปิดการค้า 

ระหว่างเคเน็ตตร้ากับเบลเดนขึ้นมาใหม่ มันไม่ส่งผลดีต่อเจ้าเช่นกัน  

ผู้ส่งสาร เพราะท�าให้สมาคมมีดสั้นไร้ผู ้น�า แต่ราชาเองก็สวรรคต  

จูเลียตต้าขึ้นมาปกครองแทน แถมยังมีมัลเฟ็ตโต้ ผู้ลี้ภัยเดินทางมาถึง

ประเทศของข้าไม่เว้นวัน”

“พระองค์ทรงเมตตารับพวกเราไว้ ฝ่าบาท”

“ไร้สาระน่า” เมฟโบกมอือย่างไม่ใส่ใจให้ทกุคนยนืขึน้ได้ หลงัจาก

นั้นพระนางก็ผิวปากเรียกม้า เสือขาวลุกขึ้นจากตรงท่ีหมอบอยู่แล้วเดิน

ช้าๆ มาอยูข้่างกายพระนาง “เทพเจ้าทรงบนัดาลให้เกดิไข้โลหตินะ ราฟา-

เอล” พระนางตรัสขณะทุกคนปีนขึ้นอาน “ดังนั้นเทพเจ้าจึงทรงสร้างผู้มี

ต�าหนิและชนเหนือมนุษย์ด้วย การฆ่าบุตรแห่งเทพเจ้าถือเป็นการดูหมิ่น

พระองค์” เมฟแตะส้นเท้าที่สีข้างม้าทรง จากนั้นก็เริ่มเดินน�าพวกมันขึ้น

เนนิเขาทีส่งูขึน้ไปอกี “แต่ข้าไม่ได้ต้อนรับพวกเจ้าเพราะความเมตตา ตอน

นี้สมาคมมีดสั้นอ่อนแอ หัวหน้าตาย และข้าได้ยินข่าวลือว่ามีสมาชิกคน

หนึ่งหักหลังไปเข้ากับหน่วยพิทักษ์นครด้วย ผู้อุปถัมภ์ก็เลิกราหนีไป หรือ

ไม่ก็โดนจับไปฆ่าหมดแล้ว”

“ยกเว้นพระองค์” ราฟาเอลพูด “ฝ่าบาท”

“ยกเว้นข้า” พระนางเห็นด้วย “ข้ายังสนใจเคเน็ตตร้าอยู่”

ราฟาเอลขี่ม้าต่อไปเงียบๆ ขณะราชินีสาวน�าทางเลาะริมผาสูง 
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คลืน่สาดซดัหินต�า่ลงไปด้านล่าง “พระองค์ให้เราเข้าเฝ้าทีน่ีเ่พือ่อะไร” เขา

ถาม

“ข้าอยากให้เจ้าดบูางอย่าง” เมฟน�าทางต่อไปอกีครูห่นึง่ จนกระทัง่

มาถงึบรเิวณทีแ่ผ่นดนิโค้งวกเข้ามาจนกลายเป็นทีก่�าบงัจากกระแสลมแรง 

เมื่อถึงตรงนี้พวกเขาก็ขี่ม้าเข้าไปใกล้ขอบมากจนราฟาเอลเห็นทั่วทั้งอ่าว

ภาพด้านล่างน่าตื่นตาตื่นใจ ลูเซ็นต์ผู้อยู่ด้านหลังสูดหายใจเฮือก

เรอืรบเบลเดนหลายร้อยล�ากระจายกนัอยูร่มิหาดของอ่าว กะลาสี

ขึน้ลงเรอืให้วุน่ขณะขนหบีต่างๆ ขึน้เรือ เรือเรยีงรายไกลออกไปตามแนว

หน้าผาจนหายลับสุดสายตา

ราฟาเอลหันมาหาเมฟ “พระองค์วางแผนจะบุกเคเน็ตตร้างั้นรึ”

“ถ้าเจ้าชายรัชทายาทผู้เป็นมัลเฟ็ตโต้ ไม่ได้ครองบัลลังก์ ข้าก็จะ

ครองเสยีเอง” เมฟชะงกัแล้วพจิารณาใบหน้าของราฟาเอลเพือ่ดปูฏกิริยิา

ของเขา “แต่ข้าต้องการความช่วยเหลือจากเจ้า”

ราฟาเอลนั่งเงียบบนหลังม้า ครั้งล่าสุดที่พวกเบลเดนท�าสงคราม 

กับเคเน็ตตร้าผ่านมาเกินหนึ่งร้อยปีแล้ว ถ้าเอ็นโซ่ได้มาเห็นเรื่องนี้จะคิด

อย่างไร เขาจะยอมส่งมอบมงกุฎให้ราชินีต่างแดนงั้นรึ มันไม่ส�าคัญแล้ว 

เขารีบเตือนตัวเอง เพราะเอ็นโซ่ตายแล้ว

“พระองค์ต้องการให้ช่วยอะไร” ราฟาเอลถามหลังจากผ่านไป 

ครู่หนึ่ง

“ข้าได้ยินว่ามาสเตอร์เทเร็น ซานโตโร่อยู่เบื้องหลังการสวรรคต

ของราชา” เมฟตอบ “เป็นความจริงหรือไม่”

“จริง”

“เขาท�าเช่นนั้นด้วยเหตุใด”

“เพราะเขาตกหลุมรักราชินีจูเลียตต้า พระนางเก็บเขาไว้ข้างกาย

เพราะต้องการความช่วยเหลือจากเขา นอกเหนือจากเหตุผลอ่ืนๆ อีก

มากมาย”

“อา...คนรักสินะ” เมฟพูด เมื่อได้ยินเข้า ดวงตาของลูเซ็นต์ก็มอง
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ไปทางราชินีครู่หนึ่ง ก่อนจะมองไปทางอื่นอีกครั้ง “พระนางยังสาว มือ

ใหม่ และอ่อนหดั ข้าต้องการให้หน่วยพทิกัษ์นครและกองทพัของพระนาง

อ่อนแอ เจ้าจะท�าอะไรเพื่อช่วยข้าในเรื่องนี้ได้บ้าง”

สีหน้าของราฟาเอลมุ่งมั่น “จูเลียตต้าทรงอ�านาจเมื่อมีเทเร็นอยู่

ข้างกาย” เขาบอก ขณะพูดก็สบตาสมาชิกมีดสั้นไปด้วยทีละคน “แต่ 

เทเร็นยังเชื่อมั่นในบางสิ่งที่เหนือกว่าองค์ราชินี เขาเชื่อว่าตัวเองได้รับ

บัญชาจากเทพเจ้าให้มากวาดล้างมัลเฟ็ตโต้ หากเราท�าลายความเชื่อมั่น

ระหว่างสองคนนั้นแล้วท�าให้แตกคอกันได้ การบุกคร้ังนี้ก็จะมีโอกาส

ประสบความส�าเรจ็มากขึน้ หากจะท�าให้สองคนนีแ้ตกคอกนั กต้็องหาทาง

ให้เทเร็นขัดค�าสั่งราชินีให้ได้”

“เขาไม่มวีนัท�าแบบนัน้หรอก” ลเูซน็ต์พดูแทรกขึน้มา “ไม่เคยเหน็

ตอนเทเรน็อยูก่บัจเูลยีตต้าหรอกหรอื เคยได้ยนิเขาพดูถงึพระนางไหมล่ะ”

“จริง” ไมเคิลเห็นด้วย “เทเร็นเชื่อฟังราชินีเหมือนสุนัข เขายอม

ตายดีกว่าท�าให้พระนางเสียหน้า”

แม้แต่เจ็มม่าผู้เงียบมาตลอดก็ยังเปิดปากพูด “หากท่านอยากให้

พวกเขาแตกคอกัน เราก็ต้องเข้าไปในเมืองให้ได้” นางพูด “ตอนนี้เกือบ

เป็นไปไม่ได้เลยที่จะเข้าเมืองเอสเท็นเซีย มัลเฟ็ตโต้ ทุกคนถูกผลักดัน 

ออกนอกก�าแพงเมือง หน่วยพิทักษ์นครเฝ้าระวังถนนทุกสาย เราข้าม

ก�าแพงหรือเข้าประตูเมืองไม่ได้ ต่อให้มีอ�านาจพิเศษของลูเซ็นต์ช่วย 

ก็เถอะ มีทหารมากเกินไป”

ผ้าขนสตัว์ของเมฟปัดแก้ม “เคเนต็ตร้ามผีูป้กครองใหม่” พระนาง

ตรัส “ตามธรรมเนียม ข้าต้องล่องเรือไปเอสเท็นเซียเพื่อพบพระนางด้วย

ตัวเอง น�าของก�านัลไปถวายและกล่าวต้อนรับ เป็นการแสดงเจตนาดี” 

เมื่อพูดจบก็เลิกคิ้วแล้วยิ้ม ออกัสตินผู้อยู่ด้านหลังหัวเราะเบาๆ ดวงตา

ของเมฟกลับไปมองราฟาเอล “ข้ายินดีพาเจ้าเข้าเมือง ผู้ส่งสารของข้า 

หากเจ้าสามารถท�าให้เกิดรอยร้าวระหว่างราชินีกับผู้พิทักษ์นครของ

พระนางได้”
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“ข้าเป็นนายบ�าเรอ” ราฟาเอลว่า “ข้าจะหาทางได้”

เมฟจ้องมองกองทัพเรือที่ก�าลังเตรียมพร้อมอยู่ครู่หนึ่งโดยไม่พูด

อะไร “ยังมีอีกเรื่อง” พระนางตรัสโดยไม่มองราฟาเอล

“อะไรรึฝ่าบาท”

“บอกข้าซิ ราฟาเอล” พระนางตรัสต่อ พลางหันมาทางเขานิดๆ 

“เจ้าสัมผัสพลังงานของข้าได้หรือไม่” เสียงของพระนางดังพอให้พวก 

มีดสั้นคนอื่นๆ ได้ยิน ไมเคิลผู้อยู่ใกล้สุดตัวแข็งไปทันที เจ็มม่าสูดหายใจ

เสียงดัง แต่ราฟาเอลสังเกตว่าลูเซ็นต์มีปฏิกิริยามากที่สุด หน้าซีดเผือด

ไปทันที สายตาประหลาดใจสุดขีด นางเหลือบมองราฟาเอล

“พลังของเจ้ารึ” ลูเซ็นต์ถาม ลืมตัวเผลอเรียกเมฟเหมือนคน

ธรรมดาเป็นครั้งแรก

ราฟาเอลลังเล จากนั้นก็ก้มศีรษะให้ราชินีสาว “ข้าสัมผัสได้” เขา

ตอบ “แต่คิดว่าคงไม่สุภาพหากถามพระองค์โดยพลการ” 

เมฟยิม้น้อยๆ “ถ้าอย่างนัน้เจ้ากค็งไม่แปลกใจหากข้าจะบอกว่า ข้า

เองก็เป็นชนเหนือมนุษย์” ดูเหมือนพระนางไม่มีปฏิกิริยาใดๆ ต่อท่าที

ประหลาดใจของลูเซ็นต์ แม้ดวงตาเหลือบมองนางครู่หนึ่งก็ตาม

ราฟาเอลส่ายหน้า “ข้าไม่แปลกใจหรอกฝ่าบาท แต่เหล่ามีดสั้น

ของข้าอาจรู้สึกแตกต่างไป”

“แล้วเจ้าเดาออกหรือไม่ว่าข้าท�าอะไรได้”

ราฟาเอลส่งพลังออกไปอีกครั้งเพื่อศึกษาพลังงานที่ล้อมรอบ

พระนาง เขาพบความรู้สึกที่คุ้นเคยจนท�าให้หนาวสะท้าน บางอย่างใน

ตัวพระนางเกีย่วโยงกบัความมดื กบันางฟ้าแห่งความกลวัและความโกรธ 

กับเทพีแห่งความตาย เป็นความเชื่อมโยงแบบเดียวกับที่เคยสัมผัสได้ 

จากอาเดลีน่า แค่นึกถึงนางก็ท�าให้ราฟาเอลก�าสายบังเหียนแน่นขึ้น “ข้า

เดาไม่ออกหรอกฝ่าบาท” เขาตอบ

เมฟเหลียวกลับไปมองเจ้าชายองค์เล็กสุดผู้ยังคงสวมหน้ากาก

ประลองแล้วพยักหน้า “ทริสตั้น” พระนางว่า “ขอดูหน้าหน่อยเถิด”
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เชษฐาองค์อื่นเงียบไปเมื่อได้ยินค�าสั่งของพระนาง ราฟาเอลรู้สึก

ได้ว่าหวัใจของลเูซน็ต์เต้นรัวเรว็ เมือ่เหลอืบมองกเ็หน็ว่านางเบกิตาโตมาก 

เจ้าชายองค์เล็กพยักหน้า ยกมือขึ้นมาถอดหน้ากาก

พระองค์มหีน้าตาคล้ายเมฟเช่นเดยีวกบัเชษฐาองค์อืน่ แต่ในขณะ

ทีเ่จ้าชายทีเ่หลอืดสูมบรูณ์เป็นธรรมชาต ิทรสิตัน้กลบัแตกต่าง มพีลงังาน

ประหลาดค้างคาอยู่ในตัว ท�าให้ราฟาเอลรู้สึกหลอน

“พี่ชายองค์เล็กสุดของข้า เจ้าชายทริสตั้น” เมฟว่า

ในที่สุดลูเซ็นต์ก็เป็นผู้ท�าลายความเงียบ “พระองค์แจ้งไปใน

จดหมายว่าทริสตั้นรอดชีวิต” นางพูดเสียงแหบแห้ง “พระองค์บอกข้าว่า

เจ้าชายไม่ได้สิ้นพระชนม์”

“ความจรงิเขาจากไปแล้ว” สหีน้าของเมฟเปลีย่นเป็นแขง็กระด้าง 

“แต่ข้าพาเขากลับมา”

ลูเซ็นต์หน้าซีด “เป็นไปไม่ได้ พระองค์บอกว่าเขาเกือบจมน�้าตาย 

และพระมารดา...พระชนนีก็สั่งเนรเทศข้าโทษฐานเกือบท�าให้พระโอรส

สิน้พระชนม์ เป็นไปไม่ได้ พระองค์...” นางหนัไปหาเมฟ “พระองค์ไม่เคย

บอกข้า ข้าไม่เคยได้รู้เรื่องนี้จากจดหมายของพระองค์”

“ข้าบอกเจ้าไม่ได้” เมฟตอบเสยีงเข้ม จากนัน้กพ็ดูต่อด้วยเสยีงเบา

ลง “พระมารดาของข้าตรวจสอบจดหมายทุกฉบับท่ีออกจากพระราชวัง 

โดยเฉพาะฉบับที่ข้าตั้งใจเขียนถึงเจ้า ข้าไม่อาจเสี่ยงให้พระมารดารู้เรื่อง

อ�านาจพิเศษนี้ พระองค์ก็เหมือนเจ้าและทุกคน ที่คิดว่าทริสตั้นรอดชีวิต

มาได้ เพราะข้าชุบชีวิตเขาในคืนเดียวกับที่เจ้าโดนเนรเทศ”

ราฟาเอลได้แต่จ้องมอง แทบไม่อยากเชื่อสิ่งที่ได้ยินในตอนนี้ 

เส้นใยพลังงานที่ไม่ได้มาจากโลกมนุษย์ ตอนนี้เขาเข้าใจแล้ว มันคือ 

สายสัมพนัธ์ผิดธรรมชาตทิีท่�าให้รูส้กึไมส่บายใจ เขายงัเข้าใจทนัทด้ีวยว่า

เมฟบอกเรื่องนี้ท�าไม

“เอ็นโซ่” เขากระซิบ “พระองค์ต้องการ...”

“ข้าต้องการพาเจ้าชายของเจ้ากลับมา” เมฟจบประโยคให้ “ก็
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อย่างที่เจ้าเห็นแล้วว่าทริสตั้นได้กลับมาใช้ชีวิตอีกคร้ัง ย่ิงกว่านั้นคือเขา

ยังน�าบางส่วนของยมโลกติดตัวมาด้วย เขามีพลังเทียบเท่าคนนับโหล 

เลยทีเดียว”

ความคิดว่าเอน็โซ่จะมชีวีติขึน้มาอกีคร้ังท�าให้ราฟาเอลแทบหายใจ

ไม่ออก โลกหมุนติ้วอยู่ครู่หนึ่ง ไม่ เดี๋ยวก่อน มีอย่างอื่นเกี่ยวกับเจ้าชาย

ทริสตั้นที่ราชินียังไม่บอกเขา “แล้วถ้าผู้ที่ฟื้นคืนชีพมาเป็นชนเหนือมนุษย์

ล่ะ” เขาถาม

เมฟยิม้อกีคร้ัง “การชบุชวีติให้ชนเหนอืมนษุย์ฟ้ืนคนืจากความตาย

ต้องท�าให้พลงัของเขาเพิม่ขึน้แน่ๆ ถ้าเป็นคนทีท่รงพลงัอย่างเอน็โซ่กอ็าจ

แกร่งจนไร้เทยีมทาน ข้าอยากได้พลงัของเขามาช่วยเราตอนบกุเคเนต็ตร้า 

มนัจะเป็นบททดสอบในการสร้างชนเหนอืมนษุย์ขัน้กว่า” พระนางโน้มตวั

ไปหาราฟาเอล “ลองคิดถึงความเป็นไปได้สิ ลองคิดถึงชนเหนือมนุษย ์

คนอื่นๆ ที่เสียชีวิตไปแล้ว และข้าจะท�าให้ฟื้นขึ้นมาได้ ลองคิดถึงพลัง

มากมายที่จะอยู่ฝ่ายเดียวกับเราสิ”

ราฟาเอลส่ายหน้า เขาควรดีใจมากที่จะได้เจอเจ้าชายอีกครั้ง แต่

ก็หวั่นใจเมื่อสัมผัสได้ถึงโยงใยจากยมโลกที่เกาะอยู่กับพลังงานของ

ทริสตั้น

“เจ้าไม่เชือ่มัน่ว่ามนัจะได้ผลสนิะ” เมฟพดูหลงัจากผ่านไปครูห่นึง่ 

“ผู้ที่ข้าพากลับมาต้องถูกผูกมัดไว้กับใครบางคนในโลกคนเป็น ต้องมี

เส้นใยชีวิตเพื่อรั้งพวกเขาไว้จากแรงดึงดูดของยมโลกท่ีจะมีมาอย่าง 

ต่อเนื่อง ข้าผูกมัดทริสตั้นไว้กับตัวเอง ท�าให้ข้ามีอ�านาจควบคุมและ

ปกป้องเขา เราต้องผูกมัดเอ็นโซ่ไว้กับใครสักคนด้วย”

ผกูมดัไว้กบัข้า ราฟาเอลหรีต่ามองพระนาง นีค่อืสิง่ทีพ่ระนางตัง้ใจ

จะท�า “ข้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ได้” เขาพูดในที่สุด เสียงมั่นคงแม้

แหบพร่า “เรื่องนี้ฝืนบัญญัติของเทพเจ้า”

เสียงของเมฟแข็งกร้าวขึ้นมาทันที “ข้าเป็นบุตรีของเทพเจ้า” 

พระนางตวาด “ได้รับอ�านาจนี้เป็นของขวัญ เทพเจ้าทรงมอบมันให้ข้า  
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จึงไม่ฝืนอะไรทั้งนั้น”

ราฟาเอลโค้งค�านบั มอืสัน่ “ข้าไม่อาจ เหน็พ้องกบัเรือ่งนี ้ฝ่าบาท” 

เขาพูดอีกครั้ง “ดวงวิญญาณของเอ็นโซ่ได้ไปพักผ่อนในยมโลกแล้ว การ

พรากเขาจากองค์เทพีโมริตัสผู้ศักดิ์สิทธิ์เพื่อพามายังโลกมนุษย์อีกคร้ัง...

เขาไม่มีที่ทางบนโลกนี้แล้ว ปล่อยให้เขาได้พักผ่อนเถิด”

“ข้าไม่ได้ขออนุญาตเจ้านะ นายบ�าเรอ” เมฟตอบเสียงเข้ม เมื่อ

ราฟาเอลเงยหน้าขึ้นมองพระนางอีกครั้ง เมฟก็เชิดคาง “จ�าไว้นะราฟา-

เอล ว่าเอ็นโซ่คือเจ้าชายรัชทายาทของเคเน็ตตร้า เขาเป็นมัลเฟ็ตโต้ ชน

เหนือมนุษย์ และอดีตหัวหน้าของเจ้า เขาไม่สมควรตาย เขาสมควรได้

กลบัมา และได้เหน็ว่ามลัเฟ็ตโต้ ในประเทศของเขาปลอดภยั ข้าจะปกครอง

เคเน็ตตร้า แต่ข้าจะแต่งตั้งเขาเป็นตัวแทน” ดวงตาของพระนางแข็ง

เหมือนหิน “เจ้ากับพวกมีดสั้นของเจ้าต่อสู้มายาวนานเพื่อสิ่งนี้มิใช่หรือ”

ราฟาเอลเงยีบ เขากลบัไปอายสุบิเจ็ดอกีคร้ัง ก�าลงัยนือยูห่น้าทะเล

ชนชั้นสูงที่ส�านักฟอร์จูนาต้า สัมผัสได้ถึงพลังงานของเอ็นโซ่เป็นครั้งแรก 

เขาอยู่ในถ�้าฝึกซ้อมใต้ดินในบ้านเก่าของพวกมีดสั้น ก�าลังดูเจ้าชาย

ประลองกับคนอื่นๆ ราฟาเอลมองไมเคิล เจ็มม่า แล้วก็ลูเซ็นต์ พวกนั้น

มองตอบด้วยสีหน้าเคร่งขรึมเงียบงัน นี่คงเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องการสินะ

แต่เอ็นโซ่ตายไปแล้ว ทุกคนโศกเศร้าเสียใจและท�าใจได้แล้ว พอ

มาตอนนี้...

“ข้าจะ พาเขากลับมา” เมฟพูดต่อ “และข้าจะผูกมัดเขาไว้กับใคร

ก็ได้ที่ข้าต้องการ” จากนั้นเสียงของพระนางก็เปลี่ยนเป็นอ่อนโยน “แต่

ข้าอยากผูกมัดเขาไว้กับผู้ที่ห่วงใยใส่ใจเขามากที่สุด สายสัมพันธ์กับโลก

คนเป็นจะได้แข็งแกร่งมากที่สุด”

ถึงกระนั้นราฟาเอลก็ยังไม่ตอบ เขาหลับตา สั่งใจให้สงบ ขับไล่

ความรูส้กึทีว่นเวยีนในหวัว่าเรือ่งนี้ไม่ถกูต้อง ในทีส่ดุเขากล็มืตาแล้วสบตา

ราชินี “เขาจะเหมือนเดิมหรือไม่”

“เราไม่มีทางรู้” เมฟพูดช้าๆ “จนกว่าข้าจะลงมือ”


