
อาเดลีน่า อามูเตรู

เดือนที่ผ่านมา ข้าฝันร้ายเหมือนเดิมทุกคืน ไม่เคยขาด

ข้านอนในห้องบรรทมที่พระราชวังเอสเท็นเซียตอนเสียง 

เอี๊ยดอ๊าดปลุกให้ตื่น จึงลุกขึ้นนั่งบนเตียงแล้วมองไปรอบๆ ฝนปะทะ

กระจกหน้าต่าง ไวโอเล็ตต้าหลับอยู่ข้างข้า นางแอบย่องเข้ามาในห้อง

ข้าเมือ่ได้ยนิเสียงฟ้าผ่า ร่างของนางขดอยู่ใต้ผ้าห่มแนบชดิข้า ข้าได้ยนิ

เสยีงนัน้อกีครัง้ ประตูห้องแง้มอยูเ่ล็กน้อยและก�าลงัเปิดช้าๆ หลงัประตู

คือบางสิ่งซึ่งน่ากลัว ความมืดที่เต็มไปด้วยกรงเล็บและเขี้ยว เป็นสิ่งที่

ข้าไม่เคยเห็นมาก่อน แต่รู้ว่ามีอยู่จริง ผ้าไหมของชุดที่สวมอยู่ให้ความ

รู้สึกหนาวเย็นเกินทนไหว ราวกับลอยคออยู่กลางทะเลฤดูหนาว ตัวสั่น

ไม่ยอมหยุด ข้าเขย่าตัวไวโอเล็ตต้า แต่นางไม่ยอมตื่น

ข้ากระโดดลกุขึน้จากเตยีงแล้ววิง่ไปปิดประต ูแต่ท�าไม่ได้ อะไร

ก็ตามที่อยู่อีกฟากแข็งแรงเกินไป ข้าหันไปหาน้องสาว

“ช่วยข้าที!” ข้าตะโกนบอกนางอย่างร้อนรน นางยังคงไม่ขยับ

ตัว ข้ารู้ตอนนั้นเองว่านางไม่ได้หลับ แต่ตายไปแล้ว 

ข้าสะดุ้งตื่นบนเตียงเดิม ในห้องเดิม โดยมีไวโอเล็ตต้านอนอยู่
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เคียงข้าง แค่ฝันร้าย ข้าบอกตวัเอง ได้แต่นอนตวัสัน่อยูอ่ย่างนัน้ครูห่นึง่ 

จากนั้นได้ยินเสียงเอี๊ยดอ๊าด เห็นประตูแง้มเปิดอีกครั้ง ข้ากระโดดลง

จากเตียงอีกรอบแล้วรีบไปปิดมันพลางตะโกนเรียกไวโอเล็ตต้าไปด้วย 

อีกครั้งที่ข้ารู้ว่าน้องตายไปแล้ว และอีกครั้งที่ข้าสะดุ้งตื่นบนเตียงและ

เห็นประตูแง้มอยู่

ข้าจะตื่นแบบนี้นับร้อยรอบ หลงอยู่ในความบ้าคลั่งของฝันร้าย 

จนกระทัง่แสงอาทติย์ส่องเข้ามาทางหน้าต่างแล้วแผดเผาฉากนัน้ให้หาย

ไป แต่ถึงผ่านไปอีกหลายชัว่โมง ข้ากย็งัไม่แน่ใจว่าได้ตืน่จากฝันร้ายนัน้

หรือยัง

ข้ากลัวว่าคืนหนึ่งอาจไม่ได้ตื่นขึ้นมาอีกเลย ต้องวิ่งไปยังประตู

บานนัน้รอบแล้วรอบเล่า พยายามหนจีากฝันร้ายทีข่งัข้าไว้ในวงัวนของ

มันตลอดกาล

ถ้าเป็นเมื่อหนึ่งปีก่อน ผู้ขี่ม้าอยู่เคียงข้างข้าคงเป็นไวโอเล็ตต้า 

น้องสาวของข้า แต่วันนี้กลับเป็นเซอร์จิโอ้กับหน่วยพิทักษ์นคร พวกนี้

คือกองทัพทหารเส้ือคลุมขาวสุดแกร่งอันโด่งดังของเคเน็ตตร้า ซึ่ง 

ตอนนีเ้ปลีย่นมารบัใช้ข้าแล้ว เมือ่ข้าปรายตามองกลบัไปกเ็หน็สายธาร

สีขาว เส้ือคลุมสีขาวบริสุทธิ์ตัดกับท้องฟ้าสีเข้ม ข้าหันกลับไปมอง 

บ้านเรือนที่ถูกเผาริมเส้นทางที่เราขี่ม้าผ่าน

รูปโฉมของข้าเปลี่ยนไปจากตอนขึ้นครองบัลลังก์ ผมยาวแล้ว 

เป็นสีเงินเหมือนแผ่นโลหะพลิ้วไหว ข้าไม่สวมหน้ากากหรือสานภาพ

มายาซ่อนใบหน้าด้านที่มีแผลเป็นอีกต่อไป แต่ถักผมรวบเป็นมวยโดย

มเีครือ่งประดบัแทรกอยูต่ามปอยผม เสือ้คลมุยาวสีเข้มพองลมอยูด้่าน

หลังและคลุมลงไปถึงก้นม้า ข้าเปิดเผยใบหน้าเต็มที่
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อยากให้ชาวดูมอร์ได้เหน็ใบหน้าราชนิอีงค์ใหม่ของพวกเขาชดัๆ

ในที่สุด เมื่อขบวนของเราตัดผ่านจัตุรัสวิหารที่ถูกทิ้งร้าง ข้าก็

เจอคนที่มองหาอยู่ ก่อนหน้านี้แมจิอาโน่แยกตัวจากข้าและกองก�าลัง 

เคเน็ตตร้าหลังจากเราเข้าเมืองทารันเน็น ไม่ต้องสงสัยเลยว่าคงออก

ไปเตร่ตรงไหนสกัแห่งเพือ่หาสมบตัทิีถ่กูทิง้ไว้ตามบ้านร้างท่ีเจ้าของหนี

ไปแล้ว มันเป็นนิสัยที่เขาเริ่มท�าหลังจากข้าได้เป็นราชินีใหม่ๆ แล้วหัน

มาสนใจนครรัฐกับประเทศต่างๆ รอบเคเน็ตตร้า

เมือ่พวกเราเข้าไปใกล้ เขากข็ีม้่าตดัจตัรุสัว่างเปล่าแห่งนัน้มาหา 

แล้วให้มันวิ่งเหยาะๆ เคียงข้างม้าของข้า เซอร์จิโอ้มองเขาอย่างเซ็งๆ 

แม้ไม่พูดอะไรเลยก็ตาม แมจิอาโน่แค่ขยิบตาตอบ วันนี้เขารวบผมเปีย

ยาวไว้สูงบนศีรษะ เสื้อยาวหลากสีหลายลายถูกแทนท่ีด้วยเกราะอก

ทองค�ากับเสื้อคลุมเนื้อหนา ชุดเกราะของเขาดูหรูหราและตกแต่งด้วย

อัญมณี ถ้าคนทั่วไปมองมาในแวบแรกก็อาจเข้าใจผิดว่าเขา คือผู้น�าใน

กลุม่ของเรา รมู่านตาของเขากลายเป็นวงร ีสหีน้ากด็เูกยีจคร้านภายใต้

ดวงอาทติย์ยามเทีย่ง เขาสะพายเครือ่งดนตรหีลากหลายไว้บนไหล่ ถงุ

ใบหนาหนักกระทบกันเบาๆ อยู่ที่สีข้างม้า

“เช้านี้พวกเจ้าดูดีกันทุกคนเลย!” เขาตะโกนบอกผู้พิทักษ์นคร

ของข้าอย่างร่าเรงิ พวกนัน้แค่โค้งให้เมือ่เขามาถงึ ทกุคนรูว่้า การท�าตวั

ไม่สุภาพกับแมจิอาโน่อย่างเปิดเผยหมายถึงความตายทันทีด้วยน�้ามือ

ข้า

ข้าเลิกคิ้วข้างหนึ่ง “ล่าสมบัติรึ” ข้าถาม

เขาพยักหน้าให้ข้าอย่างยั่วเย้า “ข้าใช้เวลาตลอดช่วงเช้ากว่าจะ

ค้นทั่วเขตหนึ่งในเมืองนี้” เขาตอบ เสียงเหมือนไม่ใส่ใจ นิ้วพรมไปบน

สายพิณลูตที่สะพายไว้ด้านหน้าล�าตัวเหมือนใจลอย ท้ังท่ีเล่นเหมือน 

ไม่ตั้งใจ แต่เสียงที่ออกมากลับไพเราะสมบูรณ์แบบ “เราคงต้องอยู่ที่นี่

หลายสปัดาห์กว่าข้าจะรวบรวมของมค่ีาทีถ่กูทิง้ไว้ได้หมด ลองดนูีส่ ิไม่
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เคยเห็นอะไรที่จัดท�าอย่างประณีตแบบนี้ในเมอร์รูตัสเลยใช่ไหมเล่า”

เขากระตุ้นม้าให้เข้ามาใกล้ขึ้น ตอนนี้ข้าเห็นพืชหลายก�าในห่อ

ผ้าด้านหน้าอานม้าของเขา มันคือต้นไม้หนามสีเหลือง ดอกเดซี่สีฟ้า 

แบล็กรู้ตบิดเบี้ยวท่อนเล็กๆ ข้าจ�าพืชเหล่านี้ได้ทันทีและกลั้นรอยยิ้ม

น้อยๆ เอาไว้ ข้าปลดกระติกน�้าของตัวเองจากข้างอานโดยไม่พูดอะไร 

แล้วแอบส่งให้แมจอิาโน่เพือ่ไม่ให้ใครเหน็ มเีพยีงเซอร์จโิอ้ท่ีสังเกต แต่

เขาก็แค่มองไปทางอื่นแล้วดื่มน�้าจากขวดของตัวเอง เซอร์จิโอ้บ่นเรื่อง

คอแห้งมาหลายสัปดาห์แล้ว

“เมื่อคืนเจ้าหลับไม่สนิท” แมจิอาโน่พูดเบาๆ ขณะลงมือบดพืช

เหล่านั้นแล้วน�ามาผสมน�้าให้ข้า

เช้านีข้้าตัง้ใจสานภาพมายาซ่อนวงคล�า้ใต้ตา แต่แมจอิาโน่ดอูอก

เสมอเมื่อข้าฝันร้าย “คืนนี้น่าจะหลับดีขึ้น หลังจากดื่มนี่แล้ว” ข้าชี้ไป

ยังเครื่องดื่มซึ่งเขาก�าลังเตรียมให้ข้า

“ข้าเจอแบล็กรู้ต” เขาพูดพลางส่งกระติกน�้าคืนให้ “มันขึ้น

เหมือนวัชพืชในดูมอร์ เจ้าน่าจะด่ืมอีกรอบในคืนนี้ หากไม่อยากให้...

เอ่อ พวกมัน รบกวนใจ”

เสยีงนัน่ ตอนนีข้้าได้ยนิมนัตลอดเวลา เสยีงพดูท่ีเหมือนลอยวน

อยู่หลังใบห ูดงัอยูเ่สมอไม่เคยหยดุหย่อน เสยีงกระซบิทีด่งัทัง้ตอนหลบั

และตอนตื่น บางครั้งพูดไม่รู้เรื่อง บางครั้งก็เล่าเรื่องน่ากลัวให้ข้าฟัง 

ตอนนี้พวกมันก�าลังเยาะเย้ยข้า

ช่างน่ารักเสยีจรงิ พวกมนัพดูเสยีดสขีณะแมจอิาโน่ดงึม้าให้ออก

ห่างไปเลก็น้อยแล้วดดีพณิลตูต่อ เขาไม่ค่อยชอบพวกเราเลยเนอะ คอย

หาทางไล่เราไปจากเจ้าอยูเ่รือ่ย แต่เจ้าไม่อยากให้เราหายไปไหนใช่ไหม

เล่า อาเดลน่ีา เราเป็นส่วนหนึง่ของเจ้า เกดิจากจติใจของเจ้า แล้วหนุม่

น่ารักแบบนี้มารักเจ้าท�าไมกันนะ เจ้ามองไม่ออกหรือไง เขาก�าลัง

พยายามเปลี่ยนตัวตนของเจ้า เขาก็เหมือนน้องสาวของเจ้านั่นแหละ
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เจ้ายังจ�านางได้ไหม

ข้ากัดฟันแล้วดื่มยา สมุนไพรขมติดลิ้น แต่ข้าก็ยินดี วันนี้ข้าควร

ท�าตัวให้สมกับเป็นราชินีผู้พิชิต จะปล่อยให้ภาพมายาหลุดจากการ

ควบคุมต่อหน้าพสกนิกรใหม่ไม่ได้ ข้ารู้สึกว่าสมุนไพรออกฤทธ์ิทันที 

เสียงเบาลงราวกับโดนผลักออกไป แล้วโลกรอบตัวก็คมชัดขึ้น

แมจิอาโน่ดีดพิณลูตต่อ “ข้าลองคิดดูแล้วนะ มิ อาเดลีเน็ตต้า” 

เขายังคงพูดต่อไปด้วยท่าทีผ่อนคลายเช่นเคย “ข้าเก็บสะสมพิณลูต 

เคร่ืองประดบั และเหรยีญแซปไฟร์เลก็ๆ แสนสวยเหล่านี้ไว้มากเกนิไป

แล้ว” เขาหยุดพดูแล้วหนัมา จากนัน้หยบิทองค�าออกจากหนึง่ในถงุใหม่

หนักอึ้งเหล่านั้น เขายื่นเหรียญสองสามเหรียญที่มีอัญมณีสีฟ้าเล็กจิ๋ว

ฝังอยู่ตรงกลาง หนึ่งเหรียญมีค่าเทียบเท่าสิบเหรียญทองทาเลนต์ของ

เคเน็ตตร้า

ข้าหัวเราะเขา ด้านหลังเรามีผู้พิทักษ์นครหลายคนสะดุ้งด้วย

ความประหลาดใจเมื่อได้ยิน มีเพียงแมจิอาโน่คนเดียวที่สร้างความสุข

ให้ข้าได้ง่ายดายเช่นนี้ “อะไรกัน อยู่ๆ จ้าวแห่งขโมยผู้ยิ่งใหญ่ก็เบ่ือ

ความมั่งคั่งที่มากเกินไป งั้นรึ”

เขายักไหล่ “ข้าจะเอาพิณลูตห้าสิบอันและเหรียญแซปไฟร์ 

หมืน่เหรยีญไปท�าไมกนั ถ้าข้าเอาทองค�ามาประดับตัวเพิม่อีก คงได้ตก 

หลังม้าแน่”

จากนัน้เสยีงเขากเ็บาลงเลก็น้อย “ข้าคดิว่าเจ้าน่าจะแจกจ่ายมัน

ให้พลเมืองใหม่นะ ไม่ต้องมากมายอะไร คนละสองสามเหรียญก็ได้ 

รวมแล้วเป็นทองค�าไม่กีห่ยบิมอืจากคลงัของเจ้าซึง่ตอนนีล้้นทะลักแล้ว 

โดยเฉพาะหลังจากเจ้าพิชิตเมอร์รูตัสได้ส�าเร็จ”

อารมณ์ดีของข้าเปล่ียนเป็นอารมณ์เสียทนัท ีเสยีงพดูในหวักด็งั

ขึ้นอีก เขาก�าลังยุให้เจ้าซื้อความจงรักภักดีของพลเมืองใหม่ ความรัก

เป็นส่ิงที่ซื้อหาได้นะ เจ้ารู้ไหม อย่างไรเสีย เจ้าเองก็ซื้อความรักของ 
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แมจอิาโน่มาแล้วนี ่มนัเป็นเหตผุลเดยีวทีท่�าให้เขายังอยูก่บัเจ้า จรงิไหม

ล่ะ

ข้าจิบน�้าจากถ้วย แล้วเสียงก็เบาลงไปอีกครั้ง “เจ้าอยากให้ข้า

เมตตาชาวดูมอร์”

“ข้าคดิว่ามนัจะช่วยให้การปองร้ายเจ้าลดลงบ้าง” แมจอิาโน่หยดุ

เล่นพิณลูต “คราวก่อนก็นักฆ่าในเมอร์รูตัส แล้วยังมีเรื่องที่พวกท�าท่า 

จะก่อกบฏตอนกองทัพของเจ้าบุกโดแม็กก้าอีก ใช่ไหมเล่า”

“พวกนั้นเข้าไม่ถึงตัวข้าสักหน่อย”

“กจ็รงิ แต่พวกนัน้กฆ่็าผูพิ้ทกัษ์นครของเจ้าไปหลายคนตอนกลาง

ดึก เผากระโจมของเจ้า ขโมยอาวุธของเจ้า แถมเจ้ายังหาตัวพวกนั้น

ไม่เจออีกต่างหาก นอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์ในทามูร่าตอนเหนือหลัง

จากเจ้าบุกเข้าไปยึดครองพื้นที่ได้ ใช่ไหมเล่า”

“เจ้าหมายถึงเหตุการณ์ไหนกันล่ะ” ข้าพูดด้วยน�้าเสียงห้วนและ

เย็นชามากขึน้เรือ่ยๆ “ผูบ้กุรกุทีร่ออยู่ในกระโจมของข้าน่ะร ึเหตรุะเบดิ

บนเรือของข้าใช่ไหม หรือว่าเด็กมีต�าหนิที่ถูกทิ้งให้ตายอยู่นอกค่าย 

พักแรมของข้าล่ะ”

“เรื่องพวกนั้นด้วย” แมจิอาโน่ตอบพลางโบกมือไปมา “แต่ข้า

ก�าลังคิดถึงตอนที่เจ้าไม่สนใจสาส์นจากราชวงศ์ทามูร่า พวกโกลเด้น-

ทรัยแอด็น่ะ พวกเขาขอท�าสญัญาสงบศกึกบัเจ้านะ ม ิอาเดลเีนต็ต้า โดย

จะยอมสละดนิแดนทางเหนอืให้ หากเจ้ายอมปล่อยนกัโทษและคนืพืน้ที่

เกษตรกรรมใกล้แม่น�้าหลักสายเดียวของพวกเขา ถือเป็นข้อต่อรองท่ี

มีน�้าใจมาก แต่เจ้ากลับส่งทูตกลับไปพร้อมตราประจ�าตัวที่เปื้อนเลือด

ทหารของพวกเขา” เขามองข้าเป็นเชิงต�าหนิ “ดูเหมือนข้าจ�าได้ว่า

แนะน�าให้เจ้าท�าอะไรที่ละมุนละม่อมกว่านั้น”

ข้าส่ายหน้า เราเถียงเรื่องนี้กันไปแล้วตอนข้าไปถึงทามูร่าใหม่ๆ 

ข้าไม่อยากพูดถึงมันอีก “ข้าไม่ได้มาที่นี่เพื่อผูกมิตร กองก�าลังของเรา
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ยึดครองพืน้ทีท่างเหนอืได้ส�าเรจ็โดยไม่ต้องพึง่การต่อรองใดๆ ข้าจะยดึ

ดินแดนที่เหลือของทามูร่าเป็นล�าดับต่อไป”  

“ใช่ แต่ต้องแลกกบัทหารหนึง่ในสามของเจ้าเชยีวนะ ลองคดิดสูิ

ว่าจะเกดิอะไรขึน้เมือ่เจ้าพยายามบกุเข้ายดึครองส่วนทีเ่หลอืของทามรู่า 

แล้วถ้าพวกเบลเดนคดิจะบกุมาเล่นงานเจ้าอีกล่ะ ขา้แน่ใจว่าราชนิีเมฟ

จบัตาดเูจ้าอยู่แน่ๆ” เขาสดูหายใจลกึ “อาเดลน่ีา เจ้าเป็นราชนิแีห่งแดน

ทะเลแล้วนะ เจ้ายึดครองโดแม็กก้าและทามูร่าตอนเหนือในแดนตะวัน

ได้แล้วด้วย เมื่อถึงจุดหนึ่ง เป้าหมายของเจ้าควรเปลี่ยนจากการไล่ตี

เมืองต่างๆ มาเป็นการปกครองเพื่อควบคุมความสงบในดินแดนที่มีอยู่ 

เจ้าท�าแบบนั้นไม่ได้แน่หากเอาแต่ส่ังให้ผู้พิทักษ์นครลากตัวพลเมือง 

ไร้ต�าหนิออกไปกลางถนน แล้วใช้เหล็กร้อนตีตราพวกเขาแบบนั้น”

“เจ้าคิดว่าข้าโหดร้าย”

“เปล่า” แมจิอาโน่ลังเลอยู่นาน “ก็อาจจะนิดหน่อย”

“ข้าไม่ได้ตีตราพวกนั้นเพราะข้าโหดร้าย ” ข้าพูดด้วยน�้าเสียง 

ราบเรียบ “ข้าท�าเพื่อเป็นสิ่งเตือนใจว่าพวกนั้นเคยท�าอะไรกับเรา กับ

คนมีต�าหนิ เจ้าช่างลืมเร็วนัก”

“ข้าไม่เคยลมื” แมจอิาโน่ว่า คราวนีน้�า้เสยีงเข้มขึน้มาบ้าง มอืยก

อยู่ใกล้สีข้างตรงที่แผลเป็นวัยเด็กยังคงรบกวนจิตใจ “แต่การตีตรา

ประจ�าตวัของเจ้าใส่คนไร้ต�าหนจิะไม่ท�าให้พวกนัน้จงรกัภกัดต่ีอเจ้ามาก

ขึ้นหรอกนะ”

“มันท�าให้พวกเขากลัวข้า”

“ความกลัวจะได้ผลดีทีสุ่ดหากใส่ความรกัเข้าไปบ้าง” แมจอิาโน่

พูด “แสดงให้พวกนั้นเห็นสิว่า เจ้าเป็นคนน่ากลัว แต่ก็มีน�้าใจเช่นกัน” 

แถบทองค�าที่รัดผมเปียของเขากระทบกัน “ให้ประชาชนรักเจ้าบ้าง 

สักเล็กน้อยเถิด มิ อาเดลีเน็ตต้า” 

ปฏิกิริยาแรกของข้าคือเซ็ง หัวขโมยตัวแสบชอบพูดถึงแต ่
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ความรัก ข้าต้องท�าตัวเข้มแข็งเพื่อควบคุมกองทัพ แค่คิดว่าจะแจกจ่าย

ทองค�าให้ประชาชนที่เคยจับคนมีต�าหนิไปมัดเสาเผาไฟก็ท�าเอา

ขยะแขยงแล้ว

แต่ที่แมจิอาโน่พูดมาก็มีส่วนถูก

เซอร์จิโอ้หรือผู้เรียกฝนของข้าขี่ม้าอยู่อีกข้างโดยไม่ออกความ

เห็นใดๆ ผิวของเขาซดีเซยีว ดเูหมอืนยงัไม่ฟ้ืนตวัเตม็ทีจ่ากการป่วยเป็น

ไข้หนาวส่ันเมื่อหลายสัปดาห์ก่อน แต่เขาพยายามไม่แสดงออก แค่ดู

เงียบขรึมกว่าปกติและคอยดึงเสื้อคลุมให้กระชับท้ังท่ีอากาศค่อนข้าง

อุ่น 

ข้าหันหน้าหนีจากแมจิอาโน่โดยไม่พูดอะไรอีก เขาก็มองไปข้าง

หน้าเช่นกัน แต่มีรอยยิ้มน้อยๆ ที่มุมปาก เขาดูออกว่าข้าเก็บค�าแนะน�า

ของเขามาคิดต่อ ท�าไมเขาอ่านความคิดของข้าได้เก่งนักนะ แบบนี้ยิ่ง

ท�าให้ข้าร�าคาญใจมากขึ้นไปอีก อย่างน้อยข้าก็นึกขอบคุณเขาที่ไม่พูด

ถงึไวโอเลต็ต้า ไม่ย�า้เตอืนออกมาดังๆ ว่าท�าไมข้าส่งผูพ้ทิกัษ์นครไปจบั

คนไร้ต�าหนิออกมาตามท้องถนน เขารู้ว่าเป็นเพราะข้าก�าลังค้นหา ข้า

ก�าลังค้นหานาง

เจ้ายังอยากเจอนางไปท�าไม เสียงกระซิบเสียดสีข้า ท�าไม ท�าไม

พวกมนัถามแบบนีม้าไม่รูก้ีค่รัง้แล้ว ค�าตอบของข้ายงัคงเป็นเช่น

เดิม เพราะ ข้าต้องเป็นคนก�าหนดว่าจะให้นางจากไปตอนไหน ไม่ใช ่

ให้นางตัดสินใจเอง

แต่ไม่ว่าข้าจะตอบเสียงกระซิบไปกี่ครั้ง พวกมันก็ยังคงถามไม่

เลิกรา เพราะพวกมันไม่เชื่อข้า

เราไปถงึเขตตอนในของทารนัเนน็แล้ว แม้ดรู้างผูค้น ดวงตาของ

เซอร์จิโอ้ก็ยังคงจับจ้องอาคารรอบจัตุรัสกลาง ช่วงท่ีผ่านมากลุ่มกบฏ

ช่ือแซ็กโคไรสต์ซึ่งเป็นค�าภาษาโดแม็กก้าที่แปลว่า ‘อนาธิปไตย’ ได ้

เล่นงานกองก�าลังของเราหลายครั้งหลายครา ท�าให้เซอร์จิโอ้ต้องคอย
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ค้นหากลุ่มกบฏที่อาจหลบซ่อนอยู่

ทางเข้าจัตุรัสหลักเป็นซุ้มประตูสูง บนหินมีภาพแกะสลักรูป 

ดวงจันทร์เรียงต่อกันอย่างงดงาม แสดงรูปทรงอันหลากหลายทั้ง 

ข้างข้ึนและข้างแรม ข้าลอดผ่านมันไปพร้อมเซอร์จิโอ้และแมจิอาโน่ 

จากนัน้หยดุตรงหน้าเชลยชาวดูมอร์ทีม่ากมายเหมือนคลืน่ทะเล ม้าของ

ข้ากระทืบเท้าอย่างหงุดหงิด ข้านั่งเชิดหน้าหลังตรง ไม่ยอมแสดงออก

ถึงความเหนื่อยล้า

ชาวดูมอร์เหล่านี้เป็นพวกไร้ต�าหนิทั้งหมด พวกไร้ต�าหนิต้องถูก

ล่ามโซ่ คนประเภทนี้แหละที่เคยขว้างปาอาหารเน่าใส่ข้า และร้อง

ตะโกนให้ฆ่าข้า ตอนนี้ข้ายกมือข้างหนึ่งขึ้นให้สัญญาณเซอร์จิโอ้กับ 

แมจอิาโน่ พวกเขาบงัคบัม้าให้เดนิไปหยดุอยูท่ีป่ลายจตัรุสัสองข้าง แล้ว

หันหน้าเข้าหาประชาชน

ผูพ้ทิกัษ์นครของข้ากก็ระจายตวัออกไปเช่นกนั เชลยพากนัถอย

หนเีมือ่เหน็พวกเรา ดวงตาจ้องข้าอย่างหวาดหวัน่ บรรยากาศเงยีบมาก

จนถ้าข้าหลับตาก็อาจหลอกตัวเองได้ว่ายืนอยู่คนเดียวในจัตุรัสแห่งนี้ 

ถึงอย่างนั้นข้าก็ยังสัมผัสได้ถึงกลุ่มความกลัวที่ปกคลุมอยู่ คลื่นความ

รู้สึกไม่มั่นใจและลังเลจากคนเหล่านี้ส่งมากระทบกระดูกของข้า เสียง

กระซิบในหัวข้าพุ่งออกไปเหมือนงูหิวโซฉกหนูที่ก�าลังวิ่งหนี กระเหี้ยน

กระหือรืออยากดื่มด�่าความกลัวนั้น

ข้ากระตุน้ม้าให้เดนิไปข้างหน้าหลายก้าว สายตากวาดมองผูค้น

เหล่านัน้ แล้วเลยขึน้ไปจนถงึหลงัคารอบจตัรุสั แม้กระท่ังตอนนีข้้ากย็งั

อดไม่ได้ทีจ่ะมองหาเอน็โซ่ตามสญัชาตญาณ เผือ่เขาจะหมอบอยูบ่นนัน้

เหมือนที่เคยท�า สายใยระหว่างเราที่ผูกพันเขากับข้าไว้ด้วยกันตึงแน่น

ขึ้นมา ราวกับเขาซึ่งอยู่ตรงไหนสักแห่งอีกฟากทะเลรับรู้ได้ว่าดูมอร ์

พ่ายแพ้ให้แก่กองทัพของข้าแล้ว ดี ข้าหวังว่าเขาคงสัมผัสได้ถึงชัยชนะ

ของข้า



24   Young Elites ยุวชนเหนือมนุษย์ เล่ม 3 ดวงดาวเที่ยงคืน (จบ)

ความสนใจของข้ากลับไปอยูท่ีเ่ชลย “ประชาชนชาวดมูอร์” เสยีง

ของข้าดงัก้องไปทัว่จตัรุสั “ข้าคอืราชนิอีาเดลน่ีา อามเูตร ูตอนนีข้้าเป็น

ราชินขีองพวกเจ้า แล้ว” สายตาของข้ามองไล่จากคนหนึง่ไปอกีคน “เจ้า

ทกุคนเป็นส่วนหนึง่ของเคเนต็ตร้า และถอืเป็นประชากรชาวเคเนต็ตร้า 

ขอจงภาคภูมิใจ เพราะเจ้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศท่ีจะปกครองทุก

ประเทศ อาณาจกัรของเรายงัคงเตบิโตต่อไป และพวกเจ้ากจ็ะได้เจรญิ

รดุหน้าไปด้วย จากวนันีเ้ป็นต้นไปพวกเจ้าจะต้องท�าตามกฎระเบียบของ

เคเน็ตตร้า การเรียกคนที่มีต�าหนิว่ามัลเฟ็ตโต้ มีโทษตาย การท�าร้าย 

คุกคาม หรือไม่ให้เกียรติผู้มีต�าหนิไม่ว่าด้วยเหตุใด จะถูกลงโทษด้วย

การประหารชวีติ ไม่เฉพาะตวัเจ้าเท่านัน้ แต่ลามไปถงึครอบครวัทัง้หมด

ด้วย ขอให้รู้ไว้ว่าผู้มีต�าหนิได้ต�าหนิมาจากเทพเจ้า พวกเขาเป็นเจ้านาย

ของพวกเจ้า ห้ามพวกเจ้าแตะต้องโดยเด็ดขาด เพ่ือตอบแทนความจงรกั

ภกัด ีพวกเจ้าแต่ละคนจะได้ของขวญัเป็นเงนิห้าแซฟฟ์ตัน้ของดมูอร์และ

ห้าสิบเหรียญทองทาเลนต์ของเคเน็ตตร้า”

ผู้คนพากันพึมพ�าอย่างประหลาดใจนิดๆ เมื่อข้ามองไปด้านข้าง

ก็เห็นแมจิอาโน่เหลือบมองมาด้วยสายตาชื่นชม

เซอร์จิโอ้กระโดดลงจากหลังม้า แล้วเดินไปพร้อมคนกลุ่มเล็กๆ 

ทีเ่คยเป็นนกัรบรับจ้างของเขา พวกนัน้เดนิไปท่ามกลางชาวดมูอร์ ก่อน

จะเลือกคนมาจากตรงนั้นตรงนี้ จากนั้นลากมาข้างหน้าแล้วบังคับให้

คุกเข่าตรงหน้าข้า ความกลัวอาบท่วมตัวผู้ถูกเลือก ซึ่งก็สมควรแล้ว

ข้าก้มลงมอง ผู้ที่เซอร์จิโอ้กับพรรคพวกเลือกมาล้วนเป็นชาย

หญิงผู้แข็งแรงและมีกล้ามตามคาด พวกนั้นตัวสั่น ก้มหน้าต�่า “ข้าให้

โอกาสพวกเจ้าเข้าร่วมกองทัพของข้า” ข้าบอก “ถ้ายินยอมก็จะได้ฝึก

กับกัปตันของข้า ได้ขี่ม้าไปยังแดนตะวันและแดนนภากับข้า จะมีอาวุธ

ติดตัว มีอาหารและเสื้อผ้า ครอบครัวก็จะสบาย”

แมจิอาโน่ลงจากหลังม้าแล้วเดินมาหาพวกนี้เพื่อเน้นย�้าค�าพูด
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ของข้า เขาล้วงลงไปในกระเป๋าแล้วหย่อนถุงเหรียญทองทาเลนต์ของ

เคเน็ตตร้าที่หนักอ้ึงลงไปตรงหน้าแต่ละคน คนพวกนั้นได้แต่จ้องมอง 

หนึง่ในนัน้คว้าถงุไว้อย่างร้อนรนจนเหรยีญหล่นออกมาสะท้อนแสงแดด

วาววับ

“ถ้าปฏิเสธ เจ้ากับครอบครัวจะโดนขังคุก” น�้าเสียงของข้าเข้ม

ขึ้น “ข้าจะไม่ยอมปล่อยให้เกิดการแข็งข้อในหมู่ประชาชน จงสาบาน

ตัวว่าจะจงรักภักดีต่อข้า แล้วข้าจะท�าให้เจ้ารู้สึกว่ามันคุ้มค่า”

ข้าเหน็จากหางตาว่าเซอร์จโิอ้ขยบัตวัอย่างไม่สบายใจนกั สายตา

ของเขามองไปรอบจัตุรัส ข้าตัวแข็งทื่อ เดี๋ยวนี้ข้าดูออกได้ง่ายเมื่อ 

เซอร์จโิอ้รูส้กึถงึอนัตราย เขาพมึพ�าพดูกบัคนหลายคนของเขา แล้วพวก

นั้นก็เดินเข้าไปในเงามืดก่อนหายไปหลังประตูบานหนึ่ง

“พวกเจ้าจะสาบานหรือไม่” แมจิอาโน่ถาม

พวกนัน้ตอบรบัทลีะคนโดยไม่ลงัเล ข้าท�าท่าให้ลกุขึน้ แล้วผูพ้ทิกัษ์

นครกลุ่มหนึ่งก็มาพาพวกเขาเดินจากไป หญิงชายแข็งแรงอีกกลุ่มถูก

ต้อนมาตรงหน้าข้า เราท�าแบบเดิมอีก ตามด้วยอีกกลุ่ม เวลาผ่านไป

หนึ่งชั่วโมงแล้ว

มีคนในกลุ่มหนึ่งปฏิเสธไม่ยอมสาบานตน นางถุยน�้าลายใส่ข้า 

จากนั้นด่าข้าเป็นภาษาดูมอร์ที่ข้าไม่เข้าใจ ข้าหันไปถลึงตาใส่นาง แต่

อีกฝ่ายไม่ยอมถอย กลับแสยะปากใส่ข้าเสียอย่างนั้น พวกหัวแข็งสินะ

“แกอยากให้พวกเรากลวั” นางค�ารามใส่ข้า ตอนนีพ้ดูด้วยภาษา

เคเน็ตตร้าแบบติดส�าเนียง “แกคิดว่าจะมาท่ีนี่ ท�าลายบ้านช่อง ฆ่า 

คนที่เรารัก แล้วจะให้เรายอมสยบแทบเท้า แกคิดว่าเราจะยอมขาย

วญิญาณให้แกแลกกบัเหรยีญไม่กีเ่หรยีญ” นางเชดิคาง “แต่ข้าไม่กลวั

แกหรอก”

“จริงรึ” ข้าเอียงคอมองนางอย่างสงสัย “เจ้าน่าจะกลัวนะ”

นางยิ้มท้าทายข้า “แกฆ่าเราด้วยมือตัวเอง ไม่ได้ด้วยซ�้า” นาง
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พยักหน้าไปทางเซอร์จิโอ้ผู้เริ่มชักดาบออกมาแล้ว “แกมีลิ่วล้อคอย

ท�างานสกปรกให้ เป็นราชินีขี้ขลาด ซ่อนอยู่หลังกองทัพของตัวเอง แต่

แกบดขยี้จิตวิญญาณของเราไว้ใต้ส้นตีนสมาคมกุหลาบของแกไม่ได้

หรอก แกเอาชนะเราไม่ได้”

ถ้าเป็นเมื่อก่อน ค�าพูดแบบนี้อาจท�าให้ข้าสะเทือนใจ แต่ตอนนี้

ข้าแค่ถอนใจ เหน็ไหมเล่า แมจอิาโน่ นีค่อืสิง่ทีเ่กดิขึน้เมือ่ข้าแสดงความ

เมตตา ดังนั้นขณะที่หญิงคนนั้นยังพร�่าพูดต่อไป ข้าก็กระโดดลงจาก

ม้า เซอร์จิโอ้กับแมจิอาโน่มองข้าเงียบๆ

หญิงคนน้ันยงัคงพดูอยู ่แม้เมือ่ข้าหยดุยนืตรงหน้าแล้ว “วนัหนึง่

เราจะโค่นแก” นางว่า “จ�าค�าของข้าไว้ให้ดี เราจะหลอกหลอนแกใน 

ฝันร้าย”

ข้าก�ามือแน่นแล้วเหวี่ยงภาพมายาแห่งความเจ็บปวดใส่ร่างนาง 

“ข้านี่แหละคือ ฝันร้าย”

หญิงคนนั้นตาถลน นางร้องเหมือนส�าลักขณะล้มลงไปบนพื้น

และมือตะกุยดิน คนด้านหลังผงะพร้อมกัน ต่างเบือนหน้าหนีจากภาพ

ที่เห็น ความหวาดกลัวที่หลั่งไหลออกจากตัวนางหล่อเลี้ยงข้าโดยตรง 

แล้วเสียงในหัวข้าก็ดังกระหึ่มขึ้นมากรอกหูด้วยความพอใจ เยี่ยม! ท�า

ต่อไป ปล่อยให้ความเจ็บปวดบีบหัวใจนางให้เต้นเร็วจนระเบิดไปเลย 

ข้าท�าตามทีม่นับอก ก�ามอืแน่นขึน้ นกึย้อนไปถงึคนืทีพ่รากชวีติเป็นครัง้

แรก ตอนทีข้่ายืนค�า้ตวัดนัเต้ ผูห้ญิงคนนีต้วังอ ดวงตากลอกไปมาอย่าง

บ้าคลั่ง มองเห็นสัตว์ประหลาดที่ไม่มีอยู่จริง หยดสีแดงกระเด็นจาก

ปาก ข้าก้าวถอยหลังไม่ให้เลือดของนางเปื้อนชายกระโปรง

ในที่สุดนางก็ตัวแข็งและหมดสติ

ข้าหันกลับไปหาเชลยที่เหลืออย่างใจเย็น พวกนั้นตัวแข็งเหมือน

รูปปั้น ความกลัวหนาแน่นจนแทบหั่นได้ “มีใครอีกไหม” เสียงของข้า

ดังก้องจัตุรัส “ไม่มีรึ” ความเงียบยังคงอยู่
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ข้าก้มตัวลงไป ถุงใส่เหรียญที่แมจิอาโน่โยนไว้แทบเท้าผู้หญิง 

คนนัน้กองอยู่ข้างร่างของนางโดยไม่มีใครแตะต้อง ข้าใช้สองนิว้บรรจง

คีบมันขึ้นมา จากนั้นเดินกลับไปหาม้าแล้วเหวี่ยงตัวขึ้นไปนั่งบนอาน

“คงเหน็กนัแล้วนะว่าข้าท�าตามทีพ่ดู” ข้าตะโกนบอกพวกทีเ่หลอื 

“อย่าฉวยโอกาสจากความมนี�า้ใจของข้า ส่วนข้ากจ็ะไม่ฉวยโอกาสจาก

ความอ่อนแอของพวกเจ้า” ข้าโยนถุงเหรียญให้ผู้พิทักษ์นครที่อยู่ใกล้

สุด “ล่ามนางไว้ แล้วตามหาครอบครัวของนาง”

ทหารของข้าลากผู้หญิงคนนัน้ออกไป คนกลุม่ใหม่ถกูพามาตรง

หน้าข้า คราวนี้ทุกคนยอมรับทองอย่างเงียบๆ และก้มศีรษะให้ข้า ข้า

พยักหน้าตอบ กระบวนการนีด้�าเนนิต่อไปโดยไร้อปุสรรค ถ้าข้าได้เรยีน

รูอ้ะไรจากเหตกุารณ์ในอดตีและปัจจบุนั สิง่นัน้กคื็อพลังของความกลัว 

ต่อให้แสดงน�้าใจมากมายแค่ไหนต่อพลเมือง พวกนั้นก็จะเรียกร้อง

ต้องการไม่รู้จักพอ แต่พวกที่กลัวจะไม่ตอบโต้ ข้ารู้เรื่องนี้ดี

ดวงอาทติย์ลอยสูงข้ึน คนอีกสองกลุ่มสาบานตวัว่าจะจงรกัภกัดี

ต่อกองทัพของข้า

ทันใดนั้น วัตถุแหลมคมก็เปล่งประกายในแสงอาทิตย์ สายตา

ของข้ามองขึน้ไปทนัท ีใบมดี อาวธุทีเ่หมอืนเข็ม ลอยมาจากหลงัคา ข้า

ดึงพลังงานขึ้นมาตามสัญชาตญาณแล้วคลุมตัวด้วยภาพมายาล่องหน 

แต่ปฏิกิริยาของข้ายังไม่เร็วพอ มีดสั้นเฉี่ยวแขนจนได้แผลลึก ล�าตัว

หงายหลังเพราะแรงปะทะ ท�าให้ม่านล่องหนวูบหายไป

เสียงตะโกนดังมาจากเชลย จากนั้นมีเสียงชักดาบนับร้อยออก

จากฝักเมื่อผู้พิทักษ์นครของข้าเตรียมอาวุธ แมจิอาโน่มาอยู่เคียงข้าง

ก่อนข้าจะรู้ตัวด้วยซ�้า เขายื่นมือมาหาตอนข้าโงนเงนบนหลังม้า แต่ข้า

โบกมือห้าม “ไม่ต้อง” ข้าพูดด้วยเสียงแหบแห้ง ข้าจะไม่ยอมให้พวก 

ดูมอร์เห็นข้าบาดเจ็บ มันอาจท�าให้พวกนี้แข็งข้อขึ้นมา

ข้ารอให้ลูกหน้าไม้และมีดสั้นตกลงมาจากหลังคาอีก แต่ไม่มี 
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กลับเห็นแค่เซอร์จิโอ้กับคนของเขาโผล่มาที่มุมด้านไกลของจัตุรัสแทน 

พวกนั้นลากคนเข้ามาสี่หรือห้าคนได้ พวกแซ็กโคไรสต์ ทั้งหมดแต่งตัว

ด้วยเสื้อผ้าสีทรายเพื่อให้กลมกลืนกับผนัง

ความโกรธของข้าพวยพุง่อีกครัง้ ความเจบ็ปวดท่ีแขนยิง่กระตุน้

พลังใหม้ากขึ้น ข้าไมร่อใหเ้ซอร์จโิอพ้าพวกนั้นมาถึงตัว แต่ส่งพลังออก

ไปก่อนโดยพุ่งเป้าไปยังท้องฟ้า ใช้ความกลัวของคนหมู่มากและความ

แข็งแกร่งภายในตัวมาสานภาพมายา ท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีฟ้าเข้ม

ประหลาด แล้วก็เป็นสีแดง ผู้คนพากันถอยหนีพลางหวีดร้อง จากนั้น

ข้าก็เล่นงานพวกกบฏด้วยภาพมายาของการขาดอากาศหายใจ พวกนัน้

ตวังอมาข้างหน้าขณะโดนคนของเซอร์จโิอ้หิว้ปีก จากนัน้กแ็อ่นหลงัเมือ่

รู้สึกว่าอากาศถูกสูบออกไปจากปอด ข้ากัดฟันแล้วเสริมพลังให้ภาพ

มายา

อากาศไม่ใช่อากาศ แต่เป็นน�้า พวกเจ้าก�าลังจมน�้ากลางจัตุรัส

แห่งนี้ แถมยังไม่มีผิวน�้าให้โผล่ขึ้นไปหายใจเลย

เซอร์จโิอ้ปล่อยพวกนัน้ ทัง้หมดทรดุลงไปคกุเข่า ตะเกยีกตะกาย

หาอากาศหายใจ ดิ้นไปมาบนพื้น ข้าขยายภาพมายาไปปกคลุมเชลย

ทั้งหมดในจัตุรัสด้วย จากนั้นก็เล่นงานด้วยพลังทั้งหมดที่มี

เครือข่ายความเจ็บปวดปกคลุมเชลยทุกคนท่ียังนั่งอยู่บนพื้น 

พวกนั้นร้องเสียงแหลมพร้อมกัน ตะกุยผิวของตัวเองราวกับโดนเหล็ก

ร้อนทิ่มแทง ดึงกระชากผมราวกับมีมดไต่และกัดหนังศีรษะ ข้ามอง

พวกนั้นทุกข์ทรมาน ปล่อยให้ความเจ็บปวดของตัวเองกลายเป็นของ

พวกนั้น แล้วในที่สุดก็ลบภาพมายาทิ้งไป

เสียงสะอื้นดังกระหึ่มในหมู่คน ข้าไม่กล้ายกมือขึ้นกุมแขนท่ี 

บาดเจ็บ แต่สายตาจ้องคนพวกนั้นเขม็ง “นี่ไง” ข้าพูด “พวกเจ้าได้เห็น

กบัตาตวัเองแล้วนะ ข้าจะไม่ทนหากพวกเจ้าไม่จงรกัภกัด”ี หวัใจของข้า

เต้นรัวในอก “ถ้าหักหลังข้าหรือคนของข้าเมื่อใด ข้าจะท�าให้พวกเจ้า
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ต้องวิงวอนขอความตาย”

ข้าพยักหน้าให้ผู้พิทักษ์นครเข้าไปล้อมจับกบฏที่ก�าลังร�่าไห้ เมื่อ

มเีสือ้คลมุสขีาวของผู้พทิกัษ์นครล้อมรอบตวัแล้ว ข้ากใ็ห้ม้าหนัหลงักลบั 

ขี่มันออกจากจัตุรัสแห่งนั้น พวกกุหลาบตามข้าออกมา เมื่อพ้นจาก

สายตาคนแล้ว ข้าก็ไหล่ตกและลงจากหลังม้า

แมจอิาโน่รบัตวัข้าไว้ และข้ากเ็อนพงิอกเขา “กลบักระโจมเถอะ” 

เขาพมึพ�าขณะโอบข้าไว้ด้วยแขนข้างหนึง่ สหีน้าตงึเครยีด เป่ียมล้นด้วย

ความเข้าใจโดยไม่ต้องพูด “ต้องให้คนมาเย็บแผลให้เจ้า”

ข้าพิงเขา หมดแรงหลังเสียเลือดฉับพลันและใช้พลังสร้าง

ภาพลวงตายกใหญ่แบบนั้น มีคนพยายามลอบฆ่าข้าอีกแล้ว วันหนึ่ง 

ข้าอาจไม่โชคดีแบบนี้ ครั้งต่อไปที่เราเข้าเมืองท่ียึดได้ก็อาจมีคนดัก 

เล่นงานข้าก่อนพวกกหุลาบคนไหนจะช่วยทนั ข้าไม่ใช่เทเรน็ ภาพลวงตา

ไม่อาจคุ้มครองข้าจากคมอาวุธ

ข้าจะต้องขุดรากถอนโคนพวกกบฏให้ได้ ก่อนจะกลายเป็นภัย

คุกคามอย่างแท้จริง จะต้องจับมาประหารด้วยวิธีที่โหดเหี้ยมขึ้นไปอีก

เพื่อให้เป็นแบบอย่าง ข้าต้องเหี้ยมเกรียมกว่านี้

นี่คือชีวิตของข้าในตอนนี้



ราฟาเอล ลอเรนต์ เบสเซ็ตต์

เสียงคล่ืนด้านนอกเตือนใจราฟาเอลให้นึกถึงค�่าคืนแห่งพายุที่ 

ท่าเรือเอสเท็นเซีย แต่ในประเทศทามูร่าแห่งแดนตะวันที่เขาอยู่ตอนนี้

ไม่มีคลอง ไม่มีกอนโดล่าที่หลุดจากเสาผูกแล้วลอยเลาะริมก�าแพงหิน 

มีเพียงหาดทรายสีแดงและสีทอง ที่ราบซึ่งมีพุ ่มไม้เตี้ยและต้นไม้

ประปรายเท่าน้ัน สงูขึน้ไปบนเนนิเขามพีระราชวงัเต้ียท่ีมองออกไปเห็น

มหาสมุทร ดูเป็นเค้าโครงด�ามืดยามกลางคืน ทางเข้าอันโดดเด่นสว่าง

ด้วยแสงตะเกียง

คนืนีล้มอ่อนอบอุ่นยามต้นฤดูใบไม้ผลิพดัเข้ามาทางหน้าต่างของ

ห้องหน่ึงในพระราชวัง เทียนไขที่จุดไว้ก็เกือบหมดเล่มแล้ว เอ็นโซ่  

วาเลน็เซยีโน่นัง่อยูบ่นเก้าอีฉ้าบทอง ตวังอ แขนพาดอยูบ่นเข่า คล่ืนผม

สเีข้มตกลงมาปกคลมุใบหน้า เขาขบกรามแน่น ยงัคงหลบัตาด้วยความ

เจ็บปวด น�้าตาอาบแก้ม

ราฟาเอลคุกเข่าอยู่ตรงหน้าเขา บรรจงแก้ผ้าพันแผลสีขาวที่พัน

ไว้จนถึงข้อศอกของเจ้าชาย กล่ินเนื้อไหม้และกลิ่นหวานเอียนของยา 

ขี้ผึ้งฟุ้งตลบ ทุกครั้งที่ราฟาเอลดึงผ้าพันแผลจากแขนของเอ็นโซ่ท�าให้
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ผวิทีบ่าดเจบ็กระตกุไปด้วย เอ็นโซ่กจ็ะขบกรามแน่นขึน้ เสือ้ห้อยหลวม

และชุม่เหงือ่ ราฟาเอลเอาผ้าพนัแผลทีด่งึออกแล้วมาพนักนัไว้เป็นม้วน 

เขารู ้สึกได้ถึงความทุกข์ทรมานที่ครอบง�าเจ้าชายอยู่ ความรู้สึกนี ้

แผดเผาใจราฟาเอลราวกับเขาเป็นฝ่ายบาดเจ็บเสียเอง

ภายใต้ผ้าพนัแผลนัน้ แขนของเอ็นโซ่เป็นแผลใหม่ลามไปท่ัวแบบ

ทีด่เูหมอืนไม่มีวนัหายสนทิ อีกทัง้แผลเป็นและแผลเก่าท่ีปกคลมุมือของ

เจ้าชายอยู่เสมอก็แผ่ขึ้นไปด้านบนด้วย นี่เป็นผลจากการแสดงพลังอัน

ยิ่งใหญ่ระหว่างต่อสู้กับอาเดลีน่าที่ท่าเรือเอสเท็นเซีย การเผาท�าลาย

กองทัพเรือเบลเดนของราชินีเมฟส่งผลร้ายแรงไม่น้อย

เศษหนังหลุดติดมากับผ้าพันแผลด้วย เอ็นโซ่ครางเบาๆ 

ราฟาเอลนิ่วหน้าเมื่อเห็นผิวหนังที่ไหม้เกรียม “อยากพักสักครู่

หรือไม่” เขาถาม

“ไม่” เอ็นโซ่กัดฟันตอบ

ราฟาเอลจึงด�าเนินการต่อ เขาแกะผ้าพันแผลส่วนสุดท้ายจาก

แขนขวาของเอน็โซ่อย่างเชือ่งช้าและยากล�าบาก ตอนนีแ้ขนของเจ้าชาย

เปิดโล่งทั้งสองข้างแล้ว

ราฟาเอลถอนใจ เอื้อมมือไปหยิบชามใส่น�้าเย็นสะอาดที่วางอยู่

ข้างตัวมาวางลงบนตักเอ็นโซ่ “เอ้า” เขาพูด “แช่สิ”

เอ็นโซ่หย่อนแขนลงไปในน�้าเย็น เขาผ่อนลมหายใจออกช้าๆ  

ทั้งสองนั่งกันอยู่เงียบๆ ครู่หนึ่ง ปล่อยให้เวลาผ่านไปหลายนาทีอย่าง

เชื่องช้า ราฟาเอลตั้งใจมองเอ็นโซ่ เจ้าชายดูห่างเหินมากขึ้นทุกวัน 

ดวงตามองไปทางทะเลอย่างโหยหาอยู่บ่อยๆ มีพลังงานใหม่ในอากาศ

ที่ราฟาเอลยังเดาไม่ออกว่าคืออะไร

“ยังรู้สึกถึงแรงดึงดูดของนางหรือไม่” ราฟาเอลถามในที่สุด

เอน็โซ่พยกัหน้า เขาหนัไปทางหน้าต่างอกีครัง้ตามสญัชาตญาณ 

ผ่านไปอีกนานกว่าเขาจะตอบ “บางวันก็ไม่” เขาพูด “คืนนี้ไม่รู้สึก”
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ราฟาเอลรอให้เขาพูดต่อ แต่เอ็นโซ่กลับไปเงียบขรึมอีกครั้ง ยัง

สนใจจดจ่ออยู่กับมหาสมุทรนอกหน้าต่าง ราฟาเอลนึกสงสัยว่าเอ็นโซ่

ก�าลังนึกถึงใคร ไม่ใช่อาเดลีน่าหรอก แต่เป็นเด็กสาวผู้จากไปนานแล้ว 

เด็กสาวจากช่วงเวลาในอดีตที่เขาเคยมีความสุขมากกว่านี้

หลังจากผ่านไปครู่หนึ่ง ราฟาเอลก็ยกชามใส่น�้าออกจากตัก 

เจ้าชาย แล้วบรรจงซับแขนเอ็นโซ่ให้แห้ง ก่อนจะทายาขี้ผึ้งเคลือบผิว 

ที่ไหม้ มันเป็นยาเก่าที่ราฟาเอลเคยใช้ในส�านักฟอร์จูนาต้า สมัยนั้น 

เอ็นโซ่จะแวะไปเยี่ยมเขาตอนกลางคืนเพื่อให้ท�าแผล ตอนนี้ไม่มีส�านัก

ฟอร์จูนาต้าแล้ว ราชินีเมฟก็เสด็จกลับเบลเดนเพื่อเลียแผลและฟื้นฟู

กองทัพเรือขึ้นมาใหม่ ส่วนพวกมีดสั้นก็มาที่ทามูร่าหรือดินแดนที่เหลือ

อยู่ของทามูร่า ตอนนี้ผู้พิทักษ์นครของอาเดลีน่ากระจายกันอยู่ตาม 

เนินเขาในทามูร่าตอนเหนือแล้ว ตรึงก�าลังไว้มั่น

“มข่ีาวอาเดลน่ีาบ้างไหม” เอ็นโซ่ถามเมือ่ราฟาเอลเอือ้มไปหยบิ

ผ้าพันแผลใหม่

“เมอืงหลวงของดมูอร์พ่ายแพ้ให้กองทพัของนางแล้ว” ราฟาเอล

ตอบ “ตอนนี้นางปกครองแดนทะเลทั้งหมด”

เอน็โซ่หนักลบัไปมองทะเล ราวกบัก�าลงัค้นหาแรงดงึดดูทีเ่ชือ่ม

โยงเขากับหมาป่าขาวไว้ตลอดกาล แล้วสายตาของเขาก็ดูเหม่อลอย 

“อีกไม่นานนางคงหันกลับมาสนใจที่นี่ ดินแดนส่วนที่เหลือของทามูร่า” 

เขาพูดในที่สุด

“ข้าคงไม่ประหลาดใจหากเรอืของนางมาโผล่ท่ีพรมแดนของเรา

เป็นล�าดับถัดไป” ราฟาเอลเห็นด้วย

“โกลเด้นทรัยแอ็ดจะยอมให้เราเข้าเฝ้าพรุ่งนี้ใช่ไหม”

“ใช่” ราฟาเอลเหลือบตาขึ้นมองเจ้าชาย “ราชวงศ์ทามูร่าบอก

ว่ากองทพัของพวกเขายงัอ่อนแอจากการบกุครัง้ล่าสดุของอาเดลน่ีา จงึ

อยากลองเจรจากับนางอีกครั้ง”
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เอ็นโซ่ค่อยๆ ขยับนิ้วมือซ้าย จากนั้นก็นิ่วหน้า “แล้วเจ้าคิด

อย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้”

“เสียเวลาเปล่า” ราฟาเอลส่ายหน้า “อาเดลีน่าปฏิเสธความ

พยายามคร้ังก่อนของพวกเขาโดยไม่ลังเลสักนิด พวกเขาไม่มีอะไรจะ

ไปต่อรองกบันาง จะเอาอะไรไปเสนอให้นางได้เล่า ในเม่ือทุกอย่างเป็น

สิ่งที่นางอาจใช้ก�าลังช่วงชิงได้อย่างง่ายดาย”

ความเงียบปกคลุมไปทั่วอีกครั้ง บางทีมันอาจเป็นค�าตอบเดียว

ส�าหรับค�าถามของราฟาเอลก็เป็นได้ ขณะราฟาเอลพันผ้าพันแผล 

ผืนใหม่ที่แขนเอ็นโซ่ เขาก็พยายามไม่ฟังเสียงคลื่นข้างนอก เสียงทะเล

นอกหน้าต่าง เทยีนคูห่นึง่สว่างไสวในความมดื เสยีงเคาะประตคูรัง้หนึง่

ความทรงจ�าผุดขึ้นมาโดยที่เขาไม่ได้ร้องขอ แล้วก็ไม่ยอมจาง

หายไป มันทะลุผ่านก�าแพงที่ราฟาเอลสร้างไว้ล้อมรอบหัวใจนับตั้งแต่

เอ็นโซ่ตายแล้วฟื้นคืนชีพมา ตอนนี้เขาไม่ได้ท�าแผลให้เจ้าชายแล้ว แต่

ก�าลังยืนรอด้วยความหวาดกลัวในห้องนอนของตัวเองท่ีส�านักฟอร์จู- 

นาต้าเมื่อหลายปีก่อน สายตามองออกไปยังทะเลคนสวมหน้ากาก

ดูราวกับคนทั้งเมืองโผล่มาร่วมงานเปิดตัวของราฟาเอล ชาย

หญิงชนชั้นสูงผู้สวมชุดยาวท�าจากผ้าไหมทามูร่าและลูกไม้เคเน็ตตร้า

เดินไปมาทั่วห้อง ใบหน้าของทุกคนถูกปิดบังไว้บางส่วนหลังหน้ากาก

ครึ่งหน้าสีสวย เสียงหัวเราะผสมกับเสียงชนแก้วและเสียงรองเท้าแตะ

ลากพื้น นายและนางบ�าเรอคนอื่นๆ เคลื่อนไหวไปมาท่ามกลางผู้คน

อย่างเงียบเชียบและสง่างาม คอยน�าเครื่องดื่มและจานใส่ลูกองุ่นแช่ 

น�้าแข็งมาให้แขก

ราฟาเอลยืนอยู่กลางห้อง ตอนนั้นเขาเป็นเด็กหนุ่มเงียบขรึม 

ผู้ผ่านการแต่งตัวและขัดสีฉวีวรรณจนสมบูรณ์แบบ ผมเหมือนม่าน 

ผ้าซาตินสีเข้ม ชุดยาวสีขาวทองก็พลิ้วไหว ผงสีด�าถูกแต่งแต้มไว้รอบ

ดวงตาสีเหมือนอัญมณี เขาจ้องมองออกไปยังทะเลนักประมูลผู ้
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กระตอืรือร้น ราฟาเอลจ�าไดว่้ามอืสัน่จนต้องกดมันไวด้ว้ยกันเพื่อใหน้ิง่ 

เขาผ่านการฝึกฝนว่าจะแสดงสหีน้าอย่างไรได้บ้าง ทัง้การขยบัรมิฝีปาก 

คิ้ว แก้ม และตา ซึ่งแตกต่างกันนับพันแบบโดยไม่จ�าเป็นต้องสะท้อน

อารมณ์แท้จริง ดังนั้นในช่วงเวลานี้สีหน้าเขาจึงดูเหมือนสงบเยือกเย็น 

เอียงอายน่าหลงใหล สุขใจอ่อนโยน เงียบเหมือนหิมะ และปราศจาก

ความกลัว

ดเูหมอืนพลังงานในห้องเปล่ียนแปลงอยูเ่ป็นระยะ ราฟาเอลหนั

หน้าตามโดยอัตโนมัติ ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่สัมผัสได้คืออะไร ตอนแรกเขา

คดิว่าโดนจติของตวัเองเล่นกลเข้าให้แล้ว จนกระทัง่รูต้วัว่าพลงังานนัน้

รวมกันอยู่ที่คนแปลกหน้าอายุน้อยผู้หนึ่งที่เดินไปมาท่ามกลางผู้คน 

ดวงตาของราฟาเอลมองตามเขา ถูกสะกดด้วยพลังท่ีดูเหมือน

เคลื่อนไหวตามคนผู้นี้

การประมูลเริ่มต้นด้วยตัวเลขที่สูง แล้วก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆ มันสูง

มากจนราฟาเอลตามไม่ทัน ภาพและเสียงรอบตัวเริ่มพร่าเลือน นาย

และนางบ�าเรอคนอ่ืนๆ ซุบซิบกันไปมาในกลุ่มคนดู เขาไม่เคยได้ยิน

ตวัเลขมากขนาดนี้ในการประมลูมาก่อนเลย ความผดิปกตนิีท้�าให้หวัใจ

ของเขาเต้นเร็วข้ึน มือสั่นหนักขึ้น ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไป เขาคงไม่มีวัน

ตอบแทนผู้ชนะประมูลได้สมราคาแน่

จากนัน้เมือ่เหลอืผูป้ระมลูสูก้นัแค่ไม่กีค่น คนรบัใช้หนุม่ผูแ้ฝงตวั

อยู่ท่ามกลางผู้คนก็บอกราคาที่มากกว่าตัวเลขสูงสุดถึงสองเท่า

ฉากหน้าทีส่งบราบเรยีบของราฟาเอลปรากฏอาการหวัน่ไหวเป็น

คร้ังแรกขณะเสียงพึมพ�าดังระงมในห้อง มาดามถามว่าจะมีใครให้

มากกว่านี้หรือไม่ แต่ไม่มีใครตอบรับ ราฟาเอลยืนเงียบ บังคับตัวเอง

ให้นิ่งขณะคนรับใช้ผู้นั้นชนะการประมูล

คนืนัน้ราฟาเอลจดุเทยีนสองสามเล่มด้วยมอืทีส่ัน่เทา จากนัน้นัง่

ลงบนขอบเตียงตามล�าพัง ผ้าห่มเป็นไหมที่เย็บชายด้วยด้ายสีทองและ
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ลูกไม้ กลิ่นดอกบัวราตรีลอยอ้อยอิ่งอยู่ในอากาศ เวลาหลายนาทีผ่าน

ไปอย่างเชือ่งช้า เขาคอยฟังเสยีงฝีเท้าทีจ่ะเดนิมายงัห้องนีแ้ละย�า้เตอืน

ตัวเองถึงบทเรียนที่นายบ�าเรอรุ่นพี่สอนไว้ตลอดหลายปีที่ผ่านมา

หลังจากผ่านไปนานเหมือนชั่วนิรันดร์ เขาก็ได้ยินเสียงท่ีรอฟัง

อยู่ดังขึ้นในโถงข้างนอก ครู่ต่อมาก็มีเสียงเคาะเบาๆ ที่ประตู

ทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดี ราฟาเอลกระซิบบอกตัวเองทั้งที่ไม่

แน่ใจว่าจะเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่ เขาลุกขึ้นแล้วพูดเสียงดังว่า “เชิญ

เข้ามาได้”

หญิงรับใช้ผู ้หนึ่งผลักประตูเปิด ด้านหลังนางคือชายหนุ ่ม 

สวมหน้ากากผู้เดินเข้ามาในห้องของเขาด้วยท่วงท่าสง่าเหมือนนักล่า 

ผู้ช�่าชอง ประตูปิดตามหลังขณะเขายกมือขึ้นถอดหน้ากาก

ดวงตาของราฟาเอลเบกิกว้างด้วยความตกใจ นีค่อืคนแปลกหน้า

คนเดียวกับที่เขาสังเกตเห็นในกลุ่มคน เขารับรู้อย่างอายๆ ว่าคนผู้นี้

หล่อเหลาไม่น้อย เกลยีวผมสเีข้มมดัรวบไว้ด้านหลงั ขนตายาวสดี�าล้อม

รอบดวงตา มีเส้นสีแดงเข้มในม่านตา เขายืนยืดตัวสูงและไม่ยิ้ม 

พลังงานที่ราฟาเอลสัมผัสได้ระหว่างการประมูลปกคลุมตัวคนแปลก

หน้าไว้เป็นชั้นๆ ไฟ เปลวเพลิง ความทะเยอทะยาน ราฟาเอลหน้าแดง 

เขารู้ว่าควรเชิญคนแปลกหน้าให้เข้ามาใกล้และนั่งลงบนเตียง แต่ใน

ตอนนั้นเขาคิดอะไรไม่ออกเลย

ชายหนุม่ก้าวมาข้างหน้า เมือ่หยดุยนืตรงหน้าราฟาเอลแล้ว เขา

ก็เอามือไพล่หลังแล้วพยักหน้าหนึ่งครั้ง ราฟาเอลรู้สึกว่าพลังงาน

เคลือ่นไหวอกีครัง้ มนัก�าลงัเรยีกหาเขา และเขากอ็ดไม่ได้ทีจ่ะมองตอบ

คนแปลกหน้า ราฟาเอลฝืนยิม้ให้ชายหนุม่ เป็นรอยยิม้ท่ีผ่านการฝึกฝน

มาหลายปี

คนแปลกหน้าเป็นฝ่ายพูดก่อน “เจ้าสังเกตเห็นข้าในกลุ่มคน” 

เขาพูด “ข้าเห็นเจ้ามองตามข้าไปรอบห้อง เพราะอะไร”



36   Young Elites ยุวชนเหนือมนุษย์ เล่ม 3 ดวงดาวเที่ยงคืน (จบ)

“ท่านคงดงึดดูข้ากระมงั” ราฟาเอลตอบพลางหลบุตาและปล่อย

ให้ความร้อนผุดขึ้นมาบนแก้มอีกครั้ง “ท่านชื่ออะไร”

“เอ็นโซ่ วาเล็นเซียโน่” เสียงของคนแปลกหน้านุ่มนวลและทุ้ม 

เหมือนผ้าไหมที่ซ่อนโลหะเอาไว้

ดวงตาของราฟาเอลพุ่งกลับขึ้นมามองเขา เอ็นโซ่ วาเล็นเซียโน่ 

น่ันคือชื่อเจ้าชายแห่งเคเน็ตตร้าผู้ถูกถอดยศมิใช่หรือ ตอนนั้นเองที ่

ราฟาเอลเห็นว่าผมของเด็กหนุ่มผู้นี้เปล่งประกายสีแดงเข้มท่ามกลาง

แสงสลัวในห้องนอน เข้มมากจนดูด�า นี่คือต�าหนิ

อดีตเจ้าชายรัชทายาท

“ฝ่าบาท” ราฟาเอลกระซิบ ตกใจมากจนลืมโค้งค�านับ

ชายหนุม่พยกัหน้า “ข้าไม่มเีจตนาจะเปิดตวัเจ้าในคนืนีห้รอกนะ”

ฉากนั้นมลายหายไปเมื่อเสียงเคาะดังขึ้นที่ประตู ราฟาเอลกับ

เอ็นโซ่มองไปทางนั้นพร้อมกัน แล้วราฟาเอลก็ถอนใจยาว ผลักความ

ทรงจ�าเกบ็ไว้ก้นบ้ึงหวัใจขณะวางผ้าพนัแผลลง “ว่าไง” เขาตะโกนถาม

“ราฟาเอล” เสียงอายๆ ดังตอบ “ข้าเอง”

เขาสอดมือเข้าไปในแขนเสื้อ “เข้ามาเถิด”

ประตเูปิด แล้วไวโอเลต็ต้ากก้็าวเข้ามาข้างในอย่างลังเล ดวงตา

ของนางสบตาราฟาเอลก่อน จากนัน้พุง่ไปตรงทีเ่อน็โซ่นัง่อยู่ในท่าศอก

พาดเข่า “ขอโทษทีเ่ข้ามาขดัจงัหวะ” นางว่า “ราฟาเอล เกดิเรือ่งแปลก

ขึ้นที่ชายฝั่งนะ ข้าคิดว่าท่านคงอยากไปดู”

ราฟาเอลรับฟังพลางขมวดคิ้ว แสดงว่าไวโอเล็ตต้าสัมผัสได้ถึง

ลางร้ายบางอย่างเช่นกนั คนืนีน้างดซูดีเซยีว ผวิสองสเีผอืดไป รมิฝีปาก

อิ่มเม้มแน่นจนเป็นเส้นตรง ผมรวบไว้ด้านหลังในผ้าโพกแบบทามูร่า 

นางใช้พลังค้นหาจนเจอพวกมีดสั้นเมื่อเกือบหนึ่งปีก่อน ผ่านไป 

หนึง่สปัดาห์กว่านางจะกล้าเล่าเรือ่งทีเ่กดิข้ึนระหว่างตวัเองกบัพีส่าวให้

ราฟาเอลฟัง และอีกสัปดาห์กว่านางจะขอร้องทั้งน�้าตาให้พวกเขาหา
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ทางช่วยอาเดลีน่า นับแต่นั้นนางก็คอยอยู่ข้างกายราฟาเอล ฝึกฝนกับ

เขาขณะทีเ่ขาทดสอบความเชือ่มโยงของนางและสอนวธีิรวบรวมสมาธิ

เพื่อสัมผัสพลังงานของคนอื่น นางเป็นนักเรียนที่ดี เข้าขั้นดีเยี่ยม

นางท�าให้เขานึกถึงอาเดลีน่ามากเหลือเกิน ถ้าเผลอก็อาจ

จินตนาการว่าตัวเองก�าลังจ้องมองราชินีแห่งแดนทะเลสมัยท่ีนางอายุ

น้อยกว่าตอนนี้และยังไม่หันหลังให้เขา ตอนที่นางยังไม่ถล�าลึกขนาดนี้ 

ความคิดนี้ท�าให้เขาเศร้าใจเสมอ เป็นความผิดของข้าที่ท�าให้อาเดลีน่า

เป็นแบบนี้ ข้าเองที่ท�าให้นางถล�าลึกเกินแก้

ราฟาเอลพยักหน้าให้ไวโอเล็ตต้า “เดี๋ยวข้าไป ออกไปรอข้าง

นอกก่อนนะ”

ขณะไวโอเล็ตต้ากลับออกไปยงัโถงทางเดนิ เขากพ็นัแผลทีแ่ขน

เอ็นโซ่จนเสร็จ จากนั้นนวดคอตัวเองด้วยความเหนื่อยล้า เขาท�าแบบนี้

มาหลายคืนติดกันเกินไป หลายสัปดาห์กลายเป็นหลายเดือน ทุกคืน

ต้องคอยเยียวยาบาดแผลของเอน็โซ่อย่างไร้ผล พอเริม่หายกท็รดุลงไป

อีก “พยายามหลับนะ” ราฟาเอลบอกเขา

เอ็นโซ่ไม่ตอบ ใบหน้าซูบซีดจากความเจ็บปวด ใจลอยเหมือน 

ไม่ได้อยู่ตรงนี้เต็มตัว

ผ่านมานานแค่ไหนแล้วนะ ที่พวกเขาสูญเสียเอ็นโซ่ไปในสนาม

กีฬานั่น สองปีใช่ไหม ดูเหมือนชั่วชีวิตก็ว่าได้ เหมือนผ่านไปหลายยุค

หลายสมยันบัแต่ครัง้สดุท้ายทีร่าฟาเอลได้เหน็เจ้าชายมชีวีติอย่างแท้จรงิ 

ตอนนัน้ไฟในตวัเขาลกุโชนเป็นสแีดงเจดิจ้า ราฟาเอลไม่อยากให้เอน็โซ่

ทุกข์มากขึ้นไปอีกหากรู้ว่าการด�ารงอยู่ของเขาในสภาพกึ่งเป็นกึ่งตาย

แบบนี้ท�าร้ายจิตใจผู้ที่รักเขามากเพียงใด จึงตัดสินใจเดินไปยังประตู

แล้วออกไปข้างนอกอย่างเงียบๆ 

ค�่าคืนนี้อากาศอบอุ ่น บ่งบอกถึงฤดูร้อนท่ีใกล้จะมาเยือน

แดนตะวนั ความร้อนจากตอนกลางวนัยงัคงอ้อยอ่ิงอยูต่รงระเบียงทาง
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เดิน ราฟาเอลกับไวโอเล็ตต้าเดินเงียบๆ ใต้ตะเกียง ผ่านทั้งแสงสว่าง

และเงามืด เมื่อถึงประตูแต่ละบาน ราฟาเอลก็รู้สึกได้ถึงพลังงานของ

สมาชิกมีดสั้นแต่ละคนที่อยู่ในห้อง ไมเคิลก�าลังวาดภาพ เขาขังตัวเอง

อยู่ตามล�าพังครั้งละหลายวันหลังเจ็มม่าตาย ห้องของลูเซ็นต์มีคลื่น

ความไม่สบายใจแผ่ออกมา ราฟาเอลสัมผัสได้ว่านางยังไม่นอน บางที

อาจก�าลังเหม่อมองชายฝั่งนอกหน้าต่าง กระดูกของลูเซ็นต์กลวงมาก

ขึ้นเรื่อยๆ ท�าให้ปวดอยู่บ่อยๆ นางก็เลยอารมณ์ไม่ดีและฉุนเฉียวง่าย 

ตอนแรกเมฟรั้งอยู่ที่นี่และวิงวอนให้ลูเซ็นต์กลับเบลเดนด้วยกัน ถึงขั้น

พยายามติดสินบนและออกค�าสั่ง แต่ลูเซ็นต์ก็ยังปฏิเสธ นางจะอยู่และ

ต่อสูเ้คยีงข้างพวกมดีสัน้จนถงึลมหายใจสดุท้าย หลงัจากผ่านไปพกัหนึง่ 

เมฟก็จ�าต้องพาทหารกลับบ้าน แต่ราชินีเบลเดนยังคงส่งสาส์นมาทุก

สัปดาห์เพื่อถามไถ่เรื่องสุขภาพของลูเซ็นต์ บางครั้งก็ส่งสมุนไพรและ

ยามาด้วย แต่ไม่มีอะไรช่วยได้เลย ราฟาเอลรู้ดีว่าอาการของลูเซ็นต์

ไม่มีทาง ดีขึ้น เพราะสาเหตุเกิดจากบางอย่างที่อยู่ลึกลงไปในพลังของ

นางเอง

ห้องสุดท้ายเคยเป็นของลีโอ เด็กหนุ่มหัวล้านที่ราฟาเอลเพิ่งรับ

เข้ามาเป็นสมาชิกมีดสั้นและมีพลังแพร่พิษ ตอนนี้ห้องว่างเปล่า ลีโอ

เสียชีวิตไปเมื่อหนึ่งเดือนก่อน แพทย์บอกราฟาเอลว่าเป็นเพราะปอด

ติดเชื้อเรื้อรัง แต่ราฟาเอลนึกสงสัยว่าอาจมีสาเหตุอื่นที่เป็นไปได้ นั่น

คือร่างกายของลีโอหันมาเล่นงานตัวเองด้วยการแพร่พิษจากภายใน 

แล้วตัวเขาล่ะ จะโดนเล่นงานแบบไหน

“ข้าได้ยนิเรือ่งการบกุครัง้ล่าสุดของอาเดลน่ีาแล้ว” ไวโอเลต็ต้า

พูดเมื่อทั้งสองมาถึงบันไดที่พาออกไปนอกพระราชวังในที่สุด

ราฟาเอลแค่พยักหน้า

ไวโอเล็ตต้าเหลือบมองเขาอย่างกล้าๆ กลัวๆ “ท่านคิดว่า...”

นางพยายามมากจรงิๆ ราฟาเอลรูสึ้กว่าหวัใจของเขาเวทนานาง 
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อยากปลอบประโลม แต่ท�าได้แค่จับมือนางไว้ แล้วกระตุกเส้นใยหัวใจ

เบาๆ เพื่อมอบความสบายใจให้ชั่วครู่ เขาส่ายหน้า

“แต่...ข้าได้ยินว่านางแจกจ่ายเงินให้ประชาชนชาวดูมอร์อย่างมี

น�้าใจ” ไวโอเล็ตต้าว่า “นางมีน�้าใจมากกว่าเคย บางทีถ้าเราหาทาง...”

“นางกู่ไม่กลับแล้ว” ราฟาเอลพูดเสียงอ่อนโยน นี่เป็นค�าตอบที่

เขาเคยบอกนางไปหลายต่อหลายครั้ง แม้ไม่แน่ใจว่าตัวเองเชื่อเช่นนั้น

จริงๆ ก็ตาม ถึงเขาไม่ปักใจเชื่อก็ไม่อยากให้ความหวังไวโอเล็ตต้าแบบ

ลมๆ แล้งๆ “ข้าเสียใจ เราต้องให้ความส�าคัญกับการป้องกันทามูร่า

จากการบกุคร้ังต่อไปของอาเดลีน่า เราต้องปักหลกัสูท้ี่ไหนสกัแห่งนะ”

ไวโอเล็ตต้ามองกลับไปยังชายฝั่งแล้วพยักหน้า “จริง” นางพูด

ราวกับก�าลังกล่อมตัวเองให้เชื่อ

นางไม่เหมอืนคนอืน่ แม้มคีวามเชือ่มโยงกบัอญัมณทีีส่ือ่ถงึความ

กลัว ความเหน็ใจ และความสขุ แต่นางไม่มตี�าหนใิห้เหน็ ความสามารถ

ในการพรากพลังคนอื่นท�าให้เขาไม่สบายใจนัก แต่ราฟาเอลก็อดไม่ได ้

ที่จะรู้สึกผูกพันกับนาง เขาอุ่นใจเมื่อรู้ว่านางเองก็สัมผัส ได้ถึงพลังใน

โลกรอบตัว

คนืนี้ไม่เหน็ดวงจนัทร์ทัง้สามดวงหรอืดาวดวงใดเลย มเีพยีงเมฆ

เป็นผืนบนท้องฟ้า ราฟาเอลให้ไวโอเลต็ต้าเกาะแขนขณะลงไปตามทาง

เดินหินอย่างระมัดระวัง พลังงานบางเบาลอยอยู่ในสายลมอุ่นท�าให้ผิว

คันยุบยิบ เมื่อทั้งสองเดินอ้อมบริเวณพระราชวังออกไป ก็เห็นชายฝั่ง

ปรากฏตรงหน้า คลื่นฟองขาวเป็นแถบซัดออกไปยังความเวิ้งว้างสีด�า

ตอนนีเ้ขารูส้กึถงึสิง่ทีท่�าให้ไวโอเลต็ต้าไม่สบายใจแล้ว มนัรนุแรง

อย่างไม่น่าเชื่อตรงแนวชายฝั่งซึ่งผืนทรายเปียกและหนาวเย็น ราวกับ

เส้นใยทัง้หมดในโลกขงึตงึขึน้มา คลืน่สาดละอองน�า้เคม็ใส่เขา ราตรนีี้

มืดมากจนมองไม่เห็นรายละเอียดรอบตัว มีหินก้อนใหญ่ๆ เกาะกลุ่ม

กันอยู่ไม่ไกล แต่ก็เห็นเป็นแค่เงาด�ามืดเท่านั้น ราฟาเอลจ้องมัน รู้สึก
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ถึงความตายอย่างบอกไม่ถูก มีกลิ่นฉุนในอากาศ

บางอย่างผิดปกติ

“มีความตายที่นี่” ไวโอเล็ตต้ากระซิบ มือท่ีเกาะแขนราฟาเอล

สั่น เมื่อเขามองนาง ก็สังเกตเห็นสายตาหวาดหวั่น แบบที่เคยเห็นตอน

นางพูดถึงอาเดลีน่า

ราฟาเอลกวาดตามองเส้นขอบฟ้า ใช่ บางอย่างผิดปกติมาก 

พลังงานผิดธรรมชาติฟุ้งอยู่ในอากาศ มากมายเหลือเกิน จนเขาบอก

ไม่ได้ว่ามาจากตรงไหน สายตาของเขาหยดุอยูต่รงหย่อมความมืดท่ีห่าง

ไกลออกไป จ้องมันอยู่พักหนึ่ง

ฟ้าแลบปรากฏบนท้องฟ้าเป็นชุด เหมือนเส้นทางจากเมฆลงมา

ที่ทะเล ไวโอเล็ตต้านิ่วหน้า รอให้เสียงฟ้าผ่าดังตามมา แต่ก็ไม่มี ความ

เงยีบท�าให้ขนทีท้่ายทอยของราฟาเอลลกุซู ่ในทีส่ดุหลงัจากผ่านไปนาน

เหมอืนชัว่นรินัดร์ เสียงค�ารามต�า่กท็�าให้พืน้ส่ันสะเทอืน ดวงตาของเขา

กวาดไปตามคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่ง จากนั้นก็หยุดอีกครั้งบนเงาด�าของหิน

ฟ้าแลบอีก ครั้งนี้แสงของมันส่องชายฝั่งชั่วครู่ ราฟาเอลก้าว 

ถอยหลังแล้วมองภาพตรงหน้า

เงาด�านั่นไม่ใช่หิน แต่เป็นบาลิร่า มีอย่างน้อยหนึ่งโหลที่มานอน

ตายเกยตื้น

ไวโอเล็ตต้ายกมือปิดปาก ครู่หนึ่งที่ราฟาเอลท�าได้แค่ยืนนิ่งเฉย 

กะลาสหีลายคนเคยเล่าเรือ่งบาลร่ิาว่าพวกมนัไปตายที่ไหน บางคนบอก

ว่าว่ายน�า้ออกไปตายกลางมหาสมทุรเปิด โดยจะด�าลกึลงไปเรือ่ยๆ จน

จมลงที่ก้นยมโลก บางคนบอกว่าพวกมันบินขึ้นจากน�้าสูงขึ้นไปเรื่อยๆ 

จนถูกเมฆกลืนหายไป กระดูกซี่โครงของพวกมันถูกคลื่นซัดขึ้นมาเกย

หาดเป็นครัง้คราวในสภาพขาวโพลน แต่เขาไม่เคยเหน็ซากบาลร่ิาทีต่าย

เช่นนี้มาก่อน อย่างน้อยก็ไม่ใช่ในลักษณะนี้ 

“อย่าเข้าไปใกล้นะ” ราฟาเอลกระซิบบอกไวโอเล็ตต้า กลิ่นใน
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อากาศฉุนมากขึ้นเมื่อเขาเดินเข้าไปดู ตอนนี้มั่นใจแล้วว่าเป็นกลิ่นเนื้อ

เน่า พอไปถึงบาลิร่าตัวแรกก็ยื่นมือออกไป เขาลังเลก่อนเอานิ้วแตะ

เบาๆ บนตัวมัน

เจ้าสัตว์ตัวนั้นกระตุกครั้งหนึ่ง มันยังเป็นแค่ลูกบาลิร่าเท่านั้น 

แถมยังไม่ตายสนิทด้วย

ล�าคอของราฟาเอลตบีตนั แล้วน�า้ตากก็บตา บางอย่างท่ีร้ายกาจ

ฆ่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ เขายังรู้สึกได้ถึงพลังงานพิษท่ีไหลอยู่ในเส้นเลือด

ของมัน สัมผัสได้ถึงความอ่อนแอขณะมันสูดหายใจแผ่ว

“ราฟาเอล!” ไวโอเล็ตต้าตะโกนเรียก เมื่อเขาเหลียวมองข้าม

ไหล่ กเ็หน็นางลยุลงไปในคลืน่น�า้ทีซ่ดัฝ่ัง ชายกระโปรงเปียกชุม่ ตวัส่ัน

เหมือนใบไม้ อย่าลงไป! ราฟาเอลอยากเตือนนาง

“มนัให้ความรูส้กึเหมอืนพลงังานของอาเดลน่ีาเลย” ไวโอเลต็ต้า

พูดออกมาในที่สุด

ราฟาเอลเดินไปทางมหาสมทุรก้าวหนึง่อย่างลงัเล แล้วกอ็กีก้าว 

เขาเดนิไปข้างหน้าจนกระทัง่รองเท้าแตะจมลงไปในทรายเปียก เขาสดู

หายใจแรง

น�้าเย็นแบบที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อน เย็นเหมือนความตาย เส้นใย

พลังงานนับพันกระตุกเท้าเขาขณะน�้าไหลกลับลงมหาสมุทร ราวกับมี

ตะขอจิว๋เกีย่วอยูก่บัเส้นใยทกุเส้นและก�าลงัค้นหาสิง่มชีวีติ มนัท�าให้เขา

ขนลกุซูเ่หมอืนตอนทีเ่หน็ผลไม้เน่าเตม็ไปด้วยหนอนชอนไช มหาสมทุร

แห่งนี้เต็มไปด้วยพิษลึกล�้า ด�ามืด และชั่วร้าย ด้านล่างปั่นป่วนด้วยชั้น

พลงังานทีเ่กรีย้วกราดน่ากลัว เป็นส่ิงทีเ่ขาเคยสมัผสัได้ในตวัอาเดลน่ีา 

เขานึกถึงอาการใจลอยอย่างประหลาดของเอ็นโซ่ในค�่าคืนนี้ สายตา

มองเหม่อในดวงตาที่กึ่งเป็นกึ่งตาย ท่าทีที่เหมือนถูกดึงดูดด้วย

มหาสมุทร ราฟาเอลจ�าได้ถึงพายุที่โหมกระหน�่าในคืนท่ีพวกเขาพา 

เอน็โซ่กลับขึน้มาจากก้นมหาสมทุร ตรงทีโ่ลกคนเป็นสิน้สดุลง และโลก
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คนตายเริ่มต้น

ไวโอเล็ตต้าผู้อยู่ข้างเขายืนนิ่งตัวแข็งขณะน�้าซัดใส่ขา

ราฟาเอลก้าวลงไปในมหาสมทุรอีกสองสามก้าว จนกระท่ังคลืน่

สงูถงึเอว น�า้เยน็ท�าให้ตวัชา เขาเงยหน้าขึน้มองไปตรงทีเ่กดิพายฟุ้าแลบ

ไร้เสียงอีกครั้ง แล้วน�้าตาก็เริ่มหลั่งไหลอาบแก้ม

จริงแท้ มันให้ความรู้สึกเหมือนพลังงานของอาเดลีน่า เหมือน

ความกลัวและความโกรธ มันคือพลังงานจากอาณาจักรอื่น เส้นใยจาก

ใต้โลก จากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งไม่ควรถูกรบกวน ราฟาเอลตัวสั่น

บางอย่างก�าลังแพร่พิษใส่โลกใบนี้



แม้กระทั่งตอนนี้ซึ่งผ่านมาหลายสิบปีแล้ว

ข้าก็ยังไม่กลัวอะไรมากเท่ามหาสมุทรเปิดตอนกลางคืน

เมื่อความมืดมิดแผ่ไปรอบตัวทุกทิศทุกทาง

- บันทึกของเรด้า ฮาร์รากัน,

แปลโดย เบียนก้า เบอร์เซ็ตโต้



อาเดลีน่า อามูเตรู

ผ่านไปหนึ่งสัปดาห์เต็ม แผลที่แขนของข้ายังเต้นตุบๆ ทุกครั้งที่

เคล่ือนไหวเร็วเกินไป มีผ้าพันแผลพันทบเป็นชั้นหนา ข้านิ่วหน้าขณะ

เดินลงทางลาดไปยังท่าเรือเอสเท็นเซีย หวังว่าแผลคงไม่เปิดอีก

ท่าเรอืวนัน้ีคละคลุ้งไปด้วยกล่ินปลาเน่า ข้าท�าจมูกย่นขณะทหาร

เดินน�าเราไปยังรถม้าหลายคันที่รอรับอยู่ เซอร์จิโอ้เดินข้างข้าโดยมือ

หนึ่งแตะด้ามดาบไว้ตลอดเวลา เขาโน้มตัวมาหาข้า “ฝ่าบาท” เขาพูด 

ถ้อยค�าล่ืนไหลเป็นธรรมชาตริาวกบัข้าเกดิมาในราชวงศ์ “คนของข้าจบั

ประชาชนได้หลายคนที่ถูกกล่าวหาว่าพยายามบุกเข้าไปในพระราชวัง 

พวกเขาอยู่ในหอคอยหน่วยพิทักษ์นครแล้ว แต่ข้าไม่อยากเสี่ยง”

ข้าเหลือบมองเขา “แล้วพวกเขาไม่พอใจอะไรรึ”

“พวกเขาไม่อยากสละที่ดินให้ผู้มีต�าหนิ ตามกฎหมายใหม่ของ

พระองค์”

“แล้วเจ้าวางแผนจะท�าอย่างไรกับนักโทษเหล่านั้น”

เซอร์จโิอ้ยักไหล่ เขาขยบัเสือ้คลมุให้กระชบัรอบไหล่ จากนัน้ดืม่

น�า้อกึใหญ่จากกระตกิ “อะไรกไ็ด้ทีพ่ระองค์ต้องการ พระองค์คอืราชนิ”ี
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ข้านึกสงสัยว่าเขาคิดกับข้าแตกต่างไปจากราชารัตติกาลแห่ง 

เมอร์รูตัสหรือไม่ ข้าอยากเชื่อว่าเซอร์จิโอ้นับถือข้ามากกว่า ราชา

รัตติกาลอ่อนแอ เป็นศัตรูของผู้มีต�าหนิ ขี้เมา และโง่เขลา ข้าจ่ายเงิน

ให้เซอร์จโิอ้มากกว่าชายคนนัน้ เกราะของเซอร์จโิอ้ตกแต่งด้วยเส้นทอง 

เสือ้คลมุกท็อจากไหมเนือ้ดีทีสุ่ดและละเอียดทีส่ดุในโลก ปักด้วยอกัษร

ย่อของช่างผู้ตัดเย็บ

เสียงกระซิบหัวเราะเยาะข้า ระวังหลังให้ดีเถอะ หมาป่าน้อย 

พวกมันบอก ศัตรูอาจเป็นคนที่เจ้านึกไม่ถึงก็ได้

ข้าพยายามกดถ้อยค�านั้นไว้อย่างด้ือดึงทระนงตน เซอร์จิโอ้จะ

จงรกัภกัดต่ีอข้าเหมอืนแมจอิาโน่ ข้ามอบทกุอย่างท่ีพวกเขาต้องการให้

แล้วนี่

แต่เจ้า ไม่อาจมอบทกุอย่างทีพ่วกเขาปรารถนา พวกเขาจะอยาก

ได้มากขึ้นเสมอ

ข้าเตือนตัวเองให้เตรียมเครื่องดื่มสมุนไพรไว้อีกแก้วเมื่อถึง

พระราชวัง ศรีษะเริม่ปวดตบุๆ จากเสยีงกระซบิทีด่งัไม่หยดุหย่อน พวก

มันพูดไปเรื่อย ก้องอยู่ในความคิดของข้าตลอดการเดินทางกลับบ้าน 

“ประหารให้คนได้เห็นกันทั่ว” ข้าตอบ พยายามกลบเสียงกระซิบด้วย

เสยีงตวัเอง “แขวนคอกแ็ล้วกนั เจ้ากร็ูว่้าข้ารูส้กึอย่างไรต่อการเผาไฟ”

เซอร์จิโอ้หน้านิ่งเช่นเคย ราชารัตติกาลเคยสั่งให้เขาท�าเรื่อง 

เลวร้ายกว่านี้มาแล้ว “ได้ตามนั้น ฝ่าบาท” เขารอให้ข้ามุดเข้าไปใน 

รถม้า จากน้ันก็ก้มหน้าลงมาใกล้ “โปรดแวะที่คุกใต้ดินเมื่อถึง

พระราชวัง” เขาบอก

“ท�าไม” ข้าถาม

ความลังเลวูบหนึ่งปรากฏบนใบหน้าเซอร์จิโอ้ “ข้าได้ข่าวจาก 

ผู้คุมว่ามีบางอย่างผิดปกติเกี่ยวกับเทเร็น”

ข้ารูส้กึเยน็วบูวาบไปตามสันหลัง เซอร์จโิอ้ไม่ชอบให้ข้าไปเยีย่ม
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เทเร็นที่คุกใต้ดิน ดังนั้นข้าจึงนึกแปลกใจที่เขาบอกให้ข้าท�าแบบนั้น 

เสียงกระซิบขุดหาเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นสักนิดมาบอก เขาอยากให้เจ้าไป

เยีย่มเทเรน็เพราะเขาอยากให้เจ้าตาย ทกุคนอยากให้เจ้าตายนะอาเด-

ลีน่า แม้แต่เพื่อนอย่างเซอร์จิโอ้ก็เถอะ เขาล่อเจ้าไปที่นั่นเพื่อให้เทเร็น

เชือดคอเจ้าไงล่ะ พวกมันหัวเราะลั่น ครู่หนึ่งที่ข้าเชื่อค�าพูดนั้นด้วยใจ

จริง แต่แล้วก็กลั้นหายใจ พยายามบังคับตัวเองให้คิดเรื่องอื่น

ไม่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเทเร็นคืออะไร มันก็ร้ายแรงจนเซอร์จิโอ้

อยากให้ข้าไปเยี่ยมเขา แค่นั้นเอง

“ข้าจะให้รถม้าอ้อมไปยังประตูหลัง” ข้าบอก

“แล้วก็ควรเปลี่ยนเส้นทางกลับพระราชวังด้วย ใช้เส้นทางท่ีไม่

เปิดเผยนักจะดีกว่า”

ข้านิ่วหน้า ข้าจะไม่ยอมหดหัวอยู่ในกระดองเพียงเพราะมีคน

กลุ่มหนึ่งตัดสินใจโง่ๆ ว่าอยากโจมตีประตูพระราชวัง “ไม่” ข้าตอบ 

“เราเคยคุยเรื่องนี้กันแล้วไง ข้าจะใช้เส้นทางปกติ ประชาชนจะ ได้เห็น

ข้าในรถม้า พวกเขาไม่ได้อยู่ภายใต้การปกครองของราชินีขี้ขลาดนะ”

เซอร์จิโอ้ค�ารามเบาๆ อย่างหงุดหงิด แต่ไม่โต้เถียง เขาแค่โค้ง

อีกครั้ง “ได้ ฝ่าบาท” จากนั้นเขาก็ขี่ม้าผละไปยังหัวขบวน

ข้ามองออกไปนอกหน้าต่างด้วยหวังจะเห็นแมจิอาโน่ เขาน่าจะ

ข่ีม้าตามหลงัข้า แต่กลบัไม่เหน็ ข้ายงัคงมองหาเขาอยูเ่ม่ือรถม้าเคล่ือน

ตัวไปข้างหน้า แล้วเราก็ทิ้งท่าเรือไว้ข้างหลัง

ข้าไม่ได้กลับมาเยือนเอสเท็นเซียหลายเดือนแล้ว ตอนนี้เป็น 

ต้นฤดูใบไม้ผลิ ขณะรถม้าแล่นไป ข้าก็สังเกตเห็นสิ่งที่คุ้นตา ดอกไม้

เบ่งบานเป็นกลุ่มรมิขอบหน้าต่าง เถาวลัย์ห้อยลงมาเป็นแผงสเีขยีวหนา

ริมถนนสายแคบ ผู้คนพากันยืนอยู่บนสะพานโค้งเหนือล�าคลอง

แล้วข้าก็เห็นความเปล่ียนแปลง ทั้งหมดเป็นฝีมือ ข้าเอง คนมี

ต�าหนิที่ไม่ได้ถูกเรียกขานว่า มัลเฟ็ตโต ้อีกต่อไป ได้ครอบครองที่ดิน
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และร้านค้า คนอ่ืนเปิดทางให้พวกเขาเดินท่ามกลางฝูงชน ข้าเห็นผู้

พทิกัษ์นครสองคนลากคนไร้ต�าหนผู้ิด้ินรนและแผดร้องไปในลานกว้าง 

บนถนนอีกสายมีกลุ่มเด็กมีต�าหนิล้อมเด็กไร้ต�าหนิคนหนึ่งไว้ ท้ังขว้าง

ปาก้อนหนิใส่และผลกัเขาลงไปบนพืน้อย่างแรงจนร้องลัน่ ผูพ้ทิกัษ์นคร

ที่ยืนอยู่ใกล้ๆ ก็ไม่ห้ามปราม ข้าเองก็มองไปทางอ่ืนอย่างไม่ใส่ใจ 

เช่นกัน ข้าเคยโดนปาก้อนหนิมาแล้วกีก้่อนสมยัยงัเดก็ เดก็มตี�าหนกิีค่น

เคยโดนเผาทั้งเป็นตามท้องถนน ดูแปลกพิลึกเม่ือเห็นนักรบเสื้อคลุม

ขาวที่ข้าเคยกลัวนักหนาหันมาเชื่อฟังค�าสั่งของข้าทุกอย่างแบบนี้

เราเลี้ยวเข้าไปในถนนสายเล็กแล้วหยุด ข้าได้ยินเสียงคนกลุ่ม

หน่ึงตะโกนเอะอะอยูข้่างหน้า เสยีงของพวกเขาเข้ามาใกล้รถม้าของข้า

มากขึ้นทุกที ผู้ประท้วง พลังงานของข้าตื่นตัว

เสียงคุ้นหูลอยมาจากข้างนอก ครู่ต่อมาก็มีบางอย่างตกลงบน

หลังคารถม้าเสยีงดังลัน่ ข้าโผล่หน้าออกไปนอกหน้าต่างแล้วมองขึน้ไป 

ตอนนั้นเองก็มีผู้ประท้วงคนหนึ่งพุ่งมาหาข้าตามถนนแคบๆ สายนั้น

แมจิอาโน่ยื่นหน้าลงมาจากหลังคารถม้าทันที ข้าไม่รู้ว่าเขามา

จากไหน แต่รู้ทันทว่ีาสิง่ทีต่กลงมาบนหลงัคารถม้าคือเขานีเ่อง เขามอง

ข้าเร็วๆ ก่อนหันกลับไปสนใจฝูงชน จากนั้นยกมีดสั้นขึ้นมาในมือข้าง

หนึง่ แล้วกระโดดลงจากรถม้าไปตรงหน้าผูป้ระท้วงรายแรก เอาตวัเข้า

ขวางระหว่างข้ากับกลุ่มคนที่ก่อความวุ่นวาย

“ข้าว่าเจ้ามาผิดทางแล้ว” แมจิอาโน่บอกเขาพลางยิ้มร้ายกาจ

ผูป้ระท้วงดูลังเลไปครูห่นึง่เมือ่เหน็มดีสัน้ของแมจอิาโน่ จากนัน้

ก็หรี่ตาแล้วชี้มาที่ข้า “นางก�าลังจะท�าให้เราอดตาย!” เขาตะโกน “นาง

ปีศาจ มัลเฟ็ตโต้ ราชินีจอมปลอม...!”

ข้าหนัไปมองผู้ประท้วง แล้วค�าพดูของเขากห็ยดุลงเมือ่เหน็หน้า

ข้า จากนั้นข้าก็ยิ้มให้เขา ส่งพลังงานไปหาเส้นใยของเขาแล้วสาน

ความรูส้กึแผดเผาลามไปตามแขนขาจนเหมอืนโดนไฟคลอก เจ้า
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มองลงไปแล้วเหน็อะไรนะ แมงมมุ แมงป่อง สตัว์ประหลาดทีข่ามหีนาม

แหลม พวกมนัก�าลงัโกรธมากและไต่ไปทัว่ตวัเจ้า มพีวกมนัมากมายจน

มองไม่เห็นผิวหนังอีกต่อไป

ชายผู้นั้นก้มลงมองตัวเอง เขาอ้าปากร้องลั่น แต่ไม่มีเสียงออก

มา แล้วเซถอยหลัง

พวกมันกรูกันเข้าไปในปากเจ้า แล้วโผล่ออกมาทางตา พวกมัน

จะกินเจ้าทั้งเป็น จากข้างในออกมาข้างนอก

“ไหน บอกข้าอีกทีซิ” ข้าพูดเมื่อเขาหาเสียงเจอและร้องลั่นใน

ที่สุด “เจ้าว่าอะไรนะ”

ชายผู้น้ันล้มลงไปบนพ้ืน เสยีงร้องดังก้องไปท่ัว ผูป้ระท้วงคนอืน่

ซึ่งอยู่ด้านหลังพากันชะงักเมื่อเห็นร่างที่ดิ้นพล่านไปมา ข้ายังคงสาน

เส้นใยต่อ เสริมความแขง็แรงให้ภาพลวงตาครัง้แล้วครัง้เล่า จนกระท่ัง

ชายผูน้ัน้เป็นลมเพราะความเจบ็ปวด จากนัน้ผู้พิทกัษ์นครในชดุเสือ้คลมุ

ขาวพล้ิวสะบัดพร้อมดาบในมือก็เข้าไปเล่นงานพวกที่เหลือ ผลักคนที่

จบัได้ลงบนพืน้ ข้าเหน็เสือ้คลมุตวัหนาและใบหน้าขรมึของเซอร์จโิอ้อยู่

ข้างหน้า เขาก�าลังตะโกนสั่งการหน่วยลาดตระเวนอย่างเกรี้ยวกราด

เจ้าจบชวีติเขาได้เลยนี ่เสียงกระซบิดังกระหึม่ กระตุน้ให้ข้าจ้อง

มองชายที่โดนภาพมายาเล่นงาน เอาเลย ท�าเลยสิ เจ้าอยากท�าจะแย่

อยู่แล้วน่ี พวกมันก�าลังเต้นด้วยความกระหยิ่มอยู่ในอากาศรอบตัวข้า 

เสียงผสมเข้าด้วยกันจนกลายเป็นเหมือนพายุ ข้าหลับตา รู้สึกวิงเวียน

เพราะเสียงเหล่านี้ ความอ่อนแอที่เกิดขึ้นฉับพลันยิ่งท�าให้เสียงกระซิบ

ดังขึ้นจนกลายเป็นตะโกน เจ้าอยากท�า เจ้าก็รู้นี่ เหงื่อเย็นๆ ผุดขึ้นมา

ตามแขน ไม่ มันยังเร็วเกินไปหลังจากเหตุการณ์ในดูมอร์ ข้าได้เรียนรู้

หลงัจากปลดิชวีติดันเต้ในตรอกแคบไม่ไกลจากตรงนีว่้ายิง่ฆ่ามากเท่าไร 

ภาพมายากย็ิง่แขง็แกร่งและหลดุจากการควบคมุของข้าบ่อยขึน้เท่านัน้ 

เพราะพวกมันได้พลังจากความกลัวของคนใกล้ตาย ถ้าข้าฆ่าคนอีกใน
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ตอนนี้ ก็คงนอนจมฝันร้ายทั้งคืน ได้แต่ตะกุยตะกายใส่ภาพมายาแบบ

หาทางออกไม่เจอ

ข้าน่าจะฟังค�าเตือนของเซอร์จิโอ้

“อาเดลน่ีา” แมจอิาโน่เรยีกชือ่ข้า เขายนือยูเ่หนอืร่างชายผูห้มด

สติ มีดสั้นยังอยู่ในมือ สายตามองข้าเป็นเชิงถาม

“เอาตัวไปให้พ้น” ข้าสั่ง เสียงแหบและอ่อนล้า “แล้วส่งไปที่

หอคอยหน่วยพิทักษ์นคร” 

แมจอิาโน่ไม่ลังเล เขาลากผู้ประท้วงคนนัน้ไปรมิถนนให้พ้นทาง

ของรถม้า จากนั้นโบกมือเรียกผู้พิทักษ์นครสองคนที่อยู่ใกล้สุด “เจ้า

ได้ยินที่องค์ราชินีบอกแล้ว” เขาตะโกน เมื่อเขาเดินผ่านหน้าต่างรถม้า 

ข้าก็แอบได้ยินเขาพูดเบาๆ กับหนึ่งในผู้พิทักษ์นครสองคนที่อยู่หลังรถ

ม้าของข้าว่า “คอยระวังเส้นทางให้ดีกว่านี้” เขาพูด “ไม่อย่างนั้นพวก

เจ้าทั้งหมดจะโดนไต่สวนข้อหากบฏ”

เป็นไปได้ไหมว่าคนของข้าเริ่มไม่เข้มงวดกวดขันในการปฏิบัติ

หน้าที่ ถ้าพวกเขาอยากให้ข้าตายล่ะ ข้าหันกลับไปมองฉากข้างนอก 

ตั้งใจมั่นว่าจะไม่ยอมเผยความรู้สึกหวั่นไหวออกมาแม้เพียงเล็กน้อย 

ใครแน่จริงก็เข้ามาเลย

“ต้องอย่างนี้สิ” เสียงของแมจิอาโน่ลอยมาอีกครั้งจากนอกรถ

ม้า ครู่ต่อมาเขาก็กระโดดเข้ามาทางหน้าต่างแล้วนั่งลงข้างข้าในรถม้า 

หอบกลิน่ลมเข้ามาด้วย “ข้าจ�าไม่ได้นะว่าเคยเกดิการประท้วงบ่อยขนาด

นี”้ เขาพดูด้วยน�า้เสียงเหมอืนไม่ใส่ใจ แต่ข้ารูว่้านีค่อืน�า้เสยีงทีเ่ขาชอบ

ใช้ตอนกังวล

ล�าตัวด้านข้างของข้าเบียดแนบเขา ข้าแอบหวังให้เขานั่งอยู ่

ตรงนี้ด้วยกันไปตลอดทาง “เมื่อเราไปถึงพระราชวัง” ข้าพูดเบาๆ “ให้

ส่งผู้พิทักษ์นครกลุ่มนั้นไปสอบสวนที่หอคอย ข้าไม่อยากให้มีคนทรยศ

ที่คอยวางแผนลับหลังข้า” 
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แมจิอาโน่มองข้าอย่างระมัดระวัง “เราไม่มีทางจับคนทรยศได้

หมดหรอกนะที่รัก” เขาพูดพลางลูบมือข้า “ไม่ช้าก็เร็วย่อมมีเล็ดลอด

เข้ามาได้อีกแน่ เจ้าต้องระวังตัวให้มากขึ้น”

พูดจาแปลกๆ นะเนี่ย บางทีเขาเองนั่นแหละคือ คนทรยศ เสียง

กระซิบเปลี่ยนเป็นเสียงหัวเราะ

“อีกหน่อย” ข้าว่า “เราจะไม่ต้องใช้ความรุนแรงเพื่อควบคุม

สถานการณ์ คนจะเข้าใจเองว่านีค่อืยคุของผู้มตี�าหน ิเราจะครองอ�านาจ

ต่อไป จากนั้นก็จะได้อยู่อย่างสงบสุข”

“สงบสุข” แมจิอาโน่ตอบด้วยน�้าเสียงที่ยังคงผ่อนคลาย เขา

กระโดดขึ้นมาหมอบอยู่บนที่นั่ง “แน่นอน”

ข้าเลิกคิ้วข้างหนึ่งให้เขา “ไม่มีใครบังคับให้เจ้าอยู่ท่ีนี่เพื่อคอย

รบัใช้ข้านะ เจ้ามอีสิระทีจ่ะไปไหนกไ็ด้ตามใจชอบ ถงึอย่างไรเจา้กเ็ป็น

ชนเหนือมนุษย์ ยิ่งใหญ่เหนือใครอยู่แล้ว”

แมจิอาโน่หน้าบึ้ง “ใช่” เขายอมรับ “ไม่มีใครบังคับให้ข้าอยู่”

มีอารมณ์อีกอย่างแฝงอยู่ในค�าพูดของเขา ข้าหน้าแดง ก�าลังจะ

พูดต่อ แต่แล้วเขาก็พยักหน้าให้อย่างสุภาพ ก่อนจะกระโดดกลับออก

ไปนอกหน้าต่าง “เดินทางให้สนุกนะฝ่าบาท” เขาตะโกนบอก “ข้าจะ

อยู่ที่โรงอาบน�้า ช�าระคราบไคลจากการเดินทางสักหน่อย”

ข้านกึอยากออกจากรถม้าคนันีแ้ล้วไปโรงอาบน�า้กบัเขา แต่ท�าได้

แค่เอนหลงัพงิเบาะ ตอนนีรู้ส้กึเหมอืนมปีมแน่นอกท่ีต้องคลายออก ข้า

จะไปตามหาแมจอิาโน่ในภายหลงั แล้วขอโทษเขาท่ีพดูจาตดัรอนเช่นนี้ 

ข้าจะขอบคุณเขาที่คอยดูแลปกป้องข้าอยู่ห่างๆ มาตลอด

บางทีสิ่งที่เขาปกป้องอาจไม่ใช่เจ้า เสียงกระซิบเยาะ แต่เป็น

ความม่ังคัง่ของเขาเอง จะท�าร้ายราชนิผีูเ้ป็นแหล่งทีม่าแห่งความร�า่รวย

ท�าไมเล่า มีเหตุผลอื่นหรือไงที่ท�าให้เขายังอยู่ที่นี่

บางทพีวกมนัอาจพดูถกู เสียงกระซบิบกุทะลวงใจข้า จกิกรงเลบ็



แมรี่ ลู   51

เล็กๆ ไว้จนลึก แล้วการเดินทางที่เหลือก็ผ่านไปท่ามกลางความเงียบ 

ในที่สุดก็มาถึงประตูหลังของพระราชวัง รถม้าแล่นเข้าไปข้างใน

ข้าเป็นราชนิเีคเนต็ตร้ามาหนึง่ปีแล้ว แต่พอเข้าพระราชวงัทีไรก็

ยังรู้สึกแปลกประหลาดและเหนือจริงอยู่ดี นี่คือสถานที่ซึ่งเอ็นโซ่เคย

ประลองกับเทเร็นในลานกว้างสมัยทั้งคู่ยังเด็ก เทเร็นเคยซ่อนตัวบน

ต้นไม้แอบดูเจ้าหญิงจูเลียตต้า เอ็นโซ่เคยเหยียบย่างไปตามทางเดิน

เหล่านี้ มุ่งหน้าสู่บัลลังก์ซึ่งเขาควรได้ครอบครอง และครั้งหนึ่งข้าเองก็

เคยอยากช่วยให้เขาสมหวัง ตอนนี้เขาไม่อยู่ที่นี่แล้ว กลายเป็นตัว

ประหลาดอยู่ตรงไหนสักแห่งอีกฟากมหาสมุทร แม้แต่พี่สาวของเขาก็

จากไปยมโลกนานแล้ว ส่วนเทเร็นนั้นเป็นนักโทษของข้า

ข้าคือคนที่นั่งอยู่บนบัลลังก์ในตอนนี้

ตามล�าพงั อย่างทีเ่จ้าชอบ ข้าต้องไล่ใบหน้าน้องสาวออกไปจาก

ความคดิ รวมถงึภาพน�า้ตาบนแก้มนางตอนหนัหลงัให้ข้าเป็นครัง้สดุท้าย

ด้วย ข้าพยายามไม่นึกภาพเอ็นโซ่กับสายตาเกลียดชังสุดขีดตอนเรา

เผชิญหน้ากันบนดาดฟ้าเรือของราชินีเมฟ สายใยระหว่างเราถูกดึงจน

ตึงไปครู่หนึ่งราวกับตอบสนองต่อความคิดนี้ ท�าเอาข้าต้องสูดหายใจ

เฮือก

บางครัง้ข้ากน็กึสงสัยว่าเอ็นโซ่อาจพยายามส่งพลงัข้ามระยะทาง

หลายไมล์ที่ขวางกั้นเราอยู่มาควบคุมข้า ข้าลองท�าบ้าง แต่เขาอยู่ไกล

เกินไป

เซอร์จิโอ้เปิดประตูรถม้าแล้วส่งแขนให้ข้าเกาะลงรถ ผู้พิทักษ์

นครหลายคนรอต้อนรบัเราอยู ่พอเหน็ข้ากโ็ค้งค�านบั ข้าหยดุอยูค่รูห่นึง่

ก่อนเข้าพระราชวงั มองหน้าพวกเขาทลีะคน “เราได้ชยัชนะทีน่่าทึง่ จง

ไปอาบน�า้ ดืม่กนิ และพกัผ่อนเถดิ ข้าจะสัง่ให้กปัตนัของพวกเจ้ายกเลกิ

ตารางการฝึกในวนันี ้จ�าไว้นะว่าเจ้าเป็นองครกัษ์ส่วนตวัของข้าแล้ว และ

จะได้รบัความสะดวกสบายทกุอย่าง หากพบเหน็ใครทีท่�าตวัไม่เหมาะสม 
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จงมารายงานให้ข้ารู้ แล้วข้าจะสั่งโยกย้ายพวกเขาทันที”

ดวงตาของคนเหล่านีว้าววบัเมือ่ได้ยนิเช่นนัน้ ข้าเดนิจากมาก่อน

จะมีใครตอบโต้อะไร ปล่อยให้พวกเขามองข้าเป็นผูอ้ปุถมัภ์ เป็นผูม้อบ

ทุกอย่างที่พวกเขาปรารถนา จะได้จงรักภักดีต่อข้า

เมื่อผู้พิทักษ์นครแยกย้ายกันไปแล้ว ข้าก็เดินไปยังทางเข้าเล็ก

ซึง่อยู่ด้านข้างพร้อมเซอร์จโิอ้ เขาโบกมอืเรยีกอดตีนกัรบรบัจ้างสองคน

ให้เดินไป เราผ่านหัวขบวนรถม้า ตอนนั้นเองข้าเห็นแมจิอาโน่เตร่อยู่

ใกล้ทางออกด้านหลังพระราชวัง แต่งตัวเหมือนพร้อมจะไปโรงอาบน�้า 

ในขณะที่นางข้าหลวงคนหนึ่งส่งเสื้อคลุมให้เขา นางเป็นหญิงสาวที่ข้า

เคยเห็นพูดคุยกับเขาอยู่หลายครั้ง วันนี้บางอย่างท่ีนางพูดท�าให้เขา

หัวเราะ แมจิอาโน่ยิ้มแล้วส่ายหน้าให้นาง ก่อนเดินไปทางโรงอาบน�้า

พวกนั้นก�าลังล้อเลียนเจ้าลับหลัง เสียงกระซิบบอก เจ้าได้ยิน

พวกเขาหัวเราะกันใช่ไหมเล่า เจ้าคิดรึว่าหัวขโมยคนเก่งนั่นจะยอมอยู่

ข้างเจ้าต่อไป ขณะพวกมนัพดู ฉากทีข้่าเพ่ิงเหน็กห็ลอมรวมเข้ากบัความ

ทรงจ�า ท�าให้จินตนาการไปว่านางข้าหลวงผู้นี้เอามือลูบผมเปียของ 

แมจิอาโน่ จูบริมฝีปากของเขา ส่วนเขาก็ตอบสนองด้วยการบีบแขน 

นางพลางกระซิบความลับข้างหู ในอกข้าร้อนรุ่มเหมือนสุมด้วยกองไฟ

และความเจ็บปวด

บางทีเจ้าน่าจะแสดงให้พวกเขาเห็นว่าท�าอะไรได้บ้าง จะได้ไม่

กล้ามองเจ้าเป็นคนโง่อีก

“มันไม่ใช่เรื่องจริง” ข้าพูดเบาๆ “มันไม่ใช่เรื่องจริง” ในที่สุด

ภาพมายาก็จางหายไป แล้วฉากจริงก็ปรากฏแทนที่อีกครั้ง หัวใจของ

ข้าเต้นรัวในอกเมื่อเสียงกระซิบยอมล่าถอยไปพร้อมกับหัวเราะเบาๆ 

เยาะเย้ยข้า

“ผู้คุมคุกใต้ดินบอกข้าว่าเทเร็นพร้อมส�าหรับการมาเยือนของ

พระองค์ในวันนี้แล้ว” เซอร์จิโอ้พูด ปลุกข้าให้หลุดจากภวังค์ความคิด 
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ข้าหันไปหาเขาอย่างนึกโล่งอก สีหน้าของเขาบ่งบอกว่าพูดประโยคนี้

เป็นครั้งที่สองแล้ว “เขาผ่านการท�าความสะอาดร่างกาย โกนหนวด

เครา และเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่แล้ว”

“ดี” ข้าตอบ เทเร็นฆ่าผู้คุมจากหน่วยพิทักษ์นครไปหลายคนใน

ช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา หากใครไม่ระวังตัวตอนอยู่กับเขาก็รอดยาก 

ตอนน้ีผู้คมุก็เลยเฝ้าอยูห่่างๆ ท�าให้สภาพของเขาไม่น่าดนูกั “ตอนนีเ้ขา

เป็นอย่างไรบ้าง”

“สงบ” เซอร์จิโอ้พูด มือแตะด้ามดาบข้างตัว “อ่อนแอ”

อ่อนแอร ึเราเงยีบไปอกีครัง้เมือ่เข้าสูต่วัพระราชวงั จากนัน้กไ็ป

ตามระเบยีงทางเดนิทีม่เีพยีงแสงสลวัส่องทาง พืน้ลาดเอยีงเลก็น้อยจน

กระทัง่มาถงึบนัไดลงไปสู่ความมดืด้านล่าง เมือ่ถงึตรงนีเ้ซอร์จโิอ้กอ็อก

เดินน�า ข้าตามเขาไป คนอื่นในขบวนตามข้าอีกที เสียงฝีเท้าของเราดัง

ก้องลึกลงไปเรื่อยๆ

“ข่าวลือบอกว่าพวกมดีสัน้อาจซ่อนอยู่ในแดนนภา” เซอร์จโิอ้พดู

หลังจากผ่านไปครู่หนึ่ง

ข้ามองเขา แต่เขาไม่ยอมสบตา “เบลเดนรึ” ข้าถาม “ราชินีเมฟ

วางแผนจะบุกอีกรึ”

“ข้าไม่ได้ยินข่าวอะไร” เซอร์จิโอ้เงียบไปชั่วอึดใจ สีหน้าดู

ประหลาด “แม้มบีางคนบอกว่าน้องสาวของพระองค์อาจอยูก่บัพวกนัน้

ด้วย”

ไวโอเลต็ต้า ข้าจบัขอบกระโปรงแน่นข้ึน เซอร์จโิอ้ย่อมคิดถงึนาง

อยู่แล้ว เขาพยายามเสนอความคิดเห็นหลายครั้งในช่วงหลายเดือนท่ี

ผ่านมาว่านางน่าจะอยูป่ระเทศไหนบ้าง ล�าดบัของดนิแดนทีข้่าบกุไปยดึ

ครอง ไล่จากเมอร์รตูสั โดแมก็ก้า ทามรู่าตอนเหนอื จนถงึดูมอร์ ไม่ใช่

เรื่องบังเอิญ มันคือประเทศที่เซอร์จิโอ้ได้ข่าวว่าไวโอเล็ตต้าอาจหนีไป

ซ่อนตัวอยู่ “ส่งหน่วยสืบข่าวให้ขี่บาลิร่าไปที่เบลเดน” ข้าพูดในที่สุด
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“ได้ ฝ่าบาท” เซอร์จิโอ้ตอบ

หอคอยดั้งเดิมของหน่วยพิทักษ์นครยังอยู่ มันคือหอคอยแห่ง

เดียวกับที่เทเร็นเคยใช้ขังน้องสาวข้า และข้าเคยไปพบเขาหลายครั้ง

เพราะไม่มีทางเลือก ข้านึกอยากขังเขาไว้ในห้องที่เคยมีความหลัง แต่

พระราชวังเองก็มีคุกใต้ดินที่เหมาะจะใช้ขังนักโทษคนส�าคัญที่สุด เป็น

คนที่ต้องขังไว้ใกล้ตัว

ข้าต้องการให้เทเร็นอยู่ใกล้ตัวมากๆ

คกุใต้ดนิเป็นพืน้ทีท่รงกระบอกทีว่นลงไปสูค่วามมดื มเีพยีงแสง

สว่างล�าเล็กอ่อนจางที่ส่องผ่านตะแกรงลงมาจากเบ้ืองบน ยิ่งลงลึกก็

พบว่าหนิและผนงัยิง่ชืน้มากขึน้ ข้ากระชบัเสือ้คลมุเมือ่อากาศเยน็ท�าให้

ขนลุก บันไดแคบลงและมีมอสส์กับวัชพืชแปลกๆ ขึ้นอยู่ตามรอยแยก 

มันคือพืชชนิดที่เติบโตในสถานที่แสงน้อยและเปียกชื้น เป็นนักสู้ผู้อยู่

รอด ข้านึกถึงตวัเองในช่วงแรกทีอ่ยูก่บัพวกมดีสัน้และถ�า้เก่าซึง่เราเคย

ใช้ฝึกซ้อม เรา แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ว ข้าพยายามไล่ความทรงจ�าเกี่ยวกับ

การสอนอย่างอ่อนโยนของราฟาเอล รอยยิม้ของเขา ตอนที่ไมเคลิสอน

ข้าให้สร้างมายากุหลาบจากความว่างเปล่า ตอนท่ีเจ็มม่าแสดงพลัง

ควบคุมสัตว์ให้ข้าดู ตอนที่เอ็นโซ่เช็ดน�้าตาจากแก้มข้า อย่าร้องไห้ เจ้า

แกร่งกว่านั้น

เขาล่อเจ้ามาที่นี่เพื่อให้เทเร็นเชือดคอเจ้า

ภาพความทรงจ�าเกี่ยวกับเอ็นโซ่จางลงเพราะถูกกลบด้วยเสียง

กระซบิ จากน้ันมนักเ็ปลีย่นเป็นความทรงจ�าตอนเขาก�าลงัเผชญิหน้าข้า

บนเรือของเมฟ ดาบชี้ตรงมาข้างหน้า อยากฆ่าข้าให้ตาย หัวใจของข้า

เป็นน�้าแข็งไปอีกครั้ง เอ็นโซ่เป็นแค่ผี ข้าเตือนตัวเองพลางต่อสู้กับ

สายใยอันคุ้นเคยระหว่างเราด้วยภาพมายาของน�้าแข็ง หิมะ และความ

หนาวเย็น หวังว่าเขาคงรู้สึกถึงภาพมายานี้ด้วย ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม 

เขาตายไปแล้วส�าหรับข้า
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ชายผูห้นึง่รอเราอยูท่ีช่ัน้ล่างสุด เขาเป็นทหารผูม้ตี�าหนเิป็นปอย

ผมสซีดีท่ามกลางผมสทีองเข้ม ใบหน้ามนัย่อง เครือ่งแบบผูพ้ทัิกษ์นคร

เปื้อนและสกปรกด้วยขี้เถ้า เขาพยักหน้าให้เซอร์จิโอ้ ก่อนจะโค้งต�่าให้

ข้า

“ฝ่าบาท” เขาพูด จากนัน้ผายมอืไปทางคกุใต้ดนิ แล้วพาเราออก

เดินไปทางนั้น

ห้องขังของพระราชวังกั้นเป็นพื้นที่แยกกัน ไม่มีลูกกรง ไม่มี

หน้าต่าง เขาเดนิน�าเราไปตามโถงกว้างทีม่ปีระตเูหลก็เรยีงรายสองข้าง 

มีผู้พิทักษ์นครเฝ้าอยู่บานละสองคน บางบานอยู่ห่างออกไปมากกว่า

บานอืน่ เมือ่เราเดินไปใกล้ถงึสุดทาง กพ็บประตูหลายบานท่ีอยูห่่างไกล

กนัมาก ถงึขัน้ผ่านบานหนึง่ไปแล้ว กย็งัมองไม่เหน็บานถดัไปเลยด้วยซ�า้ 

ในที่สุดผู้คุมก็หยุดหน้าประตูบานสุดท้ายทางขวามือของเรา

มีผู ้พิทักษ์นครยืนเฝ้าอยู ่หกคนแทนที่จะเป็นสองคนเหมือน 

บานอื่น พวกเขาเปลี่ยนเป็นยืนเรียงแถวกันเมื่อข้าเข้าไปใกล้ จากนั้น

โค้งค�านับแล้วเปิดทางให้ผู้คุม ผู้คุมหยิบกุญแจออกมาดอกหนึ่งขณะ 

ผู้พิทักษ์นครอาวุโสหยิบออกมาอีกดอก การไขตัวล็อกนี้ต้องใช้กุญแจ

สองดอกไขพร้อมกัน

เซอร์จโิอ้กบัข้าสบตากนัครูห่นึง่ ข้าไม่ได้เหน็เทเรน็มาหลายเดอืน

แล้ว ก่อนจะยกทพัไปบกุดูมอร์ด้วยซ�า้ ไม่รูว่้าตอนนีเ้ขาเป็นอย่างไรบ้าง

ตวัลอ็กล่ันเสียงดัง จากนัน้มเีสียงคลิก แล้วประตกูเ็ปิดออกช้าๆ 

ข้าเดินตามผู้พิทักษ์นครเข้าไป

ห้องขังแห่งนี้กว้างและเป็นทรงกลม เพดานสูง มีแสงสว่างจาก

คบไฟแปดอันริมผนัง มีคูน�้าที่นี่ด้วย ในคูคือน�้าสกปรกที่มาจากท่อน�้า

ทิ้งของโรงอาบน�้า ผู้พิทักษ์นครยืนเรียงรายริมผนัง คูน�้าล้อมรอบสิ่งที่

ดเูหมอืนเกาะหนิ บนเกาะมร่ีางหนึง่นอนอยู ่ถกูล่ามด้วยโซ่หนกันบัโหล

ซึง่ตรงปลายถกูตอกตรงึไว้ มทีหารสองคนเฝ้าอยูต่ลอดเวลาและเปลีย่น
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กะทุกหนึ่งชั่วโมง พวกเขามีหน้าที่ควบคุมสะพานเชือกท่ีเชื่อมระหว่าง

เกาะแห่งนั้นกับส่วนที่เหลือในห้อง ร่างบนเกาะขยับตัวเม่ือได้ยินเสียง

เราจากอีกฟากของคูน�้า ผมของเขาเป็นสีทองวาววับท่ามกลางแสง

คบไฟ เมื่อเงยหน้าขึ้นมามองเรา ดวงตาก็เปล่งประกายบ้าคลั่งอันคุ้น

ตา ม่านตาซีด สั่น และไร้สีสัน แม้กระทั่งตอนนี้ที่บทบาทของเรากลับ

กนัแล้ว สายตาของเขาทีจ้่องมากย็งัท�าให้พลังงานภายในตวัข้าพุง่พล่าน 

มีทั้งความกลัว ความเกลียด และความตื่นเต้นผสมผสานกันอยู่

เทเร็นยิ้มให้ข้า เสียงของเขาดังก้องในห้อง ทั้งทุ้มต�่าและแหบ

เครือ “มิ อาเดลีเน็ตต้า”


