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‘จงตื่นขึ้น ผู้ได้ยนิเสยีงข้า เวลา...เหลอืไม่มากแล้ว

‘จงตื่นขึ้น ผู้ใช้...

‘จงตื่นขึ้น ผู้ใช้...เวทมนตร์ของแคลร์’

เฮอืก!

ดวงตาสนี�้าเงนิใสเปิดขึ้นท่ามกลางความมดื เปลอืกตากะพรบิเพื่อ

ปรับสายตาให้เข้ากับความมืด แม้ความฝันจะน่าตื่นตระหนกจนปลุก 

เขาตื่นขึ้นมา แต่เด็กชายเจ้าของดวงตากลมโตสีน�้าเงินใสก็ตั้งสติได้ 

ในที่สดุ เขาพลกิตวัและลุกขึ้น ก่อนจะก้าวลงจากเตยีง เดนิไปเปิดประตู 

แล้วเดินผ่านระเบียงทางเดินชั้นสองลงบันไดไปยังชั้นล่าง ซึ่งไม่ว่าเวลา

ไหนๆ กป็ราศจากผู้คน เดก็น้อยตรงไปที่ประตูบ้าน เขย่งปลายเท้าขึ้น

เพื่อเอื้อมมอืไปปลดสลกัประตู แล้วก้าวออกไปข้างนอก

เด็กชายหยุดยืนแหงนหน้ามองท้องฟ้ายามเช้ามืดซึ่งเต็มไปด้วย

หมู่ดาวพร่างพราวแสงระยบิระยบั พลางสูดหายใจเข้าลกึ ก่อนจะพ่น
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ลมหายใจออกเป็นไอสขีาวเพราะอากาศเยน็ แต่ร่างกายของเขาซึ่งห่อหุม้

ด้วยเสื้อเนื้อผ้าบางเบากลบัไม่สะทกสะท้านกบัความเยน็ของอากาศรอบ

ตวัแม้แต่น้อย 

‘พ่อ แม่ สบายดไีหม ผมสบายด.ี..แต่หวินดิหน่อย’ เดก็ชายพมึพ�า

ในใจ ก่อนจะก้มหน้าลงกวาดตามองไปรอบตัวบ้าน เมื่อหกเดือนก่อน

บ้านหลังนี้ยังเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ ต่างกับตอนนี้ที่เงียบสงัดราวกับ

ไม่มคีนอยู่ 

ทุกเดือนต้องมีคนจากสามครอบครัวในหมู่บ้านเวียนกันออกไป

ล่าสัตว์มาเป็นอาหารของคนในหมู่บ้าน หกเดือนที่แล้วเป็นหน้าที่ของ

ครอบครวัแคลร์ ปกตพิ่อจะไปคนเดยีว แต่ครั้งนั้นพ่อของราเวนป่วย

และหาใครไปแทนไม่ได้ แม่ของแคลรสีเลยอาสาไปแทน 

‘อยู่คนเดยีวได้ใช่ไหมแคลรสี แม่รู้ว่าลูกของแม่เก่งแค่ไหน’

แคลรีสจ�าได้ว่าเขายิ้มรับแล้วกอดพ่อกับแม่ ก่อนจะมองส่ง 

ทั้งสองคนเดนิจากไปจนลบัตา ตั้งตานบัวนัรอ ว่าอกีสามวนัพ่อกบัแม่จะ

หาของฝากอะไรมาให้เขา แต่พวกเขา...ไม่กลบัมา

‘ฝนตกหนักบนภูเขา เกิดน�้าหลากบ่าลงมาแรงและเร็วมาก  

ครอสกับเกลด้าพยายามช่วยพวกลุงให้พ้นจากแรงน�้าเลยโดนน�้าหลาก

พัดหายไป ลุงเสียใจนะแคลรีส พ่อกับแม่ของหลาน...ปกป้องพวกเรา

จน...’

ความตายไม่ได้น่ากลวัอย่างที่ทุกคนเข้าใจ 

สิ่งที่น่ากลวัคอื ความเหงา และผู้ใช้เวทมนตร์ของแคลร์มกัเหงา
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เสมอ 

แคลรีสเฝ้ามองท้องฟ้าที่ดวงดาวค่อยๆ จางลงจนกลืนไปกับ 

สีท้องฟ้า ก่อนจะหลับตาลงฟังเสียงนกร้อง เสียงนกกระพือปีกเพื่อ

โบยบนิจากรวงรงั และเสยีงใบไม้เสยีดสดีงัหวดีหววิยามสายลมเยน็พดั

ผ่านตัวเขา ไอพลังอุ่นๆ จากพื้นดินไหลผ่านปลายเท้าเข้าสู่ร่างกายเขา

อย่างเชื่องช้า มนัคอืกจิวตัรประจ�าวนัของผู้ใช้เวทมนตร์ 

“แคลรสี” 

แคลรสีเผยอเปลอืกตาขึ้นมองต้นเสยีง เดก็หญงิเจ้าของเส้นผม

และดวงตาสนี�้าเงนิใสวิ่งตรงมา พร้อมกบัโบกมอืให้เขา ขณะที่มอือกีข้าง

ของเธอจบัอยู่กบัมอืของหญงิชราเจ้าของใบหน้าอ่อนโยน 

“ราเวน คณุยายฟาเรต็” แคลรสีขานรบัพร้อมกบัโบกมอืตอบรบั

“ตื่นเช้าจัง แคลรีส” หญิงชราเอ่ยเมื่อเดินเข้ามาใกล้ ขณะที่ 

แคลรีสเดินไปรับตะกร้าอาหารเช้าของเขามาถือ “ระวัง มันหนักลูก  

ราเวนช่วยแคลรสีด้วยส”ิ 

เดก็หญงิเจ้าของใบหน้าน่ารกัรบัค�า แล้วเดก็น้อยทั้งสองคนกช่็วย

กนัหิ้วตะกร้าคนละข้างเดนิเข้าบ้าน

“ขอบคุณส�าหรบัอาหารนะครบั คุณยาย จรงิๆ ไม่ต้องเอามาให้

ผมกไ็ด้” แคลรสีเอ่ยอย่างเกรงใจ

“ไม่เอามาให้ แล้วเดก็ตวัคนเดยีวจะท�าอาหารกนิเองได้ยงัไง แค่

จุดไฟยายยงัเสยีว” ฟาเรต็แย้งอย่างอดแขวะไม่ได้ 

แคลรสีหนัมาส่งยิ้มให้นดิหนึ่ง ก่อนจะเดนิหายเข้าไปในครวั แล้ว
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ถอืจานอาหารง่ายๆ ที่เขาท�าไว้มาให้คุณยายดู

“นี่ไงครบั เมื่อวานผมฝึกอบขนมปัง คุณยายลองชมิไหม”

ฟาเร็ตมองขนมปังในจาน แม้หน้าตาจะไม่สวยงาม แต่สีของ 

เนื้อขนมปังน่าจะกนิได้แน่นอน หญงิชราลองบมิาชมิกถ็งึกบัตาโต 

แคลรสียิ้มกว้าง

“ผมเคยช่วยแม่ท�าอยู่บ้าง จึงไม่เป็นไรหรอกครับ ผมอยู่ที่นี่ 

คนเดยีวได้”

ฟาเร็ตหลุบตามองใบหน้าอ่อนเยาว์ของเด็กชายอย่างนึกเวทนา

จบัใจ เดก็น้อยของแคลร์ต้องสญูเสยีพ่อแม่ไปอย่างไม่ทนัตั้งตวั ดเูหมอืน

เขาจะปรบัตวัได้เรว็กว่าผู้ใหญ่อย่างเธอเสยีอกี

“มาให้ยายกอดหน่อย” หญงิชราพดูพลางอา้แขนออก แคลรสีจงึ

เดนิเข้าสู่อ้อมกอด แล้วหวัเราะเลก็น้อยเมื่อคนสูงวยัก้มลงหอมแก้มเขา 

“ถ้าไม่ไหวก็ไปอยู่บ้านยายนะ เข้าใจไหม” ฟาเร็ตบอกอย่าง 

ไม่คลายกงัวลนกั

“มาอยู่ด้วยกันดีจะตาย ฉันจะแบ่งเตียงให้นอนด้วยก็ได้นะ”  

เดก็หญงิราเวนบอกอย่างใจด ีพลางน�าจานมาจดัอาหารบนโต๊ะ 

แคลรสีหวัเราะ เขาไม่ตอบรบัหรอืปฏเิสธ แล้วทั้งหมดกเ็ริ่มกนิ

อาหารเช้าด้วยกนั

“ท�าไมไม่ไปอยู่ด้วยกันล่ะ” ราเวนถามซ�้าเป็นรอบที่สามขณะ 

พวกเขาไต่ไปตามโขดหนิแถวน�้าตกในป่า เพื่อหาสมนุไพรไปขายในหมู่บ้าน
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“บ้านฉนักม็ ีจะไปอยู่บ้านเธอท�าไม” แคลรสีตอบเหมอืนเดมิทุก

ครั้ง ก่อนจะหยุดแล้วดงึต้นไม้สแีดงซึ่งโผล่จากซอกหนิ จากนั้นโยนมนั

ใส่ตะกร้าที่เขาสะพายอยู่ด้านหลงั

“แต่แม่ฉนับอกว่า เดก็ไม่ควรอยู่คนเดยีว” ราเวนเถยีง

“เดก็ผู้หญงิไม่ควรอยู่คนเดยีว” เดก็ชายเอ่ยแก้ 

นั่นท�าให้ราเวนโมโหจนหยุดเดนิ เธอมองแคลรสีก้าวกระโดดไป

ตามโขดหนิสองสามก้าว แล้วหนัมามองเธอด้วยสายตาอ่อนลง

“เธออาจจะไม่เข้าใจนะราเวน แต่ผู้ใช้เวทมนตร์ต้องอยู่ในที่ที่เป็น

ของเราเท่านั้น” 

ราเวนยกมือกอดอก ไม่มีใครในหมู่บ้านไม่รู ้ว่า แคลรีสสืบ 

เชื้อสายมาจากครอบครวัผูใ้ช้เวทมนตร์ของแคลร์ ซึ่งเป็นตระกลูใหญท่ี่

อาศยัอยูล่กึเข้าไปในหบุเขาแคลรอส แต่เพราะปูข่องแคลรสีมปัีญหากบั

คนในครอบครวั จงึแยกตวัจากครอบครวัมาอาศยัในหมู่บ้านนี้ ถงึอย่าง

นั้น ครอบครวัของแคลรสีกย็งัคงยดึถอืธรรมเนยีมของผู้ใช้เวทมนตร์

อยู่ดี

“กไ็หนคณุป้าเกลด้าบอกว่า พลงัของผูใ้ช้เวทมนตร์จะเกดิเมื่ออายุ

สิบห้าไง ตอนนี้นายก็ยังเป็นแค่เด็กธรรมดาเท่านั้นนะ อย่าท�าอวดเก่ง

หน่อยเลยน่า” ราเวนเถยีงโดยยกค�าพูดแม่ของแคลรสีมาอ้าง

แคลรสีไม่โต้ตอบ เขาก้มหน้าก้มตาเกบ็สมุนไพรต่อ แต่ไม่ใช่ว่า 

ยอมรบัสิ่งที่ราเวนพูด 

แม้พลงัในตวัเขาจะยงัไม่ตื่น นั่นกไ็ม่ได้หมายความว่าเขาจะละเว้น
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จากการรกัษาธรรมเนยีมปฏบิตัขิองผูใ้ช้เวทมนตร์ได้ ปูข่องเขาสร้างบ้าน

หลงันี้บนบรเิวณที่มพีลงัธรรมชาตสิงูที่สดุในแถบนี้ ดงันั้นเขาจงึต้องอยู่

ที่นี่จนกว่าพลงัในตวัเขาจะตื่นขึ้นเตม็ที่ 

“แล้วนายจะใช้ชวีติตามล�าพงัได้ยงัไง อาหารการกนิกใ็ช่ว่าฉนักบั

ยายจะเอามาให้กนิได้ทุกวนันะ”

“ฉนัท�าอาหารเองได้ ถ้าขายสมุนไพรได้ ฉนักม็เีงนิไปซื้อของเข้า

บ้าน” แคลรีสตอบอย่างไม่ใส่ใจ จนราเวนถอนหายใจยาวอย่างไม่สบ

อารมณ์ 

แคลรสีเป็นเดก็ประหลาด จนบางครั้งราเวนกไ็ม่เข้าใจว่า แคลรสี

ท�าเรื่องบางเรื่องแบบนั้นไปได้อย่างไร ทั้งที่อายุพอๆ กบัเธอ 

“แล้วนายไม่เหงาเหรอ”

มือของเด็กชายที่ก�าลังดึงต้นสมุนไพรชะงักนิดหนึ่ง แต่ไม่ใช่

เพราะค�าถามของเดก็หญงิ เขาหยดุเพราะหขูองเขาได้ยนิเสยีงนั้นอกีแล้ว

“เวลา...เหลอืไม่มากแล้ว”

แคลรีสหันมองไปรอบตัว ก่อนจะวกกลับมาสบตาราเวนซึ่งเริ่ม

ออกอาการโมโหเขาบ้างแล้ว

“นี่ฟังกนัอยู่ไหมเนี่ย” เดก็หญงิพูดเสยีงกระฟัดกระเฟียด

“ฟังส ิได้ยนิเสยีงอะไรไหม ราเวน”

ราเวนส่ายหน้า แล้วมองไปรอบตวัตามแคลรสี ก่อนจะถามเสยีง

เบาลงว่า “ท�าไม ได้ยนิเสยีงมงักรค�ารามเหรอ”

แคลรสีเหน็เดก็หญงิมท่ีาทางหวาดกลวักเ็ริ่มกงัวล พกันี้มข่ีาวลอื
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หนาหูว่า มคีนพบร่องรอยการต่อสู้ของพวกมงักรบ่อยขึ้น แถวนี้ยิ่งอยู่

ห่างไกลจากถิ่นที่อยู่อาศัยของพวกมังกรไม่มากด้วย ดังนั้นจึงไม่ควร

ประมาท

“งั้นเธอกลบัเข้าหมู่บ้านไปก่อนดไีหม”

“ไม่เอา ต้องเกบ็ดอกไม้ไปให้แม่ก่อน ฉนัช่วยนายเกบ็สมุนไพร

แล้ว นายกต็้องช่วยฉนัเกบ็ดอกไม้ส”ิ 

“ได้ๆ ไม่เหน็ต้องขึ้นเสยีงดุกนัเลย ไปส ิฉนัพอแล้วละ” แคลรสี

ตอบรบัข้อเรยีกร้องของเพื่อนโดยด ีแล้วเดนิตามเดก็หญงิที่หนัหลงัและ

เดนิตรงไปยงัรมิล�าธาร 

ไม่นานเด็กทั้งสองก็เดินมาถึงทุ่งดอกไม้ แคลรีสเดินตามราเวน

ไปตดัดอกไม้ใส่ตะกร้าของตวัเอง พลางมองไปโดยรอบ เมื่อราเวนเหน็

แคลรสีเงยีบเสยีงจงึหนัมามอง พอเหน็เขาไม่ได้ใส่ใจเธอเลย เดก็หญงิ

เลยยื่นช่อดอกไม้ในมอืไปเขี่ยจมูกแคลรสีจนเดก็ชายจาม

“ราเวน!” แคลรสีร้องปรามเมื่อโดนแกล้งและท�าท่าจะเอาคนืบ้าง

เดก็หญงิหวัเราะร่า แล้ววิ่งหนนี�าหน้าไป ท�าให้แคลรสีต้องวิ่งไล่

ตาม คนหนึ่งวิ่งหน ี ขณะอกีหนึ่งไล่ตามฝ่าดงดอกไม้ไปไกล แต่ก่อนที่

แคลรสีจะก้าวถงึตวัราเวน เขากไ็ด้ยนิเสยีงเดมิอกีครั้ง

“เดรกรอลา ดา โพเทคาเดยี โย”

ครั้งนี้แคลรสีได้ยนิเสยีงนั้นชดัเจน ไม่ใช่ในความฝัน และไม่ใช่

หูแว่วแน่ เดก็ชายหยุดยนืนิ่งอยู่ตรงนั้น แล้วมองไปรอบตวั ทุ่งดอกไม้

นี้ล้อมด้วยป่าอยู่สามด้าน อกีด้านที่เหลอืเป็นชะง่อนผา หากจะมมีงักร
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ออกมาจู่โจมกต็้องมาจากบนฟ้า แต่เสยีงนั้นดงัชดัมากเหมอืนอยู่ใกล้ๆ 

ห่างจากเขาไม่มากนกั

“เป็นอะไรไปเหรอแคลรีส” ราเวนที่วิ่งห่างออกไปหันมาร้อง

ตะโกนถาม 

แคลรีสจึงโบกมือให้ท�านองว่าไม่มีอะไร แล้วท�าท่าจะเดินไปหา

เธอ แต่เสยีงนั้นกด็งัขึ้นอกี

“อยู่ที่นี่...อยู่ที่นี่”

แคลรีสขมวดคิ้ว แล้วเปลี่ยนใจเดินไปอีกทิศทาง ซึ่งเขาคิดว่า

เสยีงเรยีกนั้นน่าจะดงัมาจากทางนั้น ยิ่งเดนิเข้าใกล้ หวัใจของแคลรสีก็

ยิ่งเต้นรวัแรงขึ้น ร่างกายของเขาสมัผสัได้ถงึไอพลงังานบางอย่างที่แปลก

ไปจากพลังธรรมชาติซึ่งถ่ายทอดเข้าสู่ร่างกายเขาเวลาฝึกถ่ายเทพลัง

ประจ�าวนั แม้มนัไม่ใช่พลงัแปลกปลอมที่ต้องตื่นตระหนก แต่กไ็ม่เหมอืน

กบัสายพลงัไหนๆ ที่เขาเคยรู้จกั

เมื่อเสียงเรียกนั้นหยุดลง แคลรีสก็หยุดเดินแล้วมองไปทั่วๆ  

อีกครั้ง เขาเห็นแค่ดงดอกไม้ แต่สัญชาตญาณเขาบอกให้ก้มลงแหวก

เหล่ากอดอกไม้ที่ขึ้นเบยีดเสยีดกนัจนแน่นออก

“แคลรสี ท�าอะไรน่ะ” เสยีงราเวนร้องถาม 

แคลรีสไม่สนใจจะตอบค�าถามของราเวน เมื่อแหวกกอดอกไม้

จนถงึพื้นดนิแล้ว เดก็ชายกใ็ช้มอืตะกุยดนิตรงนั้นทนัท ี

“แคลรสี นายเจออะไร” 

เสียงราเวนถามซ�้าและดังใกล้เข้ามา ขณะแคลรีสตะกุยดินออก
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จนเป็นหลุมแล้ว เมื่อราเวนเดนิย้อนกลบัมาถงึตวัเขา มอืของแคลรสีก็

สมัผสักบัผวิของอะไรบางอย่างได้พอดี

“นายเจออะไร...”

ราเวนถามซ�้าแต่ต้องชะงกัไป เมื่อแคลรสีเงยหน้ามาสบตาเธอ โดย

ไม่ต้องพดูต่อ ราเวนกท็รดุตวันั่งลงช่วยแคลรสีขดุดนิตรงนั้นเพื่อเอาเจ้า

สิ่งนั้นขึ้นมา แคลรสีใช้ฝ่ามอืปัดเศษดนิที่ปกคลมุผวิด้านบนของสิ่งที่เขา

ขุดเจอ ซึ่งมนัโผล่ขึ้นมาให้เหน็บางส่วนแล้ว ไออุ่นจากพื้นผวิที่เขาสมัผสั

ยิ่งท�าให้เดก็ชายต้องเร่งมอืขุดดนิโดยรอบ ขยายหลุมให้กว้างขึ้น ขณะ

ที่เขายงัเอามนัออกมาไม่ได้ ผวิของเจ้าสิ่งนั้นกเ็ริ่มร้าวราวกบัจะปรแิตก

ให้ได้

เปรี๊ยะ! 

“ราเวน! หยุดก่อน” แคลรสีเรยีกให้เพื่อนหยุดขุด

ราเวนหยุดขุดดินทันที แล้วหันไปมองเจ้าสิ่งนั้น ก่อนจะเบิกตา 

กว้าง

“มนัก�าลงัจะแตกนี่!” เดก็หญงิร้องบอกเสยีงหลง ขณะชกัมอืออก

ห่าง พร้อมกบัลุกขึ้นยนืหนัมองซ้ายมองขวาเตรยีมหาทางหนทีไีล่

“ไข่แน่ๆ ไข่ของอะไร” แคลรสีพมึพ�าอย่างใช้ความคดิ

“งูหรอืเปล่า ถอยออกมาห่างๆ เรว็เข้าแคลรสี มนัอนัตรายนะ!” 

ราเวนร้องบอก พลางถอยห่างออกไปอกีระยะหนึ่ง แต่แคลรสียงัคงนิ่ง

จ้องมองรอยร้าวที่แผ่ขยายเพิ่มขึ้นไปทั่วพื้นผวิ 

โพละ!
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เกิดเสียงพื้นผิวปริแตก เป็นเสี้ยววินาทีที่หัวใจของแคลรีสแทบ

จะหยุดเต้น มีบางสิ่งบางอย่างในไข่กระแทกรอยร้าวบนผิวนั้นจน 

หลุดออก แล้วขาสทีองของสิ่งมชีวีติกย็ื่นโผล่ออกมา

เป็นอุง้เท้าที่ปกคลุมด้วยขนสทีองละเอยีดดูหนานุม่ มนัขยบัไปมา 

ส่วนเลบ็ส่องประกายวบิวบัราวกบัเกลด็เพชร ตอนอุ้งเท้านั้นก�าลงัขยบั

ก�าๆ คลายๆ จากนั้นเสียงพื้นผิวปริแตกก็ดังขึ้นอีกครั้ง พร้อมกับขา 

อีกข้างที่โผล่ตามมา เป็นเหตุให้รอยกะเทาะบนเปลือกไข่กว้างขึ้นแล้ว 

แตกออก 

เปรี๊ยะ! เปรี๊ยะ! เปรี๊ยะ!...โพละ!

แคลรีสยังไม่ทันได้เอ่ยค�าพูดใดๆ เจ้าสิ่งที่อยู่ในไข่ก็กระแทก

เปลอืกไข่ด้านบนหลุดออก แล้วโผล่หวัของมนัออกมาดูโลก มนัสะบดัหวั

ส่ายไปมาเหมือนมึนงงอยู่ครู่หนึ่ง แล้วเสียงเหมือนแมลงขนาดเล็ก

กระพอืปีกกด็งัขึ้น แคลรสีจงึจ้องปีกสทีองเลก็ๆ ที่ขยบัถี่เรว็คู่นั้นด้วย

ตาไม่กะพรบิ

“ใช่งูหรอืเปล่า!” ราเวนร้องถามซ�้า เพราะเธอถอยไปตั้งหลกัห่าง

ออกไป จงึไม่เหน็สิ่งมหศัจรรย์ที่ปรากฏตรงหน้าแคลรสี

“เปล่า ไม่ใช่” แคลรสีตอบเสยีงเบา พลางยื่นมอือนัสั่นเทาไปแตะ

หวัเจ้าตวัเลก็ขนสทีองตรงหน้า ซึ่งยกขาหน้าทั้งสองข้างของมนัขึ้นมาขยี้

ตา ก่อนจะเงยหน้ามองสมัผสัแรกตั้งแต่มนัลมืตาดโูลก เปลอืกตาสทีอง

เลื่อมระยบักะพรบิถีๆ่  อดึใจเดยีวดวงตาสทีองที่ขุน่มวักเ็ปลี่ยนเป็นใสป๊ิง

จนสะท้อนภาพดวงตาสนี�้าเงนิของแคลรสีได้ชดัเจน 
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ราเวนถอนหายใจอย่างโล่งอก แล้วถามต่อขณะเดินเข้ามาดูใกล้

ว่า “แล้วมนัเป็นตวัอะไรล่ะ” 

แคลรสียื่นมอืไปดงึเจ้าตวัน้อยที่พยายามปีนป่ายออกจากเปลอืก

ไข่ขึ้นมาอุ้ม พลางลุกขึ้นยนื ก่อนจะหนัมาเผชญิหน้ากบัเพื่อนสนทิ แล้ว

ตอบค�าถามท่ามกลางสายตาตื่นตะลงึของเพื่อนว่า

“ลูกมงักร”





2
เกล





30

“ไม่ได้นะ! เจ้าตวัยุง่ สมนุไพรพวกนั้นน่ะต้องเอาไปขาย รูไ้หม” 

แคลรสีร้องห้ามเจ้ามงักรน้อย พลางแย่งสมุนไพรที่มนัเอาไปและท�าท่า

จะกัดกินต่อ แล้วเอามาเก็บ ตอนแบกตะกร้ากลับจากทุ่งดอกไม้มี

สมุนไพรอยู่เกอืบเตม็ แต่ตอนนี้เหลอืเพยีงหนึ่งในสามเท่านั้น เสรจ็เจ้า

ตวัยุ่งไปตั้งเยอะแล้ว

“มนัคงหวิน่ะแคลรสี มงักรกนิอะไรได้มั่งอะ” ราเวนถาม พลาง

ยิ้มให้เจ้ามังกรน้อยที่เอียงหน้ามองเธอราวกับฟังเธอพูดอยู่อย่างนั้น

แหละ ก่อนมนัจะกระพอืปีกบนิไปเกาะบนไหล่แคลรสี

“ไม่รู้ส ิสงสยัต้องไปเปิดหนงัสอืของปู่ดู”

“หนงัสอืของผูใ้ช้เวทมนตร์เขยีนเรื่องเกี่ยวกบัมงักรไว้ด้วยเหรอ” 

ราเวนถามอย่างสนใจ

แคลรีสหัวเราะเพราะเจ้าตัวยุ่งใช้หน้าของมันมาถูไถแก้มของเขา 

พลางตอบว่า 

“เพราะปู่ของฉนัชอบมงักรเนี่ยแหละ เลยต้องออกจากบ้านใหญ่
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มาไง ผู้ใช้เวทมนตร์ห้ามยุ่งเกี่ยวกบัมงักร...นี่ ไปอยู่บนโต๊ะก่อนนะ รอ

ฉนัเกบ็ของก่อน”

เหมือนเจ้ามังกรน้อยจะฟังรู้เรื่อง มันกระพือปีกบินเพื่อย้าย 

ตัวเองไปนั่งรออยู่บนโต๊ะ ราเวนเดินตามไป แล้วปีนขึ้นไปนั่งบนเก้าอี้ 

เพื่อจ้องมองมงักรตวัเลก็ใกล้ๆ 

“นี่ เธอชื่ออะไรอะ” ราเวนถาม 

“ตอบได้กแ็ปลกแล้ว มนัเพิ่งเกดินะ” แคลรสีท้วงข�าๆ

“แต่คุณลุงกงิก้าที่ออกไปล่าสตัว์บอกว่า มงักรพูดได้นะ” ราเวน

เถยีง พลางหนัไปมองแคลรสีที่น�าสมนุไพรไปห่อกระดาษเพื่อเตรยีมน�า

ไปขาย

“นั่นมนัมงักรที่โตแล้ว” แคลรสีแย้ง

“ฉนัขอตั้งชื่อให้มนัได้ไหม” ราเวนถาม

“ไม่! ฉันเป็นคนเจอ ฉันจะตั้งชื่อให้มันเอง” แคลรีสตอบเสียง

ขงึขงั จนราเวนท�าหน้าเบ้อย่างหมั่นไส้ แล้วกระโดดลงจากเก้าอี้ ก่อนจะ

ค่อนเพื่อนว่า 

“ขี้งก กลบับ้านละ จะเอาดอกไม้ไปให้แม่ แล้วจะมาเยี่ยมนะเจ้า

ตวัเลก็” 

ราเวนเอ่ยลาเจ้าลูกมงักรสทีอง ก่อนจะตบหวัมนัเบาๆ สองสาม

ทอีย่างเอน็ดู จากนั้นอุ้มตะกร้าดอกไม้ของเธอเดนิออกไป เจ้าลูกมงักร

กน็ั่งเอยีงคอมองแคลรสีท�างานจนเสรจ็จงึส่งเสยีงร้อง

“แอ๋ๆ”
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“หวิเหรอ” แคลรสีเดนิมาถาม เจ้ามงักรน้อยส่ายหน้า

“แล้วเป็นอะไร”

มังกรน้อยพยายามอ้าปากเหมือนต้องการจะเปล่งเสียง แต่ไม่มี

เสยีงดงัออกมา

“แกต้องการจะพูดอะไร”

“แอ๋ๆ”

แคลรีสส่ายหน้า เพื่อห้ามปรามเจ้าตัวเล็กให้เลิกพยายาม แล้ว

อุ้มเจ้ามังกรน้อยไปยังห้องนอนของปู่ซึ่งรวบรวมต�าราเวทมนตร์และ 

ม้วนกระดาษความรูอ้ื่นๆ ไว้มากมาย ตั้งแต่แคลรสีจ�าความได ้ปูก่ส็อน

ให้เขาฝึกอ่านภาษาโบราณ ไม่รู้เหมอืนกนัว่าท�าไมปู่ถงึต้องสอน แต่มนั

ไม่ได้ยากเยน็อะไร เขากเ็ลยตั้งใจเรยีน

“มังกรสีทองนี่มันเป็นมังกรเผ่าไหนกันล่ะเนี่ย” เด็กชายพึมพ�า

ขณะไล่สายตาไปตามม้วนต�ารามังกรทั้งหลาย มองหาไปจนสุดม้วน

กระดาษกย็งัไม่เจอมงักรที่มลีกัษณะตรงกบัเจ้าลกูมงักรตวันี้เลย จนเขา

เกือบจะเลิกค้นหาอยู่แล้ว แต่นึกได้ว่ายังมีสมุดบันทึกอีกเล่มซึ่งปู่ชอบ

วาดรปูมงักรที่เคยเหน็เอาไว้ เขาเลยไปหยบิมาเปิดอ่านด้วย แล้วในที่สดุ

เขากเ็จอ

“เกลเลอเลี่ยน มังกรสีทองผู้เป็นราชาของมังกรทั้งมวล...โห นี่

แกเป็นมังกรในเผ่ามังกรราชาเลยเหรอ” แคลรีสหันไปถามมังกรน้อย 

ซึ่งก้มมองกระดาษบนัทกึที่วาดรูปมงักรตวัเตม็วยัเผ่าเดยีวกบัมนั

“ขนเป็นไหมสทีอง มเีขาสวยงามเหมอืนเขากวาง ไหนดสู ิหวัแบบ
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นี้จะมเีขางอกขึ้นมาได้ยงัไง” แคลรสีดงึหวัเจ้าตวัยุ่งมาดูอย่างนกึข�า เลย

โดนมงักรน้อยปัดมอืออก พร้อมกบัส่งสายตาเหมอืนค้อนเขา แคลรสี 

หวัเราะแล้วหนัไปเปิดบนัทกึหน้าอื่นๆ ดตู่อ เหมอืนปู่ของเขาจะชอบมงักร

สายพันธุ์สีทองนี้มากๆ เพราะวาดรูปไว้ตั้งหลายรูป แต่รายละเอียด 

เกี่ยวกบัมงักรสายพนัธุ์นี้กลบัมไีม่ค่อยเยอะ 

“อมื สายพนัธุ์เกลเลอเลี่ยนงั้นเหรอ งั้นแกกช็ื่อ ‘เกล’ แล้วกนันะ 

ดไีหม”

มงักรน้อยพยกัหน้า 

แคลรีสจึงปิดสมุดบันทึก แล้วอุ้มมังกรน้อยเดินออกจากห้องปู่

มาที่ห้องของเขา เขาหยบิตะกร้าสานตดิมอืไปห้องนอนเขาด้วย จากนั้น

เอาผ้าปูรองก้นตะกร้าไว้ ก่อนจะวางเจ้ามงักรน้อยลงไปแล้วพูดว่า

“นี่คอืเตยีงนอนของแกนะ ส่วนของฉนัอนันั้น เดี๋ยวฉนัไปอาบน�้า

ก่อน แล้วเราค่อยหาอะไรกนิกนั”

มังกรน้อยมองตามมนุษย์คนแรกที่มันเห็นด้วยท่าทางนิ่งๆ  

แคลรสีคดิเอาเองว่ามนัเข้าใจ เลยเดนิไปที่ตู้เสื้อผ้า หยบิชุดใหม่ออกมา 

แต่เมื่อเขาจะเดินออกจากห้อง เจ้าลูกมังกรที่นั่งอยู่ในตะกร้าก็ส่งเสียง

แอ๋ๆ ร้องเรยีก

“เออๆ จะไปอาบน�้าแป๊บเดยีว เดี๋ยวมา”

ลูกมังกรกระพือปีกลอยตัวขึ้น แคลรีสเลยได้แต่ถอนหายใจ 

พร้อมกบัส่ายหน้า 

“เฮ้อ! ไม่ทิ้งไปไหนหรอกน่า”
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“แอ๋ๆ” ลูกมงักรร้องเหมอืนค้านว่าไม่เชื่อ พลางเร่งกระพอืปีกถี่

ขึ้น จนเดก็ชายอดยิ้มขนัท่าทางของมนัไม่ได้ 

‘มันคงคิดว่าเราเป็นพ่อแม่ของมันละสิ เลยตามติดไม่ยอมห่าง

อย่างนี้’

“จะตามมากเ็รว็ๆ เลย” แคลรสีบอกขณะเดนิออกจากห้อง

“แอ๋ๆ”

หกเดือนมาแล้วที่แคลรีสต้องอยู่ในบ้านคนเดียวด้วยความเหงา 

การใช้ชีวิตตัวคนเดียวเป็นเรื่องยาก แต่ด้วยความช่วยเหลือจาก

ครอบครัวของราเวน เขาเลยล�าบากน้อยลงหน่อย แต่หลังจากราเวน

กลบับ้านของเธอ แคลรสีกไ็ม่ได้คุยกบัใครอกี เมื่ออยู่ๆ กไ็ด้เพื่อนร่วม

บ้านคนใหม่มาใช้ชีวิตร่วมด้วย จึงท�าให้เขานึกถึงบ้านที่ครื้นเครงด้วย

เสยีงหวัเราะและการพูดคุยกนัอกีครั้ง

“ถ้าแกพดูได้กค็งจะด”ี แคลรสีพมึพ�ากบัตวัเองขณะเดนิลงบนัได 

โดยไม่ทันได้สังเกตดวงตาสีทองของมังกรน้อยที่จ้องมองสีหน้าเหงา

หงอยของเดก็ชายอย่างมุ่งมั่น

ตกดึกมังกรน้อยก็มาขดตัวนอนอยู่ข้างหมอนของแคลรีส มัน

นอนหลับตาอย่างมีความสุขกระทั่งมีแสงสีทองส่องผ่านหน้าต่างมายัง

เตียงนอน เปลือกตาสีทองของมังกรน้อยจึงเปิดขึ้น มันผงกหัวแล้ว

กระพอืปีกบนิมาลอยตวัที่หน้าต่าง 

ท่ามกลางท้องฟ้าอันมืดมิด มีเพียงปีกสีทองที่แผ่สยายกว้างจน
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แทบครอบคลุมทั้งท้องฟ้า ท�าให้ดวงตาของมังกรน้อยเกือบจะพร่ามัว 

แต่เมื่อมนัไล่สายตาไปตามเขาอนังดงาม กม็าสบกบัดวงตาสทีองที่เหมอืน

กบัของมนัไม่ผดิเพี้ยน ดวงตาที่เกอืบจะพร่ามวัของมงักรน้อยจงึกระจ่าง

ใสขึ้น 

‘อกีไม่นาน ผู้สานต่อแห่งข้า’

มงักรน้อยพยกัหน้า แล้วเหลยีวหน้ามองใบหน้ายามหลบัใหลของ

แคลรสีแวบหนึ่ง ก่อนจะหนัมาสบตาผู้มาเยอืน

‘ข้ารู้สกึได้...เดก็หญงิคนนั้น...’ เสยีงอนัไพเราะเปล่งจากจติของ

มงักรน้อย

‘ใช่ ในที่สุดเวลานี้กม็าถงึ เวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง...’

มงักรน้อยค้อมหวัรบัทราบ ก่อนจะเงยหน้าสบตาผูม้าเยอืน แล้ว

ถามว่า

‘ท่านจะจากไปเมื่อใด’

เพยีงมงักรสทีองบนท้องฟ้าขยบัปีกเลก็น้อย ร่างกายอนัใหญ่โต

ของมนักถ็อยห่างจากบานหน้าต่าง พลางตอบว่า

‘ยามเมื่อเสยีงของพาเรนเชสต้าดงัก้องกงัวาน เวลาแห่งการหลบั

ใหลของข้าจะมาถงึ และเจ้า...กเ็ช่นกนั’

มังกรน้อยมองตามปีกสีทองจนลับตา ก่อนจะสะดุ้งเฮือกเมื่อ

ได้ยนิเสยีงของแคลรสีดงัขึ้น

“นั่นมนัมงักรเผ่าเดยีวกบัแกใช่ไหม”

มงักรน้อยหมุนตวับนิกลบัมาลอยตรงหน้าแคลรสี แม้เขาจะยงั
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มที่าทางง่วงงุน แต่กม็สีตมิากพอจะรู้ว่า ที่แห่งนี้มใีครมาเยอืน

“แอ๋ๆ” มังกรน้อยร้องตอบ แม้ไม่สามารถเปล่งค�าพูดแบบที่

มนุษย์ใช้สื่อสารกันได้ แต่มันก็ยังอยากสื่อสารกับผู้ที่ปลุกมันจากการ

หลบัใหล

“เขามารบัแกไปเข้าฝูงเหรอ นั่นสเินอะ แกเองกต็้องมคีรอบครวั

เหมอืนคนอื่นๆ” น�้าเสยีงที่ดเูหงาโดยไม่ตั้งใจของแคลรสีท�าให้มงักรน้อย

บนิไปโอบคอเดก็ชาย พลางถูใบหน้ากบัซอกคอเขา

“แอ๋ๆ”

“แกปลอบใจฉนัเหรอ ใช่ ฉนัเหงา แต่ไม่เป็นไรหรอก ทุกคนก็

ต้องตายทั้งนั้น ถ้าเขามารบั แกกก็ลบัไปกบัเขาเถอะนะ เกล”

เกลยิ่งกอดเดก็ชายแน่นขึ้นจนแคลรสีหวัเราะ พลางล้มตวัลงนอน 

ทั้งที่ยงักอดมงักรน้อยอยู่ในอ้อมแขน เขาหลบัตาลงแล้วพมึพ�าว่า

“นอนต่อเถอะ พรุ่งนี้ต้องเอาสมุนไพรไปขายแต่เช้าด้วย”

“แอ๋”

มุมปากของแคลรสีฉกีกว้างขึ้น “ฝันด.ี..เกล”

แคลรีสนอนหลับลึกที่สุดในรอบหลายวัน แสงแดดที่สาดส่อง 

เข้ามาท�าให้เดก็ชายขมวดคิ้ว แล้วลมืตาขึ้น สิ่งแรกที่ปรากฏตรงหน้าคอื 

เปลอืกตาสเีหลอืบทอง เดก็ชายหลบัตาลงอกีครั้งแล้วลมืตาใหม่กพ็บว่า 

เขายงัเหน็ภาพเดมิ...เปลอืกตาสเีหลอืบทอง แต่ไม่ใช่เปลอืกตาของมงักร

น้อยที่เขานอนกอดจนหลับไปเมื่อคืน แต่เป็นเปลือกตาสีเดียวกันบน
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ใบหน้าของเดก็หญงิอายุรุ่นราวคราวเดยีวกบัเขา

แคลรีสรีบลุกขึ้น แล้วกระเถิบตัวถอยหนี ถอยไปได้ไม่มากก็

หงายหลงัตกเตยีง เสยีงแผ่นหลงักระแทกกบัพื้นไม้ท�าให้เพื่อนร่วมเตยีง

นอนตื่นขึ้น 

“โอ๊ย!”

เสยีงร้องของเดก็ชายท�าให้เดก็หญงิเจ้าของเสน้ผมสทีองหยกัศก

ยาวถงึกลางหลงัรบีผุดลุกขึ้นมาชะโงกหน้าดูข้างเตยีง

“แอ๋” เสียงที่เปล่งจากปากของเด็กหญิงท�าให้แคลรีสมองหน้า

เพื่อนใหม่อย่างตื่นตะลงึ

“เกล? เกลเหรอ” แคลรีสชักขาที่ยังพาดอยู่บนเตียงลงมาแล้ว 

ลุกขึ้นนั่งมองเดก็หญงิ

เดก็หญงิเอยีงคองงๆ  

พอไม่ได้ค�าตอบ แคลรสีเลยเอื้อมมอืไปจบัหวัแล้วสอดนิ้วเข้าไป

ในกลุ่มผมคล�าไปทั่วๆ กพ็บว่าบนหวัของเกลมปีุ่มเขาเลก็ๆ ซ่อนอยู่

“เธอคอืเกลจรงิๆ เหรอ”

เดก็หญงิพยกัหนา้ แลว้อา้ปากเพื่อเปล่งเสยีง ตอนแรกยงัมเีสยีง 

‘แอ๋’ เหมอืนเดมิ แต่แล้วกค็่อยๆ เปล่งเป็นค�ามากขึ้น

“ชะ...ใช่” เกลพยายามจนส�าเรจ็

“เธอพูดได้แล้ว!” แคลรสีอุทานเสยีงดงั

เกลยกมอืแตะปาก แล้วยิ้มกว้างอย่างดใีจ 

“ใช่ๆ พูดได้แล้ว ดจีงั!” เกลพูดแล้วยิ้มกว้าง
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แคลรสีกระโดดขึ้นเตยีง “ยอดไปเลย มงักรสทีองแปลงร่างเป็น

คนได้ พูดกไ็ด้” แคลรสีเอ่ยพลางเขย่ามอืเกล

“จรงิๆ มงักรทุกตวักแ็ปลงร่างเป็นคนได้นะ ขึ้นอยู่กบัอายุ” เกล

ตอบ ทกุครั้งที่เธอพดู ค�ากจ็ะชดัขึ้นเรื่อยๆ แคลรสีมองการเปลี่ยนแปลง

นั้นอย่างตื่นเต้น 

“แต่นี่คืนเดียวเองนะ คืนเดียว สุดยอดเลยเกล สุดยอดเลย”  

เด็กชายพูดพลางกระโดดโลดเต้น แถมดึงมือเด็กหญิงให้กระโดดไป 

ด้วยกนั ดใีจอยู่ได้ไม่นานแคลรสีหยุดกระโดด เขาปล่อยมอืเกลแล้ววิ่ง

ไปที่ตู้เสื้อผ้ารื้อค้นเอาชุดของเขาออกมา แล้ววิ่งกลบัมาส่งให้

“อะ แต่งตวัส ิเดี๋ยวราเวนมาจะต้องตื่นเต้นแน่ๆ”

เกลมองเสื้อสลบักบัมองแคลรสี แคลรสีมองเกล ไม่มใีครขยบั 

เพยีงชั่วอดึใจ แคลรสีกน็กึขึ้นได้ว่า เกลคงไม่รู้จกัการสวมเสื้อผ้า เขา

เลยช่วยสวมให้จนเสรจ็

“ชุดดูเป็นเด็กผู้ชายไปหน่อย เดี๋ยวราเวนมาจะลองขอเสื้อของ 

ราเวนที่ไม่ใช้แล้วมาให้นะ”

เกลพยกัหน้า ก่อนจะเอยีงคอมองแคลรสี แล้วถามว่า

“แคลรสีดใีจไหม”

“แน่นอนส”ิ

ค�าตอบนั้นท�าให้เกลยิ้มกว้าง “งั้น ฮะ...ฮดัชิ้ว!”

แรงจามท�าให้ร่างของเด็กหญิงกลับเป็นมังกรตัวน้อยอีก สร้าง

ความตื่นตะลงึให้แคลรสีอกีรอบ 
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“ได้ ฉนัเพิ่งมาหมู่บ้านนี้เป็นครั้งแรก พกัอยู่ที่โรงแรมพรี่าเฮาส์

ตรงนี้เอง เอ่อ ฉนั ฟาล แคลร์ แล้วเธอล่ะ” 

ราเวนยื่นรายการของที่ต้องการซื้อให้ป้าเจ้าของร้าน แลว้บอกวา่

ขอของที่เหมอืนกนัอย่างนี้อกีชดุหนึ่ง เพื่อให้ชายหนุม่ที่แนะน�าตวัได้อย่าง

เรยีบลื่นที่สุดเท่าที่เธอเคยเหน็ ก่อนจะหนัไปตอบเขาด้วยรอยยิ้ม

“ราเวน...ราเวน แมก็กลี คกิๆ”

“เธอหวัเราะอะไร” ฟาลถาม

ราเวนยกมอืปิดปากตวัเอง ก่อนจะตอบด้วยดวงตาเปล่งประกาย

ที่ท�าให้ฟาลมองจนเพลนิตาว่า 

“วนันี้ฉนัได้ยนิชื่อนายสองครั้งแล้ว คงเป็นโชคชะตาละมั้ง”

ฟาลเลกิคิ้ว “นี่ฉนัดงัจนมคีนพูดถงึบ่อยๆ เหรอ”

ราเวนหลุดหวัเราะคกิอกี 

“นายนี่ตลกเนอะ แต่กอ็าจใช่ ดใีจที่ได้เหน็ ฟาล แคลร์ ตวัเป็นๆ 

นะ ฉนัได้ยนิชื่อนายจากเพื่อนของฉนั แคลรสี...แคลรสี แคลร์”

ฟาลพยักหน้าอย่างเข้าใจ ขณะที่ราเวนพิจารณาชายหนุ่มซึ่งหัน

ไปรบัของจากเจ้าของร้านพร้อมกบัจ่ายเงนิ 

แคลร์เป็นตระกูลใหญ่ ครอบครองพื้นที่ในหุบเขาแคลรอส ม ี

คนเล่าว่า พวกเขารบังานคุม้กนัของและเรยีกเกบ็เงนิจากการใช้เวทมนตร์

จนร�่ารวย ซึ่งเห็นได้ชัดจากการแต่งตัวของฟาลคนนี้ที่สวมเสื้อผ้าซึ่ง 

ตัดเย็บอย่างประณีต พร้อมเครื่องประดับที่แม้แต่ผู้หญิงอย่างเธอยัง

ต้องอาย
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“ฟาล ซื้อของอะไรนานนกัหนา” 

ราเวนหนัไปมองเจ้าของเสยีงเรยีกชื่อชายหนุม่ ก่อนจะร้องว้าวใน

ใจ เมื่อเหน็ผูห้ญงิที่มโีครงหน้าใกล้เคยีงกบัฟาล เพยีงแต่อ่อนหวานและ

บึ้งตึงกว่าชายหนุ่ม เธอแต่งกายด้วยชุดทะมัดทะแมงแต่ดูเรียบหรู

เหมือนพวกคณะเดินทางที่มักจะผ่านทางมายังหมู่บ้านเล็กๆ แห่งนี้ ดู

จากรูปร่างแล้ว ผู้หญงิคนนี้ไม่น่าจะมอีายุห่างจากเธอสกัเท่าไร 

‘น่าจะเป็นน้องสาว’

“เสรจ็แล้ว หวิกเ็ข้าไปรอในร้านอาหารก่อนกไ็ด้นี่ แซลกี้” ชาย

หนุ่มตอบ

แซลกี้ แคลร์ มองฟาลแล้วเหลอืบไปมองหน้าราเวน ก่อนจะหนา้

บึ้งแล้วพูดยอกย้อนอย่างไม่ไว้หน้า 

“ถ้าไปนั่งรอในร้าน กไ็ม่ได้เหน็พี่จบีหญงิน่ะส ิจะท�าอะไรกร็บีท�า

เข้าเถอะ ฉนัหวิจะแย่แล้ว นี่ถ้าไม่ตดิว่าอยากเหน็ที่นั่นกบัตา ฉนัคงไม่

ยอมร่วมมอืกบัพี่มาที่นี่แน่ๆ”

ราเวนเลกิคิ้ว ความคดิที่อยากจะสานสมัพนัธไมตรกีบัเพื่อนใหม่

ที่แต่งตัวสวยคนนี้สูญสลายไปกับค�าพูดแดกดันและสายตาดูถูกของ 

แซลกี้ ราเวนจงึหนัไปจ่ายเงนิ แล้วตั้งใจจะกล่าวลา แต่ฟาลรบีแนะน�า

ตวัผู้มาใหม่ว่า

“นี่น้องสาวของฉนั แซลกี้ แคลร์ แซลกี้ นี่ราเวน แมก็กลี เพื่อน

ของคนที่จะน�าทางให้แก่พวกเราพรุ่งนี้”

แซลกี้เลกิคิ้วเลก็น้อย ก่อนจะเปลี่ยนท่าทเีป็นมติรกบัราเวนมาก
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ขึ้น แล้วพูดว่า “อ้าว เหรอ นกึว่า...”

“ยนิดทีี่ได้รู้จกันะ พรุ่งนี้เรากค็งได้เจอกนัอกี เพราะฉนัจะไปส่ง

เพื่อนตอนเที่ยง แต่ตอนนี้ขอตวัก่อน” พูดจบราเวนกห็มุนตวัเดนิจากไป 

ฟาลมองตามหลงัราเวนไปตาละห้อย จนแซลกี้ต้องใช้ศอกกระทุง้

ท้องพี่ชาย แล้วพูดว่า

“หุบปากหน่อยกด็นีะ เดี๋ยวใครๆ กร็ู้หมด ว่าพี่เตรยีมตะครุบ

เหยื่อ”

ฟาลตวดัสายตาไม่ชอบใจมาหาน้องสาว 

“นี่แกยงัเป็นน้องฉนัไหมเนี่ย พูดแต่ละค�า ไม่ได้สรรเสรญิพี่ตวัเอง

เลย” ฟาลเอ่ยต�าหนนิ้องสาวหน้าบึ้งตงึ

แซลกี้ยกมอืกอดอก แล้วตอบหน้าตาเฉยว่า “แล้วพี่มอีะไรให้น่า

สรรเสรญิบ้างล่ะ ไม่ใช่เพราะฉนัเหรอ พี่ถงึได้มชีื่อเสยีงจากงานที่เอล-

เลอบาสต้าน่ะ อุ๊บ!”

มอืหนาของพี่ชายยื่นมาตะปบปิดปากน้องสาวไว้แทบไม่ทนั พลาง

ลากตัวน้องสาวไปยังร้านอาหารที่พวกเขานัดจะไปกินข้าวก่อนเข้าพัก

โรงแรม แซลกี้ดิ้นจนหลุดแล้วพูดเตอืนพี่น้องร่วมสายเลอืดเสยีงเบาลง

“คนเก่งเขาไม่โอ้อวดกนัหรอกพี่ อวดมากไป แต่ท�าไม่ได้อย่างที่

คุยโวไว้แล้วจะยุ่ง”

“พูดเสียฉันดูไม่ได้เรื่องเลย ใช่ว่างานที่เอลเลอบาสต้าส�าเร็จได้

เพราะแกคนเดยีวสกัหน่อย ฉนักช็่วยด้วยนะ”

“แต่ถ้าพี่ไม่โดนโจรสาวยั่วสวาทท�าให้หมดแรงในคืนก่อนผ่าน 
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หุบเขาเอลลอสละก็ งานนั้นคงเสร็จเร็วกว่านี้” ค�าโต้แย้งอย่างจัดจ้าน 

ของน้องสาว เล่นเอาฟาลเถียงไม่ออก แซลกี้ก็ได้แต่ส่ายหน้าระอากับ

นสิยัเสยีของพี่ชาย

ฟาล แคลร์ เป็นหลานชายคนโตของผูเ้ฒ่าแคลร์คนปัจจบุนั ด้วย

พรสวรรค์ในการเรียนรู้เวทมนตร์ เขาจึงได้รับการสอนเวทมนตร์เร็ว

กว่าคนอื่น และด้วยหน้าตาหล่อเหลา คารมด ีมร่ีางกายที่แขง็แรง ตั้งแต่

แตกเนื้อหนุม่มา เขาจงึไม่เคยขาดคนข้างกาย ท�าให้น้องสาวอย่างเธอต้อง

คอยตามล้างตามเชด็ผลของความเถลไถลของพี่ชายเป็นประจ�า 

หากพูดถงึพลงัเวทมนตร์ ณ ตอนนี้ ฟาลสู้เธอไม่ได้ด้วยซ�้า แต่

เพราะพ่อกบัแม่คาดหวงักบัฟาลไว้มาก แม่จงึได้ห้ามไม่ให้เธอแสดงฝีมอื

ที่แท้จริงทั้งหมดออกมา แถมยังให้เธอคอยช่วยเหลือลูกชายคนโปรด

สร้างชื่อเสียงเสียอีก แซลกี้ไม่ได้รู้สึกอะไรกับการที่ไม่มีใครเห็นความ

ส�าคญัของเธอ เธอแค่ไม่อยากให้พี่ชายท�าตวักร่างจนเกนิไป แม้แต่เธอ

ยังชนะพี่ชายได้ สักวันหนึ่งก็ต้องมีคนที่เอาชนะพี่ชายเธอได้มาปรากฏ

ตัวตรงหน้าเขาแน่ เมื่อถึงตอนนั้น ความหวังที่ต้องการให้ฟาลขึ้นเป็น 

เจ้าบ้านตระกูลแคลร์คนต่อไปกค็งหมดลงแน่นอน

“ท่านปู่แก่มากแล้วนะ ถ้าพี่ไม่ฝึกฝนตัวเองไว้ ตอนคัดเลือก 

เจ้าบ้านจะแย่เอา”

“ฉนัรู้แล้ว ถงึได้มาที่นี่ไง”

แซลกี้มองพี่ชายตาขวาง เมื่อนึกถึงแผนการฝันเฟื่องของพี่ชาย 

ผู้แสนขี้เกยีจที่คดิแต่จะหาทางลดั 
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“พลงัของพวกเราเกดิจากการฝึกฝนตนเอง เวทมนตร์ไม่ใช่แค่มี

พรสะ...”

“มนัคอืพรสวรรค์แซลกี้ ฉนัเป็นคนมพีรสวรรค์เหนอืใคร ฉนัจะ

เป็นเจ้าบ้านคนใหม่ของแคลร์ แม้แต่ท่านพ่อฉันยังเอาชนะมาแล้วตอน 

ฉนัอายุแค่สบิสี่ปีเท่านั้น แล้วใครมนัจะเก่งกว่าฉนัอกี”

แซลกี้กลอกตามองบนอย่างอ่อนใจ พี่ชายเธอกเ็อาแต่เรื่องเก่าๆ 

มาพดูอวด เขาเป็นอจัฉรยิะกจ็รงิ แต่ผูใ้ช้เวทมนตร์คอื ผูฝึ้กฝนตน หาก

ละเลยการฝึกฝนอย่างสม�่าเสมอ แม้แต่อจัฉรยิะกอ็าจกลายเป็นผู้สร้าง

หายนะได้

“งั้นแล้วแต่พี่แล้วกัน ว่าแต่ คนที่จะน�าทางเราพรุ่งนี้เป็นผู้ใช้

เวทมนตร์แบบไหน”

เงยีบ ไม่มเีสยีงตอบกลบัมา แซลกี้ขมวดคิ้วมองพี่ชายที่เอาแต่นั่ง

อมยิ้ม และเธอรู้ดวี่าเขายิ้มเพราะก�าลงันกึถงึอะไร เดก็สาวที่ชื่อราเวน

คนนั้นเป็นคนสวยมากทเีดยีว และหากไม่อคตจินเกนิไป ดูเหมอืนเธอ

คนนั้นจะมไีอพลงับางอย่างที่น่าหลงใหลแผ่กระจายอยู่รอบตวั 

มนษุย์เป็นสิ่งมชีวีติที่อ่อนแอ แต่ในความอ่อนแอนั้นกลบัแฝงพลงั

ไว้มากมาย ท่านผู้เฒ่าเคยพูดว่าเพราะธรรมชาตริกัมนุษย์ รกัสิ่งมชีวีติ

ที่อ่อนด้อย จึงท�าให้พวกเขามีพลังเหล่านั้น แล้วก็น่าแปลกที่ผู ้ใช้

เวทมนตร์เองก็เหมือนจะหลงใหลพลังนั้นโดยไม่รู้ตัว มีผู้ใช้เวทมนตร์

หลายคนตกหลมุรกัและแต่งงานกบัมนษุย์ธรรมดา แม้นั่นจะท�าให้พลงั

ในสายเลอืดของพวกเขาอ่อนแอลง กบัอกีกลุม่หนึ่งที่หลงใหลและดื่มด�่า
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อยู่กับพลังเหล่านั้นราวกับกินอาหารแสนอร่อย พี่ฟาลเป็นคนประเภท

หลงั 

“พี่ฟาล!” แซลกี้กระแทกเสยีงเรยีกพี่ชายให้ตื่นจากฝัน

“อะไรแซลกี้ อยู่ใกล้แค่นี้เรียกเสียดัง แล้วนี่สั่งอาหารหรือยัง” 

ฟาลถาม พลางหันไปมองเจ้าของร้านอาหารขนาดเล็กซึ่งก�าลังเตรียม

อาหารให้แก่ลกูค้าอกีโต๊ะหนึ่งอยู ่ก่อนจะหนัมาสบดวงตาดขุองน้องสาว

“ยัง รอพี่ตื่นจากฝันอยู่ไง สั่งอาหารสิ เราจะได้คุยแผนการ 

เดนิทางของวนัพรุ่งนี้ต่อ”

“ครับๆ งั้นฉันเดินไปสั่งอาหารก่อน” ฟาลรับค�าและเดินไปสั่ง

อาหารโดยดี

แซลกี้มองตามหลงัพี่ชาย แล้วถอนหายใจยาว เธอเดนิทางมากบั

พี่ชายครั้งนี้เพราะอยากให้เขาเลกิฝังใจอย่างเอาจรงิเอาจรงิกบัแผนการ

บ้าๆ ที่ได้มาจากบนัทกึลบัของแคลร์ แล้วหนัมาตั้งใจฝึกฝนฝีมอือย่าง

เตม็ที่เสยีท ี

‘ขอให้การเดนิทางครั้งนี้จบลงเรว็ๆ เถอะ’ แซลกี้ภาวนา แต่เธอ

ไม่รู้หรอกว่า การเดนิทางครั้งนี้ของเธออาจไม่จบลงง่ายดายอย่างนั้น

แคลรีสเดินน�านายจ้างของเขาไปตามเส้นทางเล็กและแคบที่ 

เดินได้เพียงแถวตอนหนึ่งเท่านั้น ภูเขากรอสเลสเป็นดินแดนของมังกร

เวทมนตร์ แม้มังกรเผ่านี้จะไม่เคยปรากฏตัวให้เห็นจะแจ้ง แต่เสียง

ค�ารามและไอเวทมนตร์ที่ฟุ ้งกระจายไปทั่วก็พอจะท�าให้มนุษย์และ 
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ผูใ้ช้เวทมนตร์ได้รบัพษิ บ้านของแคลรสีได้รบัการคุ้มครองจากการวาง

หินไร้เวทมนตร์ซึ่งปู่ของเขาติดตั้งไว้เมื่อครั้งสร้างบ้าน ดังนั้นจึงถือว่า

บ้านหลงันี้เป็นจุดสุดท้ายที่มนุษย์จะเข้าใกล้ภูเขาของมงักรได้

“สี่วันเนี่ยเราไปได้ไกลถึงไหน” เสียงถามดังมาจากหนึ่งในสอง

นายจ้าง 

“ถ้าไปตามเส้นทางนี้ด้วยแรงเท้าของมนุษย์ จะถึงชะง่อนผา 

กรอสเลส ที่ตรงนั้นถ้าเราโชคดอีาจได้เหน็มงักรกรอสเลสบนิผ่าน”

“หมายความว่ามมีงักรซ่องสุมอยู่ใกล้ๆ แถวนี้ใช่ไหม” ฟาลร้อง

ถาม

แคลรีสหันมามองฟาลเล็กน้อย และแววตาที่มองมานั้นท�าให้ 

แซลกี้นกึไม่ชอบใจ มนัเป็นแววตาเชงิดูถูก ทั้งที่คนผู้นี้กด็ูไม่มวีี่แววว่า

จะมฝีีมอืมากกว่าเธอหรอืพี่ชายเธอสกัเท่าไร

“ใช่ และถ้าคดิอยากจะประลองฝีมอืละก ็ขอเตอืนว่าอย่าดกีว่า” 

“ท�าไม” สองศรพีี่น้องถามขึ้นพร้อมกนั 

แคลรีสหยุดเดินแล้วถอนหายใจยาว ขณะหันมาสบตากับญาติ

ห่างๆ ถงึห่างมากที่สุด ก่อนจะพูดว่า

“มงักรกรอสเลสเป็นมงักรที่มเีวทมนตร์ พวกเขาขี้หงุดหงดิ และ

ไม่ชอบให้ใครล่วงล�้าอาณาเขต เส้นทางที่เราใช้เดินอยู่นี้เป็นเส้นทางที่

ปลอดภัยที่สุด ซึ่งพวกเขาอนุญาตให้มนุษย์ในแถบนี้ขึ้นมาหาสมุนไพร 

แต่ต้องอยู่ในความคุม้กนัของผูใ้ช้เวทมนตร์ และตั้งแต่พ่อกบัแม่ของฉนั

ตายไป กม็แีต่ฉนัคนเดยีวที่ขึ้นมา”
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“หน้าตาไม่บอกว่าเป็นคนรวยเลยเนอะ” แซลกี้เอ่ยขดั 

แคลรีสหรี่ตามองหญิงสาวที่น่าจะมีอายุมากกว่าเขาไม่กี่ปีอย่าง 

ไม่เข้าใจความหมายที่เธอต้องการจะสื่อ แซลกี้เลยขยายความว่า

“มแีต่นายที่ขึ้นมาเอาสมนุไพรได้ แสดงว่านายผกูขาดการคา้นี้ไว้

เพยีงคนเดยีวไม่ใช่เหรอ”

แคลรสีรูว่้าอกีฝ่ายพดูแดกดนั แต่เขาไม่จ�าเป็นต้องอธบิายว่า เมื่อ

มีเกลมาอยู่ด้วย ข้อจ�ากัดนี้ก็เลยช่วยปกปิดเรื่องที่เขาอยู่ร่วมกับมังกร

ได้ เดก็หนุ่มจงึแค่ยกัไหล่ แล้วหมุนตวัเดนิน�าทางต่อ

‘พี่น้องคูน่ี้ดทู่ามเีจตนาอื่นแอบแฝง คงไม่ใช่แค่อยากมาเดนิเที่ยว

จรงิๆ ด้วย’ เกลที่บนิอยู่บนท้องฟ้าเหนอืเขาขึ้นไปเอ่ย

‘ใช่ เหน็มงักรกรอสเลสป้วนเป้ียนอยูแ่ถวนี้บ้างไหม’ แคลรสีถาม

อย่างกงัวล

‘ไม่ ฉนัไปเตอืนหวัหน้าเผ่าของพวกเขาแล้ว ว่ามคีนอยากมาลองด ี

แต่ไม่อยากให้เอกิเกรกิ ในสามสี่วนันี้เขาจะไม่ให้มงักรมาเพ่นพ่านแถวนี้’

มมุปากของแคลรสียกขึ้นอย่างพอใจ เขาอยูท่ี่นี่มาตั้งแต่จ�าความ

ได้ แม้ไม่สนทิสนมกบัพวกมงักร แต่กอ็ยู่ร่วมกนัมาอย่างสงบ เขาจงึไม่

ต้องการให้คนนอกมาสร้างความเดือดร้อนให้แก่พวกเขาโดยมีเขาเป็น

แกนน�า เพราะหากมงักรลงมอืจูโ่จมลูกค้าของเขา เขากค็งต้องช่วย และ

นั่นคงไม่ดแีน่

“นายเคยเห็นมังกรไหม” แซลกี้ถามขึ้นเมื่อทั้งหมดหยุดพักและ

ก่อกองไฟในจุดที่แคลรสีตั้งที่พกัแรมเป็นประจ�าเวลามาหาสมุนไพร
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“เคย”

“เคยเนี่ยหมายถึง เคยสู ้กันหรือเปล่า” หญิงสาวถามเสียง

กระตอืรอืร้น

แคลรสีมองหน้าแซลกี้ หากไม่นบัเสยีงพดูจาที่ดกูระด้างไปหน่อย

ส�าหรับผู้หญิง หรือท่าทางหยิ่งยโสตามแบบฉบับลูกผู้ดีมีเงินมากของ

แคลร์ เธอคนนี้ก็น่าคบหาอยู่ เพราะแววตาของเธอสื่ออย่างตรงไป 

ตรงมามากกว่าพี่ชายเธอที่เอาแต่มองไปรอบๆ ซึ่งแสดงออกชัดเจนว่า 

ไม่ได้แค่มาเดนิเที่ยวชมป่าอย่างที่อ้าง 

“เคยเหน็ เป็นสิ่งมชีวีติที่งดงามมาก” 

“เหน็ที่ไหน” ฟาลถามอย่างตื่นเต้น ขณะเดนิมาทรุดตวัลงนั่งตรง

ข้ามกองไฟ 

แคลรสีเลยชี้ขึ้นไปบนฟ้า พลางตอบว่า

“ตอนมงักรบนิผ่าน ท�าไม อยากเจอมงักรเหรอ”

“ใช่”

“แค่เจอ หรอืจะประลองฝีมอืด้วยล่ะ ก่อนหน้านี้กม็มีาหลายคน 

แต่ฉนัไม่แนะน�านะ” เดก็หนุ่มเอ่ยเตอืน พลางหยบิเนื้อแห้งที่พกตดิตวั

ออกมาปิ้งไฟ แซลกี้เองกเ็ตรยีมเปิดกระเป๋าเสบยีงของตวัเองเช่นกนั

“ท�าไม นายคิดว่าพวกเราสู้มันไม่ได้เหรอ” หญิงสาวถามด้วย 

แววตาท้าทาย แต่แคลรสีกลบัสบดวงตานั้นนิ่งสงบอยูช่ั่วขณะหนึ่ง ก่อน

จะตอบว่า 

“ฉนัไม่รู้หรอกว่า พวกเธอจะสู้ได้ไหม เท่าที่ผ่านมา นอกจากฉนั
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แล้ว กไ็ม่เหน็มใีครได้เดนิลงจากเขาลูกนี้สกัคน”

ความเงยีบเกดิขึ้นโดยรอบกองไฟ ไม่นานเสยีงหวดีร้องของมงักร

ก็ดังลั่นสนั่นป่า แคลรีสยังนิ่งสงบไม่ได้ตกใจใดๆ เพราะเขาชิน แต่ดู

เหมือนผู้ใช้เวทมนตร์ทั้งสองจะรีบกางอาณาเขตป้องกันตัวเองกันโดย

อตัโนมตัิ

“ท�าไมพวกมนัถงึร้อง” ฟาลถามเสยีงเครยีด

“เป็นเสยีงขบัร้องของมงักรกรอสเลสน่ะ เรื่องปกต ิพวกเขามกั

ท�าพธิอีะไรสกัอย่างในช่วงเวลานี้ทุกวนั เข้านอนเถอะ ถ้าพรุ่งนี้ไปถงึทุ่ง

สมุนไพรเรว็ พวกนายอาจได้ของดตีดิไม้ตดิมอืกลบับ้าน”

แคลรสีเกบ็สมัภาระส่วนตวัของเขา แล้วเดนิไปยงัพื้นที่ซึ่งเขาต้อง

นั่งเฝ้ายาม พลางนั่งหนัหลงัให้คนทั้งสอง สองพี่น้องตระกูลแคลร์มอง

หน้ากนั ก่อนจะกระซบิกระซาบกนัว่า

“คนืนี้เราควรออกไปส�ารวจแถวนี้นะ” 

“พี่จะออกไปคนเดยีวเหรอ มนัอนัตรายนะ” แซลกี้แย้ง

“ฉนัไปไม่ไกลหรอก เดี๋ยวกก็ลบั จะบอกหมอนั่นว่าไปหาที่ปลด

ทุกข์แล้วกนั แกกเ็ฝ้ามนัไว้นะ”

แซลกี้หนัไปมองแคลรสีที่นั่งเอนตวัพงิกบัต้นไม้ 

“รบีกลบัมานะ” แซลกี้ย�้าอย่างเป็นห่วง แล้วฟาลกล็ุกเดนิไปพูด

กบัแคลรสีว่า 

“เฮ้ย เดี๋ยวมานะ”

แคลรสีเหลอืบมองแวบหนึ่ง แล้วตอบว่า “จะปลดทุกข์ให้เลี้ยว
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ซ้าย หลงัก้อนหนิใหญ่นะ กลิ่นมนัจะไม่โชยมาถงึตรงนี้”

แซลกี้อยากจะกรี๊ดกบัความห่ามของผูน้�าทางที่พดูเรื่องแบบนี้ได้

หน้าตาเฉย แต่ดูเหมอืนการเงยีบในสถานการณ์นี้จะดกีว่า หญงิสาวจงึ

หนัไปเตรยีมที่นอน ขณะลอบมองฟาลที่เดนิหายไป

ความเงยีบเกดิขึ้นระหว่างคนทั้งสอง ขณะแซลกี้จะล้มตวัลงนอน 

เสยีงร้องของฟาลกด็งัขึ้นจากคนละทศิกบัที่เขาเดนิหายไป

“อ๊าก!”

แซลกี้ผุดลุกขึ้น เตรยีมพุ่งตวัไปยงัทศิที่ได้ยนิเสยีงร้อง แต่เธอ

ต้องเบิกตากว้างเมื่อร่างคนที่ท�าท่าเหมือนนั่งหลับในอยู่กลับหายวับไป 

ต่อหน้าต่อตาเธอ

‘มนตร์หายตวักบัผู้ใช้เวทมนตร์ชั้นปลายแถวเนี่ยนะ!’ 

แม้จะสงสยั แต่ความปลอดภยัของพี่ชายส�าคญักว่า แซลกี้จงึพุ่ง

ตัวตามไป และได้พบแคลรีสยืนประจันหน้ากับมังกรสีด�าสูงกว่าเธอ

เกือบสามเท่า ดูเหมือนนั่นจะเป็นมังกรเด็กที่ก�าลังมองฟาลด้วยสายตา

โมโห ขณะที่แคลรสีเอ่ยด้วยภาษาที่เธอฟังไม่เข้าใจว่า

“ขอโทษที่ล่วงล�้าเข้ามาในอาณาเขตของเจ้า คนผู้นี้แค่หลงทาง

เท่านั้น”

“นั่นไม่ใช่ข้ออ้างเลยแคลรีส ข้าได้รับแจ้งว่า เจ้าจะพาคนขึ้นมา

เที่ยวชมป่า แต่ชายคนนี้ก้าวข้ามเส้นอาณาเขตที่ตกลงกนัไว้ เจ้าควรดแูล

เขาให้ด ีไม่อย่างนั้นข้ากจ็ะไม่ไว้หน้าท่านหวัหน้าเช่นกนั”

แคลรสีค้อมหวัให้มงักรอย่างนอบน้อม แล้วตอบว่า
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“ข้าจะดูแลเขาให้ดกีว่านี้ ขอเจ้าโปรดวางใจ”

มงักรสดี�าท�าท่าฮดึฮดัเหมอืนไม่อยากยอมความ แต่พอเขาจะโต้

แย้ง ละอองสทีองกพ็ร่างพรมลงบนตวัเขา มงักรด�าเงยหน้าขึ้นมองไป

บนท้องฟ้า เช่นเดยีวกบัทกุคนที่เงยหน้า แล้วต้องตกตะลงึที่ได้เหน็มงักร

สทีองอนังดงาม

“ข้าขอโทษแทนเขา ได้โปรดละเว้นเขาสกัครั้ง”

ละอองสทีองท�าให้มงักรด�าตวันั้นดูสงบลง แล้วขยบัปีกถอยหลงั

ห่างจากแคลรีสเล็กน้อย ก่อนจะกลายร่างเป็นเด็กหนุ่มเจ้าของเส้นผม

และดวงตาสดี�า แล้วเอ่ยด้วยภาษาที่ฟาลกบัแซลกี้ฟังเข้าใจ

“อย่าออกนอกเส้นทางเป็นดทีี่สดุ แม้จะเป็นค�าขอของมงักรสทีอง 

ฉันก็ไม่อาจละเว้นหน้าที่ได้” พูดจบ มังกรในคราบมนุษย์คนนั้นก็หาย

วบัไป 

แคลรีสถอนหายใจยาว แล้วหันมาสบตาฟาลที่ผุดลุกขึ้น ทั้งที่

สายตายงัจบัจ้องอยู่ที่เกลซึ่งก�าลงับนิจากไปจนลบัตา

“เหน็ไหมแซลกี้” ฟาลถาม

“ค่ะพี่ มังกรสีทอง มันเป็นมังกรเผ่าไหนนะ ท�าไมถึงมีสีทอง 

มงักรมหี้าเผ่าเท่านั้นนี่นา” พอพูดถงึตรงนี้ แซลกี้กห็นัมามองเดก็หนุ่ม

ผู้น�าทางที่เตม็ไปด้วยปรศินา

“นายพูดอะไรกับพวกเขา นายคุยกับมังกรด้วยภาษาอะไร”  

แซลกี้เริ่มคาดคั้น

แคลรสีลอบถอนหายใจ แล้วเดนิน�ากลบัที่พกัพลางตอบว่า
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“กลบัเถอะ”

“นายยงัไม่ได้ตอบค�าถามของฉนั พวกนั้นคุยอะไรกนั”

“ไม่ได้คุย มงักรแค่เตอืนว่าอย่าเข้าไปในอาณาเขตของเขา ถ้ายงั

ไม่รีบเดินออกมาจากตรงนั้น แผลของพี่ชายเธอก็จะเริ่มเน่าเพราะพิษ

ของมงักร”

เพราะค�าเตือนนั้น แซลกี้จึงหันไปมองแผลที่หัวไหล่ของฟาล  

แล้วต้องอุทานเพราะเลือดสีแดงที่ซึมออกจากแผลเริ่มเปลี่ยนเป็นสีด�า  

แคลรสีอยากจะสมน�้าหน้าอกีฝ่ายที่หาเรื่องใส่ตวั แต่ไหนๆ เขากร็บัหน้าที่

ผูน้�าทางและคุม้กนัภยัแล้ว เขาจงึจ�าเป็นต้องท�าหน้าที่ในความรบัผดิชอบ

นี้ต่อให้จบ

“ไม่ต้องกลวั ฉนัมยีา พาเขากลบัมาให้ถงึที่พกัแล้วกนั” 

“แล้วท�าไมนายไม่...”

แซลกี้ยงัพดูไม่ทนัจบ แคลรสี แคลร์ คนนั้นกไ็ม่อยูต่รงหน้าแล้ว 

หญงิสาวกดัฟันกรอด พลางพยุงพี่ชายให้เคลื่อนตวักลบัไปยงัที่พกัดว้ย

ความเข่นเขี้ยว เธอเจอคนกวนประสาทมากม็าก แต่ไม่เคยมใีครท�าให้

เธออยากท้าประลองด้วยอย่างคนคนนี้เลย เธออยากเอาเลอืดหวัของเขา

ออกมาให้รู้ส�านกึเสยีบ้าง ว่าอย่ามาอวดดกีบัเธอ

‘จ�าไว้เลยนะ แคลรสี แคลร์!’




