
จ๊อก! จ๊อก! จ๊อก!

เสียงดังจากน�้าสีเหลืองอ�าพันที่ไหลผ่านพวยกาใสลงสู่ถ้วยน�้าชา 

ไอสีขาวลอยกรุ่นและพากลิ่นหอมของใบชากระจายไปทั่ว เมื่อน�้าในถ้วย

น�้าชาได้ระดับที่ห่างจากขอบถ้วยพอดี เสียงน�้าก็หยุดลง ตามด้วยเสียง

วางกาน�้าชาลงบนโต๊ะ มือข้างที่ถือกาน�้าชาก็เอื้อมไปยกจานรองและ 

ถ้วยน�้าชามาถือ และเดินไปนั่งบนโซฟายาวที่ตั้งหันหน้าไปยังอ่าววิชชอร์

เหมือนเช่นทุกวัน

“อมื” เจย์จบิน�า้ชาช้าๆ พลางส่งเสยีงครางในล�าคออย่างพอใจ เมือ่

น�า้สเีหลอืงอ�าพนัไหลผ่านล�าคอไป ขณะดวงตาสนี�า้เงนิอนัง่วงงนุของเขา

จดจ้องยังแสงแรกของวันซึ่งก�าลังเจิดจ้าขึ้น ณ ปลายสุดขอบฟ้าของอ่าว

วิชชอร์

เจย์ชอบฤดูร้อน แม้จะไม่มีความทรงจ�าในฤดูหนาว แต่เขามั่นใจ

ว่าตัวเองต้องชอบฤดูร้อน เหตุผลก็ตรงไปตรงมามาก เพราะคนนอนไม่

หลับอย่างเขา ถ้าได้เห็นแสงอาทิตย์เร็วขึ้นแม้สักนาทีหนึ่ง มันก็ท�าให้พอ

จะหลอกตัวเองได้ว่า ‘วันใหม่’ ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว

ตึก! ตึก! ตึก! 

1
ชุดตัวอักษร
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เสียงฝีเท้าดังขึ้นในจังหวะอันคุ้นเคย ตามมาด้วยเสียงบิดลูกบิด

ประตูห้องเขา แล้วมันก็เปิดออก โดยไม่มีเสียงเคาะ 

“เจย์!”

“โซอี้ เธอควรจะ...” เจย์ยังไม่ทันพูดค�าว่า ‘เคาะประตู’ โซอี้ก็วิ่ง

ปรู๊ดมายืนอยู่ตรงหน้าเขาแล้ว ก่อนเขาจะหันหน้าไปหาเธอเสียอีก

“พรุ่งนี้นายจะเริ่มงานใช่ไหม”

เจย์มองส�ารวจคุณหนูตระกูลแซมป์สันแวบหนึ่ง วันนี้เธออยู่ในชุด

กระโปรงแสนเรียบร้อยอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อน แล้วพยักหน้า

“และจะมีการทดสอบพนักงานใหม่ด้วย”

เจย์อ้าปาก “อ่า...ใช่”

“ถ้าทดสอบผ่าน นายกจ็ะได้เป็นพนกังานประจ�า?” โซอีถ้ามพร้อม

กับยื่นหน้าเข้ามาใกล้ เจย์ต้องลดถ้วยน�้าชาในมือลงแล้วพยักหน้า พลาง

กะพรบิตาปรบิๆ อย่างนกึเสยีว ก่อนหน้านีเ้จย์ไม่ได้บอกเรือ่งการทดสอบ

ในวันพรุ่งนี้กับโซอี้ ก็เพราะอยากให้โซอี้ตั้งใจอ่านหนังสือสอบให้มาก

“ท�าไมต้องมาทดสอบตอนฉันไม่อยู่ด้วยเนี่ย นายจงใจใช่ไหม” 

เจย์อยากส่ายหน้าปฏเิสธค�ากล่าวหาของเธอ แต่เมือ่เหน็โซอีข้มวด

คิ้ว ชายหนุ่มเลยต้องห้ามตัวเองไว้ เพราะไม่อยากท�าให้เธอหงุดหงิดเพิ่ม 

“แล้วนี่เธอไม่ต้องไปแล้วเหรอ” เจย์เปลี่ยนเรื่อง

“ก็ก�าลังจะขึ้นรถ แต่มาแวะซื้อขนมไปกินระหว่างทาง เลยได้คุย

กับพี่พิลลี่น่ะสิ หน็อย...ไม่ปงไม่ไปมันแล้ว” 

พดูจบ นกัเรียนเตรยีมสอบกท็ิง้ตวัลงนัง่จุม้ปุก๊อยูข้่างเจย์ ชายหนุม่

เลยต้องรีบท้วงเสียงละล�่าละลัก 

“ไม่ได้นะ!”

“ได้ส ิยงัไงฉนักไ็ม่แคร์ผลสอบครัง้นีเ้ท่าไรอยูแ่ล้ว” หญงิสาวตอบ

อย่างไม่ยี่หระ พลางดึงเชือกผูกผมที่มัดเส้นผมยาวสลวยไว้ออก ปล่อย

ผมให้ทิ้งตัวแผ่กระจายอย่างไม่ใส่ใจ

“แล้วถ้าคุณแม่ของเธอรู ้ และมาขัดขวางแผนการเรียนทาง



12   WITCHOAR book two : เปลวไฟแห่งเนโคร

ไปรษณีย์ของเธอเสียก่อนล่ะ ทางมหาวิทยาลัยยังไม่ส่งจดหมายนัดสอบ

มาให้เธอเลยไม่ใช่เหรอ” เจย์เตอืนอย่างหวงัด ีไม่ใช่ไม่อยากให้โซอีอ้ยูด้่วย 

ตอนเขาเข้าทดสอบหรอก แต่เพราะหากแผนการเรียนต่อมหาวิทยาลัย

ทางไปรษณีย์ของโซอี้ล้มครืนไปละก็ คนที่ล�าบากน่าจะเป็นเขานี่แหละ

“เออ...จริง โธ่เอ๊ย! น่าเบื่อที่สุด” โซอี้บ่นขณะท�าหน้าง�้าหน้างอ 

แล้วยกมือรวบผมอีกรอบอย่างเสียไม่ได้ เจย์มองท่าทางหงุดหงิดของ 

หญิงสาวอย่างอดข�าไม่ได้

ส�าหรับโซอี้ การได้เป็นแม่มดคือสิ่งส�าคัญอันดับหนึ่ง รองลงมาก็

คือการได้อยู่ใกล้ร้านน�้าชาวิทาเรีย หญิงสาวคนนี้จึงยอมท�าทุกอย่างเพื่อ

ให้บรรลเุป้าหมาย แม้จะดเูอาแต่ใจไปบ้าง แต่เจย์กแ็อบอจิฉาโซอี ้เพราะ

เธอมีสิ่งที่ตั้งใจอยากท�ามากๆ จนยอมทุ่มเททุกอย่างให้ได้

“งั้นฉันไปนะ” โซอี้ลุกยืน พลางหันมาสบตาเจย์ ก่อนจะเหลือบ

มองถ้วยน�้าชาในมือชายหนุ่ม

“นอนไม่หลบักแ็ย่พออยูแ่ล้ว ยงัจะดืม่ชาอกีท�าไม” หญงิสาวต�าหนิ

อย่างไม่เกรงใจ แล้วเอือ้มมอืมาชงิถ้วยน�้าชาในมอืเจย์ไปดืม่เองรวดเดยีว

หมด ก่อนจะวางถ้วยลงบนจานรองที่ยังอยู่ในมือเจย์แล้วยิ้มกว้าง

“อวยพรให้ฉันหน่อยสิ”

“ก็ไหนว่าผลสอบนี้ไม่ส�าคัญไง” เจย์ย้อนถาม

“ก็ไม่ส�าคัญ แต่คนอย่างฉันไม่เคยท�าอะไรแล้วไม่ได้เป็นที่หนึ่ง

หรอกน่า อวยพรมาเร็วๆ เสียเวลา คนขับรถรอนานแล้วนะ” โซอี้กวักมือ

เร่ง เจย์เลยพูดว่า

“โชคดีนะ เธอเก่งอยู่แล้ว” 

เจย์ได้ยินเสียงพูดเนิบช้าหงุดหงิดของตัวเอง แต่รอยย้ิมของโซอ้ี

กลับฉีกกว้างขึ้นและสดใสยิ่งกว่าแสงอาทิตย์ที่อยู่ ณ สุดขอบฟ้านั้นเสีย

อกี เลยท�าให้มมุปากของเจย์ยกสงูขึน้ตามไปด้วย คนทีค่วามรูส้กึช้าอย่าง

เขายังรู้สึกได้ถึงการขยับของกล้ามเนื้อบนใบหน้าตัวเอง

“นายเองกเ็หมอืนกนั...” โซอีต้อบ แล้วยดืตวัเดนิหน้าตรงออกจาก
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ห้องไป โดยไม่ได้หันมามองเจย์ที่ลุกขึ้นยืนมองตามแผ่นหลังตั้งตรงของ

หญิงสาว 

แต่อยู่ๆ  คนทีเ่ดนิจนพ้นประตหู้องไปแล้ว กช็ะโงกเข้ามาพดูใส่หน้า

ชายหนุม่ว่า “...ถ้านายสอบตก กเ็ตรยีมรอฟังเสยีงหวัเราะอย่างสะใจของ

ฉนัได้เลย” แล้วเธอกห็ดหน้ากลบัไป เรียกเสยีงหวัเราะจากล�าคอของเจย์

ได้เป็นอย่างดี

เสียงฝีเท้าของหญิงสาวที่ก�าลังเดินลงบันไดเบาลง เจย์ปล่อยมือ

ให้จานรองและถ้วยน�้าชาลอยไปวางบนโต๊ะอาหาร ขณะเดียวกันเขาก็ใช้

พลงัเคลือ่นย้ายตวัเองจากโซฟาไปหน้าประตหู้องเพือ่มองโซอี ้เธอเดนิไป

หาคนขับรถซึ่งเปิดประตูรถรออยู่ โซอี้หันมามองเขาอีกรอบ พร้อมกับ

โบกมือ แล้วก้าวขึ้นรถ คนขับรถจึงปิดประตู และเดินอ้อมไปนั่งประจ�า

ต�าแหน่ง แล้วรถก็แล่นออกไป 

“เป็นเด็กที่ร่าเริงไม่เปลี่ยนเลยนะ” เสียงทุ้มของมาสเตอร์เกลดา

ดังขึ้นที่ด้านหลัง เจย์จึงหันไปมองมาสเตอร์ประจ�าร้านซึ่งควบต�าแหน่ง

อาจารย์สอนเวทมนตร์ของเขาด้วย แล้วยกข้อมือดูนาฬิกา

“นายยังไม่สายหรอก ฉันแค่มาก่อนเวลาเฉยๆ แต่ไหนๆ ก็ไหนๆ 

แล้ว จะเริ่มกันเลยไหม” เกลดาเอ่ยไขข้อข้องใจ พลางกวักมือให้เจย์เดิน

ตามเขาขึ้นไปบนชั้นดาดฟ้า

เจย์หันมองเข้าไปในห้องแล้วแบมือออก กุญแจห้องและกระเป๋า

เงินก็พุ่งจากโต๊ะเขียนหนังสือที่อยู่ตรงมุมห้องนั่งเล่นเข้ามาอยู่ในมือเขา 

จากนั้นเขากดล็อกประตู แล้วเดินตามมาสเตอร์เกลดาไป

“แผลเป็นไงบ้าง” เกลดาถามเมื่อก้าวเข้าไปในเรือนกระจก

“ดีครับ แผลไฟลวกหายหมดแล้ว แต่พี่พิลลี่บอกว่าอยากให้ผมใส่

เสื้อแขนยาวต่อไปอีกสักสัปดาห์”

เกลดาพยกัหน้า “ใส่เสือ้แขนยาวในช่วงเวลาทีอ่ากาศร้อนขึน้อย่าง

นี้ก็แย่เหมือนกันนะ นั่งสิ วันนี้ฉันจะทดสอบความรู้ของนายหน่อย...”

เจย์ทรดุตวัลงนัง่ เขามองหนิกมิอรีสโตนยีส่บิสีก้่อนทีว่างอยูบ่นโต๊ะ 
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แล้วเงยหน้าถาม 

“ไม่ใช่พรุ่งนี้เหรอครับ”

เกลดามองสบตาเจย์ นิ่งไปนิดหนึ่ง 

“นั่นเป็นการทดสอบการท�างาน จริงๆ ต้องทดสอบหลังจากเป็น

พนักงานทดลองงานได้สามเดือน แต่นายเป็นกรณีพิเศษ”

“ครับ แล้ววันนี้...”

“นั่งสิ แล้วจัดชุดกิมอรีสโตนพวกนี้ให้ฉันดูหน่อย”

เจย์ทรดุตวัลงนัง่แล้วมองกองหนิทัง้หมด เขาเริม่แยกตวัอกัษรตาม

แบบอักษรรูนรุ่นแรก หรือที่เรียกกันว่า ‘Elder Futhark’ ซึ่งแบ่งตัวอักษร

รูนทั้งยี่สิบสี่ตัวออกเป็นสามชุด

“รู้ไหมว่าท�าไมถึงจัดออกเป็นสามชุด” เกลดาถาม 

เจย์เลยตอบ พร้อมกับชี้กองหินไปทีละกอง “รูนแบ่งออกเป็นสาม

ชุดตัวอักษรตามชื่อของเทพเจ้าชาวนอร์ส1 ได้แก่ กลุ่มเฟรย่า กลุ่ม

ไฮม์ดัลล์ และกลุ่มทีร์ครับ”

เกลดายิ้ม 

เจย์รู้ว่าท�าไมมาสเตอร์ถึงยิ้ม นั่นก็เพราะเขาตอบค�าถามด้วยสิ่งที่

ถูกสอนมา ซึ่งไม่น่าใช่ค�าตอบที่มาสเตอร์ต้องการตอนนี้ เขาจึงเริ่มคิดถึง

สิ่งที่คนถามต้องการถามจริงๆ แล้วเอ่ยขึ้นว่า

“มาสเตอร์ต้องการถามว่า ท�าไมมนัถงึแบ่งออกเป็นสามชดุใช่ไหม

ครับ”

“ใช่ จริงๆ ก็ไม่มีหลักฐานบ่งชี้แน่ชัดหรอกนะ ว่าท�าไมผู้คิดค้น

อกัษรรนูถงึแบ่งตวัอกัษรนีเ้ป็นสามชดุ แต่สิง่หนึง่ทีผู่ใ้ช้ศาสตร์กลัดราบก

ต้องรู้ก็คือ เราควรใช้ตัวอักษรจากชุดไหนเพื่ออะไร” เกลดาตอบ พลาง

กระดิกนิ้ว แล้วหินสี่ก้อนจากกองหินสามกองก็ลอยขึ้น

เจย์มองก้อนหินสี่ก้อนนั้น แต่ไม่กล้าเอ่ยชื่อมันออกเสียง เกลดา

1 กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในแถบสแกนดิเนเวียโบราณ
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เลยอนุญาตว่า

“อ่านออกเสียงได้ ภายในเรือนกระจกน้ี กิมอรีสโตนเหล่านี้จะ 

ไม่ส�าแดงฤทธิ์ของมันออกมาหรอก” 

เจย์ยิ้มแหย แล้วอ่านตัวอักษรแรกจากชุดตัวอักษรเฟรย่าว่า “ธู- 

รแีซซ” ตามด้วยตวัอกัษรจากกลุม่ไฮม์ดลัล์ “อลัจซี” และจบด้วยตวัอกัษร

ในกลุ่มสุดท้าย “เบอร์คานัน ลากูซ”

ทกุอย่างสงบเงยีบและปลอดภยั เจย์ผ่อนลมหายใจยาวอย่างไม่อาย 

เพราะประสบการณ์การใช้กิมอรีสโตนทั้งสามครั้งของเขาไม่น่าจดจ�านัก 

มาสเตอร์เกลดามองท่าทางถอนหายใจของเจย์แล้วหัวเราะเสียง

ดงั “เดก็ทีจ่บักาน�า้ร้อนด้วยมอืเปล่ามาแล้วกม็กัจะระมดัระวงัมากขึน้ อย่า

กลัวมันเลย นายก็แค่ใช้มันผิดจังหวะไปหน่อยเท่านั้น”

“ครบั” เจย์รับค�า พลางมองก้อนหนิทัง้สีก้่อน ขณะทีเ่กลดาถามว่า

“ตัวอกัษรพวกนีก้บักมิอรสีโตนทีน่ายใช้ไป มอีะไรทีเ่หมอืนกนัไหม”

ดวงตาสีน�้าเงินของเจย์ไล่มองไปตามก้อนหินแต่ละก้อนอย่าง 

ถ้วนถี่ แล้วตอบว่า “สี...สีของตัวอักษรที่ใช้สลัก มันถูกแบ่งตามกลุ่ม 

ตัวอักษรใช่ไหมครับ”

เกลดาพยักหน้า “ใช่ ตัวอักษรในกลุ่มเฟรย่าเป็นสีแดง กลุ่ม

ไฮม์ดัลล์เป็นสีทอง และกลุ่มทีร์เป็นสีเขียว นอกจากนี้แล้วมีอะไรอีกไหม 

จะเหมือนหรือแตกต่างก็ได้”

เจย์ขมวดคิ้ว พลางเพ่งมองตัวอักษรสองตัวแรกที่เขาได้รับ แล้ว

ตอบว่า “ทั้งที่กิมอรีสโตนนี้ถูกสลักหนึ่งตัวอักษรต่อหินหนึ่งก้อน แต่หิน

ก้อนแรกที่ผมได้รับ มันสลักอยู่ในก้อนเดียวกัน แต่อยู่คนละด้านครับ”

ก้อนหินทั้งสี่ทิ้งตัวลงบนกองหินแต่ละกองตามเดิม พร้อมๆ กับที่

เกลดาเริ่มพูดว่า

“รู้ไหมท�าไมถึงเป็นแบบนั้น”

เจย์นึกถึงเกราะฟองน�้าที่ช่วยปกป้องเขาไว้ แล้วนึกเชื่อมความ

สัมพันธ์ระหว่างความหมายของตัวอักษรทั้งสองตัว ก่อนจะตอบว่า
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“มันคือการผสมผสานเวทมนตร์เหรอครับ”

“ถูกต้อง และนี่คือบททดสอบของนาย...” 

แต่ก่อนมาสเตอร์เกลดาจะเอ่ยจนจบความ บานประตเูรอืนกระจก

ก็ถูกเคาะ เจย์เลยหันไปมอง ก็พบฮัลฟี่ยืนรออยู่ที่หน้าประตู 

“รอตรงนี้ก่อนนะ” เกลดาเอ่ย แล้วเดินออกไปนอกเรือนกระจก 

เจย์เห็นว่าคงไม่สมควร หากเขาจะเอาแต่จ้องเจ้านายคุยกัน เลย

หันมาก้มมองกองหินอย่างรอคอย ไม่นานมาสเตอร์เกลดาก็เดินกลับมา

แล้วเอ่ยว่า

“ดูเหมือนการทดสอบของเราจะท�าต่อไม่ได้แล้ว ง้ันฉันให้เป็น 

การบ้านนายไปแล้วกัน”

“ครับ?” 

เกลดาทาบมือลงบนโต๊ะ ทันใดนั้น กิมอรีสโตนก็ลอยขึ้น แล้วจัด

เรียงตัวใหม่เป็นสามแถวในแนวนอนตามชุดของตัวอักษร 

“ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูร้อนเต็มรูปแบบแล้ว ฉันจึงไม่มีเวลามาสอนนาย  

ดังนั้นการบ้านในระหว่างนี้คือ ให้นายลองทดลองผสมเวทมนตร์โดยใช ้

กิมอรีสโตนพวกนี้ แล้วจดบันทึกผลการทดลองแต่ละครั้ง จัดท�าเป็น

รายงานส่งให้ฉันทุกสัปดาห์”

เจย์เลิกคิ้ว “ให้...ให้ผมทดลองผสมเวทมนตร์เหรอครับ” 

เกลดาพยักหน้า “ใช่ เพราะไม่รู้ว่าหินของนายจะโผล่มาอีกเมื่อไร 

ดังนั้นท�าความเข้าใจโดยลองผสมเวทมนตร์หลายแบบไว้ให้ชินจะดีที่สุด”

“แล้วมันจะปลอดภัยเหรอครับ”

เกลดายิ้มจนเห็นฟัน เมื่อเห็นเจย์ท�าท่าทางกลัวๆ 

“ปลอดภัยสิ อย่างที่บอก ถ้านายทดลองมันภายในเรือนกระจกนี้

เท่านั้น จะมาท�าเวลาไหนก็ได้ แต่ทุกเช้าวันศุกร์จะต้องส่งรายงานให้ฉัน 

เข้าใจไหม”

“ครับ”

“งั้นวันนี้ฉันไปก่อนนะ”
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เจย์ลุกขึ้นโค้งตัวท�าความเคารพให้มาสเตอร์ที่เดินออกไปหาฮัลฟี่ 

ในจังหวะเดียวกันนั้นเองที่ดวงตาของเจย์สบกับดวงตาของฮัลฟี่พอดี เขา

จึงโค้งค�านับให้อีกคนอีกรอบ แต่ต�ารวจผู้ดูแลเมืองท�าเพียงพยักหน้ารับ 

แล้วหันไปพูดเรื่องงานของเขากับเกลดาอย่างเคร่งเครียด

“มีเรื่องส�าคัญอะไรหรือเปล่านะ” เจย์มองตามหลังพ่อมดทั้งสอง

ที่จางหายไปอย่างครุ่นคิดครู่หนึ่ง แล้วจึงหันมามองการบ้าน 

“มนักน่็าสนกุดนีะ แต่ว่า...หวิแล้วส ิไปท�าอะไรกนิก่อนดกีว่า” เจย์

พึมพ�า พลางเลื่อนเก้าอี้เก็บเข้าที่เดิม เพื่อจะเดินออกจากเรือนกระจก 

วิ้ง!

สายพลังอันเบาบางแต่คุ้นเคยท�าให้ชายหนุ่มที่จะเปิดประตูเรือน

กระจกต้องชะงักมือไว้ เจย์ไม่อยากหันไปดูเลย เขากลัวว่าลางสังหรณ์

ของตวัเองจะถกูน่ะส ิแต่ถงึอย่างไรเขากไ็ม่มทีางเลีย่งจากการเผชญิหน้า

กับเจ้าสิ่งที่ท�าให้ชีวิตของเขายุ่งเหยิงอยู่ขณะนี้ จึงจ�าใจหันไป และสิ่งท่ี

ปรากฏตรงหน้าคือ ก้อนหินสีด�าขอบมนและสลักอักษรสีแดง

‘Uruz’

เป็นตัวอักษรรูนในกลุ่มเฟรย่าล�าดับที่สอง หมายถึงพละก�าลัง 

ความเร็ว อิสรภาพ และความกล้าหาญ หินก้อนนั้นลอยอยู่หน้าแผงหิน

ทดลองที่มาสเตอร์เกลดาจัดเรียงไว้ให้เขาเป็นการบ้าน 

เจย์ยื่นมือไปรองใต้ก้อนหินนั้น มันจึงร่วงใส่มือเขา ความเย็นจาก

ก้อนหินท�าให้เจย์รู้สึกเบาใจขึ้นได้หน่อย มันคงไม่สร้างปัญหาให้เขาใน

เร็วๆ น้ี และนับว่าเตือนให้เขาจริงจังกับการศึกษาข้อควรระวังและการ

ใช้อักษรรูนตัวนี้ไว้เสียแต่เนิ่นๆ

“อย่าเกิดอะไรขึ้นเร็วๆ นี้เลย” เจย์พึมพ�า แล้วเดินออกจากเรือน

กระจกเพื่อไปท�าตามความตั้งใจเดิม โดยไม่รู้ตัวเลยว่า การกระท�าของ

เขาทั้งหมดตกอยู่ในสายตาของชายหนุ่มผมขาวเจ้าของร่างโปร่งใส

‘แต่บางสิ่งบางอย่าง...เกิดขึ้นยิ่งเร็วก็ยิ่งดีนะเจย์’



2
หาเรื่อง

“ตื่นเต้นกับการสอบพรุ่งนี้จนทนไม่ไหวเลยเหรอ” เสียงทักของ 

โพซี่ท�าให้เจย์ที่ก�าลังเช็ดจานรองแก้วซึ่งเพิ่งล้างเสร็จต้องหันมาตอบ

“ก็นิดหน่อยครับ”

โพซี่ย่นจมูกใส่คนหน้ามึนซึ่งตอบค�าถามด้วยสีหน้าท่ีแตกต่างกับ 

ค�าตอบ แล้วย้อนไปว่า 

“แหม หน้าไม่เข้ากับค�าตอบเลย...มาสเตอร์คะ มีคนสั่งเลมอน 

พานาคอตตาสามสิบชิ้นค่ะ” 

มาสเตอร์พคิก้าเงยหน้าจากการจดัวางผลไม้ชิน้เลก็ๆ ลงบนทาร์ต

สีสวย แล้วถามว่า “เจ้าเดิมเหรอ”

“ค่ะ”

มาสเตอร์พคิก้ากพ็ยกัหน้า แล้วก้มหน้าท�างานต่อ โพซีเ่ดนิไปหยบิ

กระเช้าขนมซึ่งเป็นของว่างของชุดน�้าชาเพื่อน�าไปจัดเตรียมไว้ เจย์ก็เลย

ถามโพซี่ หลังจากยกจานที่เช็ดเสร็จแล้วไปวางในที่วางจาน

“เจ้าเดิมนี่ใครเหรอครับ”

“ลกูชายเจ้าของโรงแรมจากสเปลเลยีน่ะ เขาเป็นลกูค้าประจ�าของ

เรา มาทีหนึ่งก็จะซื้อเยอะ” โพซี่ตอบ 
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“งัน้กด็สีคิรับ ขายด”ี เจย์ออกความเหน็ พร้อมช่วยถอืกระเช้าขนม

ไปยงัโต๊ะจดัเตรยีมกระเช้า จากนัน้ดงึรายการอาหารทีล่กูค้าแต่ละรายสัง่

มาจัดเรียงอย่างคล่องแคล่ว

โพซีย่ิม้ขอบคณุทีเ่จย์ช่วย พลางตอบว่า “ขายดน่ีะ มนักด็อียูห่รอก 

แต่นิสัยคนซื้อนี่สิ งี่เง่านิดหน่อย”

“อย่านินทาลูกค้าสิ โพซี่” เสียงเตือนดังมาจากมาสเตอร์พิคก้า 

ขณะเดยีวกนัถาดขนมซึง่แต่งหน้าเสร็จแล้วกล็อยต่อแถวอยูต่รงหน้าประตู 

เพื่อให้โพซี่น�าออกไปจัดวางเข้าที่

“ขอโทษค่ะมาสเตอร์ แต่ถ้าเขาไม่ท�าแบบนั้น ก็ไม่มีใครนินทาเขา

ลับหลังได้หรอก”

มุมปากของมาสเตอร์พิคก้ายกขึ้นนิดหน่อย “แต่เขาก็จะได้รับ 

บทเรียนทุกครั้งที่เขาท�าแบบนั้นแล้วนี่”

โพซีถ่อนหายใจยาวอย่างไม่ค่อยพอใจกบับทลงโทษทีม่าสเตอร์พดู

ถึงนัก แต่ก็ยอมเงียบไป จนกระทั่งเจย์กระซิบถามว่า

“เขาท�าอะไรเหรอครับ”

“เขาชอบกินขนมที่เราแจกฟรีมากกว่าหนึ่งชิ้นน่ะสิ”

เจย์เลิกคิ้ว โพซี่เลยต้องพูดเสียงเบาลงว่า “ทุกวันมาสเตอร์จะมี

ขนมใหม่ให้ลูกค้าชิมใช่ไหมล่ะ คนปกติเขาก็จะกินแค่ชิ้นเดียว แต่อีตานี่

มาทีไรก็กินสามสี่ชิ้นทุกที พอเรามอง เขาก็บอกว่าก็ฟรีไม่ใช่เหรอ  

น่ารังเกียจจริงๆ”

“เข้าใจแล้วครับ” เจย์รับค�า พลางนกึเสยีวแทนคนคนนัน้ ขนมของ

มาสเตอร์พิคก้าควรกินในปริมาณที่พอเหมาะ และหากมาสเตอร์ท�าขนม

พิเศษให้ใคร แล้วคนอื่นมากิน ก็อาจจะเกิดอาการไม่พึงประสงค์ก็ได้ 

‘นับว่าใจกล้ามากจริงๆ’

“ยังไงเขาก็เป็นลูกค้านี่นะ เจย์ลงไปเอามะนาวมาเพิ่มหน่อย ฉัน

จะท�าออร์เดอร์นั้นแล้ว” เสียงสั่งของมาสเตอร์พิคก้าท�าให้เจย์สะดุ้ง เขา

ขอตัวกับโพซี่ แล้วลงไปยังห้องเก็บของชั้นใต้ดินและหอบตะกร้ามะนาว
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ขึ้นมา

“เตรยีมตวัทดสอบในวนัพรุ่งนีห้รอืยงั” พคิก้าถาม ขณะบงัคบัหม้อ

ขนาดกลางๆ ที่ใส่ของเหลวสขีาวคล้ายนมให้ลอยไปตัง้อยูบ่นเตาไฟ ตาม

ด้วยถ้วยที่ตวงน�้าตาลใส่หม้อนั้นตามสูตร

“ต้องบอกว่าไม่รู้จะเตรียมอะไรมากกว่าครับ” 

พิคก้าเงยหน้าขึ้นสบตาเจย์แวบหนึ่ง แล้วขยับมือให้ผลมะนาวใน

ตะกร้าลอยมาอยูเ่หนอืหม้อ จากนัน้มนักข็ดูกบัตะแกรงขดู จนผวิหล่นลง

ในหม้อซึ่งมีทัพพีไม้คนอยู่

“อยากให้ฉันแอบบอกไหม” พิคก้าถาม พลางหันไปหยิบถ้วยใส่

ส่วนผสมที่เตรียมไว้บนโต๊ะ

“อย่างนั้นจะไม่โกงเหรอครับ”

พิคก้าหัวเราะร่วน แล้วพยักหน้า “ก็นะ แต่ไม่ยากหรอกนะ นาย

น่าจะท�าได้อยู่แล้ว”

เจย์ฟังไปกม็องมาสเตอร์ท�างานอย่างลืน่ไหลอยูเ่พลนิๆ โพซีก่เ็ดนิ

เข้ามาเรียก

“เจย์ขอแรงหน่อยได้ไหม” 

“ครับ” เจย์หันไปตอบรับ แล้วเดินตามรุ่นพี่ไป 

พิคก้าปรายตามองตามหลังลูกจ้างทดลองงานไปแวบหนึ่ง แล้ว

นึกถึงค�าสั่งของเมจที่บอกว่า มาสเตอร์ทุกคนในร้านนี้จะต้องสอนวิชา 

ให้แก่เจย์

“แต่ดูเหมือนเจ้าตัวจะยังไม่รู้ตัวเลยนี่นา เมจ” พิคก้าพึมพ�าแล้ว

ท�างานของตัวเองต่อไป

เพราะเข้าสู่ฤดูร้อนเต็มรูปแบบแล้วละมั้ง ร้านวิทาเรียจึงมีลูกค้า

มาอุดหนุนหนาตาขึ้นจนเห็นได้ชัด โพซี่เห็นเจย์ว่างอยู่ ก็เลยขอให้มาช่วย

เสร์ิฟอาหารให้ลกูค้าทีล้่นจากชัน้สอง จนต้องลงมานัง่ทีโ่ต๊ะในส่วนระเบยีง

ด้านนอกของชั้นล่าง โพซี่จึงมีงานล้นมือจนท�าแทบไม่ทัน เจย์ท�างานจน
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ลืมเวลา จนกระทั่งพิลลี่เข้ามาเตรียมตัวเพื่อเปลี่ยนกะแทนโพซี่ตอน 

หกโมงเยน็นัน่แหละ เจย์ถงึนกึได้ว่าตวัเองยงัไม่ได้กนิอาหารกลางวนัเลย

“นี่ได้กินอาหารกลางวันหรือยัง” พิลลี่ถาม เมื่อเจย์ยกชุดน�้าชาที่

เก็บกลับมาวางไว้ที่ซิงก์ล้างจาน

“ยังครับ” 

พิลลี่จึงชี้ไปที่ตู้เย็น “นายรีบไปกินก่อนดีกว่า ถ้ามาสเตอร์ทิคก้า 

มารู้เข้า นายต้องโดนต�าหนิแน่”

เจย์พยักหน้า แล้วเดินไปเปิดตู้เย็น เลือกหยิบสปาเกตตีเนื้อออก

มาเปิดใส่จาน ของสดทีเ่พิง่ออกจากห่อกเ็ร่ิมปรุงตวัเองจนสกุ แล้วจดัเรยีง

ตัวบนจานอย่างสวยงามในอีกไม่กี่นาที 

โพซี่เดินเข้ามาก็เลยทักว่า “แหมกลิ่นหอมเชียว มาสเตอร์พิคก้า

ล่ะ”

“ลงไปท�าความสะอาดตวัทีช่ัน้ล่างครับ พีโ่พซีก่นิด้วยกนัไหมครบั” 

เจย์ตอบพลางเชิญชวน ขณะยกจานอาหารไปยังที่นั่งส�าหรับกินอาหาร

ของพนักงาน 

โพซี่ส่ายหน้า

“วันนี้พี่มีนัดแล้ว นายกินเถอะ พิลลี่ ของหวานส�าหรับช่วงเวลา

กลางคืนของวันนี้ให้ตัดพานาคอตตาออกนะ เพราะมีคนสั่งล็อตใหญ่ไป

เมื่อกลางวัน เขาน่าจะมารับของประมาณทุ่มหนึ่ง ฉันแพ็กไว้แล้วอยู่ใน 

ตู้เย็น”

“ได้ กลับบ้านดีๆ”

โพซี่พยักหน้า แล้วเดินออกทางหลังร้านไป ส่วนพิลลี่ก็ไปในห้อง

เก็บวัตถุดิบเพื่อเตรียมของสดออกมา ห้องครัวจึงตกอยู่ในความเงียบ 

ขณะเจย์กินอาหารอยู่คนเดียว จนกระทั่งเสียงกริ่งที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์

ดังขึ้น 

เจย์เงยหน้ามอง และรูด้ว่ีาไม่ใช่หน้าทีข่องเขาต้องออกไปรบัลกูค้า

“พี่พิลลี่ครับ” เจย์ร้องเรียก เมื่อรออึดใจหนึ่งแล้วพิลลี่ก็ยังไม่มา 
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จนลูกค้ากดกริ่งอีกครั้ง พิลลี่จึงชะโงกหน้ามาบอกว่า

“เจย์ออกไปดูให้หน่อยนะ เดี๋ยวพี่ตามไป”

เจย์จงึวางช้อนบนจาน แล้วเดนิออกไป คนกดกริง่เป็นชายหนุม่สงู

ไล่เลีย่กบัเจย์ แต่โดดเด่นด้วยเส้นผมสบีลอนด์ทองหยกัศกยาวประบ่า ซึง่

ไฮไลต์ปลายผมเป็นสีเขียวน�้าทะเล ถือถาดขนมที่มีขนมให้ชิมฟรี 

“โพซี่ไปไหนล่ะ” ชายผู้นั้นถามด้วยน�้าเสียงหงุดหงิด

“พี่โพซี่ติดธุระ...”

“แล้วพิลลี่ล่ะ” ลูกค้าถามหาบริกรต้อนรับประจ�ากะ

เจย์กลืนค�าพูดที่ยังค้างอยู่ลงคอไป แล้วตอบค�าถามใหม่ “พี่พิลลี่

ก�าลังเตรียมของให้มาสเตอร์อยู่ครับ เอ่อ มีอะไรให้ผมช่วยไหมครับ”

“ฉันต้องการให้เอาขนมนี่ใส่กล่อง แล้วก็มารับพานาคอตตาที่สั่ง

ไว้”

เจย์พยกัหน้า “อ่อ...ครับ งัน้ผมเอาขนมนี่ใส่กล่องให้ก่อน รอสกัครู่

นะครับ” 

ชายผู้นั้นวางถาดขนมฟรีลงบนเคาน์เตอร์ เจย์จึงจับถาด แต่ยัง 

ไม่ทันยกขึ้น ผู้ชายคนนั้นก็วางมือลงบนขอบถาดอีกข้าง แล้วถามว่า

“เด็กใหม่เหรอ”

“ครับ”

“ฉันเป็นลูกค้าประจ�า เมื่อกี้เห็นเค้กตัวอย่างหมด ไปยกถาดใหม่

มาซิ ฉันอยากได้อีกสักสองชิ้น”

เจย์มองเค้กในถาดซึ่งมีอยู่สี่ชิ้น และถ้าเป็นอย่างท่ีโพซี่เล่าเมื่อ

กลางวัน คนคนนี้คงกินเค้กไปหลายชิ้นแล้ว

“ขอโทษครบัคณุลกูค้า เค้กตวัอย่างจะมแีค่ช่วงเวลาหกโมงเช้าถงึ

หกโมงเย็นเท่านั้น และถาดนี้ก็เป็นถาดสุดท้ายแล้ว”

“แต่มีของที่เตรียมเอาไว้เสิร์ฟให้ลูกค้าที่สั่งอาหารตอนกลางคืน

ด้วยไม่ใช่เหรอ ฉันเคยมากิน ไปเอามาให้ฉันอีกสามชิ้น”

เจย์กะพริบตาและยืนมองคนสั่งหน้าตาเฉย เข้าใจแล้วละ ท�าไม
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โพซี่ถึงไม่ชอบลูกค้าคนนี้ 

“เอ่อ ต้องขอโทษด้วยครับที่ท�าให้ไม่ได้” 

ปึง!

“ท�าไมจะไม่ได้ ปกติก็ให้อยู่นี่ นายชื่ออะไร” ลูกค้าถามเสียงห้วน

อย่างไม่พอใจ

เจย์ก้มดเูคร่ืองแต่งกายตวัเองแวบหนึง่ วนันีเ้ขาไม่ได้ใส่ชดุพนกังาน 

เลยไม่ได้ติดป้ายชื่อตามปกติ จะบอกชื่อไปก็ท�าไม่ได้อีก เขาเลยต้องพูด

ประนีประนอมเพื่อเลี่ยงไป

“ยังไงเดี๋ยวผมเอาขนมใส่กล่องก่อนนะครับ” 

“ไอ้...” เแต่แล้วสียงผรุสวาทที่เริ่มขึ้นต้องชะงัก

“ของที่ไม่มีก็คือของที่ไม่มี หรือนายอยากถูกห้ามไม่ให้เข้าร้าน  

กาโก้” เสียงของพิลลี่ดังแทรกขึ้น ท�าให้เจย์ลอบถอนหายใจโล่งอกทันที 

“กลับเข้าไปในครัวเถอะเจย์ เดี๋ยวพี่จัดการเอง”

“ครับ พี่พิลลี่” เจย์รับค�า แล้วหมุนตัว แต่กาโก้ก็เรียกไว้

“ถ้างั้นนายคือลูกศิษย์คนใหม่ของมาสเตอร์เกลดา”

เจย์หันมามองคนที่ถามในสิ่งที่รู้อยู่แล้ว แล้วเหลือบมองพิลลี่แวบ

หนึ่ง เมื่อรุ่นพี่พยักหน้าจึงตอบกลับว่า “ครับ”

“ไม่เห็นจะเท่าไรเลย มาสเตอร์รับนายเป็นลูกศิษย์ได้ไง”

‘ฟังดูคุ้นๆ ชอบกล เหมือนเคยได้ยินจากใคร’ เจย์คิด พลางนึกถึง

ตอนแรกที่เพิ่งเดินทางมาถึงร้านนี้ โซอี้ก็เหมือนจะพูดแบบนี้นะ 

“นั่นเป็นเรื่องที่มาสเตอร์ตัดสินใจ เอ้าน่ี! ของท่ีนายสั่งได้แล้ว”  

พิลลี่พูดขัดพร้อมกับดันถุงขนมที่สั่งให้ลอยผ่านหน้าเจย์ไปหากาโก้ ตาม

ด้วยขนมบนถาดส�าหรับชิมฟรี พิลลี่เพียงแตะถาด ขนมพวกนั้นก็จัดการ

ห่อตัวเองเสร็จเรียบร้อย แล้วลอยเข้าไปรวมอยู่ในถุงขนมถุงใหญ่

ดวงตาสีเทาของกาโก้ฉายแววไม่พอใจ แต่ก็คว้าถุงขนม แล้วหมุน

ตัวเดินออกจากร้านไป 

เจย์เลยถามว่า “เขาเป็นพ่อมดเหรอครับ” 
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พิลลี่พยักหน้า “เคยเป็นดาวเด่นอยู่ในชมรมพ่อมดแม่มดรุ่นเยาว์

ของที่นี่เลยละ เขาพยายามสอบเข้าเป็นพนักงานของร้านวิทาเรียหลาย

ครั้ง แต่ไม่ผ่าน ตอนหลังมีพ่อมดกัลดราบกที่สเปลเลียรับเขาไปเป็น 

ลูกศิษย์”

“เขาน่าจะอายุพอๆ กับผมเลยนะครับ”

พิลลี่ส่ายหน้า 

“ไม่หรอก เขาอายุพอๆ กับพี่น่ะ”

‘แล้วพี่พิลลี่อายุเท่าไรกันล่ะ’ เจย์แค่คิดอย่างอยากรู้ แต่ไม่กล้า

ถาม เพราะคงเสียมารยาทมากที่ถามอายุคนอื่น แต่พิลลี่เหมือนรู้ว่าเจย์

คิดอะไรอยู่ รุ่นพี่หนุ่มจึงตอบเสียเอง

“พี่กับโพซี่อายุสามสิบในปีนี้แหละ ไปกินข้าวต่อเถอะ จะได้ไปพัก

บ้าง”

เจย์พยักหน้า แล้วเดินไปกินอาหารต่อจนหมด หลังจากล้างจาน

ชามเรียบร้อยก็ลามาสเตอร์กลับขึ้นห้องพักตัวเอง 

“เฮ้ย!”

เสียงร้องทักดังขึ้นระหว่างเจย์เดินขึ้นบันได เจย์จึงหันไปมองยัง 

ต้นเสียงก็เห็นกาโก้ยืนพิงผนังบ้านของโซอี้อยู่ 

“มาคุยกันหน่อย” กาโก้พูดพลางกวักมือเรียกให้เจย์เดินเข้าไปหา 

เพราะเห็นแก่อีกฝ่ายที่อายุมากกว่า เจย์จึงไม่อยากเสียมารยาท โดยท�า

เมนิเฉย เขาจ�าใจลงจากบนัไดแล้วเดนิเข้าไปหา แต่เมือ่เจย์เดนิเข้าไปใกล้ 

แทนที่กาโก้จะเริ่มคุย เขากลับหันหลังให้ แล้วเดินออกไปที่ถนน

‘จะตามไปดีหรือเปล่านะ’ เจย์คิด ช่วงเวลาแบบนี้เจย์อยากให ้

โซอี้อยู่กับเขาจัง เธอต้องมีความคิดดีๆ มาแนะน�าเขาว่าควรท�าอย่างไร

“ชือ่อะไร” กาโก้ถามระหว่างเดนิข้ามถนนบนทางม้าลายเพือ่ไปยงั

ฝั่งโรงพยาบาลวิชชาร์ต

“วันนี้ผมไม่ได้ติดป้ายชื่อน่ะครับ” เจย์ยังคงตอบเลี่ยงเหมือนเดิม 

อย่างน้อยเขาก็ไม่อยากท�าผิดกฎ 
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“แหม ถูกสอนมาอย่างดีเลยนี่นา” กาโก้ย้อนกึ่งค่อน 

เจย์มองแผ่นหลงัคนทีเ่ดนิน�าหน้าอย่างไม่เข้าใจ เขาต้องการอะไร

นะ แต่ทันทีที่เจย์เหยียบฟุตพาท   สัญญาณไฟคนข้ามถนนก็เปลี่ยนเป็น

สีแดงพอดี คนที่เดินอยู่ข้างหน้าก็หันขวับมาแผ่พุ่งพลังใส่ ท�าให้เจย์หงาย

หลังล้มไปหาถนน

ปี๊น!

เสียงแตรดังลั่นขึ้น พร้อมกับเสียงเบรกดังสนั่น เจย์หันไปมอง 

ต้นเสียง แสงไฟจากหน้ารถก็ท�าให้เขาตาพร่าไปชั่วขณะ

‘แย่แล้ว!’ เจย์อทุานในใจ แล้วในเสีย้ววนิาทเีขากพ็มึพ�าว่า “อรูซู!”

เพยีงแค่เอ่ยค�านัน้ เจย์กรั็บรู้ถงึพละก�าลงัมหาศาลที่ไหลผ่านสมอง

มายังร่างกายทุกส่วน เขาตวัดเท้าขึ้นม้วนตัวไปด้านหลังอย่างรวดเร็ว

หลายตลบ จนกระทั่งกลับมานั่งคกุเข่าอยูบ่นฟตุพาทฝ่ังเดมิก่อนเดนิข้าม

ถนน รถยนต์คันที่เกือบจะชนเขาเมื่อกี้ก็แล่นผ่านไปแล้วอย่างปลอดภัย 

เจย์ลุกขึ้นยืน จ้องมองกาโก้เขม็งอย่างไม่เข้าใจ

กาโก้ยกมุมปากขึ้น ขนอ่อนหลังคอของเจย์ลุกชัน พลังมากมาย

ของเจย์ทีเ่อ่อล้นออกมาจึงกลายเป็นบาร์เรยีร์สแีดงห้อมล้อมรอบตวัอย่าง

ระแวดระวัง และเมื่อสัญญาณไฟคนข้ามถนนกลับมาเป็นสีเขียวอีกคร้ัง 

กาโก้ก็เดินข้ามถนนกลับมาเผชิญหน้ากับเจย์

“นายเป็นพวกเอลเดอร์สินะ มาสเตอร์นี่ชอบพวกนี้จริงๆ”

เจย์ถอยหลงั กาโก้มองการระวงัตวัของเจย์ด้วยรอยยิม้ “ฉนัไม่ท�า

อะไรนายหรอกน่า แค่ทดสอบเท่านัน้ การใช้พลงัยงัหยาบอยูเ่ลย แต่เซนส์

ดี คงทันเวลาละนะ”

‘ทันเวลาอะไร’ เจย์คิด แล้วหลุดปากถามไป “หมายความว่าอะไร

ครับ”

กาโก้สอดมือล้วงกระเป๋ากางเกง พลางตอบว่า “อีกไม่นานนายก็

รู้เอง ยังไงก็ยินดีต้อนรับนะ...เด็กใหม่”

พดูจบ กาโก้กห็มนุตวัเดนิข้ามถนนไป โดยไม่รอสญัญาณไฟ ก่อน
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จะเลี้ยวไปยังป้ายรถเมล์วิชชาร์ต แล้วทันทีที่เขาเดินไปถึง รถเก๋งสีเขียว

สดก็แล่นมาจอดรับเขาขึ้นไป

เมือ่รถคนันัน้แล่นห่างไป พลงัทีพ่ลุง่พล่านของเจย์กค่็อยๆ สงบลง 

เจย์ยกมือทาบกิมอรีสโตนซึ่งเพิ่งได้มาเมื่อเช้า แล้วต้องแปลกใจ เพราะ

ครั้งน้ีหินก้อนนั้นไม่ได้หายไปเหมือนทุกครั้ง ชายหนุ่มจึงล้วงหินก้อนนั้น

ออกมาดูให้แน่ใจ

“ท�าไมล่ะ” เจย์พึมพ�าอย่างครุ่นคิด ก่อนจะเก็บก้อนหินไว้ที่เดิม 

แล้วหมุนตัวเดินกลับร้านวิทาเรีย

‘คงต้องลองคยุเร่ืองนีก้บัมาสเตอร์ด’ู เจย์คดิ พลางก�ามอืและคลาย

ออกสลับกันอยู่ไปมาเพื่อคลายความตื่นเต้นที่เกิดขึ้นเมื่อครู่

กุบกับ! กุบกับ!

เสียงเหมือนเกือกม้ากระทบพื้นดังไล่หลังมา เจย์หยุดเดินแล้วหัน

ไปมอง สิง่ทีพ่บตรงหน้าไม่ใช่ม้าอย่างทีเ่ขาคุน้เคย มนัเป็นม้าโครงกระดกู 

เจย์มองไปยังคนที่ขี่อยู่บนหลังม้าโครงกระดูกนั้น

“โย่ เจย์”

“คุณโบน” เจย์ร้องทักตอบ 

“เมือ่กีค้ณุอยูแ่ถวๆ ทีเ่กดิเหตดุ้วยหรอืเปล่า” โบนถาม พลางหยดุ

ม้าโครงกระดูกอยู่ตรงหน้าเจย์

“เอ่อ ผมน่าจะเป็นคนท�าให้เกดิเหตนุัน้เองนะครบั ถ้าคณุหมายถงึ

เหตุการณ์ที่เกือบมีรถชนกันตรงทางม้าลายข้ามถนนหน้าโรงพยาบาล 

เมื่อครู่ละก็”

ดวงตากลวงโบ๋ของโบนจ้องหน้าเจย์ แล้วส่ายหน้าไปมา ราวกบัใช้

จมูกสูดกลิ่นอยู่ ทั้งที่จมูกก็กลวงโบ๋และขยับไม่ได้

“ได้กลิน่ผูใ้ช้ศาสตร์กลัดราบกแหละ แหมมาไม่เท่าไรกม็เีรือ่งแล้ว

เหรอเจย์” 

เจย์โบกมือ “เปล่านะครับ เขาแค่ทดสอบผมนิดหน่อย”

โบนกระโดดลงจากหลงัม้า แล้วทนัททีีร่องเท้าขดัมนัของเขาสมัผสั
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พืน้ ม้าโครงกระดกูกส็ลายกลายเป็นฝุน่ผงปลวิขึน้สูท้่องฟ้าหายวบัไป เจย์

แหงนหน้ามองตามครู่หนึ่ง แล้วก้มหน้ากลับมาเมื่อโบนเอ่ยต่อว่า

“อ่า! คงเพราะเป็นเด็กใหม่น่ะสิ ไม่ต้องห่วงนะ คงมีแบบนี้มา

เรื่อยๆ จนกว่าจะถึงวันงานนั่นแหละ”

“งานเหรอครับ เอ่อ เหมือนคุณกาโก้ก็พูดว่าคงทันเวลาอะไร 

สักอย่างเหมือนกัน”

โบนยกมือมาโอบไหล่เจย์ จนเจย์รู้สึกว่ากระดูกแข็งๆ ท่ิมเนื้อ

ระหว่างที่เดินไปในท่านั้นด้วยกัน แล้วโบนก็อธิบายต่อ

“เดือนหน้ามีวันส�าคัญของผู้ใช้ศาสตร์กัลดราบก จริงๆ ก็เป็นวัน

ส�าคัญของพ่อมดทุกสาขาแหละ แต่กับผู้ใช้ศาสตร์กัลดราบกจะส�าคัญ

มากหน่อย”

“วันส�าคัญ...งั้นเหรอ” เจย์ทวนถาม แล้วนิ่งคิดถึงวันส�าคัญของ

เหล่าพ่อมดแม่มดซึ่งเขาเคยอ่านจากต�ารา แล้วถามว่า “วันลิธา2 เหรอ

ครับ” 

“ใช่ๆ ปีที่แล้วเวลากลางวันยาวถึงสิบสี่ชั่วโมง ปีนี้ก็น่าจะพอๆ กัน

นะ ช่วงเวลาแบบนี้ พวกผู้ใช้ศาสตร์กัลดราบกมักจะกระด๊ีกระด๊าเป็น

พิเศษ”

“แล้วพ่อมดศาสตร์อื่นไม่ดีใจเหรอครับ” 

โบนเงยหน้าหวัเราะ “กรู้็สกึแตกต่างกนัไปนะ ช่วงเวลาทีแ่สงแดด

เยอะอย่างนี้ พวกผมก็ท�างานน้อยลง มันก็น่าดีใจอยู่หรอก”

“คุณโบนท�างานกับคุณฮัลฟี่มานานแล้วเหรอครับ”

โบนชักมือที่โอบไหล่เจย์ลง เพราะพวกเขาเดินมาถึงร้านวิทาเรีย 

แล้วตอบว่า “ก็นานเท่ากับที่สารวัตรเป็นพ่อมดศาสตร์เนโครแมนซีนั่น

2 Litha day หรือ Midsummer หรือ Summer Solstice (ครีษมายัน) ถือเป็นหนึ่งในแปด

วันแซบบัท เป็นวันที่เวลากลางวันยาวนานที่สุด และเวลากลางคืนสั้นที่สุด วันนี้พลังสุริยะ

จะสูงที่สุดในรอบปี และยังเป็นวันเริ่มต้นฤดูเก็บเกี่ยว
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แหละ”

‘แล้วมันนานเท่าไรกันนะ’ เจย์คิดต่อ ขณะที่โบนมองเขา จริงอยู่

ว่าเจย์ไม่อาจเห็นการแสดงออกทางสหีน้าและท่าทางของโครงกระดกู แต่

ไม่รู้ท�าไม เวลามองหน้าโบน เขารู้สึกได้ว่าโบนก�าลังยิ้ม

“คุณเองก็ต้องพยายาม เพราะช่วงปีแรกของการเป็นพนักงานใน

ร้านนี้ จะถูกก่อกวนอยู่บ่อยๆ เอาตัวรอดให้ได้ล่ะ ผมไม่อยากชันสูตรศพ

คุณก่อนเวลา”

เจย์กลืนน�้าลายแล้วยิ้มแหย “เขาเล่นแรงอย่างนี้เสมอเลยเหรอ

ครับ”

โบนหัวเราะ “ก็นะ เดิมพันมันสูงน่ะ ได้ข่าวว่าโซอี้ก็เคยวางยาคุณ

นี่”

เจย์หัวเราะแห้งๆ โบนเลยตบมือลงบนไหล่ของเจย์ แล้วปลอบว่า 

“เอาน่า ก็แค่พิสูจน์ตัวเองว่าคุณเหมาะสมก็หมดเรื่อง ผมไปซื้อขนมก่อน 

ต้องเติมพลังก่อนเข้าเวรเสียหน่อย”

โบนพูดพลางโบกมือ แล้วเดินไปที่ประตูทางเข้าร้าน เจย์หมุนตัว

มองตามแล้วถามไล่หลังไปว่า

“คุณโบนเองก่อนจะเป็นแบบนี้ก็เป็นพ่อมดเหรอครับ”

โบนหันมาสบตาเจย์ “คิดว่าไงล่ะ”

“เอ่อ...”

โบนหัวเราะในล�าคอแล้วตอบว่า “ศาสตร์แต่ละศาสตร์มันไม่

เหมอืนกนั และเพราะไม่เหมอืน จงึไม่มข้ีอก�าหนดว่าให้มนษุย์เท่านัน้ที่ใช้

เวทมนตร์ได้ พยายามเข้านะ ผมเป็นก�าลังใจให้”

เจย์โบกมือลา แล้วถอนหายใจยาว พร้อมกบัเดนิขึน้บนัไดกลบัห้อง

พักของเขา วันนี้เป็นวันธรรมดาอีกวันที่เร่ิมต้นและจบลง แม้จะเหนื่อย 

นิดหน่อย แต่เจย์ก็คาดหวังว่าเมื่อแสงแรกของวันใหม่มาเยือน เขาก็จะ 

ได้ท�าอะไรเพื่อให้เหนื่อยอีก

‘หรอืเพราะเราพกัมานานเกนิไป’ เจย์คดิ ขณะไขกญุแจประต ูและ
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เม่ือประตูเปิดออก กไ็ด้ยนิเสยีงของบางอย่างพุง่ฝ่าอากาศมาจากด้านหลงั 

ชายหนุ่มรบีใช้พลงัขยบัตวัหลบ ขณะหางตาเหน็เครือ่งบนิกระดาษพุง่ผ่าน

ประตูเข้าไปในห้องของเขา แล้วร่อนลงบนโต๊ะกินข้าว 

เจย์ยืนมองเครื่องบินกระดาษ นิ่งไปชั่วขณะ ก่อนจะก้าวเข้าไปใน

ห้อง ปิดประตู จากนั้นเดินไปคลี่กระดาษที่พับเป็นรูปเคร่ืองบินออก 

แน่นอน มนัเขยีนข้อความมาด้วยลายมอืของคนคนเดยีวกนักบับนล�าทีส่่ง

มาก่อนหน้านี้ 

‘ถ้าอยากรู้เรื่องของตัวเองก็จงลงแข่งซะ’

ฟู่!

ไฟสีเขียวลุกพึ่บขึ้นไหม้กระดาษนั้นทันทีเมื่อเจย์อ่านข้อความจบ

เหมือนครั้งที่แล้ว แต่คร้ังนี้เจย์ไม่ได้ปล่อยมือจากกระดาษ เพราะมีไอ

พลงัสแีดงซึง่เหมอืนกบับาร์เรียร์ทีคุ่ม้กนัเขา มนัแผ่พุง่ขึน้มาหุม้เปลวไฟที่

ไหม้กระดาษไว้ โดยเจย์ยังไม่ทันคิดหรือสั่งการใดๆ ด้วยซ�้า เจย์มอง

กระดาษทีถ่กูเผาเป็นจณุอยู่ในกรอบบาร์เรยีร์สแีดงของเขา แล้วพมึพ�าว่า

“แข่ง...”



3
บททดสอบ

เจย์จ�าได้ว่า ในบันทึกประจ�าวันของเขา เขาคนเดิมไม่น่าจะใช่ 

คนทีช่อบการแข่งขนัเท่าไร ส่วนใหญ่เขาจะเป็นหนอนหนงัสอืทีม่คีวามสขุ

อยู่กับการอ่านหนังสือในห้องสมุดเสียมากกว่า การออกก�าลังกายเพียง

อย่างเดยีวทีเ่ขาชอบคอื วิง่ ซึง่เมือ่มาอยูว่ชิชอร์ เจย์กเ็ปลีย่นมาขีจ่กัรยาน

แทน

“เจย์!” เสียงเรียกดังมาจากด้านบน เจย์จึงหยุดขาที่ก�าลังปั่น

จักรยานแล้วจอดรถ

“อรุณสวัสดิ์ครับพี่โจแอนน์” เจย์แหงนหน้าขึ้นทักทายหญิงสาว

แสนสวยในชุดนอนสีขาวซึ่งชะโงกหน้าออกมาจากตึกสามชั้นบนถนน 

ทแวงเคย์

“จะกลับร้านใช่ไหม พี่ติดรถไปด้วยสิ”

“ครับ” เจย์รับค�า ในใจกลับนึกว่ารุ่นพี่สาวจะเปลี่ยนชุดทันได้

อย่างไร แต่ไม่ถงึห้านาทหีญิงสาวในชดุพนกังานสเีหลอืงอ่อนสลบัน�า้ตาล

ก็เดินมาหยุดตรงหน้าเขา

“แล้วพี่ซีราฟล่ะครับ”

“อีตานั่นน่ะขี้เซา คงไปถึงร้านใกล้ๆ เวลาแหละ” โจแอนน์ตอบ 
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แล้วเดินไปนั่งซ้อนท้ายที่เบาะหลัง เจย์จึงยกขาขึ้น แล้วถีบที่บันไดรถ 

ให้จักรยานเคลื่อนออกไป

“เออ นายมาอยู่ที่นี่ครบเดือนแล้วนี่นา เป็นไงมั่ง เริ่มรักที่นี่บ้าง

หรือยัง” 

“ก็ดีครับ เป็นเมืองที่สดใสตลอดเวลาเลย” เจย์ตอบ ขณะบังคับ

รถจักรยานให้หลบนักท่องเที่ยวซึ่งมีปริมาณมากกว่าช่วงวันงานเทศกาล 

เบลเทน 

“เพราะนายมาช่วงหน้าร้อนน่ะส ิซึง่ถอืเป็นช่วงไฮซซีนัเลย คงต้อง

เหนื่อยไปอีกอย่างน้อยๆ สามเดือนเลยละ”

เจย์พยักหน้าเห็นด้วย แล้วหันไปมองด้านข้างอย่างที่เขาท�ามา 

ทุกวัน 

“ปกติผมขี่จักรยานออกมาสายกว่านี้ครับ ผมชอบดูทะเลตอน 

ดวงอาทิตย์ขึ้น”

โจแอนน์หัวเราะ “พี่ก็เหมือนกัน เวลาเห็นภาพนั้นแล้วก็ต้องคิด 

ทุกครั้งว่า เรานี่โชคดีจังเลยน้าที่ได้เห็นภาพนี้ทุกวัน”

มุมปากของเจย์ยกขึ้น พลางเร่งก�าลังขาปั่นจักรยานขึ้นเนิน ตอน

นี้เขาใช้แต่พลังของตัวเองปั่นและควบคุมจักรยานให้แล่นไปข้างหน้า ลืม

ไปว่ามีคนนั่งซ้อนท้ายอยู่ด้วย จนกระทั่งข้ามทางม้าลายเพ่ือไปยังถนน 

ไฮซัน รุ่นพี่โจแอนน์ก็ทักขึ้นว่า

“ใช้พลังได้ขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ย เก่งมากๆ นะเรา”

“ครับ?” เจย์ทวนถามงงๆ แต่รุ่นพี่คนสวยก็ไม่ได้พูดอะไรอีกจน

กระทั่งถึงร้านน�้าชา ชายหนุ่มจอดรถให้โจแอนน์ลงก่อน แล้วจึงน�ารถ

จักรยานไปจอดในที่จอด หิ้วของที่เขาซื้อติดมือขึ้นไปเก็บไว้บนห้อง เจย์

เปลี่ยนชุดแล้วลงมาช่วยรุ่นพี่ธีบีน หัวหน้าบริกรของมาสเตอร์วีคจัดโต๊ะ

ก่อนช่วงเวลาเปลี่ยนกะจะมาถึง

“ขอให้วนันีโ้ชคดนีะเจย์ สอบผ่านฉลยุเลยนะ” ธบีนีเอ่ยให้ก�าลงัใจ

ด้วยรอยยิ้มกว้าง แล้วหายตัวไป พร้อมกับการตกแต่งร้านที่เปลี่ยนจาก 
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สีขาวน�้าเงินไปเป็นเหลืองน�้าตาล 

“ยินดีต้อนรับกลับมาท�างานนะเจย์” เสียงเรียบของรุ่นพี่ซีราฟดัง

มา พร้อมกับปรากฏตัวขึ้นทันทีที่การเปลี่ยนแปลงสิ้นสุดลง เจย์จึงหันไป

มองเจ้าของเสียงทักทายซึ่งแม้สีหน้าจะนิ่งเรียบ แต่ถ้าสังเกตดีๆ ก็จะ 

เห็นปลายผมยาวที่รวบมัดไว้กระดกเล็กน้อย นั่นแสดงให้เห็นว่ารุ่นพ่ีรีบ

แต่งตัวพอสมควรเลย

‘อยากนอนตื่นสาย แล้วมาท�างานแบบรีบๆ รนๆ บ้างจังเลยน้า’ 

เจย์คิดพลางตอบรุ่นพี่ไปว่า “ขอบคุณครับ พี่ซีราฟมีอะไรให้ผมช่วยไหม

ครับ”

ซรีาฟมองหน้าเจย์ นิง่ไปนดิหนึง่ แล้วชีต้้นไม้ “รดน�า้ต้นไม้แล้วกนั 

พี่ไปประชุมกับมาสเตอร์ก่อนนะ”

เจย์รบัค�า แล้วเดนิเข้าไปหยบิอปุกรณ์ซึง่อยู่ในห้องน�า้ ก่อนจะหยบิ

บัวรดน�้าไปใส่น�้ามารดน�้าต้นไม้

“กาโก้มาหาเรื่องงั้นเหรอ” เดียตี้เอ่ยขึ้นหลังจากฟังรายงานจาก 

โจแอนน์

“ค่ะ พิลลี่โน้ตเอาไว้ในรายการก่อนเขาออกจากกะ ดูเหมือนจะ 

มีคนสนใจเด็กใหม่ของร้านเราหลายคนนะคะมาสเตอร์”

เดียตี้ใช้ผ้าเช็ดถ้วยน�้าชาแล้วคว�่าลงบนชุดของมันแต่ละชุด พลาง

เหลือบมองเจย์ซึ่งก�าลังรดน�้าต้นไม้ แม้จะท�าอะไรเชื่องช้าเพราะอดนอน

ติดต่อกันเป็นเวลานาน แต่เจย์ก็เป็นพนักงานที่ไม่เคยอยู่นิ่งเลย

“เจย์”

“ครับ มาสเตอร์” หนุ่มหน้ามึนขานรับ แล้วเดินช้าๆ มายืนตรง

หน้าเดียตี้

“เมื่อวานมีคนมาหาเรื่องงั้นเหรอ”

เจย์พยักหน้า “ครับ ชื่อกาโก้ ตอนแรกเขามีปัญหากับการเอาเค้ก

ตัวอย่างกลับบ้าน”
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“แล้วมีตอนหลังด้วยเหรอ” โจแอนน์ถามเย้าด้วยรอยยิ้ม 

เจย์เลยหันไปตอบด้วยน�้าเสียงเนิบช้าเช่นเดิมว่า “ครับ พอผมจะ

กลับเข้าห้อง เขาก็มาดักรอ แล้วเราก็มีเรื่องกันนิดหน่อย”

“หน่อยที่ว่าน่ะขนาดไหน” ซีราฟที่เดินมารวมกลุ่มถามต่อ 

“เอ่อ เขาผลักผมหงายหลังตกจากขอบฟุตพาทลงไปบนถนนตรง

ทางม้าลาย ตอนไฟสัญญาณคนข้ามเปลี่ยนเป็นสีแดงครับ แต่โชคดีที่ผม

หลบรถได้ทนั แล้วเขากพ็ดูอะไรแปลกๆ ท�านองว่าผมคงจะเก่งได้ทนัเวลา”

พ่อมดทัง้สามคนมองหน้ากนั ก่อนจะหนัไปมองหน้าเจย์เมือ่เขาพดู

ต่อ

“พอผมกลับถึงห้อง ก็มีคนส่งเคร่ืองบินกระดาษมาให้ผมอีกแล้ว

ครับ”

ทุกอย่างนิ่งสงบไปชั่วอึดใจ รอยยิ้มของโจแอนน์นั้นจางหายไป 

ขณะที่ซีราฟพูดว่า

“ชีวิตวันๆ หนึ่งของนายนี่น่าสนใจดีนะ”

เจย์กะพริบตา แล้วเอียงคอ “ผมก็ว่าอย่างนั้นครับ”

“นั่นมันมุกไหมล่ะเจย์” โจแอนน์ท้วงอย่างอ่อนใจ 

เจย์หวัเราะเบาๆ พลางเหลอืบมองเดยีตี ้มาสเตอร์ผูเ้ป็นใหญ่เหนอื

มาสเตอร์ทุกคนในร้านจึงพูดว่า

“วันนี้จะมีการทดสอบเพื่อรับคุณเข้าเป็นพนักงานประจ�า คุณ

เตรียมตัวมาพร้อมไหม”

“เอ่อ ครับ” เจย์รับค�า

เดียตี้ยกมุมปากขึ้น 

“จริงๆ ที่คุณได้ท�าหน้าที่พนักงานทดลองงานอยู่ตอนนี้ ก็แสดงว่า

คณุผ่านการทดสอบเบือ้งต้นไปแล้ว แต่การจะเป็นพนกังานประจ�าได้ คณุ

จ�าเป็นต้องได้รับการยอมรับจากเจ้าของร้านตัวจริง”

เจย์มองเดยีตีต้าค้าง แล้วย้อนถามว่า “แล้วมาสเตอร์ไม่ใช่เจ้าของ

ร้านเหรอครับ”
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เดียตี้ส่ายหน้า “ผมเป็นผู้ดูแลร้าน แม้จะมีอ�านาจสูงสุดในร้านนี้ 

แต่ก็ไม่ใช่เจ้าของหรอก ดังนั้น บททดสอบของคุณก็คือ น�าเอกสารนี้...” 

ซองเอกสารปิดผนึกสีขาวที่มีตราประทับของร้านวิทาเรียทีรูมถูก

ยื่นมาตรงหน้าเจย์ เจย์รับมันมา แล้วเงยหน้ามองเดียตี้

“...เอกสารสัญญาจ้างงานซึ่งเจ้าของร้านต้องเป็นผู้ลงนาม เพื่อ

ยืนยันการรับคุณเข้าท�างาน ฉะนั้นคุณต้องน�ามันไปให้เขาเซ็นชื่อ”

“แล้วเขาอยู่ที่ไหนเหรอครับ” 

เดียตี้หันไปมองโจแอนน์และซีราฟ โจแอนน์เลยตอบว่า “อยู่ที่ไร่

เอพริลจ้ะ”

เจย์ขมวดคิ้ว เขาจ�าได้ว่าโซอี้เคยพูดถึงผลไม้ที่ใช้ท�าขนมทุกอย่าง

ในร้านมาจากไร่เอพริล และตอนที่เขานั่งรถประจ�าทางมายังเมืองนี้ เขา

กเ็หน็ตรงข้ามป้ายรถเมล์ออเรนจ์ พโิค มถีนนสายเลก็ซึง่ตดิป้ายบอกทาง

ไปไร่เอพริลว่าเข้าไปตามทางนั้น โซอี้เรียกถนนสายนั้นว่า ถนนซูซง เป็น

ถนนเล็กๆ ที่มีเพียงทางเดินเท้าและจักรยานที่เข้าไปได้ เจย์ยังสงสัยเลย

ว่า ถ้าตรงนั้นเป็นไร่จริง แล้วต้องขนผลไม้ทีละมากๆ จะท�าอย่างไร

“แค่ผมเอาเอกสารนี้ไปให้คุณเจ้าของร้านเซ็นชื่อก็ถือว่าสอบผ่าน

แล้วเหรอครับ”

เดียตี้ยิ้ม “ใช่”

“แล้วเจ้าของร้านชื่ออะไรครับ ลักษณะเด่นท่ีพอจ�าแนกได้เป็น 

ยังไงครับ ผมจะได้ไม่ทักผิดตัว”

“แค่ไปให้ถึงไร่เอพริล แล้วบอกคนที่นั่นว่ามาหาเจ้าของไร่ก็พอ”

เจย์พยักหน้า เดียตี้จึงพูดต่อ

“เสร็จแล้วก็น�าเอกสารนี้กลับมาให้ผมก่อนหกโมงเช้าวันพรุ่งนี้”

‘ปกติโซอีข้ีจ่กัรยานไปกลบัที่ไร่นัน้ รวมเวลาขนของกแ็ค่สองชัว่โมง

เอง’ เจย์ประมาณคร่าวๆ ในใจ

“งัน้เดีย๋วผมช่วยงานในร้านไปสกัพกัก่อน แล้วตอนเทีย่งค่อยออก

ไปก็ได้ครับ”
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“ไม่ได้!” คราวนี้ทั้งซีราฟและโจแอนน์ค้านพร้อมกันเสียงดัง จน

เจย์เกือบจะสะดุ้ง 

“เอ่อ งั้นไปเลยก็ได้ครับ” เจย์เลยเปลี่ยนมารับค�า แล้วโค้งค�านับ

เดียตี้เป็นเชิงขออนุญาต ก่อนจะเดินออกไป 

โจแอนน์พ่นลมหายใจแรงๆ อย่างโล่งอก ก่อนจะหันไปพูดกับ 

มาสเตอร์เมจ

“จะรอดไหมคะเนี่ย”

“ก็ไม่เคยมีใครไม่รอดนี่” เดียตี้ตอบ 

“ครับ ถ้าอยากจะเป็นพนักงานประจ�าของร้านวิทาเรียก็ต้องรอด

กลับมาให้ได้แหละ” ซีราฟพูดเสริมเสียงจริงจัง แล้วเมื่อลูกค้าเข้าร้าน 

พนักงานเสิร์ฟทั้งสองคนก็เริ่มท�างานของตัวเอง เดียตี้เหลือบมอง ขณะ

เอื้อมมือไปแตะกระดาษรองแก้ว กรอบของมันเปลี่ยนไปเป็นสีอะควา- 

มารีน พร้อมกับส่งค�าพูดไปว่า

“เจย์ออกไปแล้วนะ”

ตวัอกัษรสนี�า้ตาลปรากฏขึน้ตามค�าพดูของเดยีตีแ้วบหนึง่ ก่อนจะ

จางหายไป แล้วตัวอักษรสีอะความารีนก็ผุดขึ้นมาแทน

‘ทางนี้ก็พร้อมแล้วเหมือนกัน’ 

มุมปากของเดียตี้ยกขึ้นนิดๆ ก่อนจะหันไปเริ่มงานของเขาเหมือน

ทุกวัน

เจย์เลอืกเดนิทางไปไร่เอพริลทางถนนอ้อมเมอืงรอบนอก เพราะ

เขาไม่อยากลงจากจักรยานเพื่อเดินผ่านถนนทแวงเคย์ที่ตอนนี้คงเริ่ม

แน่นขนัดเพราะผูค้นออกมาหาอาหารเช้ากนิ ชายหนุม่ป่ันจกัรยานไปตาม

ถนนที่ผ่านสถานีรถประจ�าทาง ก่อนจะหยุดซื้อน�้าผลไม้กระป๋องหน้าร้าน

ขายรถจักรยานของบากี้ พร้อมกับสอบถามเส้นทางที่ถูกต้อง

“มาแต่เช้าเลยพ่อหนุ่ม รถจักรยานเป็นอะไรหรือไง” บากี้ถาม

“ไม่เป็นไรครับ พอดีผมต้องไปที่ไร่เอพริลเลยแวะมาถามทาง
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หน่อย ว่าเมื่อเข้าถนนซูซงแล้วต้องไปยังไงต่อ”

บากี้เงยหน้าจากการจัดเรียงรถจักรยาน แล้วถามว่า “ไปรับผลไม้

แทนคุณหนูโซอี้เหรอ”

เจย์อ้าปากจะปฏิเสธ แต่ก็นึกได้ว่าไม่ควร บางทีเจ้าของร้านน�้าชา

วทิาเรยีอาจไม่อยากเปิดเผยตวัต่อสือ่ หรือไม่กอ็าจอยากเกบ็เป็นความลบั

ก็ได้ ชายหนุ่มเลยแค่พยักหน้า

“ครับ พอดีโซอี้ไปสอบที่พิทเดอกิล”

บากีจ้งึพยกัหน้าอย่างจ�าได้ แล้วตอบว่า “กต็รงเข้าไปตามถนนซซูง

นัน่แหละ ขี่ไปเรือ่ยๆ จนสดุทาง ก็จะมปีา้ยบอกทางต่อ ถา้ขี่อย่างสบายๆ 

สักครึ่งชั่วโมงก็ถึง”

“เหรอครบั ดจีงัเลย ขอบคณุมากครับ” เจย์ตอบ ก�าลงัจะเดนิกลบั

ไปที่รถจักรยาน บากี้ก็เอ่ยว่า

“แต่ต้องระวังนกด้วยนะ มันมักบินมารุมจิกผลไม้ท่ีไปรับน่ะ ขา

ไปน่ะไม่เท่าไร เพราะไปตัวเปล่า แต่ขากลับนี่สิ ต้องระวังผลไม้ไม่ให้ 

เสียหาย”

“ครับ” เจย์ตอบรับพร้อมกับขึ้นนั่งคร่อมอานรถจักรยาน แล้วปั่น

ออกไปจนกระทัง่ถงึป้ายรถประจ�าทางออเรนจ์ พโิคกเ็ลีย้วซ้ายไปตามป้าย

บอกทางเข้าถนนซูซง

ถนนซูซงเป็นถนนเล็กๆ และแคบซึ่งไต่ระดับความสูงลัดเลาะขึ้น

เขาไปเรื่อยๆ เมื่อขึ้นไปได้ระยะหนึ่งแล้วหันหลังมองไปยังทางท่ีเขาขี่ 

ขึ้นมา ก็จะเห็นเมืองวิชชอร์ในมุมมองซึ่งตรงข้ามกับที่เขาเคยเห็นมา 

ตลอดตรงผาไฮซนั แต่เมือ่ขีล่ดเลีย้วขึน้ไปอกีระดบัหนึง่ เส้นทางกเ็ปลีย่น

ไปเป็นทางเลียบหน้าผา มีนกกลุ่มใหญ่บินถลาล้อเล่นลมอยู่ เป็นภาพที่

สวยงามอย่างแปลกประหลาด

“กด็เูป็นนกที่ไม่เป็นพษิเป็นภยัดนีีน่า” เจย์พมึพ�าพร้อมกบัเพิม่แรง

ปั่นเพื่อเร่งความเร็ว จนกระเป๋าสะพายซึ่งพาดไหล่ทแยงมาห้อยอยู่ที่ 

หน้าตักกระเด็นกระดอน ชายหนุ่มจึงหมุนให้มันไปห้อยอยู่ด้านหลังแทน 



กัลฐิดา   37

ในจังหวะนั้นเอง เจ้านกกลุ่มเมื่อกี้ที่บินถลาอย่างกระจัดกระจายก็พากัน 

พุ่งลงมาขวางทาง

เอี๊ยด! 

เจย์เบรกรถแทบไม่ทัน เมื่อจักรยานหยุด บางอย่างก็พุ่งกระแทก

หลังเขา จนเจย์ตกจากจักรยาน แล้วกลิ้งหลุนๆ ไปนอนเค้เก้อยู่บนถนน 

กระเป๋าสะพายหลุดกระเด็นออกจากตัว ทันใดนั้นนกตัวหนึ่งก็บินโฉบมา

เอากระเป๋านั้นไป

“เฮ้ย! อย่านะ!” เจย์ร้องอย่างตกใจ ขยบัร่างกายไปคว้าสายสะพาย

กระเป๋านั้นไม่ทัน 

เจย์จึงร้องตะโกนเสียงดังลั่นในทันทีว่า “กระเป๋า!” 

สิ้นเสียงตะโกนของเจย์ กระเป๋าก็หลุดจากปากเจ้านกตัวนั้น และ

พุง่กลบัมาหาเจย์ เจ้านกขีข้โมยจึงส่งเสยีงร้องโหวกเหวกอย่างขดัใจ แล้ว

นกทัง้กลุม่กโ็ผผนิบนิขึน้สูท้่องฟ้าและจากไปโดยไม่หวนกลบัมาหาเจย์อกี

เจย์กอดกระเป๋าไว้แนบอก แม้จะรู้สึกเจ็บที่หัวเข่าและข้อศอก แต่

เจย์กย็งัคงนัง่นิง่พลางครุ่นคดิ หากโซอีท้ีเ่ป็นคนธรรมดายงัขีจ่กัรยานตาม

เส้นทางนี้เพื่อไปรับผลไม้ได้ทุกวัน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเขาเมื่อกี้ย่อม

ไม่ใช่เรื่องปกติแน่

‘แล้วให้น�าเอกสารนี้กลับมาให้ผมก่อนหกโมงเช้าวันพรุ่งนี้’

ค�าสั่งของมาสเตอร์เมจดังขึ้นในหัวเจย์ ท�าให้เจย์เข้าใจในทันที นี่

สินะ เหตุผลที่มาสเตอร์ให้เวลาส่งจดหมายแก่เขานานขนาดนั้น มันไม่ใช่

ว่าเขาสอบผ่านแล้วจึงได้ท�าสัญญา แต่การเดินทางเพ่ือไปท�าสัญญากับ

เจ้าของร้านน�้าชาวิทาเรียในครั้งนี้ต่างหากคือ บททดสอบที่แท้จริง

เมื่อคิดจนได้ข้อสรุปเป็นอย่างนั้น เจย์ก็เปิดกระเป๋าเพื่อดูซอง

จดหมาย เขาจ้องมันนิ่งอยู่หลายนาที แล้วปิดกระเป๋า ก่อนจะยกกระเป๋า

มาสะพายเฉียงไว้ด้านหน้าตามเดิม จากนั้นเดินไปยกจักรยานขึ้นตั้ง

“ต้องป้องกนัตวัจากเจ้านกพวกนัน้ไว้ก่อน” เจย์พมึพ�า พลางนกึถงึ

บาร์เรียร์สีแดงที่ปรากฏขึ้นเมื่อวาน และทันทีที่เขาขึ้นคร่อมอานจักรยาน 
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บาร์เรยีร์สแีดงกเ็คลอืบไปทัว่ร่างเขาและจักรยาน ความเจบ็ปวดทีเ่ข่าและ

ข้อศอกก็ลดน้อยลงเหมือนไม่เคยเจ็บ

“เอาละ ไปต่อกนัเลย” เจย์บอกตวัเองแล้วป่ันจกัรยานเดนิทางต่อ 

ไม่นานเส้นทางก็ค่อยๆ ลาดลงเรื่อยๆ และไปสิ้นสุดที่ซุ้มประตูไม้

ขนาดใหญ่ที่มีป้ายเขียนติดไว้ว่า ‘ไร่เอพริล’

ด้านข้างซุม้ประตมูทีีจ่อดรถจักรยาน ซึง่มจัีกรยานจอดอยูก่่อนแล้ว

หลายคัน เจย์จึงน�าจักรยานเข้าไปจอด เดินผ่านซุ้มประตูไปยังบ้านไม้ 

ซึ่งน่าจะเป็นส�านักงาน ประตูหน้าบ้านเปิดกว้างอยู่แล้ว เจย์ก้าวไปหยุด

อยู่ตรงนั้น ก่อนจะมองเข้าไปในห้องโถง แต่ก็ไม่เห็นใครอยู่ในนั้น 

“สะ...สวัสดีครับ มีใครอยู่ไหมครับ”

เงียบ...ไม่มีเสียงตอบ 

เจย์กวาดตามองไปทั่วๆ ห้องโถงด้านหน้าก็ไม่พบใคร จึงหันหลัง

กลับ จะเดินไปที่อื่น แต่อยู่ๆ บ้านไม้นั้นก็สั่น เจย์จึงต้องรีบคว้าเสาบ้าน

ไว้เป็นหลกัยดึ ก่อนจะร้องหน้าเหวอไป เมือ่บ้านทัง้หลงัเริม่หมนุแล้วลอย

ขึ้น เจย์จึงรีบย่อตัวลงหมอบ พร้อมกับกอดเสาบ้านไว้แน่น

‘แผ่นดินไหว? ไม่สิ พายุงั้นเหรอ’ เจย์เร่งคิดหาสาเหตุ แล้วรู้สึก

ว่าบ้านจะเริ่มหมุนแรงขึ้น ชายหนุ่มเหลือบมองไปรอบตัว แล้วสายตาก็

ปะทะกับอักษรรูนซึ่งสลักไว้บนเสาต้นที่อยู่ตรงข้ามเขา

‘Isa...น�้าแข็ง สิ่งท้าทาย สิ่งกีดขวางทางจิตวิทยา หรือว่า นี่คือ...

ภาพลวงตา!’

พอคิดได้อย่างนั้น เจย์ก็หลับตาลงตั้งสมาธิ เลิกสนใจกับความ 

ปั่นป่วนรอบตัว ไม่นานทุกอย่างก็สงบลง ชายหนุ่มจึงค่อยๆ ลืมตา แล้ว

ต้องสะดุง้เฮอืก เมือ่ตรงหน้าเขามชีายหนุม่เจ้าของดวงตาสนี�า้ตาลนัง่จ้อง

หน้าเขาอยู่

“สะ...สวสัดคีรับ” เจย์ทกัทายเสยีงตะกกุตะกกั พร้อมกบัปล่อยมอื

จากเสาบ้าน

ชายหนุ่มที่นั่งยองๆ มองเขา คลี่ยิ้ม พร้อมกับลุกขึ้นยืน 
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“สวัสดี มาหาใครงั้นเหรอ”

เจย์เงยหน้ามองชายหนุ ่มที่มีเส้นผมสีขาวบริสุทธิ์ เขารู ้สึก 

คุ้นตา ก่อนจะหลุบตามองมือที่ยื่นมาหา เขาจึงยื่นมือไปจับพลางตอบว่า

“ผมมาหาเจ้าของไร่เอพริลครับ”

“อ้อ เจย์ใช่ไหม” คนแปลกหน้าถาม พลางกระชับมือเขาราวกับ

จับมือทักทายกันอย่างปกติ แต่เจย์กลับรู้สึกแปลกๆ ยิ่งกว่าเดิม ราวกับ

มันไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นกับเขา

“ครับ คุณคือ...”

ชายเจ้าของเส้นผมสีขาวยิ้มกว้าง ขณะปล่อยมือเจย์และตอบว่า

“ฉันชื่อ วิท เป็น...เจ้าของไร่เอพริล”



4
เจ้าของร้าน

กฎข้อที่หนึ่งของการเป็นพนักงานร้านน�้าชาวิทาเรีย และเป็นกฎ

ข้อแรกทีผู่อ้าศัยในโลกเวทมนตร์ต้องปฏบิตัอิย่างเคร่งครดั...คอืห้ามบอก

ชื่อด้วยปากของตัวเอง นอกจากโซอี้ซึ่งเป็นคนธรรมดาและมาสเตอร์เมจ

ที่น่าจะเป็นพ่อมดที่เก่งสุดๆ แล้ว เจย์คิดว่าคงไม่มีใครกล้าพูดชื่อตัวเอง

กับคนอื่นได้หน้าชื่นตาบานเหมือนคนตรงหน้านี้แน่ นั่นยังไม่น่าแปลกใจ

เทา่ชื่อ ‘วิท’ ที่เขาบอก มันเป็นชื่อเดยีวกับคนในจดหมายประหลาดซึ่งอยู่

ในบันทึกของเจย์

‘วิท’

“คุณคือเจ้าของไร่เอพริลงั้นเหรอครับ” เจย์ถามย�้าเมื่อลุกยืนขึ้น 

วิทยืนกอดอกมองเจย์ด้วยแววตาสนุก ก่อนจะตอบว่า “ก็คงง้ัน

แหละ”

“งั้นคุณก็คือ เจ้าของร้านน�้าชาวิทาเรีย เอ่อ ผมเป็นพนักงานใหม่

น่ะครับ มาสเตอร์เมจให้น�าเอกสาร...เอกสาร!” เจย์พูดพลางเปิดกระเป๋า

เพื่อหยิบซองจดหมาย แต่ต้องอุทานอย่างตกใจ เพราะสิ่งท่ีควรอยู่ใน

กระเป๋าหายไปแล้ว 

“ไหนล่ะ มีเอกสารมาให้ฉันงั้นเหรอ” 
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น�า้เสยีงถามไถ่ทีแ่ฝงแววสนกุของอกีฝ่ายยิง่ท�าให้เจย์หน้าเผอืดลง 

แล้วเงยหน้าสบดวงตาสีน�้าตาล ก่อนจะพูดเสียงอ่อยอย่างจนปัญญา

“มันหายไป”

“จดหมายน่ะเหรอ” 

เจย์พยักหน้าอย่างหมดหวัง ก่อนจะตาโตเป็นประกายขึ้นเล็กน้อย 

เขามองวิทแล้วถามว่า “คุณรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นจดหมาย ผมไม่ได้บอก...”

วิทดึงมือที่กอดอกอยู่ออกจากกัน แล้วหงายฝ่ามือมาแบออก 

จดหมายทีค่วรจะอยู่ในกระเป๋าของเจย์กลบัปรากฏขึน้บนฝ่ามอืเขา ท�าให้

เจย์มองตะลึงจนปากอ้าตาค้าง 

วิทยิ้มกว้างแล้วพูดว่า “พอดีฉันเก็บมันได้ ของนายเหรอ”

‘โกหกชดัๆ’ เจย์คดิ ตอนนีเ้จย์แน่ใจร้อยเปอร์เซน็ต์ว่า อกีฝ่ายเป็น

พ่อมดแน่ แต่เขาจะเป็นคนเดียวกับคนที่อยู่ในจดหมายหรือเปล่าไม่รู้  

รู้แต่ว่าคนคนนี้ต้องเก่งมากๆ 

“เดียตี้ให้นายเอาจดหมายมาให้ฉัน เพื่อเซ็นสัญญา แต่นายกลับ

ท�าสัญญาอันมีค่านั้นหล่นหาย โชคดีที่ฉันเก็บมันได้ อย่างนี้นายก็ต้อง

ขอบคุณฉันนะ”

เจย์ค้อมศีรษะ “ครับ”

“งั้นท�าอะไรตอบแทนฉันหน่อยสิ”

“ครับ!” เจย์ถามเสียงสูง สติเขาตื่นตัวอย่างเต็มที่ เพราะไม่ว่าคน

คนนีต้้องการให้เขาท�าอะไร เขากย็นิดแีละต้องท�าให้ได้ ไม่อย่างนัน้ วนันี้

ขากลับเขาคงต้องแวะซื้อตั๋วรถเมล์กลับสการ์เล็ตด้วยแน่นอน

“พอดีลูกจ้างของฉันคนหนึ่งลาไปเยี่ยมบ้าน ไหนๆ นายก็มาแล้ว 

ก็มาช่วยฉันหน่อยแล้วกัน”

“ได้ครับ”

วิทไล่สายตามองเจย์ตั้งแต่หัวจรดเท้า เจย์จึงก้มมองตัวเองตาม 

อดคิดไม่ได้ว่าด้วยสภาพร่างกายเขาซึ่งเหมือนคนอดนอนมาแรมปีอาจ

ท�าให้วทิกงัขาในความสามารถเขา เจย์เลยรบีน�าเสนอตวัอย่างแขง็ขนัเพือ่
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ยืนยันให้นายจ้างแน่ใจ

“ผมท�างานได้ครับ”

วิทยิ้มพลางกวักมือ “งั้นก็ตามมา”

เจย์มองแผ่นหลังคนประหลาดที่เดินน�าออกจากส�านักงานไปอยู ่

ครู่หนึ่ง แล้วก้าวตามเขาไป ทีแรกเจย์คิดว่าวิทคงอยากให้เขาช่วยท�างาน

ในไร่ เลยเตรียมใจออกแรงเต็มที่ แต่กลับเป็นว่า งานที่เขาต้องท�าคือ 

จัดการกับโกดังเก็บเอกสาร

โกดงัที่ใช้เกบ็เอกสารมเีนือ้ทีป่ระมาณร้อยตารางเมตร ภายในครึง่

หนึ่งเต็มไปด้วยเอกสารที่วางกองเรียงซ้อนกันสูงเกือบถึงเพดาน ส่วน 

ที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งเป็นที่ว่าง มีโต๊ะท�างานซึ่งว่างเปล่าตั้งอยู่ตัวหนึ่ง

“ฉันก�าลังหาเอกสารอย่างหนึ่ง แต่หาเท่าไรก็หาไม่เจอ นายช่วย

จัดเอกสารให้มันเรียบร้อย แล้วหาเอกสารนั้นให้หน่อยนะ” วิทเอ่ย พลาง

ยกมือตบไหล่เจย์ซึ่งยืนกวาดตามองงานที่ได้รับมอบหมายอย่างอดอึ้ง 

ไม่ได้

“เอ่อ แล้วเอกสารที่คุณต้องการน่ะ มันมีหน้าตายังไงครับ”

วิทเอียงคอท�าท่าคิด 

“นั่นสิ มันเป็นบัตรเชิญน่ะ ซองสีแดงอ่อนมีตราประทับเหมือนกับ

จดหมายฉบับนี้แหละ”

เจย์เหลอืบมองจดหมายของเขาทีต้่องน�ามาส่งซึง่อยู่ในมอืวทิ แล้ว

สูดหายใจลึก 

“ครับ ผมจะพยายาม”

วิทยิ้มกว้าง 

“ดีมาก งั้นฉันไปท�างานก่อน เย็นๆ จะแวะมาดูอีกทีนะ” ชายหนุ่ม

ผมขาวเอ่ย พลางตบหลังจนเจย์ก้าวเข้าไปในโกดัง แล้วก็ปิดประตูโกดัง 

ราวกับต้องการจะขังเจย์ไว้ในนั้น เจย์หันไปมองประตูท่ีปิดลงแวบหนึ่ง 

แล้วหันกลับมามองงานที่ต้องท�าตรงหน้า

“เริ่มจากตรงไหนดีล่ะ” เจย์พึมพ�า พลางเดินเข้าใกล้กองเอกสาร 
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เขาจ�าเป็นต้องหาจดหมายนั้นให้เจอก่อนพรุ่งนี้เช้า แต่ดูจากปริมาณ

เอกสาร คงต้องใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะจัดเรียงมันเป็นหมวดหมู่ได้

เรียบร้อย

“จริงสิ จดหมายสีแดง...ถ้าเรียกจดหมายสีแดง มันจะออกมา 

หรือเปล่านะ” เจย์คิดและหลับตาลง แล้วเอ่ยขึ้นว่า

“จดหมายสีแดง”

ฟิ้ว! ฟิ้ว! ฟิ้ว! 

เสียงของบางอย่างพุ่งมาหาเจย์ 

เจย์ลืมตาก็เห็นซองจดหมายสีแดงมากมายในเฉดสีต่างๆ แต่ทุก

ซองไม่มีตราประทับของร้านน�้าชาวิทาเรีย 

“ไม่ใช่” 

หลังจากซองจดหมายสีแดงร่วงลงมาครู่หนึ่ง ก็เกิดเสียงบางอย่าง

ตามมา เสียงเหมือนมีอะไรเคลื่อนตัวเบาๆ หรือก�าลังสั่นโงนเงน เจย์ยัง

ไม่ทนัหาสาเหตขุองเสยีงนัน้เจอ กองเอกสารจากทัง้สีท่ศิทีจ่ดหมายสแีดง

เหล่าน้ันพุง่ออกมา กล้็มครนืพร้อมกนั จนเจย์เกอืบวิง่หลบไม่ทนั เมือ่การ

ถล่มสิน้สดุ เจย์จึงกล้าขยบัตวัออกมาดผูลงานวนิาศสนัตะโรทีเ่ขารงัสรรค์

ขึ้นเองด้วยสายตาอ่อนแรง

“นี่สินะบทลงโทษของการโกงน่ะ เอาเถอะๆ จัดก็จัด” 

ห่างออกไปบนกิ่งไม้ใกล้กับหน้าต่างโกดัง วิทยืนปิดปากหัวเราะ 

ขณะมองเจย์ค่อยๆ คัดแยกเอกสารทีละฉบับด้วยดวงตาเปล่งประกาย 

เจย์เป็นเด็กฉลาด ไม่ว่าจะตอนมีความทรงจ�าหรือไม่มี วิทคาดหวังให้เจย์

รู้ตัวเสียที ว่าเพราะอะไรเขาถึงมอบบททดสอบนี้ให้ เพราะเมื่อเจย์รู้ 

อะไรๆ ก็จะง่ายขึ้น

“แต่ก็นะ แม้แต่เดียตี้เองก็ยังต้องใช้เวลามากอยู่” วิทพึมพ�า ก่อน

จะจางหายไป 
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“ฮัดชิ้ว! แค็ก! แค็ก!”

“ไม่สบายเหรอมาสเตอร์” โจแอนน์ทัก ขณะมารับถาดน�้าชาไป

เสิร์ฟให้ลูกค้า

เดียตี้ส่ายหน้า “เปล่า อ้าว เกลดาวันนี้มาเร็วเชียว” 

โจแอนน์หนัไปค้อมศรีษะให้มาสเตอร์เกลดาผูจ้ะมารบัหน้าที่ในกะ

ต่อจากมาสเตอร์เมจ แล้วเดินห่างออกไป 

เกลดาเดินมาทรุดตัวลงนั่งตรงหน้าเพื่อน 

“เจย์ถึงไร่เอพริลแล้วสิ?” เดียตี้ถาม พลางหันไปชงชาเฉพาะของ

เพื่อน

“ใช่” เกลดารับค�าสั้นๆ คนถามเลยถามต่อว่า

“เป็นห่วงหรือไง” 

กลิน่หอมของชาท�าให้เกลดายกมมุปากขึน้ ขณะมองใบชาลอยออก

จากกระปุกไปยังกาน�้าชาซึ่งก�าลังกลั้วตัวเองด้วยน�้าร้อน พลางตอบว่า

“ถ้าเป็นการทดสอบแบบเดิมๆ ฉันไม่ห่วงหรอก แต่นายก็รู้ว่าเจย์

ไม่เหมือนพวกเรา”

เดียตี้ยกมุมปากขึ้น “วิทรู้เสมอว่าจะทดสอบพนักงานอย่างไร เขา

คงปรานีเจย์อยู่บ้างละ ก็แนะน�ามาเองนี่”

“หรือไม่ก็เข้มงวดมากกว่าเดิม”

เดียตี้เหลือบมองเพื่อน ขณะเกลดาเคาะนิ้วเบาๆ กับเคาน์เตอร์ 

กาน�้าร้อนก็ลอยมาเทน�้าร้อนใส่กาน�้าชา เดียตี้พึมพ�าขอบคุณ พลางพูด

ต่อว่า

“แต่นายก็สอนเจย์ไปหลายอย่างแล้วนี่ เขาคงผ่านไปได้แหละ”

“นั่นสิ ฮัลฟี่บอกว่า เมื่อวานกาโก้มาหาเรื่องเจย์”

“ใช่”

“ฉันเลยไปขอให้ฮัลฟี่เปิดกล้องวงจรปิดตรงที่เกิดเหตุให้ดู รู้ไหม

เจย์ใช้วิธีไหนถึงรอดจากการลอบท�าร้ายมาได้”

เดียตี้ยกกาน�้าชานั้นมาเทน�้าชาใส่ถ้วยน�้าชาสีเหลืองอ่อน แล้ว 
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เลื่อนถ้วยน�้าชาให้เพื่อน 

“เขาน่าจะเคลื่อนย้ายตัวเองแบบธรรมดานะ เราเห็นเขาท�าอยู่

บ่อยๆ เวลามีเรื่องเร่งรีบ”

“เขาใช้กิมอรีสโตน”

เดียตี้สบตาเกลดานิ่ง เกลดาจึงอธิบายต่อ 

“แต่เป็นกมิอรีสโตนมายา รนูเป็นอกัษรทีต้่องสลกัลงบนวตัถอุะไร

สกัอย่างจงึจะส�าแดงฤทธิ์ได้ จะมกีแ็ต่ผูใ้ช้ศาสตร์กลัดราบกเชีย่วชาญจน

ฝังลกึอยู่ในจติใต้ส�านกึเท่านัน้ จึงจะใช้กมิอรีสโตนมายาได้ ฉนัเอง...กเ็พิง่

เคยเห็นคนอื่นที่ไม่ใช่วิทท�าได้เป็นครั้งแรกนี่แหละ”

“แต่หินพวกนั้นมันมีตัวตนนะ” เดียตี้แย้ง

“สสารไม่มีวันหายไปจากโลก มันแค่เปลี่ยนที่อยู่ แม้จะเรียกว่า 

‘มายา’ แต่มันก็เป็นของจริงมาก่อน”

“ซึ่งมันไม่ได้อยู่ที่เจย์ แล้วใครเก็บรักษาไว้” 

“นั่นแหละประเด็น” เกลดาตอบ พลางยกถ้วยน�้าชาขึ้นจิบช้าๆ  

เดียตี้รอจนเพื่อนดื่มน�้าชาจนพอใจแล้วจึงถามต่อ

“กาโก้รู้เรื่องนั้นหรือเปล่า”

เกลดาส่ายหน้า “ไม่หรอก มันยังไม่ชัดเจน หากมองแบบผ่านๆ 

ไม่มีใครนึกถึงว่าเจย์จะใช้สิ่งนั้นได้หรอก ผลก็คือ กาโก้คิดว่า เจย์เป็น 

พวกมือใหม่ที่ใช้พลังกับเรื่องไม่จ�าเป็น ก็อย่างนายว่า ในเวลาแบบนั้นแค่

เคลื่อนย้ายตัวเองก็พอแล้ว ไม่จ�าเป็นต้องใช้พลังของรูนหรอก”

“ก็ดี”

เกลดามองหน้าเพื่อนนิ่ง 

เดียตี้ยิ้ม “นายก็รู้ว่าเดือนหน้าจะมีงานอะไร บัตรเชิญนั้นส่งมา

แล้ว”

“ฉันรู้ ฮัลฟี่เองก็เตรียมพร้อมแล้วเหมือนกัน”

“ตื่นเต้นดีนะ”

เกลดาที่ยกถ้วยน�้าชาขึ้นจิบจึงชะงัก แล้วมองเพื่อน 
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เดียตี้ยิ้มกว้างและพูดแกมกระเซ้า “นานแล้วที่เราไม่ชนะในไลต์- 

ก็อดเฟสติวัลไม่ใช่เหรอ”

“นั่นเพราะเราไม่ได้ส่งใครลงแข่งต่างหาก มันเป็นงานของเด็ก

ใหม่”

เดียตี้พยักหน้า “ก็จริง งั้นปีนี้คงสนุกนะ”

“หึๆ” เกลดาหัวเราะในล�าคอแล้วพึมพ�าว่า “งานคงได้ลุกเป็นไฟ

สมชื่อแน่ๆ”

เจย์พบว่าการคัดแยกเอกสารเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องที่จะท�าเสร็จได้ใน

คนืเดยีว แม้เขาจะมคีวามทรงจ�าทีด่เียีย่มแค่ไหนกต็าม เขากเ็ริม่มนึงงกบั

หมวดหมู่มหาศาลของมัน เบื้องต้นเขาแยกเอกสารเกี่ยวกับการเงิน งาน

บคุคล และเกีย่วกบัวตัถดุบิต่างๆ ออกมาก่อน ดเูหมอืนเจ้านายตวัจรงิของ

เขาจะมีทรัพย์สินและด�าเนินธุรกิจอื่นอีกมาก เขาจึงมีเอกสารที่เกี่ยวกับ

ธุรกิจอื่นๆ อีกหลายสิบหมวดที่ต้องคัดแยกและจัดหมวดหมู่ยิบย่อยลง 

ไปอีก

สามชัว่โมงแรกของเขาหมดไปกบัการอ่านและคดัแยกเอกสารพวก

นั้น หลังจากนั้นเขาก็ท�าให้ทุกอย่างง่ายขึ้น เจย์ยืนอยู่ตรงกลางกอง

เอกสารเหล่านั้น เขาเพียงอ่าน แล้วสั่งให้มันไปอยู่ในที่ของมัน ผ่านไปห้า

ชั่วโมง การจ�าแนกเอกสารก็เร็วขึ้น เขาเริ่มออกค�าสั่งและใช้พลังเคลื่อน

วัตถุทั้งหมดได้จ�าเพาะเจาะจงขึ้น

‘ต้องขอบคุณที่เอกสารเป็นกระดาษซึ่งไม่มีชีวิต หากเป็นสิ่งมีชีวิต

เราคงแย่’ เจย์คิด ก่อนจะทรุดตัวลงนั่งอย่างหมดแรงในชั่วโมงที่หก 

“โห นายท�าไปได้เยอะเลยนะเนี่ย” เสียงวิทดังขึ้น พร้อมกับบาน

ประตูโกดังที่เปิดออก 

เจย์ใช้แรงที่เหลืออยู่ลุกขึ้นยืนต้อนรับเจ้านาย แล้วถามว่า 

“ที่นี่มีโรงอาหารไหมครับ ผมว่าผมต้องกินข้าวแล้วละ”

วทิมองหน้าเจย์แล้วยิม้ข�า จนเจย์อยากถามขึน้มาตงดิๆ ว่าหน้าเขา



กัลฐิดา   47

มีอะไรติดอยู่จนน่าข�ามากอย่างนั้นเหรอ วิทถึงได้หัวเราะบ่อยๆ แต ่

ตอนนี้เขาหิวมากเกินกว่าจะสงสัยในเรื่องนั้น 

“ฉันเอาอาหารมาให้” 

เจย์รับตะกร้าที่ใส่กล่องอาหารและกระติกน�้ามา “ขอบคุณครับ”

“ไม่ต้องขอบใจ ฉันคิดเงิน”

เจย์เงยหน้ามองคนพดู แล้วพอเหน็อกีฝ่ายปล่อยเสยีงหวัเราะดงัๆ 

ก็ท�าให้เจย์นึกถึงมาสเตอร์เกลดาทันที เพราะมาสเตอร์ก็ชอบปล่อยมุก

แบบนี้เหมือนกัน มันก็ตลกละนะ...หลังจากที่เขาเฉลยมุกแล้ว

“มีวี่แววว่าจะเจอบัตรเชิญนั้นหรือยัง”

เจย์วางตะกร้าลงบนโต๊ะท�างานที่มีอยู่เพียงตัวเดียวในห้อง แล้ว

ทรดุตวัลงนัง่เปิดของกนิ พลางตอบว่า “ยงัครบั จดหมายสแีดงมอียูห่ลาย

ฉบับ แต่ไม่มีฉบับไหนมีตราประทับของร้านวิทาเรียเลย”

“เหรอ แล้วนายมีแผนจะหามันยังไงให้เจอ”

เจย์หยิบแซนด์วิชมากัดและเคี้ยวอย่างเชื่องช้าตามนิสัย ก่อนจะ

กลืน แล้วตอบว่า “ผมต้องการลักษณะพิเศษของจดหมายฉบับนั้นเพ่ิม

เติมหน่อยครับ”

“อย่างเช่น”

เจย์เดินจากโต๊ะท�างานไปคว้าแฟ้มเอกสารแล้วชูขึ้น 

“ผมสังเกตเห็นว่า เอกสารแต่ละฉบับมีไอพลังไม่เหมือนกัน และ

เอกสารชนิดเดยีวกนักม็ีไอพลงัเคลอืบไว้เหมอืนกนั พอมาลองคดิด ูคณุ...”

“ฉันท�าไม”

“คุณน่าจะเป็นพ่อมดที่ใช้ศาสตร์กัลดราบก แล้วการท่ีคุณเอา...

เอ่อ ผมหมายถึงเก็บจดหมายผมได้ ก็น่าจะเป็นการใช้ศาสตร์กัลดราบก

แบบหนึ่ง แล้วในโกดังใหญ่ขนาดนี้ แต่โต๊ะท�างานกลับสะอาด นั่นแสดง

ว่าคุณน่าจะมีวิธีเรียกเอกสารที่ต้องการมาดูได้ โดยไม่ต้องจัดมันให้เป็น

หมวดหมู่ใดๆ สรุปสั้นๆ ก็คือ นี่คือการทดสอบพลังผมใช่ไหมครับ”

วิทปรบมือเบาๆ “รู้ตัวตั้งแต่เมื่อไร”
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เจย์วางแฟ้มลงอย่างโล่งใจที่คิดถูก “ก็...สักสามสิบนาทีแรก”

คนฟังถึงกับหัวเราะร่วน “แต่ก็ยังจัดต่อเนี่ยนะ”

เจย์อ้าปากกัดแซนด์วิชอีกค�า พลางพยักหน้าไปด้วย

“ท�าไม”

“ดูเหมือนคุณต้องการให้ผมท�าอย่างนั้น” เจย์ตอบตามความจริง 

ในมมุมองของเขา วทิคอืเจ้านายตวัจรงิทีจ่่ายเงนิเดอืนให้เขา และ

ผู้ว่าจ้างก็มีสิทธิ์ทดสอบสมรรถภาพในการท�างานของลูกจ้าง ดังนั้นเจย์

จึงอยากท�าให้วิทเห็นว่า เขามีความสามารถพอที่จะได้รับการจ้างงาน

‘แต่อีกส่วนก็คือ มันสนุกดี ได้ฝึกใช้พลังด้วย’ เจย์บอกตัวเอง 

ขณะรอวิทพูด

“รบัไปส”ิ วทิเอ่ยพลางเหวีย่งของบางอย่างมาให้เจย์ สิง่นัน้คอืซอง

จดหมายที่เดียตี้ต้องการให้เขาน�ามาให้วิทนั่นเอง ซึ่งตราประทับปิดผนึก

ซองจดหมายถกูเปิดออกแล้ว เจย์เงยหน้ามองวทิ แล้วก้มเปิดซองจดหมาย 

เขาดึงเอกสารออกมา พลางไล่สายตาอ่านอย่างรวดเร็ว

“นี่เป็นสัญญาจ้างงานพร้อมกับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของลูกจ้าง 

ปกติพนักงานทดลองงานที่ผ่านการประเมินผลงานแล้วจะได้ย้ายเข้า

หอพักเหมือนพนักงานคนอื่น...”

เจย์เงยหน้าขึน้ เขาเพิง่เข้าใจว่าท�าไมเขาถงึได้พกัอยูท่ีช่ัน้สามของ

ร้านเพยีงคนเดยีว ทีแ่ท้กเ็ป็นแค่ทีพ่กัชัว่คราวส�าหรับพนกังานทดลองงาน

นี่เอง

“...แต่นายต้องท�างานหลายกะ ถ้าต้องเดนิทางไปมาอยูต่ลอดกค็ง

ล�าบากแย่ เราเลยอนุโลมให้พักที่เดิม”

“ขอบคุณครับ” เจย์เอ่ย

“ยงั สญัญานีจ้ะไม่เป็นผล ถ้านายหาบตัรเชญิฉบบันัน้ไม่เจอ เข้าใจ

ไหม”

“ครับ” เจย์ตอบ พร้อมกับหลับตาลง มือที่ถือสัญญาจ้างงานรับ

สัมผัสได้ว่า มันมีไอพลังที่พิเศษกว่าไอพลังที่เขาได้สัมผัสจากเอกสาร
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ตลอดทั้งวัน เขาจึงเปิดประสาทสัมผัสทั้งหมด และส่งพลังออกไปยัง

เอกสารทุกแผ่นทั่วทั้งบริเวณ จนพบไอพลังที่เหมือนไอพลังที่เคลือบอยู่

บนซองจดหมายในมอืเขา ซึง่มนัหลบซ่อนอยู่ในกองเอกสารทีเ่ขายงัรือ้ไป

ไม่ถึง 

“ออกมา” เจย์ออกค�าสั่งด้วยเสียงหนักแน่น 

ฟิ้ว!

ชั่วพริบตา ซองจดหมายสีแดงอ่อนก็ลอยออกมาอยู่ตรงหน้าเขา 

วิทมองซองบัตรเชิญนั้นด้วยดวงตาเปล่งประกายเช่นกัน แทนที่

เจย์จะรอให้วทิรับซองจดหมายทีเ่ขาต้องการไป เจย์กลบัยืน่มอืไปแตะมนั 

เมื่อรู้สึกได้ว่าบางอย่างในซองนั้นก�าลังเรียกร้อง

พึ่บ!

เปลวไฟลุกตรงตราประทับของวิทาเรีย ก่อนจะเผาซองจดหมาย 

สีแดงอ่อน จนกลายเป็นเปลวไฟสีแดงสด 

เจย์เบกิตากว้าง แล้วหนัไปมองวทิอย่างรูส้กึผดิ จากนัน้หน้าหงอย

ลงด้วยความเสียใจ เพราะคิดว่าเขาอาจต้องโดนไล่ออกจากงานเพียง

เพราะท�าตามใจตัวเอง 

แต่วิทกลับพูดว่า “ยื่นมือซ้ายเข้าไปในเปลวไฟนั้นสิ”

เจย์ไม่เข้าใจในสิ่งที่วิทสั่งให้ท�า แต่ก็ยอมท�าตาม แม้จะกลัวโดน

ไฟลวกมืออยู่บ้าง 

ฟุ่บ!

ทันทีที่เจย์ทะลวงมือเข้าไปในใจกลางเปลวไฟ มันก็ดับลง ความ

ร้อนที่ควรจะลวกมือก็ไม่เกิดขึ้น เมื่อควันไฟสลายหมด รอบข้อมือซ้าย

ของเจย์ก็ปรากฏรอยสลักรูปเปลวเพลิงสีแดง

“มันคือ...อะไรครับ”

“ไลต์ริง สัญลักษณ์ของผู้เข้าร่วมไลต์ก็อดเฟสติวัลซึ่งจะจัดขึ้นใน

วันที่ยี่สิบเอ็ดมิถุนา”

“ไลต์ก็อดเฟสติวัลคืออะไรครับ”
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วิทยังคงยิ้มแล้วยักไหล่ “เอาค�าถามนี้ไปถามเกลเถอะ เขาเป็น

อาจารย์ของนายน่ี เอาละ ตอนนีก้เ็ยน็มากแล้ว ขีจั่กรยานกลบักค็งล�าบาก 

เดี๋ยวฉันหาที่พักให้”

เจย์ก้มมองแซนด์วชิในมอื แล้วหนัไปมองงานทีย่งัท�าค้างอยู ่พลาง

พูดว่า “ให้ผมท�างานที่นี่ต่อได้ไหมครับ”

วิทหันมามองโดยไม่ถามสักค�าว่าท�าไมเจย์ถึงขอท�างานต่อ ชาย

หนุ่มที่แปลกประหลาดที่สุดเท่าที่เจย์เคยเจอมาได้แต่ยิ้ม แล้วถามว่า

“ยังไม่เหนื่อยเหรอ”

“พักสักหน่อยก็หายเหนื่อยแล้ว แต่อยากท�าให้เสร็จครับ”

วิทพยักหน้า แล้วหมุนตัวกลับ พลางพูดพร้อมโบกมือลาว่า “นาย

ก็เป็นเสียอย่างนี้ตลอดเลยนะ”

เจย์มองตามเส้นผมสีขาวที่มัดเป็นหางม้า มันกวัดแกว่งไปมายาม

เขาเดิน จนกระทั่งบานประตูโกดังปิดลง เจย์จึงยกแซนด์วิชในมือใส่ปาก

จนหมด เคี้ยวๆ แล้วกลืน ก่อนจะร�าพึงร�าพันว่า

“ค�าพูดแบบนั้น มันควรใช้กับคนที่รู้จักกันมานานหรือเปล่านะ...

เฮ้อ! ช่างเถอะ เรามีงานต้องท�า”

แล้วค�่าคืนแรกของเจย์ที่มีงานซึ่งไม่ใช่การอ่านหนังสือหรือเล่น

อินเทอร์เน็ตฆ่าเวลาจนถึงเช้าก็เริ่มต้นขึ้น


