
เรื่องราวต่อไปนี้เป็นเรื่องราวของจอมยาอันดับหนึ่งแห่ง ‘ทวีป 

แอนตาเนีย’ อันได้ชื่อว่าทวีปแห่งการเรียนรู้ ในโลกที่มีส�านวนยอดฮิตว่า

บุญคุณต้องทดแทน หนี้แค้นต้องช�าระ

การแก้แค้นเป็นเรื่องส�าคัญ จึงไม่แปลกที่มีคนถูกส่งมาเรียน ด้วย

สาเหตุนี้

“ข้าต้องการส่งเด็กคนนี้ไปเข้าเรียนที่ ‘มหาวิทยาลัยลาเซเรีย’ 

ขอรับ”

ชายวัยกลางคนบอกจุดประสงค์ ซึ่งนายหน้าด่านไม่ได้ท�าหน้า

แปลกใจสกัเท่าไร แต่เมือ่เขามอง ‘เดก็คนนี’้ ทีช่ายตรงหน้าพามา กถ็งึกบั

เลิกคิ้วสูง

อีกฝ่ายเป็นเด็กหนุ่มร่างสูงเพรียว แม้สีหน้าของเขาจะสับสน แต่

ดวงหน้ากย็งังดงามอย่างหาทีเ่ปรยีบไม่ได้ หากไม่นบัการแต่งกายเป็นชาย 

และนามในทะเบียนไม่บ่งชัดว่าเป็นบุรุษ ก็คงมีแต่คนสงสัยในเพศของ 

เจ้าตัว

“นั่น...ลูกของเจ้าหรือ” นายทะเบียนอดถามไม่ได้ มองชายวัย 

บทน�ำ
เรเชล รำดิคิอัส
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กลางคนที่ส่ายหน้าระรัว

“แหม! หากข้ามีลูกชายหน้าตาเช่นนี้ได้ก็ดีสิขอรับ เรเชลน่ะเป็น

ลกูก�าพร้าพ่อ แม่ของเขาอยากให้เขาเข้าเรยีนสาขาจอมทพัทีล่าเซเรยี แต่

คนทีบ้่านน่ะไม่เหน็ด้วยหรอกนะขอรับ กลวัว่าต่อไปจะกร้านเกนิ ไม่น่ารกั

น่าทะนุถนอมเช่นนี้ แต่ยัยป้านั่นก็บังคับให้เขาสาบานว่า จะล้างแค้นให้

พ่อให้ได้ ข้าละเกลียด...”

‘เรเชล’ เอื้อมมือมากระตุกชายเสื้อของคนพูด นายทะเบียนมอง

เด็กหนุ่มแล้วยิ่งเห็นเสน่ห์ที่เหลือร้าย หน้าตายามขลาดกลัวน่าเอ็นดู 

เหลือเกิน 

เด็กหนุ่มเอ่ยเสียงเบาหวิว “ท่านลุง คือ...”

“เพราะเขาน่ารักน่าอุม้ขนาดนีน่้ะแหละ ข้าถงึต้องมาส่งด้วยตวัเอง 

โถๆ หากมีใครท�าอะไรเขา คนทั้งหมู่บ้านคงใจ...เอ่อ...เอาเป็นว่าเราผ่าน

ด่านได้หรือไม่ขอรับ”

คล้ายจะรู้ตัวว่าพูดมากไป คนมาส่งจึงตัดเข้าประเด็น แต่นาย

ทะเบียนยังไม่อาจละสายตาจากเรเชล เขาเป็นชายที่งดงามจริงๆ ไม่เข้า

กบัการเรยีนต่อสูเ้ลยสกันดิเดยีว แล้วนายทะเบยีนกต้็องสะดุง้เมือ่หวัหน้า

หมู่บ้านกระทุ้งเขาเบาๆ เลยละสายตาจากเรเชลแล้วท�าหน้าที่ของตนต่อ

“ท่านขอรับ...”

“อ้อ ได้ๆ ข้าจะลงทะเบียนว่ามีคนมาขอรับการทดสอบเพิ่มเสีย

เดี๋ยวนี้”

แล้วเจ้าตัวก็หันมาเขียนใบบันทึกมนตรายิกๆ ก่อนกระดาษนั้นจะ

หายวับกลายเป็นกุญแจดอกหนึ่งแทน

“เรียบร้อยแล้วละ เมื่อไปถึงก็สมัครเข้ารับการทดสอบได้เลย 

พยายามสอบให้ผ่านภายในเจด็วนัล่ะ หรอืถ้าสอบไม่ได้จรงิๆ กส็มคัรเรยีน

จอมปราชญ์ไปก่อน ปีหน้าค่อยเอาใหม่”

นายทะเบียนยื่นกุญแจดอกนั้นให้เด็กหนุ่ม เรเชลคลี่ย้ิมน้อยๆ ท่ี

สวยราวกบัดอกไม้บาน ท�าเอาหวัหน้าหมูบ้่านทีต่ามมาด้วยถงึกบัผวาคว้า
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ตัวเรเชลมากอด พร้อมกับปล่อยโฮ

“โฮ! เรเชล เราต้องจากกันแล้วนะ ไม่มีเจ้า หมู่บ้านก็คงขาดสีสัน

ไปอีกนาน โถๆ เรเชลของข้า หากมีปัญหาอะไรก็ส่งสารมาหาข้าได้เลย

นะ พวกข้าจะมารับเจ้ากลับเอง ไม่ต้องไปสนแม่ใจยักษ์ของเจ้าหรอก”

“อ่า ขอรับ...” เรเชลพยายามดีดตัวออกห่างอีกฝ่าย พลางปัดป้อง

มือที่ลวนลามตัวเองอย่างสุภาพ คือต้องย�้าอีกครั้งว่าเขาเป็นชาย...และ

เป็นชายแท้ด้วย “ท่านไม่ต้องเป็นห่วง...”

“ไม่เป็นห่วงไม่ได้หรอก ฟืดดด!” เขาหนัไปสัง่น�า้มกู “เจ้าต้องรกัษา

ตัวดีๆ นะเรเชล”

“ขอรับ”

ครั้นอ้อมกอดนั้นผละไป เด็กหนุ่มก็โล่งใจยิ่งอย่างบอกไม่ถูก เขา

ถอนใจ ก่อนจะมองกุญแจดอกนั้นด้วยความหนักอกกว่าครั้งไหนๆ

“ในที่สุดข้าก็มาจนได้”

ดวงตาสีเขียวมรกตของเรเชลมองหัวหน้าหมู่บ้านที่ขึ้นรถไฟกลับ

หมู่บ้าน แต่ไม่วายยกผ้าเช็ดหน้ามาโบกให้เขา เขาจึงโบกมือลา ก่อนจะ

เดินเข้าไปในวงแหวนเวท คนที่ต้องการศึกษาในมหาวิทยาลัยลาเซเรีย

ต้องไปรวมกันในนั้น พริบตาเดียวทั้งเรเชลและผู้โดยสารทั้งหมดก็ถูกส่ง

เข้าอาณาจักร

นี่คืออาณาจักรแห่งการศึกษานามว่า ‘อาณาจักรลาซาเรีย’ และมี

มหาวทิยาลยัทีโ่ด่งดงัทีส่ดุนามว่า ‘ลาเซเรีย’ ซึง่เพีย้นมาจากชือ่อาณาจกัร 

ตั้งอยู่ในทวีปแอนตาเนียที่วิทยาการประสานกับเวทมนตร์ได้อย่างลงตัว 

มหาวทิยาลยัลาเซเรียนบัเป็นใบเบกิทางทีจ่ะท�าให้ผูเ้ล่าเรยีนมชีวีติ

ความเป็นอยูด่ขีึน้ เพราะผูเ้ป็นใหญ่เป็นโตในดนิแดนนีล้้วนให้ความส�าคญั

แก่การศึกษายิ่งกว่าอะไร และมหาวิทยาลัยลาเซเรียก็เป็นมหาวิทยาลัย 

ที่ดีที่สุดของทวีปแอนตาเนีย

เรเชล ราดิคิอัส สะพายกระเป๋าเป้ เดินไปหอพักที่มีข้อความ 

มนตราก�ากบัว่า ‘ทีพ่กัชัว่คราวส�าหรบัผูต้้องการทดสอบเข้ามหาวทิยาลยั’ 
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แม้ค�าอาจยาวไปหน่อย แต่ก็ตรงตัวและเข้าใจง่าย ทุกคนมองเขาที่ปลด

กระเป๋าแล้วลากมนัไปตามพืน้เข้าไปด้านในอาคารอย่างสนใจ จะไม่ให้สน

ได้อย่างไร ก็ผู้ยิ่งใหญ่ทุกคนในดินแดนนี้ล้วนเคยลากกระเป๋าเข้ามาท่ีนี่

เช่นเดียวกับเขา

“หมายเลข 809” เรเชลมองลูกกุญแจในมือตน ก่อนจะเดินหา 

ห้องพกั เขาไขประตเูข้าไป ด้านในมเีพยีงตูเ้สือ้ผ้าตูเ้ลก็ๆ โต๊ะอ่านหนงัสอื 

เตียงเดี่ยว และตุ๊กตามังกรตัวหนึ่ง...

พอเรเชลปิดประต ูเจ้าตุก๊ตาตวันัน้กพ็ดูเสยีงดงัลัน่ ท�าเอาเดก็หนุม่

สะดุ้งโหยง

“ท่านเจ้าของห้องโปรดแจ้งเจตจ�านงว่าจะสอบเข้าสาขาใดด้วย

ขอรบั ท่านเจ้าของห้องโปรดแจ้งเจตจ�านงว่าจะสอบเข้าสาขาใดด้วยขอรบั 

ท่านเจ้าของ...”

เรเชลคว้าตุก๊ตาตวันัน้ขึน้มาด ูมนัไม่ได้ท�าจากเวทมนตร์ น่าจะเป็น

ตุก๊ตาส�าหรบัลงทะเบยีนขัน้แรกก่อนเข้ารบัการศกึษา เดก็หนุม่จ้องตุก๊ตา

มังกรตัวน้อยหน้าตาบ้องแบ๊ว มันเปล่งเสียงมาอีกว่า

“กดหนึ่ง สาขาจอมปราชญ์ กดสอง สาขาจอมทัพ กดสาม สาขา

จอมเวท กดสี่ สาขาจอมยา กดห้า หากท่านไม่มั่นใจ กดหก หากท่าน

ต้องการติดต่อหาทีมงาน กดเจ็ด หากบังเอิญระบบของเราผิดพลาดและ

ท่านเป็นนักท่องเที่ยว สุดท้าย หากท่านไม่กดสักหมายเลข ทางเราจะ 

ขอเชิญท่านออกจากที่นี่ภายในสิบนาที”

ขณะเจ้าตุ๊กตากล่าววาจาโอหงั เรเชลกค็ดิว่าจะกดสาขาทีแ่ม่เลอืก

ให้ดีหรือไม่ แต่เมื่อได้ฟังค�าพูดสุดท้ายของตุ๊กตาก็ตาเหลือกลาน แล้ว 

จิ้มหมายเลขห้าไปอย่างแรง ไม่ว่าอย่างไรเขาก็ต้องการเวลาตัดสินใจอีก

สักพัก

เมื่อกดไปแล้ว ตาของเจ้าตุ๊กตามังกรน้อยก็มีแสงกะพริบ ก่อนจะ

เปล่งเสียงว่า

“ท่านมเีวลาในการกรอกข้อมลูภายในหนึง่วนั หากเลยยีส่บิสีช่ัว่โมง
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ต่อจากนี้ไปแล้ว ทางเราจะขอส่งท่านกลับบ้านเกิดในทันที แต่หากท่าน

ตัดสินใจได้แล้ว กรุณากดปุ่มแดงเพื่อให้เครื่องลงทะเบียนได้ด�าเนินการ

ใหม่ขอรับ”

เรเชลเกาหวัหลงัจากฟังจบ เขาวางตุก๊ตาตวันัน้อย่างเบามอื เพราะ

กลวัมนัจะส�าแดงฤทธิอ์ะไรอกี ก่อนจะวเิคราะห์ทกุอย่างให้ถีถ้่วน เอาเป็น

ว่าตอนนีเ้ขาอยู่ในฐานะผูต้้องการศกึษา แต่ยงัไม่แจ้งจดุประสงค์ให้ชดัเจน

ว่า ตนเองนั้นต้องการศึกษาในสาขาใดของมหาวิทยาลัยลาเซเรีย และมี

เวลาคิดเพียงแค่หนึ่งวันเต็ม ไม่เช่นนั้นจะต้องถูกเวทมนตร์ส่งกลับบ้าน

แน่นอน

มอืขาวของเรเชลสางเส้นผมสแีดงเข้มอย่างคดิไม่ตก เขาเหลอืกตา

สีเขียวเข้มมองเพดาน แล้วถอนใจอีกระลอก

เรเชล ราดิคิอัส...นั่นคือชื่อของเขา เด็กก�าพร้าพ่อ เด็กหนุ่ม 

ผู้งดงามและโด่งดังในหมู่บ้านเกษตรกรรม จ�าได้ตั้งแต่ยังเล็กว่าแม่ชอบ

พร�่าบอกให้เขารับปากจะล้างแค้นให้พ่อ ผู้ที่เรเชลรู้จักเพียงรูปถ่าย พ่อ

ของเขาเป็นสมาชิกองค์กรใหญ่องค์กรหนึ่ง แต่ถูกฆ่ายกองค์กร ท�าให ้

แม่ล�าบากเลี้ยงเขามาตามล�าพัง 

แต่จะบอกว่าแม่ล�าบากกพ็ดูได้ไม่เตม็ปากเตม็ค�า เพราะใครกต็าม

ที่เห็นเขาจะต้องรักต้องหลง เพียงร้องหิว พวกคนในหมู่บ้านก็สามัคคี

กนัเอาข้าวของตนเองให้ พอเหน็แม่ไม่ใส่ใจเขา คณุป้าขายเกาลดัข้างบ้าน

กอ็ุม้ไปเลีย้งเสยีเอง โตมาหน่อยกถ่็ายทอดเคลด็วชิาเกบ็และคัว่เกาลดัให้

เขา และเขาก็ตอบแทนคุณป้าโดยเป็นพนักงานขาย เพิ่มยอดขายให้คุณ

ป้าจนร�่ารวยกลายเป็นเศรษฐินี ยกกิจการขายเกาลัดให้เขาเป็นผู้ดูแล

แต่แม่คงเห็นว่า เขาพอใจกับชีวิตบ้านๆ มากเกินไป ผิดกับที่เคย

พร�่าสอนจนปากเปียกปากแฉะ ว่าต้องแก้แค้นให้พ่อ ดังนั้นพอเขาอาย ุ

สบิห้าปี วนัดคีนืดแีม่กย็ดึหม้อคัว่เกาลดัของเขา บงัคบัให้สาบานว่าจะเข้า

เรยีนทีม่หาวทิยาลยัลาเซเรยีเพือ่แก้แค้นให้พ่อ พอเรเชลสาบานเสรจ็ แม่

ก็ถีบหัวส่งเขาออกจากบ้าน บอกว่าติดต่อหัวหน้าหมู่บ้านไว้แล้ว ว่าให้พา
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เขามาที่นี่ โดยเรเชลยังไม่ทันได้หยิบเงินเลยสักแดง

‘แม่ของเจ้าคงอยากให้เจ้ามวีชิาตดิตวั ไม่อยากให้คัว่เกาลดัขายไป 

จนตาย’ ป้าเลเดียข้างบ้านบอกเช่นนั้น หลังจากเขาไปขอค�าปรึกษา  

‘ไม่มีแม่ที่ไหนอยากส่งลูกตัวเองไปตายหรอก เจ้าก็ลองไปเข้าเรียนที่นั่น

เถอะ จบมามีงานท�าดีๆ แม่ก็คงลืมเรื่องการแก้แค้นไปเองแหละ’

แต่ในใจส่วนลึก เรเชลคิดว่าแม่อยากให้เขาแก้แค้นให้พ่อจริงๆ 

เพราะแม่ชอบบ่นว่า หากพ่อยงัอยู ่แม่กค็งไม่ต้องล�าบากขนาดนี.้..บลาๆๆ 

เรเชลขี้เกียจจะจ�าค�าพูดเหล่านั้น เขาชินแล้วที่แม่ไม่รักเขา ตอนแรกก็

น้อยเนื้อต�่าใจอยู่หรอก แต่พอคั่วเกาลัดไปมากๆ ก็คิดได้ แค่เขารักแม่ก็

พอแล้วนี่ จะไปสนใจท�าไมว่าแม่จะรักหรือไม่

ในเมื่อเขารักแม่ เขาก็ต้องพยายามแก้แค้นให้พ่อแบบที่แม่

ปรารถนาสินะ

แต่ไหนแต่ไรมา เรเชลนั้นเป็นคนคิดและท�าอะไรให้เป็นเรื่องง่าย

เสมอ ตอนนี้เขาจึงพยักหน้ากับตัวเอง มองปุ่มแดงและปุ่มสองบนหน้า

ท้องตุ๊กตามังกร

ถ้าจะแก้แค้นให้พ่อ เขาก็ต้องเรียนสาขาจอมทัพ เพื่อที่จะเก่งกาจ

ด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ทั้งหลาย



1
กำรล้ำงแค้นแบบเรเชล

กราบสวสัดทีกุท่านทีเ่คารพ ข้าเป็นนกัประวตัศิาสตร์สดุหล่อของ

ทวีปแอนตาเนีย 

คือก่อนทุกท่านจะทราบเร่ืองราวหลายอย่างต่อจากบทท่ีแล้ว ข้า

ในฐานะของคนแห่งแอนตาเนีย และศึกษาทวีปนี้จนเกือบพรุน อยากให้

ทกุท่านท�าความเข้าใจประวตัศิาสตร์และระบบต่างๆ ของแอนตาเนยีเสยี

ก่อน เพือ่ใช้ในการอ้างองิกบัเร่ืองราวทีจ่ะเล่าต่อไป จะได้ไม่งงกนันะขอรบั 

(แต่ถ้าหากท่านไม่อยากทราบ ก็ข้ามไปอ่านเรื่องราวต่อไปได้เลย)

ขอน�าเชิญทุกท่านท�าความรู้จักทวีปแอนตาเนียของพวกข้ากัน ณ 

บัดนี้

ทวีปแอนตาเนียคือแผ่นดินลอยน�้า แบ่งเป็นสามส่วนใหญ่ ส่วนที่

ใหญ่ทีส่ดุคอื ‘ฝ่ังตะวนัตก’ ซึง่อยูท่างด้านทศิตะวนัตกของทวปี (เอาง่ายๆ 

แบบนี้เลย) ถัดจากฝั่งตะวันตก ก็คือ ‘ส่วนกลาง’ ซึ่งเป็นส่วนที่กั้นกลาง

ระหว่าง ‘ฝั่งตะวันตก’ กับ ‘ฝั่งตะวันออก’ (ก็คือด้านตรงข้ามของฝั่ง 

ตะวันตกนั่นเอง)

คราวนี้เรามาท�าความรู้จักแต่ละส่วนของแอนตาเนียกันดีกว่า



14   เรเชล Rachel เล่ม 1 ภาค มหาวิทยาลัยลาเซเรีย

ฝั่งตะวันตกนั้นมีอาณาจักรเดียวขอรับ นั่นคืออาณาจักรลาซาเรีย 

อนัได้ชือ่ว่าอาณาจกัรแห่งการเรยีนรู ้อาณาจักรนีส้นบัสนนุการศกึษาของ

ทุกคนในแอนตาเนีย ขอย�้าว่า ‘ทุกคน’ ไม่แบ่งแยกว่าเป็นใครมาจากไหน 

และมหาวิทยาลัยลาเซเรียก็เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดด้วย คนมีชื่อเสียง

ของทวีปแอนตาเนียล้วนจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ส่วนสาขา

ทั้งสี่ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้จะขอเล่าควบคู่ไปกับเรื่องของมหาจอมยาท่ี

เก่งที่สุดในแอนตาเนียเลย เชิญติดตามเรื่องของเรเชลบทต่อไปได้!

มหาวิทยาลัยลาเซเรียมีทั้งสิ้นสี่สาขา คือสาขาจอมทัพ สาขา 

จอมเวท สาขาจอมปราชญ์ และสาขาจอมยา หากใครต้องการเป็นนกัรบ

ที่เก่งกาจ ควรเลือกเรียนสาขาจอมทัพ เพราะมันคือสาขาที่สอนศาสตร์

การต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุด

แต่ก่อนเรเชลจะเลอืกเรยีนสาขาจอมทพั เขากเ็กดิความคดิว่า ควร

ไปส�ารวจทีท่างก่อนดหีรอืไม่ ว่าสาขานี.้..เขาทดสอบคนเช่นไร เพราะหาก

เลือกสาขานี้แล้ว และเกิดโชคดีสอบเข้าได้ แต่เขาไม่ชอบ ไม่เท่ากับต้อง

ตรากตร�ากล�้ากลืนฝืนทนเรียนวิชาพวกนั้นตลอดหลายปีหรือ 

มหาวทิยาลยัลาเซเรียเปิดรบัทดสอบนกัศกึษาใหม่ทกุๆ ต้นปี รวม

ทัง้สิน้เจด็วนัเตม็ ภายในเจ็ดวนันีท้กุคนทีอ่ยากจะเป็นนกัศกึษาเตม็ตวัย่อม

ทุม่สดุตัว จะเข้ารบัการทดสอบกีค่รัง้กย่็อมได้ แต่หากทดสอบไม่ผ่าน และ

ไม่ยอมเข้าสาขาจอมปราชญ์ (ซึ่งเป็นสาขาเดียวที่ไม่จ�าเป็นต้องทดสอบ 

สมัครและเรียนได้เลย) จะถูกส่งกลับบ้านเกิดในทันที และการทดสอบ

ครัง้แรกได้เริม่ตัง้แต่เมือ่สามวนัก่อน ดงันัน้หากเรเชลคดิจะแอบสบืเรือ่ง

การทดสอบก็สามารถท�าได้

เดก็หนุม่หนัมองเงาตวัเองในกระจก เขามเีส้นผมสแีดงเข้ม รบักบั

ดวงตาสีเขียวมรกต ดวงหน้างดงามยิ่งกว่าสตรี และเต็มไปด้วยเสน่ห์ท่ี

สะกดคนได้ในพริบตา หากใครได้มองเพียงครั้งหนึ่ง ก็จะไม่มีทางลืมลง 

แม้จะเจอคนทีร่ปูงามกว่าเขากต็าม เรเชลจึงเป็นผูช้ายทีด่แูลตวัเองระดบั
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หนึง่ เพราะรูว่้ารปูโฉมของเขามกัจะพาไปสูโ่อกาสทีด่ ีได้รบัความรกัใคร่

อย่างง่ายดาย และเรเชลคิดว่ามันจะมีส่วนช่วยอย่างมากในอาณาจักร 

ลาซาเรีย

ในที่สุดเด็กหนุ่มก็เดินอยู่ในอาณาจักร ที่ปกติคนคงพลุกพล่านอยู่

แล้ว แต่ยามนีย้ิง่คกึคกั เพราะมคีนทดสอบเข้าเรยีนจ�านวนมาก โดยใครๆ 

ก็สอบได้ แม้จะยากจน แต่ต้องมีความสามารถ ทั้งหมดนั้นเป็นไปตาม 

จุดประสงค์ของมหาวิทยาลัยคือ ‘ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ทุกคน  

ทุกเพศ ทุกวัย โดยไม่แบ่งแยก’ 

เพื่อให้คนเดินทางมาศึกษาในมหาวิทยาลัย ทางมหาวิทยาลัยจึง

อ�านวยความสะดวกทกุอย่าง นบัตัง้แต่การเดนิทางที่ไม่เสยีค่าใช้จ่ายใดๆ 

และหากเผลอจ่ายเงินไปในการเดินทาง ทุกคนก็น�าใบเสร็จมารับเงิน 

ค่าเดินทางที่แผนกการเงินของทางมหาวิทยาลัยได้ และเมื่อสอบผ่านจน

ได้ชื่อเป็น ‘นักศึกษา’ แล้ว จะไม่เสียทั้งค่าเล่าเรียนและต�ารา นอกจากนี้

ทางมหาวิทยาลัยยังมอบเงินให้นักศึกษาตามระดับขั้นอีกด้วย พูดได้ว่า 

‘แม้มาตัวเปล่าก็เรียนในมหาวิทยาลัยลาเซเรียได้’ 

“ท่านพี่ขอรับ...” เรเชลเรียกหญิงที่วัยค่อนชราคนหนึ่ง ก่อนจะยิ้ม

หวาน บังเอญิคณุป้าข้างบ้านสอนเขาเสมอ ว่าเวลาจะถามอะไรจากผูห้ญงิ 

ต่อให้อีกฝ่ายแก่คราวทวดก็ต้องเรียกเขาว่า ‘พี่’ เพื่อยังความสวัสดีมีชัย

มาสู่คนถาม “ท่านพอจะทราบเกี่ยวกับการทดสอบเป็นจอมทัพหรือไม่

ขอรับ”

หญิงผมเริ่มสีดอกเลาคนนั้นผงะเล็กน้อย ยกมือทาบอก ก่อนจะ

พุ่งมาคล้องแขนเขา

“อุ๊ยตายแล้วพ่อรูปงาม! น้องถามถูกคนแล้วจ้า พี่อ่านะรู้ทุกอย่าง

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยลาเซเรีย การสอบเข้าสาขาจอมทัพนั่นก็ง่ายๆ ไหน

มาให้คล�ากล้ามก่อนซิ...” เรเชลตะปบมือของหญิงคนนั้นทันควัน ยังดีที่

เขามีทักษะเรื่องนี้พอสมควร 

“อุเหม่! หวงเนื้อหวงตัวเสียด้วย แต่ไม่เป็นไร เห็นแก่หน้าตา พี่จะ
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บอกให้ หากคิดจะเข้าสาขาจอมทัพในปีนี้ก็ง่ายๆ น้องแค่ต้องฆ่าสัตว์อสูร

ให้ครบหนึ่งร้อยตัวภายในเวลาที่ก�าหนดเพียงเท่านั้น”

“หา...” เรเชลอ้าปากค้างเลก็น้อย ดวงตาสเีขยีวมรกตของเดก็หนุม่

สลดวูบ “ฆ่าสัตว์เหรอ”

“ใช่ ต้องวาดลวดลายให้เข้าตากรรมการด้วยนะ ไม่เช่นนัน้ เจ้ากจ็ะ

เป็นเหมอืนชายผูน้ัน้...” เธอพยกัพเยดิหน้าไปทางชายร่างใหญ่หนามกีล้าม

เป็นมัด หน้าตาอีกฝ่ายดุดันน่ากลัว แต่ก�าลังถอนใจ “ฆ่าได้ แต่ไม่ผ่าน 

เขาบอกว่าไม่มศีลิปะในการฆ่า แต่ถ้าไม่อยากมาเสยีเทีย่วเปล่า กค็งต้อง

ไปเข้าสาขาจอมปราชญ์แทนก่อน”

เรเชลแทบอยากจะยกมือกุมขมับตั้งแต่ก่อนมองชายผู้นั้น เขา

กล่าวขอบคุณ แล้วเดินเลื่อนลอยไปหาที่นั่งพัก เรเชลผ่านย่านผู้คน

พลุกพล่าน บางคนอ่านหนังสืออย่างเอาเป็นเอาตาย บางคนแกว่งดาบ

อย่างเอาเป็นเอาตาย บางคนท่องเวทอย่างเอาเป็นเอาตาย แต่เด็กหนุ่ม

ไม่รู้ตัวเลย จนกระทั่งมาหยุดอยู่ละแวกไร้ผู้คน เรเชลจึงทรุดตัวลงนั่งบน

เนนิหญ้าของสวนอะไรสกัอย่าง ซึง่น่าจะเป็นสวนสาธารณะของอาณาจกัร

“ข้าคงไม่อาจเป็นนักดาบได้หรอก ข้าท�าไม่ได้...” เรเชลผู้เป็น

มังสวิรัติมาหลายปีนั่งกอดเข่าและห่อไหล่ในสภาพท่ีน่าสงสารเหลือเกิน 

“ข้าฆ่าสัตว์ที่ไม่เคยมีความแค้นต่อกันไม่ได้หรอก”

อนัจะกล่าวถงึชวีติของเรเชล เดก็หนุม่มชีวีติเรยีบง่ายผดิกบัหน้าตา

ของตน อาชีพดั้งเดิมของเขาคือคั่วเกาลัดขาย มีวิสัยไม่ชอบท�าบาป

ท�ากรรม เลยเป็นมังสวิรัติมาตั้งแต่จ�าความได้ ดังนั้นแล้วเร่ืองแก้แค้น

แทนพ่อ เวลาแม่พดู เขากแ็ค่รับปากส่งๆ เพราะรูต้วัดว่ีาไม่อาจท�าได้ อย่า

ว่าแต่ฆ่าใครเลย บาปกรรมสูงสุดที่เขาเคยท�าหลังอายุสิบสามปี ก็แค่

วางยาถ่ายในเกาลัดให้ไอ้พวกเด็กวัยรุ่นชอบชักดาบกิน แต่สุดท้ายเขาก็

ไปเยี่ยมเจ้าพวกนั้นอยู่ดี เรเชลจึงนึกภาพไม่ออกว่า ตนเองนั้นจะกลาย

เป็นนักรบตามที่แม่ต้องการได้อย่างไร

เด็กหนุ่มนั่งอับจนหนทาง จนหญิงชราแต่งกายสุภาพเดินตรงมา
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หาเขา แล้วเอ่ยด้วยน�้าเสียงเรียบประดุจน�้านิ่งว่า

“เจ้าก�าลังมีปัญหาคับข้องใจใช่หรือไม่”

ในตอนนั้นเรเชลจึงได้สติ ช้อนตามองหญิงชราอย่างสงสัย ดูจาก

การแต่งกายแล้ว หญิงคนนี้น่าจะเป็นผู้สูงศักด์ิ ดวงตาคมกริบของเธอ

มองเขาด้วยความเฉียบขาดยิ่งนัก

“เจ้ารู้หรือไม่ว่าการล้างแค้นมีหลายวิธี ไม่จ�าเป็นต้องฆ่าฟันเพียง

อย่างเดียว”

“...” เรเชลอ้าปากค้าง หญิงชราคนนั้นบอกแก่เขาต่อ

“หากเจ้าช่วยชวีติคนถงึหนึง่พนัคน กเ็ท่ากบัว่าเจ้าได้ล้างแค้นแล้ว”

ว่าจบ หญงิชราคนนัน้กเ็ดนิจากเขาไปเลย เรเชลยงันัง่โง่ๆ อยูต่รง

นั้น ก่อนระลึกได้ว่านี่อาจจะเป็นปรัชญาการแก้แค้นฉบับชาวลาเซเรีย  

(ผูท้ีจ่บจากมหาวทิยาลยัลาเซเรียส่วนมากต่อต้านการฆ่าฟัน) ฉบัพลนัเขา

รู้สึกเหมือนท้องฟ้าเปิดและมีแสงสว่างจ้าส่องมาทางเขา 

เรเชลเฝ้าแต่คดิถงึค�าพดูว่า ‘การช่วยชวีติคนครบหนึง่พนัคน เท่ากบั

ได้แก้แค้น’ แม่ของเขาบอกว่าให้ไปเรียนเพื่อแก้แค้น แต่ไม่ได้บอกว่าให้

ไปฆ่าใครนี่ 

โอ้! นี่หรือสวรรค์ก�าลังชี้แนวทางแก่เขาอยู่กัน

“โอ้! ข้าเข้าใจแล้วขอรับ ขอบคุณท่านมาก!”

เด็กหนุ่มร้องเสียงดัง หน้าตาแช่มชื่นขึ้นทันควัน ก่อนจะวิ่งจากที่

ตรงน้ันกลับไปยังที่พักชั่วคราวของตนอย่างว่องไว ไม่ทันสนใจว่ามีหญิง

วยักลางคนคนหนึง่ แต่งกายเป็นผูร้ากมากด ีวิง่ตรงมายงัหญงิชราคนนัน้

พร้อมร้องว่า

“ท่านยายเจ้าคะ! ท่านจะหนีออกมาแบบนี้ไม่ได้นะเจ้าคะ รีบกลับ

คฤหาสน์กับข้าเร็ว”

“เจ้าก�าลังมีปัญหาคับข้องใจใช่หรือไม่”

“ท่านยายเจ้าคะ! ข้าเป็นหลานของท่านนะเจ้าคะ และปัญหาเดยีว

ในชีวิตข้าก็คือท่านเนี่ยแหละเจ้าค่ะ รีบกลับไปรับยาตามเวลาเถอะ”
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หญงิวยักลางคนเอ่ยเช่นนัน้ แล้วรบีร้อนจูงหญงิชราออกจากทีต่รง

นั้นไป กวาดตามองซ้ายมองขวาแล้วถอนใจ หวังว่ายายที่สติไม่ดีของเธอ

จะไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครนะ เพราะยายชอบพร�่าเพ้อคนเดียวอยู่

เรื่อย แต่คงไม่มีใครโง่พอจะเชื่อหรอก...กระมัง

เรเชลคว้าเอาตุ ๊กตามังกรมาถือทันทีที่ถึงห้อง ดวงหน้าของ 

เด็กหนุ่มยินดีอย่างยิ่งยวด นึกไม่ถึงจริงๆ ว่าจู่ๆ จะมีคนมอบทางออกให้

แก่เขา เด็กหนุ่มพึมพ�ากับตนเองว่า

“หากข้าจะรักษาคนให้ครบหนึง่พนัคน ข้ากต้็องเป็นจอมยา” เรเชล

กดปุ่มแดง จากนั้นเลื่อนไปกดเลือกเข้ารับการทดสอบเป็นจอมยา 

วิธีการแก้แค้นนี่ช่างดีนัก หากเขาท�าได้ รับรองว่าท่านแม่จะต้อง

ยินดีปรีดาเป็นแน่แท้!

“ยินดีต้อนรับว่าที่จอมยาคนต่อไปขอรับ”

เจ้าตุ๊กตานี่ก็น่าเอ็นดูเหลือเกิน (?) มันแผดเสียงแหลม ก่อนจะ

ระเบิดบนมือเรเชล กลุ่มควันสีชมพูจากตัวมันฟุ้งตลบ ท�าให้เด็กหนุ่ม 

ไอโขลกๆ ก่อนจะเปิดตาขึ้น เห็นว่าห้องพักธรรมดาของตนเปลี่ยนไปใน

พริบตา

ที่แท้เจ้าตุ๊กตาตัวนั้นเป็นสื่อน�ามนตราชนิดหนึ่ง เมื่อกรอกข้อมูล

ว่าเขาต้องการสอบเข้าสาขาไหน ห้องพกัจะกลายเป็นสถานทีท่ีเ่หมาะสม

กับการเข้าสอบสาขานั้น ตอนนี้ตู้หนังสือที่เคยว่างเปล่ามีหนังสือเกี่ยวกับ

สมุนไพร การรักษาขั้นต้น และอีกมากมายที่เด็กหนุ่มควรจะรู้ก่อนสอบ

เข้าอยูเ่ตม็ มหิน�าซ�า้ยงัจดัเตรยีมเครือ่งเขยีนให้อกีต่างหาก สมแล้วทีเ่ป็น

มหาวิทยาลัยแห่งแผ่นดิน ช่างให้ความส�าคัญแก่การศึกษาเหนือสิ่งอื่นใด

เรเชลมองโต๊ะอ่านหนงัสอืชัว่คราว มคีูม่อืเล่มหนึง่วางอยู ่มคี�าเขยีน

แปะบนปกว่า ‘กฎและกติกาการสอบเข้าสาขาจอมยาแห่งมหาวิทยาลัย 

ลาเซเรีย’ เรเชลหยิบมันขึ้นมาเปิดอ่าน ก่อนสีหน้าจะเปลี่ยนเป็นอับจน

หนทางอีกระลอก
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การสอบเข้าสาขาจอมยา

1. หาสมุนไพรมีค่ามาหนึ่งก�ามือ

2. หาผู้ช่วยในการศึกษาและท�าภารกิจมาหนึ่งคน

3. หาสัตว์คู่ใจหนึ่งตัว

‘สมุนไพร ผู้ช่วย และสัตว์คู่ใจ’

เรเชลเอาหัวโขกโต๊ะเขียนหนังสือดังโป๊ก! เขาไม่ได้เตรียมตัวมา 

สอบเข้าสาขาจอมยา ดงันัน้เร่ืองพวกนีล้้วนอยูเ่หนอืความคาดหมาย เรเชล

ไม่อาจหาสามอย่างนี้มาได้ เขาทบทวนตนเองแล้วพูดว่า

“สมุนไพรทีข้่ารู้จักกม็แีต่หวัหอม กระเทยีม ต้นหอม และของพืน้บ้าน

ทั้งนั้น ข้าจะหาสมุนไพรมีค่ามาให้เขาจากไหนกัน สัตว์คู่ใจอีก และ 

ที่ส�าคัญ...”

ดวงตาสีเขียวมรกตของเรเชลเหลือบมองข้อที่สอง ‘ผู้ช่วยในการ

ศึกษากระนั้นหรือ’ เขายกมือเกาหัว

“...ข้าจะหาใครมาเป็นผู้ช่วยข้ากันเล่า”

การแก้แค้นฉบบัเรเชลยงัคงต้องเจออปุสรรคอกีนานปัการ แต่นัน่

ก็คือจุดเริ่มต้นของมหาจอมยาที่เก่งกาจที่สุดของทวีปแอนตาเนีย



2
ตัวน�ำโชค

จ๊อกกก!

เสียงท้องของเรเชลร้องดังขึ้นในห้องกว้าง ขณะที่ดวงตาคู่งาม 

สีเขียวมรกตของเขายังจดจ่อกับตัวหนังสือ ซึ่งมันไม่มีทางเข้าหัวเขาเลย 

ในเมื่อเด็กหนุ่มอยู่ในสภาวะโหยหาอาหารอย่างรุนแรง

เรเชลไม่ได้เอาเงินมาจากบ้าน และมหาวิทยาลัยก็ไม่มีค่าอาหาร

ให้คนที่ยังไม่ได้เข้าศึกษาด้วย ถึงจะยอมมอบค่าเดินทางให้ก็ตาม เรเชล

คิดแล้วก็เข้าใจทางนั้นอยู่หรอกนะ ให้ที่อยู่และอุปกรณ์มาครบครัน หาก

ยังหาข้าวกินเองไม่ได้ ก็อย่าหวังว่าจะเรียนรอดเลย

ตอนแรกนั้นเด็กหนุ่มมีความคิดว่า อยู่แต่ในห้อง ไม่ออกไปมอง

อาหารที่ขายข้างทางก็คงหิวไม่มาก แต่ตอนนี้เรเชลเริ่มคิดว่า ออกไปใช้

หน้าตาหาอาหารกค็งดีไม่น้อย เขาเดนิกมุท้องทีร้่องประท้วงไม่หยดุ ก้าว

เดนิออกไปตามทางเรือ่ยๆ ก่อนจะถอนใจยาว เพราะสดุท้ายแล้ว หนงัหน้า

ก็ไม่หนาพอจะขอกินเปล่าอยู่ดี

“เจ้าก�าลังมีปัญหาชีวิตใช่หรือไม่”

มาอีกแล้ว เสียงถามเดิม ฟังคุ้นเคยอย่างน่าประหลาด เรเชลหัน



minikikaboo   21

มากเ็หน็หญงิแก่คนเดมิ เพิม่เตมิคอืสตัว์ตวัน้อยทีพ่ยายามดิน้หลดุจากมอื

เหี่ยวๆ ของหญิงชรา เจ้าตัวนั้นมีหางเป็นพวง หน้าตาบ้องแบ๊วน่าเอ็นดู 

จมูกสีชมพูฟุดฟิดดูน่ารัก

เรเชลจ�าได้ว่ามันชื่อ ‘ชูการิ’ สัตว์ที่เคยเป็นกระแส ‘ชูการิฟีเวอร์’ 

เมื่อสิบกว่าปีก่อน นักเพาะพันธุ์สัตว์พบมัน แล้วน�ามาตัดแต่งพันธุกรรม

อย่างไรก็ไม่อาจทราบได้ นอกจากจะท�าให้มันน่ารักน่าเอ็นดูขึ้นแล้ว ยัง

แพร่พนัธุเ์รว็มาก และเพราะหน้าตามนัน่ารักเช่นนีแ้หละ เหล่าคนรกัสตัว์

ทั่วบ้านทั่วอาณาจักรถึงได้แห่กันเลี้ยง เพาะพันธุ์ออกมาขายมากมาย 

จากนั้นกรรมเวรก็บังเกิด เมื่อเจ้าตัวพวกนี้กินแทบทุกอย่าง แถม

ออกลกูออกหลานเรว็มาก ไม่ทนัไรเหล่าชาวบ้านกเ็ลีย้งต่อไม่ไหว พอเลีย้ง

ไม่ไหว พวกเขาก็น�าไปปล่อยป่า พอเข้าป่าพวกมันก็ไปยึดครองป่า และ

ด้วยชูการิกินแทบทุกอย่าง พวกมันเลยท�าเอาระบบนิเวศในป่าเสียหาย 

นกทีอ่อกไข่ตามพืน้กเ็ข้าข่ายสญูพนัธุ ์สดุท้ายพวกนกัเพาะพนัธุก์ต้็องเร่ง

ออกล่ามันเป็นการใหญ่ พวกเขาจัดระเบียบเช่นไร เรเชลก็ไม่อาจทราบ

ได้ แต่ในปัจจุบันประชากรชูการิก็มีมากที่สุดในดินแดนแห่งนี้ ต้ังแต่ใน

ป่า ในท่อ ในบ้านเรอืน เรียกได้ว่ามพีวกมนัอยูท่กุที ่แถมขึน้แท่นเป็นศตัรู

อันดับหนึ่งของวงการเกษตรกรรมแทนที่หนูแล้วเรียบร้อย

“นี่ให้เจ้า...” แล้วเจ้าชกูารน่ิารกัน่าชงัตวันัน้กถ็กูยดัใส่มอืของเรเชล 

“มันจะน�าโชคดีมาสู่ตัวเจ้า”

“โอ้! ขอบคุณขอรับ”

เรเชลรับมา มองหญิงชราที่เดินจากไปอย่างงุนงง ก่อนจะมอง 

ชกูารตัิวน้อยในมอื มนัยงัพยายามดิน้หนอียูน่ัน่แหละ ขนฟฟู่องสเีทาเกอืบ

ขาวของมันตัดกับจมูกสีชมพูระเรื่อ ตาด�าขลับราวกับลูกปัด ท่าทาง 

น่าเอ็นดูยิ่งนัก แต่ก็มีให้เห็นกันกลาดเกลื่อน 

เรเชลคิดไม่ออกเลยว่า...เจ้าตัวนี้จะน�าโชคมาให้เขาได้อย่างไร

“นี่เจ้า...”

เสียงหวานติดห้วนดังจากด้านหลัง ท�าให้เรเชลหันไปมอง เพียง
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พบสบดวงตาสเีขยีวมรกตงดงามของเดก็หนุม่ผมแดง หญงิวยักลางคนใน

ชุดชนชั้นสูงที่หอบข้าวของพะรุงพะรังก็แทบจะทิ้งของในมือทั้งหมด เธอ

ยกมือทาบอกแล้วเปลี่ยนเป็นเสียงหวาน

“นีพ่่อหนุม่ เหน็หญิงชราใส่ชดุสนี�า้เงนิเข้มผ่านมาแถวนีห้รอืไม่จ๊ะ”

“อ้อ...” เรเชลชี้ไปยังทางที่หญิงชราผู้ให้ชูการิเดินจากไป ก่อนจะ

ยิ้มเป็นมิตร “ทางนั้นขอรับ”

“ขอบใจจ้ะพ่อรูปงาม เอ้านี่ เป็นของตอบแทนจากข้านะ...” หญิง

คนนัน้ผลกัถงุบางอย่างให้เรเชล ก่อนจะชายตาหวานแล้วรบีวิง่ไปทางนัน้ 

“อิๆ หล่อจัง ท่านยาย! รอข้าด้วยเจ้าค่ะ!”

เรเชลกะพริบตาปริบๆ มองตามแผ่นหลังของสตรีท้วมอวบผู้นั้น 

ก่อนจะก้มลงแหวกถุงดู แล้วยกยิ้มในทันควัน เมื่อเห็นขนมแป้งสาลีอบ

น�้าผึ้ง ซึ่งมากพอจะกินจนจุกตาย เป็นของแพงเสียด้วย เขามองชูการิใน

มือ มันมองเขาตาแป๋ว เด็กหนุ่มขยี้หัวมันอย่างอดไม่อยู่แล้วว่า

“ท่านเป็นตัวน�าโชค”

อีกด้านหนึ่ง

“ท่านยายเจ้าคะ! เดินหนีข้ามาแบบนี้ก็แย่น่ะสิเจ้าคะ!” หญิงวัย

กลางคนร้อง

“เจ้าก�าลงัมปัีญหาชวีติใช่หรอืไม่” หญิงชราว่า ก่อนจะยืน่ชกูารติวั

ใหม่ที่เพิ่งจับได้ให้อีกฝ่าย “นี่ให้เจ้า มันจะน�าโชคดีมาสู่ตัวเจ้า”

“ท่านยายอย่าทารุณสัตว์สิเจ้าคะ! แล้วเที่ยวแจกชูการิให้คนนั้นที

คนนี้ทีก็ไม่ดีนะเจ้าคะ!!!”

ถึงจะพูดไปเช่นนั้น แต่หญิงวัยกลางคนก็ยังคิดว่า คงไม่มีใครโง่

พอจะรับไปเลี้ยงจริงจังหรอก...กระมัง

“ข้าว่าข้าได้สตัว์คูก่ายแล้วนะ...” เรเชลว่า พร้อมมองชกูารติวัน้อย 

มันแทะเสี้ยวขนมอยู่ในกล่องที่เขาหาได้จากข้างถังขยะ “ท่ีเหลือก็แค่
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สมุนไพรกับผู้ช่วย พวกผู้ช่วยก็คงหายาก เราไปหาสมุนไพรกันก่อนดีกว่า

ไหม อืม...”

มอืขาวเรียวของเรเชลเอือ้มไปจบัร่างปกุปยุนัน้มานอนหงาย ก่อน

จะแหวกขนดูเพศ เจ้าสัตว์ตัวน้อยร้องประท้วงจี๊ดๆ!

“ท่านเป็นตวัเมยี งัน้ข้าขอตัง้ชือ่ให้ท่านว่าไอรนิแล้วกนั เช่นนัน้แล้ว

ท่านไอริน เดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปหาสมุนไพรกันเนอะ จากข้อความในหนังสือ 

เขาบอกว่าสมุนไพรบางชนดิจะต้องไปหาตัง้แต่เช้ามดื พรุง่นีเ้ราตืน่แต่เช้า

กันเถอะ”

เรเชลเลื่อนข้อนิ้วไปตามขนด้านหลังอันอ่อนนุ่มของเจ้าชูการิ มัน

ท�าท่าเคลบิเคลิม้ ขดตวันอนอย่างสบายใจในกางเกงในตวัเก่าๆ ทีเ่ดก็หนุม่

เอามาปูให้มันนอน 

‘เขาบอกว่า หากให้สัตว์เลี้ยงนอนในท่ีท่ีมีกลิ่นของเรา มันจะ 

เชื่องไว’

เรเชลนึกถึงเร่ืองราวของตนเองอย่างเหม่อลอย จะว่าไปตัวเขานี่

กโ็ชคดหีลายประการ ทัง้มคีนแนะน�าวธิกีารแก้แค้นทีเ่หมาะกบัตวัเขา (?) 

ทั้งมีคนมอบสัตว์คู่ใจและอาหารให้อีก (?) สงสัยว่าเทพแห่งโชคชะตาคง

ต้องการช่วยให้เขาส�าเร็จมรรคผลในทางนี้

ดังนั้นเขาจะลองมุ่งไปให้สุดทางก็แล้วกัน

ถึงแม้เรเชลจะไม่รู้ว่า ทางข้างหน้าจะต้องเจอกับอะไรบ้างก็ตาม

เช้ามืดวันต่อมา เรเชลตื่นมาจับไอรินอาบน�้า ท�าให้เขม่าด�าและ

คราบเปื้อนบนตัวมันหายไป เจ้าชูการิก็ทั้งกัดทั้งข่วน ตามประสาพวก 

ไม่ชอบน�้า แต่ไม่ช้ามันก็จ�ายอมสยบ เพราะมีเรี่ยวแรงน้อยนิดกว่า 

ฝ่ายเรเชล ก็เห็นว่าเจ้าตัวนี้ยังเล็กมาก แต่เขาจะหาพ่อแม่ให้มันก็

คงไม่ทันเสียแล้ว ชะรอยว่าเรเชลจะต้องรับผิดชอบชีวิตเจ้าสัตว์ตัวนี้เอง 

เขาเช็ดตัวมันแล้วว่าเสียงนุ่ม “ไม่ต้องกลัวนะ ข้าจะเลี้ยงท่านให้ดี

ที่สุด”
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เจ้าตัวน้อยช�าเลืองค้อน ประสาว่าจะเลี้ยงให้ดีอะไร ถึงน�ามันมา

อาบน�า้จนหนาวไปทัง้ตวัแบบนี ้เรเชลเอามนัใส่กล่อง ก่อนจะเดนิออกจาก

ที่พักตั้งแต่ตะวันยังไม่ขึ้น เขามองชายวัยกลางคนที่นั่งหลับอยู่ ชายคนนี้

เป็นคนเฝ้าหอ จัดการกับพวกว่าที่นักศึกษามีปัญหา และคอยท�าความ

สะอาดลานกว้าง อยู่มาได้แค่วันแรก เรเชลเห็นเขาเหวี่ยงผู้เข้าสอบสาขา

จอมทัพออกไปสามคน จอมเวทอกีสีค่น ตบหวัผูเ้ข้าสมคัรสาขาจอมปราชญ์

อกีหนึง่คน เรเชลจงึไม่อยากเสีย่งเป็นผูเ้ข้าสอบสาขาจอมยาคนแรกทีโ่ดน

เล่นงาน

“ท่านลงุขอรบั” มอืหนึง่ของเรเชลถอืกล่องเข้าเอว อกีมอืเขย่าแขน

ลุง ท�าให้อีกคนสะดุ้งน้อยๆ ค่อยๆ ลืมตาเลอะขี้ตามองเขา ตาปรือ “ท่าน

พอทราบหรือไม่ ว่าพวกผู้สอบจอมยามักจะไปหาสมุนไพรกันที่ไหน”

“เอ่อ...” ลุงคนนั้นเคี้ยวน�้าลายแจ๊บๆ ยกมือขยี้ตา แล้วเช็ดขี้ตากับ

เสื้อตัวเอง “เจ้าต้องนั่งรถไฟสายแดงไปจนสุด เดินทางสู่ ‘ป่ากระชาก

วิญญาณ’ ในนั้นแหละ...”

“โอ้ ขอบคุณขอรับ” เรเชลเดินจากไปทันที ไม่ทันได้ฟังประโยค

ต่อไป

“จะมีสัตว์อสูรมากมายอยู่ชายป่า เอาไว้ฝึกมือตอนสอบเข้าสาขา

จอมทัพ ส่วนป่าข้างๆ กันเขาเรียกว่า ‘ป่าพันไพร’ มีสมุนไพรนับพันชนิด 

หาดีๆ ก็จะ...อ้าว! หายไปไหนแล้วล่ะ”

ดวงตาปรอืของชายคนนัน้มองความว่างเปล่าตรงหน้า ก่อนจะพดู

งึมง�ากับตัวเอง

“สงสัยข้าจะฝันไปกระมัง นอนต่อดีกว่า คร่อกกก!”



3
ป่ำกระชำกวิญญำณ

เรเชลอ่านหนังสืออยู่บนรถไฟสายสีแดง มันเป็นรถไฟออกตาม

เวลาที่ขับเคลื่อนด้วยพลังเวท ดังนั้นแล้วจึงไม่มีคนขับ 

รอบข้างเรเชลมีผู้เตรียมเข้าสอบอยู่เต็มไปหมด บ้างถือดาบ บ้าง

ถอืต�ารายาแบบเขา แต่เพราะเรเชลเป็นพวกที่ไม่ค่อยสนใจอะไรนอกจาก

ตัวเองเป็นทุนเดิม มิหน�าซ�้ายังมีสมาธิดีและแน่วแน่ เขาจึงไม่ได้ยินสิ่งที่

คนรอบข้างเอ่ย

“ข้าจะฟาดฟันสัตว์อสูรให้หมดป่ากระชากวิญญาณเลย!”

“เขาว่ากันว่าสมุนไพรมีค่ามักจะอยู่ที่กลางหุบเขาพันไพร เราไป

เลือกหาที่นั่นกันเถอะ!”

แน่นอนว่า บทสนทนาประเภทนี้ย่อมไม่เข้าหูเรเชลแต่ประการใด

“ขอโทษนะ...” เสียงหวานใสดังขึ้น เรเชลยังไม่รู้ตัว “ข้าขอนั่ง 

ด้วยคนได้หรือไม่”

ความเงยีบปกคลมุพืน้ที ่และเรเชลยงัคงไม่รูต้วั เขาก�าลงัพยายาม

จ�าภาพสมนุไพรหายากชนดิหนึง่ เมือ่มอืขาวของเดก็สาวดงึหนงัสอืไปจาก

มือเขา เด็กหนุ่มจึงคล้ายจะรู้สึกตัว
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“หือ?” เขาท�าหน้าฉงนใส่เด็กสาวหน้าตาแสนสวยคนนั้น ดวงตา 

สม่ีวงอมชมพขูองเธอมองเขา ก่อนจะมองกล่องใส่ตวัชกูารขิองเขาแล้วว่า

“หากข้าขอนั่งด้วยคน เจ้าจะรังเกียจหรือไม่”

“อ้อ...” เรเชลเริ่มรู้สึกตัว รับหนังสือคืนจากเธอแล้วหยิบกล่องใส่

ชกูารมิาวางไว้บนตกั เขาได้ยนิเสยีงเจ้าตวัเลก็ทีอ่ยูด้่านในก�าลงัเพยีรแหก

กล่องอย่างชัดเจน “เชิญขอรับ”

แล้วเขากก้็มหน้าก้มตาจดจ่อกบัหนงัสอืในมอืต่อไป ไม่ได้มองเลย

ว่าเพิ่งได้พูดคยุกับเด็กสาวที่สวยทีสุ่ดในโบกี ้ท่ามกลางสายตาของทกุคน

ที่มองเด็กหนุ่มรูปงามเกินพรรณนากับเด็กสาวโฉมสะคราญนั่งด้วยกัน

เมือ่ถงึทีห่มาย เรเชลกห็ยดักายลกุ อุม้กล่องชกูารแิล้วเดนิออกไป 

เขากวาดตามองหาป้ายบอกทางไปหุบเขากระชากวิญญาณ มองคนถือ

ดาบทัง้หลายเดนิไปทางเดยีวกบัเขา แล้วเข้าใจไปเองว่าคนพวกนีบ้างส่วน

คงไปหายามารักษาตัวเองระหว่างฝึกซ้อมกระมัง เพราะดูท่าป่ากระชาก

วิญญาณจะมีสมุนไพรเยอะ

ระหว่างเรเชลเดินผ่านหมู่บ้านเล็กๆ อันเป็นทางผ่านไปยังหุบเขา

กระชากวญิญาณนัน้ เจ้าตวัชกูาริทีอ่ยู่ในกล่องกค็ล้ายจะรูถ้งึทางหนทีีไล่ 

จงึตะกยุกล่องกระดาษจนขาด แล้วมดุออกทางช่องเลก็ๆ นัน้อย่างรวดเรว็ 

เรเชลหันมองก่อนจะร้องลั่น

“เดี๋ยวสิ! ท่านไอริน! ท่านจะไปไหนน่ะขอรับ!?” 

เรเชลเร่งวิ่งตามตัวน�าโชคของตนเอง ชูการิไม่ใช่สัตว์ที่วิ่งไวที่สุด 

แต่มันก็ไวกว่าเขา แม้จะตัวเล็กกระจิริด 

พอรู้สึกได้ถึงทุ่งหญ้าและอิสรเสรี ไอรินก็วิ่งหนีอย่างเอาเป็น

เอาตาย มันไปมุดกองท่อนฟืนที่ชาวบ้านน�ามาสุม และบนท่อนฟืนเหล่า

นั้นก็มีเด็กสาวคนหนึ่งถูกมัดเอาไว้กับเสา

แต่แน่นอนว่า เรเชลที่ไม่เคยสนใจอะไรนอกจากเรื่องของตัวเอง 

ก็มองแต่สัตว์น�าโชคของตนวิ่งเข้าไปในนั้นและเหล่าชาวบ้านที่ก�าลังจะ 

จุดไฟเผากองฟืนนั้น...
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“เดี๋ยว! ช้าก่อน!!!” เรเชลร้องลั่น หูตาเหลือกเมื่อคิดว่าไอรินจะ

ถูกย่างสด

เด็กสาวที่ก�าลังจะถูกเผาทั้งเป็นช้อนตามอง เห็นเด็กหนุ่มผมแดง 

นัยน์ตาสีเขียวมรกตที่รูปงามจนไม่อาจทราบว่าเป็นชายหรือหญิงร้อง

โวยวาย แววตาของเธอพลันเปลี่ยนไปเล็กน้อย

เรเชลเร่งเอาตวับงัคบเพลงิของชาวบ้านทีก่�าลงัจะยืน่ไปหากองฟืน

“ถงึจะเลก็ แต่กม็ชีวีตินะขอรับ! ข้ารูว่้าท่านเกลยีดนาง! แต่ได้โปรด 

ละเว้นนางด้วย!”

ชูการิเป็นศัตรูคู่อาฆาตของชาวไร่ชาวสวน พวกมันจึงถูกฆ่าเป็น

จ�านวนมาก แต่นี่คือชูการิของเขา เรเชลยอมให้มันถูกฆ่าไม่ได้เด็ดขาด!

ทั้งนี้ทั้งนั้น ค�าพูดของเรเชลท�าให้เหล่าชาวบ้านรวมทั้งเด็กสาวที่

จะถกูเผาเปลีย่นสหีน้า ชายวยักลางคนทีเ่ป็นหวัโจกของหมูบ้่านเร่งตวาด

ใส่ด้วยความเคียดแค้น

“หลีกไป! เจ้าไม่รู้ว่านางท�าอะไรไว้กับหมู่บ้านของเราบ้าง!!!”

‘ท่านไอรนิไปท�าอะไรไว้หว่า’ เรเชลอดคดิไม่ได้ สงสยัว่าชกูารขิอง

เขาและครอบครัวของมันอาจจะเคยยกพวกมากัดกินผลผลิตของคน 

พวกนี้ ก่อนจะใจแตกหนีเข้าเขตเมืองก็เป็นได้

“ถึงนางจะเคยท�าเรื่องร้ายแรง! แต่ต่อไปนี้ข้าจะรับผิดชอบชีวิต

นางเองขอรับ! จะไม่ยอมให้นางไปท�าร้ายพวกท่านอีกแน่นอน! ได้โปรด

ไว้ชีวิตนางด้วยเถอะขอรับ!!!”

“แล้วถ้าหากนางไปท�าร้ายผู้อื่นอีกเล่า!” คนหนึ่งตะโกนถาม 

เจ้าของเสียงอื่นๆ เลยสนับสนุนตาม

“ใช่ๆ! ข้าว่าเราฆ่านางเสียตั้งแต่ตอนนี้! อย่าให้นางไปท�าร้ายผู้อื่น

อีกเลย!”

“ใช่แล้ว! พวกเราจุดไฟฆ่านางกันเถอะ!!!”

‘โถ จิตใจคนสมัยนี้อ�ามหิตยิ่งนัก แค่ชูการิตัวเดียวก็ฆ่าได้ลงคอ’ 

เรเชลได้แต่ร้องโหยหวนในใจ ก่อนจะว่าต่อ
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“ข้าจะดแูลไม่ให้นางไปท�าร้ายผูอ้ืน่แน่นอน ได้โปรดไว้ชวีตินางด้วย

เถอะขอรับ!”

แล้วเขาก็คุกเข่าขอร้องเหล่าชาวบ้าน ผู้น�ามองเด็กหนุ่มตรงหน้า

เลก็น้อย รปูลกัษณ์เจ้าตวัไม่ธรรมดา ยอมก้มหวัขอชวีติผูอ้ืน่เช่นนีแ้ปลว่า

มคีณุธรรมสงูส่ง อาจมดีขีนาดก�าราบเดก็สาวคนนีก้ไ็ด้ ความจรงิพวกเขา

ก็ไม่อยากฆ่าคน และแค่เด็กสาวเจ้าปัญหาคนนี้ออกจากหมู่บ้านไป ล้วน

เป็นเรื่องน่ายินดี

“กไ็ด้!...” เขาเอ่ยเสยีงดงัก้อง เรเชลเงยหน้าทนัควนั “จากนี้ไปเจ้า

ต้องรับผิดชอบชีวิตนาง และห้ามพานางกลับมาเหยียบที่หมู่บ้านนี้อีก! 

เข้าใจหรือไม่!”

“ขอรับ ข้าเข้าใจแล้วขอรับ!” เรเชลยิ้มหวานยินดีอย่างงดงาม

ราวกับดอกไม้บาน ความงามของเขาจุดประกายความเอ็นดูขึ้นมาในใจ

เหล่าชาวบ้าน ต่างก็พยักหน้าแล้วเร่งแยกย้ายกันไปท�ามาหากินตามเดิม

พอชาวบ้านแยกย้ายกันไปหมดแล้ว เรเชลพลันถอนใจ หันมายัง

กองฟืนแล้วเริ่มรื้อค้น เจอไอรินตัวสั่นงันงกอยู่ในซอกฟืนเหล่านั้น ชูการิ

เป็นสตัว์ฉลาดเฉลยีว ฟังค�ามนษุย์รูเ้รือ่ง จงึรู้ว่าเมือ่ครูม่นัเกอืบตาย และ

เด็กหนุ่มก็ช่วยเอาไว้ ดังนั้นจึงยอมรับเรเชลเป็นนายแต่โดยดี 

ครัน้เดก็หนุม่ยืน่มอืมาหามนั ไอรินกก็ระโดดเกาะมอืขาวเนยีนนัน้ 

เรเชลเอาแก้มถูกับแผ่นหลังของมันอย่างใจหาย

“ท่านไอรนิ! เกือบไปแลว้นะขอรับ! จากนี้ไปห้ามห่างข้าอกี ตกลง

หรือไม่”

ไอรินแลบลิ้นสีชมพูเลียนิ้วเจ้านายอย่างภักดี เรเชลหยัดกายลุก 

ก่อนจะเดนิจากไปพร้อมพมึพ�าเสยีงนุม่ ไม่สนใจมองเดก็สาวทีย่งัถกูจบัมดั

อยู่บนกองฟืนเลย

“ดูสิ เล่นซนจนขนเลอะอีกแล้ว ข้าต้องอาบน�้าให้ท่านใหม่แล้วนะ 

ท่านไอริน”

คนที่ถูกทิ้งไว้รู้สึกเหลือเชื่อ เด็กสาวมองเด็กหนุ่มปริศนาท่ีเดิน 
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จากไปโดยไม่แยแสเธอ จะบอกว่าเขาไม่เห็น เธอก็เชื่อไม่ลง เขาเห็น แต่

ไม่สนใจต่างหาก เพราะสิ่งที่เขาสนมีแต่ชูการิตัวนั้น และค�าพูดพวกนั้นก็

คงพูดเพื่อสัตว์เลี้ยงของตนเช่นกัน เมื่อคิดได้ดังนี้ เด็กสาวจึงแผดเสียง

เสียดังลั่น

“นี่เจ้าจะไม่สนใจข้าหน่อยเหรอ!”

“จากนี้ไปท่านต้องไม่ดื้อ ไม่หนีไปจากข้าอีกนะท่านไอริน” เรเชล

สั่งสอนแต่ชูการิของตน พลางเดินไปเรื่อยๆ

“นี!่” คราวนีเ้ดก็สาวปรศินากระทบืเท้าด้วยความโกรธ “ข้าพดูกบั

เจ้าอยู่นะไอ้หัวแดง!!! กลับมาปล่อยข้าเดี๋ยวนี้เลย!!!”

“เรารบีไปหาสมนุไพรแล้วหาข้าวกนิกนัดกีว่าเนอะ ไม่รูว่้าในป่าจะ

มีของป่าอะไรให้เก็บกินบ้าง”

แล้วเรเชลก็เดินจากไป เด็กสาวมองเขาก่อนอ้าปากค้าง พลางคิด

ว่า ‘ไอ้หมอนั่น หากมันไม่ได้มีโลกส่วนตัวสูง ก็ต้องเป็นมนุษย์หลายมิติ

แน่ๆ คนทั่วไปใครกันที่จะท�าหูทวนลมได้ขนาดนี้!’

“ช่วยไม่ได้...” เธอถอนใจแรง ก่อนจะหยิบมีดสั้นที่แอบเอาไว้ ตัด

เชือกด้วยตนเอง มือเล็กกุมข้อมือขาวเนียนของตนไว้ มองแผ่นหลังของ

เด็กหนุ่มคนนั้นที่ไปไกลขึ้นเรื่อยๆ แล้วพึมพ�า “เจ้าช่วยข้าเอาไว้ ถึงไม่

ตั้งใจก็เถอะ แต่ก็นับว่ามีบุญคุณกับข้า”

เด็กสาวไม่ใช่พวกชอบติดค้างใคร ดังนั้นเธอจะช่วยเขาเพื่อ

ตอบแทนก็แล้วกัน

เรเชลก�าลังเดินไปหาสมุนไพร

“ย้ากกก! เจ้าสัตว์อสูร!!!”

“ตายซะเถอะ!!!”

เขาเดินลึกเข้าไปในหุบเขา ไม่สนใจเสียงการต่อสู้รอบข้าง และ

เดินลึกเข้าไปเร่ือยๆ ครั้นสัตว์อสูรจะกินเขา พวกท่ีฝึกเป็นจอมทัพก็โผ

ทะยานมาต่อสู้อย่างกระหายเลือด คร้ันสัตว์อสูรแยกเขี้ยวโฮกใส่เขาอีก 
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ก็จะมีนักรบปรี่มาฆ่ามัน (เรเชล : ไม่ต้องฆ่าก็ได้ขอรับ แค่ฟันให้มันกลัว

กพ็อ) และพอพวกมนัมาเป็นฝงู นกัรบกแ็ห่มาเป็นฝงูเช่นกนั ต่างกระเหีย้น

กระหือรือในการฆ่าสัตว์อสูรยิ่งนัก จนเรเชลอดสงสัยไม่ได้ว่า ระหว่าง

นกัรบทีป่รากฏตวัอย่างองอาจเพือ่ปกป้องเขา กบัสตัว์อสรูทีแ่ยกเขีย้วโฮก

พวกนั้น ฝ่ายไหนจะป่าเถื่อนกว่ากัน แม้เรเชลจะนึกชมว่าพวกนักรบที่มา

ช่วยเขาช่างน�้าใจงามเหลือเกินก็เถอะ 

เด็กหนุ่มอยู่รอดอย่างสวัสดีมีชัยไปจนถึงกลางป่า เพราะสัตว์อสูร

มีแค่ตรงชายป่า เมื่อเข้าไปในป่าลึก เรเชลก็เห็นแค่ดินชื้นๆ และต้นไม้ 

สีด�าเหี่ยวแห้ง ที่บ้างมีเงาร่างคลับคล้ายกรงเล็บของผีตายโหง 

สิ่งที่อยู่กลางป่าแห่งนี้ แม้แต่สัตว์อสูรยังไม่กล้าเข้ามาใกล้...

ไอรนิตวัสัน่งนังก ซกุหน้าอย่างเอาเป็นเอาตายในกระเป๋าเสือ้ของ

เจ้านาย ฝ่ายเรเชลกวาดตามองไปโดยรอบ ก่อนจะเกาหัวเมื่อไม่เห็น

สมุนไพรที่ต้องการเลยสักต้น ส่วนต้นที่ดูเหมือนสมุนไพรยิ่งไม่มีเข้าไป

ใหญ่ เขาจะท�าเช่นไรดีเล่า

“ดูนั่นสิ คนเป็น”

“หลงเข้ามาหรือเปล่า”

“มันกล้าหรือว่าบ้ากันแน่”

“ไล่มันออกไป! มันก�าลังจะเดินไปเหยียบหน้าข้าอยู่แล้ว!”

“โห...” ด้านบนของต้นไม้ใหญ่ปรากฏร่างของเดก็สาวคนหนึง่ เธอ

มีเส้นผมสีด�าขลับและดวงตาสีด�าขลับ ก�าลังทอดตามองผู้ช่วยชีวิตด้วย

สายตาเหนือธรรมชาติ เพราะเธอแลเห็นควันสีขาวพวยพุ่งขึ้นมาจากดิน

ในทกุทิศทาง รมิฝีปากสแีดงเรือ่ของเธอขยบัยิม้อย่างสนใจ “ทีน่ีม่วีญิญาณ

ร้ายอยู่เต็มไปหมดเลย แล้วเจ้าซื่อบื้อคนนี้จะรอดออกไปได้ยังไงกัน หือ”

ดวงตาสดี�าขลบัของเดก็สาวหร่ีลง เมือ่เหน็เงาด�าหนึง่ก่อตวัเป็นรปู

เป็นร่าง การประทุษร้ายของวิญญาณร้ายก็คือการท�าร้ายทางวิญญาณ 

และเงานั้นก็ก�าลังจะบีบคอเด็กหนุ่มผมแดง

เธอขยับตัวในทันที...



4
ควำมสำมำรถพิเศษของเรเชล

เรเชลรู้สึกเหมือนมีไอเย็นยะเยือกอยู่ด้านหลัง จึงหันไปมอง 

ประจวบเหมาะที่กับเงาด�าทะมึนนั้นกางกรงเล็บเข้าใส่ คร้ันสบดวงตา

ดุร้ายสีแดงฉาน เด็กหนุ่มก็แข็งค้าง รู้สึกเหมือนขาสั่นพั่บๆ ท�าตัวไม่ถูก 

จึงโค้งตัวให้เจ้าสิ่งนั้นอย่างสุภาพ ท�าเอาบรรยากาศสงบในพริบตา

“สวัสดีขอรับ”

“...” 

คนที่อยู่บนต้นไม้ชะงักตัวทันใด เธอมองเด็กหนุ่มที่ยืนอยู่ต่อหน้า

วิญญาณร้าย ก่อนจะร้องในใจ ‘เห็นวิญญาณ!? ไอ้หมอนั่นมองเห็น

วิญญาณได้หรือ!’

“พวกท่านเป็นใครหรือขอรับ” เรเชลเอ่ยถาม พร้อมกับกวาดตา

มองเงาของวิญญาณนับร้อยที่สามัคคีกันเงียบกริบ แม้แต่เงาด�าเมื่อครู่ก็

กลับกลายเป็นร่างโปร่งแสงราวกับหมอก และมองเขาอย่างเหลือเชื่อ

“เจ้าเห็นพวกเราด้วยรึ” วิญญาณตนนั้นถาม

“เห็นสิขอรับ...” เรเชลลอบถอนใจ ยกมือเกาหัวเล็กน้อย พร้อม

กับเอ่ยว่า “...ง่า คือมันแปลกใช่หรือไม่ขอรับ แต่ข้าเป็นแบบนี้มาตั้งแต่
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เกิดแล้วละ ปกติไม่เคยบอกใครหรอกนะ เพราะพวกเขาจะหาว่าข้าบ้า”

เรเชลเห็นวิญญาณมาตั้งแต่เด็ก ตั้งแต่จ�าความได้ ก็ร้องบอกแม่

ว่ามเีงาคนอยู่ในบ้าน ร้องบอกป้าข้างบ้านว่าเหน็สามขีองแกเดนิผ่านผนงั

ไป ยังความอกสั่นขวัญหายแก่คุณป้ายิ่งนัก แต่คุณป้าข้างบ้านคนนั้นก็

เหมือนแม่อีกคนของเขา ที่ต้องการจะปกป้องเขา จึงปิดปากเขาให้เงียบ 

และสั่งห้ามพูดเรื่องคนที่ลอยไปลอยมานี่อีก ไม่เช่นนั้นคนในหมู่บ้านจะ

มองว่าเขาประหลาดได้ แล้วคนอื่นก็จะกลัวเรเชล 

แต่เมื่อกี้อีกฝ่ายกางกรงเล็บจะกระชากหัวเขา เรเชลก็จ�าต้อง

ทกัทายออกไป ให้เหล่าวญิญาณร้ายรูต้วั แม้ขาจะสัน่พับ่ๆ กต็าม แต่เดก็

หนุ่มยังยิ้มให้เหมือนไม่รู้สึกรู้สาทั้งสิ้น

“ว่าแต่ท่านคิดจะท�าอะไรเหรอขอรับ”

ดวงตาสเีขยีวมรกตของเรเชลช่างใสซือ่และมเีสน่ห์จนพอช้อนมอง

วิญญาณตนนั้น พลันท�าให้วิญญาณร้ายบังเกิดความเก้อกระดาก 

‘เด็กคนนี้บริสุทธิ์...บริสุทธิ์เหลือเกิน!’

“เจ้าไม่ควรมาทีน่ี ่รูห้รือไม่!” กลายเป็นกล่าวเตอืน เหล่าวญิญาณ

ถูกความงามของเรเชลมอมเมาเป็นที่เรียบร้อย 

เรเชลเอียงคอเล็กน้อย มองพินิจร่างโปร่งแสงนั้นด้วยแววตา 

บริสุทธิ์เพียงครู่ ก่อนจะยิ้มหวานแล้วว่า

“ขอบคุณขอรับ แต่ไหนๆ ข้าก็มาแล้ว ท่านอยากให้ข้าท�าอะไรให้

หรือไม่ขอรับ ดูพวกท่านเหมือนก�าลังทุกข์ตรม”

ที่จริงเรเชลไม่กล้าเกี่ยวข้องกับวิญญาณพวกนี้หรอก แต่ในเมื่อ

เขาจ�าต้องหาสมุนไพร การผูกมิตรก็คงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด และเพราะ

ไม่รู้อีกฝ่ายจะดีหรือร้าย เขาจ�าต้องท�าดีด้วยไว้ก่อน

เหล่าวิญญาณชะงักอึ้ง 

“ถะ...ถ้าเจ้ามองเหน็พวกข้า เช่นนัน้แล้วฟังค�าขอของพวกข้าหน่อย

ได้หรือไม่” วิญญาณตนหนึ่งเอ่ย เรเชลเห็นสีหน้าทุกข์ร้อนของอีกฝ่ายก็

พยักหน้ารับในทันที 
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“ถ้ามันไม่หนักหนา ก็ได้นะขอรับ”

หลังจากนั้นเหล่าวิญญาณก็เริ่มมะรุมมะตุ้มเด็กหนุ่มเสียจนร้อง

หวา ขณะเด็กสาวที่แอบดูอยู่ท�าหน้าเหลือเชื่อ เธอไม่คาดคิดว่า นอกจาก

ปีศาจเผ่าพนัธุจ์ิง้จอกซึง่ไม่มีในทวปีนี ้จะยงัมผีูท้ีม่องเหน็วญิญาณได้ เดก็

หนุ่มคนนั้นถึงจะรูปงามมาก แต่ก็ดูเป็นคนธรรมดา ไม่น่าจะมีพลังชีวิต

เข้มข้นขนาดมองเห็นวิญญาณ ซ�้าความงามของหมอนี่ยังปลอบโยน

วิญญาณร้ายได้อีก

โลกใบนีม้ผีูม้องเหน็วญิญาณได้เพยีงไม่กีเ่ผ่าเท่านัน้ และเดก็หนุม่

คนนี้ก็ไม่น่าจะอยู่ในเผ่าที่เธอคิดถึงด้วย ชวนให้เด็กสาวสงสัย จึงลอบฟัง

บทสนทนาของเขาและวิญญาณพวกนั้น

“เรื่องเมื่อสามร้อยปีก่อน ข้าช่วยไม่ได้หรอกขอรับ” เรเชลคราง 

เมื่อฟังเรื่องเศร้าระทมทุกข์ถึงสามีที่ยังรออยู่ท่ีบ้านของผีหญิงแก่ท่ีชอบ

ร้องโหยหวน

“ข้าไม่ได้อยากให้เจ้าช่วย!...” วิญญาณหญิงแก่แผดเสียงลั่นอัด

หน้าเรเชล “ข้าอยากให้เจ้าฟัง!”

วิญญาณที่นี่มีอายุมากกว่าสามร้อยปีทั้งนั้น อะไรบางอย่างท�าให้

พวกเขาทีต่ายทีน่ี่ไม่สามารถเวยีนว่ายตายเกดิได้ตามธรรมชาต ิจงึอยูก่นั

เป็นชุมชน มีปัญหาอะไรก็พูดให้กันฟังจนเบื่อแล้ว แต่ตอนนี้มีไอ้หน้าโง่

คนหนึ่งเดินเข้ามา ใครๆ ก็อยากจะระบายปัญหาของตนทั้งนั้น มิหน�าซ�้า

เรเชลยังนั่งฟังอย่างตั้งใจทุกเม็ดอีกด้วย

“เอาเข้าไป...” เด็กสาวเท้าคางมองอย่างสนใจ วิญญาณแม่ม่าย

ตนนั้นร้องห่มร้องไห้ คว้าตัวเรเชลแล้วก็กอดแน่น ในเมื่อวิญญาณจับตัว

หมอนั่นได้ แปลว่าจะต้องมีเชื้อสายไม่ธรรมดา “หน้าตาแบบนี้อาจจะมี

เชื้อเผ่าปีศาจจิ้งจอก”

เธอเคยได้ยินค�ากล่าวว่า ปีศาจจิ้งจอกหน้าตาสวยงามยิ่งนัก แม้

จะเป็นบรุษุกต็าม ครัน้พนิจิหน้าตาเดก็หนุม่คนนัน้แล้ว เธอกปั็กใจเชือ่เช่น

นั้น แม้จะสงสัยไม่น้อยเลยว่า พวกปีศาจจิ้งจอกน่ะอยู่ทวีปฝั่งตะวันออก 
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แต่ที่นี่มันทวีปฝั่งตะวันตก จะมาเกี่ยวโยงกับเด็กหนุ่มได้อย่างไร

แต่อย่างไรเสีย หลังจากจ้องพินิจเด็กหนุ่มผมแดงท่ีช่วยชีวิตตน 

เอาไว้ เธอก็วิเคราะห์ได้ไม่ยาก ว่าหน้าตาแบบนั้นสร้างความเอ็นดูแก ่

ผู้พบเห็น วิญญาณดุร้ายทั้งหลายจึงเริ่มระบายความเจ็บปวดของตน  

พรัง่พรอูอกมาเป็นค�าพดู เริม่เป็นมติร และสดุท้ายกร็กัใคร่ไปโดยปรยิาย 

อีกทั้งเด็กหนุ่มยังตั้งใจฟังเรื่องที่พวกเขาอยากเล่า เหล่าวิญญาณ

เลยรู้สึกผ่อนคลาย ได้ระบายอารมณ์ จึงรู้สึกเป็นมิตรได้ง่าย เด็กสาว 

อดคิดไม่ได้ว่า แม้แต่ในนรก ยังไม่มีใครฟังวิญญาณเล่าความได้ทรหด

อดทนเท่าเขาคนนี้เลย

“ข้าคิดว่าข้าเข้าใจแล้วขอรับ” เรเชลตบมือแปะหลังจากฟังปัญหา

ทุกอย่างหมด เวลาล่วงมาเย็นย�่าแล้ว “ที่พวกท่านยังเฮี้ยน คอยหลอก

หลอนคนผ่านไปมาเช่นนี้ มีอยู่สาเหตุเดียว”

เดก็สาวได้ยนิเช่นนัน้กเ็ผลอชะโงกหน้าลงไปฟังค�าพดูของเดก็หนุม่

ที่แสดงทีท่าจริงจังน่าเลื่อมใสยิ่งนัก เช่นเดียวกับวิญญาณตนอื่นๆ 

เรเชลหยัดกายลุก ชี้นิ้วอย่างมาดมั่น

“เพราะหลมุศพของพวกท่านอยู่ในท�าเลที่ไม่ด ีแม้ด้านหลงัจะเป็น

ภูเขา แต่ด้านหน้าไม่มีแม่น�้าหรือบ่อน�้า อีกทั้งยังไม่มีใครเผาเงินผีไปให้

ด้วย ดังนั้นจึงยังไม่ได้ไปเกิดขอรับ”

“...”

บงัเกดิความเงยีบขึน้อดึใจหนึง่ คนบนต้นไม้ใหญ่ถงึกบัอ้าปากค้าง 

แล้วยิ่งอ้าปากค้างเข้าไปใหญ่ เมื่อวิญญาณผู้เฒ่าตนหนึ่งเอ่ย

“ก็จริงของตาหนูมันเนอะ พวกเรามาตายที่ป่านี่ ไม่มีใครกล้า 

เข้ามาเอาศพไปท�าพิธีเลย ลูกหลานก็ทิ้งให้นอนเดียวดาย ฮึก!”

“นั่นสิ! อาจจะเป็นเช่นนั้นก็ได้เนอะ!”

“ใช่ๆ”

‘เชื่อด้วย...’ มือขาวเนียนของเด็กสาวยกขึ้นลูบหน้าตัวเองแรงๆ 

หมอนีค่ดิเหตผุลอะไรมัว่ๆ มากล่อมวญิญาณพวกนีก้นั สาเหตทุีว่ญิญาณ
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ยงัวนเวยีนไม่ได้ไปเกดิ กต้็องเป็นเพราะมเีร่ืองตดิค้างใจ หรอืมบีางอย่าง

ฉุดรั้งเอาไว้ต่างหาก ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับท�าเลฝังศพเลย!

“เช่นนัน้ข้าจะท�าพธิศีพให้พวกท่านใหม่นะขอรบั...” เรเชลเอ่ยอย่าง

มุ่งมาด “เดี๋ยวข้าจะขุดกระดูกของพวกท่าน ไปหาแม่น�้า แล้วก็ฝังเอาไว้

ให้ดีๆ เอง”

เพียงเท่านั้น วิญญาณทั้งหลายก็เฮโล

“โอ้ รบกวนแล้วนะพ่อหนู!”

“เราจะได้ไปเกิดเสียที!”

“ปัญญาอ่อน” เด็กสาวพึมพ�าเสียงเย็น เริ่มสงสัยแล้วว่า หมอนี่โต

มาได้อย่างไร เธอมองเขาหยัดกายลุก ก่อนจะเดินไปหาท�าเลท�าสุสาน 

เหมาะๆ ตรงลึกเข้าไปในป่า เด็กสาวเงยหน้าสูดกลิ่น ก่อนจะอุทานเบาๆ

“โอ้!”

ความน่ากลวัของป่ากระชากวญิญาณไม่ได้มาจากวญิญาณทีค่อย

หลอกหลอนผู้คน แต่มาจากอย่างอื่น...

เดก็สาวร่างระหงขยบักาย...คาดว่าได้เวลาตอบแทนบญุคณุแล้วละ

เรเชลเดินหาท�าเลย้ายศพมาฝัง เขากวาดตามองหาแม่น�้าที่ 

ด้านหลังเป็นภูเขา เรเชลเจอแม่น�้าแล้ว เด็กหนุ่มหันหลังเห็นภูเขาก็คิด

ว่าที่นี่เหมาะสม แต่เมื่อคิดอีกรอบก็นึกได้ แต่ละเผ่านับถือลัทธิและมีพิธี

ศพแตกต่างกนั บางเผ่าอาจจะฝังเฉยๆ บางเผ่าอาจจะน�าศพไปแขวนเหนอื

พื้น บางเผ่าจะเผาศพแล้วน�ากระดูกไปลอยแม่น�้า บางเผ่าอาจจะแค่ทิ้ง

ศพไว้ในป่า และบางเผ่าจะปล่อยศพให้ลอยตามแม่น�้าไป 

ส่วนศาสตร์เผาศพแล้วฝังศพในท�าเลที่เขาบอกแก่เหล่าวิญญาณ 

รวมถึงการเผาเงินผี เป็นพิธีของเผ่าเขา และถ้าพวกลุงๆ ป้าๆ วิญญาณ

อยู่เผ่าอื่นที่พิธีต่างกันเล่า จะเกิดอะไรกับวิญญาณต่อไป 

“เอาไงดี...”

ระหว่างที่เรเชลลูบคางครุ่นคิด ด้านหลังเขาก็ปรากฏเจ้าของเงา
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ด�าขนาดใหญ่ มนักางกรงเลบ็ แยกเขีย้วอย่างดรุ้ายเสยีจนไอรนิทีน่อนขด

ตัวอยู่ในกระเป๋าเสื้อของเรเชลถึงกับขนลุก เจ้าชูการิตัวน้อยตะกายขึ้น

ไหล่ของผู้เป็นนาย มองต้นเหตุที่ท�าให้มันตื่นตระหนก ครั้นเห็นก็เร่งร้อง

จี๊ดๆ ชี้อุ้งเท้าใส่อสุรกายด้านหลังอย่างเอาเป็นเอาตาย หวังเตือนภัยนาย

ของตน

แต่น่าเสียดายที่เรเชลก�าลังใช้สมาธิกับการคิดหาวิธีช่วยพวก

วิญญาณ เขาจึงไม่สนใจอะไรทั้งสิ้น

ตึง! ตึง! ตึง!

ไอรินเบิกตาราวกับเม็ดองุ่นมองร่างใหญ่ยักษ์ก้าวเข้ามาทางด้าน

หลังเจ้านาย หูหางของมันตั้งชัน แข้งขาสั่น ต่อให้อยากจะทรยศกระโดด

หนีไปจากบ่าเจ้านาย ก็ท�าไม่ได้เสียแล้ว ครั้นได้สติ ไอรินก็เร่งยกขาหน้า

ตะกายแก้มเรเชลอย่างเอาเป็นเอาตาย หวังเพียงเจ้านายหันไปมอง แล้ว 

กระโดดหนีสักนิด ทว่าเรเชลกลับ...

“โอ๋ๆ ข้าก็หิวเหมือนกัน...” หลังจากโดนสัมผัสของไอรินจนหลุด

จากโรคหูดับ เรเชลก็อุ้มมันขึ้นมาบอกด้วยน�้าเสียงอ่อนโยน ไม่ได้สนใจ

เท้าเล็กๆ ของไอรินที่ชี้อย่างเอาเป็นเอาตายไปด้านหลังเขา “รออีกเดี๋ยว

เราหาข้าวกินกันนะ โอ๊ะ!”

กรงเล็บของร่างใหญ่ตวัดโดยแรง แต่เด็กหนุ่มก้มตัวลงทันควัน 

การโจมตีเลยพลาดไป เรเชลหยิบลูกเบอร์รีที่ขึ้นริมทางมาใส่อุ้งเท้าของ

ไอรินที่ตัวสั่นงันงก ชูการิตัวน้อยรู้สึกเหมือนจะเป็นลม

“กินนี่ไปก่อนนะ เดี๋ยวข้าจะหาอะไรอย่างอื่นให้ท่านกินเพิ่ม”

ครั้นคว้าเหยื่อไม่ได้ นักล่าก็กัดฟันกรอด เรเชลหยัดกายลุกขึ้นยืน

อีกครั้ง และดูยังไม่รู้ถึงอันตรายเลยสักนิด กรงเล็บแหลมคมของนักล่า

กางออกอกีหน ก�าลงัจะตะครุบเรเชลอกีรอบ แต่ครัง้นี้ไอรนิรวบรวมแรง

ใจ กระโดดลงแม่น�้าหนีตายสุดชีวิต ท�าให้เรเชลต้องวิ่งตาม

“เดี๋ยว! ท่านไอริน!” เด็กหนุ่มพุ่งตัวไปทางแม่น�้า กรงเล็บนั้นจึง

ตะปบพลาดอีกครั้ง เรเชลคว้าตัวไอรินก่อนมันจะลอยไปตามน�้า พร้อม
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กับเอ็ดใส่ “บอกแล้วไงว่าอย่าอยู่ห่างข้า! หือ?”

ดวงตาสีเขียวมรกตของเรเชลช้อนมองที่ริมฝั่ง ก่อนจะเห็นร่าง

อปัลกัษณ์ขนาดยกัษ์ทีเ่หมอืนวานรมเีขา แต่ตวัใหญ่กว่ามาก ไอทะมนึแผ่

ออกมาจากร่างมนั เรเชลร้องลัน่เช่นเดยีวกบัไอรนิทีม่ดุหนลีงกระเป๋าเสือ้

เจ้านายทันที

“ว้ากกกก!!!” ร่างอัปลักษณ์นั้นกระโจนใส่เรเชลที่ล้มก้นกระแทก

ลงแม่น�้า จนสายน�้าสาดกระเซ็น เด็กหนุ่มเร่งวักน�้าดีดใส่ร่างนั้นโดยเร็ว 

“ไปนะไป!!! ไปๆๆ!!!”

เรเชลตะกายถอยหลังอย่างหมดมาด กับไอ้เจ้าตัวอัปลักษณ์นี่ใช้

วิธีทักทายแบบวิญญาณพวกนั้นไม่ได้แน่ เพราะหน้าตามันกระหายเลอืด 

ค�ารามลัน่จนสัน่สะเทอืนไปทัง้เขา เกรงว่าจะเป็นราชาของขนุเขานี้

“เจ้านั่นคือ ‘ลาบา’ ” เสียงหนึ่งดังขึ้น เรเชลชะงักเมื่อเห็นคนท่ี

กระโจนลงมายืนระหว่างตัวเขากับเจ้าอสูรร้าย สิ่งที่เห็นคือด้านหลังของ

เด็กสาว ผมสีด�าขลับยาวสยายถึงสะโพกราวกับม่านน�้าตก “เป็นสัตว ์

อสูรธรรมดา แต่มีเหตุท�าให้ตัวมันใหญ่และมีกลิ่นชั่วร้ายขนาดนั้น”

เรเชลกะพริบตาปริบๆ ลาบาหรือ...เขาเคยได้เห็นว่าลาบานั้นม ี

รูปหน้าเหมือนลิง เนื้อตัวเหมือนหมี แต่มีเขาสองข้างขนาดใหญ่ และ 

เจ้าตัวนี้เหมือนลาบาก็จริง แต่ตัวมันใหญ่กว่ามาก ซ�้ายังเป็นสีด�า ทั้งที ่

เจ้าลาบาปกติต้องเป็นสีขาว

ลาบาตวัใหญ่นัน่สะบดัน�า้จนขนพอง ยกมอืทีม่กีรงเลบ็สดี�ายาวยิง่ 

หมายตะปบพวกเขา แต่พริบตาแขนนั้นก็ขาดกระเด็น เรเชลเบิกตากว้าง 

มองท่อนแขนทีม่ีไอด�าระเหยขึน้แล้วรวมกนัเป็นกลุม่ก้อนเหมอืนเมฆ มนั

พุ่งกลับไปยังร่างลาบาตัวนั้น ท�าให้แขนที่ถูกตัดขาดกลายเป็นสีขาวตาม

ธรรมชาติที่ควรจะเป็น

แล้วเขาก็เห็น ว่าสิ่งที่เด็กสาวผมด�าถืออยู่ คือเอ็นเส้นเล็ก แสง

อาทิตย์ที่ส่องลงมาท�าให้เห็นว่า เส้นเอ็นนั้นผูกโยงไปทุกท่ีรอบกาย

อสุรกายตัวนั้นเรียบร้อย 



38   เรเชล Rachel เล่ม 1 ภาค มหาวิทยาลัยลาเซเรีย

เสียงหวานใสแต่โหดเหี้ยมดังขึ้น “ไปสู่ปรภพเถอะ”

แล้วเธอกต็วดัมอื ประจวบเหมาะกบัทีล่าบากระโจนเข้าหาพวกเขา

เหมือนสัตว์ร้ายหมายขย�้าเหยื่อ ร่างของมันถูกหั่นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยใน

ทันที เรเชลอ้าปากค้าง มองไอขนาดใหญ่พุ่งออกจากร่างลาบา เกิด

วงแหวนพิลึกเป็นอักขระที่เขาอ่านไม่ออก ลอยวนรอบกายเมฆด�ากลุ่ม

ใหญ่นั้น เด็กหนุ่มได้ยินเสียงเด็กสาวร่ายมนตร์บางอย่าง ก่อนจะตวัดมือ

เพียงครั้งเดียว กลุ่มเมฆนั้นก็บีบรัดตัวเอง ก่อนจะร่วงหล่นเป็นผลึกสีด�า

บนฝ่ามือขาวของเธอ

“ใช่จรงิๆ ด้วย” เดก็สาวปริศนาพมึพ�า ก่อนจะหนัมาหาเรเชล ดวง

หน้าของเธอนั้นท�าเอาเด็กหนุ่มถึงกับคลานขึ้นบกจนหลังติดโคนไม้แถว

แม่น�้า

“ทะ...ท่าน! ท่าน...!!!”

เขาเอ่ยตะกุกตะกัก ชี้นิ้วใส่เด็กสาวตาสีด�าขลับ ผมยาวกระเซอะ

กระเซิงก็เป็นสีด�าขลับ และเครื่องแต่งกายรัดกุมของเธอเป็นสีด�าเช่นกัน 

แต่ไม่รู้ว่าดวงหน้างดงามหรือขี้ริ้ว เพราะมีรอยสักราวครึ่งหน้า ท�าให้ดู

เป็นปริศนา โหดเหี้ยม และน่าสะพรึงกลัวยิ่งนัก

“อ้อ...” เธอยกมอืเท้าเอวข้างหนึง่ มองเขาแล้วขยบัยิม้ “ถงึตอนนี้

เจ้าเพิ่งยอมมองข้ากระนั้นหรือ”

“ท่านเป็นใครขอรับ!” เรเชลถามเสียงดัง ยังความเงียบมาสู่ป่า 

เด็กหนุ่มเร่งล้วงชูการิที่ตัวสั่นงันงกมาถือเอาไว้ คล้ายกับว่าจะใช้มันเป็น

โล่ก�าบังหรืออาวุธร้าย

ปากสีแดงเรื่อของเด็กสาวขมุบขมิบ ท�าท่าอยากจะก่นด่า แต่ก็ 

ถอนใจด้วยความปลงตก

“เจ้าช่วยข้าไว้...” เธอเอ่ยอย่างจริงจัง “ถึงจะไม่ตั้งใจก็ตาม ดังนั้น

ข้าจึงตามมาตอบแทนเจ้า ข้าชื่อ ‘เอเดน’ ”

“เอเดน...” เรเชลเอ่ยชื่ออีกคนเสียงเบาหวิว มองเอเดนสะบัดมือ

เก็บเอ็น ด้วยสายตาเหมือนคนเคยเจอกัน แต่ก็จ�าไม่ได้ 
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“ใช่ เพราะฉะนั้นจากนี้ไป จงรับผิดชอบข้าด้วยนะ ”

.

.

.

“...หา?”



5
เอเดน

หลังจากนั้นเรเชลก็ก่อไฟให้ตนเอง เนื่องจากมีเอเดนที่เป็นสตรี

อยู ่(เรเชล : เอ่อ ท่านเป็นผูห้ญงิใช่หรือไม่ขอรบั, เอเดน : ถงึข้าในตอนนี้

จะสวยน้อยกว่าเจ้า แต่ก็เป็นผู้หญิง) ดังนั้นเรเชลไม่คิดเปลื้องผ้าขึ้นตาก

แต่อย่างใด เขามองเดก็สาวหยบิชิน้เนือ้ของลาบามาป้ิงกนิ ท้องของเรเชล

ร้อง หิวเป็นก�าลัง 

เอเดนบอก “จะกินก็ได้นะ เจ้าหยิบมาย่างสักชิ้นสิ”

“ข้าเป็นมังสวิรัติขอรับ” 

เรเชลบอก พร้อมพินิจเอเดนที่ถอนใจ ก่อนจะยื่นแผ่นแป้งให้เขา 

เรเชลรีบขอบคุณเบาๆ รับมากินแล้วแบ่งให้ชูการิด้วย

“เอ่อ ท่านเอเดน...” เรเชลเริ่มมีปฏิสัมพันธ์ เขายิ้มพร้อมบอก 

“ขอบคุณที่ช่วยชีวิตข้าไว้นะขอรับ”

เอเดนกัดเนื้อย่างเต็มค�า ก่อนจะบอกเสียงนุ่ม “ไม่เป็นไร เพราะ

จากนี้ไป ข้าจะอยู่กับเจ้า จนเจ้าต้องตาย”

เรเชลฟังค�าพูดนั้นแล้วไม่รู้ว่าควรจะรู้สึกอย่างไรดี เด็กหนุ่มอยาก

จะปฏิเสธ แต่เมื่อหันไปเห็นศพลาบา เขาก็ได้แต่เงียบ 
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เอเดนยิ้มเล็กน้อย ชี้ศพของสัตว์อสูรนั่นแล้วว่า “เขาของมันมี

สรรพคุณทางยาสูงเลยนะ นับเป็นของหายาก เจ้าควรจะตัดมันเก็บไว้”

“เช่นนั้นท่านพอมีอะไรให้ข้ายืมใช้ตัดเขาของมันหรือไม่ขอรับ” 

เรเชลหนัไปเอ่ยถามอกีฝ่าย ตอบรบัแบบไม่ให้เสยีน�้าใจ เพราะเขาไม่กล้า

จะท�าให้เด็กสาวตรงหน้าขุ่นเคืองแต่อย่างใด 

เอเดนโยนมีดสั้นให้เรเชล มันปักลงพื้นตรงหน้าเด็กหนุ่มซึ่งหยิบ

มันขึ้นมาอย่างยินดี 

“ขอบคุณมากขอรับ”

เสยีงเลือ่ยเขาของลาบาดงัขึน้ เอเดนเท้าคางมองเรเชล ก่อนจะว่า 

“เจ้าอยากเป็นจอมทัพหรือ”

“มิใช่ขอรับ ข้าก�าลังจะสอบเป็นจอมยา หาลูกมือและสมุนไพรได้ 

ก็จะไปขอเข้ารับการทดสอบ”

“แต่นี่มันป่ากระชากวิญญาณ คนเขาไม่มาหาสมุนไพรกันท่ีนี่

หรอก...” เอเดนเอ่ย พร้อมกับหรี่ตามองแผ่นหลังอีกฝ่าย “คนเขาจะไป

หากันที่หุบเขาพันไพรนั่นมากกว่า”

“แต่มีคนบอกให้ข้ามาหาที่นี่น่ะ...” เรเชลหันมาท�าหน้าเหวอใส่ 

อกีคน ก่อนจะพยกัหน้าจริงจังกบัความคดิตวัเอง “เขาบอกให้มาทีน่ีข่อรบั”

‘ไอ้หมอนี่ต้องโดนหลอกแน่ๆ’ เอเดนคิด กวาดตามองอีกฝ่าย 

อีกครั้ง ‘จะว่าไปก็มีรูปลักษณ์ชวนน่าหมั่นไส้อยู่หรอก’

“แล้วสัตว์คู่กายเล่า อย่าบอกนะว่าจะเอา...” เธอชี้ชูการิที่เดินมา

ร้องจี๊ดๆ ขอปันเนื้อย่างจากเธอ 

เรเชลพยักหน้ารับ “เป็นท่านไอรินนี่แหละขอรับ มันคือตัวน�าโชค

ของข้า”

‘ชูการิเป็นสัตว์น�าโชคหรือ...’ เอเดนกลอกตามองฟ้า ถามเอากับ

ศาสตร์ทุกแขนงที่เคยเล่าเรียนมา จ�าไม่เห็นได้ว่าชูการิคือสัตว์น�าโชคใน

ต�าราไหน

“แล้วท�าไมเจ้าถึงอยากเป็นจอมยาเล่า...” เอเดนถามค�าถามนั้น



42   เรเชล Rachel เล่ม 1 ภาค มหาวิทยาลัยลาเซเรีย

ออกไป เรเชลเลยหันมาเล่าเรื่องทั้งหมดให้เธอฟัง ซึ่งล้วนแล้วแต่ท�าให้

เด็กสาวอ้าปากค้างมากขึ้นเรื่อยๆ

“ดังนั้นข้าจึงคิดว่าการเป็นจอมยาจะท�าให้ข้าสามารถช่วยชีวิตคน

ได้พนัคนขอรบั” เรเชลยิม้เลก็น้อย ก่อนจะเกบ็เขาทัง้สองของลาบาใส่ห่อ

ผ้า แล้วครุ่นคิดว่า ‘นี่นับว่าเป็นสมุนไพรหายากได้หรือเปล่านะ’

“แต่นัน่ไม่ใช่วธิแีก้แค้น...” เอเดนหาเสยีงตวัเองเจอแล้วร้อง “การ

แก้แค้นคือการไปกะซวกคนที่สังหารพ่อของเจ้าต่างหาก อีกอย่าง...”

‘ไม่มีแม่ที่ไหนอยากจะส่งลูกตัวเองไปตายเป็นแน่ แต่นี่ผลักดัน 

ให้ลูกมาแก้แค้น ทั้งที่มันโง่ทึมทื่อขนาดนี้’ เอเดนอดเดาไม่ได้ว่าหมอนี ่

ไม่น่าจะใช่ลูกจริงๆ ของแม่ แต่กระนั้นก็ไม่ได้พูดให้อีกฝ่ายสะเทือนใจ 

แต่อย่างใด

“แต่ข้าไม่อยากฆ่าใครนี่ขอรับ...” เรเชลถอนใจ “ดังนั้นข้าจะยึด

เอาค�าพูดนี้ก็แล้วกัน ข้าจะเป็นจอมยาให้ได้ และช่วยชีวิตคนหนึ่งพันคน

ขอรับ”

เอเดนที่อ้าปากค้างอยู่แล้วยิ่งอ้าปากค้างเข้าไปใหญ่ สรุปคือ

จิตใต้ส�านึกของหมอนี่ก็รู้ดี ว่าทางที่ตนเดินไม่ใช่ทางแก้แค้น แต่ก็มุ่งเป้า

มาทางนี้ เพราะไม่อยากท�าร้ายใคร บนโลกนี้ยังมีคนแบบนี้ด้วยหรือ ถ้า

มารดาของเรเชลรู้เข้า ต้องกระอักเลือดแน่ๆ

หลังจากอึ้ง เด็กสาวก็เร่ิมเท้าคางมองเรเชลอย่างจริงจัง เธอชัก

อยากรู้จริงๆ ว่าเด็กหนุ่มคนนี้จะไปได้สักกี่น�้า คนบ้าๆ บอๆ แบบนี้จะเป็น

จอมยาได้หรอืไม่ และทีส่�าคญั พอแก้แค้นตามวธิอีกีฝ่ายเสรจ็แล้ว มารดา

ของเจ้าตัวจะว่าอย่างไร

“เจ้านี่น่าสนใจดีนะ” เอเดนโพล่งความรู้สึก ท�าเอาเรเชลขนลุก

เกรยีวตัง้แต่ศีรษะจรดปลายเท้า เขาตวดัสายตามามองเธอแวบหนึง่ ก่อน

จะเอ่ยเสียงเครียด

“ขอบอกไว้ก่อนนะขอรับว่า ท่านไม่ใช่รสนิยมของข้าแม้แต่น้อย”

“ข้าหมายถึงเรื่องอื่น ไอ้บ้า!” เอเดนว่า พร้อมกับหยิบหินมาขว้าง
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ใส่หัวอีกฝ่ายดังโป๊ก แต่เรเชลก็ไม่เป็นอะไรมาก บ่งว่าหัวแข็ง ทนมือ 

ทนไม้อยูไ่ม่น้อย “ข้าหมายถงึ...” ครัน้พนิจิความงามและท่าทางซือ่บือ้ของ

อกีฝ่าย เอเดนกย็ิม้ พร้อมกบัลบูริมฝีปากตวัเอง “ข้าจะเป็นผูช่้วยของเจ้า

เอง”

“ขอรับ?” เรเชลเงยหน้าทันควัน ก่อนจะอ้าปากค้าง

“ข้าเองก็อยากเข้าลาเซเรียมาตั้งนานแล้ว เจ้าบอกว่าเจ้าก�าลังหา

ผู้ช่วยมิใช่หรือ...” เอเดนยิ้มให้ “ข้าจะเป็นเอง”

“เอ๋” 

‘แต่ข้าอยากได้สวยๆ นีข่อรบั’ เหมอืนสายตาเรเชลจะบอกอย่างนัน้ 

เอเดนจึงถามเสียงเครียด

“ท�าไม เจ้ามีปัญหาเหรอ” เธอพินิจสีหน้ายุ่งยากไม่ชอบใจของ 

อีกฝ่าย 

เรเชลหลบตา พร้อมเอ่ยเสียงนุ่ม 

“มะ...ไม่ขอรับ”

เอเดนมองคนที่หาสมุนไพรอยู่ ตอนแรกเธอก็อยากจะช่วยหา

สมนุไพร แต่พอนกึได้ว่าอกีฝ่ายต้องการจะเป็นจอมยา ดงันัน้ควรเริม่จาก

การหาสมุนไพรด้วยตัวเอง เด็กสาวจึงเดินทอดน่องไปตามสบาย

“เจอแล้ว!” เรเชลร้องลั่น เอเดนชะโงกหน้ามอง ก่อนจะเบิกตา 

กว้าง สมนุไพรสม่ีวงแดงเป็นประกายระยบิระยบันัน่เป็นของดอีนัดบัต้นๆ 

เลย แต่เรเชลกลับเหยียบมันเละอย่างไม่ไยดี เพื่อพาตัวเองไปเกาะโขด

หินทีมี่เหด็ขึน้เตม็ “เหด็ชนดินีก้นิได้นะท่านไอรนิ! เรามาย่างกนิกนัเถอะ!”

“...”

เอเดนเอื้อมมือไปหยิบสมุนไพรต้นนั้น แม้สภาพของมันจะไม่สู้

ดแีล้ว แต่กเ็ป็นยาเหมอืนเดมิ เธอมองคนทีเ่ร่งเกบ็เหด็อย่างยนิด ีก่อนจะ

ก่อไฟปิ้ง แบ่งกินกับชูการิ

“คือสมุนไพร...” เจ้ามองข้ามมันไปเฉยเลย



44   เรเชล Rachel เล่ม 1 ภาค มหาวิทยาลัยลาเซเรีย

“กองทพัต้องเดนิด้วยท้องขอรับ...” เรเชลบอก ก่อนจะเปิดหนงัสอื

อ่านอย่างจริงจัง “อีกอย่าง ข้ายังจ�าเนื้อหาในนี้ได้ไม่หมดเลย”

เอเดนมองซากสมนุไพรในมอื ก่อนจะเกบ็อย่างเงยีบๆ ท่าทางงาน

ผู้ช่วยจอมยาจะหนักกว่าที่เธอคิดเสียแล้ว

และมีอีก...

“นั่น! ผลไม้ป่า! ท่านไอรินรีบไปเก็บมาเร็ว!”

มีอีก...

“หน่อไม้ชนิดนี้ถ้าเอาไปต้มจะหวานมากเลยนะ!”

และอีกครั้ง...

ไม่สิ...อีกหลายๆ ครั้งด้วยซ�้า

“นี่เจ้าจะไม่เก็บสมุนไพรเหรอ” เอเดนอดถามไม่ได้ ผลคือเรเชล

สะดุ้งตัวเล็กน้อย ตรงหน้าของเด็กหนุ่มมีหม้อต้มที่ยืมจากเธอ เขาเคี่ยว

ซุปมังสวิรัติอยู่ มีกองผลไม้ป่ารอเป็นของหวานวางอยู่ข้างตัวชูการิท่ีกิน

จนอืดด้วย

“นี่เจ้า...” เอเดนหรี่ตามองอย่างน่ากลัว เธอเห็นดวงตาสีเขียว

มรกตของเรเชลเลื่อนหลบไปทางอื่น “ไม่ได้ตั้งใจหาสมุนไพรเลยใช่หรือ

ไม่”

“คือ...” เรเชลพยายามไม่สบตาอีกฝ่าย ดวงหน้าที่ประดับรอยสัก

ของเอเดนยามนีน่้ากลวัยิง่นกั เขาเลยเสมองไปทางอืน่เหมอืนผูม้อีารมณ์

ศิลป์ “คือข้ายังไม่รู้จักสมุนไพรเลยขอรับ หนังสือมันมีภาพประกอบ แต่

หน้าตามัน...ไม่เข้าหัวน่ะ”

เอเดนนิง่ไปนดิ ก่อนจะหยบิสมนุไพรทัง้หลายทีห่าได้มาปาใส่เรเชล

ไม่ยั้ง ต้นไหนที่ยาวและดูแข็งหน่อยก็เอามาฟาดจนผิวขาวๆ ของเรเชล

เป็นรอยแดง เอเดนก�าสมุนไพรต้นหนึ่ง ก่อนจะเอ่ยอย่างน่ากลัว 

“นี่!” เธอยื่นต้นสมุนไพรเหี่ยวๆ ไปตรงหน้าเขา ขณะกระชากคอ

เรเชลให้มองมัน ด้วยมือขาวจัด “คือต้นการ์เดียน! มีสรรพคุณช่วยลด

ความเจ็บปวดอย่างรวดเร็ว แต่ใช้ได้เพียงในไม่กี่ชั่วยาม! ส่วนนี่...!”
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เรเชลตัวสั่นระริก รู้สึกเหมือนตัวเองหดเล็กลงในมือของแม่คุณที่

โกรธจนรอยสักกระดิก เอเดนหยิบสมุนไพรที่เหมือนหัวมันออกมา

“นี่คือมาโคนัส! มีสรรพคุณช่วยฟอกเลือด! ปรับสมดุลระบบ

อาหาร! และยังเป็นยาระบายอีกต่างหาก! ส่วนนี่...!!!”

แล้วเอเดนผู้ตบะแตกก็หยิบสมุนไพรก�าต่อไปมาจาระไนให้เรเชล

ฟังไปเรือ่ยๆ สดุท้ายเดก็สาวกน็ัง่หอบ ท่ามกลางสายตาตืน่เต้นของเรเชล 

เด็กหนุ่มกวาดตาเบิกโตมองกองสมุนไพรโดยรอบ เห็นว่าเอเดนหามาได้

เยอะทีเดียว จึงเอ่ยว่า

“เช่นนั้นพวกเราก็ลงเขาไปสมัครเข้าเรียนสาขาจอมยาได้แล้วสิ

ขอรับ แค่เอาสมุนไพรพวกนี้ไป ข้าก็ผ่านการทดสอบแล้วใช่หรือไม่”

“สมุนไพรพวกนี้มันเป็นของข้า!!!” เอเดนตะเบ็งเสียงใส่หน้าว่าท่ี

นักศึกษาจอมยาทันควัน เธอตวัดนิ้วชี้เข้าไปในป่า “เจ้าไปหาเอาเอง! คน

จะเป็นจอมยา ขนาดสมุนไพรยังหาไม่ได้! ก็ไม่ต้องเป็นมันแล้ว!!!”

เรเชลหน้าถอดสี พยักหน้ารับอย่างว่าง่าย ก่อนจะค่อยๆ ลุกเข้า

ป่าไป เขาอุ้มไอรินมาวางให้เอเดน พร้อมบอก

“ฝากด้วยนะขอรับ”

เจ้าสตัว์ตวัน้อยร้องจีด๊ๆ เอเดนรบัมนัมาถอืไว้แต่โดยด ีขณะทีห่อบ

เหน่ือยจากการยัดวิชาการใส่หัวว่าที่จอมยามากเกินไป เธอหันมาตักซุป

มังสวิรัติใส่ถ้วยที่พกมา พลางบ่นงึมง�า

“เชื่อเลย ของแค่นี้ก็ไม่เป็น แล้วจะเป็นจอมยาได้อย่างไร”

เด็กสาวดื่มซุป อารมณ์พิศวาสเรเชลลดลงจนน่าใจหาย เธอมอง 

ชูการิที่ดิ้นเล็กน้อยในมือของตนเอง ก่อนจะถามมันอย่างอดไม่อยู่

“เจ้านายของเจ้านี่เต็มหรือเปล่าน่ะ”



6
ทดสอบ

เรเชลแทบจะถอนหญ้าออกมาหมดป่าเลยก็ว่าได้ เพราะเขาไม่ 

รู้จักสมุนไพร แต่หากเอเดนสั่งให้หา เขาก็ยอมหา เลยไล่ดึงพืชพรรณ

แปลกๆ ชนดิละหนึง่ก�ามอืมาให้เดก็สาวช่วยด ูเล่นเอาโดนเอเดนแยกเขีย้ว

แฟ่ใส่ไปหลายหน แต่เอเดนเป็นคนใจดีผิดกับหน้าตา เธอจึงช่วยเขา

จ�าแนกสมุนไพรทีละชนิด และสอนเรเชลเกี่ยวกับสมุนไพรชนิดนั้นๆ ไป

ขณะที่คัดแยกพวกมัน

“ความจรงิแล้ว เจ้าควรจะมขีองใช้เกบ็สมนุไพรพวกนี ้ไม่อย่างนัน้

เมื่อปล่อยเอาไว้จนเหี่ยวแห้ง มันจะเสียสรรพคุณได้ จะเป็นจอมยา เจ้าก็

ต้องหามาพกเอาไว้บ้าง” แล้วเอเดนกห็ยบิสร้อยคอของตนเองขึน้มา เป็น

สร้อยทีม่จีีล้กัษณะเหมอืนเขม็ทศิอนัเลก็ เอเดนจบัเขม็ของมนัให้ชีจ้ดุเขยีว 

ก่อนจะคว้าสมุนไพรทีละต้น แล้วท�าให้มันค่อยๆ หายไปเรื่อยๆ เรเชลได้

แต่นั่งเอ๋อ

“เอ่อ...”

“โอ้ เจ้ามาจากบ้านนอกนี่นะ...” เอเดนปลดสร้อยคอ ก่อนจะยื่น

ให้อีกคน “ลองสวมสิ”
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เรเชลเอื้อมมือไปจับสร้อยเส้นนั้น แต่ก่อนจะได้ดึงมือกลับ เอเดน

กก็ดปุม่ขนาดเลก็ให้เกดิปลายแหลมแทงนิว้เขาอย่างแรง จนเดก็หนุม่ร้อง

โอ๊ย เรเชลมองเลอืดของตนเองค่อยๆ ซมึไปตามอกัขระโบราณบนจี ้พลนั

เหน็ว่าบรรยากาศรอบด้านก�าลงัเลอืนหาย กลบักลายเป็นสถานทีห่นึง่ ซึง่

มีตู้กระจกสีเขียวบรรจุสมุนไพรที่เอเดนเพิ่งท�าให้มันหายไป 

เด็กสาวยิ้ม เท้าคางมองเด็กหนุ่มที่อ้าปากค้าง พร้อมเอ่ยว่า

“เห็นใช่ไหม นี่คือ ‘มากาซิน’ เป็นของวิเศษที่ขายเฉพาะกับพวกที่

เรียน หรือเคยเรียนในมหาวิทยาลัยลาเซเรีย ใช้เก็บของได้มากมาย แรก

เริม่เจ้าต้องสละเลอืดให้มนัเลก็น้อย เพือ่ให้มนัทราบว่าเจ้าคอืเจ้าของ แล้ว

พอหมุนเข็มไปที่จุดสีเขียวก็คือเก็บพวกพืชพรรณ สีแดงเป็นพวกเสบียง

อาหาร มากาซินมีหลายระดับ นี่คือระดับล่างสุดที่ข้าขโมยมา ให้ยืมก่อน

ก็ได้”

“ขอบคุณมากขอรับ” เรเชลยิ้มออก บ้านนอกเข้ากรุงอย่างเขา 

เห็นของแปลกประหลาดย่อมชอบใจอยู่แล้ว 

ท่าทีบริสุทธิ์เช่นนั้นของเรเชล ท�าเอาเอเดนลอบส่ายหัวกับตัวเอง 

ดูอย่างไรก็ไม่น่าจะไปรอดได้เลย

หลังจากเก็บสมุนไพรเข้ามากาซินหมดเรียบร้อย เรเชลก็เคลื่อน

ย้ายศพ ให้เหล่าวิญญาณมีที่ฝังอันถูกต้อง เอเดนถอนใจ มองผลึกสีด�า

ในมือ แล้วเลื่อนเข็มมากาซินของตนเอง เปิดไปยังอีกช่อง เก็บมันเอาไว้

รวมกับผลึกสีด�าอันอื่นๆ หากเรเชลไม่สงสัยอะไร ก็ไม่จ�าเป็นต้องให้เขา

รู้หรอก

“เสร็จแล้วขอรับ”

พอปิดมากาซิน ก็ได้ยินเรเชลบอกมาเช่นนั้น เอเดนหยัดกายลุก 

พร้อมเอ่ยว่า

“งั้นเราก็ไปเข้ารับการทดสอบกันเถอะ”
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เรเชลเห็นคนที่เข้ารับการทดสอบจอมยาหลายคนร้องไห้งอแง

เพราะไม่ผ่านทดสอบ จิตใจที่สงบนิ่งของเขาพลันตื่นเต้น ขณะที่เอเดน

ยกมอืปิดปากหาวหวอดๆ เพราะเธอแทบจะท�านายได้เลยว่าใครผ่าน และ

ไม่ผ่านทดสอบบ้าง

“เดี๋ยวข้าจะเป็นคนส่งสมุนไพรให้เจ้าเองนะ”

เอเดนบอก พร้อมตบหลังเรเชลดังป้าบ! จนเด็กหนุ่มสะดุ้งโหยง 

หันมารับค�าเสียงตะกุกตะกัก พวกเขาเป็นที่สนใจของใครหลายต่อหลาย

คน เพราะรูปร่างหน้าตาของเรเชลนั้นกินขาดทุกคนในแถว 

เอเดนยกมือไปนวดบ่า พร้อมบอกด้วยน�้าเสียงร่าเริง 

“เอ้า สูดลมหายใจเข้าลึกๆ เจ้าผ่านได้แน่ เชื่อข้าสิ”

เรเชลสูดลมหายใจ ยืดตัวตรง แล้วเดินไปหาผู้วิเคราะห์สมุนไพร 

เขากวาดตามองไปโดยรอบ สถานที่นี้ยิ่งท�าให้เขาประหม่า เพราะเป็น 

ชัน้ล่างของห้องอะไรสกัอย่าง ข้างฝาผนงัมโีหลใส่สมนุไพรอยูเ่ตม็ไปหมด 

ชั้นบนนั้นคือที่นั่งของแขกกิตติมศักดิ์จากที่ใดก็ไม่อาจทราบได้ เพราะมี

ม่านแดงปิดกนัไม่ให้คนเหน็ เรเชลเลยเหน็เพยีงเงารางๆ ของคนทีอ่ยูห่ลงั

ม่านนั้น

“คนต่อไป”

เรเชลหันมาตามเสยีงเรียก ก่อนจะเดนิเข้าไปกบัเอเดน รปูลกัษณ์

ของเรเชลน้ันสะดดุตากจ็ริง แต่เอเดนยิง่สะดดุตากว่า เพราะเธอมรีอยสกั

ครึ่งหน้า ชวนให้ผู้ทดสอบเหลือบมองอย่างไม่ไว้วางใจ และอดถามไม่ได้

“นี่คือผู้ช่วยของเจ้าหรือ”

“ขอรับ” 

เรเชลพยักหน้ารับ มองตามสายตาเขา เห็นมุมปากยับย่นเป็นจีบ

ของชายคนนั้นกระตุกยิ้มหยันเล็กน้อย ก่อนจะว่า

“เจ้ารู้หรือไม่ว่า หน้าตาก็เป็นสิ่งที่ส�าคัญของจอมยา พวกคนไข้

เห็นหน้าผู้ช่วยของเจ้าคงได้ขวัญกระเจิงกันพอดี”

เสียงหัวเราะดังมาจากทั่วสารทิศ ขณะที่เอเดนคิ้วกระตุก จะเอ่ย
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บางอย่าง แต่คนข้างกายชิงพูดเสียก่อน

“แต่ข้าว่าคนเป็นจอมยาส�าคัญที่จิตใจมากกว่านะขอรับ อีกอย่าง

คนไข้ที่ก�าลังจะเป็นจะตาย ในวินาทีนั้น เขาคงไม่เลือกผู้รักษาหรอก”

ความเงียบบังเกิดขึ้น เอเดนเหลือบมองคนข้างตัว เรเชลยังคงท�า

หน้าตาใสซื่อใส่ชายชราผู้คุมสอบ เหมือนยั่วโทสะ แต่ก็เหมือนไม่ได้คิด

อะไรจริงจัง 

ใครคนหนึ่งที่อยู่หลังม่านท�าบางอย่าง ท�าให้ชายชราท่ีมองเรเชล

ตากร้าวงับปากที่จะเอ่ยค�าบริภาษ แล้วบอกว่า

“เช่นนั้นขอข้าดูหน่อยสิว่าเจ้าเอาสมุนไพรอะไรมาได้”

“ขอรับ”

เรเชลพยักหน้ารับ แบมือให้เอเดนเป็นคนเลือกสมุนไพรมา เด็ก

สาวกระตุกยิ้มเหี้ยมในใจ ก่อนหยิบเอาสมุนไพรท่ีมีรากสีฟ้ามาวางตรง

หน้าชายชรา

เสยีงฮอืฮาดงัขึน้จากรอบสารทศิอกีคร้ัง เพราะนีค่อืสมนุไพรทีข่ึน้

ชื่อว่าหายากยิ่ง ชายชราถึงกับอ�้าอึ้ง หันมองหน้าเรเชลที เอเดนที ก่อน

จะถามเสียงสั่นเล็กน้อย

“เจ้าไปเอาต้น ‘พีริง’ นี้มาจากไหน”

พีริงเป็นสมุนไพรขั้นสูงส�าหรับลอกผิวหนัง ต่อให้เป็นแผลไฟลวก

ร้ายแรงแค่ไหน เพียงกินมันไปแค่ต้นเดียว แผลนั้นก็จะหายเป็นปลิดทิ้ง 

เหล่านักรบต้องการพีริงมาก เพราะในการต่อสู้ต้องเจอเวทอัคคีเป็นหลัก

พีริงต้นหนึ่งนับว่าหายากยิ่ง แต่นี่มีเป็นก�ามือ แทบจะเรียกได้ว่า 

ตรงหน้าคือขุมทรัพย์ดีๆ นี่เอง

“ข้า...” เรเชลเห็นสายตาเช่นนั้นก็จะตอบตามซื่อ “ข้าก็เก็บมันได้

จาก...”

“หรือว่า...” เอเดนเอ่ยแทรก ลอบสะกิดเรเชลเอาไว้ก่อน เธอท�า

หน้าตาผดิหวงัใส่ชายชราทีต่ัง้ใจฟังค�าพดูของเรเชลอย่างใจจดจ่อ แล้วว่า 

“สมุนไพรน่ียังไม่สามารถท�าให้ผ่านการทดสอบได้ เรเชล ข้าว่าเราต้อง
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เอาของที่หายากกว่านี้ออกมาแล้ว”

เรเชลฟังเช่นนัน้กพ็ยกัหน้ารบังงๆ เอเดนเลยเร่งควกัสมนุไพรทีท่อ

ประกายออกมา คราวนี้เสียงฮือฮาดังลั่นกว่าเก่า

“นะ...นี่มัน...”

นี่คือต้น ‘ลูมิเออร์’ เป็นต้นไม้ที่สะท้อนแสงได้ในตอนกลางคืน มี

สรรพคุณทางยาสูงส่ง จนแทบจะท�าให้คนหายใจรวยรินอยู่ต่อไปได้ถึง

หนึ่งปีเต็ม แค่ต้นเดียวก็มีค่ามากกว่าต้นพีริงเป็นสิบเท่า นี่มีเป็นก�ามือ 

แถมยังก�าใหญ่กว่าเก่า (เรเชลถอนมาเยอะเพราะมองว่ามันสวยดี) 

เอเดนเห็นสีหน้าตระหนกเช่นนั้นก็ขยับยิ้มเจ้าเล่ห์ “เอ หรือว่าเรา

ต้องเอาเขาลาบาให้เขา ท่านผู้เฒ่าถึงจะพอใจกันนะ”

“แต่เขาลาบาเผือกนั่นมันไม่ใช่สมุนไพรนี่...” เรเชลค้านเบาๆ 

เหมือนไม่รู้ความ “ข้าว่าเรา...”

“พะ...พวกเจ้า!...” ผูเ้ฒ่าเร่งเอ่ยเสยีงดงัเมือ่ได้สต ิเขาลาบาจดัเป็น

หนึง่ในวตัถดุบิหายากในการเพิม่พลงัของนกัรบ เรยีกได้ว่ามคีนเพยีงหยบิ

มือที่หามันมาได้เลยด้วยซ�้า มีสรรพคุณทางยาสูงค่า และระดับความหา

ยากก็อยู่ในระดับต้นๆ อีก เด็กพวกนี้มันเป็นใครกัน “พวกเจ้าไปเอาของ

พวกนี้มาจากที่ไหน”

เรเชลท�าหน้าประหลาด ก่อนจะตอบแต่โดยดี

“ก็หุบเขากระชากวิญญาณไงขอรับ พวกท่านไม่ได้ไปหาสมุนไพร

กันที่นั่นเหรอ”

ใครจะไปหาได้เล่า ทุกคนที่ก้าวเข้าไปในหุบเขานั่น หากไม่เป็นบ้า

ตลอดชีวิต ก็ต้องกลายเป็นผีเฝ้าเขา ดังนั้นเมื่อเรเชลเอ่ยค�านี้ออกมา ตัว

ของเขาก็ราวกับเปล่งแสงรัศมีเรืองรอง แทบจะได้รับการกราบบูชาจาก

ผู้เฒ่าที่เป็นคนทดสอบเลย

ชนะสตัว์อสรู หาสมนุไพรหายาก ความสามารถนี้ไร้ซึง่ความกงัขา

ใดๆ ทั้งสิ้น!

“พวกข้าผ่านหรือไม่ขอรับ” เรเชลถามเมื่อเห็นดวงตาเลื่อมใสจน
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น่าขนลุกของผู้ทดสอบ ค�าถามนั้นท�าให้ผู้เฒ่าที่ก�าลังประสานมือน�้าลาย

ไหลสะดุ้งเฮือก แล้วเร่งพยักหน้ารับ ก่อนจะผายมือไปด้านหลัง

“เชิญ! เชิญ! เจ้าไปลงทะเบียน เตรียมเรียนได้เลย”

เอเดนหวัเราะชัว่ร้ายในใจ เพราะหบุเขากระชากวญิญาณไม่ได้ถกู

บุกรุกมานาน มีศพคนเป็นปุ๋ยชั้นดีให้แก่สมุนไพร มิหน�าซ�้ายังอยู่ติดกับ

หุบเขาพันไพรอีก มีหรือจะไม่มีสมุนไพรหายาก และเมื่อไม่มีอสุรกาย 

น่ากลัวปรากฏกาย แม้แต่คนอย่างเรเชลก็เก็บเกี่ยวพืชพรรณทุกชนิดได้

อย่างปลอดภัย ซึ่งเรเชลก็เก็บมาทุกชนิด เขาย่อมมีสมุนไพรระดับสูงต�่า

มากมาย ตอนนี้เป็นเศรษฐีสมุนไพรน้อยแบบไม่รู้ตัว และเธอก็ไม่ยอมให้

เขารู้ตัวด้วย 

ส�าหรับเอเดน เรเชลยังเป็นบ้านนอกเข้ากรุง เธอไม่รู้จักเขาดี แต่

หมอน่ีชอบท�าอะไรคาดไม่ถงึ หากเขาไปท�าอะไรให้ต้องสญูสมนุไพรหมด

กน่็าเสยีดาย แต่หากจะปล่อยสมนุไพรทีเ่หลอืให้คนอืน่ไปเกบ็ กน่็าเสยีดาย

เช่นกัน ระหว่างที่เรเชลเงอะๆ งะๆ อยู่นั้น เอเดนก็แอบไปถอนมาหมด

ทัง้ทุง่ จนกลายเป็นหบุเขาหวัโล้น กว่าจะมสีมนุไพรหายากขึน้อกีครัง้กค็ง

อีกหลายร้อยปีเห็นจะได้

“ข้อสอบง่ายกว่าที่คิดเนอะ” เรเชลบอก

เอเดนหัวเราะ “นั่นเพราะเจ้าโชคดีที่มีข้า”

เรเชลพยักหน้ารับ ท�าเอาเอเดนต้องหันไปมองตามสัญชาตญาณ 

แต่พอเห็นแววตาใสซื่อของเด็กหนุ่ม เธอก็ละสายตาไป

“ผู้ช่วยมาตรวจเลือดก่อนนะ”

หญิงวัยกลางคนท่าทางเข้มงวดคนหนึ่งเอ่ย เอเดนผละจากเรเชล

เดินเข้าไปในวงแหวนบางอย่าง ตรงหน้าวงแหวนนั้นมีเสาบางอย่าง เธอ

ค่อยๆ ยื่นมือไป ขณะที่เรเชลมองอย่างสนใจ

“เจ้าชื่ออะไร” หญิงชราคนนั้นกล่าว พร้อมกับจดบันทึก

“เอเดน”

“นามสกุล”
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“ไม่มี...” เอเดนว่า “ข้าเป็นเด็กก�าพร้า ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียน”

เพราะเอเดนไม่มีชื่อในทะเบียนนี่แหละ เธอจึงเข้าเรียนใน

มหาวทิยาลยัลาเซเรียไม่ได้ ทัง้ทีอ่ยากเข้าแทบตาย ดงันัน้การมากบัเรเชล

ก็นับว่าช่วยให้เธอบรรลุจุดประสงค์

คนที่จะเป็นจอมยานั้นต้องหาคู่หูที่จะมาเรียนด้วย ซึ่งคู ่หูจะมี

คณุสมบตัอิย่างไรกไ็ด้ ไม่มชีือ่ในทะเบยีน เป็นโรคความจ�าเสือ่ม หรอืเป็น

อะไรก็ได้ ขอแค่เป็นคนและพร้อมใจมาเรียนกับจอมยาผู้นั้นก็พอ เอเดน

จึงใช้โอกาสนี้เข้ามหาวิทยาลัยลาเซเรีย

เมื่อเอเดนวางมือลงบนเสาในห้องทดสอบ เสาต้นนั้นก็ด�ามืดใน

พริบตา ท�าเอาทั้งห้องเหมือนจะมืดตาม คนทั้งหลายแทบจะสะดุ้งเฮือก 

ยกเว้นเรเชลที่ยังมองอย่างสนใจ ฝ่ายหญิงวัยกลางคนคนนั้นก็เร่งมา 

ตรวจสอบเสา แล้วมองหน้าเอเดนอย่างพินิจ ก่อนจะเขียนลงบันทึกว่า 

‘ไม่อาจคาดเดาได้’

เอเดนยิ้มเหมือนรู้ดีแก่ใจ เธอเดินออกจากวงแหวนนั้น ก่อนจะ 

ตบบ่าเรเชลแล้วว่า

“ตาเจ้าแล้ว”

เรเชลพยกัหน้ารับ ก่อนจะสดูลมหายใจลกึ เรยีกขวญัตวัเองอกีรอบ 

เขาล้วงชูการิออกจากกระเป๋าเสื้อ ฝากไว้กับเอเดนอีกหน แล้วเดินไปท่ี

วงแหวนนั้น เด็กหนุ่มเอื้อมมือไป ด้วยท่าทางคล้ายไม่กล้าแตะเสานั้น

อย่างไรชอบกล

“มันเจ็บหรือไม่ขอรับ”

เขาอดไม่ไหว หันมาถามเอเดนที่ลูบหลังไอรินอย่างสนิทสนม คู่หู

ของเขาสา่ยหน้าอย่างไม่ใส่ใจ เรเชลเลยแตะปลายนิว้ชี้ลงบนเสา คราวนี้

เกิดแสงสีแดงสว่างวาบ ก่อนเสาต้นนั้นจะระเบิดอย่างรุนแรง

ตู้มมม!!!

เอเดนเบกิตากว้างกบัเร่ืองไม่คาดฝันนัน้ หญงิวยักลางคนโดนเศษ

เสาและฝุ่นควันปะทะใส่โดยไม่ทันตั้งตัว จึงอยู่ในสภาพดูไม่จืด พวกเขา
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ส�าลักฝุ่นควัน แล้วเพ่งมองเงาร่างรางๆ ของเรเชลในกลุ่มควัน

“เรเชล!”

เอเดนเรียก ก่อนจะนิ่งไปเมื่อเห็นเรเชลพยายามต่อเสาทดสอบที่

แหลกคามือตัวเองอย่างลุกลี้ลุกลน ดวงหน้างามเกินบุรุษของเขาหันมา

มองเธอ ก่อนจะร้องเสียงหลง

“ข้าไม่ได้ท�านะขอรับ! มันพังเอง!”

หญงิวยักลางคนมอืสัน่เทา ควานหยบิปากกาจดข้อมลูลงไป ขณะ

ที่เอเดนยังตกตะลึงอยู่เช่นนั้น

‘เลือดพิเศษ’



7
เชื้อพระวงศ์

“เลือดพิเศษหรือ”

หญิงสาวที่นั่งอยู่กล่าวด้วยความสนใจ ดวงตาคู่งามมองผู้รายงาน 

ก่อนจะผลิยิ้มบาง 

“ที่มหาวิทยาลัยของเรา ‘เลือดพิเศษ’ ก็มีเพียงแค่ ‘เด็กคนนั้น’ 

ตอนนี้เพิ่มมาอีกหนึ่งแล้วรึ”

พอกล่าวถึงเด็กคนนั้น หญิงวัยกลางคนพลันขนลุกซู่ เร่งบอกว่า

“ไม่แน่เจ้าค่ะ ท่านหญงิ เดก็สาวทีม่าด้วยกไ็ม่ธรรมดาเลย อปุกรณ์

ของท่านไม่สามารถอ่านค่าเลือดของนางได้”

“แต่ก็ไม่เข้มข้นถึงขั้นท�าให้เสานั่นแตกหักมิใช่หรือ...” หญิงสาวที่

นั่งอยู่ส่งเสียงหัวเราะกังวานใสดุจเสียงระฆังเงิน “เลือดพิเศษมักจะ

ก้าวหน้ากว่าทุกคนเสมอ จัดให้เขาอยู่ในขั้นสอง พร้อมจับตามองดูทุก 

ฝีก้าว ข้าอยากรู้ว่าเขาจะไปได้ไกลถึงไหนกัน”

“หวังว่าจะนิสัยดีกว่าคนเก่านะเจ้าคะ ท่านอธิการบดี” หญิง 

วัยกลางคนบอก พร้อมกับจดบันทึกค�าพูดของอธิการบดีหญิง

มือบางของอธิการบดีสาวแห่งมหาวิทยาลัยลาเซเรียหยิบแฟ้ม
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ประวตัขิองใครบางคนขึน้มา ดวงตางดงามหยลีงเมือ่รอยยิม้ผลกิว้างกว่า

เก่า

“เรเชล ราดิคิอัส น่าสนใจ...น่าสนใจจริงๆ”

“นี่คือรายการของที่เจ้าต้องใช้ในการเรียน”

กระดาษแผ่นหนึ่งถูกยื่นมา พร้อมด้วยเข็มกลัดรูปโล่เงินท่ีมีดาว

ประดบัอยูส่องดาว คนให้บอกว่ามนัจะแสดงระดบัของเขาในปัจจบุนั และ

เพียงได้ระดับสองของสาขาจอมยาทันทีที่เข้าศึกษาในลาเซเรีย ก็ท�าให้

เรเชลเป็นที่จับตามองแล้ว

“ระดบัสองเองร.ึ..” เอเดนทีอ่ยู่ในฐานะผูช่้วยพมึพ�าอย่างอดไม่อยู่ 

“ที่ลาเซเรียนี่ช่างมาตรฐานสูงเสียจริงนะ”

ตามที่เอเดนคาด หากเรเชลเดินตามแผนการของเธอ เขาจะต้อง

ได้อย่างน้อยสามดาว แต่นี่เขาได้แค่สองดาว แปลว่าอธิการบดีของ

มหาวิทยาลัยลาเซเรียก็เขี้ยวลากดินไม่หยอก

“เจ้ารบีไปรายงานตวัและขึน้เงนิทีแ่ผนกการเงนิเถอะ” เอเดนบอก 

ก่อนจะหยิบกระดาษใบนั้นมากวาดตาอ่าน “ไหนขอข้าดูหน่อยซิ ว่าเจ้า

ต้องซื้ออะไรบ้าง”

เด็กหนุ่มหน้าสวยคู่หูของเธอถอนใจอย่างหนักอก

“มีอะไรเหรอ”

“ข้าไม่มเีงนิขอรับ...” เรเชลตอบตามจริง “ไม่ได้พกเงนิมาเลยจาก

บ้าน แบบนี้ถึงสอบเข้าได้ ก็ไม่มีปัญญาซื้ออุปกรณ์มาเรียนหรอก”

“เจ้าเป็นนักศึกษาระดับสองนะ...” เอเดนเอ่ยพร้อมกับยื่นนิ้วชี้มา

เคาะเบาๆ ที่เข็มกลัดของอีกฝ่าย “ในอาณาจักรลาซาเรีย ไม่สิ ในทวีป

แอนตาเนียแห่งนี้ จะมีอะไรมีค่ามากไปกว่าความรู้ ที่ข้าสนับสนุนเจ้าก็

เพราะอะไร หากพวกมนัทกุคนเหน็ว่าเจ้าเป็นอจัฉรยิะ ข้ากจ็ะพลอยสบาย

ไปด้วย”

“อัจฉริยะ...” เรเชลเอียงคอ ท�าสีหน้าไม่เข้าใจเสียจนเอเดนอยาก
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จะถอนใจแรงๆ 

‘ไอ้หมอน่ีเข้ามาเรียนในลาเซเรีย โดยไม่ได้ศึกษาวัฒนธรรมของ

ที่นี่เลยสินะ’

“นักศึกษาของลาเซเรียจะได้รับเงินทุกเดือนตามระดับขั้น อย่าง

เจ้าอยู่ระดับสองของสาขาจอมยา ก็น่าจะได้สักสองแสนเหรียญทอง...นี่

คือสวัสดิการของทางมหาวิทยาลัย” 

ลาเซเรียมีแนวคิด ว่าพวกเขาไม่มีทางรู้ สภาพแวดล้อมใดเหมาะ

กับนักศึกษามากเท่ากับตัวนักศึกษาเอง เช่น บางคนเวลาอ่านหนังสือจะ

ชอบเปิดเพลงฟังแล้วสมองจะแล่นด ีบางคนต้องมช่ีอดอกไม้มาให้ได้กลิน่

หอมอ่อนๆ บางคนต้องอ่านหนงัสอืกบัเพือ่น และอปุกรณ์ในการเรยีนของ

นักศึกษาก็ต่างกัน จึงมีสวัสดิการโดยก�าหนดจ�านวนเงินที่นักศึกษาจะได้

ในทุกๆ เดือน ตัวอย่างเช่น

สาขาจอมทัพ ระดับหนึ่ง ได้สี่หมื่นเหรียญทองทุกเดือน พอเลื่อน

ระดับ จ�านวนเงินก็จะมากตาม เช่น ได้ระดับห้า ก็ได้สองแสนเหรียญ

ทองในทุกเดือน ส�าหรับค่าอาวุธ (โล่ ดาบ กะละมัง ฯลฯ)

แน่นอนว่า แต่ละสาขาจะได้รับเบี้ยเลี้ยงแต่ละเดือนไม่เท่ากัน ท่ี

ได้มากที่สุดคือสาขาจอมยา ตามด้วยจอมเวท จอมทัพ และจอมปราชญ์ 

เพราะจอมยาเป็นสาขาที่เรียนยากที่สุดในสี่สาขา ระดับนักศึกษา

จึงได้รับการตีเป็นตัวเงินสูงกว่าของสาขาอื่น แต่เมื่อเทียบกับสวัสดิการ

ด้านอื่นแล้ว กลับถือว่าน้อยกว่า 

เอเดนท�าหน้าเจ้าเล่ห์ วางศอกบนบ่าของเรเชล แล้วเงยหน้าสบ

ดวงตาสเีขยีวมรกตของเขา “แล้วเจ้าเหน็กลุม่คนหลงัม่านสแีดงทีเ่ฝ้ามอง

ผู้เข้ารับการทดสอบหรือไม่”

เรเชลคิดใคร่ครวญเล็กน้อย ก่อนจะทุบมือลงบนฝ่ามือตัวเอง  

ร้องอ้อ

“นั่นคือเชื้อพระวงศ์...” เอเดนยิ้มเล็กน้อย “เจ้าก็รู้ดีว่าดินแดนฝั่ง

ตะวันตกนี้คัดเลือกพระราชากันเช่นไร”
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“แล้วมันเกี่ยวอะไรกับข้าหรือขอรับ” เรเชลถาม เป็นผลให้โดน

เอเดนตบหัวดังพลั่ก

“น่ีเจ้าไม่ได้รู้อะไรทีจ่�าเป็นเกีย่วกบัการเรยีนทีล่าเซเรยีเลยสนิะ!...” 

ตบยงัไม่พอ เอเดนยงัคงวางมอืบนศรีษะของเดก็หนุม่แล้วขยีเ้ส้นผมสแีดง 

เหมอืนอยากนวดให้ประสาทการรบัรูข้องเรเชลสมบรูณ์ขึน้ “ท�าสมองของ

เจ้าให้ดีหน่อย! เจ้าอาจจะตายได้เลยรู้หรือไม่!”

ด้วยกฎอาณาจักรลาซาเรียว่า ผู้ที่ผ่านการศึกษามหาวิทยาลัย 

ลาเซเรียแห่งนี้จึงจะเป็นผู้เลือกพระราชา และลงสมัครเป็นพระราชาได้ 

ท�าให้มหาวทิยาลยัลาเซเรียเป็นศนูย์รวมเหล่าคนทีต้่องการเป็นพระราชา

ก็ว่าได้ แล้วผู้ที่มีเป้าหมายเดียวกัน จะไม่เกิดการแข่งขันท่ีน่ากลัวได้

อย่างไร นี่คือข้อเสียของมหาวิทยาลัยลาเซเรีย

“ทีน่ี่น่ะมพีวกเชือ้พระวงศ์ทัง้ของราชาคนปัจจบุนัและราชาคนก่อน 

พวกเขาห�า้หัน่กนัเพือ่ทีจ่ะได้รบัเลอืกเป็นราชาคนต่อไป หากให้ข้าเดา...ที่

เจ้าเห็นหลงัม่านนัน้จะต้องเป็นพวกเชือ้พระวงศ์ พวกเขาต้องการ ‘สมาชกิ

ในทีม’ ”

“สมาชิกในทีม?” เรเชลเอียงคออีก เอเดนพยักหน้า

“ถูกต้อง เจ้าคงไม่รู้สินะว่าระดับชั้นของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย

ลาเซเรยีนัน้เป็นเช่นไร...” เอเดนเคาะเขม็กลดัแสดงระดบัของอกีฝ่ายเบาๆ 

”เจ้าอยู่ระดับสอง ถือเป็นขั้นบัณฑิต หากว่าเจ้าสามารถสอบเลื่อนขั้นได้

ถึงระดับสิบ เจ้าจะกลายเป็นผู้ปฏิบัติ และผู้ที่อยู่ในระดับสิบจะต้องร่วม

ทีมกันท�าภารกิจ ซึ่งเป็นภารกิจระดับอาณาจักร ทุกคนในดินแดนแห่งนี ้

ที่มีสิทธิ์เลือกพระราชาจะมองมาที่แต่ละทีมซึ่งศึกษาในมหาวิทยาลัย 

ลาเซเรยี ทมีไหนท�าภารกจิไดส้�าเรจ็มากทีส่ดุและแขง็แกรง่ทีส่ดุ กม็ีสทิธิ์

ที่หัวหน้าทีมนั้นจะได้รับการลงคะแนนเสียงให้เป็นพระราชาคนต่อไป”

แววตาของเรเชลเปลี่ยนไปทันที เอเดนหัวเราะเบาๆ

“หัวหน้าทีมส่วนใหญ่จึงเป็นพวกเชื้อพระวงศ์ อาจจะเป็นเชื้อ 

พระวงศ์ของพระราชาคนปัจจุบัน หรือว่าพระราชาคนก่อนหน้า และ 
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ญาติ...แต่ก็อาจจะมีคนที่มีอุดมการณ์ลงสมัครเช่นกันนะ แต่พวกนี ้

ไม่ค่อยมีฐานอ�านาจสักเท่าไร ก�าลังทรัพย์ไม่เหมือนพวกเชื้อพระวงศ์ จึง

ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าที่ควร”

“แล้วไม่ปวดหัวตายเหรอขอรับ เพราะดูท่าเหล่าเชื้อพระวงศ์คง

แย่งกันโดดเด่นน่าดู อธิการบดีแห่งลาเซเรียจะไม่โดนพระราชาและอดีต

พระราชาข่มเหงเอาเหรอ” เรเชลถามอย่างอดไม่อยู่

“ไม่หรอก เพราะอธิการบดีแห่งลาเซเรีย นางเป็นผู้มีต�าแหน่ง 

มหาราชัน” เอเดนบอก

“มหาราชัน?” เรเชลเอียงคออีกครั้ง 

เอเดนถึงกับถอนใจ ‘หมอนี่มันไม่เคยศึกษาหาข้อมูลดินแดนท่ี 

ตัวเองอยู่เลยหรืออย่างไร’

“มหาราชัน...ใช้เรียกบุรุษหรือสตรีที่มีต�าแหน่งสูงกว่าพระราชา 

พวกเขาจะได้รับยาให้เป็นอมตะ เป็นหนุ่มสาวตลอดกาล และได้รับการ

ดูแลอย่างดีทุกอย่าง บางคนไม่มีอ�านาจยุ่งเกี่ยวกับการปกครองของ 

พระราชา แต่ว่าเมื่อพระราชาท�าผิด ท�าให้ประชาชนเดือดร้อน พวกเขา

จะสามารถปลดต�าแหน่งพระราชาคนนั้นและเปิดลงคะแนนเสียงเลือก 

พระราชาคนใหม่ได้

“กรณทีีย่งัไม่มคีนเป็นพระราชา พวกมหาราชนัจะผลดักนัปกครอง

ดินแดนไปก่อน เจ้าควรรู้จักพวกเขาเอาไว้ เพราะหนึ่งในมหาราชันเป็น

เจ้าของลาเซเรยี...อธกิารบดขีองพวกเรา” เอเดนบอก “อ้อ! แล้วทีบ่อกว่า 

‘บางคน’ ก็เพราะว่ามีมหาราชันคนหนึ่งมีศักดิ์เป็นพระราชาของฝั่ง 

ตะวันออกด้วย”

“อ้อหรือ” เรเชลพยักหน้ารับ สีหน้าเหมือนตามไม่ค่อยทันเท่าไร 

จนเอเดนถอนใจ เด็กสาวเอ่ยอย่างละเหี่ยใจพิลึก

“ช่างเถอะ ของพวกนีอ้าจจะไกลตวัเจ้าไปเยอะ วกกลบัเข้ามาเรือ่ง

ที่ใกล้ตัวเจ้าดีกว่า...” เอเดนยกมือเท้าเอว พร้อมบอกด้วยรอยยิ้ม “ไป 

โรงประมูลกันเถอะ”
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“โรงประมูลเหรอขอรับ” เรเชลกะพริบตาปริบๆ ”ไปท�าไม”

เอเดนพยักหน้า พร้อมบอกเสียงเรียบ

“กเ็จ้าบอกว่าไม่มเีงนินี ่และเงนิทีเ่จ้าได้มาจากระดบันกัศกึษากค็ง

ไม่พอปรนเปรอข้าหรอก เพราะฉะนัน้เรากต้็องไปหาเงนิกนั สมนุไพรของ

พวกเราก็มีตั้งเยอะแยะมิใช่รึ และเจ้าเองก็ต้องซื้อของใช้ที่จ�าเป็นส�าหรับ

เข้าเรียนด้วย”

“งั้นหรือขอรับ” เรเชลพยักหน้า เอเดนยกมือลูบหน้าตัวเองทันที 

สงสัยว่าเธอจะยัดเรื่องยากๆ ใส่หัวเรเชลมากไป จนเขาลืมแม้แต่ปัญหา

ล่าสุดของตนเอง 

เด็กหนุ่มขมวดคิ้วแน่น “แต่ข้าก็ยังสงสัยว่าจะไปโรงประมูลท�าไม 

ข้าว่าสูเ้ราไปโรงรับจ�าน�ากนัไม่ดกีว่าเหรอขอรับ ข้าว่าทีโ่รงรบัจ�าน�าน่าจะ

มีของหลุดจ�าน�าเป็นพวกเครื่องเรียน และเรายังจ�าน�าสมุนไพรพวกนี้ได้ 

หากข้าขอร้องเจ้าของโรงรับจ�าน�าดีๆ ก็อาจจะได้เงินเยอะๆ และส่วนลด

มากๆ ก็ดะ...!”

“ตามข้ามาเถอะน่า!” เอเดนยกมอืสองข้างตะปบแก้มใสของเรเชล 

จนเดก็หนุม่รูส้กึแสบ เธอยิม้พร้อมบอกอย่างเจ้าเล่ห์ “เชือ่เถอะ ว่าเจ้าจะ

ได้มากกว่าที่เจ้าต้องการ หากยอมท�าตามค�าแนะน�าของข้าน่ะ”

เรเชลมองดวงตาสีด�าขลับเป็นประกายของคู่หู ก่อนจะพยักหน้า

รับ แล้วยิ้มอย่างอ่อนโยน

“ข้าเชื่อใจท่านอยู่แล้วขอรับ”

รอยยิ้มตราตรึงนั้นท�าเอาเอเดนนิ่งไปนิด แก้มขาวของเธอเริ่มขึ้น

สีแดง จนต้องหันหลังให้เขาแล้วสั่งเสียงห้วน

“เช่นนั้นก็ตามมา!”

“ระ...รอข้าด้วยขอรับ!”

“หาเหยื่อใหม่อยู่หรือไง ‘โลกิ’ ”

ดวงตาสีน�้าทะเลหยุดมองเด็กหนุ่มผมแดงที่วิ่งตามเด็กสาวผมด�า 
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เดก็หนุม่นามโลกเิหลยีวหน้ามองคนพดู คร้ันเหน็ดวงตาสเีข้มของอกีฝ่าย 

เขาก็อดหัวเราะเบาๆ ไม่ได้

“เจ้าเองก็เหมือนกันมิใช่รึ องค์ชาย...” ครั้นเห็นริมฝีปากหยักของ

คนตรงหน้าขยับยิ้ม โลกิก็ละสายตามามองแผ่นหลังของเรเชล แล้วเสย

เส้นผมสีเงินของตนเอง พึมพ�าเหมือนไม่ค่อยสบอารมณ์ว่า “ข้านึกว่า 

แผ่นดินนี้จะไม่มีใครมี ‘เลือดพิเศษ’ เหมือนอย่างข้าแล้วนะเนี่ย”

“ข้าไม่ยอมให้เจ้าท�าอะไรเขาหรอกนะ...” คนทีถ่กูเรยีกว่าองค์ชาย

กล่าวเสียงเข้มขึ้นเล็กน้อย “เพราะว่าเขาจะต้องมาเข้าร่วมทีมของข้า”

“มัน่ใจจงันะ เพราะอกหกัจากข้าละส ิเจ้าถงึได้คดิจะไปคว้าเขามา

แทน ไอ้องค์ชายใจร้าย หลายใจ!” โลกแิสร้งท�าเสยีงเลก็เสยีงน้อย สะดิง้

ใส่ ครั้นเห็นสีหน้าอีกคน เขาก็หัวเราะ เอ่ยเสียงเจ้าเล่ห์ขึ้นนิด “แต่ดูท่า

เจ้าจะต้องแข่งกับอีกหลายทีมนะ พวกเลือดพิเศษอย่างเราน่ะเนื้อหอม 

ท่านพร้อมตบตีกับขั้วอ�านาจอื่นหรือไม่เล่า”

“ถ้าไม่พร้อม ข้าก็คงไม่มาอยู่ตรงนี้หรอก...” ดวงตาสีเข้มของ 

อีกคนเหลือบมองเขาแวบหนึ่ง ก่อนจะยิ้ม “ข้าจะต้องเป็นราชาให้ได้ เจ้า

ก็รู้”

“จ้าๆ...” โลกโิบกมอืขาวใส่อกีฝ่าย ก่อนจะหนัไปมองเรเชลอกีครัง้ 

แล้วขยบัยิม้ “เชญิตบตกีนัให้พอเลย กบัต�าแหน่งพวกนัน้ ข้าขออยูเ่งยีบๆ 

เหมือนเคยดีกว่า”

“กต้็องเป็นเช่นนัน้ เพราะหากเจ้าเคลือ่นไหว ในมหาวทิยาลยันีค้ง

มีหลายคนที่พร้อมจะบี้เจ้าให้แบนเหมือนแมลงตัวหนึ่ง ไม่เชื่อก็ลองดูสิ”

โลกไิด้ยนิค�าขูก่ข็ยบัยิม้ ดวงตาสนี�า้ทะเลพราวระยบัอย่างนกึสนกุ 

พร้อมเอ่ยว่า

“เจ้าก็ด้วยรึองค์ชาย”

“แน่นอนอยู่แล้ว”

โลกิหัวเราะเบาๆ มองคนที่เดินไปทางโรงประมูลโดยไม่สนใจเขา

อีก ก่อนแววตาจะเปลี่ยนไปในทันที



minikikaboo   61

“พวกเชือ้พระวงศ์นีช่่างโลภมากกนัจรงิๆ ดทู่าเจ้าหนุม่นัน่จะไม่ได้

อยู่อย่างเป็นสุขที่ลาเซเรียแน่ๆ ข้าขอไว้อาลัยให้มันล่วงหน้าเลยนะ”

‘แต่หน้าตาเช่นนั้น รูปลักษณ์เช่นนั้น มันท�าให้ข้าคิดถึงจริงๆ นะ’

แววตาของโลกิเปลี่ยนไป ก่อนเด็กหนุ่มจะส่ายหน้าแรงๆ 

‘ไม่เอาสิ ข้าจากมาแล้ว...’

อะแฮ่ม! ทราบมาถึงตรงนี้ทุกคนคงสงสัยระบอบการปกครอง  

และการเลือกพระราชาของอาณาจักรลาซาเรียใช่หรือไม่ ข้าในฐานะ 

นักประวตัศิาสตร์สดุหล่อและลกึลบัของทวปีแอนตาเนยีจะขอไขข้อข้องใจ

ของพวกท่าน ณ บัดนี้

ข้าขอทวนสกันดิ อาณาจักรลาซาเรยีมมีหาวทิยาลยัทีย่ิง่ใหญ่ทีส่ดุ

ในทวปี และขึน้ชือ่ว่าเป็นมหาวทิยาลยัแห่งแรกและดทีีส่ดุในทวปี ซึง่กค็อื 

‘มหาวทิยาลยัลาเซเรีย’ (เป็นชือ่ทีเ่พีย้นมาจากชือ่อาณาจกัรลาซาเรยี) ใน

ดินแดนฝั่งตะวันตกนี้มีกฎอยู่ว่า ‘ผู้ที่จะเป็นพระราชา และผู้ท่ีจะเลือก 

พระราชาได้ต้องเป็นศิษย์ของมหาวิทยาลัยลาเซเรียเท่านั้น’ (ช่างเชิดชู

มหาวทิยาลยัตวัเองเสยีจ๊ีง!) ฟังแล้วท่านหงดุหงดิใช่หรอืไม่ บอกตามตรง 

เจ้ากฎน้ี ตอนแรกทีข้่าได้ฟัง ข้ากห็งดุหงดิไม่แพ้กนัหรอก แต่ท่านเชือ่หรอื

ไม่ว่าเจ้ากฎนี้ ครั้งหนึ่งมันเคยครอบคลุมทั้งทวีปแอนตาเนีย ก่อนจะมีคน

กบฏแล้วก็แยกเป็นสอง เป็นสาม บลาๆ

เพราะกฎนีม้ปีระวตัอินัยาวนาน และนบัเป็นประวตัศิาสตร์ทีส่�าคญั

ที่สุดของแอนตาเนียเลย ดังนั้นเรามาฟังที่มาของมันกันก่อนเนอะ

คือเมื่อก่อนมีพระราชาคนหนึ่งของแอนตาเนีย (ข้าหาข้อมูลทาง

ประวัติศาสตร์แล้ว ในตอนนั้นมันก็มีพระราชาหลายคนนั่นแหละ และนี่

เป็นหนึ่งในนั้น) เขาปกครองอาณาจักรของเขา แล้วเกิดไปเจอแร่ที่เรียก

ว่า ‘อาเคตาเรีย’ เข้า บังเอิญว่าเจ้าแร่นี่เคยมีอยู่ทั่วทวีปแอนตาเนีย เขา

ก็สั่งให้คนขุดมันขึ้นมา แล้วแปรรูปเป็นของใช้ (เช่น เก้าอี้ โต๊ะ คทาวิเศษ

ส�าหรับพวกนักเวท ฯลฯ) ซึ่งแร่นี้มีคุณสมบัติดีมาก คือเป็นสื่อกลางของ
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มนตราและบรรจุมนตราเอาไว้ได้ 

ยกตัวอย่างว่า ข้าร่ายอาคมใส่แร่ว่า หากใครมาจับมัน จงกลาย

เป็นเช่นนั้นเช่นนี้ มันก็จะท�าตามค�าสั่ง กลายเป็นอย่างที่ข้าต้องการ และ

พวกท่านพอนึกออกไหม พอเจอแร่สารพัดประโยชน์ ก็เหมือนพบน�้ามัน

นั่นแหละ มันใช้ได้กับทุกสิ่ง พระราชาคนนี้ท่านก็เลยขุดแร่เอามาใช้ จน

เกลี้ยงแอนตาเนีย (ซึ่งพอกะปริมาณแร่และขนาดของทวีปนี้ ข้าคิดว่า 

น่าจะขดุกนัมาใช้หลายโคตรอยู ่จงึท�าให้มนัหมดได้) แต่กลายเป็นว่า หนึง่

ในคุณสมบัติของแร่นี่ ดันเป็นสิ่งที่ท�าให้ ทวีปของเราลอยเหนือผิวน�้า

คราวนี้ก็งานเข้าสิขอรับ เพราะเจ้าแร่นี่จะเสียคุณสมบัติท�าให้ 

แผ่นดินเราลอยน�้าทันทีที่ขุดมันขึ้นมาใช้ ตอนนั้นทวีปแอนตาเนียของเรา

จะจมน�้าทะเล พระราชาและทายาทพระราชาตัวต้นคิดนั่นก็เกิดอาการ

กลัวตีนสหประชาชน ขึ้นเรือหนีออกจากทวีปแอนตาเนียไปซะอย่างนั้น 

แต่จริงๆ ข้าคิดว่าไม่มีใครโทษเขาหรอกนะ เพราะคนในอดีตล้วนใช้มัน

ด้วยกันทั้งนั้น ถูกหรือไม่ แต่มันเกิดปัญหา เพราะพระราชาไม่รู้ว่าอาเค-

ตาเรยีท�าให้ดนิแดนลอยน�า้ หากท่านรู ้ท่านจะเอามนัมาใช้เหรอ หากพระ

ราชาไม่รูค้นเดยีวแล้วใช้ ไม่เป็นปัญหา แต่นีพ่วกเราไม่รูก้นัหมดทวปี และ

นัน่ท�าให้ในปัจจบุนั พวกเราจึงตืน่ตวักนัมากในเร่ืองการศกึษาทกุสิง่ ก่อน

จะน�ามันมาใช้ 

ดงันัน้ทีพ่ระราชาหนีไป ข้าคดิว่าเพยีงเพราะอารมณ์ชัว่วบูของเขา 

หากได้ไตร่ตรองจริงๆ ท่านน่าจะเห็นว่ามันไม่ใช่ความผิดของพระราชา

องค์นัน้เสยีทัง้หมด มนัเป็นเร่ืองทีเ่ราต้องรับผดิชอบร่วมกนั เพราะแอน-

ตาเนียคือทวีปของเราทุกคน ถ้าจะผิด ก็ผิดแค่ที่เขาหนีไปโดยไม่ได้อยู่

ร่วมรับชะตากรรมกับเรา (หมายเหตุ นี่เป็นเพียงความเห็นข้าแต่เพียง 

ผู้เดียว)

แต่เมื่อทวีปนี้จะจม วิกฤตก็ก่อให้เกิดวีรบุรุษผู้กอบกู้แอนตาเนีย 

ซึ่งก็คือผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยลาเซเรียแห่งฝั่งตะวันตก วีรบุรุษนี้มีท้ังสิ้น 

สี่คน หนึ่ง คือจอมทัพ สอง คือจอมเวท สาม คือจอมปราชญ์ สี่ คือ 
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จอมยา สีค่นนีล้กุขึน้มาท่ามกลางความสิน้หวงั และหาพลงัทีจ่ะท�าให้ทวปี

แอนตาเนียไม่จมลงทะเล และพวกเขาก็ท�าส�าเร็จ ทีนี้พวกเขาก็ตระหนัก

ถึงข้อบกพร่องของพวกเราทุกคน ใช่แล้ว พวกเขาตระหนักว่า บางทีเรา

กไ็ม่ได้ศกึษาสิง่ใกล้ตวัให้ถ่องแท้ ก่อนจะน�ามนัมาแปรรปูเพือ่สนองกเิลส 

(ก็ใครบ้างวะจะคิดว่าดินที่เราเหยียบกันอยู่ทุกวัน มันจะก่อภัยอันตราย

มากมายขนาดนี้ เพียงเพราะเราขุดมันมาใช้อะ!)

และน่ันคอืจุดเริม่ต้นของค�าว่า ‘ให้ความส�าคญัแก่ระบบศกึษา’ อนั

ก่อให้เกิดมหาวิทยาลัยลาเซเรียในปัจจุบัน

พอทั้งสี่ตั้งมหาวิทยาลัย ก็ออกกฎอันน่าเอ็นดูว่า ‘ผู ้ที่จะเป็น 

พระราชาได้และผูท้ีจ่ะเลอืกพระราชาได้นัน้ต้องเป็นศษิย์ของมหาวทิยาลยั

ลาเซเรียเท่านั้น’ กฎนี่มันน่าโมโหสุดยอด ใครฟังก็แสลงหู แต่เดี๋ยวก่อน

นะท่าน เขาว่ากันว่า เวลาคนเราจะตัดสินอะไรก็แล้วแต่ เราต้องดู 

จุดประสงค์ของผู้ท�าด้วย

ซึ่งจุดประสงค์ที่ออกกฎนี้ ข้าได้สอดรู้มาว่า ตอนนั้น ‘สี่ผู้กอบกู้’ 

เขาเห็นว่า (ก้มอ่านรายละเอยีดทีย่าวเป็นหางว่าว กเ็หน็ข้อแจกแจงถีย่่อย

จนต้องปาดเหงือ่) เอาแบบรวบยอดนะขอรับ สีผู่ก้อบกูอ้ยากให้คนทกุคน 

ในทวปีแอนตาเนยีมีใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน จึงตัง้กฎแบบนัน้ เพราะบนโลกนี ้ใคร

เล่าไม่อยากเป็นพระราชาเสียเอง และใครเล่าจะไม่อยากมีสิทธ์ิเลือก 

พระราชาของตนเอง ดงันัน้พวกเขาเลยเอามนัมาใช้จงูใจทกุคน เผือ่บางคน

มีความคิดว่า ‘คนอืน่รูแ้ละจดัการไปเถอะ ข้าไม่ขอรู ้จะอยูเ่ฉยๆ เกดิอะไร

ให้ผูรู้จ้ดัการไปละกนั บลาๆ’ สีผู่ก้อบกูเ้ลยตัง้กฎเผดจ็การบงัคบัประชาชน 

ประมาณว่าพวกเจ้าทุกคนจงมารับความรู้จากพวกข้าท่ีลาเซเรียเสียดีๆ 

เวลาคนเอาทรัพยากรหายนะขึ้นมาใช้ จะได้มีเสียงค้านกับเขาบ้าง

หนึง่ในสี่ผู้กอบกูบ้อกข้าว่า ‘การเรยีนรู้นั้นไม่มทีี่สิ้นสุด เมื่อคนเรา

เรยีนรูศ้าสตร์วชิาอะไรหลายอย่าง กเ็ปรยีบได้กบัมโีล่และอาวธุพาให้เรา

ไปถึงจุดมุ่งหมาย’ เอาใหม่ ตามภาษาของข้าก็แล้วกัน คือคนที่ให้ราย

ละเอยีดนีเ้ป็นปราชญ์ชัน้สงู จนบางทคี�าพดูกเ็ข้าใจยาก ค�าพดูนัน้ว่าง่ายๆ 
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คือการที่คนเราศึกษาแสวงหาความรู้เนี่ย มันไม่ได้ดีกับใครเลย ไม่มีดีกับ

ตัวผู้สอน ไม่ได้ดีกับตัวผู้อื่น มันดีกับตัวของเราเอง แล้วเราจะเอาความรู้

นั้นไปใช้ยังไง มันก็อีกเรื่องหนึ่ง (ข้าขอสารภาพว่ามาเรียนเพื่อหวังจะ

หาเงินได้มากๆ เริ่มงานในขั้นเงินเดือนสูงๆ)

คราวนี้พวกท่านต้องเข้าใจว่า ตอนนั้นสี่ผู้กอบกู้เพิ่งกู้ทวีป ทุกคน

มองพวกเขาด้วยสายตาเหมอืนมองเทพเจ้า คนทีท่�าเพือ่ดนิแดนเราขนาด

นี้ กฎนั้นของพวกเขาจะร้ายกับพวกเราได้อย่างไร ดังนั้นพวกท่านว่า

อย่างไร พวกข้าก็ว่าเช่นนั้นกันหมดขอรับ แต่หลังๆ มา คนเกิดใหม่ เริ่ม

จะไม่อินกับผู้กอบกู้ทั้งสี่นี้ (เจ้าไม่ได้กู้ทวีปตอนข้าเกิด) คิดว่าน่าจะมีวิธี

การปกครองทีด่กีว่านี ้เลยฉกีตวัเองไปอยูอ่กีฝ่ังหนึง่ ซึง่กค็อืฝ่ังตะวนัออก

ในยุคปัจจุบัน

ถามว่าข้าเข้าใจพวกเขาหรือไม่ แน่นอนว่าข้าก็เข้าใจ บางทีกฎ

ระบบลาเซเรีย (จากนี้ไปข้าจะเรียกเช่นนี้) มันก็สร้างความเข้าใจผิดไป

ไกล ลืมไปว่าจริงๆ แล้วสี่ผู้กอบกู้แค่อยากให้ทุกคนมาศึกษาเล่าเรียนใน

วิชาที่พวกเขารวบรวมเอาไว้ แน่นอนว่า ทุกคนมีความคิดอ่านเป็นของ

ตนเอง มคีวามสามารถที่ไม่ยิง่หย่อนไปกว่ากนั บนโลกนี้ไม่มคี�าว่าถกูทีส่ดุ 

ผิดที่สุดฉันใด ทุกสิ่งทุกอย่างก็ย่อมมีทั้งข้อดีและข้อเสียฉันนั้น และ 

ข้อเสียของระบบลาเซเรียก็ท�าให้คนเขาต้องการจะหลุดพ้นจากมัน

สุดท้ายแล้วในยุคปัจจุบัน อาณาจักรลาซาเรียเลยอยู่ฝั่งตะวันตก 

กินเนื้อเกือบครึ่งหนึ่งของทวีปแอนตาเนีย อย่างที่พวกท่านเห็นเนี่ยแหละ 

(การทีแ่ผ่นดนิแยกออกจากกนัเช่นนี ้ข้ากไ็ม่รูจ้ะสมน�้าหน้าสีผู่ก้อบกู ้หรอื

ว่าสงสารพวกเขาดเีหมอืนกนั) ส่วนฝ่ังตะวนัออก คอืฝ่ังของผูท้ี่ไม่ยอมอยู่

ใต้กฎของอาณาจักรลาซาเรีย แต่ก็มีมาเรียนที่มหาวิทยาลัยลาเซเรีย ซึ่ง

สี่ผู้กอบกู้ก็ยังเปิดรับ บอกแล้วว่าพวกเขาแค่อยากจูงใจให้ทุกคนมาเรียน 

(แต่กระแสต่อต้านก็ยังมีอยู่บ้างที่ฝั่งนั้น)

เอ่อ...(ขยับแว่น) ตอนนี้เรายังอยู่กันที่อาณาจักลาซาเรีย ที่มี

มหาวิทยาลัยลาเซเรียของสี่ผู้กอบกู้ตั้งอยู่นะขอรับ
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มหาวิทยาลัยมีประวัติความเป็นมาดังตอนต้น ลาเซเรีย (ขอเรียก

ย่อๆ ว่าเช่นนี้นะขอรับ) ก็ยังมีกฎแบบเดิม ซึ่งกฎนี้ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย 

ข้อดีคือมันเป็นมหาวิทยาลัยที่ใครก็มาเรียนได้ ไม่ว่าท่านจะอยู่ฝั่งตะวัน

ตก ฝั่งตะวันออก หรือว่าส่วนกลาง ผู้น�าทั้งสองฝ่ายบอกว่า พวกเราแค่

ไม่ชอบระบบที่แตกต่างกัน ไม่ได้หมายความว่าพวกเราจะต้องเป็นศัตรู

กัน เพราะไม่ว่าข้าหรือท่านก็ล้วนยืนอยู่บนทวีปแอนตาเนียเช่นเดียวกัน 

มหาวิทยาลัยต้องการให้ความรู้ และให้โอกาสแก่ทุกคนได้มาศึกษาเล่า

เรียน ดังนั้นข้าจะเล่าตั้งแต่แรกเริ่มไปเรียนที่ลาเซเรียให้ท่านฟัง

เมื่อท่านคิดอยากไปเรียนมหาวิทยาลัยลาเซเรีย ท่านต้องทราบ

ก่อนว่า ปกติทางลาเซเรียจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ทุกๆ ต้นปี และมีเปิด

เป็นกรณีพิเศษตอนจะเลือกพระราชาแห่งอาณาจักรลาซาเรีย ส�าหรับ 

การเปิดรับกรณีพิเศษนี้ เปิดมาเผื่อบางคนที่ไม่อยากเรียนทั้งปี ทั้งเดือน 

ก็เรียนแค่วันเดียวได้ (ลาเซเรียไม่เคยจ�ากัดนะว่าท่านต้องเรียนให้จบ

หลักสูตร ท่านจะเรียนแค่วันสองวันและมาอีกครั้งในตอนเปิดเป็นกรณี

พิเศษนี้ก็ได้ ไม่มีใครว่า) แค่ท่านไปฟังบรรยายเรื่องความรู้เรื่องที่ท่าน

สนใจ อยากรู้มากหน่อยก็เรียนเยอะหน่อย แต่ควรรู้ว่าลาเซเรียจะมีเวลา

สามวันที่พวกที่หวังต�าแหน่งพระราชาจะมาประชันฝีมือกัน ซึ่งท่านต้องดู

การปะทะกันนี้ก่อนลงคะแนนเสียง

ก่อนหน้านั้น พอฟังบรรยายหนึ่งชั่วโมง ท่านก็จะได้สถานะ ‘อดีต

นักศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยลาเซเรีย’ เรียบร้อย (การบรรยายจะจัดก่อน

การประชันฝีมือเสมอ) พอถึงวันประชันฝีมือ ท่านก็กินอยู่โดยไม่เสีย 

ค่าใช้จ่าย (มหาวิทยาลัยจะออกให้หมด) และคอยดูพวกตัวเต็งทั้งหลาย

ปะทะกัน จากนั้นลงคะแนน รับหนังสือที่ระลึกฟรีจากลาเซเรีย (เป็น

หนังสือที่ประมวลความรู้ศาสตร์ต่างๆ เลือกหยิบเอาตามใจชอบ แล้วจะ

ไปชัง่กโิลฯ ขายกไ็ด้) และกลบับ้านด้วยรถฟรเีหมอืนขามา (เมือ่ลาเซเรยี

เปิดในกรณีพิเศษ ท่านที่มาจะถือเป็นแขก ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ หรือ

หากเกิดเสียไปด้วยไม่รู้ความ กรุณาถือใบเสร็จมารับเงินที่แผนกการเงิน
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ของลาเซเรียได้เลย)

เอาตามตรงนะท่าน ข้าคดิว่าทีร่ะบบและกฎของลาเซเรยียงัอยูร่อด

มาตราบจนทุกวันนี้ก็เพราะเช่นนี้แหละ เขาจ่ายให้พวกเราทั้งหมดเมื่อถึง

เวลาเลือกพระราชา ท่านที่ไม่ใช่คนของระบบลาเซเรียจะมาในตอนนั้น

ก็ได้ (ฟรีเหมือนกัน) ถือว่ามาดูเป็นกรณีศึกษา (พวกฝั่งตะวันออกก็ชอบ

มาดูความรู้ แล้วเอาไปประยุกต์ใช้กับฝั่งของเขา) ดังนั้นข้าบอกแค่ว่า 

นอกจากท่านจะขี้เกียจมาลาเซเรียเท่านั้นแหละ ท่านจึงไม่มีสิทธ์ิเลือก 

พระราชา 

ไม่ว่าท่านจะอยูร่ะบบไหนบนแอนตาเนยี เมือ่ท่านต้องการเข้าเรยีน

ที่มหาวิทยาลัยลาเซเรียระบบปกติ (ที่ไม่ใช่กรณีพิเศษ) ท่านต้องมี

คุณสมบัติดังต่อไปนี้

หนึ่ง ท่านต้องอายุสิบห้าปีขึ้นไป อายุร้อยกว่าปีก็ไปสมัครเรียนที่

มหาวทิยาลยัลาเซเรียได้นะ แต่ตาสยีายสาส่วนมาก ถ้าไม่เรยีนตัง้แต่ตอน

หนุม่ตอนสาวกจ็ะไม่อยากไปแล้ว เพราะอายเดก็ กไ็ปสมคัรในกรณพีเิศษ

แล้วฟังบรรยาย ดูเด็กตีกัน และลงคะแนนเสียงได้เลย

สอง ท่านต้องมีประวัติในทะเบียน คือพูดง่ายๆ ท่านเกิดมาดูโลก

แล้วมีผู้ปกครองไปแจ้งทางการ เขาเอาชื่อท่าน ทะเบียนบ้าน ข้อมูล  

บลาๆ เข้าระบบเมื่อไร อายุครบสิบห้าปีก็ไปเรียนที่ลาเซเรียได้เมื่อนั้น

คือไม่ว่าท่านจะเคยเป็นช่างไม้ เคยเป็นแม่ค้าขายขนมครก มีลูก

แล้วสาม แต่งงานมาแล้วห้าคร้ัง หรือมเีชือ้สายอะไรกไ็ปเรยีนได้หมด เคย

ฆ่าคนมากี่ศพก็ยังไปได้ เดี๋ยวบรรดาอาจารย์จอมเฮี้ยบก็จัดการกับท่าน

เอง หากว่าท่านคิดอยากหาความรู ้ที่มหาวิทยาลัยลาเซเรีย และมี

คุณสมบัติที่ข้ากล่าวมาสองข้อข้างต้น ท่านย่อมมาเรียนได้

แค่นีแ้หละ เชญิท่านเรียนรูช้วีประวตัขิองจอมยาทีย่ิง่ใหญ่ทีส่ดุของ

ทวีปแอนตาเนียต่อได้เลย


