
ข้าคือนักประวัติศาสตร์แห่งทวีปแอนตาเนีย มีคนสงสัยว่าเหตุใด

ข้าถึงลอยไปลอยมา ไม่ยอมบอกชื่อเสียงเรียงนาม แล้วยังผลุบๆ โผล่ๆ 

มาเล่าเรือ่งเหมอืนผสีาง นัน่กเ็พราะข้ามคีวามเชือ่ว่า ชายหนุม่ยิง่ลกึลบัก็

ยิง่มีสาวมากรีด๊ และด้วยปรศินาเย้ายวนของตวัข้า กท็�าให้ต่อให้ใครหมัน่ไส้ 

อยากจะกระทืบข้า ก็ตามตัวไม่เจอหรอก แบร่!

คราวนี้เรามาตอบจดหมายที่แฟนคลับข้องใจกับเนื้อหาที่ข้าน�ามา

เล่า

ข้อหนึ่ง ข้องใจเกี่ยวกับสาขาทั้งสี่ของมหาวิทยาลัยลาเซเรีย และ

หากอยากจะเดินทางไปศึกษาเล่าเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ จะท�าเช่นไร

ตอบ ข้าขอตอบค�าถามที่ว่า ‘ถ้าอยากมาเรียนที่มหาวิทยาลัย 

ลาเซเรียต้องท�าอย่างไร’ ก่อนนะขอรับ

อันดับแรก ท่านต้องมีอายุครบสิบห้าปี และมีชื่อในระบบของทาง

ราชการ ไม่ว่าจะอยู่ในระบบของอาณาจักรลาซาเรีย หรือดินแดนฝั่ง 

ตะวันออก หรือส่วนกลาง ก็ได้ทั้งนั้น หากท่านมีคุณสมบัติที่กล่าวมา 

ทัง้สองข้อนี ้และประสงค์จะไปเรียนทีล่าเซเรยี ต้นปี ท่านกไ็ปแจ้งหวัหน้า

50
เกราะ
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ของท่าน หัวหน้าหมู่บ้าน ทางการ หรือใครก็ได้เบิกตั๋วพาท่านไปที่สถานี

รถไฟ พอแจ้งชื่อจะได้ตั๋วเดินทางฟรี ให้ไปสถานีรถไฟที่ใกล้ที่สุด จะ 

นัง่ม้าน่ังอฐูโดยสารไปกไ็ด้ ขอให้แสดงตัว๋นี ้ผูบ้รกิารเขาจะไม่เกบ็เงนิท่าน 

และจะพาไปส่งที่สถานีรถไฟทันที (ทางมหาวิทยาลัยลาเซเรียได้ท�า 

ข้อตกลงกับระบบขนส่งไว้แล้วขอรับ และบางทีก็โดนเอาไปใช้เร่ืองส่วน

ตัวบ้าง แต่ไม่เป็นไร ทางมหาวิทยาลัยจะไปรีดเก็บเงินกับพระราชาแห่ง

อาณาจักรลาซาเรียโดยละม่อม)

พอมาถึงสถานีรถไฟ (รถไฟเป็นพาหนะหลักของทวีปแอนตาเนีย 

ดงันัน้มอียูท่ัว่ทกุที ่ยกเว้นในป่าเขา) ให้ท่านหามงักรอ้วนทีเ่ป็นสญัลกัษณ์

ของลาเซเรยีเอาไว้ และไปบอกคนทีน่ัง่ประจ�าตรงนัน้ว่าท่านชือ่นี้ๆ  นาม-

สกุลนี้ๆ มีความประสงค์จะไปเรียนที่มหาวิทยาลัยลาเซเรีย เขาก็จะให้

กุญแจที่พักท่าน และถีบท่านไปยังระบบขนส่งอัตโนมัติ (ใช้วงแหวน

เวทมนตร์เคลื่อนย้าย) พริบตาเดียว ท่านจะมาอยู่หน้ามหาวิทยาลัย 

ลาเซเรียแล้ว สรุปจากที่กล่าวมาคือ การเดินทางมาลาเซเรีย ท่านจะไม่มี

ทางเสียค่ารถเป็นอันขาด แต่ท่านจะไปเสียเรื่องกินแทน (อาหารในที่นั่น

แพงมาก แต่อร่อยมาก ข้าฟันธง)

เมื่อท่านมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยลาเซเรียแล้ว ท่านก็แค่มองกุญแจที่

ได้มาจากคนที่สถานีรถไฟ ว่าเขาจัดให้ท่านไปอยู่ที่เรือนรับรองใดในเขต

รอบนอกของมหาวิทยาลัยลาเซเรีย

อ่า...ตรงนีต้้องอธบิายหน่อย เขตรอบนอกของลาเซเรยีนัน้คอืรอบ

ก�าแพงมหาวิทยาลัย ท่านยังไม่มีสิทธิ์เข้าไปด้านในนะขอรับ เป็นเขต

มหาวิทยาลัยรอบนอก มีที่พักส�าหรับคนที่จะมาสอบเข้ามหาวิทยาลัย 

ลาเซเรีย ตอนนี้หากท่านหิวกระหายอะไร เชิญออกไปซื้อของกินในตัว

อาณาจกัรลาซาเรยี ทางมหาวทิยาลยัยงัไม่มนีโยบายให้ข้าวกนิฟร ีเพราะ

ท่านยังไม่ใช่นักศึกษาของเขา (และลาเซเรียชอบจ่ายเป็นเงินมากกว่าให้

ของฟรี)

พอเข้าไปในห้อง ท่านจะเจอตุ๊กตามังกร ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ
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มหาวทิยาลยัลาเซเรีย (ตอนแรกข้านกึว่าตุก๊ตาปลาปักเป้า เพราะมนัอ้วน

เหลือเกิน) มันจะถามท่านว่าอยากเรียนสาขาไหน และเมื่อท่านกดตอบ 

อาคมที่ลงเอาไว้ก็จะแปลงสภาพห้องของท่านให้เข้ากับสาขาที่ท่านอยาก

จะเข้าเรียน (ไฮโซ) เพื่อให้ท่านได้เตรียมความพร้อม ส�าหรับสอบเข้า

ซึ่งลาเซเรียนี้มีสี่สาขา จอมทัพ จอมเวท จอมปราชญ์ และจอมยา

แต่ละสาขากม็เีกณฑ์สอบเข้าไม่ซ�า้กนั แต่จะมอียูส่าขาเดยีวที่ไม่เคย

เปลีย่นแนวการสอบ นัน่กค็อืสาขาจอมยา ทีบ่อกว่าไม่เคยเปลีย่นแนวการ

สอบน่ีไม่ได้หมายความว่า จะให้ว่าทีจ่อมยาไปท�าอะไรพลิกึมากขึน้เรือ่ยๆ 

นะ หมายถึงคนที่จะเป็นจอมยา ต้องหาคู่หูที่จะมาเรียนด้วย และอีกสิ่ง

หนึง่ทีนั่กศกึษาจอมยาต้องมนีัน้กค็อืสตัว์คูก่าย (คงเอาไว้ลองยาเป็นหลกั) 

ซึ่งได้ทุกชนิด ไม่จ�ากัดประเภท ขอให้อาจารย์มองแล้วแยกออกก็พอว่า

ไหนคอืสตัว์คูก่าย ไหนคอืผูช่้วยนกัศกึษา ไม่ใช่ว่าเอานางเงอืกมาแล้วบอก

ว่านางเป็นทัง้คูห่แูละสตัว์คูก่ายของข้า อาจารย์ได้ตบตาย (นางเงอืก นาง

ไซเรน และเซนทอร์ ห้ามเอามาเป็นคู่หูและสัตว์คู่กายเป็นอันขาด)

ส่วนสาขาที่ไม่ต้องสอบ คอืสาขาจอมปราชญ์ เป็นสาขาทีม่าแต่ตวั

กส็มคัรเรยีน เข้าเรยีนเลยกไ็ด้ แต่เงนิทีล่าเซเรียจ่ายให้ (ลาเซเรยีมรีะบบ

จ่ายเงินให้นักศึกษาทุกเดือน) จะน้อยกว่าสาขาอื่นมาก (ก็มีแค่ดินสอกับ

ปากกาก็มาเรียนได้นี่นา) ส่วนใหญ่คนจะไม่ค่อยเข้า เพราะรู้สึกว่าไม่ใช่

วชิาเฉพาะ ไปเรียนพวกสาขาอืน่ทีเ่จาะลกึวชิานัน้ เลกิเรยีนแล้วจะได้เงนิ

ดีกว่าเยอะ และคนที่อยากจะสอบเข้าสาขาอื่น แต่ดันสอบไม่ติด ก็มักจะ

มาเข้าที่สาขานี้ไว้ก่อน อยู่ที่สาขาจอมปราชญ์ อ่านหนังสือประจ�าที่สาขา

นั้นจนได้ดีแล้วค่อยไปสมัครสอบเข้าอีกสาขาหนึ่งที่ตนตั้งใจในภายหลัง

ก็ได้

คราวนี้ข้าจะแจกแจงการเรียนของแต่ละสาขาของมหาวิทยาลัย 

ลาเซเรีย (แบบเจาะลึก) ให้ทุกท่านฟังแล้วนะขอรับ

สาขาจอมทัพ แน่นอนว่าสาขานี้จะเน้นการต่อสู้ด้วยอาวุธ มี

เวทมนตร์มาผสมกันบ้าง แต่โดยหลักก็ใช้อาวุธนั่นแหละ มีตึกให้เรียน
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เรื่องการวางกลยุทธ์ มีสนามทะเลทราย สนามน�้า สนามแบบป่า (ล่าสุด 

เห็นว่าจะจ�าลองสนามน�้าแข็ง) ให้พวกนักศึกษาฝึกต่อสู ้ในสถานที่ 

แตกต่างกัน นั่นคือการเรียนของสาขาจอมทัพ

ไม่ต่างจากการเรียนสาขาจอมเวทเท่าไร แต่พวกสาขาจอมเวทมกั

จะเด่นเรื่องการท่องมนตร์ ท�าพิธี การอัญเชิญ มีสนามฝึกเหมือนกัน แต่

จอมเวท เมือ่ไปท�างานจะครอบคลมุหลายสายงานมากกว่าจอมทพั เพราะ

เวทมนตร์น�าไปใช้ได้ตั้งแต่เรื่องเล็กจนถึงเรื่องใหญ่ คนจึงนิยมเข้าสาขา

นี้มากกว่าสาขาอื่น

สาขาจอมปราชญ์ ก็อย่างที่บอกว่าสาขานี้ไม่มีสอบ และได้เบี้ย

น้อยกว่าสาขาอื่น จบไปท�างานยังได้เงินเดือนน้อยกว่าด้วย แต่ว่าสาขานี้

มีข้อดีอยู่อย่างหนึ่ง คือพวกนักศึกษาจอมปราชญ์เข้าไปเรียนมั่วได้กับ 

ทุกสาขา ผิดกับสาขาอื่น อย่างเช่น พอสาขาจอมทัพอยากจะไปเรียนวิชา

จอมเวท ก็ได้แค่นั่งมองเขาเรียนกัน ไม่มีสิทธิ์ลงไปแย่งคทากับเขาแต่

อย่างใด ผดิกบัพวกจอมปราชญ์ทีเ่ข้าไปเสนอหน้า ต้มยา ร่ายมนตร์ หรอื

แกว่งดาบก็ย่อมได้ และนักศึกษาทุกคนในสาขานี้ หากสอบในงานชุมนุม

ปราชญ์ได้ระดบัต้นๆ เงนิเดอืนจะทวยีิง่กว่าพวกสาขาอืน่ชัน้ปลายแถวอกี 

(ข้าก็ไม่อยากอวดตัวเลยว่าข้าก็อยู่สาขานี้ และที่กินดี อยู่ดี หุ่นหมีเข้าไป

ทุกที ก็เพราะสอบได้ระดับสูงนี่แหละ)

คราวนี้ก็เหลือสาขาจอมยา สาขาสุดท้ายที่แม้จะมีผู้ช่วยมาเรียน

ด้วย แต่มันก็ยังอภิมหายากที่สุดในหมู่สี่สาขา เรียนก็หนัก จบก็ยากกว่า

สาขาอื่น เกิดอะไรขึ้นก็เสี่ยงเสียยิ่งกว่าพวกสาขาจอมเวทท่ีสร้างสัตว์

ประหลาดออกมากระทืบกรรมการคุมสอบเมื่อปีที่แล้วอีก เพราะสาขา

จอมยาเกีย่วกบัชวีติคน รวมถงึสิง่ที่ไม่มชีวีติ พวกจอมยานัน้จะเป็นในแบบ

เดียวกัน คือพอมีฝีมือเอาตัวรอด แต่จะสู้กับใครหรือสัตว์อสูรไม่ค่อยได้ 

เพราะวนัๆ เอาแต่ท่องตวัยาสมนุไพร ไม่มเีวลาไปออกก�าลงักาย เจอหาง

ฮิปโปฟาดไปผัวะเดียวก็ตายแหง็กได้ (หมายถึงตายง่ายมาก) ดังนั้นคนที่

เรียนจอมยาได้ มีน้อยมากๆ ค่าตัวของพวกเขาจึงสูงกว่าเงินเดือนสอง
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เดือนของข้ารวมกันแล้ว ฮึก! (ปาดน�้าตา)

จบกันไปกับสี่สาขาของมหาวิทยาลัยลาเซเรีย เอ่อ (หยิบจดหมาย

มาอ่าน) มีค�าถามมาอกีว่า ‘มหาราชนั’ นัน้คอือะไร ช่วยอธบิายให้กระจ่าง

ด้วย

ตอบ ต�าแหน่งมหาราชันนั้นคือผู้ยิ่งใหญ่เหนือกว่าพระราชาของ

ทกุอาณาจกัร พดูไปนัน่ ทีจ่รงิกม็แีค่สองอาณาจักรใหญ่ในทวปีแอนตาเนยี 

แต่ก็มีความส�าคัญรองลงมาจาก ‘สี่ผู้กอบกู้’ ท่ีเหมือนเทพเจ้า  

สี่คนนั้นจะกินนอน สอนหนังสือ และอยู่ประจ�าท่ีมหาวิทยาลัยลาเซเรีย 

ไม่ออกมาข้องแวะกับการปกครองของพวกพระราชา เหมือนอย่างพวก

มหาราชัน

พวกมหาราชันไม่เหมือนพระราชาแห่งอาณาจักรลาซาเรียขอรับ 

ไม่จ�าเป็นต้องเรียนที่มหาวิทยาลัยลาเซเรียแต่อย่างใด เพียงแค่เอาชนะ

มหาราชนัคนใดคนหนึง่ได้ มหาราชนัคนนัน้กจ็ะยกต�าแหน่งของตนให้แก่

คนที่ชนะเลย

และนอกจากการเอาชนะมหาราชนัคนอืน่ กย็งัมวีธิอีืน่ๆ ขอให้พวก

ท่านติดตามเนื้อหาต่อไป แล้วค่อยท�าความเข้าใจกันนะขอรับ

มหาราชันนี่ ปกติมีเพียงแค่สี่คนขอรับ

กล่าวแค่ตรงนี ้พวกท่านกค็งพอจะเดาออก มหาราชนัจอมทพั มหา-

ราชันจอมเวท มหาราชันจอมปราชญ์ และมหาราชันจอมยา แต่ถ้าพวก

เขาพิเศษกว่ามหาราชันคนอื่น พวกเขาก็มักจะมีต�าแหน่งพ่วงท้ายค�าว่า

มหาราชัน

เช่น ‘มหาราชันจอมยา เซรีไลลา เฟลิเซีย นอมูเอรา’ ที่มีต�าแหน่ง

นี้ เพราะนางไม่ได้เป็นแค่มหาราชันอย่างเดียว กล่าวคือ ต�าแหน่ง  

‘เซรีไลลา’ (จอมยาผูเ้ลศิล�า้) นัน้ท�าให้นางเป็นอธกิารบดขีองมหาวทิยาลยั

ลาเซเรียด้วย และต�าแหน่งอธิการบดีก็ท�าให้นางท�าหน้าที่ของมหาราชัน

จอมยาได้ไม่ดีนัก ดังนั้นแล้วในยุคนี้ จึงมีมหาราชันจอมยาอีกคนหนึ่ง คือ 

มหาราชันจอมยาซิลเวอร์แห่งตระกูลอาโตเมโก ก็เรียกได้ว่าสายงาน
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เดียวกัน ดังนั้นพอท่านเฟลิเซียไม่ว่าง ติดธุระอะไร ท่านซิลเวอร์ก็จะมา

ท�างานแทนที่ต�าแหน่งของนาง (ใครร้องอี๋ให้ได้ยิน)

และต�าแหน่งมหาราชนัอกีต�าแหน่งหนึง่ทีพ่ลาดไม่ได้เลยกค็อื ‘มหา-

ราชันจอมทัพ ลอสเรเยียส เลวิอาธาน เซติการ์เดียน’ ตานี่ก็เป็นราชา 

ซ�้าซ้อน สมต�าแหน่งลอสเรเยียส (ราชันแห่งราชา) เสียจริง ความจริง 

แล้วเลวิอาธานนั้นเกิดในตระกูลเซติการ์เดียน ซึ่งสืบทอดต�าแหน่งราชา

ตะวันออก เขาได้เป็นพระราชาตามสายเลือดอยู่แล้ว แต่ต่อมาก็ได้

ต�าแหน่งมหาราชนัจอมทพัมาอกี ถอืได้ว่าในยคุนี ้เลวอิาธานเป็นมหาราชนั

ที่มีต�าแหน่ง ศักดิ์ และอ�านาจสูงที่สุดในหมู่มหาราชันด้วยกัน เป็นรองแค่

สี่ผู้กอบกู้เท่านั้น

เล่ากันว่า...ต�าแหน่งมหาราชันจอมทัพนี้ ส่วนมากเขาสืบทอดกัน

มาจากรุ่นสู่รุ่น วิธีสืบทอดคือใครอยากจะเป็นมหาราชันจอมทัพ ก็ไปท้า

ประลอง หรือดักฆ่าผู้ที่มีต�าแหน่งมหาราชันจอมทัพรุ่นก่อนให้ได้ แล้วจะ

ได้ครองต�าแหน่งมหาราชนัจอมทพัไป ต�าแหน่งนีม้ดีอีย่างไร ในเมือ่ขณะนี้

แอนตาเนียไม่มีสงครามเลยสักครั้ง (แต่มีเล่นแง่ สงครามเศรษฐกิจ 

จิตวิทยา บลาๆ อย่างอื่นแทน แต่ก็ดีแล้ว ไม่เป็นปัญหาของประชาชน

มากนัก เพราะหากมีสงครามจริง ประชาชนก็ต้องหอบผ้าผ่อนหนีตาย

เหมือนในอดีต)

มหาราชันจอมทัพมีหน้าที่เหมือนตุลาการของแผ่นดินแอนตาเนีย

ขอรับ สืบค้น ตัดสินคดีความต่างๆ ได้ ยกเว้นแต่ที่เกี่ยวกับนักศึกษาใน

มหาวิทยาลัยลาเซเรีย (ทางลาเซเรียมีศาลของตัวเอง) มีก�าลังพลในการ

ปกป้องแอนตาเนีย (จากศัตรูของทวีปอื่น เช่น โจรสลัด ฯลฯ) รักษากฎ 

ลากคนชั่วมาลงโทษ คดีความต่างๆ ทั้งในอาณาจักรลาซาเรีย ส่วนกลาง 

และฝ่ังตะวนัออก ล้วนเป็นเขาทีต่ดัสนิความ และเหมอืนมหาราชนัคนอืน่ 

หากมหาราชนัจอมทพัเหน็ว่าพระราชาคนไหนเกเร กถ็อนอ�านาจการเป็น

พระราชาของเขา และขึ้นแทนที่ได้ 

ในเมื่อเขายิ่งใหญ่ขนาดนี้ จึงมีค�าถามว่า จะต่อต้านอย่างไรล่ะ 
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หากมหาราชันจอมทัพท�าตัวเกเรขึ้นมา ค�าตอบคือสี่ผู้กอบกู้จะระงับการ

ให้ยาอมตะขอรับ หรือไม่สี่ผู้กอบกู้ก็อาจจะวางยาฆ่าเขาได้ (ชั่วนักก็ฆ่า

เสีย) ดังนั้นใครที่เป็นมหาราชันจอมทัพ และเก่งกาจยิ่ง ถ้าไม่อยากเสีย

ต�าแหน่งและความเป็นอมตะ ก็ต้องท�าตัวดีๆ จะได้มีชีวิตไปอีกนาน 

ความจริงต�าแหน่งมหาราชันจอมทัพนี่ไม่ควรเป็นของเลวิอาธาน 

เพราะเขามีต�าแหน่งพระราชาอยู่แล้ว แต่มหาราชันจอมทัพคนก่อนหน้า

เลวิอาธาน เกิดท�าตัวเกเร หรืออย่างไรไม่ทราบได้ เพราะหน้ากระดาษที่

บันทึกขาดเอาดื้อๆ แต่คงเกเรแหละ สี่ผู้กอบกู้จึงระงับยาอมตะแก่อดีต

มหาราชนัจอมทพั แต่ทราบกนัในภายหลงัว่า มหาราชนัจอมทพัคนเก่าได้

ส่งมอบยาอมตะของตนเองให้เลวิอาธานนานแล้ว ก่อนสี่ผู้กอบกู้จะสั่ง

ระงับยาของเขาเสียอีก ผลก็คืออดีตมหาราชันจอมทัพอ่อนแอจนโดน 

ตามล่าจากพวกที่อยากเป็นมหาราชันจอมทัพ ตามไปตามมา จู่ๆ ตรา 

มหาราชันจอมทัพไปโผล่ที่เลวิอาธานเฉยเลย สื่อว่ามหาราชันจอมทัพ 

คนเก่ายกต�าแหน่งนี้ให้พระราชาฝั่งตะวันออก พวกที่เหลือก็ ‘อ้าววว  

ไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นา’ แต่สุดท้ายก็ท�าอะไรไม่ได้ขอรับ เลวิอาธาน 

ดันเก่ง แล้วยังเป็นราชาฝั่งตะวันออก มีคนปกป้องเยอะอีก ต�าแหน่งนี้ก็

เลยต้องยกให้เขาไป และเพราะเลวิอาธานท�างานดีมากๆ (ข้าขออวย)  

ดังนั้นต�าแหน่งนี้จึงเหมาะสมกับเขาที่สุด

จบแล้วขอรับ ไปฟังชีวประวัติของมหาจอมยาอันดับหนึ่งของ 

พวกเราต่อได้...

มันนานมากแล้วที่เขาไม่ได้ฝันแบบนั้น

อาจเพราะได้พบกบัเลวอิาธานจงึได้ฝันถงึสิง่ทีอ่ยากจะลมืมากทีส่ดุ

ฝันถึงตัวเขายามเด็กที่วิ่งหนีออกจากบ้าน ลูกผู้ชายจะร้องไห้ให้

ใครเห็นไม่ได้ เขาวิ่งไป วิ่งไป และพบเจอกับใครบางคน...

เรเชล ราดคิอิสัลมืตาตืน่ขึน้มาจากความฝัน เหงือ่ของเขาไหลจาก

ขมับลงแก้ม มากจนรู้สึกได้ ดวงตาสีเขียวมรกตไล่มองไปโดยทั่วทั้งห้อง 
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ไม่มีใคร...ตอนนี้เขาอยู่เพียงล�าพัง

‘ฟังค�าข้านะเจ้าหนู มนุษย์เราน่ะตัวคนเดียวมาต้ังแต่เกิด ดังนั้น 

สิ่งที่เราจะพึ่งพาได้มากที่สุดก็คือสติปัญญาของเรา ความคิดท่ีเป็นของ

เรา เพียงเจ้ารักษาหัวใจของตัวเองเอาไว้ได้ ก็ไม่มีใครมาท�าอะไรเจ้าได้’

นั่นเป็นค�าสอนของอาจารย์ใช่หรือไม่

ค�าสอนของคนที่ผ่านการทรยศหักหลัง มือของมิตรกระชากเขา 

ลงมาจากที่สูงที่สุด และเท้าของมิตรก็ไล่บดบี้เขาจนถึงวาระสุดท้ายแห่ง

ชีวิต

เป็นมิตรทั้งนั้น...

...มิตรที่ไม่มีอยู่จริงในโลกใบนี้

เรเชลหยัดกายลุกขึ้นจากเตียง เป็นอีกครั้งท่ีเขารู้สึกโหวงเหวง

อย่างน่าประหลาด ห้องนอนกว้างใหญ่ แต่เขาตัวคนเดียว

โลกใบนี้กว้างใหญ่ แต่เขาตัวคนเดียวเสมอมา

บนโลกที่ศัตรูปะปนกับผู้คนมากมาย ไหนเลยจะเชื่อใจใครได้

นอกจากตัวเอง

เซรีไลลา เฟลิเซีย นอมูเอรากลับมาจากการปฏิบัติภารกิจแล้ว 

พักน้ีมีเรื่องวุ่นวายนานัปการท�าให้เธอต้องเดินทางออกจากมหาวิทยาลัย

ลาเซเรียบ่อยครั้ง วันนี้เธอกลับมาและได้เจอกับมหาราชันจอมยาท่ีฝาก

หน้าที่ให้ดูแล ซิลเวอร์เพิ่งหายป่วย เขาต้องปกครองมหาวิทยาลัยในช่วง

เวลาทีส่�าคัญทีส่ดุ หลงัหมดโรคระบาดจึงท�าให้ดรูาวกบัจะแก่เฒ่าขึน้อกีมาก 

และเม่ือเฟลเิซยีกลบัมาแล้ว ซลิเวอร์กม็โีอกาสด�าเนนิตามแผนการ

ที่วางไว้

“ข้าขอยื่นฟ้องเรเชล ราดิคิอัส โทษฐานที่หลอกเอาสมุนไพรไป

จากมหาวิทยาลัยลาเซเรีย”

ซิลเวอร์เป็นถึงมหาราชันจอมยา มีหรือที่โดนเด็กหนุ่มคนหนึ่ง

ลูบคมแล้วจะยอมอยู่เฉยๆ อย่างน้อยๆ เขาจะต้องกัดเรเชลให้จมเขี้ยว 
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และซิลเวอร์เชื่อว่าเฟลิเซียที่เป็นอธิการบดีแห่งลาเซเรียจะต้องเห็นด้วย

กบัเขา สมนุไพรมากมายของมหาวทิยาลยัลาเซเรยีถกูเรเชลเอาไปถงึครึง่

หนึ่ง ทั้งครึ่งนั้นเรเชล ราดิคิอัสก็ไม่ได้ใช้อะไรเลยสักอย่าง เฟลิเซียต้อง

ไม่ยินยอมแน่ สมุนไพรในมหาวิทยาลัยลาเซเรียนั้น ตัวเธอเป็นผู้หาและ

รวบรวมมาด้วยความยากล�าบากทั้งนั้น อีกท้ังผู้ย่ืนฟ้องร้องก็คือเขา  

เฟลิเซียจะต้องเข้าข้างมหาราชันจอมยาพวกเดียวกันแน่นอน 

ศาลของมหาวทิยาลยัลาเซเรียมีไว้เพือ่ตดัสนิความผดิของนกัศกึษา

โดยเฉพาะ เซรีไลลา เฟลิเซียยอมเปิดมันเพื่อมหาราชันจอมยา ซิลเวอร์ 

เรเชล ราดคิิอสัถกูเรยีกตวัมา ท่ามกลางสายตาของเหล่าหวัหน้าทมีทีม่อง

เขาเป็นตาเดียว เอเดนกับโลกิทรุดตัวลงนั่ง ก่อนจะมีค�าถามมาถึงตัว 

พวกเขา

เหล่านักปราชญ์ของลาเซเรียมากันพร้อม เฟลิเซียมองเรเชล  

ราดิคิอัส ก่อนจะพยักหน้ากับนักปราชญ์ผู้ท�าหน้าที่ซักถาม

“เรเชล ราดิคิอัส ภายในหนึ่งเดือนนี้เจ้าละเมิดกฎหลายข้อของ

มหาวิทยาลัยลาเซเรีย หนึ่ง เจ้ารักษาคนป่วยในขณะที่ตนเองถูกพักงาน 

สอง จากการสอบถามผู้ป่วยมากมายหลายคน เจ้ารักษาพวกเขาด้วยวิธี

ที่แตกต่าง ไม่ได้รักษาอย่างเท่าเทียมซึ่งผิดจริยธรรมของจอมยา สาม  

เจ้าเรยีกเกบ็ค่ารกัษาพยาบาลเกนิกว่าเหต ุฉวยโอกาสจากความทกุข์ยาก

ของประชาชน และเก็บค่ารักษาที่ไม่เป็นธรรมต่อทุกคน สี่ สมุนไพรนั้น

เจ้าได้มาโดยมีผู้มอบให้ หวังให้เจ้าใช้รักษาคนไข้ แต่เจ้ากลับเก็บเอาไว้

ส่วนตวั ไม่ได้น�ามาปรุงยารกัษาแต่อย่างใด นีค่อืค�าฟ้องร้องจากมหาราชนั

ซิลเวอร์”

เรเชลเลกิคิว้สงู เขามองเฟลเิซยีทีเ่อ่ยถามเขาเสยีงเครยีดว่า “เจ้า

มีอะไรจะชี้แจงการกระท�าทั้งหมดของตนหรือไม่”

เรเชลกะพริบตาปริบๆ ก่อนจะว่าเสียงนุ่ม “ข้าว่า...เร่ืองพวกนี้มี 

คนตัดสินแทนพวกท่านแล้วละขอรับ”

“เจ้าหมายความว่าอย่างไร” เฟลิเซียเอ่ยเสียงเครียด ก่อนจะนิ่ง
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เมื่อเรเชลบอกเสียงนุ่ม

“ในเรื่องคดีนี้ มีคนมาหาข้าก่อนพวกท่านแล้ว”

คิ้วของคนฟังทั้งหลายขมวดแน่นขึ้น แม้แต่เอเดนกับโลกิยังมีทีท่า

แปลกใจ แต่ก่อนพวกเขาจะทันได้เอ่ยถามอะไร บานประตูก็เปิดออก  

ชายหนุม่ร่างสงูทีก้่าวเข้ามาท�าเอาทัง้ห้องเงยีบงนั แล้วตราประทบัทีบ่อก

ถึงยศและต�าแหน่งของเขาก็ท�าให้ทุกคนถึงกับรู้สึกเย็นเยียบ บรรยากาศ

เปลี่ยนไปในพริบตา

“เลวี่...” เฟลิเซียพึมพ�า ลอบจัดเครื่องแต่งกายโดยไม่รู้ตัว ขณะที่

อณุหภูมิในห้องนัน้ทวคีวามเยน็เยยีบ และเงยีบกรบิจนแทบได้ยนิแต่เสยีง

ลมหายใจของทุกคน

ลอสเรเยียส...ราชาตะวันออกและมหาราชันจอมทัพ ผู้ท่ีมีสิทธ์ิ

ตัดสินคดีความในทวีปแอนตาเนีย

“ท่าน...” เฟลิเซียหยัดกายลุก ดวงตาสีฟ้าของเธอสั่นไหวเมื่อมอง

ชายหนุ่มตรงหน้า ริมฝีปากพยายามคลี่ยิ้ม แม้จะจืดจางเพราะประกาย

ตาเย็นเยียบของลอสเรเยียสผู้นั้น “...ท่านมาได้อย่างไร”

เลวิอาธานไม่ได้มองเธอ แต่ก้าวไปนั่งต�าแหน่งประธานแทนที่ 

เฟลิเซียอย่างไม่ขัดเขิน เขาเหลือบมองซิลเวอร์ที่หลบตาเขาแทบจะทันที 

กล่าวด้วยน�้าเสียงนุ่มนวล

“บังเอิญว่าข้าผ่านมา แล้วรู้เรื่องที่ท่านมหาราชันจอมยาฟ้องร้อง

นักศึกษาจอมยา จึงสนใจ...ให้ข้าร่วมวงด้วยสิ ท่านซิลเวอร์”

“เรื่องในมหาวิทยาลัยลาเซเรีย ตามกฎแล้วจะต้องเป็นท่าน 

เฟลิเซียเท่านั้นที่ตัดสินใจ ท่านไม่เห็นจะต้องมาด้วยตัวเองเลย” ซิลเวอร์

เอ่ยกึ่งรับกึ่งสู้ และยิ่งรู้สึกไม่ดีนักเมื่อเห็นรอยยิ้มบางๆ ของเลวิอาธาน

“ผิดแล้ว ตามรายงานของข้า เรเชล ราดิคิอัสรักษาชายที่ชื่อชาลี

จนตัวเขาถูกท่านไล่ออกจากลาเซเรีย และวันต่อๆ มา เขาจึงค่อยรักษา

ชาวบ้าน เรือ่งนี้ไม่ใช่เป็นเร่ืองของมหาวทิยาลยัลาเซเรยี แต่เป็นเรือ่งของ

อาณาจักรลาซาเรีย และข้าคิดว่าข้ามีสิทธิ์มากกว่าเฟลิเซียด้วยซ�้า”
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ค�าพูดนุ่มๆ ของเลวิอาธานราวกับดาบที่มาจ่อคอของมหาราชัน 

จอมยา ซิลเวอร์ขบกรามแน่น หากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีแต่เขาและเฟลิเซีย 

เขายังพอเจรจาต่อรองกับเธอได้ เพราะมหาวิทยาลัยลาเซเรียต้องการ 

การสนับสนุนจากตระกูลโอสถสวรรค์ไม่น้อย ครูที่สอนนักศึกษาจอมยา

ส่วนมากนัน้เป็นคนของตระกลูเขา แต่หากลอสเรเยยีสมาเอง ด้วยอทิธพิล

และการท�างานที่ไม่เกรงใจใครของเลวิอาธาน ทุกเรื่องย่อมพลิกกลับได้ 

ซิลเวอร์อดมองเรเชล ราดิคิอัสไม่ได้ ท�าไมเด็กหนุ่มคนหนึ่งจึง

ท�าให้มหาราชันถึงสามคนต้องเคลื่อนไหวพร้อมกันได้นะ

“แต่ก่อนเขาจะรักษาคนอื่น ข้าได้ประกาศต่อหน้าทุกคน ยินยอม

ให้เขากลบัเข้ามหาวทิยาลยัลาเซเรีย เป็นนกัศกึษาจอมยาระดบัเก้าดงัเดมิ

แล้ว แต่ตอนรกัษา เขากไ็ม่ปฏบิตัติามกฎของลาเซเรยีเลยสกันดิ ท่านคดิ

ดูสิ ว่าการรักษาและการเก็บค่ารักษาพยาบาลของเขาได้ท�าตามหลัก

จรรยาบรรณของจอมยาหรอืไม่! ข้าทีเ่ป็นมหาราชนัจอมยาไม่อาจรบัได้!”

เลวอิาธานฟังแล้วเลกิคิว้สงู ก่อนจะเอ่ยด้วยน�า้เสยีงเฉือ่ยชาเหมอืน

ว่ามันช่างไร้สาระเหลือเกิน

“อ้อ แล้วเรเชล ราดิคิอัสได้รับตราและเคร่ืองหมายจากมหา-

วิทยาลัยลาเซเรียคืนหรือยังเล่า ในตอนที่เริ่มรักษาคนอ่ืน นอกจาก 

ชาลีน่ะ”

“ยงัขอรบั” เรเชลบอกเสยีงนุม่ ซลิเวอร์หน้าเผอืดสีในพรบิตา “ข้า

ได้แต่สัญญาปากเปล่าเท่านั้น”

เลวิอาธานยิ้มบางๆ ก่อนจะพยักหน้ารับ เหลือบตามองซิลเวอร์

แล้วว่า

“ได้ยินหรือไม่ ว่าท่านไม่ได้มอบหลักฐานว่าเขากลับเป็นนักศึกษา

จอมยาแล้ว หากเขาได้ต�าแหน่งคืน นั่นจึงค่อยหมายความตามท่านว่า 

นักศกึษาจอมยาไม่มสีทิธิเ์กบ็ค่ารกัษาพยาบาล แต่ในเมือ่ตอนทีเ่ขารกัษา

ยงัไม่ได้กลบัคนืต�าแหน่ง...คดนีีก้เ็ป็นคดขีองข้า และเรเชลกม็สีทิธิเ์กบ็ค่า

รกัษาด้วย ดงันัน้...” ลอสเรเยยีสแบมอืขอหมายฟ้อง ซึง่จอมปราชญ์ผูถ้อื
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ก็ยื่นให้อย่างนอบน้อม เลวิอาธานกวาดตามองข้อความบนกระดาษ 

เพียงครู่ ก่อนจะบอก “เรามาว่ากันทีละข้อนะ เรเชล”

เรเชลอยากจะกลอกตากับมหาราชันคนนี้ แต่เขาก็ยังคงยิ้มบางๆ 

แล้วบอกเสียงนุ่ม “ขอรับ”

เลวิอาธานสบดวงตาสีเขียวมรกตของเรเชลแล้วลอบย้ิมมุมปาก 

เจ้าหนุ่มนี่หงุดหงิดเขาแน่นอน ดังนั้นเขาจึงว่า

“ข้อหนึ่ง เจ้ารักษาคนป่วยในขณะที่ตนเองถูกพักงาน ประเด็นนี้

ถอืว่าตกไป เพราะว่าตวัเจ้าถกูไล่ออกจากมหาวทิยาลยัลาเซเรยีแล้ว และ

ข้าเองก็แอบเห็นด้วยกับเจ้าด้วยซ�้า เจ้าไม่ควรถูกไล่ออก เพราะคนเป็น

จอมยาน่ะจะต้องคิดถึงชีวิตของคนมากกว่าอย่างอื่น มากกว่าจะเป็น

ศักดิ์ศรี หรืออะไรก็ตาม” เลวิอาธานเหลือบมองมหาราชันจอมยาที่หน้า

แดงสุกก�่าเพราะรู้สึกเหมือนโดนว่ากระทบ ก่อนจะดึงสายตากลับมาหา 

กระดาษในมือ เขาไล้มือไปตามตัวอักษร “ข้อสอง จากการสอบถามผู้

ป่วยมากมายหลายคน เจ้ารักษาพวกเขาด้วยวิธีที่แตกต่าง ไม่ได้รักษา

อย่างเท่าเทียม ซึ่งผิดจริยธรรมของจอมยา”

“ใช่!” ซิลเวอร์เร่งเอ่ย “เขาไม่ได้ปฏิบัติกับคนไข้อย่างเท่าเทียม  

ข้อนี้ข้ามีหลักฐาน และถือว่าเขาไม่มีจิตใจของการเป็นจอมยา สมควรแก่

การโดนยกเลกิอภสิทิธิก์ารเข้าเรียนในมหาวทิยาลยัลาเซเรยี ไม่ควรเรยีน

เป็นจอมยา เพราะว่าจิตใจของเขาไร้ความเป็นธรรมต่อคนไข้!”

เลวิอาธานเหลือบมองเรเชล เขาเลิกคิ้วสูง ก่อนจะเอ่ยเสียงนุ่ม

เหมือนยั่วเย้าเด็กหนุ่มในทันที

“เจ้ามีอะไรจะชี้แจงหรือไม่”

‘ข้าขอดูความอดทน และมันสมองอันน่าตกใจของเจ้าหน่อย’

เรเชลคล้ายจะรูถ้งึความคดิของมหาราชนัจอมทพัตรงหน้า เขายิม้

เล็กน้อยแล้วเอ่ยเสียงนุ่ม

“ด้วยความเคารพนะขอรับ ท่านซิลเวอร์เองก็ไม่สามารถรักษา 

โรคอิโซเต้ในคราวนี้ให้หายขาด ใช่หรือไม่”
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ซิลเวอร์ชะงักกึก ขณะที่เลวิอาธานราวกับเห็นเรเชลก�าลังวาง

หมากอยู่ต่อหน้าเขา

“ชะ...ใช่...” มหาราชันจอมยาเอ่ยด้วยเสียงอ่อนเบา อับอายเหลือ

เกินกับสิ่งที่ตนต้องกล่าวออกไป เป็นถึงมหาราชันจอมยา แต่กลับแพ้

นักศึกษาจอมยาคนหนึ่งที่ยังไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติเลยด้วยซ�้า

“ถ้าแม้แต่ท่านซิลเวอร์เองก็ยังไม่อาจรักษาโรคร้ายนี้ได้ ต่อให้

พยายามแทบตายแล้วกต็าม...” เรเชลเอ่ยนิม่ๆ แต่วาจาทิม่แทงในมหาราชนั

คนนั้น จนอีกฝ่ายรู้สึกพรุนต่อหน้าทุกคน “แล้วท่านจะรู้อาการของคนไข้

ได้อย่างไรเล่าขอรับ”

“จะ...เจ้า!” ซิลเวอร์รู้สึกเหมือนโดนค้อนทุบกลางใจ เลวิอาธาน

เอ่ยเสียงเรียบ

“เรเชล ราดิคิอัสให้เกียรติเขาหน่อย อย่างไรเสีย ท่านซิลเวอร์ก็

เป็นถึงมหาราชันจอมยา”

ค�าพดูนัน้ปกป้องซลิเวอร์จริงหรอื หรือว่าก�าลงัท�าให้มหาราชนัจอม

ยาต้องอับอายและเกลียดเด็กหนุ่มมากกว่าเก่า เรเชลเร่ิมมองบน เลวิ-

อาธานคนนี้ไม่ใช่เล่นๆ เลย

“แต่กเ็ป็นดัง่ทีเ่รเชลว่า โรคคราวนีแ้ม้แต่ท่านกร็กัษาไม่ได้ ท่านจะ

มีความสามารถอะไรมาก�าหนดวิธีการรักษาผู้ป่วยกันเล่า...” เลวิอาธาน

เอ่ยยิ้มๆ ”ดังนั้นประเด็นนี้ตกไป มีใครจะคัดค้านหรือไม่”

ความเงียบปกคลุมทั่วห้อง เลวิอาธานพยักหน้ารับ ก่อนจะเลื่อน

ตามองข้อต่อไป

“สาม เจ้าเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลเกินกว่าเหตุ ฉวยโอกาสจาก

ความทุกข์ยากของประชาชน และเก็บค่ารักษาที่ไม่เป็นธรรมต่อทุกคน...

อ่า ประเด็นนี้น่าสนใจ” เลวิอาธานมองเรเชลยิ้มๆ ซิลเวอร์เห็นเช่นนั้นจึง

เร่งว่า

“ใช่! ไม่ว่าจะเป็นจอมยาหรือไม่ ก็ไม่ควรท�าเช่นนั้น!”

โลกิไหวตัวด้วยความอึดอัดในทันที เอเดนเหลือบมองเรเชล พวก
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เขาต่างรูส้กึว่าแย่แล้ว เพราะว่าหวัข้อนีพ้วกเขาไม่สามารถหาเหตผุลอะไร

ดีๆ  มาแย้งได้ หากเรเชลบอกว่านัน่คอืเงนิส�าหรบัรกัษาผูป่้วย จะต้องโดน

ตรวจสอบอีกอย่างมากแน่นอน ซิลเวอร์เองก็รู้ดี จึงมุ่งโจมตีประเด็นนี้ 

เรเชลสบตาเลวิอาธาน ก่อนจะเอ่ยเสียงนุ่ม “อันนี้ข้ายอมรับข้อ

กล่าวหาด้วยตนเอง เช่นนั้นก็จะไม่ขอรักษาใครอีกแล้วขอรับ”

“เห็นไหม! มันยอมรับแล้ว! ท่านต้องท�าตามกฎนะ เลวิอาธาน!!!”

ซลิเวอร์ร้องโดยไม่สนใจสหีน้าทีเ่ยน็เยยีบขึน้เรือ่ยๆ ของเลวอิาธาน

เลยสักนิด เขาแอบขัดใจอยู่ไม่น้อยทีเดียว มหาราชันจอมทัพหนุ่มนิ่งไป

นิด เรเชลก�าลังบีบให้เขาออกตัวปกป้องต่อหน้าธารก�านัล เด็กคนนี้ช่าง

กล้าหาญนัก

เรเชลก�าลังยิ้ม สายตาของเขาเหมือนก�าลังบอกแก่เลวิอาธานว่า

‘ปกป้องข้าสิ นั่นคือข้อตกลงของเราใช่หรือไม่’

เลวอิาธานชอบคนเก่ง และชอบคนทีบ่บีคัน้เขาได้ ดงันัน้จงึยิม้ และ

บอกเสียงเครียด

“แต่ข้าว่าเจ้าไม่จ�าเป็นต้องรับความผิดนี้...”

ซิลเวอร์ถึงกับค้างแข็ง ทุกคนล้วนสงสัยว่า ‘มันเกิดอะไรขึ้นกัน’ 

เลวิอาธานเอ่ยต่อ

“เรเชลอาจจะเก็บค่ารักษาพยาบาลแพงก็จริง แต่ไม่ได้เข้าข่าย

หลอกลวง คนทีเ่ขารกัษายนิดจ่ีายให้เอง และเนือ่งด้วยโรคนี้ไม่เคยปรากฏ

ในลกัษณะทีร่กัษาไม่ได้มาก่อน ผลประโยชน์นีจ้ะถอืว่าเป็นประโยชน์ของ

เจ้า เพราะจ�านวนเงินที่จะคุ้มกับการรักษาหรือไม่ คนที่ตัดสินไม่ใช่พวก

เรา แต่เป็นคนที่รับการรักษา ข้าถามหน่อย เมื่อพวกเขารู้สึกว่าค่ารักษา

ไม่เป็นธรรม แล้วท�าไมจึงยอมรับการรักษาอีกเล่า ดังนั้น เรเชล...เจ้า

เท่านั้นที่เป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับค่ารักษา คนอื่นไม่มีสิทธิ์มาก�าหนด”

เรเชลยิ้มอย่างยินยอม “ขอบคุณมากขอรับ”

“ตะ...แต่ แล้วสมุนไพร...” ซิลเวอร์พยายามร้องอุทธรณ์

“เรเชล ราดิคิอัสรักษาโรคที่แม้แต่ท่านก็ท�าไม่ได้ สมุนไพรของ
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มหาวิทยาลัยลาเซเรียน่าจะมีประโยชน์กับเขามาก ในอนาคตเราก็คงได้

จอมยาที่เก่งกล้ากว่าที่เคยมีในประวัติศาสตร์ การที่เขาช่วยชีวิตคนมาก

ขนาดนั้น ก็ควรได้รับผลตอบแทนเป็นธรรมดา เรื่องเงินกับสมุนไพรนับ

ว่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับชีวิตคน มิใช่หรือ ท่านซิลเวอร์”

ซิลเวอร์พลันเอ่ยไม่ออก เลวิอาธานกล่าวเช่นนี้ก็เพ่ือจะบอกเขา

กลายๆ ว่า เขาอยากให้เรเชลพัฒนา และสักวันเรเชลอาจมาแทนที่ตัว

ซิลเวอร์ก็ย่อมได้ ลอสเรเยียสคนนี้ก�าลังเป็นปรปักษ์กับมหาราชันจอมยา

เพื่อเรเชลชัดๆ

“อ้อ แล้วยงัมบีนัทกึนีอ่กี...” มหาราชนัจอมทพัหยบิบนัทกึที่ไม่เกีย่ว

กับรูปคดีมา “ท่านซิลเวอร์ลงนามบอกว่า จะยอมยกสูตรยาให้เรเชล  

ราดิคิอัสตามจ�านวนผู้ป่วยที่เขารักษาในเดือนนี้?”

สีหน้ามหาราชันจอมยาเปลี่ยนจากแดงก�่าเป็นขาวซีดในทันควัน 

เลวิอาธานคลี่ยิ้มน้อย ๆ

“มหาราชนัจะต้องรกัษาค�าพดู เช่นนัน้เรเชล เดีย๋วเจ้ากบัเพือ่นตาม

ข้าไปตระกูลโอสถสวรรค์ก็แล้วกัน...” เลวิอาธานเอ่ยโดยไม่มองหน้า

ซิลเวอร์เลยสักนิดเดียว “เจ้ามีผลงานขนาดนี้ เฟลิเซียจะต้องยกเจ้าขึ้น

เป็นผู้ปฏิบัติแน่ๆ เพราะขนาดนักศึกษาคนอื่น นางยังใจกว้างด้วยเลย ก็

ดีเหมือนกัน เจ้าจะได้มีสูตรยาเอาไว้ใช้ในตอนเป็นผู้ปฏิบัติ”

ค�าพูดนั้นราวกับค�าสั่งให้เฟลิเซียยกย่องเรเชลให้เป็นผู้ปฏิบัติแล้ว 

เชื่อเถอะ หากถึงพรุ่งนี้เรเชลยังไม่ได้คืนต�าแหน่งนักศึกษา และขึ้นเป็น 

ผู้ปฏิบัติ ก็คงมีแต่คนกังขามาตรฐานมหาวิทยาลัยลาเซเรียอย่างแน่นอน 

ถึงจะเป็นผลดี แต่เรเชลอยากจะกลอกตา เพราะรู้สึกว่าเลวิอาธานก�าลัง

ชักจูงให้เขาเป็นศัตรูกับมหาราชันจอมยาและเซรีไลลาอยู่กลายๆ 

แต่เรเชลจ�าต้องพยักหน้ารับ “ขอบคุณขอรับ”

“เช่นนั้นก็ตามข้ามา ข้าอยากพูดคุยกับเจ้าสักเล็กน้อย”

เลวิอาธานหยัดกายลุก ก่อนจะเดินน�าหน้าออกจากศาลของ

มหาวทิยาลยัลาเซเรียไป เรเชลจ�าต้องเดนิตาม เขาหนัมายิม้ให้เอเดนและ
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โลกเิลก็น้อย เพือ่พวกเขาจะได้วางใจ ทิง้เสยีงซบุซบินนิทามากมายไว้ด้าน

หลัง

ร้านอาหารของเปาโลนั้นมีโซนวีไอพีอยู่ เป็นห้องส�าหรับคนที่

ต้องการกินอาหารแบบส่วนตัว เลวิอาธานสะบัดมือทีเดียว ผนังทั้งหมด

ไม่เว้นประตูก็เกิดม่านน�้าแข็งหนาขึ้น เรเชลมองมันแล้วกลอกตา หยิบ 

ชาร้อนขึ้นจิบ แล้วเอ่ยเสียงนุ่ม

“ท่านก�าลังรังแกข้าอยู่หรือขอรับ”

“เจ้าเองก็คิดอยากให้ข้าคอยช่วยเหลือเจ้าอยู่แล้วมิใช่รึ...” เลวิ-

อาธานยิ้มน้อยๆ “ถึงได้เล่าความจริงที่คนอื่นมองไม่เห็นให้ข้าฟัง เจ้า 

เสนอความสามารถของตัวเอง แลกกับการคุ้มครองของข้า หรือว่าข้า

เข้าใจผิดว่า ข้ามีสิทธิ์ใช้งานเจ้า”

“ท่านเองก็บีบให้ข้าวอนขอความคุ้มครองจากท่านเช่นกัน กดดัน

เฟลิเซียและซิลเวอร์เพื่อข้าไปถึงขนาดนั้น ข้าจะมีความสามารถใดไป 

ขอให้มหาราชันคนอื่นคุ้มครองข้า นอกเหนือจากท่านกันเล่า”

เรเชลช้อนตามองอกีฝ่ายเลก็น้อย ก่อนจะยิม้บางๆ เลวอิาธานเอ่ย

ต่อ

“เจ้ามันคนฉลาด เรเชล และเจ้าเองก็คงรู้เรื่องของข้ามาไม่น้อย 

เจ้าจงึเลอืกเผยกลหมากของตนให้แก่ข้า เพราะเจ้ารูว่้าข้าจบัได้แล้วว่าเจ้า

วางยาคนทั้งเมือง ข้าเล่นงานเจ้าได้ด้วยยศศักดิ์ของข้า และในตอนนี้เจ้า

ก็ยังไม่มีหมากที่ดีมากพอจะต่อต้านข้าได้ ไม่สู้...เรามาจับมือกันไม่ดีกว่า

หรือ นี่ใช่หรือไม่ความในใจของเจ้า”

“ท่านก็ทราบอยู่แล้วนี่ขอรับ” เรเชลหลุบตาลงเล็กน้อย “อาจารย์

เล่าเรื่องของท่านให้ข้าฟัง เขาย�้านักย�้าหนาว่าท่านไว้ใจได้ แต่ตาแก่นั่น

อาจจะกล่าวผิดไปบ้าง”

“กเ็จ้าดนัท�าตวัเป็นงพูษิ” เลวอิาธานว่า “แล้วใครมนัจะอยากเลีย้ง

งูพิษเอาไว้ ถ้าไม่ใช่คนที่คิดจะใช้พิษงูอย่างข้า และข้าคิดว่าเจ้ากับข้าก็มี
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ความต้องการเดียวกัน ข้าคุ้มครองเจ้า เจ้าท�างานให้ข้า เป็นการแลก

เปลี่ยนที่ยุติธรรม หรือจะบอกว่าข้าไม่เป็นธรรมพอ” เลวิอาธานจิบชา 

เลก็น้อย มองเรเชลอย่างเยน็ชา “ข้าจะได้ใช้กฎแห่งแอนตาเนยีส�าเรจ็โทษ

ที่เจ้าวางยาคนทั้งเมืองเสียเดี๋ยวนี้”

“ความเย็นจะท�าให้คนมีความอดทนต�่า ดูท่าท่านต้องการยั่วโมโห

ข้ากระมัง” เรเชลบอกเสียงเรียบๆ เขายกชาขึ้นจิบเล็กน้อยแล้วว่าต่อ 

“อย่านึกว่าข้าไม่รู้ถึงการใช้วิธีการเช่นนี้”

เลวิอาธานยิ้ม “เจ้ารู้ตัวดีว่าตนเองไม่ได้แตะขีดจ�ากัดของข้า และ

นิสยัของข้าคอืชอบคนมคีวามสามารถ ดงันัน้หากเผยทกุอย่างทีม่ ีข้าย่อม

มีหนทางให้เจ้ารอดพ้นภัยที่จะมาจากข้า นี่เท่ากับว่าเจ้าก�าลังจะเสนอตัว

ท�างานให้แก่ข้าอยู่ ใช่หรือไม่”

“พูดเหมือนการแลกเปลี่ยน แท้จริงคือท่านก�าลังบีบบังคับข้า แต่

โทษใครได้ ในเมื่อข้าเลือกเดินหมากตานี้เอง” เรเชลแค่นย้ิม เขาถาม 

“ข้ามีทางอื่นหรือขอรับ ตอนนี้ข้าเป็นอริกับมหาราชันจอมยาไปแล้วและ

ท่านเฟลิเซีย...” เรเชลนึกถึงสีหน้าของเฟลิเซียที่อยู่ในศาลแล้วลอบถอน

ใจเบาๆ “จากท่าทีของท่าน ท่านเฟลิเซียเองก็คงเดาออกเลาๆ ไม่ไว้ใจข้า

แล้วกระมัง”

“ดงันัน้ข้าจงึดนัให้เจ้าเป็นผูป้ฏบิตัโิดยไวอย่างไรเล่า เพราะผูป้ฏบิตัิ

จะมีอ�านาจในการเดินทางไปทั่วแอนตาเนีย เจ้าสามารถหนีนางได้ และที่

ส�าคัญ...บางทีผู้น�าน่ะไม่สามารถท�าร้ายลูกน้องที่ตนเกลียดได้อย่างง่ายๆ 

หรอกนะ พวกเรามียศศักดิ์ค�้าคอ จะท�าอะไรก็ต้องให้คนอื่นเห็นชอบด้วย 

และด้วยปัญญาระดับเจ้า น่าจะเอาตัวรอดได้อยู่แล้ว” เลวิอาธานบอก

“ขอรับ” เรเชลลอบถอนใจ จากนี้ไปคงต้องเหนื่อยกว่าการเป็น

นักศึกษาอีกเท่าตัวแน่เลย

เลวิอาธานทอดตามองเด็กหนุ่มตรงหน้าสักพัก ก่อนจะเอ่ยเบาๆ

“คนที่ชอบมองคนอื่นเป็นหมากน่ะ ไม่ใช่คนเลวร้ายหรอกนะ แต่

เพราะว่าเขาไม่กล้ามีความสัมพันธ์กับคนอื่นต่างหาก...”
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มือที่จับถ้วยชาของเรเชลชะงัก เลวิอาธานเอ่ยต่อ

“...และมนุษย์ก็เป็นสัตว์สังคม ไม่มีทางที่ใครจะไม่อยากมีความ

สัมพันธ์กับผู้อื่น ดังนั้นจึงแปลได้เพียงความหมายเดียว นั่นคือ...เขาโดน

ทรยศมาก่อน”

เรเชลไม่ตอบ ก่อนจะดื่มชาลงไปตามเก่า เลวิอาธานเอ่ยเสียง 

นุ่มนวล

“เจ้าชอบความสมัพนัธ์แบบมผีลประโยชน์ร่วมกนั เจ้าเลอืกทีจ่ะไม่

เชื่อค�าอาจารย์ของเจ้าว่าข้าไว้ใจได้ เพราะเจ้าต้องการมีพื้นที่ส่วนตัว

กว้างๆ มทีีป่ลอดภยัส�าหรับเจ้า แต่โลกใบนีม้นักไ็ม่ใช่ว่ายากมากมายขนาด

นั้น อย่างน้อยก็ข้า ชาลี วาเนสซ่า และอาจารย์ของเจ้าที่ไว้ใจได้”

เรเชลวางถ้วยชาที่หมดแล้วลง ก่อนจะรินใหม่อีกครั้ง เลวิอาธาน

ว่าต่อ

“แต่หากเจ้าต้องการอย่างนั้นก็ไม่เป็นไร ข้าจะปกป้องเจ้า แต่ทุก

ครัง้ทีข้่าต้องการตวั เจ้าต้องท�างานให้แก่ข้า อยูภ่ายใต้เงือ่นไขนี ้ไม่ใช่ข้า

ที่สบายใจ คนที่พอใจที่สุดคือตัวเจ้าเอง เจ้าไม่ใช่คนเลวร้าย ถึงจะมารยา

ไปหน่อย แต่ก็ไม่เคยท�าร้ายใครก่อน และสุดท้ายนะเรเชล...”

“...”

“...โจนาธานไม่ได้ตายเพราะเจ้าหรอก”

เพล้งงง!

เรเชลมองถ้วยชาที่แตกคามือตนเอง ก่อนจะช้อนตามองคนตรง

หน้า เขายิ้ม แววตาสั่นไหว แต่ก็เอ่ยด้วยน�้าเสียงนุ่มนวล

“ข้าว่าชาที่นี่ขมไปหน่อย”

เลวิอาธานไม่กล่าวอะไร เขาหยิบเอาเข็มกลัดบางอย่างมาย่ืนให้

อีกฝ่าย ก่อนจะบอก

“เก็บเอาไว้ เอาไว้ติดต่อหาข้าได้ทุกเมื่อ”

เรเชลรับมา ก่อนจะหยัดกายลุกแล้วเดินไปที่ประตู ทันทีที่แตะ

ลกูบิด ไอร้อนกท็�าให้น�า้แขง็ทีจ่บัประตอูยูล่ะลาย เลวอิาธานมองเดก็หนุม่
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ที่ก้าวออกจากห้องไปอย่างเงียบๆ เขายิ้มมุมปากกับตัวเอง แล้วดื่มชา 

อึกใหญ่ พึมพ�าว่า

“ก็รสดีไม่ใช่เหรอ”

วันต่อมา หลังการเลือกทีม ที่ร้านของชาลีมีห่อปริศนาบางอย่าง 

ในนัน้มเีครือ่งมอืและแบบแปลนลายมอืเซรีไดแอนทีท่�าให้ชายชราร้องไห้ 

เลวิอาธานอยากจะพาตัวชาลีออกจากอาณาจักรลาซาเรียในทันที แต ่

ชายชรากลับยื้อไว้

“เจ้าหนเูลวี ่ข้าจะร่วมกบัเรเชล...” ชาลเีอ่ยเสยีงสัน่พร่า เลวอิาธาน

เบิกตากว้างขึ้นนิด “หากเจ้าหนูนั่นเป็นหัวหน้าทีม ข้าจะกลับเข้าลาเซเรีย

ในฐานะผู้ร่วมทีมของเขา”

เลวอิาธานนิง่ไปนดินกึถงึคนทีน่่าจะส่งมา ก่อนจะพยกัหน้ารบั “เจ้า

หนูนั่นก็ดี”

‘เกราะอาจจะหนา แต่ก็กะเทาะได้ไม่ยากหรอก’



51
สี่ผู้กอบกู้

ตรงหน้าของเรเชลคือ ตราของแต่ละทีมในลาเซเรีย ให้เขาได้

เลือก เพื่อเข้าร่วมทีมนั้นๆ และมีตราที่เด่นสะดุดตาเสียยิ่งกว่า คือตรา

รูปยูนิคอร์นสีทอง ซึ่งคือตราของหัวหน้าทีมคนใหม่ มันวางอยู่เหนือตรา

ตัวเลือกทั้งหมด 

เฟลิเซียบอกเขาเสียงนุ่ม “คราวนี้เจ้าต้องเลือกแล้วนะ คิดให้ดี”

เรเชลไม่ได้สบตาเธอ อาการของเขาแปลกไป หลังจากพูดคุยกับ

เลวิอาธานเมื่อช่วงเช้า ท�าเอาเอเดนที่ยืนอยู่ข้างหลังอดเป็นห่วงไม่ได้  

ขณะทีเ่หล่าหวัหน้าทมีทกุคนต่างลุน้จนตวัโก่ง ว่าเรเชล ราดคิอิสัจะเลอืก

ทีมของใคร

‘...อย่าไปที่ลาเซเรียเด็ดขาด...’

เสยีงแหบพร่าของใครบางคนดงัอยู่ในความทรงจ�า เรเชลหรีต่าลง 

ก่อนจะยิ้มเย้ยหยัน

‘...โจนาธานไม่ได้ตายเพราะเจ้าหรอก’

‘ไม่ได้ตายเพราะข้าหรือ...’ เรเชลก�าหมัดแน่นขึ้น ‘ข้าเกลียดนัก 

พวกที่ไม่รู้อะไรเลยสักอย่าง แต่ชอบพล่ามออกมา มันช่างไร้สาระ’
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แต่ลึกลงไปในใจ เรเชลนั้นรู้ดีที่สุด มนุษย์ชอบท�าตัวเป็นผู้รอบรู้

ทกุอย่าง ชอบแสวงหาอ�านาจจากความรู้นัน้ของตน ธรรมชาตขิองมนษุย์

น้ีช่างเหมาะสมกับการด�ารงชีวิตอยู่บนทวีปแอนตาเนีย ดินแดนแห่งการ

เรียนรู้

เขาเองก็เช่นกัน

“เรเชล” 

เอเดนเรียกคู่หูด้วยความเป็นห่วง เรเชลจึงค่อยได้สติ เขาช้อนตา 

มองเหล่าหัวหน้าทีมทุกคน แต่ละคนอาจอยู่ภายใต้กฎระเบียบเรียบร้อย 

ใส่หน้ากากผู้รากมากดี แต่เบื้องหลังล้วนสาดโคลนใส่กัน พยายามดึงคู่

แข่งลงมา และถีบตัวเองขึ้นไป

บนโลกนี้ คนที่แข็งแกร่งที่สุดก็คือผู้อยู่รอด

หากอ่อนแอก็ต้องอยู่ใต้เงาของผู้แข็งแกร่งไปตลอดกาล

เรเชลยิม้หวาน ก่อนจะเอือ้มมอืไปหยบิตราทีอ่ยูเ่หนอืสดุ ท่ามกลาง

สีหน้าหลากอารมณ์ของเหล่าหัวหน้าทีม

‘ขอโทษนะ ตัวตนที่แท้จริงของเรเชล ราดิคิอัสคนนี้ ไม่สามารถ

อยู่ใต้เงาของใครได้หรอก’

ชาดีถูกรินใส่แก้ว ตามด้วยนมข้นเล็กน้อย เพื่อเพิ่มความหอมมัน 

ก่อนมะนาวฝานบางๆ จะวางตามมา เฟลเิซยีพยายามแย้มรอยยิม้อ่อนหวาน 

เธอวางมันให้ชายหนุ่มที่ไม่ยอมมาพบกันอีกเลย นับตั้งแต่เมื่อหนึ่งร้อยปี

ก่อน

“ข้าจ�าได้ว่าท่านชอบชาเช่นนี้”

เลวอิาธานมองแก้ว ชาแบบทีเ่ขาชอบ และคนเดมิๆ ทีช่งชาให้ แต่

เขากลับไม่รู้สึกชอบมันเหมือนอย่างเก่า ชายหนุ่มไม่ได้แตะชา เขาถาม

ด้วยน�้าเสียงราบเรียบจนน่าใจหาย

“เจ้าบอกว่ามีเรื่องส�าคัญที่อยากจะพูดกับข้า”

ค�าถามของเขาแทบท�าให้เฟลิเซียถอนใจ เธอเอ่ยเสียงเครียด 
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เป็นการเป็นงานขึ้นทันควัน

“เรเชล ราดคิอิสัเกบ็ตราหวัหน้าทมีเอาไว้กบัตวัแล้ว ท่านคดิว่าการ

สนับสนุนเขาเช่นที่ท�าเมื่อช่วงเช้านี้จะเป็นสิ่งที่ดีหรือ”

เห็นชัดว่าหลังจากเรเชลไปที่ร้านอาหารกับเขา เจ้าตัวก็กลับมาท่ี

มหาวิทยาลัยลาเซเรีย เฟลิเซียจึงเรียกมาคุยเรื่องทีมเลย ตอนนี้เรเชล 

ราดิคิอัสได้เป็นผู้ปฏิบัติเต็มตัวแล้ว

ค�าพูดของเฟลิเซีย หากเป็นคนอื่นก็อาจงุนงง มหาราชันจอมทัพ

จะสนับสนุนเด็กมีความสามารถคนหนึ่งแล้วมันผิดอะไร ในเมื่อพวกเขา

ล้วนเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยลาเซเรีย การสนับสนุนรุ่นน้อง การ

ปกป้องรุ่นน้องก็ไม่ใช่ความผิด

แต่ในกรณีนี้ไม่ใช่ เลวิอาธานเป็นลอสเรเยียส เขาเป็นราชา 

ตะวนัออก การสนบัสนนุคนคนหนึง่ที ่‘มโีอกาสขึน้เป็นราชาทศิตะวนัตก’ 

เป็นอะไรที่น่ากลัวส�าหรับนักวิชาการ

“คนเขาจะว่าท่านได้ ว่าท่านอยากจะยึดครองแอนตาเนียท้ังสอง

ฝั่ง” เฟลิเซียมุ่งเข้าประเด็น “แต่ไหนแต่ไรมาท่านไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับ

นักศึกษาของลาเซเรีย หากเรเชล ราดิคิอัสไม่ได้เก็บตราหัวหน้าทีมก็คง

ไม่อะไร แต่นี่เขาท�า ข้าคิดว่าท่านควรจะ...”

“แอนตาเนียไม่ใช่หนึ่งเดียวกันหรอกหรือ” เลวิอาธานถามด้วย

สีหน้าสงบนิ่ง “สมัยก่อนที่เราแบ่งแยกเป็นสองเพราะความไม่ลงรอยกัน

ในระบบ ความเห็นอาจไม่ตรงกันบ้าง แต่สุดท้ายแล้วก็เป็นสี่ผู้กอบกู้ที่ส่ง

คนของมหาวิทยาลัยลาเซเรียมาพัฒนาบ้านเมืองฝั่งของพวกข้า 

“ในตอนนั้นพวกข้าจึงรู้สึกได้ว่า แม้ว่าเราจะไม่ลงรอยกันไปบ้าง 

แต่เราก็คือคนของทวีปแอนตาเนีย พวกเราคือหน่ึงเดียวกัน ต่อให้ต่าง 

มุมมอง แต่แอนตาเนียคือบ้านของเรา ที่เราควรจะช่วยกันรักษา บ�ารุง

มันให้ความเจริญเกิดขึ้นทุกหย่อมหญ้า ก่อนปู่ของข้าจะจากไป ท่านก็ยัง

รู้สึกละอายใจไม่หาย เพราะเราดูถูกน�้าใจของสี่ผู้กอบกู้” 

หากคนมีอคติมาฟังกฎที่สี่ผู้กอบกู้บัญญัติไว้ก็คงคิดเพียงอย่าง
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เดียวว่า กฎนี้ดูถูกความคิดของคนที่ไม่ยอมเรียนที่มหาวิทยาลัยลาเซเรีย 

แต่ที่จริงแล้ว เป้าหมายหลักของมันก็คือการจูงใจให้ทุกคนมารับความรู้ 

เพื่อจะพัฒนาตนเอง พัฒนาบ้านเมือง พระราชาท่ีได้รับเลือกก็จะเป็น 

ผู้มีความรู้ความสามารถ และได้ใจคนที่เลือกเขาด้วย 

เลวิอาธานมองเฟลิเซียแล้วเอ่ยเสียงราบเรียบ “แต่ตอนนี้กลับมี

คนที่มีอคติประหลาดมาบอกว่า ข้าต้องการยึดครองแอนตาเนียเป็นของ

ตนเองเพยีงผูเ้ดยีว โดยสนบัสนนุเรเชล ราดคิอิสั เพือ่ให้เขาเตบิโตมาเป็น

ราชาที่ข้าต้องการ หึ! ความคิดนี้มันช่างดูถูกทั้งความคิดของเรเชลและ

ความคิดของข้า น่าสมเพชพวกที่ไม่สามารถมองหาความดีในตัวผู้อ่ืนได้ 

ทัศนคติที่มองแง่ลบก่อนจะมองในแง่ดี มันมีอยู่ในคนฝั่งตะวันตกต้ังแต่

เมื่อไร”

เฟลิเซียหน้าชาโดยไม่ทราบสาเหตุ เลวิอาธานเอ่ยเสียงนุ่ม

“ไม่คิดบ้างเหรอว่า หากเรเชล ราดิคิอัสเลือกที่จะเป็นพระราชา 

เราสองฝั่งจะกลมเกลียวกันมากขึ้น ไม่ว่าฝั่งตะวันตกจะท�าอะไร ฝั่ง 

ตะวันออกของข้าก็จะสนับสนุน และในทางกลับกันก็จะเป็นแบบเดียวกัน 

คนมีความสามารถสองคนจะช่วยพฒันาแอนตาเนยีได้มากขนาดไหน ฝาก

เจ้าไปถามพวกที่คิดว่าข้าต้องการครองแอนตาเนียไว้เพียงผู้เดียวด้วยก็

แล้วกัน”

“...”

“และหากเจ้าอยากรู้ด้วยเหตุผลอื่น ว่าท�าไมข้าจึงยอมสนับสนุน 

เรเชล ราดิคิอัส ชาลีได้บอกแก่ข้าแล้ว ว่าเขาอยากร่วมทีมกับเด็กคนนี้ 

ความรักในมิตรเช่นนี้ เจ้าคงไม่เข้าใจกระมัง เฟลิเซีย”

“ท่าน...!” เฟลิเซียรู้สึกเหมือนโดนตบหน้าโดยแรง เธอมองเลวิ-

อาธานยกชาที่ตัวเธอชงขึ้นมาจิบ ก่อนจะบอกด้วยน�้าเสียงนุ่มนวล

“รสดี วาเนสซ่าช่างคิดวิธีให้เจ้าเอาใจข้านะ”

เขารู้...เขารู้ว่าชานี้วาเนสซ่าเป็นคนสอนให้เธอชงให้เขา เพราะ 

วาเนสซ่ารู้ว่าเธอชอบเขา เลวิอาธานก�าลังตอกย�้าว่าเธอได้ท�าร้ายเพ่ือน 



30   เรเชล Rachel เล่ม 2 ภาค จอมยานักปฏิบัติ

ที่ดีคนหนึ่งไปใช่หรือไม่ แต่ถามหน่อยเถอะ หากวาเนสซ่าเป็นคนดีจริง 

เหตุใดทุกคนที่อยู่นอกทีมจึงได้เกลียดเธอนักเล่า

แล้วท�าไมคนในทมีไม่เกลยีดวาเนสซ่าเหมอืนเธอกนั ทัง้ทีว่าเนสซ่า

เองกโ็อหงัปานน้ัน ท�าไมเลวอิาธานจึงไม่เกลยีดผูห้ญงิคนนัน้ ทัง้ทีเ่ขาและ

เธอมักจะขัดแย้งกันอยู่บ่อยๆ

เฟลิเซียมองชายหนุ่มรูปงามตรงหน้า รูปลักษณ์ของเขาประหนึ่ง

ราชาน�้าแข็งที่ท�าให้คนหลงใหลได้ไม่ยาก หากเรเชลอยู่ตรงนี้ เขาก็คง

บอกวา่ผู้หญงิเป็นเพศทีช่อบเสีย่งในเรื่องความรัก ยิ่งเลวอิาธานแผ่ความ

เยน็แทบท�าให้ผูห้ญิงแขง็ตายเท่าไร เฟลเิซยีกย็ิง่ตกหลมุรกัชายผูน้ีย้ิง่กว่า

เก่า เรียกว่ายิ่งโดนท�าร้ายก็ยิ่งรัก

‘เจ้าเด็กนั่นแสบจริงๆ’

เลวอิาธานไม่ได้สนใจสหีน้าย�า่แย่ของเฟลเิซยีนกั เขาใจลอยไปหา

เรเชล ราดิคิอัสเรียบร้อยแล้ว ทันทีที่เรเชลรู้ตัวว่าเขายอมรับข้อเสนอ  

ปกป้องเรเชลด้วยอ�านาจมหาราชันที่แข็งแกร่งที่สุด เรเชลก็เอาต�าแหน่ง

หวัหน้าทมี ผลกัดนัให้เขาอยู่ในสภาพอนัเป็นทีก่งัขาของพวกคดิลบในทนัที 

ถือว่าตอบโต้ที่เขาบังอาจไปเจาะเกราะเจ้าตัวกระมัง เพราะด้วยอุปนิสัย

ของเรเชล หากว่าไม่อยากเป็นหัวหน้าทีมแล้วไปเข้าร่วมกับใคร หมอนั่น

หลอกใช้หัวหน้าทีมของตนเองได้สบาย

หรอืเพราะเรเชลอาจรูว่้าเขาคดิจะใช้งานเจ้าตวัให้คุม้ค่า เลยใช้เขา

เป็นโล่ก�าบังให้คุ้มค่ากลับ ต่อจากนี้ไป เรเชลจะต้องก�าแหงอีกมากแน่ๆ 

สถานการณ์ตอนนี้เหมือนหมากกระดาน ที่เขาและเรเชลอยู่ฝั่งเดียวกัน 

ขณะทีอ่กีฝ่ังคอืคนอืน่ ทัง้มหาราชนั ทกุคนในมหาวทิยาลยัลาเซเรยี...และ

ตัวพวกเขาเองด้วย

เรเชล ราดิคอิสัเลอืกตราของหวัหน้าทมีมาแล้ว นัน่ตรงกบัอปุนสิยั

ที่แฝงอยู่ลึกๆ ของเขา คือไม่ชอบให้ใครมาบงการ ไม่ชอบอยู่กับคนหมู่

มาก และอยากเอาชนะเลวิอาธาน
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หากเขากลายเป็นหวัหน้าทมี แน่นอนว่าเลวอิาธานจะต้องถกูจบัตา

มอง จากการตัดสินของลอสเรเยียสในศาล ทุกคนก็ต้องมองออกแล้วว่า 

เลวิอาธานออกตัวแรงเพื่อปกป้องเรเชลขนาดไหน เขาไม่หวั่นเกรงที ่

จะเป็นศัตรูกับคนตระกูลโอสถสวรรค์ และการปกป้องจอมยาท่ียอมรับ

ว่าตนเองไม่มีจรรยาบรรณในการรักษาคนไข้นั้น ดูไม่เข้ากับต�าแหน่ง 

ผู้พิพากษาสูงสุดของแอนตาเนียเลย

วนัต่อมาหลงัเลอืกตราหวัหน้าทมี เรเชลจะต้องสอบสมัภาษณ์เป็น

หัวหน้าทีมคนใหม่ของแอนตาเนีย

“ข้ารู้สึกไปเองหรือไม่ ว่าลอสเรเยียสคนนั้นต้องการใช้งานเจ้า”

เอเดนเอ่ยถาม เรเชลพอใจเอเดนมากตรงนี ้เอเดนไม่ใช่คนโง่ เธอ

หัวไว แต่ใจเรว็มากไปหน่อย เอเดนเป็นคนมฝีีมอื มคีวามมัน่ใจของตนเอง 

และเธอยังเป็นแค่เด็กสาวที่มีความเด็กอยู่ วิธีที่ดีที่สุดส�าหรับเอเดนนั้นก็

คือ ให้เธอได้แสดงศักยภาพเต็มที่ และคอยเก็บงานที่เธอเก็บไม่หมด มี

หลายครั้งที่เรเชลผลักเอเดนไปสู่สถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก 

เพราะการตัดสนิใจของเธอเอง ทัง้ในเรือ่งทีเ่ขาต้องตกระก�าล�าบากเพราะ

เธอเอาแต่ใจ จนเธอต้องท�าอาหารมาง้อเขา เรื่องที่เอเดนจับโกหกสอง

พ่อลูกนั่นได้และไปเอาเรื่องก็ไม่ใช่ว่าเขาจะคาดการณ์ไม่ได้ ดังนั้นใน 

ตอนนี้เอเดนเริ่มเข้าใจแล้วว่า ต้องปรึกษาหารือกับเรเชลทุกเรื่อง ไม่เว้น

แม้แต่อาหารตอนเย็น เธอเริ่มไม่เอาแต่ใจและถามคนอื่นด้วย

“ท่านคดิถกูแล้วละ” เรเชลบอก “เขาให้ตราของตนกบัข้ามา บอก

ว่าหากอยากให้เขาคุม้ครอง ต้องท�างานให้เขาเมือ่เขาเรยีกตวั ท่านคดิว่า

อย่างไร”

เอเดนนิ่งไปนิด เธอมองเรเชลนิ่งๆ แล้วว่าเสียงเครียด

“เจ้าผดิใจกบัมหาราชนัจอมยาไปคนหนึง่แล้ว แต่นัน่ไม่น่ากลวัเท่า

เฟลเิซยี หากนางรูว่้าเจ้าได้พบต�าราทีน่างต้องการในบ้านหลงันัน้ นางอาจ

จะไม่ดีกับเจ้าอีกต่อไป ดังนั้นข้าคิดว่าเจ้าควรผูกมิตรกับลอสเรเยียสเอา

ไว้ ต�าแหน่งราชาตะวันออกและผู้พิพากษาแห่งแอนตาเนียจะช่วยเหลือ
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เจ้าได้มากในยามคับขัน”

เรเชลพยักหน้ารับ เอเดนเป็นคู่คิดที่ดี เขาพอใจ เธอเดินมาส่งเขา

ถึงหน้าห้องประชุม คว้ามือเอาไว้ แล้วเอ่ยด้วยสายตาห่วงใย

“ดูแลตัวเองนะ”

เพราะน่ีคือการอบรมหวัหน้าทมี เอเดนอาจมองเขาเหมอืนเดก็เลก็ 

เลยมีความรู้สึกประมาณแม่ส่งลูกไปเรียนวันแรก เรเชลยิ้มให้เธออย่าง

อ่อนโยน ในบางครั้งเขาก็คิดว่าเขายิ้มให้เธอจริงๆ ไม่ใช่แค่หน้ากาก แต่

มันควรจะหยุดแค่หน้ากาก

“ไม่ต้องห่วงนะขอรับ”

เอเดนเหมอืนจะพดูอะไรอกี แต่กเ็งยีบไป เรเชลเดนิเข้าไปในห้อง

ขนาดสี่คูณสี่ ตราหัวหน้าทีมที่ได้มาส่งเสียงบางอย่าง เขาหยิบมันขึ้น มี

แสงไฟล�าหนึ่งส่องมาที่มัน แล้วทะลุไปอีกด้าน ฉายภาพตัวอักษรบนผนัง

ให้เขาเห็น มันว่าด้วยกฎมากมายเกี่ยวกับการมีทีม ก่อนตัวอักษรทุกตัว

จะหมุนวน แล้วกลายเป็นหนังสือคู ่มือเล่มเล็ก มีรูปมาสคอตของ

มหาวิทยาลัยที่เป็นตัวมังกรหัวโตอ้วนปุ๊กลุกอยู่บนหน้าปกด้วย

‘คู่มือส�าหรับหัวหน้าทีม’

เรเชลหยิบคู่มือนั้นมาดู เนื้อหาประกอบด้วยหลักการการเป็น

หัวหน้าทีม ช่องว่างในกระดาษที่ใส่ชื่อสมาชิกในทีมได้ไม่สิ้นสุด และจะ

ลบออกกย่็อมได้ สมาชกิในทมีนัน้เลอืกจากชาวบ้านธรรมดาได้ ไม่จ�าเป็น

ต้องเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยลาเซเรียเสมอไป และจะเป็นคนของ

อาณาจกัรใดกย่็อมได้ แต่อายตุ้องมากกว่าสบิปีขึน้ไปและในทมีต้องมคีน

ต่างสาขากันอย่างน้อยสองคน 

สมาชกิในทมีจะได้รับเงนิเดอืนคนละหนึง่ล้านเหรยีญทองทกุเดอืน 

มีหัวหน้าทีมที่จะได้รับเงินเดือนสามล้านเหรียญทองแต่เพียงผู้เดียว การ

เดินทางและสวัสดิการต่างๆ มีครบครัน และต้องเขียนรายงานทุกครั้งที่

ท�าภารกิจส�าเร็จ ส่วนระยะเวลาในการท�าภารกิจขึ้นอยู่กับความยากง่าย

ของภารกจิ ส่วนน้ีทางมหาวทิยาลยัจะเป็นผูก้�าหนด ยิง่ท�าภารกจิมาก ดาว
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บนคู่มือจะยิ่งเพิ่ม ผู้ที่ท�าภารกิจได้ดีที่สุดจะได้รับการประกาศชื่อขึ้น

กระดานของมหาวทิยาลยัลาเซเรีย ไว้เป็นเกยีรตคิณุแก่วงศ์ตระกลูสบืไป

เรเชลเพียงแค่เปิดดูผ่านๆ ก่อนจะถูกเก้าอ้ีกระแทกจากด้านหลัง

พลั่ก! เรเชลล้มลงนั่ง  เก้าอี้แล่นไปตรงหน้าด้วยความเร็ว จนเรเชลตกใจ

เผลอเกาะเก้าอี้เอาไว้ แล้วตรงหน้าก็ปรากฏเงาคนสี่คนซึ่งอยู่หลังม่าน  

ท�าให้เรเชลไม่เห็นหน้าตาพวกเขา 

“เรเชล ราดิคิอัส...” เสียงหนึ่งดังขึ้น เขากล่าวอย่างนุ่มนวล “เจ้า

เป็นจอมยาคนแรกในรอบร้อยปี ที่เลือกเป็นหัวหน้าทีม บอกข้าได้หรือไม่

ว่าเพราะอะไร”

เรเชลนิ่งไปเพื่อตั้งสติ สักพักก็ยอมเอ่ย

“เพราะข้าคิดว่าจอมยาที่ดีไม่ควรอยู่ใต้ค�าสั่งใครขอรับ บนโลกนี้

มีตัวยามากมายที่ข้าต้องการค้นพบ และมันคงเป็นไปไม่ได้ หากอยู่ใต้

อาณัติของใคร”

“เป็นไปไม่ได้หรือ...” อีกคนหนึ่งเอ่ย เขาว่า “เมื่อเจ้าเป็นลูกทีม 

คดิว่าหวัหน้าทมีคนอืน่จะไม่ให้อสิระ และส่งเสรมิให้เจ้าพฒันาตวัเองเลย

กระนัน้หรอื โอ้เรเชล เจ้าหวาดกลวัเช่นนัน้เพราะเจ้าคดิจะเป็นหวัหน้าทมี

เช่นนั้น คนที่บงการลูกทีมของตน”

“ไม่ขอรับ...” เรเชลเร่ิมประหม่า แต่กย็งัพดูต่อ “...ข้าคดิว่าหวัหน้า

ทมีแต่ละคนกโ็ดดเด่น แต่พวกเขามเีป้าหมายชดัเจน มคีวามถนดัทีช่ดัเจน

เกินไป อาจจะไม่เข้ากับ...”

“เป้าหมายอะไร และความถนัดอะไร” อีกเสียงหนึ่งดังมา “เจ้า

ช่วยตอบค�าถามพวกข้าให้กระจ่างที”

เรเชลรูส้กึมนึตบึ เขานิง่ไปนดิ ก่อนจะเอ่ยด้วยน�า้เสยีงนุม่นวล ไม่รู้

ว่าค�าตอบของเขาจะรู้ไปถึงหูผู้หัวหน้าทีมคนอื่นหรือไม่

“องค์ชายอีธานเป็นนักรบ เขามุ่งหวังให้ทีมเต็มไปด้วยความ

แขง็แกร่ง ฝึกซ้อมก�าลงัและกลยทุธ์ หากจอมยาไปอยูก่บันกัรบ กค็งท�าได้

แค่รักษาบาดแผลที่เกิดจากการต่อสู้ ซึ่งข้าไม่ต้องการเป็นเช่นนั้น”
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เรเชลพูดจบก็นิ่ง ครั้นทั้งสี่คนไม่ตอบอะไร เรเชลก็กล่าวต่อ

“องค์ชายอลนัเซยีร์เป็นนกัปราชญ์ เขามุง่หวงัพฒันาด้านเศรษฐกจิ 

หากท่านเป็นจอมยาจะคิดว่าการรักษาคนคือธุรกิจหรือไม่”

“...”

“องค์หญงิเฟรย่าเป็นนกัเวท ดจูะเป็นผูท้ีเ่ชือ่ในศาสตร์ของยามาก

ทีส่ดุ แต่ข้าไม่ต้องการให้นางน�าวตัถดุบิในการปรุงยาของข้าไปใช้เป็นสือ่

มนตรา จอมยาควรรูด้ว่ีามนัไม่ควรเป็นเช่นนัน้ มเิช่นนัน้สาขาจอมยาและ

จอมเวทจะแยกออกจากกันอย่างชัดเจนหรือ”

“...”

“ท่านฟารอสเป็นผู ้มีอุดมการณ์ เขาเป็นนักต่อสู ้ เพื่อการ

เปลี่ยนแปลง แต่จอมยาจะเป็นเช่นนั้นไม่ได้ พวกเราต้องรักษาคนไข้ ไม่

สามารถให้ใครน�าอคติหรือทัศนคติใดๆ มาใส่หัวได้”

“...”

“ท่านไอรสิเองกเ็ช่นกนั นางมุง่สนบัสนนุกลุม่มารแิชลของนาง ซึง่

จอมยาต้องเชื่อในเหตุและผลของการรักษา ไม่ใช่ความเชื่อที่ไร้รูปร่าง”

“...”

“คนสุดท้าย ท่านเคออส เขามุ่งหวังเป็นมหาราชัน ซึ่งข้าก็ไม่รู้

ว่าการเป็นมหาราชันได้นั้นต้องท�าเช่นไร แต่เรียนตามตรง ข้าไม่ได้เรียน

เป็นจอมยาเพือ่เชดิชผููอ้ืน่ให้สงูขึน้ขอรบั สิง่ทีข้่าต้องการ นัน่คอืการรกัษา

คนโดยไม่แบ่งแยก...”

ความเงียบปกคลุมไปทั่วห้อง ก่อนใครคนหนึ่งจะเอ่ยเสียงเครียด

“เจ้าพูดไปพูดมา แต่สิ่งที่เจ้าต้องการอยู่ในประโยคเดียวเสีย

มากกว่า คืออยากเรียนรู้โดยไม่แบ่งแยก แต่เจ้าก็แยกตนมาจากผู้อื่นเช่น

นี้ ไม่คิดบ้างหรือว่าสุดท้ายแล้วจะไม่อาจท�างานร่วมกับพวกเขาได้”

“...”

“หัวหน้าทีมทุกคนเป็นศัตรูกัน ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม...” อีก

เสียงหนึ่งดังขึ้น “น่าเศร้าใจ แต่ก็ต้องยอมรับ อัจฉริยะไม่อาจอยู่ร่วมกัน
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ได้ คนบางคนไม่อาจอยู่ร่วมกันได้อย่างแท้จริง บางทีชาวฝั่งตะวันตกเช่น

พวกเราอาจแตกแยกกันเสียยิ่งกว่าชาวฝั่งตะวันออกเสียอีก”

“แต่ถึงเราจะแตกแยก แต่เราก็ท�าประโยชน์ได้ไม่ใช่หรือขอรับ” 

เรเชลถาม “เพราะเราไม่เหมือนกัน ไม่อาจรวมกันได้ เราจึงมีการพัฒนา

ทีแ่ตกต่างกนั แยกย่อยออกไปหาความรูอ้นัไม่สิน้สดุคนละสาย แต่สดุท้าย

แล้วพวกเราก็อยู่แผ่นดินเดียวกัน ความรู้ที่ได้มาก็จะอยู่บนแผ่นดินนี้”

ความเงยีบปกคลมุไปทัว่ห้อง อดึใจเดยีวกม็เีสยีงหวัเราะเบาๆ ลอด

ออกมา

“ไม่เลว...ไม่เลว...” เจ้าของเสยีงนัน้ว่า “ไม่ได้มองทีค่วามแตกแยก 

แต่มองไปว่าเราได้มีทางเลือกที่เพิ่มมากขึ้น”

“มองข้อดีมากกว่าข้อเสีย มิใช่ว่าพวกเราต้องการคนแบบนี้หรือ 

ยังไง”

“หากมีคนแบบนี้มากๆ ไม่ว่าจะแผ่นดินใดก็คงไม่แตกแยก ซ�้ายัง

สามารถพัฒนาได้ไม่มีสิ้นสุด”

“เมื่อมองแต่ข้อดีของกันและกันให้มาก คนเราจะบาดหมางกันได้

อย่างไร”

“แต่ไม่มีสิ่งใดมีแต่ข้อดี และมีแต่ข้อเสีย หากมองข้อดีมากๆ เด็ก

สมัยนี้อาจจะเรียกมันว่า ‘โลกสวย’ ”

“โลกสวยเพราะเรามองให้มนัสวย และเพราะมองเช่นนัน้จงึมคีวาม

หวังไม่ใช่หรือ”

“มองด้านลบบ้างก็ไม่เป็นไรหรอก แต่ขอให้มองเพื่อป้องกัน ไม่ใช่

มองเพื่อจับผิดและคิดท�าลาย มองให้ครบทุกด้าน รอบคอบให้มากจึงจะ

ดีที่สุด”

“ส�าคัญที่สุดคือต้องมองไปข้างหน้า มองไปให้เยอะๆ ถึงอนาคต 

ถึงลูกหลาน และมองถึงทุกชีวิต”

เรเชลกะพรบิตาปรบิๆ มองสีค่นทีห่นัไปพดูคยุกนัเอง ถกเถยีงเรือ่ง

ตรรกะปรัชญาอะไรสักอย่างที่เขาไม่เข้าใจ ก่อนหนึ่งในนั้นจะหันมาเอ่ย
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เสียงนุ่ม

“เราอยากเห็นเหมือนกัน เรเชล ราดิคิอัส...ว่าหัวหน้าทีมเช่นเจ้า

นั้นจะไปได้ไกลสักแค่ไหน”

แล้วเก้าอี้ก็เลื่อนไปด้านหน้าอีก คราวนี้ทะลุผ่านที่นั่งของคนทั้งสี่ 

เรเชลกะพรบิตาปรบิเดยีว เขากม็ายนือยูห่น้าห้องสมัภาษณ์อย่างงนุงง มี

เอเดน โลกิ และชาลีท�าหน้าเหลือเชื่อ

“เจ้าได้คะแนนสูงสุด...” ชาลีเอ่ย “ในหัวหน้าทีมรุ่นนี้ คนท่ีสอบ

สัมภาษณ์กับสี่ผู้กอบกู้แล้วยังได้คะแนนมากที่สุดก็มีแต่เจ้าเนี่ยแหละ”

“นั่น...” เรเชลชี้ประตูอย่างงุนงง “...สี่ผู้กอบกู้”

คนทั้งสามพยักหน้ารับ สี่ผู้กอบกู้ ผู้สร้างปาฏิหาริย์ ท�าให้ทวีป 

แอนตาเนียกลับมาลอยบนน�้าได้อีกครั้ง และเป็นสี่ผู้สร้างมหาวิทยาลัย 

ลาเซเรียแห่งนี้

“นี่เป็นแค่จุดเริ่มต้น จากนี้ไปเจ้าจะต้องเจออะไรอีกเยอะ...” ชาลี

เอ่ยพร้อมเดินมากุมมือของเรเชลเอาไว้ “ต่อจากน้ีเจ้าจะได้หยุดพักหนึ่ง

เดือนเต็ม ก่อนจะเริ่มเข้ารับภารกิจ อยากจะกลับบ้านหรืออะไรไหม”

“ก่อนจะกลบับ้านหรอือะไร พวกเจ้าต้องไปกบัข้าก่อน” เลวอิาธาน

เอ่ย พร้อมเดินมายังพวกเขา เมื่อมหาราชันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งปรากฏ

ตัว ก็ท�าเอาเอเดนกับโลกิมีท่าทีเคร่งเครียดขึ้นทันที 

ชาลีร้อง “ไปไหนหรือเจ้าหนูเลวี่”

“เจ้าหนเูลวี!่?” เอเดนกบัโลกร้ิอง ก่อนจะหนัไปมองมหาราชนัตรง

หน้า เจ้าหนูเลวี่ของชาลีไม่ใช่ตาแก่เจ้าอารมณ์ที่เกือบฟันหัวเรเชลคนนั้น

หรอกหรือ

“พวกเจ้าลืมไปแล้วหรือยังไง...” เลวิอาธานเองก็ไม่สนใจที่จะ

อธิบายให้ใครฟัง เขาว่าอย่างอ่อนใจ “ตระกูลโอสถสวรรค์”

ดวงตาของคนฟังทัง้หลายเปลีย่นแววในทนัท ีตอนนีท้ิง้เรือ่งอืน่ไป

ก่อน พวกเขามีสัญญาที่ต้องทวงจากคนในตระกูลโอสถสวรรค์ ตระกูล

จอมยาอันดับหนึ่ง และมีสูตรยาที่ใครต่อใครก็เฝ้าปรารถนา
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หนึ่งเดือนที่ผ่านมานี้ เรเชล ราดิคิอัสรักษาคนไปไม่ต�่ากว่า 

ห้าพันคน ซึ่งยังถือว่าน้อย หากวัดจากสูตรยาที่ตระกูลโอสถสวรรค์มีเป็น

ล้านสูตรเห็นจะได้

“ถ้าอย่างนั้นอย่าให้พวกเขาต้องรอนานเลยขอรับ...” เรเชลเอ่ย

พร้อมยิ้มหวาน “เรารีบไปกันเถอะ”

‘ไปปล้นให้หมดกัน!’



52
ตระกูลโอสถสวรรค์

ตระกลูโอสถสวรรค์นัน้เป็นตระกลูทีย่ิง่ใหญ่ ซลิเวอร์สร้างชือ่เสยีง

แก่ตระกูลของตนแทบจะทันทีที่ได้เป็นมหาราชันจอมยา ตระกูลนี้จะรับ

เด็กตั้งแต่อายุไม่ถึงวัยสิบขวบมาศึกษาศาสตร์แห่งการเป็นจอมยาต้ังแต่

เริ่มต้น จากนั้นเมื่ออายุครบสิบห้า จึงส่งเด็กพวกนั้นเข้ามหาวิทยาลัย 

ลาเซเรีย ให้ศึกษาศาสตร์แห่งจอมยาในมหาวิทยาลัยต่ออีกแขนง และ

กลับมาพัฒนาตระกูลโอสถสวรรค์ หรือเรียกให้ถูกคือ กลับมารับใช้

ตระกูลอาโตเมโก กลายเป็นแรงงาน ผลิตยาตามใบสั่งท่ีได้จากหลาย

สถานที่ ส่วนตัวตระกูลอาโตเมโกก็วางตนเป็นพ่อค้าคนกลางระหว่างคน

ปรุงยากับคนซื้อยา เหล่าจอมยาที่ได้ชื่อว่าเป็นคนของตระกูลอาโตเมโก

จะได้รับการดูแลอย่างดีเมื่ออยู่ภายนอก ดังนั้นจึงมีพ่อแม่หลายคนจับจูง

ลูกของตนเข้ามาฝึกเป็นจอมยาฝึกหัดที่ตระกูลนี้ และมีตระกูลของเชื้อ-

พระวงศ์คอยสนับสนุนตระกูลอาโตเมโกไม่ขาด 

ด้วยการวางรากฐานและการด�าเนินตามกลยุทธ์เช่นนี้ ส่งผลให้

ตระกูลอาโตเมโกมีแต่ความมั่งคั่งและมีเกียรติเพิ่มขึ้นตามล�าดับ ยังไม่

รวมว่ามีผู้น�าตระกูลเป็นถึงมหาราชันจอมยานามว่าซิลเวอร์ และอาจเป็น
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ตลอดไป (เพราะมหาราชันจะได้รับยาอมตะส�าหรับยืดอายุ จนกว่าจะมี

มติเห็นว่าสมควรปลด) จึงกล่าวขานกันว่า ทั่วทั้งแอนตาเนีย ไม่มีตระกูล

จอมยาใดจะยิ่งใหญ่ไปกว่าตระกูลอาโตเมโกอีกแล้ว

ซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจ หากลูกหลานของตระกูลนี้จะไม่เห็นหัวใคร 

แม้แต่กับเชื้อพระวงศ์ก็ตาม

“เจ้าว่าพวกเขาจะมอบให้เราแต่โดยดีหรือไม่” 

เอเดนเอ่ยเมือ่เหน็หลงัคาคฤหาสน์ ตอนนีพ้วกเขาอยูบ่นรถม้า และ

เธอกเ็ปิดประเดน็โดยไม่แยแสด้วยว่ามหาราชนัเลวอิาธานยงัอยูด้่วย ครัน้

เห็นดวงหน้าของเรเชลเหมอืนสงสยั เอเดนกข็ยายความ “เจ้าว่ามหาราชนั

ซิลเวอร์พร้อมส่งมอบสูตรยามาให้เราแต่โดยดีหรือไม่”

“มหาราชันกล่าวค�าใด มักจะเป็นไปตามนั้น...” เลวิอาธานว่า มอง

หน้าเด็กสาว “แล้วมีข้าอยู่ด้วย พวกเจ้าต้องกลัวอะไรอีก”

“ข้าไม่ได้ลบหลู่ท่าน แต่สิ่งที่เราเจอมาล้วนท�าให้เชื่อว่ามหาราชัน

จอมยาคนนี้ไม่มทีางยอมมอบสตูรยาให้เรเชลโดยง่ายหรอก” เอเดนบอก 

เลวิอาธานเลิกคิ้วสูง เหมือนต้องการฟังค�าพูดของเด็กสาวต่อ เอเดนเลย

ว่า “ตระกลูอาโตเมโกหยิง่ผยองยิง่ แต่หลงัจากเกดิเหตโุรคระบาด มหา-

ราชนัซลิเวอร์เสยีหน้าอย่างมากที่ไม่สามารถรักษาคนไข้ได้ แต่เรเชลท�าได้ 

นั่นหมายความว่าเกียรติและศักดิ์ศรีของเขาถูกท�าลายไปแล้วครึ่งหนึ่ง 

และสูตรยาลับของตระกูลอาโตเมโกได้ชื่อว่าดีที่สุด เป็นความลับที่สุดใน

แผ่นดินแอนตาเนีย เขาไม่มีทางยอมเสียมันง่ายๆ เพื่อเรเชลแน่นอน”

‘ฉลาดใช้ได้’ เลวิอาธานอดวิเคราะห์เกี่ยวกับเด็กสาวคนนี้ไม่ได้...

เอเดนเป็นคนฉลาด และการที่เธอพูดจาฉะฉานแม้จะรู้ว่าเขาเป็นถึง 

มหาราชันก็สื่อได้ว่าเธอมั่นใจในตัวเองสูง ฉลาดและมั่นใจเป็นข้อดีของ

เธอ แต่เธอก็อาจจะพลาดในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ เขาไม่แปลกใจที่เรเชลมัก

จะให้เอเดนท�าอะไรตามใจ ขณะที่ตัวเองคอยเก็บงานของเธอให้รัดกุม

และรอบคอบยิ่งขึ้น

“ไม่มีทางอยู่แล้ว...” โลกิว่า ก่อนจะหยิบปึกกระดาษหนึ่งมายื่นให้
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ทุกคน “ตระกูลอาโตเมโกมีความลับ แต่ก็ไม่ใช่ความลับ กลไกและสิ่ง

ก่อสร้างในตระกูลนี้ค่อนข้างซับซ้อน เป็นไปได้ว่าท่านมหาราชันซิลเวอร์

จะหลบซ่อนสูตรยาที่ดีที่สุดเอาไว้ แล้วเราจะท�ายังไงกันดี”

“ก่อนอื่นก็ต้องดูแผนที่...” เอเดนบอกในทันที เหลือบมองชาลี 

“ท่านเป็นช่าง น่าจะพอบอกได้ว่าส่วนใดของแผนทีเ่ป็นทีว่่าง มจีดุบกพร่อง

ที่มองไม่เห็นตรงไหน ใช่หรือไม่”

“แน่นอน” ชาลีว่า ท่าทางจริงจัง “ไว้ใจข้าได้เลย หากดูแผนที่แล้ว 

ข้าสามารถบอกพวกเจ้าได้ทันทีว่า ตรงไหน ที่ไหนที่น่าจะเป็นห้องลับ”

เอเดนเก่งทั้งบุ๋นทั้งบู๊ แต่ไม่รอบคอบ

โลกิมีข้อมูลแน่น

ส่วนชาลีเป็นช่างฝีมือดี

เลวอิาธานเหลอืบมองเรเชล ราดคิอิสัทีน่ัง่ท�าท่าทางตัง้อกตัง้ใจฟัง

แผนของเอเดนอยู่ในคราบหมาป่าห่มหนังแกะ อดคิดไม่ได้ว่า เรเชลใช้

คนพวกนี้ได้ โดยตัวเองไม่ต้องลงมือเลยด้วยซ�้า ฉากหน้ามีเอเดนเป็นคน

คอยคิดทกุอย่างให้ แต่ทีจ่ริงคนทีท่�าให้เอเดนท�าอะไรเช่นนีล้้วนเป็นเรเชล

ทั้งนั้น เจอคนพวกนี้เข้าไป ตระกูลโอสถสวรรค์คงหมดตัวเป็นแน่

เลวิอาธานอดหัวเราะในใจไม่ได้ 

‘เด็กรุ่นใหม่นี่มันน่าสนใจจริงๆ’

“โอ้โห!” เรเชลร้องอย่างอดไม่อยู ่ เขาไม่เคยมาที่ตระกูล 

อาโตเมโกของเซรีรีนเลย 

สถานที่กว้างใหญ่ยิ่งนัก มีไร่สวนสมุนไพรมากมาย มีคนงานอยู่

เต็มไปหมด คฤหาสน์ของตระกลูนัน้เป็นหนึง่เดยีวกบัสถานทีศ่กึษา เปรยีบ

ดัง่อาคารเรยีนทีเ่อามารวมกบับ้านของคนในตระกลู ด้านข้างเป็นตกึแถว 

เห็นชัดว่าให้พวกคนงานและจอมยาฝึกหัดพักผ่อน ตื่นเช้ามาไปเรียนที่

ตระกูล พอได้เวลาอันสมควรก็ถูกส่งเข้ามหาวิทยาลัยลาเซเรีย ต้อง

ยอมรับว่าแนวคิดของพวกหัวหน้าตระกูลอาโตเมโกนี่ไม่ใช่เล่นๆ เลย
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กลุ่มคนที่มารับพวกเขา เป็นหญิงสาวสวยหลายต่อหลายคน พวก

เธอเดินตามหลังซิลเวอร์มา ก่อนจะยิ้มและยอบกายเคารพมหาราชัน

จอมทัพอย่างงดงาม ขณะที่ซิลเวอร์เอ่ยหน้าเครียด

“ขอต้อนรับท่านสู่ตระกูลโอสถสวรรค์ของเรา ท่านคงเพิ่งมา

ตระกูลของข้าเป็นครั้งแรกกระมัง”

“ถูกต้อง แถมดูเหมือนว่าพวกเด็กๆ จะอยากชมทิวทัศน์ให้ทั่วๆ 

ด้วย” เลวิอาธานเอ่ย เหลือบมองคนอีกสี่คนที่มองนั่นมองนี่อย่างอยากรู้

อยากเห็น ขนาดชาลีแก่ปูนนี้แล้วยังอดตื่นตาตื่นใจไม่ได้

“ท่านซิลเวอร์...” เรเชลขยับไปท�าตาวิบวับใส่ซิลเวอร์ที่คิ้วกระตุก

อย่างแรงเมื่อเห็นเขา “ข้ารักษาชาวอาณาจักรลาซาเรียไปมากกว่าห้าพัน

คน แต่ข้าจะขอเดินชมให้ทั่วๆ แล้วค่อยขอรับสูตรยาของท่านแค่ห้าพัน

สูตรได้หรือไม่ขอรับ”

“เฮ้ย!”

เอเดนกบัโลกถิงึกบัร้องพร้อมกนั ยิง่ได้สตูรยามากเท่าไรยิง่ดีไม่ใช่

หรือ เรเชลจะเอามันไปแลกกับการเดินชมสถานที่ จะบ้าหรืออย่างไร

ซลิเวอร์อดหร่ีตามองประกายตาวบิวบัของเดก็หนุม่ตรงหน้าไม่ได้ 

เขาเผยอยิ้ม ไม่ว่าอย่างไรเรเชลก็เป็นได้แค่เด็ก จะตื่นตาตื่นใจ อยาก

เที่ยวชมมากกว่าเก็บเกี่ยวสิ่งที่ส�าคัญกว่าก็ไม่แปลกตรงไหน เรเชลเพ่ิง 

ได้รับชัยชนะมา ย่อมย่ามใจเป็นธรรมดา ซิลเวอร์ว่าอย่างต่อรอง

“สามพัน แล้วข้าจะให้เจ้าเดินชมโดยทั่ว”

“ห้าพันน่า” เรเชลต่อรอง ไม่สนใจสีหน้าคัดค้านของคนที่อยู่ด้าน

หลัง

“สองพัน”

“ห้า...”

“หนึ่งพัน!” ซิลเวอร์ยื่นค�าขาด

“ตกลง!” เรเชลเอ่ย ก่อนจะโดนทั้งเอเดนและโลกิลากไปกระทืบ

ที่ด้านหลัง ซิลเวอร์หัวเราะเสียงดังอย่างชอบใจ เขาเดินเข้าไปในตระกูล 
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พร้อมเอ่ยเสียงเรียบ

“เรามาตกลงกนัก่อน พวกเจ้าถอดมากาซนิเอาไว้ทีค่นของข้า แล้ว

ข้าจะให้เวลาทั้งสิ้นหนึ่งนาฬิกาน�้า เอาสูตรยาที่เจ้าอยากได้ใส่มากาซินที่

ข้าเตรยีมเอาไว้ให้ แล้วคนของข้าจะนบัว่ามนัครบหนึง่พนัสตูรต่อหน้าพวก

เจ้า โดยมีท่านเลวิอาธานเป็นพยาน”

“เป็นความคิดที่ดี” เลวิอาธานว่า หันไปมองเอเดนกับโลกิที่หอบ

หลังรุมย�าเรเชล ราดิคิอัส “พวกเจ้าตกลงนะ”

“พวกข้าจะตกลง แต่ข้าขอดูแผนที่ทั้งหมดของตระกูลท่านก่อน” 

เอเดนยื่นค�าต่อรอง ซิลเวอร์คิ้วกระตุก เลวิอาธานเห็นกิริยาเช่นนั้นก็เอ่ย

ถาม

“ท�าไม ท่านมีปัญหาเหรอ”

“เปล่า...” ซิลเวอร์บอก “ข้าจะให้คนเอาแผนที่มาให้พวกเจ้า และ

พาเดินไปยังห้องเก็บสูตรยาเลย”

“หลงัจากนีท่้านต้องพาเราเทีย่วชมตระกลูของท่านด้วย” โลกร้ิอง

บอกอีก “เราจะรู้ได้อย่างไรว่าท่านไม่แอบซ่อนสูตรยาบางสูตรเอาไว้”

ซิลเวอร์ถอนใจเฮือกใหญ่ ก่อนจะบอกเสียงหงุดหงิด แล้วสะบัด

หน้าไปในทันที

“ได้! เช่นนั้นก็ตามข้ามา!”

“ไปกันเถอะ” เลวิอาธานบอก ก่อนจะเดินน�าไป เขาว่าเสียงดัง 

“หากเขาบังอาจแอบซ่อนสูตรยาเอาไว้ สูตรที่เขาซ่อนเอาไว้จะต้องเป็น

ของพวกเจ้าทั้งหมด ไม่เช่นนั้นข้าไม่ยอม”

“นี่ท่าน...!” ซิลเวอร์ตวัดสายตามามองเลวิอาธานอย่างเอาเรื่อง 

มหาราชันจอมทัพเลิกคิ้วสูง พร้อมถามเสียงนุ่ม

“โกรธอะไรข้าเล่า หรือว่าท่านซ่อนเอาไว้จริงๆ”

เล่นกับเลวิอาธานนั้นไม่ง่าย และจะชนะเลวิอาธานก็แทบเป็นไป

ไม่ได้เลย ซลิเวอร์ได้แต่สะบดัหน้าหนีไปทางอืน่ ซึง่หมายถงึยอมจ�านนแต่

โดยดี ทุกคนรีบตามเขาไป เอเดนทรุดตัวลงพยุงเรเชลที่นอนจมรอยเท้า
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อยู่ที่พื้น เด็กหนุ่มผมแดงเอ่ยเสียงเครียดและตัดพ้อ

“เกนิไปแล้วนะขอรบัท่านเอเดน ท่านกรู้็ว่าข้ามมีติปิระจ�าตวัอยู ่ยงั

จะลากข้ามาซ้อมอีก แถมยอมให้ท่านโลกิกระทืบข้าด้วย”

“หากจะเล่นละครกต้็องเล่นให้สมจริง...” เอเดนบอกหน้าตาย “โลกิ

ไม่รูเ้รือ่งมตินิี ้การแสดงออกของเขาเป็นธรรมชาตดิทีีส่ดุ เมือ่อยูต่่อหน้า

ซิลเวอร์”

“สมจริง...” เรเชลมองค้อน จับมุมปากตัวเองแล้วว่า “เช่นนั้นก็ไป

เถอะ อย่าห่วงข้าเลย”

“นี ่อย่างอนน่า...” เอเดนกอดคอเขา ขยีเ้ส้นผมสแีดงเข้มของเรเชล 

อย่างมันเขี้ยว ลอบกระซิบ “เหลือสูตรยาแค่หนึ่งพันชนิด เจ้าต้องเอาให้

คุ้มค่า รู้หรือไม่”

“ถึงท่านไม่บอก ข้าก็ตั้งใจแบบนั้นอยู่แล้วละ” เรเชลว่าพร้อมรอย

ยิ้มหวาน 

สูตรยานั้นอยู่ในห้องเฉพาะของคฤหาสน์ มีประตูกลแน่นหนา 

ยิง่นักคอยป้องกนั และยงัเป็นห้องลบัทีอ่ยูล่กึทีส่ดุอกีด้วย สงัเกตจากการ

ป้องกันที่แน่นหนานี้ ท�าให้ทุกคนพอทราบว่าสูตรยานั้นคือสิ่งส�าคัญที่สุด

ในตระกูลอาโตเมโก

“เอาละ...” ซิลเวอร์วางมือกดเปิดห้องนั้น ก่อนจะบอก “...พวกเจ้า

ถอดมากาซินเอาไว้บนโต๊ะนี่ และจ�าเอาไว้ว่ามีเวลาเพียงแค่นาฬิกาน�้านี้

หมดเท่านั้น”

แล้วเขาก็เริ่มคว�่านาฬิกา ให้น�้าหยดลงเบื้องล่าง เรเชลเอ่ยเสียง

นุ่ม

“ข้าไม่ค่อยอยูห่่างท่านไอรนิเท่าไร ขออุม้นางเอาไว้ได้หรอืไม่ขอรบั”

ซลิเวอร์มองชกูารติวัอ้วนของอกีฝ่ายทีน่อนอยูบ่นฝ่ามอืของเรเชล 

ก่อนจะพยักหน้ารับ เขาเอ่ยเสียงเครียด

“แต่ถ้าหากว่าชูการิของเจ้าท�าให้สูตรยาของข้าเสียหายไปแม้แต่
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อันเดียว...”

“เช่นนั้นข้าไม่เข้าไปแล้วขอรับ ท่านเอเดน ฝากด้วยนะ”

เอเดนได้ยินเช่นนั้นก็หันมาถลึงตาใส่ แต่ก่อนจะได้ท�าอะไร โลกิก็

เขย่าแขนเธอ ให้หันไปมองสูตรยานับล้านที่วางอยู่บนชั้น และที่ส�าคัญ...

ไม่มีสูตรใดเลยที่จ่าหน้าเอาไว้ว่าเป็นสูตรของยาตัวไหน

“เอ่อ...เอเดน” โลกิมองแล้วท�าหน้าเหมือนไปไม่ถูก อดถามเพื่อน

สาวไม่ได้ “เราจะท�ายังไงดี”

เอเดนตวัดสายตาหันไปมองซิลเวอร์ เช่นเดียวกับเลวิอาธาน  

มหาราชันจอมยาเอ่ยเสียงตระหนก

“โอ้! ขอโทษที บังเอิญว่าคนที่ใช้ห้องนี้มักมีแต่ข้า ดังนั้นต�าแหน่ง

ของสูตรยาเลยมีแต่ข้าเท่านั้นที่รู้ พวกเจ้าก็อ่านๆ เอาก็แล้วกันนะ สูตร

ยาตัวไหนดีส�าหรับพวกเจ้าก็หยิบเอาไปเถอะ”

“หมอนี่รังแกเด็กชัดๆ!!!” 

ชาลีตวาดเสียงดัง เหมือนจะเข้ามาเอาเรื่อง แต่เอเดนจับเอาไว้

แน่น พร้อมเอ่ยเสียงเครียด

“อย่า! ข้าเคยท�าแบบนัน้แล้ว มนัมแีต่ท�าให้เรือ่งแย่ลงเข้าไปใหญ่” 

คนที่มีประสบการณ์วู่วามโดยไม่คิดหน้าคิดหลังเอ่ยเสียงเครียด เธอมอง

หน้าเลวิอาธานที่เหมือนจะไม่พอใจ แต่จะท�าอย่างไรได้ เมื่อซิลเวอร์ไม่

ยอมเปิดปาก

เลวิอาธานหันไปหาเรเชล ก่อนจะดึงไอรินมาอุ้มเสียเองแล้วบอก

เสียงนุ่ม

“ไปช่วยลูกทีมของเจ้าเถอะ”

เรเชลลอบมองค้อนเขา เจ้าตวัชอบท�าตวัเป็นคนโง่ แน่นอนว่าเรเชล 

ย่อมไม่อยากให้ใครรู้ถึงความสามารถของตัวเอง ดังนั้นแล้วย่อมไม่ชอบ

การกระท�าของมหาราชนัจอมทพั ทีพ่ยายามดนัเขาไปอยู่ในจดุทีต้่องแสดง

ความสามารถ เลวอิาธานอ่านสายตาเช่นนัน้ออก กเ็อ่ยเสยีงเรยีบเหมอืน

สั่งสอน
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“คนเป็นหัวหน้าทีมจะต้องท�าให้ลูกทีมยอมรับนะ เรเชล”

การปิดบงัตวัตนไม่ใช่สิง่ทีล่กูทมีจะประทบัใจ คนเรามเีรือ่งส่วนตวั

ได้ แต่ต้องแยกแยะออกว่าอย่างไหนควรปิดบัง อย่างไหนไม่ควรปิด เพื่อ

ประโยชน์แก่ส่วนรวม

เรเชลกลอกตา ก่อนจะเดินเข้าไปในห้องที่เต็มไปด้วยสูตรยาวาง

อยูม่ากมาย เขาสดูลมหายใจแล้วเอ่ยเสยีงนุม่ต่อหน้าคนอืน่ทีม่องเขาเป็น

ตาเดียว

“พวกท่านจ�าได้ไหมว่าเราเพิ่งเดินผ่านห้องสอนปรุงยามาหมาดๆ”

“จ�าได้สิ” โลกิขมวดคิ้ว แม้แต่เอเดนก็ยังนิ่ง เธอสงสัยในค�าพูด

ของมหาราชันไม่น้อย เหมือนบอกว่าเรเชลมีความสามารถ แล้วเขามอง

ว่าเรเชลมีความสามารถอะไรเล่า

“มันเกี่ยวกันยังไงรึ” ชาลีถามอย่างงุนงง

เรเชลฝืนยิ้ม ยังคงเคืองเลวิอาธานไม่หาย ซึ่งตอนนี้มหาราชันคน

นั้นก็ดูเหมือนก�าลังสนุกสนานอยู่ด้วย

“ในหมูห่อ้งสอนปรงุยา มีเป็นล�าดับชั้น แตกต่างกันที่ชว่งอายุของ

เหล่าจอมยาฝึกหดัพวกนัน้ และตอนนีจ้อมยาฝึกหดัทีอ่ยู่ในช่วงวยัเดก็ทีส่ดุ 

ก็ก�าลังปรุงยาแก้ไอ...”

เอเดนฟังเรเชล เธอหันไปเห็นซิลเวอร์มีสีหน้าแข็งค้างเมื่อเรเชล

เจาะจงค�าว่าวัยเด็กที่สุด เรเชลว่าต่อ

“...พวกท่านรู้สกึหรือไม่ ว่ากลิน่ส่วนผสมของยาแก้ไอมนัคลุง้ไปทัว่

บริเวณนี้”

คนฟังนิ่งไปนิด ชาลีสูดลมหายใจ ก่อนจะพยักหน้า

“ใช่แล้ว! ข้าได้กลิ่นของมันจริงๆ!”

เอเดนนิ่งคิด ก่อนจะเลิกคิ้วมองเรเชลแล้วว่า “หรือว่า...”

“สูตรยาคือหัวใจหลักของตระกูลนี้...” เรเชลย้ิม พร้อมพยักหน้า

ยืนยันความคิดเธอ “ท่านซิลเวอร์ไม่มีทางยอมให้ใครแตะต้องโดยง่าย 

และหากใครจะเข้ามาในห้องนี ้จะต้องเป็นเดก็ทีว่่าง่าย และไม่มคีวามกล้า
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มากพอจะขโมยสูตรยา พวกเด็กๆ ดึงป้ายที่บอกว่า สูตรยาตัวไหนเป็น

สูตรยาตัวไหนออก เพราะว่าท่านเลวิอาธานประกาศกะทันหันว่าพวกเรา

จะมาทีน่ี่ในวนันี ้เพือ่รบัสตูรยาไป พวกเขาคงไม่มเีวลาเอาสตูรยามากมาย

ไปซ่อนที่ไหนไกล หากท�าให้เราสับสนจนหยิบสูตรยาระดับล่างไป มันก็

คงเป็นไปได้มากกว่า”

“แล้วเราจะรูไ้ด้อย่างไรเล่าว่าสตูรยาไหนเป็นระดบัสงู...” โลกถิาม 

หัวใจเขาเผลอเต้นกระหน�่าเมื่อเห็นเรเชลในด้านนี้ “...กระบอกใส่สูตรยา

นั้นเหมือนกันหมดเลยนะ”

กระบอกใส่สูตรยานั้นเป็นสีด�าทั้งชั้น และคงไม่มีสีอ่ืนให้ดูเด่น

สะดุดตาด้วย หากซิลเวอร์ต้องการจะซ่อน

เรเชลดึงแผนที่มายื่นให้ชาลี พร้อมเคาะนิ้วตรงต�าแหน่งหนึ่ง

“เราอยู่ตรงนี้ มีที่ซ่อนหรือไม่ขอรับ”

ชาลีเร่งหยิบมาดู เขาขมวดคิ้วแน่น ก่อนจะร้อง

“ขนาดห้อง กะคะเนจากสายตามีขนาดพอดีกับแปลน แต่ห้องนี้มี

ขนาดเตี้ยเกินไป หากจะมีที่เก็บซ่อนก็ต้องอยู่ไม่ด้านบนก็ด้านล่าง”

“นัน่แหละ...” เรเชลตบมอื ยิม้หวาน “...ครานีก้เ็หลอืแต่หากญุแจ”

“ไม่ต้องหาที่ไหนไกล...” เอเดนบอก เหลือบสายตาไปมองบางสิ่ง

พร้อมว่า “...กระถางต้นไม้ทีย่งัเขยีวชอุม่ แต่กลบัตัง้ในห้องที่ไม่มแีสงแดด

สาดส่องถึง พวกเราคิดว่าอย่างไรเล่า”

“ของที่ซ่อนเอาไว้เป็นสิทธิ์ของเราหมด ถูกหรือไม่ ท่านมหาราชัน

เลวิอาธาน” โลกิเอ่ยถาม พร้อมเหลียวหน้าไปมองเลวิอาธานท่ียืนอยู่  

มหาราชันจอมทัพพยักหน้ารับ ไม่ได้สนใจสีหน้าของซิลเวอร์เลยแม้แต่

น้อย

“ตามนั้น”

เอ่ยจบ เอเดนก็เดินไปถีบกระถางต้นไม้ให้เคลื่อนทันที ชาลีก้ม

มองรกูญุแจบางอย่างทีอ่ยู่ใต้กระถาง ก่อนจะเอาอปุกรณ์ของตนออกมา

ไขมัน เพียงปลดล็อก เสียงกลอนก็ลั่นดังขึ้นหนึ่งครั้ง ก่อนไม้กระดานจะ
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เผยอออก ชาลผีลกัประตลูบัเข้าไป และพวกเขากเ็หน็ทางเดนิลงไป เรเชล 

บอกเสียงนุ่ม พร้อมถอดมากาซินของตนที่ซิลเวอร์มอบให้ในมือของเด็ก

สาว

“ถ้าหากว่าเป็นสตูรยาทีด่จีริงๆ ท่านซลิเวอร์คงไม่กล้าดงึฉลากออก

หรอกขอรับ ดังนั้นแล้วท่านเอเดน ฝากด้วยนะขอรับ”

“ได้เลย” เอเดนเอ่ย พร้อมลอบจดบญัชเีรเชลเอาไว้ในใจ เดก็สาว

เริม่จบัได้แล้วว่า หมอนีม่คีวามสามารถแต่ไม่เคยใช้ให้เธอเหน็เลยสกัครัง้ 

ช่างท�ากันได้ลงคอ

“พวกเจ้าเอาไปได้แค่หนึ่งพัน!...” ซิลเวอร์ร้อง “...หนึ่งพันเท่านั้น

นะ!”

“ท่านจงใจซ่อนสตูรยาดเีอาไว้ไม่ใช่เหรอ...” เลวอิาธานหนัมาถาม 

ซิลเวอร์สวนกลับในทันที

“ไม่ใช่! ข้าบอกว่าสูตรยาทั้งหมดอยู่ในห้องนี้ ก็คือห้องนี้ ข้าไม่ได้

โกหกพวกเจ้า ดังนั้นมันจึงยังอยู่ในเงื่อนไข! แค่หนึ่งพันสูตรเท่านั้น!”

เลวิอาธานถอนใจโดยแรง ก่อนจะพยักหน้ารับ

“พันสูตร”

“ไม่เป็นไร...” โลกบิอก “...ข้ามคีวามสามารถจดจ�าได้อย่างแม่นย�า 

เอเดน เจ้าเลือกส่วนที่ต้องการ ส่วนที่เหลือข้าจะจ�าเอาไว้แล้วจดให้พวก

เจ้าเอง”

“ได้เลย” เอเดนตอบรับ

ค�าพูดนั้นท�าเอาซิลเวอร์แทบควันออกหู แน่นอนว่าสูตรล�้าค่า

ทัง้หมดมันมมีากกว่าหนึง่หมืน่สตูร แต่ว่าต้องมาเสยีให้เดก็พวกนี ้แค่เพยีง

บางสูตรก็ท�าเอาเขาอยากกระอักเลือดแล้ว ซิลเวอร์เหลือบตามองเรเชล 

ราดิคิอัสที่ก�าลังลูบหลังชูการิของตนพร้อมยิ้มบางๆ แต่กลับเป็นรอยย้ิม

ที่น่ากลัวยิ่งนักส�าหรับคนที่โดนปล้นสูตรยาไปต่อหน้าต่อตา

“พอใกล้จะหมดเวลา ข้าจะลงไปเรียกพวกท่านเองนะขอรับ”

ค�าประกาศจากเรเชลท�าเอาเอเดนอดยิ้มบางๆ ไม่ได้ ไอ้เรื่อง 
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ความจ�าของโลกิคงไม่ต้องใช้แล้วกระมัง

เรเชลไม่ได้สนใจจะดพูวกเอเดนคดัเลอืกสตูรยากนัเท่าไร เขาเชือ่

มอืเอเดน ว่าเดก็สาวจะต้องเอาสตูรยาทีด่มีาให้แก่เขาแน่ แต่ทีเ่ชือ่ยิง่กว่า

คือตัวเอง ว่าเขาเก็บสูตรยาทั้งหมดไว้ในมิติของตนได้อย่างแน่นอน เด็ก

หนุ่มบอกแก่ซิลเวอร์ว่า

“ข้าขอตัวไปเดินดูอะไรให้ทั่วๆ นะขอรับ”

ซิลเวอร์ท�าท่าจะค้าน แต่พอเห็นสายตาของเลวิอาธาน เขาก็ต้อง

พยักหน้ารับ ไม่วายบอก

“ข้าจะให้แม่สาวๆ พวกนี้ พาเจ้าเดินให้ทั่ว”

สาวสวยมักเป็นจุดสนใจ เธอหันมามองเขา เรเชลเองก็มองพวก

เธออย่างชื่นชมจริงๆ เขาจึงว่า

“งั้นข้าฝากตัวด้วยนะขอรับ อย่างแรก ข้าอยากดูสวนสมุนไพร 

บังเอิญว่าชอบท�าสวนน่ะ”

เรเชลเดินไปกับสาวสวยทั้งหมด ซิลเวอร์หันกลับมา เขาไม่อยาก

คิดจินตนาการว่าพวกเอเดนจะเอาสูตรยาส�าคัญสูตรใดไปจากเขาบ้าง 

และยิ่งไม่อยากมองการกระท�านั้นต่อหน้าด้วย จึงบอกเลวิอาธานเสียง

เครียด

“ข้ารู้สึกไม่ค่อยดี ขอตัว”

“ได้ข่าวว่าท่านไม่สบายมาตั้งแต่กลับจากมหาวิทยาลัยลาเซเรีย

แล้ว...” เลวิอาธานเอ่ยเสียงนุ่ม พร้อมว่าอย่างไม่ใส่ใจ “ไปพักเถอะ”

ซิลเวอร์เร่งเดินออกจากตรงนั้นไปในทันที เขาตรงรี่ไปที่ห้องส่วน

ตัวที่อยู่ชั้นบน แต่พอซิลเวอร์เปิดประตูเข้าไป เขาก็ต้องชะงักเมื่อเห็นคน

ที่อยู่ด้านใน เขาร้อง

“เจ้า! เจ้าเข้ามาที่นี่ได้อย่างไร!?”

เรเชล ราดิคิอัสก�าลังหยิบหนังสือของเขามาอ่าน เด็กหนุ่มบอก

เสียงเรียบ ไม่มีวี่แววอ่อนน้อมถ่อมตนเหมือนอย่างเก่าเลยสักนิด
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“บงัเอญิว่าท่านไอรินของข้าตกใจแล้ววิง่หนีไป พวกนางเลยเร่งไป

จับชูการิให้ข้า ก่อนมันจะท�าลายสวนสมุนไพรของพวกท่าน ข้าอยู่ว่างๆ 

เลยมาเดินเที่ยวที่อื่น”

“เจ้า!...” ซิลเวอร์ร้องเสียงดัง เขาโกรธมากย่ิงนัก ชี้หน้าเรเชล 

“เจ้าเข้ามาในห้องส่วนตัวของข้าได้อย่างไร! ซ�้ายังทราบได้อย่างไรว่าที่นี่

เป็นห้องส่วนตัวของข้า! ใครบอกแก่เจ้ากัน!”

“ค�าตอบแรก ข้ามสีทิธิเ์ดนิไปจนทัว่ตามทีท่่านประกาศต่อหน้าเลวิ

อาธาน ค�าตอบที่สอง ไม่มี...” เรเชลบอก ปิดหนังสือ แล้วดึงเล่มใหม่มา

ดู “...คนของท่านจงรักภักดีอยู่แล้ว ข้าไม่มีทางถามใครได้ว่าห้องใดคือ

ห้องส่วนตัวของท่าน แต่ว่าพวกที่ท�าธุรกิจในบ้านของตนเองมักจะมีนิสัย

หนึ่งที่เหมือนๆ กันหมด นั่นคือหากไม่เอาห้องส่วนตัวเอาไว้ชั้นล่าง ก็ต้อง

เอาไว้ชัน้บนสดุ แต่คนทีเ่ย่อหยิง่อย่างท่านไม่มทีางนอนห้องด้านล่าง และ

ห้องที่อยู่สูงที่สุดและมองเห็นวิวได้ทั่ว ก็มีเพียงไม่กี่ห้อง...” 

เรเชลวางหนังสือลง เดินผ่านหน้าอีกฝ่ายไปริมระเบียง แล้วกวาด

ตามองทิวทัศน์ด้านล่างให้ทั่ว เขายิ้ม “...อ่า ที่นี่เป็นที่ที่ดีจริงๆ ทุกคนที่

เดนิไปมาน่ันอยู่ใต้อาณตัขิองท่าน มองจากมมุนีแ้ล้วรูส้กึมอี�านาจ ถกูหรอื

ไม่ เข้ามาด้านในก็มองออกไปนอกหน้าต่าง สวนสมุนไพรนั่นมันเป็นของ

ท่านทั้งหมด นี่คือความภาคภูมิใจของท่านซิลเวอร์ คนเรามักชอบอยู่กับ

ความภาคภูมิใจของตนเสมอ ไม่เช่นนั้นระหว่างทางท่ีเข้ามา ท่านจะ

ประดับรูปภาพที่แสดงถึงความส�าเร็จของตนเองไปทั่วกระนั้นหรือ ท่าน

ก�าลงัโอ้อวดคนทีอ่ยูด้่านล่างนัน่ คนทีเ่ดนิทางมา บอกสิง่ทีท่่านอยากบอก

แก่พวกเขา และซ่อนความลับของท่านไว้ด้านบน ท่ีไม่มีใครกล้าขึ้นมา 

เป็นที่ส่วนตัวของท่าน”

“เจ้าต้องการอะไร!” 

ซิลเวอร์เอ่ยถามอย่างอดไม่อยู่ ทั้งหมดที่เรเชลพูดมาตรงเกินไป

ส�าหรับเขา เรเชลยกมือโบกให้คนที่อยู่ด้านล่าง ที่มองเขาแล้วซุบซิบกัน

ยกใหญ่
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“ข้ามาหาของที่ท่านซ่อนเอาไว้ เก็บงานของท่านเอเดนให้หมดจด 

คอืหน้าทีป่ระจ�าของข้า” เรเชลบอกอย่างสบายใจ ซลิเวอร์เอ่ยเสยีงดงัลัน่

“ของอะไร! เจ้าก็เจอของที่ข้าซ่อนเอาไว้แล้ว! คนของเจ้าก็น่าจะ

ได้สิ่งที่ต้องการแล้ว!”

“พูดเป็นเล่น...” เรเชลหัวเราะเบาๆ “ข้อหนึ่งนะท่านซิลเวอร์ ท่าน

เป็นคนขีก้ลวัอย่างเหน็ได้ชดั ท่านเหน็ข้ามคีวามสามารถ ท่านอยากจะกด

ข้าจมดนิ เป็นเช่นนีม้าตัง้แต่ตอนทีข้่าเข้าสอบปรงุยาต่อหน้าท่านแล้ว แล้ว

คนขี้กลัวเช่นท่าน ต่อให้ข้าไม่ปรากฏกาย มีหรือที่ท่านจะไว้ใจคนนอก 

ตระกูลโอสถสวรรค์นั้นใช่ว่าจะไม่มียอดฝีมืออารักขา แต่ในแผ่นดินนี้ ผู้

ทีม่ฝีีมอืเหนอืยอดฝีมอืของท่านกย่็อมม ีมหีรอืทีว่่าท่านจะยอมเอาสตูรยา

ที่ส�าคัญจริงๆ ไปอยู่ในห้องที่คนมองเห็นได้โดยเด่นชัด หมายถึง...ห้องที่

คนทั้งตระกูลโอสถสวรรค์รู้ว่ามันเป็นห้องเก็บสูตรยาส�าคัญนะ”

“!!!”

“แล้วค�าถามก็คือ...” เรเชลประสานมือใต้คาง ยังคงทอดตามอง

ไปเบือ้งล่างด้วยแววตาสาสมใจอย่างบอกไม่ถกู “ท่านจะเอามนัไปซ่อนไว้

ที่ไหน ห้องของหลานสาว หลานชาย ข้าคิดว่าเซรีรีนกับซานริกโก้ยังเด็ก 

พวกเขามทุะลเุกนิกว่าจะเกบ็ความลบัได้นะ คนขีก้ลวัอย่างท่านน่าจะเกบ็

มันเอาไว้เองมากกว่า ข้าเลยมาที่นี่”

เรเชลหันไปสบประสานสายตากบัซลิเวอร์ อกีฝ่ายสดูลมหายใจลกึ

พยายามรวบรวมสติแล้วเอ่ยเสียงเครียด

“แล้วเจ้าเจอหรือไม่เล่า ไหนเล่าที่ซ่อนที่ข้าเก็บสูตรยาดีเอาไว้กับ

ตัว!”

“ข้าไม่ใช่ท่านชาลี มองหาเงื่อนง�าพวกนี้ไม่ออกหรอก...” เรเชล

แบมือ ท่าทางเหมือนสิ้นหวัง แต่ก็เสแสร้ง เขายิ้ม “เลยต้องรอให้ท่านมา

ช่วยไง”

“ช่วย...” ซลิเวอร์พมึพ�าเสยีงสัน่ มองเรเชลทีเ่ดนิเข้ามาใกล้เขาแล้ว

ว่าเสียงเข้ม จนแทบเป็นตะโกน “...นั่นเจ้าจะท�าอะไร!”
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“นั่นเจ้าจะท�าอะไร!”

ซิลเวอร์เปล่งเสียงออกมาดังลั่น แต่ต้องเงียบกริบในพริบตาเมื่อ

เรเชลตะปบล�าคอของเขา ดวงตาสีเขียวมรกตของเรเชลในคราวนี้เย็น

เยียบราวกับจะแช่แข็งริมฝีปากของเขาเอาไว้ได้ เรเชลกระตุกสร้อยบน

คอของซิลเวอร์ มันเป็นกุญแจ เขาบอกเสียงนุ่ม

“เงยีบๆ ส.ิ..ท่านคงไม่อยากให้เลวอิาธานเข้ามาเหน็ว่าตนซ่อนอะไร

เอาไว้หรอก”

ซิลเวอร์มองสร้อยคอของตนเองที่ถูกเรเชลชิงไปต่อหน้า เขาพลัน

ถามเสียงเข้ม

“เจ้ารู้ได้ยังไง!”

“ข้อสอง...” เรเชลเดินไปที่ตู้หนังสืออีกหน คราวนี้ยกต้ังหนังสือ

ออกบางส่วน เขาว่า “เพราะท่านเป็นคนขี้กลัว ดังนั้นสมบัติส�าคัญที่ไหน

เลยจะปลอดภัยได้ หากไม่ได้อยู่กับตัวท่านเอง ต้องเป็นสิ่งที่ท่านลูบคล�า

มันทุกวัน คนขี้ระแวงขนาดเห็นพรสวรรค์ข้าแล้วอยากกดให้จมดินตั้งแต่

เริ่ม มีเหรอจะไม่ดู ‘สิ่งที่ท�าให้ตนเหนือกว่า’ เพื่อความอุ่นใจ ตอนที่เฉลย
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เรื่องที่ซ่อนลับ ท่านแอบเอามือแตะคอถึงสามครั้ง พอเราเจอที่ซ่อนลับ

และทุกคนลงไปในนั้น ท่านก็ลูบคอตัวเองหนักขึ้น และพอข้าเข้ามาใน

ห้องน้ี ชัน้หนังสอืชัน้นี้ไม่มฝีุน่จับ ขณะทีท่ีอ่ืน่มฝีุน่จางๆ ขึน้เป็นรอยหนงัสอื 

เด่นชดัว่าท่านไม่ได้ใส่ใจท�าความสะอาดมนัมาก และยิง่เป็นหนงัสอืทีท่่าน

แต่งขึน้ คนแต่งหนงัสอืน่ะไม่ค่อยชอบอ่านงานของตนเองหรอกนะ ดงันัน้

มันก็แค่ของบังหน้า...ไม่ใช่คนรักหนังสือ แต่ว่ามีมันเพื่อ...” เรเชลแหย่

กญุแจเข้าไปร่องทีค้่นเจอ ก่อนจะยิม้เมือ่ได้ยนิเสยีงปลดลอ็ก “ซ่อนกลไก

บางอย่าง”

ชัน้วางหนงัสอืขยบัเคลือ่น ซลิเวอร์เบกิตากว้าง เมือ่เรเชลมองเหน็

ช่องซ่อนทีอ่ยูด้่านใน ชายชราก�าหมดัแน่น นัน่คอืสิง่ทีส่�าคญัทีส่ดุในตระกลู

ของเขา จะให้ใครไม่ได้ ให้ไม่ได้เด็ดขาด!

“ฆ่ามัน!!!”

เงาของซลิเวอร์ค่อยแตกแยกออกมาเป็นสองสาย เรเชลเอยีงศรีษะ

หลบดาบที่แทงเข้ามา ทะลุไปจนถึงประตูที่ซ่อน เด็กหนุ่มดีดตัวหลบฉาก 

ก่อนจะทอดตามองชายชุดด�าที่ปิดหน้าปิดตาสองคน ซิลเวอร์ปิดประตู 

ในทันที

“ค�าว่า ‘ฆ่า’ มันไม่เหมาะกับอาชีพจอมยาของท่านเลย” เรเชล 

บอกเสียงนุ่ม

“เจ้าบีบข้าเอง เรเชล ราดิคิอัส! เป็นเจ้าทั้งนั้นที่ท�ากับข้า!!!” 

ซิลเวอร์ประกาศกร้าว เรเชลเลิกคิ้วสูง

“เหรอ ข้าเพิ่งรู้”

“จัดการ!!!”

เรเชลเหลือบตามองชายชุดด�าสองคน แววตาเปลี่ยนเป็นไม่พึง

พอใจในทันที สมองของเขาเร่งคดิหาทางออกให้เร็วทีส่ดุตามสญัชาตญาณ

ชายชุดด�าที่ออกมาจากเงาของซิลเวอร์ ต้องเป็นองครักษ์เงาที่ถูก

ส่งมาอารักขาขององค์กรโกดิเก ซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจท่ีเหล่าองค์กรนักรบ

จะพึง่พาองค์กรยา องค์กรโกดิเกถนัดอาวุธดาบออ่นเป็นทีสุ่ด เพื่อที่เวลา
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สงัหาร ศพจะไม่เสยีเลอืดมาก และสดุท้ายพวกนีม้กัจะมยีาส�าหรบัละลาย

ศพติดตัวเอาไว้

วิธีที่จะท�าให้รอดปลอดภัย

1. แหกปากร้องโวยวาย แต่น่าเสยีดายทีต่รงนี้ไม่มผีูท้ีส่ามารถช่วย

ชีวิตเขาได้

2. ทิง้ความคดิอยากซ่อนตวัตนเอาไว้ แล้วจดัการมนัเสยี และต้อง

ไม่ให้เหลือร่องรอยใด ๆ

วธิทีีห่นึง่ตดัทิง้ไปได้เลย เพราะว่าทีต่รงนี้ไม่มีใครช่วยเขาได้ วธิทีี่

สองอาจท�าได้ง่ายกว่า แต่ต้องไม่ให้เสือ้ผ้าเป้ือนเลอืดแม้แต่หยดเดยีว ถงึ

เป็นวธิทีีข่ดัใจ แต่ว่าเข้ากบัสถานการณ์ทีส่ดุ และต้องท�าอย่างรวดเรว็ทีส่ดุ

ด้วย

“เฮ้อ” 

เรเชลอดถอนใจไม่ได้ มองชายสองคนพุ่งมาทางเขา ทั้งคู่โจมตี

แบบประกบ เรเชลท�านายได้เลย ว่าคนหนึ่งจะต้องจู่โจมด้านบน ขณะที่

อีกคนนั้นจู่โจมเบื้องล่าง ดวงตาสีเขียวมรกตของเขาสบมองชายคนหนึ่ง 

เขาพอจะอ่านใจออก ว่าคนที่โจมตีทางด้านขวาจะต้องจู่โจมด้านบน พวก

เขาต้องใช้เวทลมท�าให้ตนเองเข้าประชิดเขาอย่างรวดเร็ว 

‘ดังนั้นอันดับแรก... ‘ เรเชลทบทวนวิธีสังหารโดยไม่เสียเลือดเนื้อ

ให้เร็วที่สุด แล้วท�าตามในทันที

เดก็หนุม่จดุไฟอย่างรวดเร็ว ดาบอ่อนนัน้ต้องพึง่เวทลมเพือ่รองให้

ใบดาบแขง็ หากใช้เปลวไฟทีร่นุแรง จนเกดิลม จะท�าให้ทศิทางโจมตขีอง

มันคลาดเคลื่อน เรเชลท�าอย่างติดขัดเล็กน้อย เพราะว่าเขาไม่ท�าอะไร

เช่นนี้มานานมากแล้ว 

ดังนั้นก่อนดาบจะถูกไฟของเขาปัด คมของมันก็เฉือนเสื้อผ้าของ

เขาไปเล็กน้อย เรเชลเบี่ยงตัวหลบ พอให้อยู่ระหว่างช่องว่างของคมดาบ 

สองเล่มที่แล่นสวนกัน เขาเร่งคว้ามือของหนึ่งในสององครักษ์เงา ก่อน

เผาทัง้มอืและดาบขององครกัษ์เงา ใช้แรงเลก็น้อยปัดมนัให้หนัคมใส่ผูถ้อื
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ดาบอกีคนทีก่�าลงัเบกิตากว้าง การสงัหารด้วยดาบทีม่ีไฟลกุไหม้อย่างแรง

ท�าให้ผิวเนื้อที่ถูกเสียบไหม้เกรียมทันที จึงไม่มีเลือดออกสักหยด ร่างสูง

ใหญ่นั้นล้มลง ท่ามกลางดวงตาที่เบิกกว้างของคนอื่น แต่ชายที่ถูกเรเชล

จับมือไม่มีเวลาตกใจ เพราะเด็กหนุ่มยกมือขึ้นบีบล�าคอของเขา ก่อนจะ

จุดไฟของตนเผาล�าคอของคู่ต่อสู้ให้ไหม้เกรียม เรเชลซัดฝ่ามือที่หน้าอก

ของเขาอีกครั้ง คราวนี้ไฟจู่โจมที่หน้าอก และปลิดชีพในทันที

พวกเขาประมาทเรเชลเกินไป คนที่เป็นจอมยามักจะไม่เก่งเร่ือง

การใช้อาวธุ และใจอ่อนเกนิกว่าจะฆ่าคนได้ เลยคดิว่าการจดัการกบัเรเชล

กไ็ม่ต่างจากการจดัการกบัคนธรรมดานกั แค่โจมตอีย่างรวดเรว็ไม่ให้ทนั

ตั้งตัว เด็กหนุ่มก็น่าจะสิ้นใจ แต่เรเชลไม่ใช่ เขาเป็นจอมยาเพราะเขาไม่

ชอบการฆ่า แต่ไม่ได้หมายความว่าฆ่าไม่ได้ และในตอนนั้นเขาก็มี

พนัธนาการ เม่ือถกูปลดพนัธนาการ ทัง้ไฟและสมรรถภาพทางกายกก็ลบั

มา ถงึแม้ว่าจะไม่ได้ท�ามาหลายปี แต่กไ็ม่ได้หมายความว่าฝีมอืของเดก็หนุม่

จะขึ้นสนิมมากจนถึงขั้นใช้งานไม่ได้ และเขาก็หมั่นฝึกมันในมิติตัวเอง 

เพราะการอยู่ในมหาวิทยาลัยลาเซเรียไม่ใช่เรื่องง่าย

“ข้อสามนะท่านซิลเวอร์...” เรเชลบอกเสียงเนือยๆ ไม่พอใจนักที่

ต้องจัดการเอง เพราะเขามันคนขี้เกียจ ซึ่งเรเชลก็รู้ตัวดี เรื่องพวกนี้เขา

มกัจะหวงัให้เอเดนท�าแทนเสมอ “นกัมายากลมกัจะมผีูช่้วยสาวสวย เอาไว้

ดึงดูดสายตาคนมองเสมอ โอ้ เจอแล้ว”

เขาหยิบขวดยาขึ้นมาจากกระเป๋าเสื้อของผู้ตาย ก่อนจะเปิดฝา 

และหยดมันลงบนร่างของชายชุดด�าทั้งสอง เกิดเสียงดังฟู่! ตัวยาท�า

ปฏิกิริยา ละลายเสื้อผ้า ดาบอ่อน และผิวกายของพวกองครักษ์เงาอย่าง

รวดเร็ว แน่นอนว่าการฆ่านั้นเหมือนการย่างสดทั้งเป็น เลือดจึงออกมา

ไม่มาก ไม่หลงเหลือเอาไว้เป็นคราบบนพื้น เด็กหนุ่มไม่ได้สนใจซิลเวอร์

ที่หน้าตาเผือดสี ถึงกับล้มทั้งยืน เรเชลเจอยาพวกนี้สองขวด เขาเก็บไว้

กับตัวหนึ่งขวด ก่อนจะเดินไปหยิบของที่ถูกซ่อนเอาไว้แล้วจากไป ท้ิง 

ค�าพูดไว้อย่างเย็นชา 
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“ท่านเอเดนคือสาวสวยของข้า”

นักมายากลมักจะมีสาวสวยไว้ดึงความสนใจผู้ชม เรเชลอยู่กับ

เอเดนและแสดงทีท่าอ่อนแอตลอด ประกอบกับเอเดนแข็งแกร่งและตัว

ตดิเขาปานนัน้ เมือ่เธอไม่อยูก่บัเขา แล้วเขาเคยเกดิเรือ่งทีป่่าดซีานโก้มา

ก่อน ใครเลยจะรู้ว่าเรเชลเองก็เป็นการต่อสู้ แน่นอนว่าเอเดนเองก็ไม่มี

ทางรู้ เรื่องนี้เรเชลอยากจะปิดมันเอาไว้เป็นความลับ เหมือนนักมายากล

ที่ปิดกลเอาไว้เป็นความลับจากผู้ชม ดังนั้นเขาจึงไม่สบอารมณ์เท่าไรท่ี

ต้องฆ่าคน

“เจ้า...เจ้าฆ่าคน...” 

ซิลเวอร์เอ่ยเสียงสั่น เขาบังคับตัวเองไม่ให้ท�าเช่นนั้นไม่ได้ ต่อให้

เมื่อครู่องครักษ์ของเขาประมาท แต่พวกนั้นก็เป็นมือดีท่ีสุดในตระกูล

โอสถสวรรค์ แต่ว่าพวกเขาโดนเรเชลสังหารไปแล้วจริงๆ และทุกอย่าง

จบลงอย่างรวดเร็วเสียด้วย

เด็กหนุ่มหันมายิ้ม ยิ้มอย่างที่เคย แต่คราวนี้เขาเห็นว่ามันเหี้ยม

เกรียมเหลือเกิน

“หลกัฐานเล่าขอรบั” เรเชลเดนิมาแตะทีห่น้าผากของเขา ซลิเวอร์

รู้สึกเหมือนฉี่จะราด เด็กหนุ่มเอ่ยเสียงนุ่ม “...ดูท่าท่านจะยังไม่หายดีนะ”

แน่นอนว่าซลิเวอร์นัน้เป็นจอมยาทีอ่ยูม่านานกจ็รงิ แต่เพราะว่าเขา

อยู่เหนือผู้อื่น มีทรัพย์สินรายล้อม ดังนั้นจึงแทบไม่ต้องมีฝีมือในการ

สังหารใคร แอนตาเนียเป็นแผ่นดินที่สงบสุข แทบจะไม่เคยมีสงคราม 

ประชาชนจะอ่อนเรื่องการต่อสู้ก็ไม่แปลก ยิ่งเป็นพวกผู้ดีเก่า ยิ่งไม่เป็น

เรื่องพวกนี้ คนที่มีองครักษ์คอยคุ้มกัน เรื่องอะไรจะต้องฝึกการต่อสู้ให้

เหนื่อยเปล่าอีกเล่า แต่เรเชลน่ะไม่ใช่ เขาเป็นศิษย์คนเดียวของอดีต 

มหาราชันจอมทัพ ดังนั้นอาจารย์จะเคี่ยวเข็ญเขาอย่างหนัก ถึงจะเสีย

อะไรต่อมิอะไรไป แต่บางกระบวนท่าเขาไม่มีทางลืมได้

“ท่านซิลเวอร์...” น�้าเสียงของเรเชลเย็นเยียบขึ้นเมื่อกล่าวถึงตรง

น้ี รอยยิม้อ่อนโยนของเขาน่ากลวัขึน้มาก “...เมือ่ท่านเอ่ยค�าว่า ‘ฆ่า’ ออก
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มา ข้าควรจะจดัการท่านด้วย แต่ทีน่ีเ่ป็นตระกลูโอสถสวรรค์ คนของท่าน

เห็นเราอยู่ด้วยกันในห้องนี้ แน่นอนว่าข้าท�าเช่นนั้นไม่ได้ แต่ข้าสัญญา 

หากท่านเอ่ยค�านั้นออกมาอีกที ต่อให้ท่านอยู่ในพระราชวังข้าก็จะต้อง 

‘ตอบแทน‘ ท่านแน่ๆ หวังว่าคงเข้าใจนะ”

มหาราชนัจอมยาหายตวัไปเมือ่อยูก่บัเขา คงไม่ใช่เรือ่งดนีกั เรเชล

คิดอยู่เหมือนกันว่าซิลเวอร์มีความคิดจะท�าเช่นนี้ เมื่อเขาล้วงเอาส่วน

ส�าคัญในตระกูลไปหมด แต่ว่าเขาก็ไม่คิดว่าอีกฝ่ายจะกล้าท�าจริง เพราะ

หากเขาหายตัวไปในตระกูลอาโตเมโก เลวิอาธานจะต้องตามสืบให้ถึง 

ที่สุดแน่ แต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้ว เขาก็ต้องป้องกันตัว เรเชลหยิบสูตรยา 

สีทองทั้งหลายขึ้นมา เขาชะงักเล็กน้อยเมื่อเห็นเศษกระดาษสีน�้าตาลเก่า

แผ่นหนึ่งที่อยู่ด้านในนั้น เด็กหนุ่มหยิบมัน เพียงกวาดตามองประกายตา

ก็เปลี่ยนไป

“ท่านจะบอกว่าข้าสงัหารองครกัษ์ของท่านกไ็ด้ แต่เรือ่งมนัคงบาน

ปลาย แล้วคิดดูเอาเถิด ว่าเลวิอาธานจะคิดเห็นเช่นไรกับเรื่องนี้ สุดท้าย

ข้าก็จะได้สูตรยาทั้งหมดของท่านอยู่ดี และท่านจะไม่เหลืออะไรเลย  

ดังนั้นแล้ว...” เรเชลยิ้มอีกนิด “กอดค�าว่ามหาราชันเอาไว้แน่นๆ เถอะ

ขอรับท่านซิลเวอร์ เพราะนั่นคือสิ่งเดียวที่ท่านเหลืออยู่ตอนนี้ ดังนั้น

จิตใต้ส�านึกของท่านย่อมเตือนไม่ให้ท่านบอกใครเร่ืองท่ีท่านพยายาม

สังหารข้าในวันนี้ อย่าได้โง่ซ�้าซากเหมือนตอนฟ้องร้องข้าที่ลาเซเรีย และ

เห็นแก่ที่ท่านเป็นมหาราชัน ข้าจะให้ทางเลือกอีกเรื่องหนึ่งแก่ท่าน...” 

“...”

เรเชลหยบิยาเมด็หนึง่ออกมา เป็นยาเมด็ที่ใช้ลบความทรงจ�าหนึง่

เรื่อง ซิลเวอร์ที่เป็นจอมยาเหมือนกันนั้นรู้ดี ว่ายานี้ไม่มีอันตราย แค่ลบ

ความทรงจ�าเท่านั้น เขาจึงรับมันมาอย่างไม่ลังเล

เกียรตินั้นแทบจะไม่เหลือแล้ว เรเชลรักษาคนไข้ได้ แต่จอมยาที่

อยู่มาเป็นร้อยปีอย่างเขากลับรักษาไม่ได้ สูตรยาอันแสนภาคภูมิใจก็ตก

อยู่ในมือของเรเชลแล้ว สิ่งที่เหลืออยู่นั้นคือต�าแหน่ง หากเอาเรื่องเรเชล
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สงัหารองครกัษ์ของเขา เลวอิาธานเป็นคนเช่นไร มหีรอืจะไม่สบืจนรูค้วาม

จริงว่าเป็นเขาที่ซ่อนของมีค่าเอาไว้ เรเชลเป็นคนเจอมัน และสุดท้ายเขา

กพ็ยายามฆ่าเรเชลปิดปาก อกีฝ่ายจงึได้ป้องกนัตวั ข้อหานีอ้าจจะมากพอ

ให้เขาโดนปลดจากการเป็นมหาราชัน

และแน่นอนว่าซลิเวอร์จะต้องเกบ็มนัเอาไว้เป็นความลบั ลบัทีส่ดุ...

และได้แต่มองเรเชล ราดิคิอัสเอาของมีค่าในตระกูลของเขาไป โดยเขา

ท�าอะไรไม่ได้เลย

สุดท้าย ซิลเวอร์กินยาเม็ดนั้น และพยายามลืมเรื่องที่เกิดขึ้นใน 

วันนี้ให้หมด

เรเชลกลับมาในตอนเวลาใกล้จะหมด เลวิอาธานมองเขาที่อุ้ม 

ไอรินตัวเปื้อนฝุ่นดิน แล้วเอ่ยอย่างแปลกใจ

“ข้านึกว่าเจ้าไปหาสมบัติเพิ่มเสียอีก”

เรเชลยิ้ม ไม่ตอบ เขาไม่ได้ใส่มากาซินเลยสักอัน แน่นอนว่าเลวิ-

อาธานย่อมจับไม่ได้ เด็กหนุ่มยื่นชูการิให้เขา พร้อมบอกเสียงนุ่ม

“ข้าจะไปตามพวกเขา”

เรเชลบอก ก่อนจะเดินผ่านเลวิอาธานไป เมื่อนาฬิกาน�้าใกล้หมด

ลง เอเดนก�าลังคัดเลือกสูตรยาที่ดีที่สุด โยนใส่มากาซินของเธอ ขณะที่

โลกิพยายามจ�าสูตรยา มีชาลีคอยพยายามช่วย เรเชลปรบมือพร้อมบอก

“หมดเวลาแล้วขอรับ”

คนอื่นโอดครวญ แต่เอเดนไม่ เธอหยิบสูตรส่งๆ ใส่มากาซินของ

ตนให้ครบหนึ่งพัน ก่อนเงยหน้ามองพวกโลกิกับชาลีที่เดินขึ้นไปด้านบน 

ก่อนจะลอบสร้างเกราะพลงัปิดประตบูานนัน้ เรเชลมองสตูรยาทีเ่หลอือยู่ 

ก่อนจะยิ้มหวาน

เขาเปิดมิติของตนเองออก เอเดนโบกมือของเธอ แล้วลมก็หอบ

เอาของทุกอย่างในห้องนั้นเข้ามิติของเรเชล พลางเอ่ยถาม

“เจ้าได้อะไรมาบ้าง”
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“เดี๋ยวเราค่อยกลับไปดูกันก็ได้ขอรับ ต�าราสีทอง...น่าจะเป็นสูตร

ยาที่มีค่าที่สุดของเขาแล้ว หือ?” เรเชลปิดประตูมิติ ท�าท่าจะเดินออกไป 

ทว่าเอเดนกลับหันมามองเขานิ่งๆ เธอว่า

“ข้ารู้ว่าเจ้ามีความลับกับข้า เรเชล ราดิคิอัส”

ดวงตาของเรเชลเปลี่ยนไป แต่เพียงวูบเดียวเขาก็ยิ้มอย่างใสซื่อ

“ความลับอะไรหรือขอรับ”

“เจ้ามคีวามสามารถที่ไม่ยอมบอกข้า การวเิคราะห์ทีน่่ากลวักเ็รือ่ง

หนึ่งแล้ว...ร้ายนักนะ” เอเดนเอ่ยถึงตรงนี้ แล้วอดไม่ได้ที่จะเอื้อมมือไป

บิดแก้มทั้งสองเขาแรงๆ เรเชลคราง จนเธอยอมปล่อย เขาขมวดคิ้ว  

หน้าผากยับยู่ยี่แล้วว่า

“ท่านโกรธ?”

“ไม่โกรธเหมือนเก่า ข้าไม่อยากงี่เง่าจนเราเป็นเหมือนตอนนั้น...” 

เอเดนบอกอย่างจริงใจ “...ข้าเองก็มีความลับที่บอกเจ้าไม่ได้ แต่สัญญา

อยู่อย่างหนึ่ง เรา...จะไม่ท�าร้ายกัน”

“...”

“ข้าไม่มีวันท�าร้ายเจ้า เรเชล และข้าหวังว่าที่เจ้าบอกข้าในวันนั้น

ว่า เจ้าจะไม่มีวันท�าร้ายข้านั้นเป็นความจริงใจของเจ้า ชีวิตนี้ของข้าโดน 

คนท�าร้ายมาเยอะ หวังว่าคนต่อไปจะไม่ใช่เจ้า ข้าหวังจริงๆ”

เอเดนนิ่งไป เรเชลมองเธอ เขาเห็นประกายตาประหลาด...

ประกายที่คล้ายกับอาจารย์ของเขา ตาของคนที่โดนท�าร้ายมาเยอะ แต่ก็

ยงัคงอยากจะเชือ่ถอืผูอ้ืน่ เรเชลดงึเอเดนมากอด เดก็สาวตวัแขง็ทือ่ ก่อน

จะกอดเขากลับอย่างเก้อเขิน เขาบอกเสียงนุ่ม

“ข้าไม่มีวันท�าร้ายท่าน นั่นคือความจริงที่สุด”

“อือ้...” เอเดนเผลอยิม้ เธอกอดเขาแน่นขึน้ พร้อมว่าเสยีงเบา “ข้า

เชือ่ใจเจ้า เรเชล ราดคิอิสั แต่จะไม่เชือ่ใจแบบฝากความหวงัไว้กบัเจ้า มนั

คงหนกัเกนิไปและดเูหน็แก่ตวั ข้าตดัสนิใจแล้วว่าจะช่วยเหลอืเจ้าทกุอย่าง 

แค่เจ้าต้องการ เพราะเราเป็นคู่หูกัน”
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เรเชลไม่ตอบอะไร นอกเสียจากกอดเด็กสาวแน่นขึ้นอีกนิด ที่จริง 

ถึงเอเดนจะเป็นผู้หญิงที่จัดว่าสูงในหมู่คนวัยเดียวกัน แต่เธอก็ยังตัวเล็ก

กว่าเขา ขณะที่เขาจมอยู่กับความคิดเงียบๆ เอเดนก็บอกเสียงเบา

“สักวันข้าจะบอกเจ้าทุกอย่าง สักวัน”

“พวกเจ้ามเีวลากลบับ้านหนึง่เดอืนเตม็ จะใช้เวลาในการรวบรวม

ของใช้ทีจ่�าเป็นกไ็ด้นะ...” ชาลเีปิดบทสนทนาอย่างผูม้ปีระสบการณ์ ขณะ

ทีพ่วกเขากนิอาหารกนั ซลิเวอร์ อาโตเมโกล้มป่วยกะทนัหนั เลยไม่ได้มา

ร่วมโต๊ะกับพวกเขา “...พวกอาหาร อุปกรณ์ที่จ�าเป็น และอื่นๆ”

“สมนุไพรข้ามเียอะแล้วขอรับ” คนทีป่ล้นสมนุไพรไปครึง่หนึง่ของ

มหาวิทยาลัยลาเซเรียบอก

“อาวธุข้ากม็เียอะ” คนทีช่อบสะสมอาวธุจนโดนผูพ้พิากษาเล่นงาน

บอก

“จอมปราชญ์อย่างข้า มคีตทิีว่่าจะไม่พกอะไรนอกจากปากกาและ

สมอง” โลกิบอก เขาหันมาบอกเรเชลว่า “จะไม่พกเงินด้วย เพราะฉะนั้น

จ่ายค่าใช้จ่ายให้ข้าด้วย”

“ขอรับ” เรเชลว่า ก่อนคิดว่าจะหักบัญชีจากเงินที่โลกิได้จาก

มหาวิทยาลัยลาเซเรียแทน

“แต่ข้าอยากได้แร่ดีๆ บางทีท�าภารกิจส�าคัญแล้วมันหาแร่ดีไม่ได้ 

เจ้าหนูเลวี่ พอช่วยข้าได้หรือไม่” ชาลีหันไปบอกคนที่นั่งหัวโต๊ะ

“ได้สิ...” เลวิอาธานหยิบผ้าเช็ดปากซับมุมปาก เขาว่า “แล้วพวก

เจ้าจะกลับบ้านกันหรือไม่”

“ไม่” เด็กหนุ่มสาวทั้งสามถึงกับเอ่ยพร้อมเพรียงกัน โลกิเห็น

สายตาของเลวิอาธานก็บอกคนแรก

“บ้านข้าอยู่ไกล ไกลมากๆ เลย”

“บ้านข้าก็อยู่ไกล” เอเดนบอก แล้วต่อในใจ ‘และตอนนี้ข้าก็ไม่

สามารถกลับไปได้ด้วย’



60   เรเชล Rachel เล่ม 2 ภาค จอมยานักปฏิบัติ

เลวอิาธานหนัไปหาเดก็หนุม่คนสดุท้าย เรเชลเงยหน้ามายิม้ใสซือ่

พร้อมว่า

“แม่ข้าคงถือไม้ตีพริกรอข้า ที่ข้าไม่ยอมเรียนสาขาจอมทัพน่ะ

ขอรับ”

คนอืน่ๆ ถอนใจกบัความอาภพัของเรเชล แต่เลวอิาธานเลกิคิว้ ใน

ที่ตรงนี้ดูเหมือนเขาจะกลายเป็นผู้ปกครองของทีมใหม่ทีมนี้ ชายหนุ่ม

เหลือบมองชาลีแล้วว่า

“ก็ดี ถ้าเช่นนั้นข้าจะพาชาลีไปเลือกแร่ที่ต้องใช้ ส่วนพวกเจ้า 

ทุกคน...ข้ามีงานจะให้ท�า”

สามคนที่เหลือหยุดกินอาหารพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมาย เรเชล

เงยหน้ามองเขาอย่างสงสัย เลวิอาธานบอกเสียงนุ่ม พร้อมรอยยิ้มบาง

“พวกเจ้าคงไม่คดิว่า...ข้าจะช่วยงานพวกเจ้าโดยไม่หวงัสิง่ตอบแทน

หรอกนะ”

เรเชลเริ่มใจไม่ดี...

ในมิติส่วนตัว เรเชลค้นพบว่าเขาเปิดได้หลายมิติ แต่เขา 

ไม่เคยบอกเอเดนเลยสกัคร้ัง เอเดนรูเ้พยีงแค่ว่าเรเชลมมีติไิว้ส�าหรบัเกบ็

สัตว์เลี้ยง แต่ไม่เคยรู้ว่าเขาได้ซ่อนอีกมิติหนึ่งเอาไว้ด้วย

มิติที่เก็บงานวิจัยของเซรีไดแอน วาเนสซ่า วิลลาโน่

เรเชลจ�าได้ดีตอนที่ค้นบันทึกของเซรีไดแอน เขาพบกระดาษเก่า

อยู่สองแผ่น แม้จะเก่ามาก แต่ข้อความในนั้นก็ยังชัดเจน เขียนเป็นภาษา

โบราณที่เพิ่งค้นพบเมื่อไม่กี่ร้อยปีก่อนโดยหนึ่งในสี่ผู้กอบกู้ เรเชลหยิบ 

มันออกมา ก่อนจะเทียบกับกระดาษที่ได้มาจากตระกูลโอสถสวรรค์

เรเชลพออ่านมันได้ เพราะตอนเจอของที่วาเนสซ่าทิ้งเอาไว้ เขา

ต้องการจะเรยีนรูม้นั และโชคดทีีว่าเนสซ่าเองกเ็กบ็หนงัสอืที่ใช้แปลภาษา

เอาไว้ด้วย กระดาษที่เซรีไดแอน วาเนสซ่ามีนั้นคือกระดาษที่ว่าด้วยเรื่อง

การปรับธาตุ ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ย่อมมีธาตุในตัว และในบางครั้ง 
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ธาตุของของไร้ค่ากเ็ป็นธาตเุดยีวกบัของมค่ีา ดงันัน้แล้ววาเนสซ่าจงึคดิค้น

สูตรยาที่ท�าได้จากของทั่วไป

ส่วนแผ่นกระดาษของตระกลูโอสถสวรรค์นัน้ต่างออกไป มนับนัทกึ

พืน้ฐานการท�าสตูรยาและการรักษาเอาไว้ และทีต่ระกลูอาโตเมโกคดิค้น

ยาได้มากเป็นล้านสูตร ก็น่าจะมีพื้นฐานมาจากมัน

กระดาษสองแผ่น ของผู้ยิ่งใหญ่สองคนในวงการจอมยา

ทั้งสองเป็นกระดาษที่ไม่ต่อกัน นั่นแปลว่าจะต้องมีชิ้นส่วนอ่ืนอีก 

ซึ่งอาจจะมีเป็นเล่ม และหากได้มาทั้งหมด คนผู้นั้นจะไม่ใช่จอมยาท่ี

แข็งแกร่งที่สุดเลยกระนั้นหรือ

เรเชล ราดิคิอัสแย้มรอยยิ้มร้ายกาจอย่างหาได้ยาก เขาลูบตัว 

ชูการิในอุ้งมือ พร้อมเอ่ยเสียงนุ่มนวลกับมันว่า

“นี่มันน่าสนุกจริงๆ ท่านว่าเช่นนั้นหรือไม่ขอรับ ท่านไอริน”

ทุกคนมักเข้าใจผิดอยู่อย่างหนึ่ง นั่นคือค�านิยามของจอมยาจ�ากัด

เพียงแค่ว่า ‘ผู้รักษาผู้อื่น’ แต่ความจริงแล้วไม่ใช่ และในความคิดของ

เรเชล หากจอมยาคิดสังหารใคร ด้วยความรู้ด้านยาของเขา การสังหาร

นั้นจะไร้ที่ติและไม่มีใครจับได้ด้วย


