
เซรีไดแอน วาเนสซ่า วลิลาโน่ เป็นนกัโทษคนแรกในประวตัศิาสตร์

มหาวทิยาลยัลาเซเรียทีต้่องโทษถกูส่งมายงัแดนน�า้แขง็ เธอเคยศกึษาอยู่

ในมหาวิทยาลัยลาเซเรีย สาขาจอมยา เป็นหัวหน้าทีมในต�านานที่พาทีม

จบการศึกษาได้ภายในปีเดียว ตอนแรกนั้นทุกคนคิดว่าวาเนสซ่าจะต้อง

ขึน้เป็นมหาราชนัจอมยาคนต่อไป เพราะอาจารย์ของเธอ…เจนนเิฟียร์เป็น

จอมยาที่เก่งกาจที่สุดในแอนตาเนีย 

ความสามารถของวาเนสซ่าไม่ได้มเีพยีงการปรงุยาอย่างเดยีว เธอ

ยังสร้างสิ่งของที่ไม่เคยมีใครคิดค้นได้ ท�าให้สี่ผู้กอบกู้หารือกัน และเกิด

ต�าแหน่งมหาราชันพิเศษ ‘เซรีไลลา’ ขึ้นมา ต�าแหน่งเซรีไดแอนของเธอ

ก็คือต�าแหน่งของผู้ที่จะได้ต�าแหน่งเซรีไลลา ผลงานของเซรีไดแอนคนนี้

มีมากมาย ตัวอย่างเช่น ตราสื่อสาร ตุ๊กตามังกรที่ใช้อ�านวยความสะดวก

ในการสอบเข้าของว่าทีน่กัศกึษามหาวทิยาลยัลาเซเรยีในปัจจบุนั แต่ทกุคน

ก็ไม่มีใครล่วงรู้ และคิดว่าเป็นฝีมือของเฟลิเซียหมด 

และวาเนสซ่าก็ได้กลายเป็นบุคคลที่ไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างของ

มหาวิทยาลัยลาเซเรีย

95
เซรีไดแอน
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“ตอนท�าตุก๊ตาลงทะเบยีน ข้าพยายามวาดเป็นรปูกระรอก เพราะ

ข้าชอบกระรอกมาก…” วาเนสซ่าเล่า “แต่เจ้าเลวี่เนี่ยสิที่หยิบไปเติมเป็น

มังกร มันบอกว่ามังกรดีกว่า เป็นตัวแทนแห่งราชา เถียงกันแทบตาย 

กว่าจะออกมาอย่างทีเ่หน็กนัในปัจจบุนั สดุท้ายมนักช็นะ ท�าไม กระรอก

ดกีว่าเหน็ๆ! มงักรอ้วนกระปุก๊ลกุขนาดนัน้ ดยูงัไงกอ็ย่างกบัซากกิง้ก่าอดื

มาสามวัน หึ!”

เรเชลได้ฟังเช่นนั้นก็นึกการกลายสภาพจากกระรอกมาเป็นมังกร

ไม่ออก แต่เขาแน่ใจว่า วาเนสซ่าเป็นลกูสาวอาจารย์ของเขาแน่แท้ เพราะ

เธอ…

“ข้าก็ไม่แปลกใจเท่าไรหรอกที่เฟลิเซียจะท�ากับข้าแบบนั้น ยัยนั่น

น่ะอจิฉาความสวยของข้ามาโดยตลอด! และคนสวยอย่างข้ากอ็าภพั โดน

กลั่นแกล้งตลอดเลย ฮึก!”

“หลงตัวเองทั้งพ่อทั้งลูก” เรเชลอดบ่นเบาๆ ไม่ได้ เขากวาดตา

มองไปทั่ว ที่อยู่อาศัยของวาเนสซ่าเป็นถ�้าน�้าแข็งที่ภายนอกเห็นเป็นถ�้า

แคบๆ แต่พอเดินลึกเข้ามา กลับมีบันไดลงไปสู่สถานที่ใหญ่โตกว้างขวาง 

มีน�้าแข็งหนาเป็นพื้น ซึ่งบนพื้นมีช่องน�้าแข็งที่ถูกเจาะ จนเห็นปลาทะเล

บางชนิดแหวกว่ายด้วย

“ท่านแอบเอามากาซนิของตวัเองมาทีน่ี่ได้อย่างไรหรอืขอรบั” เรเชล 

อดถามไม่ได้ เมื่อเห็นเครื่องมือค้นคว้านานา วาเนสซ่าชะงัก หันมองเขา

ตาเยิ้ม บิดสะโพกแล้วถามอย่างเหนียมอาย

“จะให้คนสวยบอกจริงๆ เหรอ”

เรเชลเริ่มไม่อยากรู้ เลยหันหน้าไปสนใจปลาที่ว่ายอยู่แทน 

วาเนสซ่าหันมาเหวี่ยงเบ็ดท�าเอง พลางว่า “น่าแปลกจริงๆ เลย ที่

มีคนถูกโทษส่งมาแดนน�้าแข็งเหมือนข้า แต่ลาเซเรียก็อย่างนี้แหละ กฎ

ของมหาวทิยาลยัไม่ฆ่าคนง่ายๆ ว่าแต่เจ้าไปท�าอะไรมาเล่าถงึได้ถกูส่งมา”

“ข้าก็แค่เกือบฆ่าคนไปหนึ่งโขยงน่ะขอรับ” เรเชลบอกเสียงเรียบ 

“พวกมาริแชล”
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วาเนสซ่าเลิกคิ้ว นิ่งคิดไปเล็กน้อย “มาริแชล โอ้ เจ้าพวกนั้นเอง

น่ะเหรอ น่าแปลกนะ มาริแชลไม่ค่อยยุ่งกับใคร วันๆ เอาแต่ศรัทธา แล้ว

ก็ท�าลายมนตร์ด�า ท�าไมเจ้าถึงได้…”

“พวกมันสังหารคู่หูของข้าขอรับ” เรเชลบอกเสียงเรียบ วาเนสซ่า

น่ิงงนั หันมามองเขา เรเชลหนัไปสบตาเธอ เขาบอก “เพราะว่าท่านเอเดน

เป็นชาวนรก ท่านวาเนสซ่ารู้จักชาวนรกไหม”

“ชาวนรกเหรอ…” วาเนสซ่านั่งใคร่ครวญความจ�า “ข้าก็เคยได้ยิน

อยู่นะ ตอนนั้นที่ข้าได้รับต�าแหน่งเซรีไดแอนใหม่ๆ พวกมาริแชลก็ส่ง

นักบวชมาเป่าหูข้า ถึงความส�าคัญของลัทธิของพวกเขา แต่ข้าไม่ค่อย 

สนใจน่ะ ข้าเชื่อในสิ่งที่ข้าท�าได้มากกว่าจะ…อ้อนวอนขอต่อสิ่งท่ีข้าไม่

สามารถเห็นตัวตนได้ แอบคดินะว่าเป็นพวกมารแิชลได้นีต้่องใช้จนิตนาการ 

สูง”

“ท่านไม่คิดว่าข้าเป็นคนไม่ดีหรือขอรับ” เรเชลถาม เพราะตั้งแต่

เจอกันวาเนสซ่าก็ยอมให้เขาเข้ามาเห็นที่พักแล้ว

“ตาแก่นั่นไม่มีทางรับคนไม่ดีเป็นศิษย์หรอก” วาเนสซ่าบอก ก่อน

จะถอนใจ “พ่อของข้าเป็นอย่างไรบ้าง”

เรเชลนิ่งงัน พอสบตาของหญิงสาวเขาก็พลันหน้าเสีย อาการนั้น

คงท�าให้วาเนสซ่าเดาได้ หญิงสาวนิ่งไป ก่อนจะพยักหน้ารับ เอ่ยด้วย 

น�้าเสียงขมขื่นติดปลงตก

“ข้าก็ไม่ได้หวังอะไรหรอก ข้าต้องมาอยู่ที่นี่ ก็ไม่กล้าหวังมากว่า

คนใกล้ชิดของข้าจะรอด นอกจากพวกคนทรยศก็คงไม่เหลือ”

“ท่านเลวิอาธานกับท่านชาลียังอยู ่นะขอรับ” เรเชลเร่งบอก  

วาเนสซ่าเบิกตากว้าง หันมามองเขา เรเชลจึงว่าต่อ “ท่านเลวิอาธานเป็น

มหาราชันจอมทัพต่อจากอาจารย์ แล้วยังเป็นพระราชาสูงสุดของฝั่ง 

ตะวันออก เขาเลยได้ต�าแหน่งลอสเรเยียส ส่วนท่านชาลีก็ได้รับการ

คุ้มครองจากเขาอยู่ ตระกูลของท่านเปราเรนก็เปิดร้านอาหารที่ลาเซเรีย 

ตอนนี้มีท่านเปาโล…หลานชายของท่านเปราเรนเป็นพ่อครัวอยู่”
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วาเนสซ่าอ้าปากค้าง แทบจะท�าเบ็ดหลุดมือ พริบตาเดียวก็ร้อง

กรี๊ดเสียงดัง

“อะไรนะ!? ไอ้เลวี่…!” วาเนสซ่าโยนเบ็ดไปด้านหลัง ก่อนจะหัน

มาจ้องเรเชลเขมง็ “เจ้าเลวีท่ีห่วัขาวๆ ไอ้เดก็ร้องไห้ขีม้กูโป่งทีข้่าแกล้งใน

ตอนนั้น ตอนนี้มันเป็นมหาราชันไปแล้วเรอะ! พ่อข้าแพ้มันเรอะ!?”

ค�าถามนั้นไม่รู้ว่าเธอตกใจที่เลวิอาธานได้เป็นมหาราชันจอมทัพ 

หรืออาฆาตที่เลวิอาธานแย่งต�าแหน่งของโจนาธานกันแน่ แต่ท่ีรู้ๆ คือ

เรเชลหูแทบแตก ฝูงปลาไม่ต้องพูดถึง พวกมันแตกกระเจิงไร้ทิศทางไป

หมด 

เรเชลพยกัหน้ารับ “เลวีค่นนัน้แหละขอรบั เลวอิาธาน เซตกิาร์เดยีน 

ลกูทมีของท่านตอนนีเ้ป็นมหาราชนัเพราะอาจารย์ของข้าเร่งส่งตราประจ�า

ตัวให้เขา ก่อนท่านจะ…”

“…”

เรเชลหยุดพูด สีหน้าปวดร้าว ท�าให้ความเงียบปกคลุมไปทั่วพื้นที่ 

วาเนสซ่าสูดลมหายใจลึก ตบบ่าเรเชลสองสามทีแล้วเอ่ย

“ให้ข้าเดานะ พ่อข้าพยายามช่วยให้ข้ากลับไปใช่หรือไม่”

“ข้าไม่รู้ว่าอาจารย์ท�าอะไรมาก่อนจะเจอข้า แต่ที่รู้ก็คือตอนที่เจอ

ข้า เขาบอกว่าก�าลังโดนตามล่า และ…ถูกพิษ”

“พษิเหรอ!” วาเนสซ่าพดูเสยีงสงู ดวงตาฉายแววน่ากลวัรางๆ “ข้า

คอืราชนิแีห่งพษิ พ่อของข้าจะโดนพษิได้อย่างไร แต่กไ็ม่น่าแปลกใจหรอก 

หากคนที่วางพิษนั้นเป็นคนที่เขาไว้ใจ”

เรเชลนิ่ง ก่อนจะหันมาถามเสียงเครียด “ท่านรู้อะไรหรือขอรับ”

“รู…้” วาเนสซ่าว่า “รูว่้าเฟลเิซยีไม่ใช่คนเดยีวทีท่รยศข้า แต่ยยันัน่

โง่พอจะเป็นฉากหน้าของใครอกีคน เจ้าคดิว่าคนสวยอย่างข้าจะพลาดท่า

เพราะคู่หูของตนได้กระนั้นหรือ ไม่! ไม่ใช่!”

เรเชลนิ่งงัน วาเนสซ่าจับบ่าเขาให้หันไปทางเธอ ก่อนจะบอกด้วย

น�้าเสียงนุ่มนวล
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“เจ้าบอกว่าคนที่ชื่อเปาโล เขาเป็นทายาทของ ‘เปราเรน’ ที่เคย

อยู่ทีมข้าใช่หรือไม่”

“ข้าไม่รู้จกัท่านเปราเรน แต่ย่าของท่านเปาโลอยูท่มี…ท่าน” เรเชล 

นิ่งไป เหมือนจะเดาอะไรได้รางๆ

“เจ้าโดนหลอกแล้ว” วาเนสซ่าหัวเราะเบาๆ ดวงตาฉายแววขมขื่น 

“ข้าถูกส่งมาที่นี่ ด้วยข้อหาเอาชีวิตคนมาทดลอง เป็นการทดลองท่ีเลว

ร้ายใช่หรือไม่ จริงๆ ก็คือข้ารู้ต่างหากเล่า…”

“รู้อะไรหรือขอรับ” เรเชลว่า

“ตอนน้ันข้ายงัไม่แน่ใจ แต่พอถกูพามาทีน่ีก่ม็ัน่ใจ หนึง่ในสีผู่ก้อบกู้ 

เจนนิเฟียร์ อาจารย์ของข้าเป็นตัวปลอม”

“!!!”

“ท�าไมร้านของท่านเปาโลปิดไปล่ะขอรับ” ลูปินเอ่ยถาม

ชาลีเองก็อ้าปากค้าง “นั่นสิ ข้าว่าจะชวนย้ายไปอยู่ฝั่งตะวันออก

ด้วยกันสักหน่อย เจ้าหนูนั่นหายไปไหนนะ”

โลกิมองร้านที่ว่างเปล่านั้นแล้วอดเกาศีรษะไม่ได้ บอกเสียงเรียบ 

“มันช่วยไม่ได้นะ เราไปกันแค่นี้เถอะ”

“ไม่ได้! เปาโลไม่เคยทิ้งข้า!” ชาลีว่า “ล�าบากแค่ไหนก็ต้องพามัน

ไปด้วย เป็นทายาทของลูกทีมที่เหลืออยู่!”

“แต่เราไม่มเีวลานะขอรบั ท่านเลวอิาธานก�าลงัรออยู ่ท่านเขาต้อง

รีบกลับไปสะสางเรื่องที่ฝั่งตะวันออกด้วย และบอกว่าถ้าเรารั้งรออยู่ที่นี่ 

คนพวกนั้นจะต้องเล่นงานพวกเราแน่!” ลูปินว่า

หัวหน้าทีมถูกส่งไปแดนน�้าแข็งเพราะท�าความผิดร้ายแรง พวก 

ลูกทีมที่เหลือย่อมถูกกดดัน ถ้ายังอยู่ในมหาวิทยาลัย…ไม่สิ ถ้ายังอยู่ใน

อาณาจักรลาซาเรียต่อ พวกสาวกมาริแชล หรือเฟลิเซียอาจท�าอะไรกับ

พวกเขาก็ได้

และเรเชลเองก็ฝากค�ามาบอกให้พวกเขาทุกคนตามเลวิอาธานไป
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ชาลีได้ยินและคิดเช่นนั้นก็ถอนใจ ก่อนจะพยักหน้า เดินตามทีม

ใหม่ของตนเองไปทีจ่ดุนดัพบ แต่ยงัอดไม่ได้ทีจ่ะหนัไปมองร้านของสหาย

อีกครั้ง บ่นเบาๆ

“หายไปไหนของมันนะ”

ลับหลังพวกเขา แร้งด�าตัวใหญ่ร่อนมาเกาะกิ่งไม้ มันมองเข้าไป

ในร้านเพียงครู่หนึ่ง ก่อนจะบินหายไป

“ท่านเจนนิเฟียร์...เป็นตัวปลอม” 

เรเชลท�าหน้าเหลือเชื่อ ขณะที่วาเนสซ่ายิ้มเยาะ

“ไม่ใช่แค่ข้าที่รู้ ท่านจาออตต้าเองก็รู้” วาเนสซ่าบอก “ข้ารู้สึกตัว

ช้ากว่าท่านจาออตต้า นางเคยเอ่ยถามข้าว่าลูกสาวของนางแปลกไปหรือ

ไม่ ทีแรกข้าก็ไม่สังเกต แต่พอนางถามเท่านั้นแหละ ข้าจึงเริ่มจับตามอง 

แต่ยังไม่ทันได้หาค�าตอบอะไรดี วันที่ข้ายกชาไปให้สองแม่ลูกตามหน้าที่

ของศษิย์ทีด่ ีจู่ๆ  ท่านจาออตต้ากก็ระอกัเลอืด เฟลเิซยีเข้ามาประคองท่าน

จาออตต้า เอายาถอนพิษมาให้ท่านจาออตต้าเหมือนเตรียมการเอาไว้ 

แล้วพวกเขาก็บอกว่าข้าคิดร้ายต่อสี่ผู้กอบกู้ ท่านจาออตต้ากลายเป็น 

คนสติไม่สมประกอบ ช่วยอะไรข้าไม่ได้”

เล่าถงึตรงนี ้วาเนสซ่ากป็ลงตก จนเอือ้มไปดงึเอาคนัเบด็มาตกปลา

ต่อ

“เจ้าบอกว่าเปาโลเป็นหลานของเปราเรนใช่ไหม ย่าของเจ้านัน่น่ะ

เป็นเพียงคนเดียวที่แตะเครื่องครัวของข้าได้ พอจะเดาออกใช่หรือไม่ว่า

มันอยู่ฝ่ายใคร แต่ที่ยังท�าตัวเหมือนอยู่ฝ่ายเดียวกับพวกพ้องที่เหลือของ

ข้ากเ็พราะมนัอยากจบัตาด!ู อยากจะรูว่้ามีใครคดิช่วยข้าบ้าง!” วาเนสซ่า

หันมามองเรเชล “เจ้าคิดเหรอว่าเฟลิเซียจะวางยาพ่อของข้าได้ หาก 

ตาแก่นั่นระแวงสงสัยนางอยู่!”

เรเชลน่ิงไป ก่อนจะอ้าปากค้าง เขายงัไม่ทนัพดูวาเนสซ่ากย็ิม้เยาะ

“ใช่ พ่อของข้าต้องไปหายยัเปราเรน พดูคยุเรือ่งน�า้ชาของข้า ก่อน
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จะไปเอาเรื่องเฟลิเซีย ตาแก่นั่นเป็นพ่อของข้าเสียเปล่า กลับไม่รู้ตัวเลย

ด้วยซ�้าว่าโดนยัยเปราเรนวางยา พอไปเจอเฟลิเซีย ไปเจออาจารย์ตัว

ปลอมของข้าก็คงโดนซ�้า การวางยาพิษที่ดีที่สุดก็คือการเอาสารมากกว่า

สองชนิดมารวมกันให้เกิดพิษในตัว ถูกต้องใช่หรือไม่”

“ขอรับ” เรเชลบอก เรื่องนี้เขารู้ดีเลย

“นัน่แหละ แต่พ่อข้ากเ็หมอืนข้าตรงทีว่่า เขาไว้ใจพวกเดยีวกนัมาก

ไป พษิอาจจะไปก�าเรบิตอนทีอ่ยูก่บัอาจารย์ตวัปลอม หรอืว่าเฟลเิซยี เขา

เป็นพ่อของข้า ต้องรู้ว่าจะชะลอพิษได้อย่างไร เลยไม่ตายทันที แต่ว่าหนี

ไปเจอกบัเจ้าได้” วาเนสซ่ามองเรเชล ก่อนจะถาม “ตาแก่นัน่เคยเล่าเรือ่ง

ที่ถูกพิษไหม”

เรเชลหลบุตาลงต�า่ ส่ายหน้า “ไม่ขอรบั เขาเคยบอกว่าตนเองเป็น

มหาราชัน ซ�้ายังเคยขอไม่ให้ข้าไปที่ลาเซเรียด้วยซ�้า”

“แต่เจ้ากไ็ป ส่วนลกึในใจเจ้าเองกค็งอยากจะรูค้วามจรงิ” วาเนสซ่า

ว่า ราวกับอ่านเรเชลได้ทะลุปรุโปร่ง “มหาราชันอาจจะยิ่งใหญ่และมี

บทบาทก็จริง แต่ไม่ว่าอย่างไรก็แตะต้องสี่ผู้กอบกู้ไม่ได้ ข้าโดนความผิด

ร้ายแรงเช่นนี้ หากไม่ใช่เพราะพ่อของข้าเป็นมหาราชันจอมทัพ ข้าก็คง

โดนประหารไปแล้ว ไม่ได้มาอยู่ที่นี่หรอก”

“ท่านวาเนสซ่า…”

“พรรคพวกของข้าก็คงยังคิดว่าเปราเรนไว้ใจได้อยู่ ดังนั้นจึงเข้า

แผนของพวกมัน คนหนึ่งมีบทบาทว่าเป็นคนทรยศเต็มตัว ขณะที่อีกคนมี

บทบาทว่าเป็นผูถ้กูกระท�าเช่นกนั แต่ทีจ่ริงก�าลงัสบืความ ตรวจสอบความ

เคลือ่นไหวของอกีฝ่าย หากพวกเลวีค่ดิลงมอืเมือ่ไร อาจารย์ตวัปลอมและ

เฟลเิซยีกจ็ะไหวตวัทนัท”ี วาเนสซ่าบอกอย่างน่ากลวั เรเชลอดคดิถงึค�าพดู

ของเลวิอาธานไม่ได้ โจนาธานบอกไม่ให้พรรคพวกที่เหลือตามสืบเรื่องนี้

อีก แต่เลวิอาธานไม่ฟังและยังตามสืบ เมื่อเป็นเช่นนี้ อย่างไรเสียเขาก็

ต้องบอกชาล ีและชาลทีีส่นทิกบัเปาโลกต้็องบอกเปาโลด้วย ฝ่ายเฟลเิซยี 

ก็จะรู้ เตรียมตัว ป้องกัน ท�าอะไรได้ทัน มิน่าเล่า เลวิอาธานที่มีต�าแหน่ง
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สูงส่งและอยู่มาเป็นร้อยปีจึงหาหลักฐานเรื่องนี้ไม่ได้

และหากเทยีบระหว่างชาลกีบัเปาโลแล้ว คณุภาพชวีติของสองคน

นี้ต่างกันยิ่งนัก คนหนึ่งเปิดร้านอาหารได้ยิ่งใหญ่ในอาณาจักรลาซาเรีย 

ขณะที่อีกคนมีเพียงเครื่องมือไม่เท่าไร อยู่ในร้านซอมซ่อ และหากไม่ได้

บารมีของเลวิอาธาน อาจจะอยู่ไม่รอดในอาณาจักรลาซาเรียด้วยซ�้า

“ท�าไมข้าคิดไม่ถึงนะ” เรเชลน่าจะรู้ เขาอยู่กับเปาโลและชาลี 

ท�าไมจึงไม่เห็นสิ่งผิดปกติพวกนี้กัน คิดแต่ว่าเพราะกาลเวลาผ่านมาเนิ่น

นาน เฟลิเซียก็คงเลิกรา แต่เฟลิเซียหวงแหนต�าแหน่งของตนขนาดนั้น 

และในเมื่อทุกคนในทีมต่างรู้เรื่องที่เกิดกับวาเนสซ่าดี หากเรเชลเป็น 

เฟลิเซียก็คงตัดสายสัมพันธ์และสังหารลูกทีมที่เหลือทุกคนแน่

เฟลิเซียไม่ได้รามือ แต่เพราะพวกที่เหลือไม่เป็นปัญหาต่างหาก 

และหากเจนนิเฟียร์เป็นตัวปลอมด้วยแล้ว ต่อให้เลวิอาธานยิ่งใหญ่ขนาด

ไหน บารมีของเขาก็คงกระชากหน้ากากผู้กอบกู้ตัวปลอมไม่ได้หรอก

“ว่าแต่…ท�าไมผูก้อบกูค้นทีเ่หลอืถงึไม่รูเ้ร่ืองของท่านเจนนเิฟียร์ล่ะ

ขอรับ” เรเชลถาม

“สีผู่ก้อบกูน่้ะต่างคนต่างอยูม่านานแล้ว พวกเขาไม่สมาคมกนัมาก

หรอก ต้นไม้ใหญ่ที่อยู่มานาน รากจะแย่งสารอาหารกันเอง…” วาเนสซ่า

บอก “เหมอืนข้ากบัเฟลเิซยีไง เมือ่ก่อนรกักนัเหมอืนพีน้่อง แต่พออยูด้่วย

กันมากไป มันก็เห็นข้อบกพร่อง เห็นข้อเสียกันมากขึ้น สุดท้ายก็หักหลัง

กันเอง สี่ผู้กอบกู้ก็คงกลัวแบบนั้น พวกเขาจะมาเจอกันแค่เวลาส�าคัญ 

แถมอาจารย์ของข้าก็เป็นพวกเก็บตัวด้วย ขนาดเรื่องที่ข้าและเฟลิเซีย 

เป็นศิษย์ของอาจารย์ พวกเขาก็เพิ่งรู้ ตอนอาจารย์เสนอให้มีต�าแหน่ง 

มหาราชันพิเศษเซรีไลลา ดังนั้นการปลอมตัวเป็นหนึ่งในสี่ผู้กอบกู้น่ะท�า

ยากก็จริง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าท�าไม่ได้”

“เพราะเช่นนีท่้านจึงไม่เคยหาทางกลบัไปยงัแอนตาเนยีสนิะขอรบั” 

เรเชลถอนใจ

“จะกลับยังไงล่ะยะ!” วาเนสซ่าหันมาแยกเขี้ยวใส่ “กลับไป ข้าก็
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ต้องโดนพวกเขาสังหารแน่นอน แถมค�าพูดของข้าจะมีใครเชื่อ อีกอย่าง 

ข้าไม่ใช่คนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีนัก สนิทก็แค่พ่อของข้า พรรคพวกของข้า

อีกสองสามคน น�้าน้อยยังไงก็แพ้ไฟ อยู่ที่นี่แบบไม่ให้ใครรู้ว่ายังมีชีวิตอยู ่

ดีกว่า ถึงจะอดสู แต่ข้าก็ยังมีชีวิต เชื่อเถอะว่าหากพวกมันรู้ว่าข้าอยู่ที่นี่ 

ได้ส่งคนมาฆ่าข้าแน่”

“แต่ทุกคนพยายามเพื่อท่าน” เรเชลว่า “เลวิอาธานพยายามจน 

ตัวเองเป็นถึงมหาราชันลอสเรเยียส อาจารย์ของข้าเองพยายามช่วยท่าน

จนกระทั่งอาจารย์ต้องตาย!”

วาเนสซ่าชะงัก ก่อนจะนิ่งไป เรเชลเอ่ยเสียงเครียด

“อาจารย์ของข้าสอนให้ท่านเป็นคนแบบนัน้เหรอ คนทีร่อให้คนอืน่

สร้างผลงานใหญ่แล้วตัวเองก็รอรับผลประโยชน์! เป็นคนรับสิ่งท่ีดีจาก 

ผลงานคนอื่น พร้อมสรรเสริญพวกเขาเป็นการตอบแทนก็พอ แต่ตนเอง

ไม่เคยคิดจะท�าอะไร! ต้องรอให้ช้างปลูกต้นไม้ก่อนใช่ไหม มดถึงจะท�า

รัง! ถ้ามีคนโค่นล้มพวกเขาได้ ท่านจึงจะยอมออกจากที่ซ่อนแล้วไปเรียก

ร้องความเป็นธรรม หรือว่าจะยอมตายอยู่ที่นี่ขอรับ”

(รอให้ช้างปลูกต้นไม้ มดจึงท�ารัง เป็นส�านวนแอนตาเนีย แปลว่า

ผูย้ิง่ใหญ่ท�าประโยชน์ครัง้ใหญ่ ผูน้้อยจึงจะเกบ็เกีย่วผลประโยชน์นัน้ หรอื

อีกนัยคือกล่าวเสียดสีคนที่ท�าตัวเป็นผู้น้อย ไม่ยอมท�าอะไร เอาแต่จะให้

คนอื่นเริ่มก่อน)

“…”

“โอ้ใช่! ท่านไม่ตายหรอก ท่านคิดยาอมตะได้ คงไม่ตาย เช่นนั้น

ก็ดูเฟลิเซียเสวยสุขบนสิ่งที่ควรเป็นของท่าน มองอาจารย์ตัวปลอมอยู่

ท่ามกลางการเชิดชูที่ควรเป็นของอาจารย์ท่าน ปล่อยให้คนสุดท้ายท่ี

พยายามเพื่อท่านตายไป โดยที่ท่านไม่ต้องท�าอะไรเถอะ!” เรเชลถอนใจ 

กล่าวบริภาษอีกครั้ง “ท่านมันสมควรให้เฟลิเซียเอาต�าแหน่งของท่านไป

จริงๆ!”

ความเงยีบปกคลมุไปทัว่ จนกระทัง่ปลาตวัใหญ่ฮบุเหยือ่ วาเนสซ่า
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สาวเบ็ด ยกปลาขึ้นมา ก่อนจะถามเรเชล

“กินด้วยกันไหม”

“ขอรับ”

เสียงย่างปลาดังชู่ๆ ชวนให้คนท้องว่างหิว วาเนสซ่าท�าอาหาร 

ได้ดยีิง่ นอกจากปลาย่าง กท็�าเนือ้ปลาสดหัน่บางๆ ราดน�า้จิม้เลศิรส และ

ท�าซุปจากหัวปลาด้วย พอเรเชลลองชิมก็รู้สึกเหมือนได้ขึ้นสวรรค์ ชนิดที่

ว่าอาหารที่เรเชลเคยท�าแทบจะกลายเป็นของธรรมดาไปเลย

“ได้แล้วๆ” วาเนสซ่ายกปลาย่างมาเป่า ก่อนจะบิเนื้อปลาวางบน

ก้อนน�้าแข็งที่ถูกน�ามารองต่างจาน หญิงสาวช้อนตามองเรเชล ก่อนจะ

ยิ้ม

“นึกว่าเจ้าว่าข้าไปขนาดนั้นแล้ว เจ้าจะไม่ยอมกินของที่ข้าท�าเสีย

อีก”

เรเชลเหลือบตาไปทางอื่น บอกเสียงเครียด “ข้าอยากมีชีวิต ไป

แก้แค้นเจ้าพวกนั้นขอรับ” แล้วจึงตักเนื้อปลาย่างเข้าปากอย่างมาดแมน 

ประกาศ “ดังนั้นต้องอยู่ให้ได้!”

วาเนสซ่าหรี่ตามองเรเชล ก่อนจะเริ่มชวนคุย พร้อมตักอาหารเข้า

ปากตนเอง

“เจ้าท�าเรื่องร้ายแรงขนาดนั้น แถมเฟลิเซียในตอนนี้ก็เป็นถึง

อธกิารบดแีห่งลาเซเรยี ท�าไมนางยอมปล่อยลกูศษิย์ของพ่อข้า ไม่ประหาร

เจ้าไปเสียตั้งแต่ยังอยู่แอนตาเนียเลยล่ะ”

“อาจจะเป็นเพราะข้าท�าทามมิโรวได้ขอรับ” เรเชลตอบ

“ทามมโิรว โอ้! ไอ้ทีเ่ฟลเิซยีแย่งข้าไปตูว่่าเป็นของตวัเองน่ะเหรอ” 

วาเนสซ่าเลิกคิ้ว น�้าเสียงมีแววแปลกใจ

“ขอรับ ล่าสุด ทามมิโรวอันนั้นหมดอายุ ข้าจึงถูกท่านเลวิอาธาน

ลากตัวไปลองท�าด ูตอนทีข้่าจะมาทีน่ี ่พวกมหาราชนับงัคบัให้ข้าเขยีนสตูร

ท�ามันก่อนมาด้วย” เรเชลบอก ก่อนสารภาพ “ข้าพบบันทึกของท่านใน
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คฤหาสน์ที่ท่านเคยอยู่ เลยวิสาสะเอามาศึกษา หวังว่าคงไม่ว่ากันนะ”

“เจ้าเลยเขียนสูตรทามมิโรวให้!” วาเนสซ่าท�าเสียงสูง รู้สึก

หงุดหงิดยิ่งกว่าตนเองโดนบังคับเสียอีก ส่วนบันทึกท้ังหลายนั้นเธอไม่

สนใจเลย และวาเนสซ่าก็ต้องนิ่ง เมื่อเห็นเรเชลพยักหน้ารับ

“เป็นข้า ข้าไม่ท�าหรอก” วาเนสซ่าบอกเสยีงเขยีว พดูอย่างละอาย

ใจ “แต่ข้าไม่มีสิทธิ์มาว่าเจ้า ที่เจ้าพูดมามันก็ถูกนะ ข้าไม่ควรรอให้ใคร

พยายามจนตัวเองได้กลับไป ข้าต้องพยายามด้วยตัวเองเช่นกัน”

“แล้วท่านจะท�ายังไงหรือขอรับ” เรเชลถาม เท่าท่ีเขาฟังมาจาก 

ชาล ีวาเนสซ่าเป็นอจัฉริยะของจริง บนัทกึของเธอเป็นหลกัฐานชัน้ด ีและ

เมื่อเห็นเธอแล้วเขาก็ยิ่งมั่นใจ คงไม่มีใครนอกจากสี่ผู้กอบกู้ท่ีคิดค้นยา

อมตะได้ด้วยตัวเองเหมือนเธอคนนี้ อาจเก่งพอๆ กับเจนนิเฟียร์ตัวจริง

ก็ได้

“เมื่อก่อนข้ามองไม่เห็นทาง…” วาเนสซ่าบอกหลังนิ่งคิดไป ก่อน

หรี่ตามองเขาอย่างเจ้าเล่ห์ “แต่ตอนนี้ ข้าว่าข้าพอมองเห็นทางออกแล้ว”

เรเชลรูส้กึเสยีววบูอย่างประหลาด วาเนสซ่าเอยีงคอมองเขาอย่าง

น่ารัก ก่อนจะถามด้วยน�้าเสียงนุ่มนวล

“เรเชล ท�าไมเจ้าถงึขอมาทีแ่ดนน�า้แขง็นีเ่ล่า มนัเกีย่วกบัทีเ่จ้าเป็น

คนท�าทามมิโรวและมอบสูตรท�าทามมิโรวให้พวกเขาไปใช่หรือไม่”

เรเชลที่หลุดปากเล่าเรื่องของตัวเองไป กลืนเนื้อปลาอย่างยาก

ล�าบาก เขาเอ่ยอย่างเขินอายเล็กน้อย

“ท่านเดาออก”

“คนชัว่ๆ อย่างข้าย่อมมองคนชัว่ด้วยกนัออก” วาเนสซ่าหวัเราะใน

ล�าคอ “เจ้าวางยาอะไรเสาแห่งแอนตาเนียเล่า มอบสูตรส�าคัญเพื่อแลก

กบัการหลบจากสายตาศตัร ูสีผู่ก้อบกูจ้งึอนญุาตให้เจ้าหนตีายมาทีน่ี ่ปาก

เจ้าบอกจะกลับไปแก้แค้น ก็แปลได้ว่า เจ้ารู้ว่าตนเองกลับไปได้ ถูกหรือ

ไม่ หากข้าเป็นเจ้านะ…อืม” วาเนสซ่าเหลือบตามองนู่นนี่เล็กน้อย ก่อน

จะว่า “ข้าจะวางระเบิดที่เสาแห่งแอนตาเนีย แล้วหนีออกจากแอนตาเนีย
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มา พอแอนตาเนียจะล่ม พวกเขาก็ต้องมาก้มหน้ากราบกรานให้ข้ากลับ

ไป ต่อจากนั้นจะต่อรองขออะไรจากใครก็ได้ ถูกหรือไม่”

“ข้าเบื่ออัจฉริยะ” เรเชลพึมพ�า ขณะที่วาเนสซ่าหัวเราะเสียงใส

แน่นอนว่าตอนเรเชลท�าทามมิโรว เขาย่อมคิดเรื่องนี้ หากเรเชล

ท�าได้ เฟลเิซยีจะต้องหาทางบดขยีเ้ขาแน่ ดงันัน้เรเชลจ�าเป็นต้องมปีระกนั 

ลอบวางยาทีก้่อนทามมโิรว ให้มนัพงัง่ายกว่าเก่า และเขาจะรบัหน้าทีซ่่อม

มันเองในภายหลัง

ท�าให้ชีวิตของเขามีค่าในสายตาของสี่ผู้กอบกู้ ศัตรูจะได้ไม่กล้า

ลงมือกับเขา

“แต่ว่าสูตรที่ข้าจดให้พวกเขา เฟลิเซียได้ทดลองแล้วว่าถูกต้อง 

สามารถสร้างทามมิโรวลูกใหม่ได้จริง ข้าจึงไม่มีหลักประกันอะไรในการ 

กลับไป” เรเชลบอก

“สูตรของเจ้าเหรอ!” วาเนสซ่าท�าเสียงสูง มองเขาอย่างรู้ทัน 

“อย่างเจ้าน่ะเหรอจะจดสตูรทีส่มบรูณ์ให้เจ้าพวกนัน้ หากข้าเจออย่างเจ้า 

ข้าจะจดสูตรที่พอจะท�าได้ แต่กลับมีตัวแปรท�าลายเสาแห่งแอนตาเนีย

อย่างแนบเนยีน สดุท้ายพวกนัน้กต้็องตาเหลอืกมาขอให้เจ้าช่วยอยูด่ ีตอน

นี้แค่ซื้อเวลาเท่านั้น”

‘ถูกเผงเลย’ เรเชลทั้งรู้สึกนับถือและเกลียดวาเนสซ่าจอมรู้ทันขึ้น

มา ‘อาจารย์ ยัยขี้บ่นของท่านน่ากลัวจริงๆ’

“หากว่าเจ้ากลับไปที่แอนตาเนีย แล้วล้างมลทินให้ข้า…น่าจะได้”

วาเนสซ่าเริ่มคิดต่อ ดวงตาเหมือนเธอเจอช้างตัวใหญ่ท่ีจะปลูก

ต้นไม้ให้มดท�ารังแล้ว

“ข้าไม่มีเหตุผลอะไรจะช่วยท่าน ถึงแม้ว่าท่านจะเป็นลูกสาวของ

ท่านอาจารย์ก็เถอะ” เรเชลบอก

“เช่นนั้นก็รับข้าเป็นอาจารย์ซะ” วาเนสซ่าว่า

เรเชลส�าลักปลา เงยหน้ามองวาเนสซ่า ก่อนจะโวยขึ้นมาทันที

“เรือ่งอะไรทีข้่าต้องรบัท่านเป็นอาจารย์ด้วยเล่า!” ต�าราของวาเนส-
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ซ่า เขาก็มี รับนางเป็นอาจารย์ไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้น

“หนึ่ง เพราะข้าเก่งกว่าเจ้า สอง เพราะเรามีศัตรูคนเดียวกัน และ

สาม เพราะเจ้าต้องแก้แค้นให้ข้า!” วาเนสซ่ายกมือขึ้นจับบ่าเรเชล ก่อน

จะบีบแน่น “นี่ยังไม่รวมถึงต�าราของข้าที่เจ้าค้นเจอไปแล้วด้วย!”

“ก็ท่านไม่ได้แปะป้ายไว้นี่ว่าท่านยังไม่ตาย ห้ามใครเอาไปศึกษา

น่ะ!” เรเชลเถียง “จะถือว่าเป็นบุญคุณกันได้ยังไง! ข้าเสียอีกที่ช่วยไม่ให้

เฟลิเซียได้มันไป!”

“อ้อเหรอ พ่อข้าไม่เคยสอนเจ้าหรือว่า สอนวิชากันแค่ครั้งเดียว ก็

ถือเป็นอาจารย์จนวันตาย! และเจ้าเพิ่งกินยาให้ร่างกายอบอุ่นก่อนจะมา

เจอข้า ยานั่นเป็นสูตรพิเศษของข้า เมื่อเจอเจ้าตอนแรกๆ แค่เจ้าหายใจ

ออกมาก็เป็นกลิ่นยาของข้าแล้ว อยู่รอดในแดนน�้าแข็งนี่ได้เพราะสูตรยา

ของข้า แล้วยังไม่ส�านึกบุญคุณข้าอีก” วาเนสซ่าว่าช้าๆ อย่างน่ากลัว 

“และอย่าคิดว่าข้าไม่มีฝีมือ ข้าเป็นลูกสาวอาจารย์ของเจ้า ไอ้การ

ปลุกประสาทสัมผัสทั้งห้า การดู การฟัง การสัมผัส การลิ้มรส และการ

ดมกลิ่น ข้าฝึกได้ดีกว่าคนอื่นมานานมากแล้ว นานกว่าเจ้าด้วยซ�้า เรื่อง

การมองคนก็เหมือนกัน อย่าคิดว่าแค่เจ้าไม่ยอมบอก แล้วข้าจะไม่รู้อะไร 

คุณสมบัติแค่นี้ ท�าให้ข้าพอจะเป็นอาจารย์ของเจ้าได้หรือไม่เล่า”

“…”

เรเชลพลันเอ่ยไม่ออก ร�่าร้องในใจว่าเขาเจอคนที่น่ากลัวเข้าแล้ว 

วาเนสซ่ายิม้ ตบบ่าเรเชลสองสามทพีร้อมว่า “เอาละ คราวนีก้บ็อก

อาจารย์มาเสยี ว่าเจ้ามขีองดอีะไร เกบ็ยาไว้ตรงไหน มอีะไรตดิตวั ความ

รู้อยู่ระดับไหน บอกมาให้หมด!”

เรเชลอ้าปากค้าง ก่อนจะเอ่ยถามเสียงเครียด

“แล้วท่านคิดจะสอนอะไรข้าเล่า”

“ท�าอาหาร”

เรเชลส�าลักอากาศ สีหน้าของเขาท�าเอาวาเนสซ่าตวัดขาเตะ

ก้านคอ จนเด็กหนุ่มล้มลงกับพื้น หญิงสาวเอ่ยอย่างน่ากลัว
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“คิดว่ามันเป็นศาสตร์เล่นๆ หรืออย่างไร! ในชีวิตนี้เจ้าจะกินยาก็

ต่อเมื่อป่วย! และเจ้าป่วยกี่ครั้งกัน! แต่อาหารน่ะเจ้าต้องกินทุกวัน วันละ

สามมื้อด้วยซ�้า! เพราะงั้นข้ายื่นของดีให้ ก็รับไปซะดีๆ!”

“ข้ายังไม่ได้ว่าอะไรเลย” เรเชลพยายามหยัดตัวลุก แต่กลับโดน 

วาเนสซ่าเหยยีบหลงัให้ตวัเขาก้มลง ตอนนีเ้ดก็หนุม่นกึภาพไม่ออกเลยว่า 

เลวิอาธานตกหลุมรักแม่สาวนี่ได้อย่างไร

“ถึงเจ้าจะเป็นศิษย์ของบิดาข้า เรียนการต่อสู้มา แต่จงรู้ไว้ว่าเจ้า

ท�าอะไรข้าไม่ได้ง่ายๆ หรอก ของพวกนั้นข้าเรียนมาก่อนเจ้าเป็นร้อยปี 

แค่ข้าเป็นลูกสาวเขา เลยไม่ได้ชื่อว่าลูกศิษย์ ไม่ได้รับเนโยฮาน ก็ไม่ได้

หมายความว่าข้าจะเก่งน้อยกว่าเจ้า รู้เอาไว้ซะ!”

ค�าพูดสุดท้ายมาพร้อมพลังกดดันมหาศาล เรเชลยกมือร้องยอม

แพ้ในทันที อย่างไรเสียเมื่ออยู่แดนน�้าแข็ง เขาก็ต้องพึ่งวาเนสซ่าไปอีก

สักพัก จะหาอะไรท�าระหว่างรอกลับแอนตาเนียก็ไม่เสียหายอะไร

“ยอมแล้วขอรับ อาจารย์”

สีหน้าของวาเนสซ่าเปลี่ยนเป็นพอใจ เธอยกฝ่าเท้าจากลูกศิษย์ 

ก่อนจะยื่นเม็ดยาให้

“ยาถอนพิษ”

เรเชลอ้าปากค้าง เดี๋ยวนะ ร่างกายของเขาต้านพิษก็จริง แต่หาก

โดนพิษเขาก็น่าจะรู้ตัว วาเนสซ่ายื่นยาถอนพิษมาให้เขา แปลว่าเธอเป็น

คนวางยาพิษเขา แล้วเธอท�าตอนไหนกันเล่า

“อย่าท�าหน้าแบบนัน้ กข้็าเป็นผูห้ญงิอ่อนแอบอบบางน่าทะนถุนอม 

แถมอยู่คนเดียว มันก็ต้องมีการป้องกันตัวสิ”

วาเนสซ่าว่า ขณะที่เรเชลร�่าร้องในใจว่า ‘อ่อนแอบอบบางน่า

ทะนุถนอมอะไรเล่า!? ไม่จี๊ง!’
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“ทามมิโรวทีข้่าสร้าง ภายในสามเดอืนมนัจะท�าลายตวัเอง” เรเชล 

บอกวาเนสซ่า หญงิสาวเลกิคิว้สงู หน้าตาเหมอืนบอกให้เรเชลเล่าต่อ “ใช่ 

ข้าวางแผนว่าสามเดือนหรือสี่เดือนหลังจากนี้จะต้องมีคนมารับข้าที่นี่”

“เช่นนั้นก็แปลว่าเจ้ามีเวลาเรียนจากข้าแค่สี่เดือน…” วาเนสซ่าจับ

คางตัวเองอย่างครุ่นคิด พยักหน้ารับ “แล้วเจ้ามีอะไรติดตัวมาบ้างเล่า”

“เอ่อ…” เรเชลพลนักล่าวไม่ออก มองสายตาของวาเนสซ่าแล้วเขา

รู้สึกว่าไม่สามารถโกหกผู้หญิงคนนี้ได้ แต่เรเชลก็ยังเป็นเรเชล เขาไม่คิด

จะบอกอะไรใครหมด “แล้วท่านคิดว่าข้าเอาอะไรติดตัวมาได้…อั้ก!”

วาเนสซ่าใช้มือเดียวจับศีรษะเรเชล เธอเหวี่ยงวูบเดียวเขาก็

กระแทกเข้าข้างฝาทันที เรเชลกัดฟันกรอด พึมพ�ากับตัวเองเบาๆ อย่าง

อดไม่อยู่ “พ่อลูกเหมือนกันไม่มีผิด”

“อย่าคิดจะมาโกหกข้า เรเชล ราดิคิอัส” วาเนสซ่าเอ่ยเสียงเรียบ 

“เจ้าวางแผนจะกลับแอนตาเนีย ไม่สิ ถึงขั้นวางแผนเอาไว้ตั้งแต่ตอนท�า

ทามมโิรว คนอย่างเจ้าไม่มทีางมาตายเอาดาบหน้าทีแ่ดนน�า้แขง็นีแ่น่นอน 

ไม่มีทางเอามาแค่ยาที่เจ้าท�า เจ้าต้องเอาอะไรมามากกว่านั้น”
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“แล้วท�าไมข้าต้องบอกท่านด้วยเล่า!” เรเชลร้อง

“หนึง่ เพราะข้าเป็นอาจารย์ของเจ้า และสอง ข้าเป็นราชนิแีห่งพษิ 

ข้าท�าให้เจ้าตายได้โดยไม่รู้ตัว” วาเนสซ่าบอก

“ข้ากนิเนือ้ซมูาดอร์ไป ไม่ตายง่ายๆ หรอกขอรบั” เรเชลแย้ง พลาง

มองโต้

“อ้อเหรอ” วาเนสซ่าขยบัยิม้ หกันิว้มอืกรอบแกรบ “เช่นนัน้เจ้าจะ

ไม่ตาย แต่จะทรมานตลอดเวลาที่อยู่ที่นี่ มียาพิษหลายชนิดที่ข้าคิดได้ 

อย่างเช่น ท�าให้เป็นอมัพาต ท�าลายแขนขาอย่างช้าๆ โดยเจ้าไม่รูต้วั เลอืก

เอาแบบไหนดีเล่า”

“…”

เรเชลยื่นมือไปด้านข้าง บานประตูหนึ่งเปิดขึ้น เขาเปิดประตูออก

ให้อาจารย์จอมโหด วาเนสซ่ากข็มวดคิว้แน่น ก่อนจะเบกิตากว้างเมือ่เหน็

สิ่งที่อยู่ด้านใน มันคือทุ่งกว้าง มีสวนสมุนไพรที่โดนน�้าแข็งจับ และเหล่า

สตัว์เลีย้งทัง้สาม ไอรินเหน็เจ้านายกร้็องจ๊ีดๆ วิง่ผ่านวาเนสซ่ามาหาเรเชล 

มุดซอกคอเด็กหนุ่มแบ่งปันไออุ่น

“ความสามารถของข้าคอืการสร้างมติขิอรับ มนัจะดมีากหากท่าน

จะไม่บอกใคร” เรเชลบอก สีหน้าหงุดหงิดเพราะต้องเผยความลับตัวเอง

“ข้าจะไม่บอกใคร…” วาเนสซ่าบอก หลังนิ่งไปสักพัก “แต่เจ้าต้อง

เปิดมิติของเจ้าให้ครบ”

“ข้าไม่เข้าใจขอรับ” เรเชลท�าหน้าตาใสซื่อ ก่อนจะร้องโอ๊ยเมื่อ

หญิงสาวคว้าหูของเขามาบิดแรงๆ

“เป็นจอมยาจะเอามาแต่สตัว์เลีย้งกระนัน้เหรอ เจ้าเหน็ว่าข้าโง่หรอื

ยังไง สูตรยาแล้วก็หม้อเล่า ไหนจะวัตถุดิบอีก ท่ีส�าคัญ เนโยฮานอยู่

ไหน!?”

“ข้าเกลยีดความฉลาดของท่าน!!” เรเชลร้องดงัๆ ก่อนจะยอมเปิด

มติใิห้อกีฝ่ายดจูนเกอืบหมด ขนาดเอเดนอยูก่บัเขามาตัง้นานยงัไม่ทนัเขา

เหมือนวาเนสซ่าเลย ลูกสาวของโจนาธานนี่มันนางปีศาจชัดๆ
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เรเชลจ�าต้องเปิดห้องเกบ็บนัทกึของวาเนสซ่า สตูรยา วตัถดุบิปรงุ

ยา และที่อยู่ของเนโยฮานที่ก�าลังโกยแร่อะควาธาตุธรรมชาติเข้าปาก 

เรเชลพยายามกั๊กห้องเก็บแท่งเสาอะควาเอาไว้ แต่ก็ไม่รอด เมื่อโดน 

วาเนสซ่าจับล็อกคอเค้นถามว่าไปเอาแร่อะควาธาตุธรรมชาติมาให ้

เนโยฮานกินได้อย่างไร ดูจากการที่มันเลือกกินแค่อะควาธาตุอัคคี เมิน

ต่อแร่อะควาธาตุวารี การเลือกกินและการกินทิ้งกินขว้างไม่ใช่นิสัยของ

เนโยฮาน นอกจากมันจะรู้ว่าเจ้าของมอบของที่ดีกว่าให้มันได้

ตวัวาเนสซ่าค่อนข้างทึง่กบัความสามารถนีข้องเรเชล ในใจของเธอ

ลงิโลด อยากจะยดัความรูข้องตนใส่หวัเรเชลให้อกีฝ่ายส�าลกัตาย เดก็คน

นีเ้ป็นเพชรงามกจ็ริง แต่ยงัไม่ถกูเจยีระไนอย่างเตม็ที ่เพือ่เอาไปวางยอด

มงกุฎ แต่ก่อนหน้านั้น…

“ยอดมาก เจ้าอยากจะเป็นตัวทดลองของข้าไหม ข้าอยากจะรู้ว่า

ท�าไมเจ้าจึงมีความสามารถนี้ได้จัง”

เรเชลเห็นวาเนสซ่าท�าหน้าตาน่ารักพร้อมถามแบบนั้น ก็อดก้าว

ถอยหลังไม่ได้

“ทีพ่วกเขาบอกว่าท่านท�าการทดลองทีผ่ดิมโนธรรมนี่ไม่ได้กเุรือ่ง

เกินเหตุใช่ไหมขอรับ ส่วนเรื่องที่ว่าท�าไมข้าท�าได้ คือข้าเป็นสายเลือด

มังกรบรรพกาลน่ะ”

วาเนสซ่าเดนิเข้ามาใกล้ ท�าตาวบิวบั เธอประสานมอืใส่เรเชล “ขอ

เลือดเจ้าหน่อยได้หรือไม่”

“ท่านจะสอนวิชาข้าไม่ใช่เหรอ” เรเชลร้อง ดิ้นรนให้หลุดจากการ

เป็นตัวทดลองของอาจารย์สาว 

วาเนสซ่าสูดลมหายใจลึกๆ เพื่อสงบความอยากรู้อยากเห็นของ 

ตัวเอง เธอพยักหน้ารับ “เช่นนั้นก็จุดไฟธาตุของเจ้าให้ข้าดู”

เรเชลจุดไฟ ดวงตาสีม่วงเข้มของวาเนสซ่าเปลี่ยนแววไปวูบหนึ่ง 

หญิงสาวเดินวนรอบเรเชล พร้อมมองเขาเหมือนพินิจสินค้าหายาก

“พ่อข้าไม่ได้รับเจ้าแบบสุ่มเอาแน่ๆ ตาแก่นั่นตาแหลมชะมัด สาย
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เลือดพิเศษเหรอ แล้วเฟลิเซียรู้เรื่องนี้หรือเปล่า”

“ทราบขอรับ วันแรกที่ข้าไปมหาวิทยาลัย ข้าก็ต้องตรวจสอบสาย

เลือดตัวเองแล้ว” เรเชลตอบ

“อ้อ…” วาเนสซ่าโบกมือ “ข้าท�าเครื่องนั้นขึ้นมาเองแหละ เอาไว้

ใช้ในการแพทย์ ตอนนี้ยัยเฟลิเซียก็คงบอกมันเป็นคนสร้างอีกใช่หรือไม่”

“ถกูต้องขอรบั ทกุอย่างทีท่่านท�ากลายเป็นผลงานนางหมดแหละ” 

เรเชลว่า เขาเห็นวาเนสซ่าก�าหมัดแน่น

“ยัยบ้านั่น…” วาเนสซ่าก�าลังโกรธ ซึ่งเรเชลก็พอเข้าใจ “มีบ้างที่

ข้ายกผลงานของตัวเองให้มัน เพราะข้ามันพวกออกหน้าไม่เก่ง คุยกับ 

ชาวบ้านก็จะเผลอทะเลาะกับคนเขาไปทั่ว พวกเขาชอบเฟลิเซียมากกว่า 

เพราะนางดูเรียบร้อย อ่อนหวาน นุ่มนวล ส่วนตัวข้า เหอะ!” วาเนสซ่า

พ่นลมหายใจ เอือ้มมอืไปจับก้อนน�า้แขง็แล้วป่นน�า้แขง็ก้อนยกัษ์นัน้ภายใน

พริบตา 

“…ค�าพดูข้าไม่ค่อยถกูหใูคร! เวลามเีรือ่งอะไรข้าจะโวยวายคนแรก 

ดมูปัีญหาคนแรก! แล้วท�าไม!? กไ็อ้พวกนกัปราชญ์นัน่ชอบมาวจิารณ์งาน

ที่ข้าท�าเสียๆ หายๆ บางคนไม่ใช่นักปราชญ์ด้วยซ�้า แต่กระแดะมาท�าพูด

ให้ตวัเองดเูป็นนกัวชิาการ แต่ไม่มีใบรบัประกนัความสามารถของพวกมนั

เลยสักนิด เจ้าพวกนั้นมันไม่เคยท�าอะไร แล้วยังมีหน้ามาวิจารณ์ผลงาน

คนอื่น แน่จริงท�าของดีออกมาเองสิ ท�าก็ไม่ได้ดีเท่าข้า แต่ปากกลับหา

เรื่องอยากติข้อเสียของคนอื่น จะไม่ให้ข้าเม้งแตกได้ยังไง! แล้วยัง…แล้ว

ยัง…!!”

เรเชลขยับตัวหนีออกห่างเซรีไดแอนคนงามมากขึ้นเรื่อยๆ หาก 

วาเนสซ่ากลายร่างเป็นอสูรหิมะ เขาคนหนึ่งละที่จะไม่แปลกใจเลย

“…แล้วพอข้าโดนใส่ความพวกมันก็เชื่อเสียสนิท!! พวกมันเห็นว่า

ข้าเป็นคนปากเสยีเลยเหมาะจะเป็นตวัร้ายในงานนัน้ คนส่วนมากไม่รูห้รอื

ยังไงหา! ว่าผู้หญิงยิ่งเงียบ มันยิ่งร้าย! พวกมันเห็นยัยเฟลิเซียไม่เคยมี

เรื่องกับใครเข้าหน่อยก็เชื่อมันไปเสียหมด!! ไอ้พวกนั้นมันไม่รู้จักข้า ไม ่
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รู้จักเฟลิเซียเลยด้วยซ�้าไป!!”

เรเชลมองวาเนสซ่าที่กระชากก้อนน�้าแข็งมาเหวี่ยงใส่พื้น จน

กระทั่งน�้าแข็งก้อนนั้นปักคาพื้นน�้าแข็ง ตั้งตระหง่านประหนึ่งอนุสาวรีย์ 

เรเชลอดไม่ได้ที่จะยกกล้องขึ้นมาถ่ายรูปตัวเองกับอนุสาวรีย์แห่งความ

โกรธของวาเนสซ่าไปสองสามภาพ

“จะว่าไปพวกมันก็ไม่ผิดหรอก ข้าเองก็ผิดเหมือนกันที่เข้ากับใคร

ไม่ค่อยได้…” วาเนสซ่าเอ่ยเมื่ออารมณ์เย็นลง โบกมือคลายร้อน ก่อนจะ

ท�าลายก้อนน�้าแข็งไปอีกหนึ่ง เธอมองเรเชลด้วยดวงตาคมกริบ “…อีก

อย่าง เจ้าจะแก้แค้นให้ข้าใช่หรือไม่”

“ขอรับ?” เรเชลที่ดูรูปถ่ายของตัวเองหันมามองอาจารย์ทันที  

“แก้แค้นอกีแล้วเหรอขอรบั! ท�าไมผูห้ญิงชอบบอกให้ข้าไปแก้แค้นให้เรือ่ย

เลย แม่เลี้ยงของข้าก็อีกคน”

“กเ็พราะว่าข้าไม่ได้โลกสวยน่ะส ิบางคนบอกว่าเพือ่ความสนัต ิเรา

ต้องรู้จักปล่อยวางและให้อภัย เหอะ! ท�ามาเป็นสั่งสอนศัตรูให้คืนดีกัน 

เจ้าเชื่อข้าเถอะ…” วาเนสซ่าโอบบ่าเรเชล “คนแบบนี้น่ะ ถ้าเกิดไปเจอ

สามีตัวเองแอบนอนกอดกับสาวอื่นนะ ขี้คร้านจะเอามีดไล่แทงคนเขาไป

ทั่ว ตัวเองก็มีคนที่อภัยให้ไม่ได้ แล้วยังมีหน้ามาสอนคนอื่นอีกเหรอ และ

ความแค้นของอาจารย์ ก็เหมือนความแค้นของลูกศิษย์ เอาความรู้ข้าไป

แล้วจัดการยัยนั่นให้ข้าด้วยนะ”

“ขอรับ” เรเชลพยักหน้ารับ ก่อนคิด ‘เรื่องเถอะ ความแค้นของ

แม่เลี้ยงข้า ข้ายังไม่สนใจเลย นับประสาอะไรกับความแค้นของเจ้าเล่า’

“เอาละเรเชล ราดิคิอัส” วาเนสซ่าผละจากเขา หมุนตัวมายืน 

เท้าเอวอยูต่รงหน้า “ข้ารูอ้ะไรเกีย่วกบัเจ้าเยอะแล้ว เจ้าเป็นสายเลอืดมงักร 

มีพลังไฟธาตุแรงสูง ส่วนเรื่องการต่อสู้ ข้าไม่สนใจอะไรมาก เพราะพ่อ

ของข้าก็คงสอนเจ้ามาดีระดับหนึ่ง และสุดท้าย ความสามารถพิเศษของ

เจ้า ยิ่งมีคนรู้น้อย ก็ยิ่งได้เปรียบ”

“ท่านจะไม่บอกใครเรื่องมิติของข้า” เรเชลเอ่ยอย่างไม่แน่ใจ
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“สาบานด้วยความสวยของข้าเลย อาจารย์ที่ไหนจะเปิดเผยความ

ลับของศิษย์กันเล่า” วาเนสซ่ายิ้มหวานให้เรเชลเล็กน้อย ก่อนจะยกมือ

ขึ้นบีบจมูกเด็กหนุ่มอย่างเอ็นดู “ลูกศิษย์ก็เหมือนลูกคนเล็กของอาจารย์ 

เจ้าไว้ใจข้าได้แน่ หนุ่มน้อย”

“ขอรับ” เรเชลรู้สึกดีขึ้นนิดหน่อยเมื่อได้ยินค�าพูดนั้นจากปาก

อาจารย์สาว อย่างน้อยก็จนกระทั่งวาเนสซ่าเดินเข้าไปในถ�้าของตน แล้ว

รื้อหาของบางอย่าง ส่งเสียงกังวานใส

“ข้ามีลูกศิษย์หนุ่มแล้ว จะท�ายังไงดี จะรังแกมันให้หน�าใจเลยดี

ไหมหนอ อันดับแรกจะจับแก้ผ้าให้หมด แล้วใช้ให้ไปแช่น�้าเย็นอย่างที่คน

เขานิยมกัน ถือเป็นอาหารตาของข้าด้วย ไม่ได้เจอผู้ชายหล่อๆ มานาน

แล้ว คิกๆ”

“…”

เรเชลไม่เข้าใจรสนิยมของเลวิอาธานเลย

โชคของเรเชลยงัด ีเพราะวาเนสซ่าไม่ได้เดนิมาจบัเขาแก้ผ้า แล้ว

ถบีตกแอ่งน�า้เยน็แต่อย่างใด แต่วาเนสซ่ากลบัหยบิเอาพลัว่ขึน้มาหนึง่เล่ม

ยื่นให้เขา

“เจ้าต้องเจาะน�้าแข็งลงไปให้เหมือนอ่างอาบน�้าขนาดใหญ่ พอท่ี

คนจะลงไปแช่ได้เต็มตัว”

“งั้นเดี๋ยวข้า…” เรเชลจุดไฟธาตุ แต่โดนวาเนสซ่าปรามเบาๆ

“ห้ามใช้ไฟธาตุละลายน�้าแข็ง ห้ามให้เวทมนตร์ ห้ามใช้อะไร 

ทุกอย่างนอกเสียจากก�าลังแขน…ข้าจะคอยดู” 

แล้ววาเนสซ่ากไ็ปลากเก้าอีจ้ากไหนไม่ทราบมานัง่ใกล้ๆ เหมอืนจะ

นั่งเฝ้า เธอบอกให้เรเชลเรียกไอรินออกมา เรเชลงุนงง แต่ก็ยอมจับ 

ไอรินใส่กรงขัง และน�าทั้งกรงมามอบให้วาเนสซ่า ดูเหมือนอาจารย์ของ

เขาจะชอบกระรอกมาก และไอรินก็เป็นชูการิที่มีลักษณะคล้ายกัน จึง

ถูกใจยิ่ง 
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เรเชลบอกเสยีงนุม่ “ท่านไอรนิของข้า หากกนิสมนุไพรกถ่็ายออก

มาเป็นยาระดับสูงได้ ท่านอย่าท�านางหายนะขอรับ”

“โอ้หรือ…” วาเนสซ่าท�าตาวิบวับ ส�ารวจไอรินเสียจนเจ้าชูการิท�า

สายตาไม่ไว้วางใจ “ไม่ต้องห่วง ข้าจะดูแลมันอย่างดีเลย”

เรเชลแอบเหลือบมองด้วยความกังวลเล็กน้อย ก่อนจะเร่งใช้พลั่ว

ขุดบ่อทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า เขารู้สึกเหมือนได้ยินเสียงไอรินร้องจี๊ดๆ เขา

ทบทวนตัวเอง แล้วพบว่าไม่มีเหตุผลอะไรที่จะปิดบังวาเนสซ่า (เพราะคง

ปิดไม่ได้) และเรเชลเองก็รู้จักการสอนของตระกูลนี้ดี รับศิษย์เพียงแค่

คนเดียว และศิษย์คนนั้นจะเป็นเหมือนลูกแท้ๆ ของตนเอง วาเนสซ่าเป็น

ลูกสาวของโจนาธาน และนิสัยก็คล้ายกันหลายส่วน เรเชลคิดว่าเธอเป็น

คนที่ไว้วางใจได้ระดับหนึ่ง 

แต่ขณะที่เรเชลพยายามขุดน�้าแข็งที่หนายิ่ง จู่ๆ ไอรินก็วิ่งมาหา

เขา เอื้อมมือจะคว้าชายกางเกง แต่ถูกมือปริศนา (ทว่าพอเดาได้ว่าใคร) 

คว้าหางเป็นพวงของมนั แล้วลากกลบัไป เลบ็ชกูารติวัน้อยทีด่ิน้รนจกิและ

ขูดพื้นน�้าแข็งเป็นทางยาว 

เรเชลพลนักลวัว่าวาเนสซ่าจะผ่าท้องไอรนิ จงึเร่งหนัไปบอก “ท่าน

อาจารย์ขอรับ อย่าได้ท�าร้ายท่านไอรินของข้าเชียวนะ”

“ไม่ท�าหรอกน่า” วาเนสซ่าท�าหน้าขัดใจ มือถือเข็มนับสิบ มอง 

ไอรินเหมือนหักห้ามใจ เก็บเข็มแล้วยัดมันใส่กรงแต่โดยดี “เจ้าท�างาน

ของเจ้าไปเถอะ หากเสียสมาธิอีก ข้าจะลงโทษไม่ให้กินข้าวเย็นนะ”

“ขอรับ”

เรเชลไม่รู้ว่าตัวเองจะดีใจดีหรือไม่ ที่กลายเป็นลูกศิษย์ของเซรี- 

ไดแอนคนนี้ วาเนสซ่านั่งเพียงครู่ ก็เดินเข้าไปหอบกองผ้าออกมา เรเชล

ลอบมองผ่านพื้นน�้าแข็ง อาจารย์ของเขาปักผ้าอยู่ จะว่าไปวาเนสซ่านั้น

ถอืเป็นคนสวย ดวงตาสม่ีวงแอเมทสิต์มแีววถอืดเีลก็น้อย เส้นผมของเธอ

เป็นสฟ้ีาเหลอืบเงนิแวววาว หากเทยีบกบัเฟลเิซยีแล้ว เธอสวยคนละแบบ

กบัเฟลเิซยี เฟลเิซยีนัน้ดอู่อนหวาน แต่วาเนสซ่ามมีาดนางพญาเตม็เป่ียม 
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ด้วยรูปลักษณ์แบบนี้กระมังเลยถูกมองว่าเป็นนางมารร้ายได้ เพราะคน

ส่วนมากมักจะไว้วางใจผู้หญิงที่ดูนุ่มนิ่มแบบเฟลิเซีย ขณะผู้หญิงท่ีสวย

สง่าและเปิดเผยแบบวาเนสซ่าไม่เป็นที่นิยมนัก แอนตาเนียเป็นดินแดนที่

มักจะมองคนที่ภาพลักษณ์ก่อนอยู่แล้ว

“ถ้าออกแรงมากจนร้อน จะถอดเสื้อก็ได้นะ ข้าก็อยากเห็น”  

วาเนสซ่าว่าอย่างกรุ้มกริ่ม

“ทีน่ีม่แีต่น�า้แขง็และหมิะขอรบัอาจารย์ จนกว่าน�า้แขง็ทีน่ีจ่ะละลาย

หมด ข้าไม่มีทางร้อนหรอก” เรเชลเอ่ย พร้อมต่อในใจว่า ‘หรือไม่ก็นิสัย

แบบนี้แหละที่ท�าให้คนเกลียด’

วาเนสซ่าส่งเสียง ‘เชอะ’ ไม่ช้าไอรินก็ร้องจี๊ดๆ อีก ก่อนจะเงียบ

ไป เรเชลอดใจไม่ไหว หันไปมอง ก่อนจะอ้าปากค้างเมื่อเห็นชูการิของ

ตนอยู่ในชุดกระโปรงฟูฟ่อง มีโบใหญ่เว่อร์แปะอยู่ด้านหลัง

“ท่านอาจารย์…”

“ท�าไม…” วาเนสซ่าเลิกคิ้วสูง “ก็มันตัวเมียไม่ใช่เหรอ”

“เปล่าขอรับ แต่ท่านเก่งเย็บปักนะ” เรเชลพยายามเลี่ยงไม่พูด

ความรู้สึกประหลาดที่จุกอยู่ในคอตนเอง วาเนสซ่าได้ยินก็ยิ้ม หยัดตัวลุก

และหมุนกายหนึ่งรอบ อวดชุดกระโปรงหน้าหนาวของตัวเอง

“ข้าน่ะไม่มีชุดสวยๆ ไม่ได้หรอกนะ คนงามอย่างข้า ยังไงก็ต้อง

สวยให้ตลอด เฮ้อ เสียดายว่ามากาซินของข้าใส่ของได้น้อยไปหน่อย เลย

หยิบผ้ามาได้ไม่กี่พับเอง”

“ขอรับ” เรเชลหันไปตั้งหน้าตั้งใจท�างาน ก่อนชูการิของเขาจะมี

ชุดลิเกเพิ่มขึ้นมาอีกหลายสิบชุด

เรเชลเคยฝึกกับโจนาธาน อาจารย์สอนการต่อสู้ของเขาก็ฝึก

ประมาณน้ีนี่แหละ ตระกูลวิลลาโน่มีความเชื่อที่ดึกด�าบรรพ์สักหน่อยว่า

ลูกศิษย์จะต้องผ่าฟืนเก่งๆ ท�าอาหาร และต้มน�้าให้อาจารย์อาบ ซึ่ง 

วาเนสซ่าก็เป็นเหมือนพ่อของเธอเป๊ะ แต่เปลี่ยนจากผ่าฟืนมาเป็นขุดบ่อ 

น�้าแข็งหนาขนาดใหญ่ ซึ่งกว่าที่เรเชลจะท�าเสร็จก็ตอนพลบค�่า
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“เสร็จแล้วขอรับ”

“อืม” วาเนสซ่าที่ตกแต่งกรงให้ชูการิด้วยโบหลากสีพยักหน้ารับ 

เธอหนัมาถมูอืตวัเอง มองลงไปในบ่อนัน้ จากนัน้กระโดดลงไปเหน็ว่ามนั

ลึกถึงเอว วาเนสซ่าลงไปนั่ง เหมือนคิดว่าหากแช่น�้าร้อนกลางแจ้งเช่นนี้

จะได้บรรยากาศเช่นไร

“ท่านคงไม่ได้คดิจะเอาไว้อาบน�า้หรอกนะขอรบั” เรเชลถามอย่าง

อดไม่อยู่ วาเนสซ่าหัวเราะ หันมาท�าตาวิบวับเจ้าชู้ใส่เขา

“อยากเห็นข้าอาบน�้ากลางแจ้งเหรอศิษย์รัก”

“ท่านเลวิอาธานจะได้ฆ่าข้าตายสิ” เรเชลว่า พอเห็นสีหน้างุนงง

ของวาเนสซ่า เขาก็ว่าต่อ “ท่านไม่รู้เหรอว่าเขาชอบท่าน”

วาเนสซ่าอ้าปากค้าง ในแววตามีความว่างเปล่า จนเรเชลเริ่มคิด

ว่าเลวิอาธานไม่เคยสารภาพรักกับวาเนสซ่าเลยหรือ ไม่สิ ตั้งแต่พวกเขา

เจอกัน วาเนสซ่าทั้งใช้สายตาและค�าพูดโลมเลียเขามาตั้งหลายต่อหลาย

ครั้ง เลวิอาธานเองก็ถือเป็นชายรูปงาม วาเนสซ่าจะไม่สนใจราชาตะวัน-

ออกเลยเหรอ

“คือท่านกับเลวิอาธานไม่ได้…” เรเชลเอานิ้วชี้สองนิ้วมาแตะกัน

เป็นสญัลกัษณ์ วาเนสซ่าท�าสหีน้าประหลาด เหมอืนสมองหายไปชัว่ขณะ 

“ข้านึกว่ามันกับเฟลิเซีย…” วาเนสซ่าเอานิ้วชี้มาแตะกันบ้าง 

เรเชลมองแล้วส่ายหน้า เขาไขว้มอืเป็นรูปกากบาท ‘เลวอิาธานกบั

เฟลิเซียเนี่ยนะ ไม่มีทาง มหาราชันจอมทัพแทบจะตอกหน้าเฟลิเซีย 

ทุกครั้งที่ตนมีโอกาสเลย’ 

วาเนสซ่าครางอย่างงุนงง “…เหรอ ตอนที่ข้าอยู่ด้วย เห็นพวกมัน

เข้าข้างกนัเป็นป่ีเป็นขลุย่ ตอนมาทีน่ีย่งัแอบคดิว่าไอ้เลวีน่ีแ่หละทีจ่ะสาแก่

ใจที่สุดที่ได้เห็นข้าตกระก�าล�าบาก ว่าแต่เจ้ามองผิดหรือเปล่าที่ว่าเลวี่มัน

ชอบ…” เธอชี้ตัวเองอย่างมึนๆ

“มองไม่ผิดขอรับ เรื่องนี้อาจารย์ข้าก็รู้ ว่าเขาชอบท่านน่ะ” เรเชล 

บอก ก่อนถาม “หรือท่านไม่รู้”
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“นั่นเรียกว่าจีบเหรอ!” วาเนสซ่าร้องเสียงสูง พริบตาเดียวก็

กระโดดขึ้นมาจากหลุม “มันด่าว่าข้าบ้าผู้ชาย ไม่เป็นกุลสตรี จะไม่มีใคร

เอามาตั้งแต่หัวเท่าก�าปั้น ตอนนั้นข้ายังบอกมันอยู่เลยว่า ก็ดีสิ เพราะข้า

ก็ไม่คิดจะเอาใคร เป็นแบบนี้สิดีจะตาย จะได้ไม่ต้องคอยมองแต่ผู้ชาย 

คนเดียว คบกับผู้ชายเพียงคนเดียวนานๆ น่าเบื่อจะตาย 

“และพอข้าคบใครมันก็มาพึมพ�าใส่ ว่า ‘วาเนสซ่า เจ้าอย่าท�าลาย

อนาคตผู้ชายดีๆ เลย ปล่อยเขาไปเถอะ’ ‘วาเนสซ่า พอได้แล้ว เจ้าเห็น

ผู้ชายทีไรต้องน�้าลายหกใส่ทุกทีหรือไง เห็นใจพ่อของเจ้าบ้างได้ไหม’  

วาเนสซ่า บลาๆ บ่นเป็นตาแก่ตั้งแต่เด็กยันโต!”

วาเนสซ่าโบกมอืเหมอืนไล่ภาพหลอนเลวอิาธานออกไป ก่อนจะนิง่ 

แล้วถอนใจ หันมองหน้าเรเชลด้วยสายตากึ่งเอือมระอาระคนเขินอาย

“ใครจะไปรูว่้ามนัชอบข้าวะ มนัเล่นตามด่าข้าอย่างกบัว่าข้าเคยไป

บิดหัวนมมันขาด”

เรเชลพอจะนึกภาพออก วาเนสซ่าหันหลังให้เขา พร้อมว่าอย่าง 

ไม่ยอมให้เห็นสีหน้า

“แต่ข้าก็เข้าใจนะ หากตาบ้านั่นจะไม่ยอมบอกข้า ก็ข้าเป็นผู้หญิง

คนเดียวที่กระทืบมันได้ พอมันโดนข้ากระทืบจนปางตายทีไร เฟลิเซียก็

จะลากมันไปรักษา” วาเนสซ่าถอนใจ “โลกเราก็เป็นแบบนี้แหละเรเชล 

บางทีคนที่ทรยศเรามาตั้งแต่แรก กลับเป็นคนที่เราไม่คาดคิดที่สุด คนที่

ดกีบัเราในยามทีเ่ราก�าลงัล�าบาก กลบัเป็นคนทีท่ะเลาะและกลัน่แกล้งเรา

ทุกวัน โลกนี้คือความไม่แน่นอน”

เรเชลเห็นด้วยกบัค�าพดูนัน้ เขาเคยถกูทรยศ เลยกลวัทีจ่ะไว้วางใจ

ใคร แต่พอไม่คิดไว้ใจใครกลบักลายเป็นว่าได้ท�าร้ายคนทีค่วรจะไว้ใจ…คน

ที่ท�าทุกอย่างเพื่อเขา

“น�า้แขง็ท่ีขดุออก ละลายมนัให้เป็นน�า้ แล้วใส่บ่อนี้ให้เตม็” วาเนสซ่า 

สัง่ “และพอดวงอาทติย์จะตกดนิกไ็ปท�าอาหารให้ข้าด้วย อย่าให้เกนิเวลา

นั้นนะ ผู้หญิงกินข้าวดึกไปจะอ้วน หากข้าไม่สวยจะโทษเจ้า”
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“ขอรับ”

“ฝีมือไม่ได้เรื่อง”

วาเนสซ่าเอ่ย หลังจากกินค�าสุดท้ายหมด “คะแนนของข้ามีสิบ

คะแนนก็ได้แค่สี่ ทอดปลาอะไรไม่เหลือความฉ�่าที่ด้านใน ต้มผักก็กรอบ

ไม่พอดี และที่ส�าคัญ ใส่เครื่องปรุงเยอะเกินไป รู้ไหมว่ามันไม่ค่อยดีต่อ

ความงาม”

“ขอรบั” เรเชลทีเ่คยชมิรสมอืของวาเนสซ่ายอมรบั เรือ่งท�าอาหาร

เขาไม่อาจเทียบเธอได้จริงๆ

วาเนสซ่าดื่มน�้าอุ่นจนหมดก่อนแบมือ เรเชลยื่นผ้าเช็ดปากให้ แต่

เธอกค็ว้ามาปาใส่หน้าเขาแทน วาเนสซ่าดงึมอืของเรเชลมา เธอจบัชพีจร

แล้วหลับตาลง

“ตาแก่นั่นสอนพื้นฐาน และการต่อสู้แค่บางท่าใช่หรือไม่”

“ขอรับ” เรเชลบอก

“และเจ้าก็คงฝึกต่อด้วยตัวเองสินะ” วาเนสซ่าถาม “ข้ารู้สึกว่าเจ้า

ก้าวมาถูกทางแล้ว แต่ยังจับเคล็ดวิชานั้นไม่ได้เสียที”

“ขอรับ” เรเชลยอมรับ

วาเนสซ่าหยดักายลกุและดงึมอืให้เรเชลลกุตาม เดก็หนุม่ยนื ก่อน 

วาเนสซ่าจะเริ่มลูบคล�าร่างกายเขา จนเรเชลหน้าขึ้นสีแดง วาเนสซ่า 

จับต้นแขน ต้นขา ท้องแขน น่อง หน้าอก ช่วงเอว และก่อนจะลึกซึ้งกว่า

นั้น (?) เรเชลก็เร่งปัดมือออก ร้องเสียงดัง

“อาจารย์!”

“ขอโทษ ก็ข้าไม่ได้เจอผู้ชายหล่อๆ มานานแล้ว” วาเนสซ่าท�าหน้า

เศร้า เร่งหยิกแก้มเรเชลไปหนึ่งที “เจ้าหล่อมากนะ เป็นเด็กหนุ่มดู 

กรุบกริบด้วยอะ ข้าเลยอดใจไม่ค่อยได้ เอาละ”

เธอเดนิไปทีก่�าแพงน�า้แขง็ ก่อนจะหยบิสผีสมขึน้มาเขยีนทกุค�าพดู

ของตนเองให้เรเชลดู
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“ก�าลังแขนดี แบบนี้แปลว่าเรียนท่าวสันต์พร่างพรมกับสิบสาม 

จดุตายเรยีบร้อยแล้ว แต่ก�าลงัขาลดไปหน่อย บ่งชดัว่าค่อนข้างขีเ้กยีจฝึก

เดิน ฝึกวิ่ง จากนี้ไปเจ้าต้องเดินขึ้นเดินลงหุบเขาน�้าแข็งวันละสามรอบ”

“เดี๋ยวอาจารย์!” เรเชลร้อง “ท่านจะสอนข้าท�าอาหารไม่ใช่เหรอ”

“คนท�าอาหารก็ต้องเก่งกาจในการหาวัตถุดิบ และท่ีส�าคัญ…”  

วาเนสซ่าเงียบ ก่อนจะหันมาขว้างก้อนน�้าแข็งใส่หน้าผากของเรเชล จน

เด็กหนุ่มที่ไม่ทันตั้งตัวหงายหลัง เธอหันไปเขียนต่อ “ประสาทสัมผัสยัง

แย่อยู ่เดาได้ว่าตาแก่นัน่ยงัไม่ได้ปลกุประสาทสมัผสัขัน้ทีส่องให้ ขัน้ทีส่าม

นี่ไม่ต้องพูดถึง หึ! เป็นพ่อข้าประสาอะไร!”

“ฆ่าอาจารย์นี่บาปไหมหนอ” เรเชลพึมพ�าเสียงเครียด ยกมือกุม

หน้าผากที่เป็นรอยแดง น่ากลัวว่าจะมีเลือดไหลด้วย

“ต่อจากเรื่องสรีระร่างกาย สายเลือด…อืม สายเลือดมังกร สร้าง

มิติส่วนตัวได้ ไม่ต้องห่วงว่าจะโดนขโมยผลงานเหมือนข้า” วาเนสซ่าจด

ข้อมลูลงไป “รูไ้หมเรเชล ตอนอยูท่ีน่ีข้่ากพ็ยายามฝึกฝีมอืให้เก่งๆ เหมอืน

กัน ดังนั้นทิ้งบันทึกที่ข้าเคยจดไปได้เลย ของพวกนั้นมันเก่าแล้วละ ถือ

เอาไว้ก็อาจจะโดนแย่งไปเปล่าๆ”

“ขอรับ ข้าจะเปลี่ยนบันทึกให้คนที่แย่งไปเอาไปฝึกจนท�าลาย 

ตัวเอง” เรเชลว่า

“อื้มมม! นิสัยคือชั่วถูกใจ เหมาะเป็นศิษย์ข้า” วาเนสซ่าบอกเสียง

หวาน จดลงไปบนก้อนน�้าแข็งด้วย เธอนิ่งไปนิด ก่อนจะว่าต่อ “วัตถุดิบ

ทั้งหลายคงไม่ต้องห่วง ส่วนเรื่องไฟ เจ้าจุดไฟธาตุเหมันต์ได้ด้วยใช่หรือ

ไม่ ข้าเห็นที่ปลายนิ้วของเจ้า คล้ายๆ กับปลายนิ้วของคนฝึกวิชาเดียวกับ

เจ้าเลวี่ เจ้าฝึกวิชานั้นด้วย หรือข้าคิดไปเอง”

“ข้าเคยธาตุแปรปรวนอย่างรุนแรงครั้งหนึ่งขอรับ ดังนั้นท่านเลวี่

เลยให้เคล็ดวิชาเหมันต์มา เพื่อให้ธาตุอัคคีของข้าสงบลง เอ่อ…เมื่อครู่

ท่านกล่าวถึงเคล็ดวิชาของอาจารย์โจนาธาน ข้าฝึกวิชาขั้นสุดท้ายของ

อาจารย์โจนาธานแล้วนะ แต่ยงัท�าไม่ค่อยได้ ท่านคงรูว่้าเป็นเพราะอะไร” 
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เรเชลบอก

“ก็แน่ละ…” วาเนสซ่าพยักหน้า “วิชาของตระกูลข้าคือไร้กระบวน

ท่า เจ้าสลายพลังเวทผู้อื่นได้โดยไม่มีคนสอนก็เก่งแล้ว แต่นักรบที่ไร้

กระบวนท่าจรงิๆ สิง่ทีเ่ขาต้องมคีอืประสาทสมัผสั ซึง่ข้าแสดงให้เหน็แล้ว

ว่าเจ้ายังอ่อนหัดเมื่อเทียบกับข้า”

เรเชลเริ่มไม่แปลกใจ ว่าท�าไมวาเนสซ่าถึงเอ่ยได้เต็มปากเต็มค�า

ว่า เป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวที่อัดเลวิอาธานได้ เธอถึกกว่าที่มองเห็น

ภายนอก อย่างน้อยก็ต้องเก่งการต่อสู้ ถ้าไม่โดนคนรอบข้างทรยศ เธอ

กค็งยิง่ใหญ่กว่าจอมยาคนไหนในแอนตาเนยี และซลิเวอร์กค็งไม่ได้แม้แต่

ฝันถึงต�าแหน่งมหาราชันจอมยาเพราะถ้ามีเธออยู่ วาเนสซ่าก็คงได้

ต�าแหน่งมหาราชันพิเศษเซรีไลลา และเฟลเิซียก็คงได้ต�าแหน่งมหาราชัน

จอมยาแทน

“สิ่งที่ข้าขาด เจ้าต้องรู้ด้วย” วาเนสซ่าเอ่ย “เจ้าต้องรู้สึกถึงยา 

ทุกชนิดที่อยู่ใกล้ แม้ไม่ได้สัมผัส หากตอนน้ันข้ารู้ตัวว่าในชามียาพิษ 

ละก็…เฮ้อ”

หญงิสาวถอนใจ ก่อนจะเดนิมาค้นหาขวดโหลบางอย่าง วาเนสซ่า

หันมามองเรเชล ก่อนจะพยักหน้าให้ตามมา

“เรเชล สิ่งที่ข้าพลาดไป เจ้าแก้ไขมันได้ไหม”

วาเนสซ่าเอ่ยถามลอยๆ เรเชลนิ่งไป ก่อนจะว่า

“ข้าไม่รับปาก แต่จะท�าให้ดีที่สุดขอรับ”

วาเนสซ่ายิม้ เดนิไปยงับ่อน�า้ทีเ่รเชลขดุเมือ่ตอนเช้า ท้องฟ้าทีแ่ดน

น�้าแข็งเริ่มมืดแล้ว เธอเทอะไรบางอย่างสีแดงฉานลงบ่อ ก่อนจะยื่นมือ

ลงไป

“เรเชล…” วาเนสซ่าเรียกลูกศิษย์ตัวเองด้วยน�้าเสียงเศร้าสร้อย 

“เจ้าต้องสัญญากับข้านะ ว่าตัวเจ้าจะไม่มีทางพลาดเหมือนกับข้า”

เรเชลมองเสี้ยวหน้างดงามของผู้หญิงแกร่งท่ีถูกใส่ร้าย อาจต้อง

ตายที่แดนน�้าแข็งเพียงล�าพังเพราะชาถ้วยเดียว สูญเสียครอบครัว ถูก
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มิตรทรยศ จากคนที่เคยมีทุกอย่าง กลับตื่นมาพบว่ามันหายไปหมดใน

พริบตา จะมีใครที่ต้องเจอเรื่องหนักหนาแบบวาเนสซ่าบ้าง 

เรเชลอาจไม่คิดแก้แค้นแทนวาเนสซ่า เพราะคิดเสมอว่าแค้นของ

ใคร คนนั้นควรสะสางด้วยตัวเอง แต่เขาติดหนี้โจนาธาน จะท�าดีกับ 

วาเนสซ่าเพื่อใช้หนี้นั้นแทน คงไม่เสียหาย เพราะอย่างไรเฟลิเซียก็คือ

สะพานที่เขาต้องก้าวผ่านอยู่แล้ว

“ขอรับ” ขอให้สามารถใช้หนี้ชีวิตนั้นได้เถอะ

วาเนสซ่านิ่ง ก่อนจะหันมายิ้มงดงามให้เรเชล เอ่ยเสียงหวาน 

“ขอบคุณนะ”

เรเชลยิม้ วนิาทต่ีอมาเขากโ็ดนวาเนสซ่าซดัเขม็เงนิเจาะทัว่ร่างกาย 

และถีบตกลงไปในบ่อ หญิงสาวสั่งเสียงเรียบ

“จนกว่าข้าจะตื่นในวันพรุ่งนี้ เจ้าห้ามขึ้นมาจากบ่อนี้เด็ดขาด”

เรเชลอ้าปากพะงาบ ให้เขาแช่น�้าทั้งคืนในแดนน�้าแข็งเช่นนี้เนี่ย

นะ!? ยัยบ้า!
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ยาที่วาเนสซ่าโยนลงในบ่อนั้นคืออะไร เรเชลเดาไม่ออก แต่ที่รู้ก็

คือมันท�าให้เขาปวดกระดูกยิ่ง รู้สึกเหมือนร่างจะแหลกทุกวินาทีท่ีอยู่ใน

น�้านั้น ราวกับโดนค้อนทุบ เรเชลแทบจะได้ยินเสียงกระดูกทุกชิ้นของตน

ลั่นดังเปรี๊ยะๆ ขณะที่อากาศหนาวจนร่างกายช่วงท่ีโผล่พ้นน�้ามีคราบ 

น�้าแข็งเกาะ 

เด็กหนุ่มอยากจะคลานขึ้นจากบ่อนั้น แต่เขากลับไร้เรี่ยวแรง จน

แค่หายใจยงัล�าบาก อยากจะหลบัแต่เจบ็เกนิกว่าจะหลบัลง และไม่มทีท่ีา

ว่าจากความเจ็บจะกลายเป็นความชาแต่อย่างไร

เวลาทีว่าเนสซ่าตืน่คอืเวลาทีเ่รเชลยนิดยีิง่ เหน็อาจารย์สาวของตน

เดินงัวเงียออกมาจากถ�้า ชะโงกหน้ามองเขาที่น่ังอยู่ในบ่อแล้วพึมพ�ากับ

ตัวเองว่า ‘มันตายหรือยังวะ’ พอเรเชลข่มอารมณ์บอก ‘ยังไม่ตายขอรับ’ 

วาเนสซ่าก็ตื่นเต็มตา อ้าปากหาวแล้วยิ้มหวาน

“ใช้ได้ เอ้าปีนขึ้นมาจากบ่อแล้วไปท�าอาหารเช้าให้ข้าได้แล้ว”

“หา!” เรเชลอยากจะบอกว่าเขาไม่ได้นอนเลยทั้งคืนนะ

“ท�าอาหารเช้าเสร็จกไ็ปเดนิขึน้ลงเขาอย่างทีเ่ราตกลงกนัไว้เมือ่วาน 
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ประมาณสามรอบ กลับมาให้ทันท�าอาหารเที่ยงให้ข้า จากนั้นก็…”

“อาจารย์…” เรเชลเรียกวาเนสซ่าเสียงสั่น “…ข้าปีนไม่ไหวขอรับ”

“อย่ามาท�าอ้อนน่า เป็นลูกผู้ชาย แค่นี้สบายอยู่แล้ว” วาเนสซ่าว่า

อย่างใจร้าย พินิจเล็บตัวเอง “อ้อ บนเขานั่นจะมีหยกหิมะอยู่ เจ้าเอามา

ให้ข้าสามชิ้นนะ ขึ้นเขาหนึ่งครั้ง เอามาหนึ่งชิ้น ห้ามหยิบเกินกว่าหนึ่งชิ้น

ในแต่ละครั้ง เพราะไม่งั้น…” วาเนสซ่าหักกระดูกมือตัวเองอีกคร้ัง ย้ิม

เหี้ยม สายตานั้นอ�ามหิตจนโจนาธานในความทรงจ�าของเรเชลชิดซ้าย  

วาเนสซ่าไม่ได้ต่อค�านั้น ละไว้ในฐานที่เข้าใจ ก่อนจะเอ่ยเร่ง “เร็วเข้า  

ลุกขึ้นมา! อย่ามัวโอ้เอ้ เดี๋ยวเลยเวลาอาหารเช้าของข้า!”

เรเชลท�าหน้าเหมอืนยาขมตดิคอ เขาตะกายขึน้มาจากบ่อ ทรมาน

แทบขาดใจ แต่พอร่างกายพ้นบ่อ กลับรู้สึกว่า เมื่อความเจ็บปวดนั้น

บรรเทาลง สิ่งที่ตามมานั้นคือเสียงสายลมที่ชัดเจน และกลิ่นหิมะที่รู้สึก

เหมือนเด่นชัดกว่าครั้งไหนๆ

วาเนสซ่าชี้ไปที่ถ�้า พร้อมบอก “ข้าเอาโจ๊กนะ”

เรเชลไม่อยากจะยอมรับ แต่เขาก็ต้องยอมรับ หลังจากทรมาน 

ตวัเองมาคนืหน่ึง เขารู้สกึเหมอืนประสาทสมัผสัเด่นชดัขึน้มากจนน่าตกใจ 

เขาได้กลิ่นดีมาก จนแม้แต่หลับตาก็บอกต�าแหน่งที่ตั้งของเครื่องปรุงถูก 

พอชมิรสมอืของตวัเอง กเ็ร่ิมรู้แล้วว่าอาหารของเขาทีผ่่านมานัน้พลาดไป

ตรงไหน

“ดทู่าจะพอรู้แล้วละส”ิ วาเนสซ่าบอก ตกัโจ๊กเข้าปาก เธอรูส้กึดีใจ

ที่เรเชลเอาเมล็ดธัญพืชมาเยอะแยะ “ไม่ได้กินอย่างอ่ืนนอกจากปลามา

นานแล้วนะเนี่ย”

เรเชลมองอาจารย์คนใหม่ของตัวเอง เขาสรุปในใจว่าเธอเป็น

อาจารย์ที่ดีพอควร ถึงจะโหดไปหน่อยก็ตาม

“หยกหิมะนี่คืออะไรหรือขอรับ”

“สถานที่ที่มีไอเย็นเข้มข้น จะมีหยกหิมะซ่อนอยู่” วาเนสซ่าบอก 
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“เป็นน�า้แขง็ที่ไม่มวีนัละลาย เจ้าบอกว่าตวัเองมปัีญหากบัธาตอุคัคีใช่หรอื

ไม่ ข้ากจ็ะเอามาแก้ให้ในจดุนี้ไง หยกหมิะน่ะไม่เหมอืนอะควาธาตเุหมนัต์ 

อะควาธาตุมันเป็นของดีเกินไป บางทีของที่ดีมากๆ ก็ไม่ได้ให้ผลลัพธ์ที่

เราต้องการ อย่างเจ้าแค่สงบธาตุอัคคีตัวเองเอาไว้ หากใช้อะควาธาตุ

เหมันต์มันก็อาจจะท�าลายธาตุอัคคีอันเป็นจุดเด่นในตัวเจ้าไป แต่ถ้าเป็น

หยกหิมะก็จะแค่ชะลอไฟ เหมือนเวลาท�ากับข้าว การหรี่ไฟให้พอดีท�าให้

อาหารอร่อย ใช้ไฟแรงเนื้อนอกก็ไหม้เกรียม แต่ข้างในยังดิบอยู่ ใช้ 

ไฟอ่อนจะสุกทั้งข้างนอกและข้างใน มันก็ประมาณนั้น”

เรเชลพยกัหน้ารบั มน่ิาเล่าในตอนทีอ่ยูห่มูบ้่านพเิดร่า เขาพยายาม

ใช้อะควาธาตเุหมนัต์ปรุงยาแทบตาย แต่กลบัท�าให้ร่างกายแย่ลง ต้องใช้

ยาที่ท�าจากไฟที่มีไอเย็นของเอเดนแทน

“ธาตุเจ้าในตอนนี้ก็ยังไม่คงที่ เจ้าลดมัน มันเพิ่ม เจ้าลดอีก มันก็

เพิ่มอีก เวลาต้องใช้ไฟธาตุ บางทีแรงไป กะจังหวะไม่ค่อยถูกละสิ”

“ก็…ใช่ขอรับ แต่การปรุงยาใช้ไฟแรงมากก็เป็นเร่ืองดี” เรเชล 

ยอมรับ

“ไม่ดีทั้งหมดหรอก” วาเนสซ่าว่า “เจ้าต้องคุมไฟตัวเองให้ได้ และ

รู้ว่าจะใช้มันยังไง เจ้ามีวิชาของเลวี่ใช่ไหม แต่ล�าบากในการใช้ไฟธาตุ

เหมันต์ มันเพราะอะไร เพราะไฟธาตุอัคคีเจ้าแรงจนเบียดผลของวิชานั้น 

ธาตอุคัคเีจ้าปะท ุเจ้าเตมิวชิาธาตเุหมนัต์ลงไป ท�าแบบนีซ้�า้ๆ ร่างกายเจ้า

จะแย่รู้ไหม ต้องท�าให้มันสมดุลสิ”

“ขอรับ” เรเชลพยักหน้ารับ

“เข้าใจแล้วก็เอาจานไปล้าง ปีนเขาไปเอามา” วาเนสซ่าบอก ท�า

เอาเรเชลรู้สึกเหนื่อยขึ้นมาทันที “ตอนบ่ายเป็นเวลาแห่งการท�าการบ้าน 

ตอนค�่าเจ้าต้องลงไปตรากตร�าในบ่อนั่นอีก”

“ขอรับ” เรเชลรู้สึกเหมือนอยากร้องไห้ขึ้นมาร�่าร�่า
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การปีนเขานัน้ไม่ใช่เรือ่งยาก แต่ก็ไม่ใช่เร่ืองง่ายเมือ่เรเชลมสีภาพ

ร่างกายที่แทบจะคลานแทนเดิน วันแรกเขาเอาหยกหิมะสีน�้าทะเลอ่อน

เคลอืบด้วยฝ้าขาวคล้ายมเีกลด็น�า้แขง็เกาะมาให้วาเนสซ่าได้แค่หนึง่ก้อน 

และหมดเวลาในทันที

“เจ้าซือ่สตัย์กบัอาจารย์ด”ี วาเนสซ่าว่า ลบูก้อนหยกหมิะขนาดเท่า

หัวเด็ก ถือว่าเป็นก้อนเล็กที่สุดที่เรเชลเจอเลย ดีที่เขามีมิติของตนเอง 

หากต้องแบกลงเขามา คงได้ตายอยู่ตีนเขาแน่นอน 

วาเนสซ่าพึมพ�า “ของหายาก ถ้าไปขายที่แอนตาเนียคงได้ราคาดี 

น่าเสียดายต้องมาสิ้นเปลืองให้เจ้าคนเดียว”

“อาจารย์…” เรเชลคราง แค่นี้ก็เหนื่อยจะตายอยู่แล้ว อย่าให้ต้อง

เหนื่อยใจเพิ่มสิ

“วันนี้ได้ก้อนเดียวก็ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดี เอาละ ไปท�าอาหาร

กลางวนัให้ข้า ห้ามซ�า้กบัของทีข้่ากนิเมือ่วาน และตอนเช้า จากนี้ไปทกุมือ้

ห้ามท�าซ�้าแบบกันเด็ดขาด เข้าใจหรือไม่”

เรเชลก�าลังคิดว่า ‘ข้าจะไม่เข้าใจได้หรือไม่ขอรับ’

“รีบไปท�า” วาเนสซ่าสั่ง “แล้วเรามาเรียนคาบบ่ายกันเลย”

เรเชลไม่กล้าถามว่าวาเนสซ่าฝึกโหดขนาดนี้จนได้มาเป็นเซรีได-

แอนใช่หรือไม่ เขาท�าอาหารกลางวันด้วยความเหน่ือย และได้ค�าบ่นมา

เป็นของตอบแทน แล้ววาเนสซ่าก็ไม่รอช้า เริ่มเรียนคาบบ่ายเลย

“เจ้าเห็นใช่หรือไม่ว่าอะควาธาตุธรรมชาติมีหลายแบบ”

“ขอรับ” เรเชลผงกหัว จะหลับไม่หลับแหล่

“จรงิๆ แล้วแร่อะควานัน้กค็อืก้อนหนิทีว่่างเปล่ากลายเป็นแร่อะควา

ธาตุเมื่อถูกเติมไฟธาตุลงไปจนเต็ม ดังนั้นมันจึงมีเก้าแบบตามประเภท

ของธาตุ แสง ความมืด อัคคี วาโย พฤกษา วารี เหมันต์ ธรณี และอัสนี” 

วาเนสซ่าชูแร่อะควาร่อนไปมา ก่อนจะว่า 

“มันอยูท่ี่ว่าคนปรงุยาจะเติมไฟธาตอุะไรลงไป ท�าให้บางทีกไ็ด้แร่

อะควาก้อนเดียวแต่มีสองธาตุ เพราะว่าภายในคนหนึ่งคน มักมีมากกว่า
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หนึง่ธาต ุอยูท่ีว่่าเขาจะดงึธาตไุหนออกมาใช้ได้มากทีส่ดุ ตอนจดุไฟธาต”ุ

“ท่านสอนการท�าอาหารไม่ใช่หรือขอรับ” เรเชลอดถามไม่ได้ แร่

อะควาธาตุมันเกี่ยวอะไรกับการท�าอาหาร

“การบ้านของข้าในตอนนี้!” วาเนสซ่าท�าเสียงแข็งขึ้น “เอาแร่ 

อะความาทั้งหมดเก้าก้อน แต่ละก้อน เติมธาตุไปอย่างละธาตุ ให้ข้าได้

แร่อะควาธาตุบริสุทธิ์ครบทั้งเก้าธาตุด้วยฝีมือของเจ้า แร่อะควาอันหนึ่ง 

ห้ามมีธาตุอื่นปนมาเด็ดขาด”

เรเชลฟังเสร็จกถ็งึกบัตาเหลอืก เงยหน้ามองวาเนสซ่าก่อนจะร้อง 

“แต่ข้าไม่ได้มีธาตุครบทุกธาตุนะขอรับ!”

“ผิดแล้ว เจ้าอ่านต�าราของข้าแล้วนี่ ความมืดให้ก�าเนิดแสงสว่าง 

และแสงสว่างให้ก�าเนิดทุกสิ่ง คนเรามีครบทุกธาตุนั่นแหละ ย่ิงเจ้าเป็น

สายเลือดมังกรยิ่งท�าได้ดี” วาเนสซ่าหยิบแร่อะควาขึ้นมา ก่อนจะจุดไฟ

ของตน ท�าให้มันกลายเป็นแร่อะควาธาตุแสง เธอชูร่อนตรงหน้าเรเชล 

ก่อนจะจดุอกี ไฟธาตขุองเธอกเ็ปลีย่นไป แร่อะควาธาตแุสงนัน้กลบักลาย

เป็นแร่อะควาธาตุความมืด และเปลี่ยนไปเรื่อยๆ จนครบทุกเก้าธาตุ  

วาเนสซ่าไม่จ�าเป็นต้องใช้แร่อะควาหลายก้อนให้สิน้เปลอืงเลย เธอเปลีย่น

แร่อะควาธาตุชนิดหนึ่งให้กลายเป็นธาตุชนิดอื่นได้!

“นี่คือทักษะระดับสูง” วาเนสซ่ายิ้ม ชูมันร่อนไปมา เรเชลมอง

เหมือนโดนสะกดจิต “ข้าไม่ใช่เลือดมังกร แต่ข้าศึกษาข้อความในต�ารา

นั่นอย่างถ่องแท้ ข้าท�าได้ เจ้าก็ยิ่งท�าได้ แต่ยังไม่จ�าเป็นต้องท�าได้เช่นข้า 

แร่อะควาหนึ่งก้อน ต่อหนึ่งธาตุ ยิ่งเจ้าท�าได้ไว การฝึกขั้นต่อไปก็ยิ่งมาไว 

จบหลักสูตรไวก็เก่งไว เจ้ามีเวลาสามเดือนในการเรียนทั้งหมดนี่นะ ส่วน

เดือนที่สี่ของพวกเรา ข้าจะให้เจ้าฝึกวิชาพวกนี้จนชิน”

“ขอรับ” เรเชลพยักหน้ารับ และไม่เอ่ยอะไรอีก

“เจ้าเพิ่งเริ่มต้น ต้องเติมไฟธาตุให้แร่อะควาผ่านหม้อไปก่อน ไม่

ต้องรบีร้อนเตมิไฟธาตจุากมอืเหมอืนข้าหรอกนะ” วาเนสซ่าบอก ก่อนจะ

ชะงักเมื่อเรเชลจุดไฟธาตุ เด็กหนุ่มร้องลั่น ก่อนจะโยนแร่อะควาท่ีติด 
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ไฟธาตุจนลุกนั้นลงพื้นทันที วาเนสซ่ายกมือโขกกะโหลกเรเชลดังโป๊ก! 

หญิงสาวแยกเขี้ยวโฮก 

“ก็บอกว่าให้ใช้หม้อก่อนไง! ธาตุของเจ้ายังไม่สมบูรณ์ จะจุด

ไฟธาตุเผาแร่อะควาโดยตรงได้ยังไง ไอ้บ้า!”

“ก็…ก็ข้าอยากลองดูนี่ขอรับ” เรเชลเอ่ยเสียงอ่อย

วาเนสซ่าดึงมือเขาไปพันแผล ก่อนจะบอกเสียงเรียบ “หากอยาก

ฝึกให้ได้โดยไว คืนนี้ลองจุดไฟทีละธาตุตอนที่ตัวเจ้าแช่อยู่ในน�้า ก่อนจะ

เริ่มลองอะไรใหม่ๆ เจ้าต้องรู้จักตัวเองให้ดีเสียก่อน เข้าใจหรือไม่”

“ขอรับ”

ตอนกลางคืน หลังจากเรเชลโดนฝังเข็มด้วยความเร็วแสง และ

ถบีตกบ่อไปอกีรอบ วาเนสซ่ากก็ลบัเข้าไปในถ�า้ และเดนิถอืแท่งบางอย่าง

ออกมาจากถ�้า น�ามาโยนให้เรเชลรับเอาไว้แล้วบอกว่า

“เจ้าแท่งนั่น หากตกไปในน�้ายา มันจะระเบิด”

เรเชลเร่งชูแท่งนั้นให้อยู่ห่างจากน�้าในทันที วาเนสซ่าหัวเราะ 

ชั่วร้าย เธอว่า

“เจ้าแท่งนั้นข้าคิดขึ้นมาเอง หากว่าเจ้าอยากจะปล่อยร่างกายให้

อ่อนเปลีย้ในน�้ากต้็องจดุไฟธาตเุผามนัให้หมดเสยีก่อน หากว่าเจ้าบงัอาจ

โยนทิง้ พรุง่น้ีข้าจะเพิม่รอบการขึน้เขาของเจ้า และหากเจ้าขึน้ลงเขาไม่ได้

เหมือนวันนี้ ข้าก็จะทดไอ้ที่เจ้าท�าไม่ได้ให้ไปท�าในวันหน้า เข้าใจนะ”

‘นางปีศาจ’ เรเชลคิดในใจ ขณะที่พยักหน้ารับ “ขอรับ”

“งั้นข้าไปนอนก่อนละ ฝึกไปดีๆ นะจ๊ะศิษย์รัก ราตรีสวัสดิ์”

วาเนสซ่าป้องปากหาว ก่อนจะเดินตัวปลิวเข้าไปนอนในถ�้า เรเชล 

มองแท่งบางอย่างในมือ พยายามสูดดมกลิ่นของมัน แต่ก็ยังแยกกลิ่น 

ไม่ได้ว่ามันท�ามาจากอะไรบ้าง เด็กหนุ่มจุดไฟธาตุท่ีแท่งนั้น ก่อนจะ 

ขมวดคิ้วแน่น เมื่อเห็นว่าแท่งนั้นไหม้เพียงนิดเดียว เรเชลเร่งจุดไฟธาตุ

ให้ลกุโชนขึน้ แต่มอืของเขาไม่ร้อน แปลว่าเจ้าแท่งนีด่ดูไฟธาตขุองเขาไป
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จนหมด ไม่เหมอืนตอนจุดไฟธาตเุพือ่เตมิให้แร่อะควาเมือ่เช้า แร่อะควานัน้ 

จะดูดไฟธาตุทีละน้อย ท�าให้ความร้อนของไฟธาตุที่ล้นออกมาจากแร ่

อะควาโดนตัวเขา

แล้วเรเชลก็พยายามจุดไฟธาตุให้ลุกโชติช่วงเพื่อเผาแท่งนั้น แต่

มันกลับไหม้เพียงเล็กน้อยตรงส่วนปลาย 

“อะไรกนัเนีย่” เรเชลอดบ่นพมึพ�าไม่ได้ นกึถงึการบ้านทีว่าเนสซ่า

มอบให้ ที่ว่าจงเติมไฟธาตุแก่แร่อะควาให้ครบทุกธาตุ

เรเชลทดลองจุดไฟธาตุอื่นๆ เด็กหนุ่มพยายามจุดไฟธาตุพฤกษา 

แต่ธาตใุนไฟของเขามกัแยกกนัไม่ค่อยออก เวลาเรเชลพยายามจดุไฟธาตุ

อืน่ที่ไม่ใช่ไฟธาตอุคัค ีเขาท�าได้กจ็ริง แต่มนักย็งัมีไฟธาตอุคัคเีจอือยูเ่สมอ 

ไฟธาตุพฤกษาครั้งนี้จึงไม่บริสุทธิ์ แต่ก็ท�าให้แท่งนั้นไหม้มากขึ้นอีกนิด 

แล้วเรเชลก็ถึงขั้นร้องอ๋อในใจ เจ้าแท่งนี้จะไหม้หมด หากเขาจุด

ไฟธาตุเผามันได้ครบทุกธาตุ

ทว่าเรเชลแช่อยู่ในน�้าประหลาดที่หักกระดูกเขาทุกครึ่งชั่วโมง ยิ่ง

เดก็หนุม่เดนิพลงัจดุไฟธาต ุและยิง่เค้นไฟธาตทุี่ไม่ใช่ธาตหุลกัของตวัเอง

เท่าไร เรเชลก็รู้สึกเหมือนเส้นเลือดบางจุดแทบจะระเบิด สุดท้ายพอจุด

ไฟธาตุเหมันต์เผาแท่งนั้นได้ เรเชลก็วูบ เผลอทิ้งตัวและแท่งนั้นลงไปใน

น�้ายา เกิดเสียงระเบิดตู้มมม!

เรเชลรอดตายจากระเบดิอย่างหวดุหวดิ และโดนวาเนสซ่าทีส่ะดุง้

ตื่นเพราะเสียงระเบิด ถีบหัวส่งให้เขาไปขนหยกหิมะมาท้ังหมดห้าชิ้น  

ขณะทีเ่ธอซ่อมบ่อใส่ยาทีพ่งัเละ อาจารย์สาวบ่นอบุอบิ ท�านองว่าไม่ได้นอน

ตอนกลางคืนนี่ไม่ดีกับผิวพรรณนะ ที่จริงควรให้ไปขนมาเจ็ดชิ้นด้วยซ�้า

เรเชลขึน้มาบนเขา ขดุหยกหมิะจากก้อนน�า้แขง็ ทแีรกเรเชลอยาก 

จะผ่าหยกหิมะเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเพื่อจะไม่ต้องขุดขึ้นมาทั้งก้อน หรือไม่

ก็ช่วยให้ขุดง่ายหน่อย แต่หยกหิมะทนทานยิ่ง ไม่ว่าพยายามประทุษร้าย

มันอย่างไร มันก็คงสภาพเดิม เรเชลเลยต้องยอมแพ้ เสียเวลาขุดหยก
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หิมะก้อนโตจนเวลาล่วงเลยถึงตอนดวงอาทิตย์ขึ้น และพอขนหยกหิมะ 

ชิ้นที่สามมาถึงถ�้า เรเชลก็เจอวาเนสซ่าเทน�้ายาบางอย่างใส่บ่อ ท�าให้น�้า

ในบ่อเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีน�้าเงิน และกลายเป็นสีม่วงเข้มเดือดปุดๆ 

อย่างน่าสยดสยอง วาเนสซ่าหัวเราะชั่วร้าย คลับคล้ายแม่มดต้มยาพิษ

เตรยีมสงัหารเจ้าหญิง และเมือ่หนัมาเหน็เรเชล วาเนสซ่ากไ็ม่มทีท่ีาสะทก

สะท้าน ไม่ปกปิดความคิดชั่วร้ายแต่อย่างใด 

แล้วเรเชลก็เริ่มเห็นภาพประหลาด ประมาณว่าร่างตัวเองก�าลัง

ละลายอยู่ในบ่อน�้าสีม่วง ด้านบนมีวาเนสซ่ายืนเท้าเอว เงยหน้าแหกปาก

หัวเราะอย่างสาแก่ใจ

“อาจารย์…” เรเชลเอ่ยอย่างไม่แน่ใจ “ท่านคงไม่ได้เผลอฆาตกรรม

ศิษย์ที่มาก่อนหน้าข้าใช่หรือไม่”

“ตระกูลข้า แต่ละรุ่นจะรับศิษย์คนเดียว” วาเนสซ่าว่า “มีเจ้าเนี่ย

แหละที่โชคดี พ่อข้าก็รับเป็นศิษย์ ตัวข้าก็รับเจ้าเป็นศิษย์อีก และไม่ต้อง

ห่วง ข้าเป็นจอมยา เกิดอะไรขึ้นข้าซ่อมได้”

‘ที่ท่านใช้ค�าว่า ‘ซ่อม’ คงไม่ใช่เพราะมองข้าเป็น ‘ของเล่น’ แทน 

‘ศษิย์’ หรอกนะขอรบั’ เรเชลอดถามในใจไม่ได้ ตอนนีเ้รเชลคดิถงึเอเดน

แทบขาดใจ หากคู่หูอยู่ เธอคงไม่ยอมให้ใครมารังแกเขาง่ายๆ หรอก

‘เฮ้อ ผูห้ญงิทีย่อมให้ข้าหลอก และคอยปกป้องข้าอย่างจรงิใจเสมอ

มาอย่างท่านเอเดน คงหาไม่ได้อีกแล้ว เหลือก็แต่...’ เรเชลมอง 

วาเนสซ่าที่โยนหยกหิมะใส่บ่อยานั้น หยกที่เรเชลเอามาอย่างยากล�าบาก

ละลายหายไปในพริบตา 

วาเนสซ่าพยักหน้าอย่างพอใจ “มาแช่ได้แล้ว”

แล้วเธอก็ถีบหยกหิมะก้อนที่สองลงบ่อ เรเชลมองหยกหิมะที่

ละลายจนได้ยินเสียงดังฟู่ๆ เขาเผลอถอยหลังแล้วบอกว่า “ข้ายังต้องไป

เอาหยกหิมะอีกสอง…!”

วาเนสซ่าเคลือ่นทีม่าประชดิเรเชลในพรบิตา เรเชลขยบัตวัปัดป้อง

มือของเธออย่างรู้เท่าทัน แต่วาเนสซ่ามีประสบการณ์โชกโชนกว่า เธอ
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เอื้อมมือไปเหมือนจะคว้าของที่เรเชลหวงแหนที่สุด ท�าเอาเด็กหนุ่มเผลอ

ยกมือสองข้างป้องกันมันอย่างลืมตัว สุดท้ายเลยโดนอาจารย์สาวฉวย

โอกาสจิกหลัง และโยนลงบ่อยา

“ฝีมือใช้ได้” วาเนสซ่าบอก ขณะเรเชลตกลงไปในบ่อยา แรงจน

ได้ยินเสียงดังตู้ม! “แต่ผู้ชายก็ยังเป็นผู้ชาย เจ้าเลวี่ก็แพ้ท่านี้ของข้าเป็น

ประจ�า”

“อาจารย์!” เรเชลร้องเสียงหลง อดถามไม่ได้จริงๆ “กุลสตรีที่ดี

เขาไม่ท�ากันนะขอรับ มาจับมาล้วงอะไรของผู้ชายแบบนี้!”

“ใครบอกว่าข้าเป็นกลุสตรเีล่า” วาเนสซ่าอ้าปากหาว “แล้วเจ้าคดิ

ว่าคนที่เรียบร้อยเป็นกุลสตรีจริงเหรอ อย่างยัยเฟลิเซีย พอเลวี่ถอดเสื้อ

มันก็แอบเหล่มองเหมือนกันละน่า แต่ข้าไม่ชอบอะไรอ้อมไปอ้อมมาแบบ

นั้น ยืนจ้องมันตรงๆ เลยดีกว่า ยิ่งมันอายหน้าแดงถึงหู ไม่ยอมให้ดู ก็จบั

ถอดกางเกงแม่งเลย ไหนๆ กจ็ะดแูล้วกข็อดใูห้เตม็ตาดทีีส่ดุ” วาเนสซ่า

ยกมือปาดน�้าลาย หันมาเห็นเรเชลก็บอกด้วยแววตาฉ�่าหวาน 

“วันไหนเจ้าอยากอาบน�้ากลางแจ้งก็บอกข้านะศิษย์รัก เด๋ียว

อาจารย์จะต้มน�า้ให้เจ้าอาบเอง แลกกบัภาพประทบัใจนดิๆ หน่อยๆ คกิๆ”

เรเชลฟังแล้วรู้สกึไร้ค�าบรรยายชอบกล เขานกึภาพเลวอิาธานหน้า

แดงก�่าอยู่ใต้เงื้อมมือของวาเนสซ่าแทบไม่ออกเลย อดถามไม่ได้ 

“ในเมื่อมีฝีมือขนาดจับว่าที่มหาราชันจอมทัพถอดผ้า แล้วท�าไม

ท่านไม่เรียนสาขาจอมทัพล่ะขอรับ ดูท่าจะไปรุ่งกว่าเยอะ”

“สาขาป่าเถือ่นแบบนัน้ใครจะไปอยากเรียน ถ้าเกดิอบุตัเิหตใุนการ

ซ้อม ข้าก็เสียโฉมเปล่าๆ น่ะสิ แถมข้าไม่ชอบเหง่ือออกเยอะ เด๋ียว 

ตวัเหมน็แล้วความนยิมจะตก รู้ไหมว่าเมือ่ก่อนข้าเป็นสาวงามอนัดบัต้นๆ 

ของลาเซเรียเลย…” วาเนสซ่าจับแก้มตัวเองอย่างหวงแหน ก่อนหัวเราะ

เสยีงดงั “สูเ้รยีนสาขาจอมยากไ็ม่ได้ เรยีนได้หรอืไม่ได้ ยงัไงกไ็ด้เคลด็ลบั

ความงามกลับมา แถมมีค�าว่าจอมยาน�าหน้า จะตรวจร่างกายผู้ชายมาก

เกินไปสักหน่อย พวกมันก็ต้องยอม ฮ่าๆ”
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“ท่านบอกว่าเรียนสาขาจอมยาเพือ่หวงัช่วยชวีติจะดดูกีว่านะขอรบั 

เหตุผลในการเรียนของท่านบัดซบกว่าข้าอีก” เรเชลเอ่ยอย่างอดไม่อยู่ 

เขาบอกใครต่อใครว่าตัวเองมาเรียนจอมยาเพราะท่านจาออตต้าบอกให้

รักษาคนแทนการแก้แค้น ถูกหัวเราะเยาะว่าโดนคนบ้าหลอก แต่เหตุผล

ของวาเนสซ่านี่หัวเราะไม่ออกจริงๆ

“ค�าพูดนั้นก็แค่บอกให้คนอื่นมองว่าตัวเราดีเท่านั้นแหละ ข้าไม่ได้

จะไปประกวดนางงามนะ เร่ืองอะไรจะต้องตอบให้ซาบซึง้ตรงึใจคนด้วย” 

วาเนสซ่าเดินมาข้างบ่อ ก่อนจะหยิบตัวยาหนึ่งขึ้นมาถือเอาไว้ “ที่จริงไอ้

พวกทีม่าเรยีนในลาเซเรียมนักห็วงัเงนิกนัทัง้นัน้ เอาละนะเรเชล อ้าปาก!”

เรเชลไม่ทันได้ถาม เพียงอ้าปากก็โดนอาจารย์ยัดยาเม็ดหนึ่งใส่

ปาก วินาทีต่อมาความเจ็บปวดก็ถาโถมจนเขาคิดอะไรไม่ออกเลย

“อกึ!” เรเชลรู้สกึเหมอืนมเีขม็เป็นพนัหมืน่เล่มแทงเข้าไปในตวัเขา 

ความเจ็บปวดคราวนี้เทียบความเจ็บจากน�้ายาแบบเก่าไม่ได้เลยสักนิด

เดียว 

วาเนสซ่าตวาดเมื่อเด็กหนุ่มท�าท่าจะดีดตัวขึ้นจากบ่อ เพราะทน

ความปวดร้าวไม่ไหว

“ห้ามนะยะ!!” หญิงสาวเอื้อมมือมากดศีรษะเรเชลให้นั่งลงไปใน

น�้ายาดุจเดิม “เจ้ายานี่แหละจะแทรกคุณสมบัติของหยกหิมะเข้าไปใน

กระดกูของเจ้า! และจากนี้ไปเจ้ากไ็ม่ต้องกลวัธาตอุคัคขีองตนเองจะปะทุ

ขึน้จนเผากายแล้ว เพราะหยกหมิะจะซมึเข้าไปเคลอืบกระดกู หลอดเลอืด 

และอวัยวะภายในทุกอย่าง! แช่ดีๆ แล้วเจ้าจะจุดไฟธาตุเหมันต์ได้สบาย

เลย!! และยังทนความหนาวเย็นที่สุดของที่นี่ได้อีกด้วย! ดังนั้นห้ามขึ้นมา

เด็ดขาด!”

“แต่ข้า…!” เรเชลจะค้าน เพราะว่าร่างกายเขาเหมือนจะแหลกอยู่

แล้ว 

วาเนสซ่าท�าตาดุใส่ ตวาดอีก “เจ้าไม่อยากแก้แค้นให้คู่หูของเจ้า

หรือไง!”



minikikaboo   45

เรเชลชะงัก เมื่อนึกถึงตอนที่เอเดนถูกไอริสแทงตายต่อหน้าเขา 

เด็กหนุ่มขบกรามแน่น วาเนสซ่าเห็นแววตาแบบนั้น ก็บอกเสียงนุ่ม

“เรเชล ข้าฟังจากที่เจ้าเล่ามา หากในตอนนั้นเลวี่ไม่เข้าไปขวาง 

ไม่ให้เจ้าสังหารพวกมาริแชล เจ้าคงตายไปแล้ว ไม่ได้มานั่งปวดทรมาน

อย่างตอนน้ีหรอก! การสงัหารคนชัน้สงูของมาริแชลต่อหน้าพวกมหาราชนั

ทีเ่ป็นพยาน! เจ้าคดิว่านัน่เป็นการกระท�าทีฉ่ลาดเหรอ! มคีนรูว่้าเจ้าสงัหาร

พวกเขา ในขณะที่ตัวเจ้าไม่ได้มีอ�านาจมากไปกว่าคนพวกนั้น! แถมยังมี

ศตัรขูองเจ้าอยู่ในหมูพ่ยานพวกนัน้ด้วยซ�า้! เจ้าจะให้อารมณ์พาไปเช่นนัน้

ไม่ได้อีก!!”

“แต่มนัสงัหารท่านเอเดน!” เรเชลเอ่ยเสยีงเข้ม “มนัรมุสงัหารนาง! 

ในเมื่อมหาราชันไม่ยอมลงโทษมันแล้วท�าไมข้าต้องทนเล่า!”

วาเนสซ่านิ่งไป เธอถอนใจพร้อมเอ่ยเสียงนุ่มขึ้น

“เจ้าคิดว่า ‘อ�านาจที่เกิดจากความเชื่อ’ นั้นล้อเล่นด้วยได้ง่ายๆ 

กระนัน้เหรอ หากมารแิชลไม่ส�าคญั ท�าไมมหาราชนัทกุคนถงึต้องไปรวม

ตัวกนัทีน่ัน่ ใช่…ลทัธนิีเ้ป็นลทัธสิ�าคญัของแอนตาเนยี สาวกมเีป็นล้าน เจ้า

สังหารคนทั้งล้านคนนั่นได้กระนั้นเหรอ และต่อให้เจ้าสังหารพวกมันจน

หมด พวกมาริแชลที่เหลือก็ยังได้รับความศรัทธาจากสาวกที่เหลืออยู่ คน

มากขนาดนั้นสามารถบิดเบือนความจริงที่เจ้าเป็นฝ่ายถูกได้ พวกเขาจะ

ตามล่าเจ้า เจ้าจะกลายเป็นคนร้ายที่ฆ่าผู้คนที่พวกเขาศรัทธา!”

“ข้าไม่สน!” เรเชลเอ่ยเสียงเครียด

วาเนสซ่าหัวเราะหยัน “สังหารนักบวชมาริแชลระดับสูง เจ้าก็ต้อง

ได้รับโทษเช่นกัน เพราะสาวกที่เหลือคงไม่ยินยอม พวกมันจะรวมตัว

กดดันทุกฝ่ายให้แม้แต่เลวิอาธานเองก็ต้องจัดการเจ้า ถ้าเลวี่ไม่จัดการ

เจ้า เขาก็ต้องออกจากต�าแหน่ง เพราะมหาราชันจอมทัพที่ไม่ท�าตามกฎ

ย่อมไม่เป็นที่ต้องการ เจ้าจะขาดผู้ที่สามารถสนับสนุนให้เจ้าขึ้นมาเป็น

ใหญ่ 

“โทษตายเว้นได้ พวกเขาไม่ฆ่าเจ้าเพราะเจ้าสร้างทามมโิรวได้ แต่
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โทษเป็นยังอยู่ เจ้าจะกลายเป็นคนบาปแห่งแอนตาเนียไปอีกนาน ส่วน

พวกมันที่ตายไปแล้วก็มีเกียรติประดับศพ ทุกคนจะเชิดชูพวกมัน แต่ชี้

หน้าด่าเจ้าตลอดชีวิตของเจ้า เจ้ายอมอย่างนั้นหรือ คิดว่าความสาแก่ใจ

ที่ได้สังหารพวกมันชั่วขณะจะให้ผลดีแก่ชีวิตเจ้าเหรอ”

“…”

“เจ้าคิดว่าดนิแดนแอนตาเนยีเป็นดนิแดนแบบไหนกนั แอนตาเนยี

ไม่ใช่แดนป่าเถื่อน พวกเขาไม่ยอมรับการใช้ก�าลังตัดสินโทษโดยไร้

กฎหมาย! ดงัน้ันการสงัหารคนอืน่เพือ่แก้แค้นให้อกีคนโดยไม่สนกฎหมาย

นัน้เป็นวธิขีองพวกสิน้คดิทีจ่ะเอาแต่ความสะใจ! ชวีติของเจ้าจะจบสิน้ทนัที

ที่เจ้าสังหารใครไปสักคนโดยมีสักขีพยานเห็นกันทั่ว! คนของแอนตาเนีย

ไม่มีทางยอมรับการแก้แค้นในแบบของเจ้าหรอก! เจ้าคนเดียวกับลัทธิที่

ฝังรากลกึในใจของผูค้น คดิว่าจะต่อสูไ้ด้ง่ายๆ เหรอ เลวีท่�าถกูแล้วทีเ่ข้าไป

ขวางเจ้าในตอนนั้น! ไม่เช่นนั้น ถ้าเจ้าสังหารพวกนักบวชจนหมด แม้แต่

สี่ผู้กอบกู้เองก็ช่วยไม่ให้เจ้ารับโทษตายไม่ได้!”

วาเนสซ่านิ่งไปนิด เธอเห็นเรเชลช้อนตามองเธออย่างเจ็บปวด  

เดก็สาวทีช่ือ่ว่าเอเดนคนนัน้คงส�าคญักบัศษิย์คนนีน่้าด ูเซรีไดแอนถอนใจ

ยาว

“ความเชือ่คอืความคดิทีค่รอบง�าจติใจคนได้ดทีีส่ดุ ตราบใดทีย่งัมี

คนเชื่อในมาริแชล คู่หูของเจ้าก็จะไม่ได้รับความยุติธรรมจากโลกนี้ และ

ยิ่งเจ้าไปตายเปล่าเช่นนั้น คิดว่าจะเหลือใครที่ท�าให้พวกมันรับผลกรรม

ได้เล่า เจ้าตัดข้อมือนางเหรอ เผาพวกมันทั้งเป็นเหรอ ก่อนมาก็เห็นแล้ว

ไม่ใช่เหรอว่ามาริแชลมีวิธีท�าให้การกระท�าของเจ้าเป็นแค่ฝันร้ายได้ ซ�้า

ยังท�าให้พวกมันดูน่าเคารพศรัทธามากขึ้นไปอีก เพราะพวกมันสามารถ

ท�าให้สิ่งที่เจ้าท�าทั้งหมดนั้นสูญเปล่าไปภายในพริบตา!”

“แล้วข้าต้องท�ายังไงเล่า” เรเชลถามเสียงสั่น

“มารแิชลแขง็แกร่งได้ด้วยความเชือ่ของผูอ้ืน่ ท�าลายความเชือ่นัน้

ซะ เจ้าพวกนั้นก็ไม่ต่างจากตายทั้งเป็น…” วาเนสซ่าเอ่ยเสียงนุ่ม “เจ้า
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ฉลาด เจ้าน่าจะรู้ดีที่สุด ว่าการแก้แค้นที่ดีที่สุดไม่ใช่การท�าร้ายร่างกาย

ของคน แต่เป็นการท�าร้ายจิตใจ ท�าร้ายศกัดิศ์รขีองพวกมนั ท�าให้มารแิชล

กลายเป็นพวกลวงโลกในสายตาทกุคน นัน่แหละคอืสิง่ทีเ่จ้าต้องรู ้มารแิชล 

มีปาฏิหาริย์ แต่ปาฏิหาริย์นั่นจะช่วยคนเราได้มากเท่าสมองเหรอ เรเชล! 

เจ้าเลือกเอาเองเถอะ ว่าจะตายกลายเป็นศพหนุนมาริแชลให้สูงขึ้น หรือ

จะยืนมองการทลายลงของพวกมัน!”

วาเนสซ่าเห็นศิษย์ไม่ตอบโต้ เธอก็ดีดนิ้วตรงหน้าเรเชล ให้เขาหัน

มองเธอแล้วเอ่ยเสียงนุ่ม

“ตอนนี้เจ้าเป็นนักโทษ เมื่อกลับไปได้เจ้าก็ยังเป็นอดีตนักโทษ จะ

แก้แค้นได้เจ้าต้องมีอ�านาจมากกว่านี้ เลวี่สนับสนุนเจ้าอยู่แล้วนี่ อย่าให้

โอกาสนัน้เสยีเปล่า ดงึใจมหาราชนัคนไหนได้กต้็องท�า ดงึใจสีผู่ก้อบกูค้น

ไหนได้ก็ต้องท�า มองหาทางแห่งอ�านาจแล้วไปให้สูงกว่าพวกเขา พวกสี่ 

ผู้กอบกู้กับมหาราชันน่ะเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่ง คือพวกเขาไม่เชื่อใน

ปาฏิหาริย์ แต่เชื่อในความสามารถ พวกเขาล้วนไต่เต้ามาอยู่ในต�าแหน่ง

นั้นได้ด้วยความสามารถของตนเอง ใจย่อมเอนเอียงไปหาผู้ท่ีมีความ

สามารถเป็นธรรมดา นัน่คอืข้อดขีองแอนตาเนยีและเป็นโอกาสของทกุคน 

เจ้าอย่าได้พลาดมันเชียว”

“อาจารย์” เรเชลเอ่ยเสียงสั่น วาเนสซ่ายิ้มให้เขาอย่างเจ้าเล่ห์

“มารแิชลมจีดุอ่อนใหญ่หลวงทีค่นหยิง่ทกุคนล้วนม ีนัน่คอืศกัดิศ์รี 

เจ้าท�าให้มันเจ็บช�้าขนาดนั้น หากเจ้ากลับไปผงาดได้อีกครั้ง เจ้าพวกนั้น

ต้องแอบดิ้นเร่าๆ แล้วก็ต้องโผล่หางออกมาแน่ ข้ารู้ว่าพวกมันต้องเป็น

อย่างนั้น เพราะข้าเองก็เคยยิ่งใหญ่กว่าคนที่ชิงชังข้า สุดท้ายความชิงชัง

ทีเ่ขามีให้แก่ข้านัน่แหละทีจ่ะท�าลายเขาเอง หน้าทีข่องเจ้าคอืไปให้สดุ และ

ดงึหางของพวกมารแิชลมาให้ทกุคนด ูอย่าเป็นเหมอืนข้าทีป่ล่อยให้ความ

รักพวกพ้องบังตา จนไม่ได้มองเห็นถึงความริษยาที่ซ่อนอยู่”

เรเชลมองมือของวาเนสซ่าที่ยื่นมา เขานิ่งไป ก่อนจะเอื้อมมือไป

จับมือของอาจารย์ หญิงสาวบอกขณะที่ส�ารวจการเดินพลังของเขาใน 
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ตอนนี้

“เซรีไลลากบัมหาราชนัจอมยาจะเป็นทางผ่านของเจ้า ดงันัน้ข้าจะ

ต้องช่วยเจ้าเต็มที่แน่นอน เจ้ามันคนฉลาด อย่าปล่อยให้อารมณ์มาบังตา

จนมองไม่เห็นสิ่งที่ควรท�า แต่ถ้าเจ้าไม่ก่อเรื่องในตอนนั้น เราก็คงไม่ได้

พบกัน ถูกไหม” วาเนสซ่ายิ้ม 

“จ�าเอาไว้นะเรเชล ตอนกลับแอนตาเนีย อย่าเพิ่งสนใจมาริแชล 

เจ้าต้องสนใจอ�านาจก่อน มีชีวิต มีอ�านาจที่ยิ่งใหญ่ และมีคนสนับสนุน 

สามสิง่นีจ้ะเป็นเคร่ืองมอืในการแก้แค้นให้เจ้าทีด่ทีีส่ดุ อย่าได้ปล่อยให้มนั

ขาดแม้แต่อย่างเดียว และส�าคัญกว่านั้นคือสติและปัญญา มีสองอย่าง

หลังตลอดเวลา เจ้าก็ท�าอะไรส�าเร็จได้มากไปกว่าครึ่งแล้ว”

“ขอรับ อาจารย์” เรเชลตอบรับค�าพูดนั้น

“ดี เช่นนั้นก็ท�าเวลาที่อยู่กับข้าให้คุ้มค่า จ�าเอาไว้ว่าข้าจะสอนทั้ง

ความส�าเร็จของข้าและจะสอนถึงความผิดพลาดของข้าด้วย อย่าได้

ดแูคลนว่าคนทีพ่ลาดท่าอย่างข้าจะไร้ฝีมอืเล่า คนทีพ่ลาดมาก่อนอย่างข้า

นี่แหละที่จะช่วยให้เจ้าไม่พลาดได้”

เรเชลพยักหน้ารับ เคารพอีกฝ่ายจากใจจริง วาเนสซ่าเอื้อมมือมา

ลูบแก้มของเขา ก่อนจะถาม “ไม่เจ็บแล้วใช่ไหม”

เรเชลน่ิง ก่อนจะพนิจิร่างกายตวัเอง เมือ่ครูเ่ขาปวดแทบตาย จาก

นัน้กโ็กรธแค้นจนลมืความรู้สกึเจบ็ไปหมดเลย ตอนนีรู้ส้กึเหมอืนร่างกาย

บรรเทาอาการปวดลง วาเนสซ่าว่า

“หยกหิมะเคลือบกระดูกและอวัยวะภายในของเจ้าแล้ว เจ้าแช่อยู่

ในนี้ทั้งวันเถอะ เอาให้พลังของหยกหิมะซึมลึกถึงแก่นพลังในตัวของเจ้า 

เดี๋ยวตอนกลางวันข้าท�าอาหารให้เอง จากนั้นลองจุดไฟของตัวเอง ดูซิว่า

มีการเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหน”

“ขอรับ”

วาเนสซ่ายิ้มพอใจกับความว่าง่ายของเขา เรเชลมองวาเนสซ่าที่

แย้มรอยยิ้มบาง เธอเอ่ยบอกเขาด้วยน�้าเสียงเย็นเยียบจนน่าขนลุก
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“จ�าความแค้นและความเจ็บปวดในคราวนี้เอาไว้นะเรเชล เพราะ

พอถึงเวลาของเรา เจ้าจะสามารถปรุงแต่งการแก้แค้นนั้นได้หอมหวาน

เสียยิ่งกว่าอาหารเลิศรสใด แต่พึงระลึกเอาไว้เสมอว่าเจ้าต้องรอบคอบ 

โจมตเีพยีงครัง้เดยีว ต้องเอาให้ศตัรูไม่สามารถโงหวัขึน้มาต่อกรเจ้าได้อกี 

นั่นแหละหลักการแก้แค้นของตระกูลวิลลาโน่”



98
การสอนของวาเนสซ่า

หลงัจากแช่ในบ่อยาตลอดทัง้วนั ร่างกายของเรเชลเปลีย่นไปดงันี้

1. ประสาทสัมผัสทั้งห้าของเขาคมยิ่งขึ้น จนตอนนี้ แม้จะปิดตาก็

บอกได้ว่ามีสมุนไพรอะไรอยู่ตรงหน้าบ้าง

2. เขาจดุไฟธาตทุัง้เก้าธาตใุนตวัเองได้แล้ว (แม้จะท�าบ่อยาระเบดิ

จนโดนวาเนสซ่าด่าเปิงไปสามรอบ)

3. ฝีมือท�าอาหารของเขารุดหน้า จนวาเนสซ่าเอ่ยปากว่าใช้ได้

“ไหนดูสิ” 

วาเนสซ่าก�าลังตรวจแร่อะควาทั้งเก้าธาตุที่เขาเติมไฟธาตุลงไป

อย่างยากล�าบาก ดวงตาสม่ีวงเข้มของหญงิสาวกวาดมองทกุซอกมมุของ

แร่อะควาที่เปลี่ยนรูปร่างแล้ว ก่อนจะพยักหน้ารับ 

“ใช้ได้ ในที่สุดเจ้าก็ท�าแร่อะควาธาตุบริสุทธิ์ออกมาจนได้ ตอนนี้

เข้าไปในมิติของเจ้าซะ รับพลังจากเสาอะควาสักสามวัน ภายในสามวัน

นี้จุดไฟธาตุตลอดเวลา จะจุดไฟธาตุอะไรแก้เบื่อก็ได้ ข้าจะท�าอาหารให้ 

พอเจ้าเห็นอาหารที่ข้าท�าแล้ว เจ้าต้องแยกให้ออกว่าเคร่ืองปรุงของข้ามี

อะไรบ้าง ไม่เช่นนั้นไม่ต้องกินข้าว”
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“ขอรบั” ตอนนีเ้รเชลไม่กงัขาในการสอนแสนโหดของอาจารย์สาว

แล้ว เขารูส้กึเหมอืนได้เริม่เรยีนการปรงุยาจริงๆ จงัๆ กใ็นตอนนี ้จงึรบัค�า

แต่โดยดี แม้ว่าค�าสั่งจะยากในการปฏิบัติเพียงไร

วาเนสซ่าเป็นพวกนกัคดิและนกัปฏบิตัใินตวัคนเดยีวกนั เหน็ชดัว่า

ตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ วาเนสซ่าก็ยังไม่หยุดคิดอะไรใหม่ๆ พอเห็นมิติของเรเชล 

เธอก็ปล้นเอาแร่อะควาธาตุธรรมชาติแต่ละธาตุไปหนึ่งเม็ด และขูดเอา

เสาอะควาไปวิจัยด้วย นี่ยังไม่รวมต�าราการรักษาฉบับเต็มที่เรเชลไปเจอ

มาในสสุานของมงักร วาเนสซ่านัง่อ่านพร้อมนัง่เขยีนนัน่นีเ่ตม็ไปหมดเลย

“สัตว์เลี้ยงของเจ้าน่าสนใจ…” วาเนสซ่าเอ่ย ลูบไอรินท่ีดูเหมือน

จะชินกับชุดบานฟูฟ่อง แถมเริ่มติดใจวาเนสซ่ามากกว่าเรเชลเข้าไปทุกที 

“ชูการิเกิดขึ้นหลังข้ามาที่นี่ มันคงดีถ้าหากเรามีเจ้าพวกนี้คอยผลิตยาให้ 

อุตสาหกรรมวงการยาจะต้องสั่นสะเทือนแน่”

“เพราะฉะนั้นข้าจึงไม่ยอมบอกให้ใครรู้ไงขอรับ” เรเชลว่า “หาก

เรื่องที่ชูการิกินสมุนไพรแล้วถ่ายออกมาเป็นยาได้แพร่ออกไป จอมยาก็

ตกงานกันพอดี”

“ข้าเห็นด้วยกับเจ้า” วาเนสซ่าบอก ก่อนจะถอนใจ “คนสมัยนี้ใช้

เครื่องทุ่นแรงมากไปแล้ว เรื่องนี้เก็บเป็นความลับของพวกเราจะดีกว่า 

ไม่มีใครรู้ใช่ไหม นอกจากข้าและคู่หูของเจ้า”

“ขอรบั” เรเชลบอก ก่อนชะงกัแล้วว่า “ยงัมเีฟลเิซยีอกีคนหนึง่ ใน

ตอนนั้นข้ามีเหตุจ�าเป็นต้องบอกนางขอรับ”

“งั้นตอนกลับไปก็รีบกวาดต้อนชูการิมาอยู ่ในมิติของเจ้าซะ”  

วาเนสซ่าบอก นั่นเป็นสิ่งที่ตรงใจกับเรเชลเลย 

“มีเจ้าพวกนี้ จะเป็นผู้ผลิตยารายใหญ่ที่สุดในแอนตาเนียก็ไม่ใช่

เรือ่งยาก เฟลเิซยีอาจจะท�าเช่นเดยีวกนั แต่พวกเราเอาชนะได้ด้วยสตูรยา

ทีด่กีว่า แต่เจ้าต้องเกบ็เป็นความลบัให้ด ี ส่วนเจ้ายนูคิอร์น…” วาเนสซ่า 

ลูบริมฝีปาก ก่อนจะหยิบต�าราเล่มที่เรเชลเจอมาดู 

“ข้าว่ามนัมวีธิทีีจ่ะท�าให้คนไม่รู้ว่าเราใช้วตัถดุบิจากมนันะ เราต้อง



52   เรเชล Rachel เล่ม 3 ภาค ชาวนรก

ช่วยกันคิดค้น นกฟินิกซ์ก็เหมือนกัน ไม่มีอะไรสาแก่ใจไปมากกว่าคนอื่น

คิดว่าเราท�าไม่ได้ แต่เรากลับประสบความส�าเร็จหรอก”

เรเชลคดิว่าเพราะโจนาธานเองกส็อนเขามา เหมอืนทีส่อนวาเนสซ่า 

ดังนั้นพวกเขาเลยมีความคิดค่อนข้างไปในแนวเดียวกัน อย่างไรก็ตาม 

เรเชลพอใจที่วาเนสซ่าให้ความช่วยเหลือแก่เขาในทางที่เขาอยากได้

หลังจากเรเชลนั่งมองเปลวไฟธาตุของตัวเองข้างเสาอะควาหนึ่ง

วัน วันต่อมาวาเนสซ่าก็สั่งให้เขาลองจุดเปลวไฟธาตุทั้งสองมือ โดยห้าม

จดุไฟธาตชุนิดเดยีวกนัทัง้สองมอื และควบคมุให้ขนาดไฟเท่ากนั พอเรเชล

ท�าได้ วาเนสซ่าก็สั่งให้จุดไฟธาตุสองธาตุด้วยมือเดียวให้ได้ จากนั้นเป็น

ไฟธาตุสี่ดวงในสองมือ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนจุดไฟธาตุทั้งเก้าธาตุด้วยมือ

เดยีว เรเชลแทบจะหมดพลงัหลงัเพยีรพยายามจดุไฟธาตทุัง้เก้าพร้อมกนั 

ค�าสั่งต่อมาก็ตามมาติดๆ วาเนสซ่าเขียนการบ้าน ว่าจงจุดไฟธาตุ

อคัคดีวงใหญ่ทีม่ธีาตเุหมนัต์อยูต่รงกลางดวงไฟ ให้ไฟธาตเุหมนัต์เป็นไฟ

อ่อน ไฟธาตุอัคคีเป็นไฟแข็ง แล้วพยายามท�าเช่นนี้สลับเวียนวนจนครบ

ทั้งเก้าธาตุให้เธอดู

“จุดไฟธาตุสองชนิดย่างปลามาให้ข้า” วาเนสซ่าบอกหลังจากท่ี

เรเชลส�าเร็จการศึกษาในอีกสามวันต่อมา “ต่อจากนี้ทุกมื้ออาหารใช้

ไฟธาตุ และเจ้าก็ลองสังเกตเนื้อปลาดู สังเกตรสชาติ สังเกตตัวเองว่าได้

พลังจากไฟธาตุของตนเมื่อทานปลาหรือไม่”

เรเชลไม่เคยเจอการสอนเช่นนี้ แม้แต่ในมหาวิทยาลัยลาเซเรีย 

พวกอาจารย์ก็มีแนวคิดว่า นักศึกษามีไฟธาตุเฉพาะตัว ให้ใช้ไฟธาตุของ

ตนเองปรุงยา ไม่เคยริลองให้คนเปลี่ยนไฟธาตุมาก่อน แต่วาเนสซ่านั้น

เป็นอจัฉรยิะทีแ่ปลกทีส่ดุทีม่หาวทิยาลยัลาเซเรยีเคยม ีดงันัน้แล้วแนวคดิ

ในการสอนของเธอจะธรรมดาได้อย่างไร 

ตอนอาหารกลางวันเรเชลเลยอดใจถามไม่ไหว “ท่านอาจารย์”

“รสชาตไิม่ได้เร่ือง” วาเนสซ่าต ิ“เปลีย่นเป็นไฟธาตอุืน่เถอะ สเต๊ก

ปลาแบบเนื้อตรงกลางยังดิบแต่ด้านนอกเกรียมจนแทบไหม้แบบนี้ 
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ไม่ถกูปากข้าเลย ถงึจะได้พลงัจากธาตเุหมนัต์กบัธาตอุคัคขีองเจ้ากเ็ถอะ”

คนที่ใช้ไฟธาตอุคัคแีขง็ กบัไฟธาตเุหมนัต์อ่อนด้านในย่างปลาพยกั

หน้า เรเชลบอก

“อาจารย์ ข้ามีเรื่องจะถามท่าน คือ…ข้าเคยได้ยินท่านชาลีพูดว่า

อัจฉริยะที่แท้จริง ไม่จ�าเป็นต้องใช้หม้อปรุงยา อัจฉริยะคนนั้น เขาหมาย

ถึงท่านใช่หรือไม่ขอรับ” 

“ใช่” วาเนสซ่าพยกัหน้า ขณะทีเ่รเชลอ้าปากค้าง “กจ็ะใช้ไปท�าไม

เล่า ปรุงยาผ่านหม้อท�าให้เราไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวยา และที่

ส�าคัญ เจ้ารู้หรือไม่ว่าการท�ายาโดยใช้หม้อนั้นเปลืองไฟธาตุมหาศาล 

เพราะเราต้องส่งพลังของไฟธาตุผ่านผิวหม้อ ทะลุไปถึงพวกวัตถุดิบข้าง

ใน แต่หากใช้ไฟธาตจุดัการกบัวตัถดุบินัน่โดยตรง เจ้ากไ็ม่ต้องเปลอืงแรง

มาก มิหน�าซ�้ายังสังเกตวัตถุดิบได้อีก ข้าจึงบอกให้เจ้าใช้ไฟธาตุย่างปลา

ไง วัตถุดิบปรุงยาก็เหมือนปลานั่นละ ใช้ไฟธาตุแต่ละอย่างกับมันและ

สังเกตการเปลี่ยนแปลงของเนื้อปลาให้มาก พอปรุงยาเจ้าจะได้รู้ว่าควร

ใช้ไฟธาตุอย่างไร ยาของเจ้าจึงออกมาได้ผลดีที่สุด”

“คือ…ข้าก็เข้าใจ แต่ต้องท�าอย่างไรขอรับ ข้าไม่คิดว่าข้าจะท�าได้

เหมอืนท่าน” เรเชลถาม ไม่ส ิทกุอย่างทีว่าเนสซ่าท�า เธอท�ามนัได้อย่างไร

ต่างหาก

“หลกัการส�าคญัอยูท่ีก่ารควบคมุไฟธาต ุแค่เจ้าใช้ไฟธาตไุด้หลาย

ชนิดและควบคุมมันได้ เจ้าก็ส�าเร็จไปครึ่งหนึ่งแล้ว ทางลาเซเรียได้สอน

คุณสมบัติของไฟธาตุแต่ละชนิดให้เจ้าหรือไม่” วาเนสซ่าถอนใจ เรเชล

ส่ายหน้า

“ไม่ขอรับ เขาแค่บอกว่าให้เราปรุงยาชนิดไหนได้ดี และท�าให้ได้ก็

พอ”

“มันก็ไม่แปลกหรอก เพราะนั่นคือวิธีที่ง่ายที่สุด ในการสอนให้

นักศึกษาปรุงยาได้ และพวกเขาก็ไม่คิดเจาะลึกเร่ืองไฟธาตุเหมือนท่ีข้า

ก�าลงัจะสอนเจ้า” วาเนสซ่าว่า “แอนตาเนยีเน้นเรือ่งการศกึษามากกว่า 
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เผ่าพันธุ์ ดังนั้นพวกเขาเลยแต่งงานกันมั่ว คนหนึ่งมีไฟธาตุมากกว่า 

สองชนิดก็ไม่ใช่เรื่องแปลก และไฟธาตุทุกธาตุก็สามารถน�ามาปรุงยาได้

จริงๆ แต่ถึงปรุงได้ ก็ใช่ว่าจะเหมาะในการปรุงยาหรอกนะ”

“หมายความว่าอย่างไรขอรับอาจารย์” เรเชลถาม

“ไฟธาตุแสง มีคุณสมบัติฟื้นฟูและมอบพลังแก่ตัวยา เป็นที่นิยม

ของพวกจอมยา 

“ไฟธาตคุวามมดืใช้ในการดดูกลนืพลงั คนมีไฟธาตนุีห้ายาก และ

ส่วนมากไม่ใช่จอมยา แต่กม็นีะ ไอ้พวกที่ใช้เทคนคิจุดไฟตวัเองทีแ่ร่อะควา

แล้วให้ไฟธาตุความมืดดูดสรรพคุณสมุนไพรและวัตถุดิบไปรวมไว้ แล้ว

ปรุงออกมาเป็นยาชั้นสูง แต่เป็นเทคนิคที่ยากมาก 

“ไฟธาตุเหมันต์มีคุณสมบัติท�าให้ตัวยาแข็งตัว ยิ่งไม่เป็นที่นิยมใน

หมู่จอมยาเข้าไปใหญ่ เพราะการใช้ไฟธาตุเหมันต์จะเสี่ยงท�าให้วัตถุดิบ

ละลายไม่ได้ ย่อมท�าให้เสี่ยงท�ายาไม่ได้ แต่มันมีข้อดีตรงที่คงสรรพคุณ

ของวัตถุดิบได้ดี ถ้าใช้อย่างถูกวิธี 

“ไฟธาตุอัคคีคือการหล่อหลอม ละลายยาได้ดีแต่หากใช้แรงมาก

ไปจะเป็นการท�าลายตัวยา 

“ส่วนไฟธาตพุฤกษานัน้กม็คีณุสมบตัไิม่ต่างจากไฟธาตแุสงนกั แต่

อ่อนกว่า และมอบพลังชีวิตให้มากกว่า ดังนั้นคนท่ีมีไฟธาตุพฤกษาจึง

เหมาะจะเป็นนักปรุงยา ยิ่งมีธาตุอัคคีและพฤกษาในตัวยิ่งแจ๋ว…”

เรเชลนิ่งไป ก่อนจะพยักหน้ารับ เซรีรีนมีไฟธาตุแสง ธาตุอัคคี 

และธาตุพฤกษาในตัว เธอเลยเป็นความหวังของตระกูลอาโตเมโก ส่วน

ตัวเขาในตอนนั้นเด่นเรื่องไฟธาตุอัคคีกับไฟธาตุพฤกษา

“…ไฟธาตุวารี มีคุณสมบัติในการเจือจาง ละลายวัตถุดิบอย่าง 

นุม่นวล เป็นไฟเยน็ ส่วนใหญ่ใช้ปรงุยาทีต้่องผสานสมนุไพรสองธาตจุะดี 

ให้พลังก็ดี แต่ก็ไม่ดีพอเท่าธาตุพฤกษา 

“ไฟธาตวุาโย คอืไฟแห่งการเปลีย่นแปร มนัจะกระตุน้ให้สมนุไพร

มีสรรพคุณมากขึ้น
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“ไฟธาตุอัสนี มีคุณสมบัติท�าลายสมุนไพรอย่างรวดเร็ว ไม่ค่อย

เหมาะในการปรุงยา ยกเว้นแต่จะใช้กับสมุนไพรธาตุอัสนี 

“ไฟธาตุธรณี เป็นไฟแข็ง มันบีบอัดสมุนไพรได้แบบไม่เสีย

สรรพคุณ แต่ไม่เหมาะในการแปรสภาพให้สมนุไพรกลายเป็นตวัยา กนิยา

ที่ท�าด้วยไฟธาตุนี้เหมือนเอาสมุนไพรมาอัดเม็ดมากกว่า” วาเนสซ่าบอก 

ก่อนจะนิ่งไปนิด 

“แต่ทัง้นีท้ัง้นัน้มนักข็ึน้อยูก่บัว่า ไฟธาตขุองเจ้าบรสิทุธิม์ากแค่ไหน 

อย่างเจ้าเป็นสายเลอืดมงักร มีไฟธาตบุรสิทุธิม์าก กท็�ายาชนะไฟธาตแุสง

ได้สบาย เข้าใจไหม”

เรเชลพยักหน้ารับ วาเนสซ่ายิ้ม พร้อมว่า

“เมื่อเจ้ามีไฟธาตุที่บริสุทธิ์แล้ว จากนั้นคือการควบคุมไฟ จอมยา

ส่วนใหญ่ที่ใช้หม้อกนักเ็พราะควบคมุเปลวไฟของตวัเองไม่ค่อยได้ แต่หาก

เจ้าควบคมุเปลวไฟได้ดเีหมอืนอย่างข้า เจ้ากป็รุงยาแบบไม่ต้องใช้หม้อได้ 

ไม่ว่ายาเม็ดหรือยาน�้า เจ้าท�าได้หมดแน่นอน”

“ขอรบั” เรเชลรูส้กึดขีึน้มาก การปรงุยาแบบวาเนสซ่า เขากท็�าได้

สินะ

“ท่าทางฮกึเหมิดนีี…่” วาเนสซ่าพยกัหน้ารบั ก่อนจะเดนิไปหยบิห่อ

ผ้าที่วางเอาไว้บนชั้นวางของซึ่งท�าจากน�้าแข็งมา เธอแกะห่อผ้า และเอา

สมุนไพรเหี่ยวๆ ขึ้นมาหนึ่งต้น ยื่นให้เรเชล “คราวนี้ลองดูนะ จุดไฟธาตุ

อัคคีอ่อนๆ ส่งพลังให้สมุนไพรต้นนี้ แล้วรอดูการเปลี่ยนแปลง”

เรเชลท�าหน้าตางุนงง แต่ก็รับมาท�าแต่โดยดี เขาจุดไฟธาตุอัคคี

อ่อนๆ ใส่สมุนไพรต้นนี้ จนสมุนไพรกลายเป็นน�้าเข้มข้น วาเนสซ่าเลื่อน

จานไปรองรับมัน ก่อนจะหกเลอะเทอะ

“อาจารย์…” เรเชลพูดไม่ค่อยออก วาเนสซ่าพยักหน้ารับ 

“ของเหลวพวกนี้ มีพลังธาตุของสมุนไพรต้นนี้…” วาเนสซ่าบอก 

เขย่าสมุนไพรเหี่ยวๆ ชนิดเดียวกันให้เรเชลดู “ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเจ้า

ล้วนมีพลังของมัน และพวกเราแปรรูปให้พลังพวกนั้นอยู่ในรูปลักษณ์
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ของเหลวได้ด้วยไฟธาตุของเรา จะว่าไปไฟธาตุของพวกเราก็มีพลังธาตุ

อยู ่และอาจจะเหนอืกว่าสมนุไพรและวตัถดุบิพวกนัน้ด้วย เราจงึใช้ไฟธาตุ

ปรุงสมุนไพรและวัตถุดิบพวกนั้นได้”

แล้ววาเนสซ่ากห็ยบิสมนุไพรออกมาจากห่อผ้าอกี คราวนีย้ืน่ให้ถงึ

สองก�ามือใหญ่

“คราวนี้รู้นะว่าต้องท�าอะไร”

เรเชลพยักหน้า เข้าใจทันทีว่าวาเนสซ่าจะให้เขาใช้ไฟธาตุอ่อนๆ 

กับสมุนไพรพวกนี้ หญิงสาวยื่นสมุดบันทึกด้วย สั่งอีกว่าให้ทดลองใช้

ไฟธาตกุบัวตัถดุบิอย่างอืน่ พร้อมทัง้บนัทกึทกุอย่างทีรู่ใ้นสมดุเล่มนี ้และ

อ่านทวนการทดลองของตัวเอง และน�าผลลัพธ์มาส่งเธอ

หนึง่สปัดาห์หลงัใช้ไฟธาตกุบัสมนุไพร ชิน้ส่วนของสตัว์อสรูหลาก

หลายชนิด และสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับการปรุงยาเลย วาเนสซ่าก็ยื่นยาหนึ่งเม็ด

ให้เขา บอกว่ามันเป็นยาระดับกึ่งเทพ ฟื้นฟูร่างกายของตัวเองเสีย จะได้ 

‘เริ่มเรียน’ กันสักที เรเชลได้ฟังก็ถึงกับอ้าปากค้าง ในหัวมีภาพความ 

ทรงจ�าที่ถูกย�่ายีมาตลอดหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา

“แล้วที่ผ่านมา”

“ที่ผ่านมาก็แค่ปรับร่างกายเจ้าให้เหมาะกับการเรียนของข้า”  

วาเนสซ่าบอกหน้าตาเฉย “ตอนนี้ขึ้นเขาลงเขาไปเอาหยกหิมะได้สบาย

แล้ว เรามีหยกหิมะมากพอแล้ว จุดไฟธาตุโดยไม่เหนื่อยง่าย เจ้าก็ท�าได้

แล้ว แถมจดุได้ครบทกุธาตแุล้วด้วย ข้าตรวจสอบความบรสิทุธิข์องไฟธาตุ

เจ้าก็ผ่าน เรียนรู้สมุนไพรกับวัตถุดิบ หรือของอย่างอ่ืนก็เรียบร้อยแล้ว 

ทั้งหมดนี่เป็นแค่การปูพื้นฐาน ข้าจะเอาจริงละนะ”

เรเชลอดคิดไม่ได้ว ่า หากวาเนสซ่าไปสอนพวกนักศึกษาที่

มหาวทิยาลยัลาเซเรีย พวกนกัศกึษาจอมยาจะต้องร้องไห้ขีม้กูโป่ง ลาออก 

และกลับบ้านไปตั้งแต่ยังไม่เริ่มเรียนแน่นอน

“ตามมา ข้าจะให้เจ้าดูของดี”
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วาเนสซ่ากระหยิม่ยิม้ย่อง ท่าทางภาคภมูใิจไม่น้อย เธอพาเขาเดนิ

ไปยังอีกด้านของเกาะน�้าแข็ง ที่นั่นมีถ�้าน�้าแข็งขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใกล้ทะเล 

มันไม่ได้หันหน้าเข้าดินแดนแอนตาเนีย และยิ่งเดินลึกเข้าไป ก็ยิ่งมีหยก

หิมะและแร่อะควาธาตุเหมันต์มากมาย 

“ข้าเดาว่าทีน่ีเ่คยเป็นทีอ่ยูข่องมงักร อาจจะเป็นมงักรเหมนัต์หายาก

ในต�านาน…” วาเนสซ่าว่า “ที่นี่หนาวจับใจ หากไม่ได้มียาดี ต่อให้ห่มผ้า

หนาแค่ไหนก็ตายได้ ทีแรกข้าก็เกือบตาย แต่ว่าเจอที่นี่เข้าเสียก่อน ตอน

นั้นยังมีแรง เลยปรุงยาแบบที่ท�าให้เจ้า ไอ้ปวดจนเหมือนกระดูกหักพวก

น้ันข้าท�ามาหมดแล้ว ไม่เช่นนัน้คงไม่รอดจนคดิค้นยาเป็นอมตะได้หรอก”

เรเชลรู้สึกนับถือวาเนสซ่าขึ้นตามล�าดับ เขามองแผ่นหลังของ

อาจารย์ ผู้หญิงตัวเล็กแต่ต่อสู้ และอยู่ที่แดนน�้าแข็งนี่เพียงล�าพังมาถึง

ร้อยปี หากเข้มแข็งขนาดนี้ ก็ไม่แปลกที่เลวิอาธานจะปักใจ

“ถึงแล้ว…” วาเนสซ่าว่า ดันหิมะก้อนมหึมาออก เผยให้เห็นสิ่งที่

อยู่ด้านใน “สวนสมุนไพรของข้า”

เรเชลมอง ‘สวนสมุนไพร’ นั้นแล้วถึงกับอ้าปากค้าง ใครบอกว่า

พืชสีเขียวขึ้นบนหิมะไม่ได้ นั่นไม่จริงเลยสักนิด เพราะตอนนี้บนพื้นหิมะ

มีสมุนไพรขึ้นอยู่เต็มไปหมด ซ�้ายังมีพืชผักที่กินได้อีกด้วย

“สิ่งที่จอมยาควรน�าติดตัว นอกจากสมุนไพรสดแล้วก็ต้องเป็น

เมล็ดสมุนไพร กับเมล็ดผักที่ใช้เป็นเสบียงยามฉุกเฉิน…” วาเนสซ่าบอก 

“เพราะทีน่ี่มีแต่หมิะ ข้าถงึพยายามแทบตายกว่าจะปลกูเจ้าพวกนีข้ึน้มาได้”

“อาจารย์ ท่านสุดยอด” เรเชลเอ่ยชมอย่างอดไม่อยู่

วาเนสซ่ายดือก พร้อมเอ่ยอย่างภาคภมูใิจ “มนัแน่อยูแ่ล้ว บนโลกนี้ 

ไม่มีใครจะทั้งสวยทั้งเก่งเหมือนข้าหรอก หลักการง่ายๆ ก็แค่ใช้ผ้าไม่กี่

ผืน กับก้างปลา และเปลือกหอยเท่าที่หาได้น�ามาท�าเป็นปุ๋ยและดิน และ

ไฟธาตุสกัประมาณสองธาตคุอยช่วย อากาศทีน่ีห่นาวจนเยอืกแขง็ ข้าเลย

ต้องมาคอยเติมไฟธาตุอัคคี กับก้างปลาที่ใช้ไฟธาตุพฤกษาหลอมจน

ละลายให้พวกมันอยู่เสมอ ไม่เช่นนั้นมันก็คงไม่โต แต่เพราะย่ิงเหลือ
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สมนุไพรไว้ใช้เพยีงไม่กีช่นดิ ข้าถงึรูว้ธิกีารปรับเปลีย่นสรรพคณุสมนุไพร

เท่าที่มีอยู่ให้ท�ายาได้หลายชนิด” 

วาเนสซ่าหนัมาหาเรเชล แล้วบอก “เป็นจอมยา เจ้าต้องคดิเผื่อใน

คราวที่ไม่มีสมุนไพรที่ต้องการเอาไว้ใช้ อะไรปรุงยาได้ก็ต้องลองเอามา

ปรุง อ่านบันทึกของข้าแล้วใช่หรือไม่ เจ้าคงรู้วิธีเอาของที่หาได้ง่ายมาใช้

แทนของหายากแล้วใช่ไหม”

“ขอรับ ข้าท�าเป็นแล้ว” 

เรเชลพยักหน้ารับ เขาจ�าได้หมดแล้วว่าวาเนสซ่าใช้อะไรแทน

สมุนไพรหายากบ้าง และยิ่งวาเนสซ่าสั่งให้ลองบันทึกการใช้ไฟธาตุกับ

สมนุไพรและวตัถดุบิมากมาย เขากย็ิง่เข้าใจหลกัการของมนั ของทกุอย่าง

ล้วนมีธาตุ ใช้ไฟธาตุปรุงมัน ก็จะได้ ‘พลังธาตุ’ ออกมามากน้อยตามแต่

ชนิดของวัตถุดิบชิ้นนั้น เช่นหญ้ามีธาตุพฤกษาและธาตุแสง แต่ต้องใช้

ปริมาณมากหากจะท�ายา เมื่อเทียบกับสมุนไพรท้ังหลายท่ีมีสองธาตุนี้ 

และอาจต้องใช้ไฟธาตุที่แตกต่างในการปรุง 

“เจ้ารู้จักพลังธาตุดีแล้วใช่ไหม” วาเนสซ่าถามย�้า ให้รู้แน่ว่าศิษย ์

รู้ลึกจริงหรือไม่

“ขอรับ พลังธาตุคือพลังของวัตถุดิบที่ถูกไฟธาตุสกัดออกมา การ

ท�ายาก็คือการเอาพลังธาตุของวัตถุดิบหลายชนิดมาปรุงรวมกัน เอ่อ…” 

เรเชลพูดถึงสิ่งที่ตนศึกษามาแล้วครุ่นคิด

“อะไรรึ” วาเนสซ่าเลิกคิ้ว

“ข้าแค่คิดว่าตัวข้าในตอนนี้มีไฟธาตุทั้งเก้าแล้ว และในไฟธาตุก็มี

พลังธาตุอยู่ มันเป็นไปได้ไหมที่ว่าเราจะปรุงยาโดยไม่ต้องใช้วัตถุดิบ” 

พอเรเชลถามเช่นนั้น วาเนสซ่าก็ถึงกับนิ่งไปนาน สุดท้ายเธอยิ้ม 

ท่าทางตื่นเต้นยินดี พร้อมว่า

“ท่าทางศิษย์คนนี้จะพบวิธีเหนือกว่าอาจารย์แล้ว”

การปรุงยาโดยใช้แต่พลังของตัวเองนั้นไม่เคยมีใครคิดได้ แม้แต่

วาเนสซ่า แต่กเ็ป็นทฤษฎทีีน่่าจะท�าได้ ดงันัน้หากเรเชลคดิและท�าได้ เธอ
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จะยินดียิ่ง การสอนลูกศิษย์ให้เก่งกว่าตัวเองเป็นความภาคภูมิใจอย่างสูง

ของอาจารย์ และวาเนสซ่าเองก็เริ่มเห็นทางแล้ว

“ที่เจ้าว่ามามันน่าจะท�าได้” วาเนสซ่าบอก “แต่กว่าจะท�าแบบนั้น

ได้ ข้าคดิว่าเจ้าต้องใช้เวลานานทเีดยีว และในเมือ่ตอนนีย้งัไม่มีใครท�าได้ 

เจ้าก็อย่าเพิ่งรีบร้อน การเป็นคนเก่งนั้นไม่มีหลักสูตรเร่งรัดหรอก ดังนั้น

ผ่านการฝึกของข้าให้ได้ก่อน แล้วจึงคิดริลองท�าสิ่งที่นอกเหนือจากที่ข้า

สอน ตอนนี้สิ่งที่เจ้าต้องท�าคือการเปิดมิติของตัวเอง แล้วท�าอ่างเลี้ยง

ปลา”

“หา!” เรเชลอ้าปากค้าง ทวนค�าพดูของอาจารย์ “อ่างเลีย้งปลา?”

“ใช่” วาเนสซ่าพยักหน้ารับ พินิจเล็บตัวเอง “แต่ต้องเป็นอ่างเลี้ยง

ปลาขนาดใหญ่มากที่ท�าจากอะควาธาตุธรรมชาติ และหยกหิมะ เจ้าจะ

ต้องท�าให้เสร็จก่อนจะถึงอาทิตย์หน้า และปลูกผักสมุนไพรเหมือนอย่าง

ที่ข้าท�าที่นี่ ระหว่างนั้น ข้าจะสอนวิธีท�าอาหารให้แก่เจ้า”

“ท�าอ่างเลี้ยงปลา แปลงผัก และอาหาร” เรเชลพึมพ�า เขารู้สึกว่า

สิ่งเหล่านี้เหมือนจะเป็นวิถีชาวบ้านอย่างไรชอบกล 

วาเนสซ่าเหลือบตามองดุใส่ลูกศิษย์ไปหนึ่งที เธอถอนใจยาวก่อน

จะว่า “เจ้าคิดว่าการท�าอาหารกับการปรุงยานั้นเหมือนกันตรงไหน”

“คือ…” เรเชลหลุบตาต�่า

“สองอยา่งนี่เหมอืนอยูอ่ยา่งหนึ่งในความคิดของข้า” วาเนสซ่ายิ้ม 

“การปรงุยานัน้คอืการเอาวตัถดุบิทีจ่ะปรุงมารวมกนั การท�าอาหารกเ็ช่น

กัน แต่วิธีการกินต่างกัน ยาจะกินเฉพาะเวลาที่เราต้องการ ส่วนอาหาร 

เรากินมันทุกวัน เจ้าลองจินตนาการสิเรเชล หากว่าเรากินยาทุกวัน มัน

จะเป็นอย่างไร”

“ก็ตายสิขอรับ กินสมุนไพรโดยที่ร่างกายไม่ต้องการ คงตายเร็ว

ขึ้นสักสิบปี ยกเว้นแต่จะเป็นยาบ�ารุงบางชนิด” เรเชลบอก ก่อนจะท�า 

ตาโตขึ้นเล็กน้อย

“นั่นแหละ เจ้าเริ่มเข้าใจแล้ว” วาเนสซ่าอดยกมือขยี้หัวเด็กหนุ่ม
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ตรงหน้าไม่ได้ “จากนี้ไปเราจะท�าอาหารที่ช่วยให้ไฟธาตุทั้งเก้าของเจ้า

แขง็แรง และการเลีย้งปลา การปลกูผกั สองอย่างนีค่อืการเตรยีมวตัถดุบิ 

ข้าคิดวิธีนี้เพื่อบ�ารุงร่างกายให้พ่อของข้า ตาแก่นั่นเองก็นิสัยเหมือนข้า 

ชอบสร้างศัตรูไปทั่ว ถ้าหากร่างกายไม่แข็งแรงตลอดเวลา เขาอยู่มาได้

ไม่ถึงตอนแก่หรอก เฮ้อ” 

พอคดิถงึพ่อ วาเนสซ่ากถ็อนใจ “สิง่ทีย่ิง่ใหญ่มกัจะเกดิจากสิง่เลก็ๆ 

เสมอ ข้าจะบอกเจ้าโดยไม่ปิดบังเลย นี่เป็นวิธีที่ข้าสร้างยาอมตะ จอมยา

ส่วนมากมกัจะคดิถงึการหาวตัถดุบิทีด่มีาปรุงยาทีด่ ีแต่พวกเขาไม่เคยคดิ

จะสร้างวัตถุดิบที่ดีขึ้นมา เพราะวิธีการสอนของลาเซเรียไม่ได้สอนที่เหตุ 

แต่ดันไปสอนที่ผล สอนจอมยาให้ปรุงยาเก่ง แต่หาสมุนไพรไม่ได้ แล้ว

มันจะไปได้เรื่องอะไร”

เรเชลพยกัหน้ารับอย่างเหน็ด้วย หากว่าวนัหนึง่ทรพัยากรของล�า้ค่า

หมดลง และพวกจอมยาไม่รู้วิธีสร้างวัตถุดิบปรุงยา ก็ย่อมต้องอับจน

หนทางในการปรงุยาระดบัสงู สดุท้ายทกัษะการปรงุยากจ็ะหมดประโยชน์ 

แต่หากผลิตวัตถุดิบในการปรุงยาระดับสูงได้เอง พวกจอมยาจะง้อพวก

จอมทัพหรือจอมเวทในการหาวัตถุดิบไปเพื่ออะไร

“ถ้าเหน็ด้วยแล้วกเ็ปิดมติเิอาแร่อะควาธาตขุองตวัเองออกมา เจ้า

สร้างอกีมติไิด้ใช่หรือไม่ หรือจะใช้มติทิีเ่กบ็เสาแร่อะควาของเจ้ากไ็ด้ เรา

จะสร้างบ่อเลี้ยงปลากัน ก่อนถึงอาทิตย์หน้า เพราะอาทิตย์หน้าคือเวลา

ที่พญาปลาจะอพยพแล้ว เราต้องเร่งมือกันหน่อย”

“ขอรับ”

การสร้างบ่อเลี้ยงปลานั้นไม่ต่างจากการฝึกควบคุมไฟ เรเชลเอา

หยกหิมะและแร่อะควาธาตธุรรมชาตทิัง้เก้าธาตมุาหลอม ท�าก้อนอฐิขนาด

พอจะน�ามาสร้างเป็นบ่อเลีย้งปลาได้ วาเนสซ่านัง่คมุการผลติ เธอไม่ยอม

บอกอะไรเรเชลมาก เพราะอยากให้เขาศึกษาด้วยตัวเอง เรเชลเลย 

ค่อนข้างจะมีปัญหาในการหลอมผลึกธาตุสองธาตุมารวมเข้าด้วยกัน แต่
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ปัญหานั้นก็ผ่านไปเมื่อเรเชลเร่ิมจับทางออกว่า ควรจะหลอมเหล่าผลึก

อย่างไร เมื่อท�าอิฐออกมาได้มากพอก็ต้องเริ่มท�าบ่อปลา ในตอนนี้เขาก็

ทนไม่ได้ ต้องหันมาถามวาเนสซ่า ว่าท�าทุกอย่างนี่คนเดียวได้อย่างไร

“ตอนอับจนหนทางเราพยายามท�าได้หลายอย่างแหละ ข้าคิดว่า 

ชั่วชีวิตน้ีจะต้องถูกขังไว้ที่นี่ เลยมีเวลาพิสูจน์ทฤษฎีท่ีตนได้แต่เขียนและ

ไม่ได้ท�า…” วาเนสซ่าว่า “แรกเริม่ข้ากแ็ค่อยากรกัษาความงามของตวัเอง

เอาไว้ ไหนๆ ก็ต้องกินแต่ปลาแล้ว ก็เลยกะจะท�าให้ปลาพวกนั้นมี

สรรพคุณรักษาความงามของข้า ดูแลสุขภาพภายในของข้า จะได้ไม่แก่ 

ไม่เหีย่ว ไม่ย่น เวลาตายกลายเป็นศพ จะได้ยงัดสูวยพริง้ เผือ่มนีกัส�ารวจ

มาเห็นจะได้นึกว่าข้าเป็นเจ้าหญิงหิมะ แต่ไปๆ มาๆ กลับได้ยาอมตะเฉย

เลย ยังสวย แถมไม่ตายอีก ก็นับว่าโชคดี”

‘ต้นเหตุของการสร้างยาอมตะมาจากความรักสวยรักงามนี่เอง’ 

เรเชลเริ่มเหม่อมองอิฐที่สร้างจากหยกหิมะและผลึกธาตุตรงหน้า

“ในบางทีความบังเอิญก็สร้างสิ่งมหัศจรรย์…” วาเนสซ่าบอกเมื่อ

เห็นอาการของศษิย์ตน “แต่สองมอืท�านีแ่หละดทีีส่ดุ ดงันัน้อย่าไปคดิอะไร

ให้มาก สร้างๆ ไป ข้าจะคอยควบคุมการผลิต”

“ขอรับ”

เรเชลสร้างบ่อปลาด้วยความเร็วกว่าตอนวาเนสซ่าท�า เพราะเขา

มีไฟธาตุที่แข็งแกร่งและบริสุทธิ์ ส่วนการปลูกผักก็ท�าได้ดียิ่ง เพราะตัว

เขาเป็นสายเลือดมังกร เรเชลเคยปลูกต้นซิโฟเน่ให้มันออกดอกหลงฤดู

เพือ่รกัษาคนทัง้เมอืง ดงันัน้การปลกูพชืจงึเป็นเรือ่งง่ายส�าหรบัเขา แม้แต่

วาเนสซ่ายังรู้สึกตกใจระคนหมั่นไส้

“ทีตอนข้าท�าล่ะ รากเลือด” วาเนสซ่าบ่นเบาๆ “กับพวกสายเลือด

มังกรนี่ มนุษย์ธรรมดาอย่างข้ารู้สึกว่าไม่ยุติธรรมเลย”

“แต่ท่านเก่งกว่านะขอรบั เพราะเป็นคนรเิริม่ท�าสิง่ทีย่ากได้ส�าเรจ็

เป็นคนแรก” เรเชลปลอบ

“แน่ละ ข้าทั้งสวยทั้งเก่งอยู่แล้ว” วาเนสซ่าไม่ลืมชมตัวเอง ท�าเอา
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เรเชลไม่รู้ว่าจะนับถือหรือว่าเพลียใจดี

และเพราะเรเชลท�าบ่อปลาและแปลงผกัเสร็จอย่างรวดเรว็ วาเนสซ่า

จึงเริ่มสอนเขาเกี่ยวกับการดูสมุนไพรและการปรุงอาหาร การดูสมุนไพร

ของวาเนสซ่านั้นไม่เหมือนคนปกติ ที่มองกันแค่ว่าสมุนไพรต้นนั้นสดดี 

หรือว่าสมุนไพรต้นนั้นสมบูรณ์ดี เธอบังคับให้เรเชลฝึกดูอายุสมุนไพร 

เพราะสมุนไพรอายุต่างกัน ก็มีสรรพคุณต่างกันด้วย เรียนรู้ที่จะเข้าใจว่า

สมุนไพรแห้งๆ น้ัน ในบางทีก็ดีกว่าสมุนไพรที่ได้มาสด สอนท้ังวิธีตาก

แห้งสมนุไพรเพือ่เกบ็เอาไว้ใช้ได้นาน และทีน่่ากลวักค็อืบงัคบัให้เรเชลใช้

ไฟธาตุท�าให้สมุนไพรเหี่ยวแหง็กกลับมามีชีวิตใหม่ พวกวัตถุดิบจากสัตว์

อสูรเองก็ถูกน�ามาฝึกไม่ต่างกัน

“การถนอมสมนุไพรน่ะ ให้เจ้าลองพยายามผนวกเข้ากบัการถนอม

อาหารเข้าไว้…” วาเนสซ่าบอก “ใครบอกว่ายานั้นต้องเกิดจากการเอา

วัตถุดิบทั้งหมดใส่หม้อแล้วกลั่น ต้ม ปรุงออกมาให้เป็นเม็ดยา หรือยาน�้า 

เจ้าเอาพวกสมุนไพรมาหมักนานๆ มันจะกลายเป็นยาไม่ได้เหรอ 

“เรเชล เจ้าเรียนรู้การท�าอาหารจากข้า เจ้าต้องเอาการท�าอาหาร

และการปรุงยามาผสมรวมกันให้ได้ ศึกษาวิธีการท�าอาหาร แล้วมองให้

เป็นวิธีการท�ายา อย่างเมื่อก่อน คนในเขตหนาวเขาต้องเอาเหล้าใส่

กระเพาะของแพะ นานไปเหล้านัน้กเ็ปลีย่นคณุสมบตักิลายเป็นเหล้าหมกั

พิเศษ เอามาวิจัยดูก็ค้นพบว่ามันมีสารอาหารมากกว่าเหล้าปกติ…”

วาเนสซ่ามองเรเชลที่จดบันทึกอย่างเอาเป็นเอาตาย เธอดึงสมุด

เขาออก พร้อมเอ่ยเสียงเครียด

“อย่าเอาแต่บันทึกค�าพูดของข้า แต่เจ้าต้องบันทึกในสิ่งท่ีเจ้าคิด! 

ในเมื่อมันคือสิ่งที่เจ้าต้องทดลอง! ลองเอาสมุนไพรพวกนี้ไปหมัก ไปเผา 

ไปกลั่นให้เป็นน�้าใส ใส่เกลือ หรืออะไรก็ตามแต่ แล้วเขียนมันลงไปว่าวิธี

ไหนได้ยาดีอะไรบ้าง สรรพคุณมันแตกต่างกันอย่างไร ให้ข้าสอนเพียง

อย่างเดียวไม่ได้หรอกนะ เจ้าต้องคิดเอง!”

เรเชลฟังแล้ว ก็เหมือนเห็นกรรมวิธีมากมายลอยอยู่บนหัว เพราะ
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สมนุไพรกมี็หลายชนดิอยูแ่ล้ว เอามาผ่านกรรมวธิต่ีางกนักย็ิง่ได้สรรพคณุ

หลายชนดิมากกว่าเก่า นีย่งัไม่รวมวตัถดุบิทีเ่ป็นชิน้ส่วนของสตัว์อสรูด้วย 

แถมสูตรของวาเนสซ่าส่วนใหญ่ก็ใช้ของพื้นบ้าน ดังนั้นของท่ีไม่นับเป็น

สมุนไพรก็ควรน�ามาทดลองด้วย 

เรเชลไม่รูว่้า สามเดอืนหลงัจากนี ้เขาจะเรยีนรูจ้ากวาเนสซ่าได้จน

หมดหรือไม่ แต่คิดอีกทีหนึ่ง เด็กหนุ่มก็คิดว่าตนโชคดี เพราะเขาก�าหนด

เวลาในมิติของตนเองได้ และเรื่องนี้วาเนสซ่าก็ไม่เคยรู้ (เรเชลยังคงชอบ

รักษาความลับของตนเองเท่าที่ท�าได้) ดังนั้นระยะเวลาจริงๆ ที่เรเชล 

เรียนรู้ได้ ย่อมมากกว่าสามเดือนแน่นอน

“การเรียนรู้มันไม่มีสิ้นสุดหรอก เจ้าค่อยๆ เรียนไป จบจากข้าก็

เรียนต่อเอาเองก็ได้ แต่ว่าอย่าลืมท�าอาหารไม่ซ�้าแบบกันให้ข้าด้วย”  

วาเนสซ่าบอก

เวลาหนึ่งสัปดาห์แห่งการทดลองผ่านไป เรเชลบันทึกทุกอย่างได้

มากกว่าสมุดจดบันทึกสิบเล่ม เขาทดลองจนหัวแทบจะระเบิด ไปๆ มาๆ 

ก็เริ่มคิดค้นยาได้มากกว่าร้อยชนิด เป็นสูตรยาที่เมื่อเอาไปเทียบกับสูตร

ยาของตระกลูอาโตเมโกแล้วใช้วธิกีารต่างกนัอย่างสิน้เชงิ แต่ได้สรรพคณุ

เหมือนกัน 

พอเอาการบ้านไปส่งวาเนสซ่า เธอก็พยักหน้าและบอกว่า 

“ไปคิดยาระดับต้นแบบใหม่มาสิบชนิด ยาระดับกลางอีกสิบชนิด 

ยาระดับสูงอีกสิบชนิด พอคิดเสร็จก็เอาสูตรยามาส่งข้า ถ้าสูตรยาพวก

นั้นผ่าน ข้าจะให้เจ้ากลับไปคิดยาระดับกษัตริย์ ยาระดับมหาราชัน และ

ยาระดับกึ่งเทพอย่างละสิบชนิด”

เรเชลเริ่มเห็นภาพหลอนว่าหัวเขาต้องระเบิดในสักวัน แต่พอ 

วาเนสซ่าพูดถึงยาระดับต่างๆ ขึ้นมา เขาก็อดถามเธอไม่ได้

“อาจารย์ ท่านท�ายาระดับทวยเทพได้หรือไม่”

“ยาระดับทวยเทพเป็นต�านาน ยังไม่เคยมีใครท�าได้” วาเนสซ่าว่า 

“ข้าก็ทดลองอยู่ แต่ก็ยังท�าไม่ได้ คาดว่ามันน่าจะเป็นจินตนาการของ
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มนุษย์มากกว่า หากมียาแบบนั้นจริง…แผ่นดินคงไม่สงบสุขเป็นแน่”

เรเชลแอบเหน็ด้วยกบัอกีฝ่าย ยาชบุชวีติคนตาย…หากมยีาเช่นนัน้

จริง แผ่นดินจะต้องระส�่าระสายแน่นอน

“ถ้าหากมีคนท�ายาระดับทวยเทพได้นะเรเชล…” วาเนสซ่าอดเอ่ย

ทีเล่นทีจริงไม่ได้ “ข้าว่าพวกเทพแห่งความตายจะต้องตกงานอย่าง

แน่นอน”


