
131
งานเลี้ยงปรุงยา

หลังจากสี่ผู้กอบกู้ปกป้องเรเชล ราดิคิอัสจากข้อกล่าวหาร้ายแรง 

ทั้งหลาย จนสะเทือนเลือนลั่นไปทั่วแผ่นดินแอนตาเนีย แทนที่ข่าวลือทั้งหมด

จะเงียบลง เพราะคนสร้างข่าวร้ายถูกตอกหน้ากลับไม่มีช้ินดี แต่กลายเป็น

สร้างข่าวลือแบบใหม่ หลายคนลงความเห็นว่า เรเชล ราดิคิอัสจะได้ขึ้นเป็น

มหาราชันจอมยาคนใหม่อย่างแน่นอน เพราะพวกผู้กอบกู้ออกตัวแรงถึงเพียง

นั้น พวกเขาท�าราวกับคนสวนที่ตัดใบไม้เก่าทิ้ง เพื่อให้ใบไม้ใหม่ได้สารอาหาร

เต็มที่ ไม่เชื่อดูการสอบจตุรศาสตร์ได้ นอกจากพวกเขาจะชมเชยเรเชลอย่าง 

ออกนอกหน้า การกระท�าก็ยังไม่ไว้หน้าซิลเวอร์เลยแม้แต่น้อย

ทีเ่รเชล ราดคิอิสัจะได้ขึน้เป็นมหาราชนัจอมยาน้ันมท้ัีงผลดีและผลเสยี 

ผลดคีอืเขาจะเป็นมหาราชนัจอมยาทีอ่ายนุ้อยทีส่ดุในประวตัศิาสตร์แอนตาเนยี 

เป็นแบบอย่างแก่ชนรุ่นหลังให้ตั้งใจศึกษาความรู้ จะได้ประสบความส�าเร็จ 

เหมือนเรเชล

ผลเสียคือจอมยาทั้งหลายรวมตัวกันประท้วง ชี้ประเด็นว่าเรเชลเคย

เก็บค่ารักษาแพงกว่าควรในการรักษาโรคอิโซเต้ที่เคยระบาดในอาณาจักร 

ลาซาเรีย มิหน�าซ�้ายังเคยมีข่าวทรมานผู้ป่วย สอดคล้องกับที่เขาศึกษาบันทึก

เซรีไดแอน วาเนสซ่า วิลลาโน่ผูต้้องโทษทดลองผดิจรยิธรรม และเป็นศษิย์คน

เดียวของอดีตมหาราชันจอมทัพโจนาธาน วิลลาโน่ผู้ต้องโทษท�าร้ายสี่ผู้กอบกู้ 
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หากเอาเรเชลข้ึนเป็นมหาราชัน จะไม่สร้างปัญหามากกว่าสร้างประโยชน์ให้

แอนตาเนียหรือ ในเมื่ออาจารย์ของเขาคือตัวอันตรายที่ท�าร้ายหนึ่งในสี่ 

ผู้กอบกู้ และตัวเขายังมีคดีกับลัทธิมาริแชล ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นลัทธิอันดับหน่ึง 

ของแอนตาเนีย

แต่ต่อให้เหล่าจอมยาจะรวมตวักนัและตะโกนสดุเสยีงเท่าไร แต่คนอืน่

รูด้ว่ีา เหล่าจอมยาออกมาประท้วงเช่นน้ี เพราะเรเชลคนนีส้ร้างยา ‘โจนาธาน’ 

ขึ้นมา ท�าให้พวกจอมยาเสียผลประโยชน์ในการขายยาอย่างมหาศาล หาก

เรเชลขึ้นมาเป็นมหาราชันจอมยาอีก เขาอาจจะส่งตัวยาอื่นๆ ออกมา ท�าให้

เหล่าจอมยาไม่มทีีย่นืเลยกไ็ด้ เพราะจอมยาส่วนมากกไ็ม่ได้เก่งกาจอะไร พวก

ที่สามารถท�ายาระดับมหาราชันมีอยู่นับนิ้วได้บนแผ่นดินแอนตาเนีย

ดังนัน้เมือ่จอมยาออกมารวมตวักนัคดัค้านเช่นนี ้ผูค้นกล้็วนแล้วแต่ส่าย

หน้า การเบี่ยงประเด็นเพื่อให้คนเห็นชอบเป็นผิด โดยที่ก็เห็นความจริงกันอยู่

นั้น เป็นการกระท�าที่โง่มาก คนมีปัญญาย่อมมองออก และแอนตาเนียก็เป็น

ดินแดนแห่งการเรียนรู้ อุดมด้วยผู้มีปัญญา จึงไม่มีใครสนใจพวกเขาเลย 

สักนิด แต่กระนั้นการประท้วงก็ยังมีอยู่ ซึ่งซิลเวอร์ก็น�าจดหมายร้องเรียน 

ทั้งหลายมามอบให้สี่ผู้กอบกู้ 

แต่บงัเอญิว่าวาเรนเตและซาฮาร์ซึง่เป็นคนรบัเรือ่งตัง้เตาบาร์บคิวิย่าง

เนื้ออยู ่ เลยลืมตัวใช้จดหมายพวกนั้นเป็นเชื้อไฟ โดยไม่ทันได้เปิดอ่าน 

แต่อย่างใด

ซิลเวอร์เห็นท่าทางวาเรนเตและซาฮาร์เป็นเช่นนั้นก็พลันน�้าท่วมปาก 

เร่งวิ่งไปหาเจนนิเฟียร์เพื่อร้องเรียน แต่บังเอิญว่าเจนนิเฟียร์นัดกับเฟลิเซีย  

พากันออกไปหาสมุนไพรด้วยกันที่ใดไม่ทราบ เลยไม่ได้เปิดบ้านต้อนรับเขา 

เหลือแต่จาออตต้าที่สติไม่ดี คอยโบกไม้กวาดไล่ซิลเวอร์อยู่

เมื่อเห็นท่าทางของสี่ผู้กอบกู้แต่ละคนเช่นนี้ ซิลเวอร์ก็เข่าอ่อน ต่อให้

ไม่ใช่หมอดู แต่เขาก็ท�านายอนาคตของตนออกได้ไม่ยาก เขารู้ว่าถ้าเปลี่ยนใจ

สี่ผู้กอบกู้ไม่ได้ การประท้วง การโจมตี หรือข่าวลือเสียหายทั้งหลายที่มีต่อ

เรเชล ราดิคิอัสก็ไร้ความหมาย พวกมหาราชันที่เหลือก็เป็นเพียงหมากของ 

สี่ผู้กอบกู้ ถ้าผู้กอบกู้ไม่ช่วยเขา ก็ไม่มีใครช่วยรักษาต�าแหน่งเขาเอาไว้ได้  

พอคิดถึงช่วงเวลาที่ต้องตกจากที่สูง มหาราชันจอมยาเฒ่าก็อยากจะร้องไห้ 

เขารู้สึกคล้ายกับทางข้างหน้ามืดสนิท ไม่เห็นหนทางเลย การต้องมีชีวิตที่ 
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ไร ้ เกียรติยศและเงินทอง ซ�้ ายังถูกผู ้คนหัวเราะเยาะว ่าแพ ้ เด็กนั้น 

น่ากลัวขนาดไหน จะมีใครไม่รู้บ้าง

ในตอนนี้ อีกแค่ครึ่งก้าว ซิลเวอร์และตระกูลก็จะเดินไปถึงจุดน้ัน  

เขากลัวจนแทบสติแตกเลย

“มหาราชันจอมยาซิลเวอร์เชิญชวนเหล่าจอมยาเข้าร่วมโครงการ 

ปรุงยาเพื่อผู้ยากไร้” 

โลกิอ่านข่าวจบก็ร้อง ‘หือออ!’ เสียงดัง หันไปหาคนที่น่าจะรู้ดีที่สุด 

“มันหมายความว่าอย่างไรน่ะ เรเชล ตาแก่นั่นสติเพี้ยนไปแล้วเหรอ แต่ไหน

แต่ไรมาไม่เคยเหน็ท�าอะไรแบบน้ี มแีต่ออกยาราคาแพงๆ มาขายให้ประชาชน”

“ใช่ ไม่เคยเลย” เรเชลที่ลูบไอรินอยู่หรี่ตาอย่างน่ากลัว “มาท�าในตอน

นี้ ท่านคิดว่ามันน่าขันหรือไม่เล่า”

“น่าขันสิ” เอเดนทีน่ั่งอยูข้่างเรเชลพยกัหน้ารบั “เขาคงรูต้วัว่าก�าลงัจะ

เสียต�าแหน่ง จึงจัดงานน้ีขึ้นมา ก็เท่ากับแสดงตัวเป็นตัวตลกให้คนวิพากษ์

วจิารณ์กนั ท�าดก็ีไม่มรีางวัล ท�าไม่ดก็ียิง่โดนกระหน�า่ซ�า้เตมิ คงหวงัจะขอความ

เมตตาจากสี่ผู้กอบกู้เป็นครั้งสุดท้าย”

“ซลิเวอร์เป็นคนโง่ที่ไม่สนใจอะไรนอกจากช่ือเสยีง เกยีรติยศ เงนิทอง 

และอ�านาจ และนั่นคือสิ่งที่ท�าให้เขาถูกเจนนิเฟียร์ดึงตัวขึ้นมาอยู่ในต�าแหน่ง

นี้ แต่ข้าไม่เชื่อว่าเขาจะอ้อนวอนขอความเห็นใจในวินาทีสุดท้ายเช่นนี้” เรเชล 

บอกพร้อมลูบไอรินหนักมือขึ้น จนมันพลิกตัวมามองหน้าเขา แล้วจับปลายนิ้ว

ของเรเชลมาเลีย หวังให้นายใจเย็นลง เรเชลยิ้มได้ เขาบอกเอเดน “ในเมื่อ

ท่านกล่าวว่าการกระท�าครั้งนี้ไร้ผล แปลว่ามันต้องมีอะไรแอบแฝงมากกว่า”

“แอบแฝง?” ทั้งเอเดนและโลกิพึมพ�าพร้อมกัน ขมวดคิ้วแน่นขึ้น จน

กระทั่งลูปินเดินมาบอก

“ท่านเรเชลขอรับ มีบัตรเชิญจากมหาราชันจอมยาซิลเวอร์ เชิญท่าน

ไปงานเลี้ยงพิธีเปิดโครงการปรุงยาเพื่อผู้ยากไร้ครั้งนี้ด้วย”

ทั้งสามคนถึงกับนิ่งงัน เรเชลแบมือขอบัตรเชิญจากลูปิน ครั้นพอมอง

ความประณีตของบัตรเชิญนั้น เขาก็ถึงกับนวดขมับด้วยความปวดหัว

“มันต้องมีอะไรแน่ๆ!” โลกิร้อง

“แน่นอนเลย” เอเดนแอบสยองแทนเรเชล
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การส่งบัตรเชิญของแอนตาเนียน้ันย่อมหมายถึงการเช้ือเชิญและให้

เกียรติผู้ได้รับเชิญ ยิ่งบัตรเชิญที่ถูกส่งท�าจากวัตถุดิบชั้นดีเพียงไร ก็ยิ่งหมาย

ถึงการให้เกียรติมากขึ้นเท่านั้น บัตรเชิญในมือเรเชลท�าจากต้นเรกัสที่มีกลิ่น

หอมเป็นเอกลักษณ์ เรืองแสงได้ในความมืด มีจอมเวทที่น�าไม้เรกัสมาแปรรูป

เป็นกระดาษได้มีเพียงไม่กี่คนในแอนตาเนีย และมีกฎหมายผลิตได้จ�านวน

จ�ากัด ทั้งหมดนี้ท�าให้กระดาษจากต้นเรกัสถือเป็นของแพงหายาก ซิลเวอร์ส่ง

บัตรเชิญนี้มาจึงถือว่าให้เกียรติอย่างสูง มิหน�าซ�้ามันยังหุ้มขอบด้วยทองค�า 

เขียนด้วยหมึกชั้นเลิศ ดูสูงค่าจนน่าปวดหัว

“ท�าไมคนหยิ่งเช่นเขาจึงเชิญข้าอย่างให้เกียรติขนาดนี้” เรเชลพึมพ�า

“เขาอาจจะอยากผกูมติร กลบัมาคนืดกีบัเจ้ากไ็ด้นะ” เอเดนบอกอย่าง

ไม่จริงจัง ท�าเอาเรเชลขนหวัลุกซู ่เอเดนหวัเราะเมือ่เหน็ท่าทางเช่นนัน้ของคูหู่ 

“น่าจะเป็นไปได้ไม่ใช่เหรอ เขาก�าลังตกต�่า แต่เจ้าอยู่ในช่วงขาขึ้น การพลิก

ลิ้นเพื่อประจบเอาใจศัตรูเก่า ไม่ใช่ว่าจะไม่เคยเห็นในสังคมแอนตาเนีย”

“ข้าเห็นด้วยกับเอเดน” โลกิบอก “หรือไม่ก็ก�าลังวางแผนพาเจ้าไป...” 

แล้วโลกิก็วาดนิ้วชี้ปาดคอตัวเองแทนค�าพูด

เรเชลส่ายหน้า “หากอยากวางแผนสงัหารข้า เขาไม่เชญิข้าเป็นทางการ

เช่นนี้หรอกขอรับ ท่านลูปิน ช่วย...”

เรเชลก้มหน้าลงกระซิบข้างหูของลูปิน เด็กชายพยักหน้ารับ แต่สีหน้า

เต็มไปด้วยความไม่เข้าใจมากมาย สุดท้ายเด็กชายก็ยอมเดินไปจัดการธุระให้ 

เรเชลมองตามหลังเด็กชาย แล้วหันมาบอกโลกิ “ท่านช่วยตามท่าน

แอนเดรียมาให้ข้าหน่อยสิขอรับ”

เอเดนสะดุ้ง หันมาหรี่ตา ถามเสียงห้วน “จะตามนางมาท�าไม!”

“ใครจะไปรู้จักตระกูลโอสถสวรรค์ดีเท่านางเล่า” เรเชลถาม เอเดน

เลยได้แต่พ่นลมหายใจอย่างหงุดหงิด เรเชลตบบ่าเพ่ือนสาวพร้อมบอกเสียง

หวาน

“อย่าห่วงไปเลยขอรบั ส�าหรบัสตร ีทีห่นึง่ในใจข้ามเีพยีงผู้เดียวเท่าน้ัน”

ดวงตาของเอเดนเปลี่ยนแวว จนกระทั่งเรเชลเฉลยเสียงนุ่ม

“คือท่านไอรินขอรับ” พูดเท่าน้ันไม่พอ ยังหันมาจูบฟัดชูการิของตน 

จนมันร้องจี๊ดๆ อย่างเหนียมอายด้วย เรเชลบอก “ไม่ว่าใครก็ไม่สู้ท่านไอริน

ของ...โอ๊ย!”
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ทั้งนายและชูการิเลยถูกเอเดนถีบตกเก้าอี้ ให้ไปนอนรักกันอยู่บนพื้น

“ซิลเวอร์จัดงานหรือ” เลวิอาธานเอ่ยเมื่อทราบข่าว เขาเลิกคิ้วสูง “ดู

จะนอนใจไปหรือไม่ ในเมื่อตัวเขาก�าลังถูกท้าชิงต�าแหน่งมหาราชัน”

“ข้าได้ข่าวว่าเขาเชิญเรเชลไปงานน้ีด้วยนะ” เอเรียสเอ่ย “ไม่รู้ว่า 

ท่านซิลเวอร์คิดจะท�าอะไร”

“ท่านซิลเวอร์คงอยากจะสมานฉันท์ ตัวเขาและเรเชลไม่ลงรอยกันมา

นาน ตอนนี้เขาก�าลัง...เฮ้อ” บาธาซ่าเอ่ย ก่อนจะถอนใจกับความเป็นไปของ

โลก “ชีวิตมนุษย์ มีขึ้นย่อมมีลง อยู่ที่ว่าจะช้าหรือเร็วเพียงเท่านั้น”

“เขาก็ย่อมต้องการสมานฉันท์แน่นอน ตอนนี้ ไม่ว่าใครก็ดูท่าทีของสี่

ผู้กอบกู้ออก ว่าพวกเขาต้องการปลดท่านซิลเวอร์ ข้าเคยเตือนเขาแล้วเชียว 

ว่าอย่ายึดติดกับอะไรให้มากนัก เขาเคยหยิ่งผยองเสียขนาดนั้น พอจะตกลง

มาย่อมเจ็บปวดเป็นธรรมดา” เอเรียสบอก มองเลวิอาธานแล้วว่า “ท่านคิดว่า

เรเชลคนนี้ควรค่ากับต�าแหน่งมหาราชันหรือไม่”

“ให้พูดตามตรง ความสามารถของเขามีมากกว่าเฟลิเซียและซิลเวอร์

รวมกนัไม่รูก้ีเ่ท่า ส่วนเรือ่งจติใจ หากข้าพูดไป พวกท่านกจ็ะหาว่าล�าเอยีง เช่น

นั้นพวกท่านดูเอาเองเถอะ” เลวิอาธานบอกเสียงนุ่ม แล้วเหมือนนึกขึ้นมาได้ 

จึงว่า “แล้วท่านเจนนิเฟียร์กับเฟลิเซียหายไปไหนเสียเล่า ตอนนี้ซิลเวอร์ก�าลัง

ล�าบาก น่าจะอยู่ช่วยพวกพ้องมิใช่หรือ หรือว่าลอยแพพวกเดียวกันเสียแล้ว”

“ท่านเลวิอาธาน ท่านเจนนิเฟียร์เป็นหนึ่งในสี่ผู ้กอบกู้ มีบุญคุณ 

ล้นเหลือบนแผ่นดินแอนตาเนีย ท่านเองก็เป็นมหาราชัน ไม่ควรกล่าววาจา 

เช่นนั้น” บาธาซ่าเอ่ยเสียงดุ เลวิอาธานยกมือขออภัย แต่ในใจอดคิดไม่ได้

‘ถ้าที่พวกเราเห็น คือท่านเจนนิเฟียร์ตัวจริงละก็นะ...’

“ท่านเจนนิเฟียร์พาท่านเฟลิเซียไปหาวัตถุดิบ แต่คลังวัตถุดิบของ

มหาวิทยาลัยลาเซเรียยังไม่ร่อยหรอ ดูท่า จะไปหาของดีให้ท่านซิลเวอร์เสีย

มากกว่า” เอเรียสเอ่ยอย่างรอบคอบ

เลวิอาธานได้ยินคนที่มีความคิดตรงกันก็อดยิ้มเยาะไม่ได้ เขาเปรย 

ก่อนจะเป่าชาร้อนให้เย็นลง แล้วกระดกดื่มจนหมด

“ยังไม่เห็นจุดยืนท่านเจนนิเฟียร์ชัดก็รีบร้อนจัดงานเสียแล้ว ท่าน

ซิลเวอร์นี่ช่าง...น่าสงสาร”
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เรเชล ราดิคิอัสรับค�าเชิญไปงานปรุงยาเพื่อคนยากไร้ที่ตระกูลโอสถ

สวรรค์ เขาไม่ได้พาเอเดนหรือโลกิไปอย่างที่คนอื่นคาด แต่กลับเลือกเร็นและ

เรย์ พี่ชายทั้งสองคนของเอเดนให้ไปด้วยกัน ทั้งสามคนสวมชุดพิธีการเพื่อให้

เกยีรตมิหาราชนัจอมยาผูเ้ชญิ ทนัททีีเ่ดก็หนุม่ทัง้สามก้าวลงจากรถม้าทีต่ระกลู

โอสถสวรรค์ส่งไปรบั สาวๆ ทัง้งานกพ็ากนัยกพดัปิดหน้า ท่าทางขวยเขนิอย่าง

ไม่ทราบสาเหตุ 

ซานริกโก้ก้าวเข้ามา

“ท่านเรเชล” เขาเรียกเรเชลด้วยกิริยาและวาจาท่ีเปลี่ยนไป ท�าเอา

เรเชลขนหัวลุกซู่ระลอกหนึ่ง “ข้ามาต้อนรับท่านเดินเข้างาน ให้เกียรติข้าถือ

เสื้อนอกให้ท่านจะได้หรือไม่”

เรเชลมองรอยยิ้มเป็นมิตรเหลือเกินของซานริกโก้ ขนหัวเขายังลุก 

วาบๆ ไม่หยุด เรเชลส่ายหน้าพร้อมบอก “รีบเข้างานเลยเถอะขอรับ”

เรเชลเดินน�าเข้าไปในงาน ตามการผายมือของซานริกโก้ คนทั่วงาน

ล้วนมองพวกเขา ด้วยความโดดเด่นของฐานะทางสังคมและความหล่อเหลาที่

กินกันไม่ลง สาวๆ อดซุบซิบไม่ได้ว่า ถ้าเลวิอาธานมาร่วมงานด้วยอีกคน คง

ได้เป็นจตุรเทพแห่งแอนตาเนียแน่นอน

เรเชลไม่ไว้วางใจ ตั้งแต่ซานริกโก้ที่แสดงความเป็นมิตรมากเกินเหตุ 

และยิ่งไม่ไว้ใจเข้าไปใหญ่ เมื่อซิลเวอร์ที่พูดคุยกับแขกเหรื่ออย่างออกรส หัน

มาเห็นเขา มหาราชันจอมยาก็เดินเข้ามากอดเขาอย่างเป็นมิตร พร้อมบอก

“ยินดีที่ท่านมา...” เรเชลขนหัวลุกอีกระลอก ซิลเวอร์หันไปประกาศ 

ท่าทางเป็นมิตรเปิดเผยยิ่งนัก “...ทุกท่าน แขกส�าคัญในวันนี้ เรเชล ราดิคิอัส

ขอรับ”

สองพี่น้องจากนรกที่ยืนอยู่ด้านหลังอดกระซิบถามกันไม่ได้

“พี่ ตาแก่นั่นกินยาผิดขวดหรือเปล่า” เรย์ถาม

“ข้าว่าหัวเขาอาจจะไปกระแทกอะไรบางอย่าง” เร็นกระซิบตอบ

ซิลเวอร์และเหล่าตระกูลอาโตเมโกนั้นเป็นมิตรกับเรเชลยิ่งนัก ท�าเอา

คนทีส่วมหน้ากากมาทัง้ชวีติแบบเรเชลจวนเจยีนหน้ากากหลดุอยูร่อมร่อ หาก

คนไม่รู้ ก็คงนึกว่าซิลเวอร์เป็นมหาราชันที่อุปถัมภ์เรเชลมา ไม่ใช่เลวิอาธาน 

และคงคิดว่าพวกเขาสนิทกันมาก เรเชลจะขอตัวไปดูแลพวกเร็นและเรย์ตาม

ประสาคนมาด้วยกัน แต่ซิลเวอร์ก็โอบบ่าเขาไม่ยอมปล่อย พวกจอมยาของ
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ซลิเวอร์กแ็ย่งกนัถามค�าถาม จนเรเชลปลีกตวัมาไม่ได้ ยิง่มองยิง่เหมอืนเรเชล

ถูกรังแก จนเร็นและเรย์ลอบสาแก่ใจ อยากจะถ่ายรูปเอาไว้ดูเล่นยิ่งนัก

“ไปช่วยดีไหม” เรย์ถาม เมือ่เหน็ดวงหน้าทีจ่วนเจียนจะเปลีย่นสเีข้าไป

ทุกทีของเรเชล

“อย่าเลย ตลกดี” เร็นบอก แตะบ่าน้องชายให้หันไปมองบรรดา 

เด็กสาวสูงศักดิ์ทั้งหลายที่มาร่วมงาน “ท�าหน้าที่ของเราดีกว่า”

เรย์พยักหน้ารับ ก่อนพวกเขาจะยิ้มให้เด็กสาวกลุ่มนั้นอย่างเป็นมิตร 

ท�าเอาพวกเธอหน้าแดงก�า่ ครัน้เหน็เดก็หนุม่รปูงามท้ังสองมทีีท่าเป็นมติร เดก็

สาวบางคนก็ท�าใจกล้า เดินมาหาพวกเขาและเริ่มพูดคุย

การมาเยือนงานปรุงยาของตระกูลโอสถสวรรค์ในวันนี้ เรเชลพอจะรู้

ว่าซิลเวอร์มีแผนการ แต่ตัวเขาเองก็มีแผนของตนเองเช่นกัน

ชาวนรกนัน้ยงัมคีดคีวามกบัพวกมารแิชล ครัน้พอเรเชลได้รบับตัรเชิญ

จากซิลเวอร์ เขาก็บอกให้แอนเดรียช่วยสืบหาว่าใครที่ตอบรับค�าเชิญของ

ซิลเวอร์บ้าง ในเมื่อเป็นงานเลี้ยงการกุศลที่จัดโดยมหาราชันจอมยา จึงน่าจะ

มีคนใจบุญมาร่วมงานกันมาก ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและเป็นผู้มีอิทธิพลต่อ 

แอนตาเนีย

‘ใช้เสน่ห์ของพวกท่านให้เป็นประโยชน์นะขอรบั’ เรย์นกึค�าพดูทีเ่รเชล 

บอกเขากับเร็น ก่อนจะเดินทางมาตระกูลโอสถสวรรค์ ‘ห้ามพูดเรื่องการลง

ทัณฑ์ในนรก ห้ามถามด้วยประโยคที่ว่า ท�าไมมนุษย์ถึง...ทั้งที่ผลของมันคือ...

พวกท่านต้องสุภาพ และเป็นกันเอง พอท�าได้ไหม’

เร็นกับเรย์ถูกบังคับเรียนหลักสูตรชายงามแบบรวบรัด ในตอนแรก 

ก็ไม่ยินยอม เพราะยังถือตัวว่าเป็นองค์ชายแห่งนรก แต่พอหันไปทางน้องสาว 

เอเดนที่ถูกเรเชลซื้อไปทั้งตัวและหัวใจ ก็กอดคอพวกเขาแล้วบอกให้สู้

‘ข้าอยากเห็นพวกมาริแชลล่มจมตอนยังอยู่บนโลกมนุษย์ พี่ๆ ช่วยกัน

หน่อยนะเจ้าคะ’ เอเดนบอก

‘ถ้าท�าอะไรไม่ถูกก็แค่ยิ้ม เขาถามอะไร ก็ตอบให้ตัวเองดูดีก็พอ’ โลกิ

นึกสนุกเลยมาช่วยเสริมด้วยอีกแรง ‘มนุษย์ผู้หญิงน่ะช่างคุย ถ้าพวกเจ้าท�าให้

พวกนางประทับใจได้ ข่าวลือเรื่องชาวนรกที่มาริแชลคอยฝังหัวเหล่าสาวกก็

ต้องสั่นคลอนบ้างละ’

เร็นกับเรย์ฟังค�าพูดพวกนั้นก็ไหวเอนไม่น้อย แม้ลึกๆ ในใจจะคิดว่า 
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มันผิด การโกหกไม่ใช่สิ่งที่ดี และต้องโดนลงโทษในนรก แต่พอเห็นสีหน้าวาด

หวังของน้องสาว พวกเขาก็ไม่อาจปฏิเสธได้ ประกอบกับพวกเขาเป็นชาวนรก 

ไม่ได้เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องรับโทษเหมือนวิญญาณทั่วไป เลยได้แต่ฝึกเก้ๆ กังๆ 

เรเชลมองแล้วถึงกับถอนใจ ‘เอาเช่นนี้ละกัน ข้าจะคิดบทพูดบังคับให้

พวกท่านท่องจ�าไว้...เผื่อมีใครสักคนถามค�าถามที่ท่านไม่อาจตอบได้’

กลบัมาเวลาปัจจบุนั เรน็ทีก่�าลงัระลกึความหลงัถงึค�าสอนของอาจารย์ 

เรเชลถูกเรย์ใช้ศอกสะกิด เมื่อสาวน้อยคนหนึ่งเอ่ยว่า

“ข้าเหน็ข่าวบอกว่าพวกท่านเป็นลกูครึง่ชาวนรก ชาวนรกนีน่่ากลวัมาก

หรือไม่เจ้าคะ”

เรเชลเคยซ้อมประโยคเช่นนี้กับพวกเขา เร็นสบตาเรย์แล้วยิ้ม บอก

เสียงเศร้า เลียนแบบท่าทางของเรเชล

“ท่านอย่าพูดเช่นนั้นเลย พวกข้าโตขึ้นมาจากการโดนตราหน้าเช่นนั้น 

ก็ต้องทนเจ็บปวดและขมขื่นไม่น้อย พวกเราพูดเรื่องอื่นได้หรือไม่ อย่างเช่น...

เรื่องของท่าน”

ถึงจะเลียนแบบเรเชลได้ไม่เหมือนเท่าไร แต่อาศัยหน้าตาและน�้าเสียง

ทุม้นุม่กท็�าให้เดก็สาวคนน้ันอายม้วนต้วน เรย์เหน็พ่ีชายเดนิเกมได้ด ีจงึเร่งบอก

ด้วยน�้าเสียงออดอ้อนเล็กน้อยอย่างที่เรเชลสอนมาว่า

“พวกข้าเพิ่งมาอาณาจักรลาซาเรียครั้งแรก หากท�าอะไรไม่ถูกใจพวก

ท่านไปบ้าง ขออภัยนะขอรับ คือ...” เรย์นิ่ง นึกบทพูดบังคับต่อไป แล้วว่า “...

คือพอทุกคนได้ยินว่าเราเป็นลูกครึ่งชาวนรก ก็ถูกรังเกียจก่อนที่จะได้คุยกัน

เสียอีก หวังว่าท่านหญิงจะไม่รังเกียจพวกข้า...นะ”

แล้วเรย์ก็เริ่มจ�าได้ว่า เรเชลเคยสอนให้เขาพูดชมจุดสวยสักจุดบน 

เรือนร่างของผู้หญิง แล้วเธอจะคุยไม่หยุด ที่เหลือก็พยายามเป็นผู้ฟังที่ดีก็พอ 

แต่จนปัญญาทีเ่รย์ผูห้ลงแต่น้องสาวตวัเองมาทัง้ชวีติ จะมองจุดใดของเดก็สาว

ตรงหน้าให้สวยงามได้ เขาสุ่มมั่วๆ แล้วเอ่ย

“ข้อเท้าสวยนะขอรับ มีเคล็ดลับอะไรเหรอ”

“เจ้าคะ?” เด็กสาวท�าหน้าไม่แน่ใจ และโชคดีที่เรเชลอยู่ไกลจากตรง

นั้น เขาเลยไม่ต้องกุมขมับกับความไม่ได้เรื่องของลูกศิษย์
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ในงานเลี้ยงแห่งนี้ ทุกคนมีแผนการอยู่ในใจ และเรเชลก็ปวดหัวกับ

แผนการของซิลเวอร์ เพราะมหาราชันจอมยาตกกระป๋องผู้น้ีมองเขาด้วย

สายตาเป็นมติรมาก มหิน�าซ�า้ยงัยดึแขนเอาไว้ไม่ยอมปล่อย เอ่ยปากชมเขาให้

คนนั้นฟังทีคนนี้ฟังที จนเรเชลขนหัวลุกวาบๆ กลัวผื่นจะขึ้น

“ข้าได้ข่าวว่าพวกท่านไม่ถกูกนั สงสยัว่าจะเป็นเพยีงข่าวลอืแล้วกระมงั” 

คนหนึ่งเอ่ยถาม

“จะเป็นไปได้อย่างไรล่ะ ฮ่าๆ ข้ารู้สึกดีใจมากท่ีเห็นเขาในการสอบ

มหาวทิยาลยัลาเซเรยี คาดว่าแอนตาเนียจะได้จอมยารุน่ใหม่ทีเ่ก่งกาจแล้ว เฮ้อ 

ถ้าไม่ติดว่าเกรงใจท่านเฟลิเซีย ข้าก็อยากให้เขาเป็นผู้ปฏิบัติตั้งแต่วันนั้นเลย

นะ” ซิลเวอร์เอ่ย พลางโอบบ่าเรเชลอย่างเป็นมิตรยิ่ง ท�าให้เรเชลรู้สึกขนหัว

ลุกวูบวาบเป็นหนที่เท่าไรไม่รู้

ขณะที่เรเชลคิดว่า กลับไปแล้ว เขาจะปรุงยาแก้สารพัดพิษมากินสัก

สามเม็ด เสียงดนตรีก็ดังขึ้น เรเชลถอนใจ พลางนึก ‘พูดถึงงานเลี้ยง ก็ต้องมี

การเต้นร�ากันสินะ’

เรเชลได้จังหวะหนี เขาพยายามหันมองหาสตรีสักคนมาเป็นคู่เต้นร�า 

แล้วผู้ชายทั้งงานก็ฮือฮากับบางอย่าง ส่วนซิลเวอร์ผู้โอบบ่าเรเชล ก็ออกแรง

บังคับเรเชลหันไปมองจุดที่ผู้ชายทุกคนสนใจอยู่

เซรรีนี อาโตเมโกอยู่ในชดุราตรสีอ่ีอน ประดบัด้วยอญัมณมีากมายจน

ดูเป็นผู้ใหญ่เกินตัว เรเชลมองแล้วต้องนึกชมฝีมือช่างแต่งหน้าที่ช่วยขับความ

งามของเซรรีนีจนโดดเด่น และในเมือ่เธอเป็นทายาทตระกูลโอสถสวรรค์ หรอื

ตระกูลจอมยาอันดับหนึ่งแห่งแอนตาเนีย ก็ย่อมมีผู้ชายมากมายสนใจเป็น

ธรรมดา

พอเหน็ว่าเรเชลมองเธออยู ่ดวงหน้าสวยงามไร้ทีต่ขิองเซรรีนีกแ็ดงก�า่

ขึ้น เรเชลเลิกคิ้วกับกลิ่นน�้าหอมที่เด็กสาวใช้ เขารู้สึกเหมือนถูกซิลเวอร์ผลัก

เบาๆ ให้ก้าวไปหาเซรีรีน พร้อมบอก

“พวกเจ้าสนิทสนมกันดีตั้งแต่อยู่มหาวิทยาลัยลาเซเรีย วันนี้เต้นร�า 

เปิดงานให้ข้าหน่อยสิ”

เรเชลคิ้วกระตุก เขาว่าเขาเริ่มเดาแผนการโง่ๆ ของซิลเวอร์ออกแล้ว 

พอหนัมามองเซรรีนีทีห่น้าแดงก�า่ รูส้กึได้ถงึสายตามากมายท่ีจับจ้องอยู ่เรเชล

ก็ลอบถอนใจ เขาโค้งให้ พลางเอ่ยอย่างสุภาพ



16   เรเชล Rachel เล่ม 4 จอมยาอันดับหนึ่ง (จบ)

“ให้เกียรติข้าไหม ท่านเซรีรีน”

เซรรีนีก�ากระโปรงของเธอแน่นอย่างประหม่า ก่อนจะพยกัหน้ารบั พอ

พวกเขาเริ่มเต้นร�ากัน ซิลเวอร์ก็ฉีกยิ้มกว้างขึ้น คนอื่นๆ เริ่มจับคู่กันไปเต้นร�า 

เร็นกับเรย์ปฏิเสธอย่างนุ่มนวล แต่ก็ไม่วายโดนหญิงสูงวัยสองคนลากตัวไป

ค�่าคืนนี้ดูเป็นคืนที่น่าอภิรมย์คืนหนึ่ง

“พวกท่านคิดจะท�าอะไร” เรเชลเอ่ยถามอย่างอดไม่อยู่ ขณะที่จับ 

เซรีรีนหมุนตัวไปตามจังหวะของดนตรี สังเกตได้ว่ายิ่งเซรีรีนขยับกายมากขึ้น 

กลิ่นหอมที่ติดตัวเธอก็ยิ่งรุนแรงขึ้น ดวงตาของเรเชลฉายแววไม่สบอารมณ์

“ข้า...ข้า...” 

เซรีรีนเริ่มจับได้ว่าคู่เต้นร�าของเธอก�าลังไม่พอใจบางอย่าง เด็กสาว

อ�า้อึง้ สหีน้าเริม่เปลีย่นจากแดงก�า่เป็นขาวซดี ตวัส่ันเหมอืนหวาดกลวับางอย่าง 

สองมอืของเธอจบักระโปรงบดิไปมาด้วยความประหม่ายิง่นัก เรเชลเห็นดงัน้ัน

ก็หยิบผ้าเช็ดหน้ามาจากมากาซินของเขา ซับผ้าที่บ่าของตนเอง ก่อนจะเลื่อน

ไปซับเหงื่อท่ีหน้าผากของเซรีรีนให้อย่างอ่อนโยน ท�าเอาทุกคนมองพวกเขา

อย่างสงสัย เรเชลยื่นผ้าผืนนั้นให้เซรีรีนถือเอาไว้ และหยุดการเต้นร�า ก่อนจะ

ผละไปดื้อๆ 

“ข้าขอตัว”

เซรรีนีอ้าปาก ก�าผ้าเชด็หน้าของเรเชลแน่น ท�าท่าจะค้าน ทว่าชายหนุ่ม

คนหนึ่งก็เร่งเข้ามาแทนที่เรเชล สายตาของเขามัวเมา พร้อมว่า

“ท่านเซรีรีนเต้นร�ากับข้านะขอรับ”

เซรีรีนหน้าเปลี่ยนสี จะปฏิเสธ แต่ชายคนนั้นก็ดึงเธอไปเต้นร�าโดยไม่

รอค�าตอบ ชายหนุม่อกีหลายคนกม็องมาทางเธอ ด้วยดวงตาลกุโชนจนน่ากลวั 

ตอนนีก้ารเต้นร�าเริม่กลายเป็นสงครามแย่งตวัเซรรีนี อาโตเมโก ส่งผลให้หลาย

คู่หยุดเต้น ฝ่ายเรเชลถือเครื่องดื่ม เดินมาดึงเร็นกับเรย์ออกจากการเต้นร�า 

องค์ชายใหญ่แห่งนรกได้กลิ่นที่ติดตัวเขามา ก็ยิ้มมุมปาก มองเรเชลที่ยิ้มมุม

ปากอย่างน่ากลัว แล้วถามอย่างรู้ทัน

“ไม่ช่วยนางหน่อยเหรอ อย่างไรเสียก็คนรู้จักกันนี่ เรเชล” 

ว่าที่มหาราชันจอมยาคนใหม่เอ่ย “ข้าอยากดูอะไรสนุกๆ ก่อน”

“อะไรสนุกๆ เหรอ” 

เรย์เลกิคิว้ เขาเข้าใจในล�าดบัต่อมา เมือ่เหน็ชายหนุ่มท่ีพาเซรีรีนเต้นร�า
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ออกอาการประหลาด มือของเขาอยู่ไม่สุข ลูบเอวคอดของเด็กสาวไปมา จน

เซรีรีนหน้าเปลี่ยนสี หลังจากนั้นก็มีชายอีกคนเดินเข้ามา พวกเขาโต้เถียงกัน 

ว่าใครควรได้เต้นร�ากับเซรีรีน ชายที่ท่าทางอ่อนแอที่สุดคนหนึ่งวิ่งเข้ามาจับ 

ข้อเท้าของเซรีรีนเอาไว้ แล้วขอเธอแต่งงาน ท�าให้งานเลี้ยงเริ่มไม่สนุก

ซานริกโก้หน้าเครียด ท�าท่าจะเข้าไปห้าม แต่ซิลเวอร์มองปรามไว้ 

ซลิเวอร์มองเรเชลทีย่งัคงน่ิง แม้เรือ่งราวจะเริม่วุ่นวาย เซรรีนีท�าหน้าตาเหมอืน

เดก็สาวทีถ่กูรงัแก เธอมองหาคนช่วย แล้วกรดีร้องเสยีงดงัเมือ่ชายคนหนึง่พุง่

เข้ากอดเธอจากด้านหลัง

“ข้าว่าข้าต้องเข้าไปช่วยแล้วละ” 

เรย์กระซบิบอก เขาเป็นคนรกัแม่ จงึเริม่ทนพฤติกรรมท่ีเพศชายปฏบิติั

ต่อเพศหญิงเช่นนี้ไม่ได้ ซ�้ามีความอดทนน้อยสุดในหมู่พี่น้องทั้งสาม องค์ชาย

รองก�าลงัจะเดนิเข้าไป แต่เรเชลจบับ่าของเขาเอาไว้เป็นเชิงห้าม แล้วหยบิแก้ว

เครื่องดื่มสองแก้ว ใส่ยาลงไป จากนั้นเดินตรงไปที่ฝูงชน เขาผลักผู้ชายออก

สองสามคน ก่อนจะสาดเครื่องดื่มกลิ่นแรงใส่เซรีรีน

เสียงโวยวายนั้นเงียบสนิท ผู้ชายทุกคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นเหมือนตื่นจาก

ภวังค์ แววตางุนงง ก่อนชายหนุ่มทุกคนจะท�าหน้าเก้อกระดากเมื่อนึกถึงสิ่งที่

ได้ท�าลงไปเมื่อครู่

เรเชลมองดวงหน้าของเซรีรีนนิ่งๆ ก่อนจะเบือนหน้าไปมองซิลเวอร์ 

เขาเอ่ยเสียงเครียด “แค่นี้ก็คงจะพอแล้วกระมังขอรับ”

ทุกคนท�าหน้าตางนุงงสงสยั แต่เซรรีนีสะอืน้ ยกมอืปิดหน้าอย่างอบัอาย 

ก่อนจะรบีวิง่ไปจากตรงนัน้ เรเชลจ้องซลิเวอร์นิง่ จนมหาราชันจอมยาต้องถาม

กลั้วหัวเราะแห้งๆ อย่างกลบเกลื่อน

“มะ...มีอะไรเหรอเรเชล”

“อะไร!” เรเชลท�าเสียงสูง กระแทกฝ่ามือใส่โต๊ะหินซึ่งไม่ทราบว่าใคร

น�ามาวางข้างเขา จนมนัแหลกละเอยีดในพรบิตา ทกุคนหนัมองเขาเป็นตาเดยีว 

เด็กหนุม่ตวาด “ท่านคดิวางยาให้ข้าหลงใหลหลานสาวท่าน แล้วมนัหมายความ

ว่ายังไงกันเล่า!”

ทุกคนในงานชะงักกึก พอรู้สึกได้ว่าทุกคนก�าลังมองมาที่ตน เรเชลก็

พูดต่อเสียงดังล่ัน “อย่าคิดว่าข้าไม่รู้นะว่าน�้าหอมที่เซรีรีนใช้มันผสมอะไรลง

ไป! ท่านมหาราชันจอมยาเสียเปล่า! กล้าดียังไงใช้วิธีการต�่าช้าเยี่ยงนี้!”
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ทกุคนในงานฮอืฮาจนเสยีงดงั เพราะเรเชลดโูกรธจริงๆ เขาท�าลายโต๊ะ

ด้วยมือเดียว ทั้งที่ปกติเป็นคนสุภาพ อีกทั้งยืนตวาดเสียงดังลั่น ไม่ไว้หน้า

ซิลเวอร์เลยสักนิดเดียว

มหาราชันจอมยาซิลเวอร์อ้าปากพะงาบ ร้องเมื่อตั้งสติได้

“จะ...เจ้ามีหลักฐานอะไรกัน!”

“หลักฐาน!” เรเชลเอ่ยเสียงสูง ดึงผ้าเช็ดหน้ามาปาใส่ซิลเวอร์ “นี่

อย่างไรเล่าหลักฐาน!”

ทุกคนพร้อมใจกันดูผ้าเช็ดหน้าผืนนั้น เพียงมองลวดลายก็รู้ว่าเป็นผ้า

เช็ดหน้าที่เรเชลเพิ่งใช้ซับเหงื่อให้เซรีรีน และเมื่อโดนเครื่องดื่มสีชมพูที่เรเชล

สาดใส่เซรีรีนไปเมื่อครู่ ผ้าเช็ดหน้าสีขาวก็กลายเป็นสีชมพูเข้มขึ้น และค่อยๆ 

กลายเป็นสีเหลือง

“นั่นมัน!...” หนึ่งในผู้รู้คนหนึ่งร้องเสียงดัง “ผ้าเปลี่ยนสีได้ยังไง!”

“ดอกฟีโรเน่...” เรเชลเอ่ยอย่างข่มอารมณ์โกรธเต็มที่ ทุกคนวิพากษ์

วิจารณ์กันจนอื้ออึงไปหมด 

ดอกฟีโรเน่มีสีม่วงอ่อน แต่น�้าที่สกัดจากมันกลับไร้สีเหมือนน�้าเปล่า 

และหอมชวนดมคล้ายน�้าหอมของสุภาพสตรีทั่วไป แต่มีฤทธิ์ท�าให้ผู้สูดดม 

ลุ่มหลงเพศตรงข้าม มักจะน�ามาท�ายาเสน่ห์ ปัจจุบันมียาแก้ แต่ไม่จ�าเป็นต้อง

ใช้ มันจะคลายฤทธิ์เมื่อถึงระยะเวลาหนึ่ง 

ดอกฟีโรเน่จึงเป็นของต้องห้าม เมื่อรวมกับที่เป็นดอกไม้หายากอันดับ

ต้นๆ ของแอนตาเนยี คนรูจ้กัเลยมน้ีอยเพยีงหยบิมอื ในทีน่ีจ้งึไม่น่ามคีนสงัเกต

ว่าตนสูดกลิ่นมันเข้าไป

ทุกคนหันมองเรเชล เหมือนอยากให้เขาขยายความ เรเชลบอก

“ข้าใส่ยาลงไปในเหล้าที่สาดใส่เซรีรีน ผ้าเช็ดหน้านั้นมีเหงื่อเซรีรีนที่

ผสมกับน�้าสกัดจากดอกฟีโรเน่ มันท�าปฏิกิริยากันจึงกลายมาเป็นสีเหลือง 

ประกอบกับท่าทางของแขกผู้มีเกียรติหลายคนเมื่อครู่ ท่านยังกล้าปฏิเสธอีก

หรือ” เรเชลยกนิ้วขึ้นชี้หน้าซิลเวอร์ พร้อมตวาดเสียงดัง “ถ้าท่านยังมีศักดิ์ศรี

ของมหาราชัน อย่างน้อยก็ควรจะสู้กับข้าอย่างสมเกียรติ ไม่ใช่ใช้วิธีต�่าทราม

เช่นนี้!”

เอ่ยจบ เรเชลก็เดินออกจากที่ตรงนั้น ทิ้งให้ซิลเวอร์ยืนอยู่ท่ามกลาง

สายตากราดเกรีย้วของชายหนุม่หลายต่อหลายคนทีถ่กูกลิน่หอมอนัช่ัวร้ายนัน้
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มอมเมา พวกเขาเสียกิริยาต่อหน้าคนใหญ่คนโตทั้งหลาย จึงทั้งเสียหน้าและ

อับอาย หนึ่งในนั้นถามอย่างเอาเรื่อง

“มันหมายความว่าอย่างไรกันท่านซิลเวอร์!”

“มะ...ไม่เป็นความจรงิ เรเชลไม่ชอบข้าเลยใส่ร้าย พวกท่านอย่าได้เช่ือ

เขานะ!” ซิลเวอร์ร้องเสียงหลง

ชายคนหนึ่งหยิบผ้าเช็ดหน้าผืนนั้นขึ้นมา “เช่นนั้นก็ดี ข้าจะเอามันไป

ให้องค์กรพิทักษ์ธรรมตรวจดูว่าในผ้าเช็ดหน้ามีสารสกัดจากดอกฟีโรเน่จริง

หรือไม่”

“ตะ...แต่ข้าใส่นิดเดียว มันไม่น่าจะ...!” 

ซิลเวอร์สะดุ้งเฮือกเมื่อหลุดความออกมา ท�าเอาทุกคนมองเขาอย่าง

รังเกียจมากขึ้น งานเลี้ยงเริ่มไม่สนุก หลายคนจึงเดินออกจากที่ตรงนั้น โดย

ไม่ลืมพ่นค�าบริภาษใส่ซิลเวอร์อย่างไม่เกรงใจ มหาราชันจอมยาเฒ่าแทบจะ

ทรุด เขายืนสับสน ท�าอะไรไม่ถูกเพียงครู่หนึ่ง ก่อนจะวิ่งตามเรเชล ราดิคิอัส

ไป ทิ้งให้ซานริกโก้ส่งแขกที่โกรธจนแทบลุกเป็นไฟ

“มหาราชันจอมยาคนนั้นนี่ชั่วจริง” เรย์เอ่ย เขาส่ายหน้า “ถ้าเป็นพ่อ

ของเรา ไม่มีทางใช้แอลเป็นเครื่องมือแบบนี้หรอก”

“เจ้าไม่รูจ้รงิน่ะสิ มนุษย์คอืส่ิงมชีวิีตทีท่�าได้ทกุอย่างเพือ่อ�านาจอยูแ่ล้ว” 

เร็นหัวเราะเล็กน้อย ดวงตาสีด�าของเขาตวัดมองไปทางที่เรเชลเดินจากไป 

“และคนที่ชั่วจริงๆ คือว่าที่มหาราชันจอมยาคนใหม่ต่างหาก”

“เดี๋ยวสิ เรเชล ราดิคิอัส!” ซิลเวอร์ร้องเรียกเด็กหนุ่มที่เดินจ�้าอ้าว 

เหมือนอยากจะหาที่สงบสติอารมณ์ ชายชราเร่งคว้ามือเรเชลเอาไว้ เขาเอ่ย

เสียงสั่น “หยุดก่อน! เมตตาข้าด้วยเถอะ! เจ้าก็รู้ว่าข้าไม่มีทางเลือกแล้ว!”

เรเชลชะงัก เขากลอกตา หันมาเผชิญหน้าซิลเวอร์ เอ่ยเสียงเครียด

“ท่านต้องการอะไร” เด็กหนุ่มละความสนใจจากเซรีรีนที่วิ่งหนีมาทาง

นี้ก่อนแล้ว เธอซ่อนตัวอยู่หลังต้นไม้ใหญ่ แทบจะกลืนไปกับเงาไม้

“ตอนนีข้้ายอมรบัตวัเองแล้ว” ซลิเวอร์เอ่ย จบับ่าเรเชล พดูเข้าประเด็น 

“ข้ายอมรับแล้วว่าข้าสู้เจ้าไม่ได้ และ...และผู้กอบกู้ก็อยากจะได้เจ้ามาแทนใน

ต�าแหน่งของข้า! ตอนนี้ตระกูลโอสถสวรรค์แทบไม่เหลืออะไรแล้ว!”

เรเชลยิ้มเยาะ เอ่ยถามเสียงนุ่ม “แล้วอย่างไร ท่านเลยคิดจะยกหลาน
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สาวให้ข้า และให้ข้าช่วยเชิดชูตระกูลของท่านหรือ”

“ใช่แล้ว” ซิลเวอร์ว่าตามตรง “หากเจ้ายอมแต่งงานกับเซรีรีน เจ้าจะ

เป็นผู้น�าตระกูลโอสถสวรรค์คนใหม่ทันที สมุนไพรและวัตถุดิบเลอค่า รวมทั้ง

สมบตัทิีต่ระกลูเราสัง่สมกนัมา ล้วนจะกลายเป็นของเจ้า แค่เพยีงเจ้ายอมตกลง

เท่านั้น”

“แต่ท่านก็จะไม่ได้เป็นมหาราชันแล้วไม่ใช่เหรอ” เรเชลบอก เขามอง

อีกฝ่ายอย่างสนใจ “ท่านไม่เป็นมหาราชัน ไม่ได้เป็นอมตะ”

“ก็...ใช่” ซิลเวอร์เศร้าลง ถอนใจยาว “แต่ตระกูลของข้าและลูกหลาน

ของข้าจะตกยากไม่ได้”

“ท่านไม่ได้ท�าเพื่อครอบครัว” เรเชลเอ่ยเสียงเครียด “ท่านท�าเพราะ

อ�านาจ อ�านาจที่พอท่านตายไป ท่านก็เอามันไปไม่ได้”

“แต่ลูกหลานของ ‘พวกเรา’ จะสืบทอดต่ออ�านาจนั้น” ซิลเวอร์บอก 

“ลูกหลานของเจ้าและข้า”

‘เพื่อลูกหลาน เพื่อครอบครัว นี่มันข้ออ้างอะไรกัน’ เรเชลอดคิดไม่ได้ 

แต่ซิลเวอร์เห็นเรเชลนิ่งไป ก็นึกว่าอีกฝ่ายคล้อยตาม จึงเร่งว่า

“หรือเจ้าติดที่สตรีผมด�าที่อยู่กับเจ้าคนนั้น ระ...เรเชล เจ้าจะมีภรรยา

มากกว่าหนึ่งคนก็ไม่เป็นไรหรอกนะ”

เรเชลย้ิมเยาะอย่างอดไม่อยู่ เพราะประสาทหูที่ดีกว่าใคร ท�าให้เขา

ได้ยินเสียงสะอื้นของเซรีรีน เด็กหนุ่มเดินไปจับแก้มของซิลเวอร์ แล้วขยับตัว

เข้าไปกระซิบ

“ความกลัวท�าให้ท่านโง่เง่าอย่างถึงที่สุดจริงๆ ซิลเวอร์ อาโตเมโก”

ซิลเวอร์แข็งค้าง เรเชลผละมาหัวเราะเบาๆ เขามองสีหน้างุนงงของ

ซิลเวอร์แล้วอดถามไม่ได้

“ท่านคิดว่า แค่สารสกัดของดอกฟีโรเน่เพียงเล็กน้อย จะท�าให้ชายทุก

คนในที่นั้นลุ่มหลงในตัวหลานสาวของท่านจนหัวปักหัวป�าได้กระนั้นหรือ” 

เรเชลหัวเราะเสียงดัง เขาหรี่เสียงลง ถามอย่างนุ่มนวล “คนที่ท่านป้ายสาร

สกัดของดอกฟีโรเน่ไม่ใช่เซรีรีน แต่เป็นข้าไม่ใช่เหรอ ท่านป้ายมันใส่ข้าและ

จบัข้าบงัคบัให้หนัไปมองหลานสาวของท่านต่างหาก เพือ่ให้ข้าตกหลมุรกัหลาน

สาวของท่าน และเพื่อไม่ให้ข้าไปตกหลุมรักคนอื่นด้วย ท่านย่อมป้ายมันใน

ปรมิาณน้อย แต่แล้วท�าไมสารสกัดดอกฟีโรเน่จงึไปตดิอยูท่ี่ตวัของเซรรีนีแทน
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ได้นะ แถมกลับกลายเป็นกลิ่นที่มีปริมาณมากอีกด้วย”

ซลิเวอร์อ้าปาก เขาเริม่ปะตดิปะต่อเรือ่งราวได้ ท่ีเรเชลเอาผ้าเช็ดหน้า

ซับตรงบ่าของตนและน�ามันไปป้ายใส่เซรีรีน คือการน�าเอากลิ่นไปป้ายที ่

เซรีรีนแทน ซึ่งก่อนหน้านี้ ซิลเวอร์ได้ท�ายาแก้พิษดอกฟีโรเน่ให้เซรีรีนกินกัน

ไว้ก่อนแล้ว ดังน้ันกล่ินของฟีโรเน่ย่อมไม่มีผลกับหลานสาว มันจะต้องมีผล 

กบัเรเชลแค่คนเดยีว แต่น่ีกลายเป็นว่าเมือ่กล่ินน้ันฟุง้กระจาย กลบัไม่มผีลกบั

เรเชล และไปมีผลกับชายคนอื่นแทน 

เรเชลยิ้มให้อย่างอ่อนโยน เอ่ยเสียงเบา “กลิ่นของมันเริ่มรุนแรงขึ้น 

หลังจากที่ข้าเต้นร�ากับหลานสาวของท่านไม่ใช่หรือ”

ค�าพูดนั้นราวกับค้อนทุบศีรษะของซิลเวอร์ เรเชลบอกต่อเสียงนุ่ม 

พร้อมฉีกยิ้มเยือกเย็น

“ยาของข้าน่ะ ทั้งไร้สีและไร้กลิ่น ผิดกับยาของท่านลิบลับ ท่านควรรู้

เอาไว้ด้วย”

สิ้นค�าของเรเชล ซิลเวอร์ก็มึนหัวอย่างรุนแรง ร่างสูงของชายชราเซ 

ก่อนจะทรุดตัวลง 

เซรีรีนอุทานอย่างตกใจ เร่งวิ่งมาประคองปู่ของเธอ พร้อมร้อง “ท่าน

ปู่! ท่านปู่เจ้าคะ! ไม่เป็นไรนะ!”

ซิลเวอร์จะพูดบางอย่าง แต่ภาพของหลานสาวในสายตาเขากลับ 

เลือนรางแล้วสิ้นสติไป เซรีรีนยกมือปิดปาก เรเชลเอ่ยอย่างเย็นชา

“แค่หลับไปเท่านั้น เขาไม่เป็นไรหรอก...” เด็กหนุ่มหยิบผ้าเช็ดหน้าอีก

ผืนมาเช็ดคราบยาที่ปลายน้ิวมือของตน มองซิลเวอร์อย่างเย็นชา “เป็นถึง 

มหาราชันจอมยามานาน แต่กลับโดนวางยาโดยง่ายเช่นนี้ ช่างน่าขันนัก”

เซรีรีนหันมามองเรเชล เขาช่างผิดกับที่เธอเคยเจอมา สายตาของ 

เด็กหนุ่มเย็นชาจนน่าขนลุก เธอร้องไห้ พร้อมบอกอย่างสิ้นหวัง

“เรเชล ข้าขอร้อง! ท่านปู่ของข้าอาจจะท�าผิดกับเจ้า! แต่ว่าช่วยเห็น

แก่ข้า อย่าได้ท�าร้ายตระกูลของเรา! ตอนนี้...ฮึก เกียรติยศของตระกูลเราก็

ไม่เหลือแล้ว ข้า...ข้า...”

เรเชลมองสภาพน่าสงสารของเด็กสาว เขาเลิกคิ้วสูง เซรีรีนเงยหน้า

มองเขา 

“ถ้าเจ้ายอมสละสิทธิช์งิต�าแหน่งมหาราชนั ข้าจะยอมเจ้าทกุอย่างเลย!” 
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เธอแข็งใจเอ่ย

เรเชลเลกิคิว้สงู เขาอดเอ่ยถามไม่ได้ “ตระกลูของท่านนีม่นัสอนกนัมา

อย่างไร คดิแต่จะไม่ให้ข้าอยูส่งูกว่าพวกท่าน ทัง้ๆ ทีค่นทัง้ตระกลูช่างน่าสมเพช 

ไม่ได้มีฝีมืออะไรเลยสักนิดเดียว!”

เซรรีนีเม้มปากแน่น โต้เถยีงอกีฝ่ายไม่ได้ เรเชลหรีต่ามองเดก็สาวอย่าง

หงุดหงิด

“โดยเฉพาะท่าน ข้าเคยนึกว่าท่านจะดกีว่าทกุคนในตระกลู แต่ในค�า่คนื

นี้ ข้าก็เห็นแล้วว่าท่านก็ไม่ได้ต่างจากพวกเขา ยอมแลกทุกอย่างเพื่อศักดิ์ศรี! 

เพื่อผลประโยชน์! เพื่ออ�านาจให้ท่านข่มเหงผู้อื่นได้!”

“ไม่ใช่นะ!” เซรีรีนร้อง

“แล้วที่ท่านท�าในคืนนี้มันหมายความว่ายังไง เซรีรีน อาโตเมโก ท่าน

ยังมีศักดิ์ศรีของลูกผู้หญิงอยู่อีกหรือไม่! ใช้ดอกฟีโรเน่กับข้าแล้วคิดจะท�า

อะไร!” เรเชลตวาดถามเสียงดังลั่น

เซรีรีนนิ่งงัน ก่อนจะเอ่ยเสียงเบาหวิว “เพราะเป็นเจ้า”

“หือ” เรเชลเลิกคิ้ว

“เพราะเป็นเจ้า” เธอหลุดพูดความในใจออกมา “ข้าคงไม่ตกลงท�าอะไร

เช่นนี้หรอก! หากว่าข้าไม่ได้ชอบเจ้า!”

ดวงตาของเรเชลเปลี่ยนแวววูบ เด็กหนุ่มแข็งค้าง เอ่ยถามอย่างไม่

อยากจะเชื่อในสิ่งที่ได้ยิน

“อะไรนะ”

“ข้า...” เซรีรีนชะงัก ผิวหน้าแดงก�่าถึงใบหู ยิ่งมองเธอใต้แสงจันทร ์

เช่นนี้ยิ่งน่ารักน่าเอ็นดูนัก “...ข้าชอบเจ้า ชอบมานานแล้ว”

ถ้าเซรีรีนไม่มีความรู้สึกให้เรเชล เธอคงไม่ยอมตกลงกับซิลเวอร์ ยอม

ใช้วธิน่ีาอายเสยีศกัด์ิศรเีช่นน้ีหรอก แต่เพราะเซรรีนีรูส้กึชอบเรเชลจรงิๆ และ

คิดว่าตัวเรเชลเองก็น่าจะมองออกว่าเธอต้องล�าบากเพราะแรงกดดันจาก

ตระกลู เขาน่าจะเข้าใจ เรเชลเป็นคนด ีเขาไม่เคยโกรธเธอเลย ซ�า้ยงัช่วยเหลอื

เธอบ่อยครั้ง น่าจะมีความรู้สึกให้เธอบ้าง ไม่มากก็น้อย

เซรรีนีคดิเช่นน้ัน เธอไม่ได้ท�าเพ่ือตระกูลตนเองไปเสยีหมด แต่ท�าเพือ่

ตนเองด้วย เรื่องที่เกิดในคืนนี้ก็คงเพราะเรเชลผิดหวังในตัวเธอนั่นแหละ แต่

ถ้าบอกความรู้สึกของตนไป คนใจดีอย่างเรเชลน่าจะยอมเข้าใจ ใช่หรือไม่
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เซรรีนีช้อนตามองอกีฝ่ายอย่างมคีวามหวงั เรเชลท่ีน่ิงไปเมือ่ครูน้ั่นเริม่

มีปฏิกิริยา เขามองเธอแล้วหัวเราะ เป็นเสียงหัวเราะหยันเยาะอย่างชัดเจน!

“ท่านคิดว่า...แค่ความรู้สึกของท่านที่อุตส่าห์เปลี่ยนจากความชิงชังมา

เป็นชอบพอในตัวข้าจะท�าให้ข้าใจอ่อนได้หรือ” เรเชลถาม สีหน้าและแววตา

ร้ายกาจแบบท่ีเซรรีนีไม่รูจ้กั เดก็สาวงนุงงยิง่นัก “ท่านเซรรีนี ท่านคดิเล่นงาน

ข้ามากี่ครั้งแล้ว หาเรื่องข้ามากี่ครั้ง ท่านพอจ�าได้หรือไม่”

เซรรีนีชะงัก ดวงหน้าเปล่ียนเป็นขาวซดี เรเชลหวัเราะเยาะเธออกีครัง้

“จะบอกอะไรให้นะท่านเซรีรีน นี่คือโลกแห่งความเป็นจริง ดังนั้นไม่มี

ผู้ชายที่ไหนจะสนใจชอบพอในตัวเด็กสาวที่ทั้งอวดดี ปากเสีย ไม่รู้กาลเทศะ 

และเอาแต่หาเรื่องจิกกัดเขาอย่างท่านหรอก และแค่ความรู้สึกชอบพอในตัว

ข้าของท่าน มันไม่ใช่เหตุผลที่ข้าต้องละเว้นท่าน! นี่ไม่ใช่นิยายน�้าเน่าที่ชาย

หญิงชิงชังกัน แต่สุดท้ายกลับมารักกันได้ นี่คือโลกแห่งความเป็นจริง! ไม่มี

ทางที่มันจะเป็นไปตามแบบที่ท่านต้องการหรอก!”

เซรีรีนตัวสั่นระริก เรเชลนิ่งไปนิด ก่อนจะยิ้มหวาน “หรือท่านคิดว่า ที่

ข้าไม่เคยโกรธท่าน เป็นเพราะข้าเป็นคนดี ข้าเคยมองท่านด้วยสายตาเอ็นดู

กระนัน้หรือ เหอะ! ท่านรูจ้กัค�าว่าอดทนไหม ข้ารอเวลานีม้านาน เพือ่จะได้แก้

แค้นท่าน เซรีรีน อาโตเมโกผู้เย่อหยิ่ง”

“เจ้า!” เซรีรีนร้อง ดวงหน้าแปรเปลี่ยนไปอีก

“ข้าเป็นจอมยา!” เรเชลยิม้ เอยีงคอมองเซรรีีนอย่างสมเพช “กลิน่ดอก

ฟีโรเน่ข้าย่อมรู้จัก ตอนที่ข้าผละจากท่าน ข้าท�าให้กลิ่นมันรุนแรงขึ้น ป้ายมัน

ใส่ท่าน! แล้วเดินออกมา ข้ามองดูผู้ชายพวกนั้นเข้าหาท่าน ข้าอยากจะดูตอน

ท่านโดนฉุดกระชากด้วยซ�้า! แต่ข้าอยากเป็นมหาราชัน ข้าอยากท�าลายปู่ของ

ท่านเลยสาดเหล้าใส่ท่าน และเปิดโปงแผนการสกปรกของพวกท่านต่อหน้า 

ทุกคน เห็นเช่นนี้แล้ว...ท่านยังคิดว่าข้าไม่เคยแค้นท่านอีกหรือไม่”

“ไม่จริง...” เซรีรีนตัวส่ันระริก เธอเองก็คิดอยู่ว่าปู่ป้ายสารสกัดดอก 

ฟีโรเน่เพียงเล็กน้อยใส่เรเชล ตอนเขาเอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดที่หน้าผากเธอ  

กร็ูว่้าเขาเดาออก แต่แค่จะป้ายกล่ินพวกน้ันมาให้เธออย่างประชดประชัน เธอ

ไม่คดิว่ากลิน่จะรนุแรงจนชายรอบกายแทบคลุม้คลัง่เช่นนัน้ ท่ีแท้แผนการของ

พวกเธอก็ถูกเรเชลซ้อนแผนและเปิดโปงมัน แล้วแบบนี้ทุกคนในอาณาจักรจะ

มองเธอเช่นไรกนั พวกเขาไม่ก่นด่าเธอว่าเป็นผูห้ญงิไม่ดีไปตลอดชีวติเลยหรอื
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และมีกฎหมายก�าหนดอีกว่า ผู้หญิงที่ใช้กลิ่นดอกฟีโรเน่ยั่วยวนผู้ชาย 

ไม่มสีทิธ์ิแต่งงานในแอนตาเนีย ต่อจากน้ีไป เซรรีนีจะต้องอยูด้่วยความอปัยศ

อดสูอย่างไม่ต้องสงสัย

“เป็นความจริง...” เรเชลบอกพร้อมรอยยิ้ม “จากประสบการณ์ที่ผ่าน

มา ท�าให้ข้าเป็นคนทีม่คีวามอดทน รอจนกระทัง่ได้จงัหวะเล่นงานพวกท่านจน

ไม่สามารถลุกขึ้นมาต่อกรกับข้าได้นั่นแหละ ข้าถึงจะยอมถอดหน้ากากของ 

ตัวเอง ท่านโชคดีที่ได้เห็นมันนะ เพราะคนส่วนมากมักจะตายก่อนเจอตัวจริง

ของข้าเสียอีก”

เซรีรีนมองเรเชลเหมือนเธอไม่รู้จักเขา ไม่สิ ในตอนนี้เธอพบแล้วว่า 

เธอไม่เคยรู้จักเรเชล ราดิคิอัสเลยสักนิดเดียว

“ท�าไมจึงท�ากับข้าถึงเพียงนี้...” เซรีรีนเอ่ยเสียงสั่นระริก “เจ้าน่าจะ 

มองออกว่าข้าไม่มีทางเลือก ท�าไมเจ้าถึงได้...”

“ไม่มีทางเลือกหรือ ที่พยายามเล่นงานข้าในมหาวิทยาลัยก็คงเป็น

เพราะท่านไม่มทีางเลือกด้วยสินะ” เรเชลถาม เซรรีนีสะอกึ เดก็หนุม่ส่ายหน้า 

เอ่ยอย่างชิงชัง

“เกบ็เหตผุลในการท�าร้ายผูอ้ืน่ของท่านเอาไว้พดูกับตัวเองเถอะ เพราะ

ท่านคงอยากฟังมันมากกว่าข้า” เรเชลขยับยิ้มหยัน เด็กหนุ่มหยิบเอาบางสิ่ง

ออกมาจากมากาซินของตน ก่อนจะโบกไปมาต่อหน้าเซรีรีน “และสุดท้ายนะ

ท่านเซรีรีน ต่อไปนี้หากท่านคิดจะไปหาเรื่องใคร ท่านควรศึกษานิสัยของเขา

ให้ดีเสียก่อน จะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจภายหลังเช่นนี้”

เซรีรีน อาโตเมโกถึงกับพูดไม่ออก เธอมองตามขนนกสีทองที่เรเชล

โบกไปมา ราวกับต้องมนตร์สะกด

ขนนกฟินิกซ์สีทองที่เธอใช้เป็นวัตถุดิบในการสอบรอบสุดท้าย

“ขนนกฟินิกซ์สีทองเหรอ” เรย์เอ่ยอย่างสนใจ เอื้อมมือรับจากมือ 

เรเชลไปดู ขณะที่พวกเขานั่งรถม้ากลับที่พัก “นี่มันวัตถุดิบของตระกูลโอสถ

สวรรค์ พวกเขาให้เจ้ามาหรือ”

“ไม่หรอก” เรเชลหัวเราะ หยิบออกมาจากมิติของตนอีกขนหนึ่ง “พอ

รับพลังจากกระดูกมังกรมากเข้า ขนของอาเรีย ฟินิกซ์ของข้า ก็กลายเป็น 

สทีองได้เช่นกนั ข้าไม่คดิใช้มนัในการสอบรอบสดุท้าย พวกตระกลูโอสถสวรรค์
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จึงไม่รู้ว่าข้าก็มีมัน”

“เช่นนัน้ยาทีเ่จ้ายดัใส่ปากชายชราคนน้ันก.็..” เรย์เริม่จบัทางได้ เรเชล

ตอบเขาด้วยรอยยิ้ม ท�าเอาทั้งรถม้าถึงกับเงียบสนิท 

ตอนเกิดเรื่องนั้น เรเชลตรงเข้าหาชายชราก่อน ยัดยาใส่ปากเขา  

ท�าทีเป็นช่วยเหลือ และวินิจฉัยเสียงดังว่าที่อาการของชายชราคนนั้นแย่ก็ 

เพราะเซรีรีนใช้ไฟธาตุละลายวัตถุดิบได้ไม่ดี ซึ่งเป็นความผิดพลาดร้ายแรง

ของจอมยา และชายชราคนนั้นก็อาเจียนเป็นขนนกฟินิกซ์สีทอง ท�าให้เซรีรีน 

อาโตเมโกถูกตราหน้าว่าเป็นจอมยาไม่เอาไหน ไม่สามารถละลายวัตถุดิบ 

ของตนได้ แล้วยังกล้าเอายาที่ไม่เคยทดสอบไปให้ผู้อื่นกิน นางจึงไม่กล้า 

ปรุงยามาจนถึงทุกวันนี้

“ชัว่มาก” เรน็ว่า จ้องมองเรเชล อดคดิไม่ได้ว่า การผ่านนรกไม่ได้ช่วย

ให้เรเชลเป็นคนดีขึ้นเลย ตรงกันข้าม เขารู้สึกว่าเรเชลอ�ามหิตขึ้นด้วยซ�้า

“ชั่วหรือ ก็คงใช่” เรเชลบอก ยิ้มเล็กน้อย “พวกนางเองก็ชอบท�าร้าย 

ขัดแข้งขัดขาข้า ตั้งแต่ตอนข้าเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยแล้ว ไม่เชื่อถามน้อง

สาวของพวกท่านดูสิ เซรีรีนเอาแต่พยายามชนะข้า คิดแข่งขันกับข้าในทุกๆ 

ด้าน ท�าให้ข้าต้องพลาดอะไรหลายอย่างที่ควรเป็นของข้าไป ตอนที่ข้าสอบ  

ปู่ของนางก็พยายามเล่นงานข้า หลายรอบที่คิดเล่นงานเอาถึงชีวิตข้าด้วยซ�้า  

ปู่หลานคู่นี้ คนหน่ึงต้องการท�าลายอนาคตข้า อีกคนต้องการท�าลายชีวิตข้า 

หากพวกท่านเป็นข้า จะไม่เอาคืนอะไรหน่อยหรือ”

“เจ้าเลยท�าให้เซรีรีน อาโตเมโกหมดอนาคต กลายเป็นเด็กสาวที่ถูก

ตราหน้าและไม่ได้รับความน่าเชื่อถือในการปรุงยาสินะ” เร็นเลิกคิ้ว

“พวกเขาเริ่มก่อนเอง ถ้าพวกเขาไม่มีแผนการสกปรกเช่นนั้น ข้าหรือ

จะท�าตามแผนของตัวเองได้ ส่วนเร่ืองการสอบ จะโทษก็ต้องโทษที่พวกเขา

ชอบแย่งชิงของที่ควรเป็นของข้าไปเป็นของพวกเขา แต่ข้าไม่ถือ ซ�้ายัง

ตอบแทนพวกเขาด้วยวัตถุดบิล�า้ค่าอย่างขนนกฟินิกซ์สทีองขนนีอ้กีนะ” เรเชล 

ดึงขนนกจากเรย์ โบกไปมา ก่อนจะเก็บเข้ามิติของตนเอง “เมื่อพวกเขาคิด

ร้ายต่อข้า ก็ต้องไม่กลัวว่าจะถูกข้าท�าร้าย ส่วนฝ่ายไหนจะจัดการอีกฝ่ายได้

ก่อน มันขึ้นอยู่กับฝีมือ พวกเขาไม่มีฝีมือเอง โทษข้าได้อย่างไร”

ครั้นเห็นสีหน้าของชาวนรกทั้งสอง เรเชลก็หัวเราะ เขาบอก

“คนส่วนมากมักไม่มีความอดทนในการแก้แค้น พวกเขาชอบที่จะ
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ตอบโต้คูก่รณีในทนัท ีแต่ข้าไม่ชอบวิธีการเช่นน้ัน ข้าชอบท่ีจะอดทนรอ จนถงึ

เวลาและโอกาสที่เหมาะสม ข้าจะจัดการศัตรูภายในครั้งเดียว แต่ท�าให้พวก

เขาไม่อาจลุกขึ้นมาได้อีกเป็นครั้งที่สอง ข้าชอบที่จะฟังพวกเขาคร�่าครวญ 

ร้องขอ ‘ความเมตตา’ ต่อข้า และข้าก็จะตอบแทนด้วยการเมินเฉย” 

เรเชลหยุดพูดเพียงครู่ ก่อนบอก “พวกท่านจะไม่พอใจก็ไม่เป็นไร แต่

รู้ไว้ ว่านี่แหละคือวิธีการของข้า”

“เชื่อเจ้าเลย” เรย์ถอนใจยาว บางทีใจมนุษย์ก็น่ากลัว จนกระทั่งนรก

ยังผวา หากเรเชลจะมีข้อดี ก็คงเป็นการไม่คิดลงมือกับผู้ใดก่อนกระมัง นอก

นั้นเขาหาไม่เจอจริง ๆ

เรเชลเหน็สายตาต่อว่าของสองพีน้่องนรก เขาถอนใจ ก่อนจะเอ่ยเสยีง

เครียด

“พวกท่าน เรื่องทราวิสน่ะ...”

เรน็กบัเรย์ขยบัตวั พวกเขาเหน็เรเชลยืน่มอืไปสร้างประตูมติิหนึง่ ก่อน

จะหายเข้าไป พร้อมเปิดประตูค้างเอาไว้เป็นเชิงให้ตามมา และเมื่อบานประตู

ปิด เสียงจากด้านในของรถม้าก็เงียบสนิท จนกระทั่งถึงคฤหาสน์ของพวกเขา
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ข่าวเรือ่งเซรรีนี อาโตเมโกยัว่ยวนเรเชล ราดิคอิสัแพร่กระจายราวกบั

ไฟลามทุม่ เพราะค�าพูดจากปากของผูไ้ปร่วมงานเลีย้งในค�า่คนืนัน้และนกัข่าว

สาวคนหนึ่งที่เข้าไปในงานได้อย่างไรไม่ทราบ ข่าวนี้จึงกลายเป็นข่าวใหญ่ใน

เวลาต่อมา พวกนักข่าวตามไปสัมภาษณ์คนที่มาร่วมงานเลี้ยง หลายคนบอก

เป็นเสียงเดียวกัน พวกเขาเห็นเรเชลเต้นร�ากับเซรีรีน และผละจากมาด้วย

สีหน้าไม่พอใจ กลิ่นของดอกฟีโรเน่แรงขึ้นเรื่อยๆ จนคนหนุ่มหลายคนลืมตัว 

เผลอลวนลามเซรีรีน แต่ซิลเวอร์กลับไม่ขยับตัวเพื่อช่วยเหลือหลานสาวเลย 

สักนิด เป็นเรเชลเสียอีกที่อาละวาด ท่าทางเขาจะเกลียดชังวิธีสกปรกเช่นนี้

เหลือเกิน

มีคนใหญ่คนโตผู้หนึ่งหยิบเอาผ้าเช็ดหน้าซับเหงื่อเซรีรีนไปตรวจ

วิเคราะห์ พบว่ามีสารสกัดจากดอกฟีโรเน่อยู่ ประกอบกับค�าพูดของเรเชล  

ราดคิอิสั เรือ่งนีจ้ะต้องมมีหาราชนัจอมยาซลิเวอร์คอยให้ท้ายอยูอ่ย่างแน่นอน

และเมื่อมีชื่อของมหาราชันจอมยาเข้ามาเกี่ยว เลวิอาธานผู้เป็นมหา-

ราชันจอมทัพจึงต้องสืบสวนเรื่องน้ีด้วยตัวเอง เพื่อความกระจ่าง เป็นธรรม 

และพิสูจน์ได้ เขาทดสอบผ้าเช็ดหน้าผืนนั้นต่อหน้าปราชญ์หลายคน พบว่ามี

สารสกัดจากดอกฟีโรเน่อยู่เล็กน้อย แล้วเลวิอาธานก็ประกาศว่า เห็นแก่ศักดิ์

และฐานะของซิลเวอร์ ขอให้หยุดการสืบสวนไว้แต่เพียงเท่านี้ เมื่อไม่เกิดเรื่อง
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ร้ายแรง ก็ขอให้ทุกฝ่ายประนีประนอม ไม่เอาผิดใครเกินกว่าการว่ากล่าว 

ตกัเตอืน และลงโทษเซรรีนีตามกฎหมายบ้านเมอืง จากนี้ไปเซรรีนี อาโตเมโก 

ไม่สามารถแต่งงานได้ตลอดชีวิต

เร่ืองท่ีเกดิขึน้ท�าให้ซลิเวอร์ป่วยหนัก ถงึขัน้ไม่สามารถลกุขึน้จากเตยีง

ได้ เซรีรีนเก็บตัวเงียบอยู่แต่ในห้อง มีเพียงเสียงสะอื้นที่ดังลอดออกมาจาก

ด้านใน ส่วนคนตระกลูโอสถสวรรค์พากนัลาออกจากตระกูล พวกเขาส่วนมาก

เข้ามาในตระกูลนี้ หวังได้รับการสนับสนุนให้เป็นจอมยาที่มีหน้ามีตา แต่ใน

เม่ือฐานะของตระกลูโอสถสวรรค์กลายเป็นจอมยาฉาวโฉ่ทีท่�าได้ทกุอย่างเพือ่

อ�านาจ พวกเขาจึงไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับตระกูลอาโตเมโกอีก 

“เฟรย่าและอลันเซยีร์ท�าเหมอืนไม่รูจ้กัซานรกิโก้และเซรรีนี” โลกคิาบ

ข่าวมาบอกอย่างสังเวชใจ “พวกเชื้อพระวงศ์น่ี พอเขาไร้ประโยชน์หรือฉุด

ตนเองให้ตกต�่าได้ก็หันหลังให้อย่างไม่ไยดีเลย น่าสงสารสองคนนั่นในเวลานี้ 

ข้าได้ข่าวว่าซานริกโก้ไปยืนรอหน้าที่พักของเฟรย่าทั้งวันทั้งคืน แต่เฟรย่าไม่

ยอมออกมาพบ เขาคงเสียใจ เพราะชอบเฟรย่ามาก”

“เฟรย่าเป็นคนฉลาด นางไม่สนซานริกโก้หรอก แค่อยากจะหลอกใช้

ความสัมพันธ์ของซานริกโก้ที่มีต่อเซรีรีนและซิลเวอร์” เรเชลเอ่ยเสียงนุ่ม ลูบ

ชกูาริของตนเองอย่างอ่อนโยน “ตอนน้ีตระกลูโอสถสวรรค์ใกล้จะล่มจม มช่ืีอ

เสียงเหม็นเน่า ตระกูลไร้ประโยชน์เช่นนี้ คงไม่มีใครอยากจะเข้าไปยุ่งเกี่ยว”

“นั่นสินะ ตอนนี้จอมยาที่เนื้อหอมที่สุด หากไม่ใช่เจ้าแล้วจะเป็นใคร” 

โลกิหัวเราะ พร้อมเดินมานวดไหล่ให้เรเชล “ตระกูลโอสถสวรรค์สิ้นไปแล้ว 

คราวนี้ก็เหลือแต่เหล่ามาริแชล พยายามเข้านะเรเชล”

เรเชลแย้มรอยยิ้มอย่างเยือกเย็น “ซิลเวอร์ยังไม่ล้มหรอก เขาจะล้ม

โดยแท้จรงิกต็อนทีส่ญูเสียต�าแหน่งมหาราชนัไป เชือ่ข้าส ิถ้าข้าพ่ายแพ้ต่อเขา

ในศกึชงิต�าแหน่งมหาราชนั และเขายงัได้เป็นมหาราชนัต่อ ทกุคนจะต้องกลบั

มาประจบเอาใจเขาต่ออย่างแน่นอน”

“แต่เจ้าจะไม่ยอมให้เป็นเช่นนั้น ถูกหรือไม่” โลกิหัวเราะ

เรเชลหัวเราะตาม เขาจูบไอรินเบาๆ แล้วบอก

“ใครยอมก็โง่แล้ว”
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ตระกูลอาโตเมโกที่ยิ่งใหญ่และมั่งมีก�าลังล่มสลาย ซิลเวอร์มีร่างกาย

ซบูผอมจนน่ากลวั เขานอนอยูบ่นเตยีงของตนเอง ชายชราเหมอืนแก่ลงไปมาก 

เขาไอแห้งๆ หลายครั้ง ข้างกายไม่มีคนปรนนิบัติ

ห้องของซลิเวอร์อยูต่ดิกับห้องของเซรรีนี ยิง่เขาได้ยนิเสยีงร้องไห้ของ

หลานสาวที่อยู่ข้างห้อง เขาก็ยิ่งส�านึกผิดและเสียใจมากขึ้น

เพราะต้องการรกัษาอ�านาจ เขาจงึเลอืกเมนิเฉยต่อความรูส้กึของหลาน

สาวที่รักที่สุด แต่เซรีรีนเป็นเด็กดี เธอไม่เคยโกรธเขา และนั่นท�าให้หัวใจคน

เป็นปู่แตกสลาย เขาท�าร้ายหลานสาวของตนไปได้อย่างไร

ทั้งหมดต้องโทษเรเชล ราดิคิอัส

ใช่แล้ว ทั้งหมดเป็นเพราะเรเชล ราดิคิอัสคนเดียว!

ซิลเวอร์คิดถึงการซ้อนแผนของเรเชลที่ท�าให้เกียรติของหลานสาวเขา

แหลกละเอยีดในชัว่ข้ามคนื ความแค้นท�าให้ชายชรากระอกัเลอืด ต้องขยบัตวั

บ้วนเลือดทิ้งที่ข้างเตียง เพราะเขาลุกขึ้นมาเดินไม่ไหว

เสียงเคาะประตูดังขึ้น ซิลเวอร์เอ่ยเสียงแหบแห้งว่า “เข้ามา”

คนท่ีก้าวเข้ามาในห้องของเขาคือ เจนนิเฟียร์และเฟลิเซีย หญิงสาว

โฉมสะคราญสองคนมองสภาพของซลิเวอร์ ประกอบกับกลิน่ยาท่ีคลุง้เต็มห้อง 

แล้วอดยกมือปิดจมูกไม่ได้ 

เจนนิเฟียร์เอ่ย “นี่หรือสภาพของมหาราชัน”

น�้าเสียงหยันเยาะน้ันท�าเอาอารมณ์ยินดีของซิลเวอร์ดับมอดทันที  

เฟลเิซยีเดินมาเช็ดพืน้ทีเ่ป้ือนคราบเลือดทีเ่ขาเพิง่บ้วนเมือ่ครู ่ก่อนจะขยบัเก้าอี้

ให้เจนนิเฟียร์นั่ง ส่วนตนเองยืนท�าหน้าสงบนิ่งอยู่ด้านข้าง ราวกับทาสรับใช ้

ผู้ซื่อสัตย์

“พวกท่านมาเยี่ยมข้า...ใช่หรือไม่” ซิลเวอร์เอ่ยถาม

“เจ้าท�าให้ผู้กอบกู้คนอื่นๆ โกรธน่าดู” เจนนิเฟียร์มุ่งเข้าประเด็น เธอ

หยุดฟังเสียงร้องไห้ของเซรีรีน และถามอย่างไม่สบอารมณ์ “คิดอย่างไรจึงท�า

เรื่องสิ้นคิดถึงเพียงนี้”

“ข้า...ข้าแค่รู้สึกหมดหนทางขอรับ” ซิลเวอร์เอ่ย น�้าตาของเขาไหล 

ออกมา

เจนนิเฟียร์ถอนใจ ก่อนจะเปิดมากาซินของตน และหยิบโถใส่กลีบ

ดอกไม้สีด�าออกมา พร้อมด้วยสมุนไพรและวัตถุดิบเลอค่า รวมถึงสูตรยาสี
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ทองค�า ซิลเวอร์เห็นดังนั้นก็เบิกตากว้าง มองหน้าของเจนนิเฟียร์ที่พยักหน้า

รับ

“ใช้มันในการรักษาต�าแหน่งมหาราชันจอมยาเอาไว้ กลีบดอกไม้สีด�า

นีเ้ป็นของเลอค่าส�าหรบัข้า ข้าไม่ยอมยกมนัให้ใครโดยง่าย ดังน้ันเจ้าห้ามท�าให้

มันเสียเปล่า”

“ท่านเจนนิเฟียร์” ซิลเวอร์น�้าตาไหลกับความเมตตานั้น เขาก้มศีรษะ

ลงต�่า เอ่ยเสียงจริงจัง “ข้าจะไม่ท�าให้ท่านผิดหวังเป็นอันขาด!”

“ดี” เจนนิเฟียร์พยักหน้ารับ “คราวน้ี ข้าจะเล่าถึง ‘โจทย์ในการชิง

ต�าแหน่งมหาราชันจอมยา’ ”

ดวงตาของซิลเวอร์ลุกวาวขึ้น เขาขยับตัวเข้ามาอย่างตั้งใจฟัง เจนนิ-

เฟียร์ว่า

“ผู้กอบกู้ลงมติกันแล้วว่า โจทย์ในการสอบชิงต�าแหน่งมหาราชัน 

จอมยาคือ...”

โจทย์ในการชิงต�าแหน่งมหาราชันของเรเชล หรือโจทย์ในการรักษา

ต�าแหน่งมหาราชันของซิลเวอร์คือ ‘การรักษา’

บนแผ่นดินแอนตาเนียนั้นมีอาชีพอยู่สองอาชีพที่คล้ายคลึงกัน นั่นคือ 

‘จอมยา’ และ ‘หมอ’ 

จอมยานัน้คือผูป้รงุยาแห่งแอนตาเนีย ครอบคลมุถงึการรกัษาผูค้นด้วย 

ขณะท่ีหมอคือผู้ใช้ยาในการรักษาคนไข้ และคอยพยาบาลผู้ป่วย จอมยาจึง 

ได้รับการเคารพมากกว่าหมอ

จอมยาทีย่อมรกัษาคนไข้นัน้หายาก เพราะจอมยาส่วนใหญ่ถือตัวว่าแค่

ปรุงยาก็เหนื่อยแล้ว จึงมักปฏิเสธที่จะรักษาดูแลผู้ป่วย จนกระท่ังเรเชลคิด 

สูตรยา ‘โจนาธาน’ ขึ้นมา พวกเขาจึงหันมาสนใจการดูแลคนไข้อย่างจริงจัง

มหาราชนัจอมยาซลิเวอร์และเรเชลถกูพาตวัมาทีม่หาวทิยาลยัลาเซเรยี 

การประลองชิงต�าแหน่งมหาราชันจอมยานั้นใช้สถานท่ีสอบรอบสุดท้ายของ

เหล่าจอมยา ผูเ้ข้าชมการชงิต�าแหน่งมหาราชนัน้ีมมีากเสยียิง่กว่าตอนท่ีเรเชล

สอบจตุรศาสตร์อีก

เหล่ามหาราชันที่เหลือเป็นพยาน สี่ผู้กอบกู้คือผู้ตัดสิน และออกบท

ทดสอบให้แก่ชายทั้งสองด้วยตัวพวกเขาเอง
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วาเรนเตยังคงเป็นผู้ประกาศวิธีการสอบ เขาเริ่มเอ่ยกับเรเชลและ

ซิลเวอร์

“การทดสอบการขึ้นเป็นมหาราชันของพวกเจ้า คือการ ‘รักษา’ คนไข้

ที่พวกข้าเลือกเฟ้นมา พวกเจ้าจะรักษาอย่างไรก็ได้ แต่ต้องให้คนไข้ของตน

หายขาด และในการรักษานี้ ข้าขออนุโลมให้พวกเจ้าเลือกผู้ช่วยมาหน่ึงคน 

ซิลเวอร์ อาโตเมโก เจ้าจะเลือกใคร”

ซิลเวอร์เอ่ยด้วยน�้าเสียงดังก้องกังวานในทันที

“ข้าขอเลือกหลานสาวของข้า เซรีรีน อาโตเมโกขอรับ”

เซรีรีนแต่งกายเรียบอย่างถึงที่สุด ดวงตาของเธอไร้ประกาย จนเมื่อ

มองดวงตาของเรเชล จึงมีประกายแห่งความแค้นอยู่บ้าง เธอเดินไปยืนข้างปู่ 

ท่ามกลางเสียงฮือฮาของทุกคน 

วาเรนเตพยักหน้ารับ ก่อนจะหันมายังเรเชล “เรเชล ราดิคิอัส เจ้าจะ

เลือกผู้ใดเป็นผู้ช่วย”

เรเชลนิ่งไปนิด เอเดนท�าท่าเตรียมตัว ก่อนจะต้องแข็งค้างเมื่อเรเชล

เอ่ยด้วยน�้าเสียงนุ่มนวล

“อิธาเมี่ยน เรย์ อินเฟียโน่ ลูกครึ่งชาวนรกขอรับ”

เรย์ท�าหน้าประหลาดพอๆ กบัพีน้่องทกุคน เขามพีลงัในการท�าร้าย ซ่ึง

ถอืเป็นพลงัตรงข้ามกบัการรกัษา แต่เรเชลกลบัเรยีกช่ือเขา เดก็หนุม่หยดักาย

ลุกอย่างงุนงง ครูซที่นั่งอยู่ในที่แห่งนั้นเร่งเอ่ย

“ข้าขอค้านท่านผูก้อบกู!้ ชายคนนีเ้ป็นลกูคร่ึงชาวนรก ให้เขาเป็นผู้ช่วย

ในการรกัษาไม่เท่ากบัเป็นการท�าร้ายคนป่วยทางอ้อมหรอกหรอื ชาวนรกเป็น

เช่นไร สาวกมาริแชลย่อมรู้ดีที่สุด! โดยเฉพาะพลังของชายผู้นี้ ท่านมหาราชัน

ท้ังหลายน่าจะเห็นแล้ว! เขามีพลังท�าลาย แตะนิดหน่อยของก็พังได้! ข้าใน

ฐานะซาเคอโดเต้ ไม่ยินยอมให้ชายคนนี้มีโอกาสท�าร้ายใครได้เป็นอันขาด!”

พอผู้น�าเอ่ยเช่นนั้น เหล่ามาริแชลที่เหลือก็เร่งว่าตาม 

“ใช่แล้ว!”

“ชายคนนี้เคยฆ่าสหายของพวกเรามาก่อนนะ เราไม่ยอม!”

“ไม่ยอม! ไม่ยอม!”

“เงียบ!” วาเรนเตกระแทกเสียงดังลั่น “ข้อพิพาทระหว่างมาริแชลกับ

ชาวนรกยังไม่ได้รับการตัดสิน และชายคนนี้ก็มีเอกสารของชาวตะวันออก ว่า
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เป็นประชาชนของแอนตาเนีย เรเชลมีสิทธิ์เลือกเขาเป็นผู้ช่วยในการรักษา!”

ซาเคอโดเต้ครูซท�าท่าจะเอ่ยแย้ง แต่ก็ต้องเงียบลง เขาได้แต่เอ่ยอย่าง

ฉุนเฉียว

“ถ้าเช่นนั้นหากเกิดอะไรขึ้น อย่าหาว่าข้าไม่เตือนก็แล้วกัน!”

วาเรนเตส่ายหน้า ก่อนจะพยักหน้าให้เรย์ที่มองอยู่ องค์ชายรองของ

นรกเดินมายืนเคียงข้างเรเชล แล้วอดกระซิบบอกไม่ได้

“เจ้าบ้าหรือไง พลังของข้าคือการท�าลาย แล้วจะช่วยเจ้ารักษาอะไร

ได้”

“แต่ท่านก็ควบคุมพลังของตัวเองได้แล้วนี่” เรเชลบอกพร้อมยิ้ม “อีก

อย่าง ตามท่ีเราเคยพดูกนั ชาวนรกเองกม็กัศกึษาเรือ่งในโลกมนษุย์ หรอืท่าน

ไม่เคยศึกษาเรื่องปรุงยามาก่อน”

“ก็...เคยเรียนแล้วหลับมาบ้าง” เรย์ถอนใจ “แต่ข้าไม่เคยปรุงยาเป็น

ชิ้นเป็นอันเหมือนแอลหรอกนะ”

“ไม่เป็นไร ท่านมีไฟธาตทุีเ่หมอืนนางกพ็อ” เรเชลบอก ยิม้ให้เรย์คลาย

ความกังวล

คนดูหลายคนหันไปซุบซิบกันอย่างอดไม่อยู่ เรเชล ราดิคิอัสเลือกใช้

ชาวนรกมาเป็นผูช่้วยในการรกัษา นัน่ไม่ได้หมายความว่าเขาตอกหน้ามาริแชล 

อยู่หรอกหรือ แถมชาวนรกคนนี้ยังไม่มีคนพบประวัติว่าเคยปรุงยา หรือว่า

เรเชลจะมั่นใจในตัวเองมากขนาดไม่สนใจว่า ใครจะมาเป็นผู้ช่วยของตน

“ท�าไมไม่ใช่ข้า” เอเดนเอ่ยอย่างหงุดหงิด หนัมองพีช่ายคนโตพร้อมว่า 

“พ่ีเรย์ซุ่มซ่ามจะตายไป แล้วเคยรักษาใครที่ไหนกันเล่า เรเชลคิดอะไรของ

เขา!”

“นั่นสิ สงสัยเรเชลจะเลือกผิดก็คราวนี้ อย่างเรย์น่ะท�าอะไรเป็นที่ไหน

กันเล่า” เร็นถอนใจ “เอาแต่สติแตก พร�่าเพ้อละเมอถึงน้องสาวไปวันๆ”

“พี่น้องช่างรักใคร่กลมเกลียว” โลกิพึมพ�ากับลูปินที่พยักหน้ารับ ชาลี

หัวเราะแห้งๆ ไม่ลงความเห็นอะไร

คนเจ็บท่ีวาเรนเตน�ามามอบให้แก่ซลิเวอร์คอืเดก็ผูห้ญงิ เธอถกูหามเข้า

มา เพราะร่างกายไม่สามารถขยับเขยื้อนได้ตั้งแต่ล�าคอลงไป สภาพน่าสงสาร

ยิ่งนัก จนคนดูบางคนถึงกับเบือนหน้าหนี

แม่ของเธอเดินร้องไห้เข้ามา เล่าประวัติแก่ซิลเวอร์ว่า ลูกสาวของเธอ
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ไปขี่ม้าและพลัดตกจากหลังม้า จากนั้นก็มีอาการเช่นน้ี ไม่ว่าจะพาไปหา 

จอมยาที่ไหนก็ไม่มีใครรักษาได้

ซิลเวอร์ฟังแล้วพยักหน้ารับ ก่อนจะโอ้อวดว่า “อาการเช่นนี้ แค่กินยา

ของข้าเม็ดเดียวก็หายได้”

เสยีงคนดอูทุานอือ้องึดงัตามมาในทนัท ีซลิเวอร์ไม่สนใจเสยีงของพวก

เขา บอกให้เซรรีนีเตรยีมหม้อและวตัถดุบิ เรย์ทีย่นือยูข้่างเรเชลหันขวบัไปมอง

เมื่อได้กลิ่นบางอย่าง

“อะไรหรือขอรับ” เรเชลถาม

“กลบีของดอกคาทาร่า” เรย์เอ่ยอย่างเยอืกเยน็ ดวงหน้าเริม่มเีหงือ่ผดุ

ขึน้ประปราย “ไม่ดแีน่ ทราวิสเล้ียงต้นคาทาร่าจนออกดอกได้แล้ว ถ้ามนัเตบิโต

มากกว่านี ้จะไม่มโีอกาสท�าลายมนั เราต้องท�าลายมนัก่อนทีค่าทาร่าจะมขีนาด

ใหญ่จนไม่อาจถอนทิ้งได้!”

เรเชลนิง่งนัไปในทนัท ีทราวสิเลีย้งต้นไม้นรกบนโลกมนุษย์ได้จนกลาย

เป็นต้นอ่อนแล้วกระน้ันหรอื ถ้าหากว่าเขาเล้ียงจนมนัโตเตม็ที ่ท�าให้มนัมขีนาด

ใหญ่มากกว่านี้ จนเกิดดอกตูมใหม่ และดอกนั้นเบ่งบานได้แล้วละก็...

“ข้าจะไปถามว่าเอากลีบดอกคาทาร่ามาจากท่ีไหน” เรย์เอ่ยพร้อมเดนิ

ไปหาซิลเวอร์ แต่เรเชลกระชากคอกลับมาในทันที

“เดี๋ยวขอรับ ลืมแล้วเหรอว่าตอนนี้เราก�าลังชิงต�าแหน่งมหาราชันกัน

อยู่”

“ต�าแหน่งน่ันส�าคัญกว่าทุกชีวิตบนดินแดนของเจ้าเหรอ” เรย์หันมา 

ถามอย่างไม่สบอารมณ์

“ใช่ขอรับ” เรเชลบอก ก่อนจะรีบยกมือปิดปากเรย์ พร้อมว่า “แค่ 

ตอนนี้เท่านั้นนะ ท่านคิดเหรอว่าเดินไปถามเอาโต้งๆ แบบนี้ ซิลเวอร์จะยอม

บอกน่ะ”

เรย์นิ่งงัน เรเชลเลยเปลี่ยนจากปิดปากอีกฝ่าย เป็นลากคอมากระซิบ

เสียงเรียบ

“อีกอย่าง ซิลเวอร์อาจจะมีแค่กลีบมันก็ได้ เท่าที่ข้าฟังจากท่านมา 

ต้นไม้นี้เลี้ยงยากยิ่งนัก ทราวิสไม่มีทางยอมปล่อยให้มันหลุดออกมาโดยง่าย 

ไม่ส ิเพราะซลิเวอร์มกีลีบดอกคาทาร่าไม่ใช่หรอื เราจงึเดาออกว่าใครที่ให้มนั

แก่ซิลเวอร์”
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เรย์มีดวงตาที่เปล่ียนแววไป เขาถามอย่างไม่แน่ใจ “เจ้าหมายความ

ว่า...”

“ซิลเวอร์ อาโตเมโกไม่มีทางเอาวัตถุดิบจากคนอื่นท�าเป็นยาในศึก

ส�าคัญเช่นนี้ ถ้าหากว่าคนที่ให้เขาไม่ใช่คนที่เขาไว้วางใจ และอาจจะเคารพ

นับถือด้วย” เรเชลบอก เลื่อนตาไปมองใครคนหนึ่ง เรย์มองตาม

ผู้กอบกู้มหาจอมยา เจนนิเฟียร์

“ยัยนั่นเกี่ยวข้องกับทราวิสจริงๆ ไม่สิ อาจจะเป็นทราวิสเองเลยด้วย 

ไม่เช่นนั้นนางครอบครองต้นไม้นรกไม่ได้หรอก” เรย์ว่าเสียงเครียด

“หรอืไม่ทราวิสกอ็ยูก่บันาง” เรเชลบอกเสียงเรยีบ พวกเขาหนัมาสบตา

กนั ในตอนนีจ้ะใจเรว็ด่วนได้ไม่ได้เป็นอนัขาด พวกเขาต้องด�าเนนิตามแผนการ

ตามที่คุยกันไว้ 

เรย์สูดลมหายใจลึก เพื่อสงบสติอารมณ์ เขาบอก “กลีบดอกคาทาร่า

เป็นสิ่งของจากนรก เป็นต้นไม้ที่ดูดกลืนความเห็นแก่ตัวเป็นหลัก เรียกได้ว่า

เป็นต้นไม้ที่ให้ทั้งคุณและโทษ”

เรเชลฟังค�าพูดของเรย์แล้วเลิกคิ้ว เรย์ขยายความ

“ตอนทีม่นัเป็นต้นอ่อน ชาวนรกกม็กัจะไปขอพรกบัมนั และมนัจะมอบ

ในสิ่งที่ผู้ขอต้องการ แลกกับความรู้สึกเห็นแก่ตัวมาหล่อเลี้ยงตนเองให้เติบ

ใหญ่ขึน้ แตพ่อต้นของมันเติบโตจนเป็นต้นสมบูรณ์ ดอกเล็ก ๆ  ของมันจะรว่ง

หมด และออกดอกตูมขนาดใหญ่ขึ้นมาแทน ตอนนั้นพวกข้าจะต้อนวิญญาณ

ให้ไปอยู่รวมกันในอาณาเขตของมัน และมันจะปล่อยพลังท�าลายออกมา คือ

ตอนที่ดอกใหญ่ของคาทาร่าค่อยๆ บานทีละดอก พลังนั้นล้วนเกิดจากความ

เห็นแก่ตัวที่มันได้รับ และขึ้นอยู่กับชาวนรก คนที่มอบพลังให้แก่มันตอนที่มัน

ยังเป็นเมล็ด และงอกกลายเป็นต้นอ่อน”

“แต่พรพวกนัน้ ท่านก็ได้รบัโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนเลยสนิะ” เรเชล

หรี่ตามอง “เพราะวิญญาณที่ถูกลงทัณฑ์เป็นผู้จ่ายให้แทน”

“พวกข้าต้องทรมานวิญญาณไม่มีวันหยุดพัก ฟังเสียงโหยหวน ฟังค�า

สาปแช่งของพวกเขา อยู่แต่ในนรกไม่เห็นเดือนเห็นตะวัน ขออภิสิทธิ์บ้าง 

ไม่ได้หรือไง” เรย์ถาม เรเชลยกมือยอมแพ้ เรย์บอกต่อ “เจ้าอย่าได้คิดว่าการ

อยู่ในนรก แต่ไม่ต้องรบัโทษเหมอืนอย่างวิญญาณตนอืน่จะสบาย ไม่เลย การ

ต้องท�าหน้าที่นี้มันยิ่งกว่าตกนรกเสียอีก ชาวนรกหลายคนอยากเป็นมนุษย์ มี
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โอกาสได้ท�าสิ่งดีงามจนได้อยู่บนสวรรค์อันวิจิตร ถึงท�าบาปต้องตกนรก แต่ก็

มีสิทธิ์พ้นจากนรกเมื่อส�านึกตน แต่พวกเราเป็นชาวนรก พวกเราจึงไม่อาจ 

พ้นนรกได้เลย อย่างพวกข้า เมื่อจบเรื่องก็ต้องกลับลงนรก นี่คือหน้าที่และ 

ค�าสาป” 

เรเชลฟังแล้วนิ่งไป เรย์เอ่ยต่อด้วยสีหน้าอิจฉา แต่แฝงด้วยความเศร้า

หมอง

“มนุษย์ไม่เคยรู้ตัวว่าตนนั้นโชคดีมากแค่ไหน ไม่เคยเลย”

ซิลเวอร์เป็นผู้เขียนสูตรยา และให้เซรีรีนเป็นผู้ปรุงยา พวกเขายังคง

มาตรฐานของตระกูลโอสถสวรรค์ที่ใช้วัตถุดิบที่ดีที่สุด เลอค่าที่สุด และหม้อ

ที่ดีที่สุดในการปรุงยา เรเชลถูกสั่งให้รอดูก่อน ทั้งนี้เพื่อให้เกียรติมหาราชันที่

ถูกท้าชิงต�าแหน่ง

“คิดว่าพวกเขาจะรักษาได้ไหมขอรับ” เรเชลอดเอ่ยถามเรย์ไม่ได้

เรย์ก�าลังนั่งไม่ติดเพราะความตื่นเต้น และพะวงเรื่องต้นไม้จากนรก 

เรเชลต้องตบหัวเรียกสติไปเสียหนึ่งที เรย์จึงหันมาสนใจตอบค�าถามของเขา

ได้

“รักษาได้แน่อยู่แล้ว เจ้าคิดว่าของจากนรกคืออะไร” เรย์ตอบพร้อม

ลูบท้ายทอยตัวเอง เขาถอนใจ “กฎของโลกนี้ อย่างไรมันก็หนีไม่พ้น ‘กฎการ

แลกเปลีย่นทีเ่ท่าเทยีม’ ข้าไม่รูว่้าเมือ่วอนขอต่อต้นคาทาร่าแล้ว เจ้าต้นไม้ชนิด

นี้มันจะทวงสิ่งใดกลับคืน แต่คงไม่ใช่เรื่องดีแน่ แม้ว่านี่จะเป็นเพียงเศษเสี้ยว

ของมันก็ตาม”

เรเชลเลิกคิ้ว เขาอดยิ้มบางๆ ไม่ได้ ซิลเวอร์ก�าลังใช้ของชั่วร้ายจาก

นรก โดยไม่มทีางรูว่้าจะมผีลเช่นไร มนัน่าสนใจยิง่นกัว่าคราวนีซิ้ลเวอร์จะต้อง

เจอกับอะไรบ้าง

ความเดือดร้อนของศัตรูเป็นเรื่องสนุกส�าหรับมนุษย์ทุกคน เรเชลเอง

กเ็ป็นเช่นนัน้ เขามองเซรรีนีทีป่รงุยาจนหน้าด�าคร�า่เครยีด ซิลเวอร์เปิดฝาหม้อ

ยาออก และใส่วัตถุดิบลงไปกลางคันขณะต้มยา วัตถุดิบอย่างสุดท้ายนั้นคือ 

กลีบดอกไม้สีด�าขลับ มันสลายหายไปในตัวยา ท่ามกลางความงุนงงของทุก

คนทีม่องอยู ่เพราะไม่มีใครทราบว่าวตัถดุบิอย่างสดุท้ายนัน้คอืกลบีของดอกไม้

อะไร
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ซิลเวอร์ใช้ไฟธาตุร่วมผสานในการปรุงยากับเซรีรีน การปรุงยาโดยมี

คนปรุงยาถึงสองคนน้ันยิ่งท�าให้ยามีคุณภาพมากขึ้น แถมวัตถุดิบท่ีซิลเวอร์ 

น�ามาใช้ในการปรุงยาก็เป็นของเลอค่า ซึ่งแต่ละอย่างล้วนประเมินค่าไม่ได้ 

เรียกได้ว่า ตระกูลโอสถสวรรค์ทุ่มสุดตัวเพื่อรักษาต�าแหน่งมหาราชัน

หม้อล�าดับหนึ่งของตระกูลโอสถสวรรค์นั้นมีปล่องยาเพียงปล่องเดียว 

คอืหวัมงักรทีต่ดิตรงฝาหม้อ ตามปกต ิหม้อยาทีม่สีีป่ล่องถอืว่าดทีีส่ดุ แต่ทฤษฎี

นี้ใช้กับหม้อยาของตระกูลโอสถสวรรค์ไม่ได้ การมีปล่องยาเพียงปล่องเดียว

ของมันหมายความว่าคุณสมบัติทั้งหมดของสมุนไพรและวัตถุดิบจะรวมอยู่ใน

ยาเม็ดเดียว ออกมาตรงหัวมังกร เหมือนพญามังกรในต�านานที่คายพิษเพียง

หยดเดียว แต่ท�าลายโลกได้ทั้งใบ

ไม่นานยาของตระกลูโอสถสวรรค์กเ็สรจ็สิน้ เมด็ยาท่ีปล่องยาหัวมงักร

คายออกมาส่องประกาย ซิลเวอร์น�ายาเม็ดนั้นให้เด็กหญิงตัวน้อยที่น่าสงสาร

กิน แล้วเธอก็ลุกขึ้นมาได้อย่างน่าอัศจรรย์!

แม่ของเดก็ยนิด ีโผกอดเธอ กล่าวขอบคณุซลิเวอร์และเซรรีนีซ�า้ๆ ขณะ

ที่ผู้เข้าชมท้ังหมดฮือฮา ตระกูลโอสถสวรรค์ยังคงเป็นโอสถสวรรค์ ยาเพียง

เม็ดเดียวก็ท�าให้ผู้คนฟื้นจากความเจ็บปวดได้เหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้น!

“เป็นการปรุงยาที่น่าทึ่ง นี่สิจอมยาของจริง” เฟลิเซียเอ่ยชม นึกยินดี

ที่ฝีมือซิลเวอร์ยังไม่ขึ้นสนิม สามารถปรุงยาระดับก่ึงเทพได้ ซ�้ายังมีวัตถุดิบ

ปรุงยาที่มีค่าที่สุดของเจนนิเฟียร์ มีหรือจะไม่สามารถรักษาเด็กคนนั้นจนหาย

เพียงปรุงยาเม็ดเดียว ซิลเวอร์ก็สร้างความเลื่อมใสในฐานะมหาราชัน

จอมยาและลบค�าสบประมาทเรือ่งการปรงุยาของเซรรีนี อาโตเมโกได้เป็นปลดิ

ทิ้ง เพราะวัตถุดิบที่พวกเขาน�ามาคราวน้ีหายากและมีค่ายิ่งกว่าขนของนก

ฟินิกซ์สีทองเสียอีก แต่เซรีรีนก็ปรุงมันเป็นยาได้ เช่นนี้แล้วใครจะบอกอีกว่า 

เซรีรีนไม่มีความสามารถในการละลายวัตถุดิบ

“ยอดเยีย่ม ซลิเวอร์ อาโตเมโก ข้าไม่ได้เหน็เจ้าปรงุยามานานแล้ว เจ้า

ถือว่าเป็นผู้ที่มีพรสวรรค์ในการปรุงยาอยู่ ซ�้ายังมีหลานสาวที่มีความสามารถ

ไม่เบา” วาเรนเตเอ่ยเสียงนุ่ม พร้อมทอดตามองเซรีรีนที่ยิ้มรับ

“ข้าเห็นด้วย” ซาฮาร์บอก “ซิลเวอร์มีทายาทที่ดีแล้ว”

ค�าพูดของผู้กอบกู้เพียงไม่ก่ีประโยค ปิดปากคนที่กล่าววาจาว่าร้าย 

เซรีรีนได้เป็นอย่างดี เซรีรีนดีขนาดที่ผู้กอบกู้ยังชื่นชม คนอื่นท่ีมีศักดิ์ฐานะ 
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ไม่เทียบเท่าผู้กอบกู้จะมีหน้าไปว่านางได้อย่างไร

การกระท�าน้ีของผู้กอบกูท้�าให้ทกุคนมองหน้ากนัไปมา แล้วมองเรเชล 

ราดิคิอัส เห็นชัดว่าวันนี้ผู้กอบกู้ชื่นชมซิลเวอร์มาก เช่นนี้แล้วเรเชลจะมีสิทธิ์

ได้ต�าแหน่งมหาราชันหรือไม่ แต่ประสบการณ์ก็ท�าให้ไม่กล้าเอ่ยอะไร เพราะ 

เรเชลยังไม่ได้รักษาใคร

“ขอบคุณท่าน ขอบคุณจริงๆ เจ้าค่ะ” ผู้เป็นแม่ของเด็กหญิงเอ่ยซ�้าไป

ซ�้ามา 

ซิลเวอร์ยิ้มอย่างมีไมตรี “ไม่เป็นไร การช่วยชีวิตผู้อื่นโดยไม่หวัง 

สิ่งตอบแทน เป็นสิ่งที่จอมยาทุกคนควรท�า”

ซลิเวอร์แลดโูอบอ้อมอารยีิง่นกั วาจาของเขาก็เป็นสิง่ท่ีถูกต้อง แต่ชวน

ให้ใครหลายคนคิดถึงที่เรเชลเก็บค่ารักษาพยาบาลตอนรักษาโรคระบาดใน

อาณาจักรลาซาเรียอย่างไรชอบกล 

โลกทิีน่ัง่ชมการประลองอยู ่อยากส่งเสียงถุยดงัๆ เขาตะโกนถาม “แล้ว

ท�าไมพวกท่านถึงร�่ารวยในการขายยาเล่าขอรับ”

เสียงตะโกนนั้นดังขึ้นท่ามกลางความเงียบ ท�าเอาคนที่คิดถึงการ 

กระท�าครัง้เก่าของเรเชลอยูแ่ทบส�าลักอากาศ เพราะจะว่าไปตระกลูอาโตเมโก 

ก็ยิ่งใหญ่และร�่ารวยขึ้นมาได้โดยการขายยาไม่ใช่หรือ

ซิลเวอร์หน้าเปลี่ยนสี หันมองโลกิที่เลิกคิ้วให้อย่างยียวน

“เช่นนั้นก็ได้ ต่อจากนี้ไปตระกูลของข้าจะไม่ขายยา แต่จะเปิดเป็น

โรงเรียน ให้ทุกคนสามารถมาศึกษาการปรุงยาได้อย่างเท่าเทียม โดยไม่เก็บ

ค่าใช้จ่ายใดๆ” ซิลเวอร์ประกาศ

ทุกคนโห่ร้องอื้ออึง จากนี้เหล่าตระกูลโอสถสวรรค์จะทุ่มเทสอนผู้คน

ในการปรุงยา โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย หากเป็นเช่นนั้นคุณความดีของซิลเวอร์จะ

เทียบเท่าเรเชลที่คิดสูตรยา ‘โจนาธาน’ ไม่สิ อาจเหนือกว่าด้วยซ�้า เพราะ

ว่าการปรุงยาด้วยวิธีการที่ถูกต้องนั้น บางครั้งก็จ�าเป็นกว่าการท�าตามสูตรยา

ที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยเสียอีก

โลกิแยกเขี้ยว ก่อนจะโดนเร็นที่นั่งอยู่ข้างๆ ยกมือปิดตา 

เร็นบอก “ใจเย็นๆ อย่ารีบโจมตีศัตรูให้มากนัก เดี๋ยวฝ่ายเราก็เพลี่ยง

พล�้าหรอก”

พอเร็นพูดเช่นนั้น โลกิก็นึกขึ้นได้ ได้แต่ปัดมืออีกฝ่ายออกอย่างฮึดฮัด 
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เขาเอ่ยเสียงเครียดกับเอเดน

“เอเดน! พีช่ายคนรองเจ้ามอีะไรดกีว่าพวกเจ้าสองพีน้่องหรอืไม่! ไม่ใช่

ว่าท�าลายสิ่งของเป็นอย่างเดียวหรอกนะ!” 

“ขอคิดก่อนนะ” เอเดนว่า นิ่งไปนิด ก่อนตอบ “ไม่มี”

ว่ากันตามตรง ในหมู่พี่น้องสามคนที่มาจากนรก เรย์เป็นองค์ชายรอง

ที่ไม่เอาไหนเลยสกันดิ จติใจไม่หนกัแน่นเท่าเรน็ทีเ่ป็นพี่ใหญ่ ความชอบในการ

ศกึษาหาความรูใ้นโลกมนษุย์กย็ิง่ห่างไกลจากเอเดน ความรูทุ้กอย่างล้วนเรยีน

แบบผ่านๆ ทั้งสิ้น เพราะถือตัวว่าจับอะไรก็แตกสลาย เลยท�าอะไรนอกจาก

จบัอาวธุนรกไม่ได้ กลายเป็นคนทีช่อบการท�าลาย และเช่ียวชาญในการท�าลาย

ยิง่นกั มข้ีอดอียูอ่ย่างหนึง่นอกจากการท�าลาย คอืเรย์นัน้รอบรูเ้รือ่งราวในนรก

มาก บางเรื่องก็รู้ดีกว่าพี่น้อง แต่นั่นก็คือเรื่องราวในนรก เอามาใช้บนโลกนี้

ไม่ได้

“จะเป็นลม” โลกิลูบหน้า เร็นตบบ่าปลอบเขา พร้อมว่า

“ถงึน้องชายข้าจะไม่เก่งอะไรนอกจากการท�าลายเลยสกัอย่างเดยีว แต่

เรเชลเป็นพวกถนัดใช้งานคน เชื่อมั่นในตัวเรเชลเถอะ”

โลกิฟังแล้วหัวเราะแห้งๆ พี่น้องชาวนรกนี่รักกันมากจริงๆ

“พวกเจ้ามอีะไรกงัขาในความสามารถของซลิเวอร์หรอืไม่” เจนนเิฟียร์

เอ่ยถามเหล่ามหาราชัน

“ไม่เจ้าค่ะ ฝีมือของท่านซิลเวอร์ ข้าเห็นมานานแล้ว” เฟลิเซียบอก

อย่างนุ่มนวลพร้อมรอยยิ้มงดงาม

“แต่ข้ายังมีข้อสงสัย” เลวิอาธานเอ่ย ท�าเอาทุกคนมองมาที่เขา เลวิ-

อาธานยิ้มเล็กน้อย “อย่าได้มองข้าเช่นนั้น ข้าแค่อยากจะรู้ว่าวัตถุดิบสุดท้าย

ของท่านซลิเวอร์คอือะไร กลีบดอกไม้สีด�าน้ันเป็นสมนุไพรชนดิใดหรอื เหตใุด

ข้าจึงไม่เคยเห็นมาก่อน”

สีหน้าเคร่งเครียดของซิลเวอร์คลายลง เขาแย้มรอยยิ้มอย่างเปิดเผย 

บอกด้วยความภาคภูมิใจ

“กลีบสีด�านั้นคือดอกศักดิ์สิทธิ์ของลัทธิมาริแชล!”

ดวงตาของคนฟังเปล่ียนไปในทันที เรย์ถึงกับอ้าปากค้าง เขย่าแขน

เรเชลพร้อมบอก

“ท�าไงดีล่ะ ดอกไม้อุบาทว์กลายเป็นดอกไม้ศักดิ์สิทธิ์ไปแล้ว!”
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เรเชลไม่ตอบอะไร ซาฮาร์เอ่ยอย่างสนใจ

“ขยายความหน่อยได้หรือไม่ซิลเวอร์”

“ขอรับ” ซิลเวอร์บอก สูดลมหายใจลึกๆ และเอ่ยตามท่ีนัดแนะกับ 

เจนนเิฟียร์เอาไว้ “กล่าวกนัว่าดอกไม้ศกัดิส์ทิธิน์ีจ้ะท�าให้ค�าขอสมปรารถนาทุก

ประการ แต่เจ้าดอกไม้น้ีไม่สามารถปลูกโดยง่าย และปลูกได้เฉพาะที่วิหาร

ของมารแิชลเท่านัน้ ท่านเจนนเิฟียร์ขอท่านซาเคอโดเต้ครซู และมอบกลบีของ

มันให้ข้า เพราะพวกเราล้วนสนใจว่าในพืชชนิดนี้จะมีสรรพคุณอะไรบ้าง ข้า

ได้ทดลองกบัมนัหลายอย่าง จงึได้รูว่้าส่วนประกอบของดอกไม้ชนิดน้ีรักษาโรค

ได้ทกุชนดิ แค่เพยีงเราอธษิฐานจติต่อมนั และน�ามาปรุงเป็นยา น่ีคอืปาฏหิาริย์

แห่งลัทธิมาริแชล!”

เหล่ามาริแชลทุกคนยืนขึ้น ซาเคอโดเต้ครูซเอ่ยเสียงดังกังวาน 

“ถูกต้องแล้ว ดอกไม้ศักดิ์สิทธิ์จะรับค�าขอเอาไว้และท�าให้ผู ้ขอ

สมปรารถนา แต่หากท่านซลิเวอร์ไม่ประกอบด้วยคณุงามความด ีจะไม่สามารถ

ใช้กลีบดอกไม้นี้ได้”

เหล่าคนฟังได้แต่มองอย่างงุนงง ผู้น�ามาริแชลเอ่ยต่อ “ขอเชิญท่าน 

ผู้กอบกู้พิสูจน์ แค่กลีบเดียวก็ท�ายาที่รักษาคนเจ็บปางตายหายได้ในพริบตา 

แต่ต้องให้คนที่มีคุณธรรมบริสุทธิ์อย่างท่านซิลเวอร์ปรุงมันเท่านั้น”

ครูซหยิบกระถางดอกไม้สีด�าออกมา เด็ดกลีบของมันยื่นให้ซิลเวอร์ 

เรย์ผดุลกุขึน้ แต่เรเชลคว้าตวัเอาไว้ องค์ชายนรกมองต้นคาทาร่าตาไม่กะพรบิ

แล้วกระซิบบอก

“ใช่จริงๆ ด้วย คาทาร่ากลายเป็นต้นอ่อนแล้วจริงๆ”

“ท่านอย่าได้ใจร้อนไป ตอนนี้อยู่ต่อหน้าฝูงชน การเคลื่อนไหวตามใจ

ไม่เป็นการดี”

ผูก้อบกูต้กลง พวกเขาหาคนป่วยหนักมาอกีหลายคนเพือ่ทดสอบ หาก

เซรีรีนปรุงยาเพียงล�าพัง คนป่วยก็ไม่อาจหายได้ แต่ถ้าคนปรุงยาคือซิลเวอร์ 

หรือซิลเวอร์มีส่วนช่วยในการปรุงยา คนป่วยก็หายได้อย่างน่าอัศจรรย์

ครูซว่า “การปรุงยาด้วยกลีบดอกไม้ศักดิ์สิทธิ์จ�าต้องใช้บารมีของ 

มหาราชันจอมยาที่อุดมด้วยคุณงามความดีเช่นท่าน หลานสาวของท่านก็

เก่งกาจ แต่ว่าบารมีไม่ถึง”

ซิลเวอร์ยิ้ม ยืดอกอย่างพอใจยิ่งนัก ค�าพูดนี้ไม่ต่างจากการบอกว่า คน
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ที่สมควรเป็นมหาราชันจอมยานั้นมีเพียงซิลเวอร์คนเดียว ส่วนคนอื่นบารมี 

ไม่ถึง

“ลูปิน เจ้ามีถุงไหม ข้าจะอ้วก” โลกิกระซิบถามลูปิน การยกยอปอปั้น

เกินหน้าเกินตาแบบนี้น่าเอียนจริงๆ

“เรเชล ราดิคิอัส เจ้าจะลองใช้กลีบดอกไม้ศักดิ์สิทธิ์ด้วยหรือไม่”  

วาเรนเตเอ่ยถาม 

เรเชลส่ายหน้า พร้อมบอก “ข้าไม่เชื่ออะไรไร้สาระขอรับ”

เอาดอกไม้นรกมาท�าเป็นยาแล้วให้คณุให้โทษมากกว่ากระนัน้หรอื ใคร

จะไปอยากเสี่ยง

“เรเชล ราดิคอิสั เจ้าลบหลู่ปาฏิหารย์ิของมารแิชลอกีแล้ว!” ครซูตวาด

ใส่เด็กหนุ่มอย่างเหลือทน “เจ้ายังไม่ยอมรับอีกหรือว่าเจ้าผิด! ปาฏิหาริย์ของ

พวกเรามีอยู่จริง!”

เรเชลถอนใจ เบอืนหน้าหนีไปทางอืน่อย่างแสนระอา ครซูท�าท่าจะเอ่ย

อะไร แต่วาเรนเตกระแอมแล้วบอก

“เท่านี้ก็เพียงพอแล้ว เรเชล...ต่อไปตาเจ้ารักษาคนไข้”

“ขอรับ”

เรเชลรับค�า ก่อนจะหยัดกายลุก พร้อมเรย์ที่จ้องมองต้นคาทาร่าไม่

วางตา เรย์ก�าลังขุ่นเคืองอย่างถึงที่สุด ต้นคาทาร่านั้นอยู่ในเขตปกครองของ

เขา ดังนั้นก็เท่ากับว่ามันเป็นต้นไม้ของเขา ถูกพวกมาริแชลและซิลเวอร์น�ามา

ใช้เพือ่ยกระดบัตวัเองโดยท�าหน้าเหมอืนรูด้เีตม็ประดา มนัช่างน่าโมโหเสยีจริง

“ท่านเรย์ นี่ไม่ใช่แค่การต่อสู้ระหว่างจอมยา แต่เป็นการต่อสู้ระหว่าง

ชาวนรกกบัพวกมารแิชลด้วย” เรเชลบอก “ถ้าปล่อยให้ปาฏหิารย์ิของมารแิชล

ได้รับการสรรเสริญขึ้นมาอีกครั้ง พวกเราจะแพ้พวกเขา”

เรย์โดนเรเชลเอ่ยใส่เช่นนัน้ กร็ูส้กึเหมอืนค้อนทบุกลางใจ องค์ชายรอง

ประกาศเสียงดังลั่น

“ได้! ให้พวกมันรู้กันไปว่าต้นไม้ที่เกิดจากพลังนรก กับสายเลือดราชา

เช่นข้า ใครมันจะเป็นผู้ชนะ!”

เรเชลมองความฮึกเหิมนั้นแล้ว อดยิ้มไม่ได้ คิดในใจว่า

‘สมแล้วที่เป็นท่านเรย์ ถ้ารู้จักใช้งานจะใช้ง่ายจริงๆ’
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คนไข้ที่เรเชลต้องรักษาเป็นชายชราร่างผอม เขาเดินมาพร้อมด้วย 

บตุรชายหญงิ หญงิสาวทีเ่ป็นลกูของชายชราผูน้ัน้เล่าความว่า พ่อของเธอปวด

ท้องอยูบ่่อยๆ จนไม่สามารถท�าอะไรได้เลย เรเชลฟังแล้วพยกัหน้ารบั เขาถาม

เชื้อสายของชายชราจนแน่ชัดแล้ว จึงหันไปหาเรย์

“ท่านจ�าตอนที่ข้าน�าหัวใจออกมาจากเอมิลีได้หรือไม่ขอรับ”

เรย์มีสีหน้าเปล่ียนไป เขาใช้เวลานึกเพียงครู่ จึงพยักหน้ารับ เรเชล 

บอก

“ข้าจะท�าลักษณะคล้ายกันกับชายคนนี้ ท่านต้องช่วยข้าด้วยอีกแรง”

เรย์มีสีหน้าเปลี่ยนไป บอกเสียงเครียด “แต่เขาแก่เกินไป ร่างกาย

มนษุย์ไม่เหมือนปลาอสรูของเจ้าหรือชาวนรก ทนรบัการผ่าพงุไมไ่ด้หรอก” นี่

ยังไม่รวมกับพลังของเขาที่อาจท�าให้คนป่วยตายได้

“เช่นนั้นก็ท�าให้เขากลับเป็นหนุ่ม” เรเชลบอก ท่ามกลางเสียงฮือฮา

มากมาย

พวกเขาล้วนได้ยินที่เรย์พูดกับเรเชลเมื่อครู่ เพราะตั้งแต่เรเชลได้เจอ

คนไข้ของเขา ด้านใต้ของพวกเรเชลก็มีวงแหวนที่เขียนสัญลักษณ์ให้เสียงบน

เวทปีระลองดงัก้องจนได้ยนิทัว่กัน เพ่ือทีท่กุคนจะน�าวธิรีกัษาไปศกึษา รวมถงึ

บันทึกเป็นหลักฐาน 
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ค�าว่า ‘ผ่าพุง’ ที่เรย์เอ่ยท�าให้ทุกคนตกตะลึง แต่ที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือ

ค�าพูดเรเชลที่บอกว่า ‘จะท�าให้ชายชราคนนี้เป็นหนุ่มอีกครั้ง’

“เลวิอาธาน หมายความว่ายังไง” ซาฮาร์อดถามเลวิอาธานไม่ได้

ราชาตะวันออกหันมาตอบเสียงนุ่ม “ตอนอยู่แดนน�้าแข็ง มีสูตรยาตัว

หนึ่งของเรเชลที่ต้องใช้หัวใจของปลาอสูรของเขาเป็นวัตถุดิบ แต่เขารักสัตว์

เล้ียงของเขา ดังนัน้เลยเลอืกเปลีย่นหวัใจให้มนัแทนทีจ่ะสงัหารมนัเพือ่เอาหวัใจ

ขอรับ”

“เปลี่ยนหัวใจหรือ อันตรายไปหรือไม่” บาธาซ่าเอ่ยอย่างตกใจ เป็น

ค�าถามเดียวกับในใจทุกคนที่ก�าลังดูอยู่ 

เลวิอาธานพยักหน้ารับ “อันตราย แต่เรเชลเคยท�าส�าเร็จมาแล้วกับ

ปลาอสูรมูซาเรียสของเขา ข้าเป็นพยานให้ได้”

ทุกคนมีสีหน้าประหลาด เลวิอาธานบอกซาฮาร์เสียงนุ่ม

“ข้าว่าพวกเขาต้องใช้สมาธิ ขออนุญาตใช้เวทดับเสียงที่อาจส่งไปถึง

พวกเรเชลที่ต้องท�าการรักษาได้หรือไม่ขอรับ”

ซาฮาร์นิ่งงัน ก่อนจะพยักหน้ารับ โบกมือคราเดียว เสียงอื้ออึงของ 

คนดูก็ส่งไปไม่ถึงเรเชลและเรย์

“ข้าต้องท�าอะไร” เรย์ถาม เมื่อต้องมามีส่วนร่วมในการรักษาชีวิตคน 

คนที่เคยแต่ท�าลายอย่างเขาย่อมรู้สึกกดดันและกลัวขึ้นมา เรย์เองก็รู้ดีว่าการ

ประลองของเรเชลในวนันีส้�าคญักบัแผนการในอนาคตมากแค่ไหน ถงึจะไม่ชอบ 

เรเชลนัก แต่เขาก็ย่อมไม่อยากให้เรเชลต้องพ่ายแพ้เพราะตัวเขา

“คอยจบัมอืท่านผู้เฒ่า” เรเชลบอกหน้าตาย หยบิสมนุไพรของตนออก

มา “ให้ก�าลังใจเขา”

เรย์อ้าปากค้าง ก่อนจะเอื้อมไปจับมือของชายชราท่ีก�าลังตัวสั่นเมื่อ

ได้ยินค�าว่าผ่าพุง เรย์รู้ตัวดีว่าเขาปากไม่ดีเท่าไร เลยได้แต่บีบมือชายชราเอา

ไว้แน่นๆ แล้วว่าด้วยประโยคคลาสสิกในการปลอบประโลม

“เจ้าไม่เป็นไรหรอก ไม่เป็นไร ข้าด้วย...ต้องท�าได้” เรย์พึมพ�าบอก 

อีกฝ่ายพร้อมปลอบตัวเอง ขณะที่เรเชลเริ่มปรุงยาด้วยวัตถุดิบที่ไม่เลอค่านัก

ชาวแอนตาเนียทั้งหลายมองเรย์ที่หน้าซีดปากสั่น แต่ยังคงปลอบชาย

ชรา พร้อมจับมือของผู้ป่วยเอาไว้แน่น อดสงสัยไม่ได้ว่าชาวนรกนั้นน่ากลัว

อย่างที่มาริแชลว่าจริงหรือ ในเมื่อเด็กหนุ่มชาวนรกคนน้ียังกลัวจนตัวสั่นได้
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เมื่อต้องช่วยชีวิตใครสักคน และมีจิตใจเมตตาขนาดปลอบประโลมชายแก่ 

ไม่ยอมหยุด 

ที่พวกเขาคิดเช่นนี้ เพราะเรย์นั้นเป็นพวกเก็บอาการไม่เก่ง พอกลัวก็

แสดงออกอย่างซือ่ตรงว่าตนก�าลังกลัว หน้าซดี เหงือ่ออก ตวัสัน่เทา ประกอบ 

กับเรย์นั้นเป็นคนรูปงามมาก ดูๆ ไปแล้วเขาก็น่ารักน่าสงสารเสียยิ่งกว่า 

ชายชราที่เขากุมมืออยู่เสียอีก

ซาเคอโดเต้ครูซกัดฟันด้วยความไม่พอใจ เพราะเห็นว่าใครต่อใครโดย

เฉพาะเหล่าบรรดาหญงิสาวเริม่ซบุซบิกนัว่าชาวนรกคนน้ีน่าเอน็ด ูฝ่ายเรน็เห็น

เหตุการณ์เป็นเช่นนั้นก็อดมองเรเชลไม่ได้ เขาพึมพ�าว่า

“ไอ้เจ้าเล่ห์”

รู้จักใช้ธรรมชาติของคนให้เป็นประโยชน์กับตนเอง นี่แหละคือเรเชล 

ราดิคิอัส 

เรเชลปรงุยาเสรจ็ เขาน�ามนัมาให้ชายชรากนิ ท่ามกลางความลุน้ระทกึ

ของเซรีรีน และสิ่งที่เธอกลัวก็เกิดขึ้น ไม่นานชายชราคนนั้นก็กลับกลายเป็น 

ชายหนุ่ม ทุกคนส่งเสียงฮือฮามาอีกระลอกหนึ่ง เซรีรีนเคยปรุงยาคืนอายุเช่น

นี้ แต่เธอท�าไม่ส�าเร็จ ทั้งๆ ที่ใช้สมุนไพรและวัตถุดิบเลอค่ามหาศาล เรเชลใช้

สมุนไพรและวัตถุดิบธรรมดา แต่กลับปรุงยาน้ีได้อย่างสบาย แค่นี้ก็เด่นชัด

แล้วว่าใครมีฝีมือมากกว่ากัน

“ถ้ามีผลข้างเคียงระหว่างการรักษาจะท�าอย่างไร” ซิลเวอร์เอ่ยเสียง

ดงั หวงัยิง่นกัว่าคนป่วยของเรเชลจะเกิดผลข้างเคยีงจนแดดิน้ ให้ช่ือเสยีงของ

เรเชลฉาวโฉ่ไม่ต่างจากตอนเซรรีนี แต่ต่อให้จ้องมองแทบตาย ชายชราท่ีกลาย

เป็นชายหนุม่คนน้ันกไ็ม่มปีฏกิริยิาทีบ่่งบอกว่าจะกลายร่างหรอืแพ้ยาเลยสกันดิ

“อืม ยังมีโรคอยู่ แต่ร่างกายแข็งแรงแล้ว ทนรับการผ่าตัดได้แน่”  

เรเชลบอกเมื่อตรวจร่างกายคนป่วยของตนแล้ว

“เอ่อ...” ชายที่โดนเรย์จับมือไม่ยอมปล่อยส่งเสียง “ไม่ต้องรักษาโรค

ด้วยการผ่าอะไรนั่นก็ได้ขอรับ ข้าได้กลับเป็นหนุ่มนี่ก็ยินดีมากแล้ว”

“ไม่ได้” เรเชลบอก ถอนใจ “ขืนปล่อยท่านกลับไปในสภาพที่ยังมีโรค

ติดตัวอยู่ ข้าก็ไม่มีหน้ารับค�าว่าจอมยาหรอก” เขายื่นยาสลบให้อีกฝ่าย “ข้า

รับรองว่านอกจากจะท�าให้ท่านเป็นหนุ่มแล้ว จะช่วยให้ท่านแข็งแรงสมบูรณ์ 

อยู่ได้ไปอีกแสนนานเลย”
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ชายคนนั้นมองดวงตาสีเขียวของเรเชลแล้วคล้อยตาม รับยามากลืน 

ขณะที่รอยาออกฤทธิ์ เรย์ก็ก้มหน้ามาบอกเขา 

“เจ้าไม่ต้องกลัวนะ ข้าเองก็กลัว โอ๊ย! ตีตูดข้าท�าไม!”

เรย์ร้องประท้วง แต่เรเชลผูล้งมอืท�าไม่รูไ้ม่ชีแ้ล้วเปิดมากาซนิออก และ

น�าเอาเตียงหลังใหญ่ออกมา เชิญให้ผู้ป่วยของตนลงนอนบนเตียง พร้อมบอก

เสียงนุ่ม

“ผ่อนคลายขอรับ ผ่อนคลาย” 

ชายคนนั้นโดนฤทธิ์ยาสลบก็ตาปรือ ค่อยๆ หลับไปอย่างง่ายดาย

เรเชลดึงเอาถุงมือของตนออกมาสวม และบอกให้เรย์สวมถุงมือด้วย 

เขาบอกเรย์เสียงนุ่ม

“ใจเย็นๆ นะขอรับ มันไม่ยากหรอก” แล้วเขาก็กระซิบบอก “ถ้าเขา

เกิดตาย ก็ช่วยคอยจับวิญญาณไว้ด้วยนะขอรับ”

เรย์สดูลมหายใจลึก เรยีกขวัญก�าลังใจเสรจ็กพ็ยกัหน้า ดดีนิว้หนึง่ครัง้

เรียกนิฟฟาย่าของตนออกมา อีกาสีด�าร้องหนึ่งครั้ง ก่อนจะกลายร่างเป็นโซ่ 

เรย์วาดตราสัญลักษณ์ที่หัวโซ่ และวาดที่ขอบตาของเรเชลด้วย 

“นี่จะช่วยให้เจ้าเห็นสิ่งที่ข้าเห็น”

เรเชลพยกัหน้ารบั เรย์โบกมอืให้นิฟฟาย่าหรอืโซ่ของตนท่ีมสีญัลกัษณ์

วาดอยู่พุ่งใส่ท้องของคนเจ็บ 

นิฟฟาย่านั้นคือภูตวิญญาณของเรย์ เกิดจากพลังของเขา สามารถ

กลายเป็นอาวุธหรืออยู่ในรูปสัตว์ก็ได้ ภูตวิญญาณน้ันคือพลังของชาวนรกที่

ไม่เหมอืนอาวธุมกูาลาส มนัจะไม่ท�าร้ายร่างกายหรอืวิญญาณ หากเจ้าของไม่

อนุญาต ตอนนี้นิฟฟาย่ากลายร่างเป็นโซ่แล้วแทงเข้าไปในร่างกายของผู้ป่วย 

ดูว่ามสีิง่ผดิปกตติรงไหนของท้อง และสญัลกัษณ์ทีเ่รย์วาดกท็�าให้ท้ังเขาท่ีเป็น

เจ้าของนิฟฟาย่าและเรเชลเห็นสิ่งเดียวกับที่นิฟฟาย่าเห็นในท้องของผู้ป่วย

โชคดีที่คนธรรมดาไม่สามารถเห็นร่างภูตวิญญาณ ไม่เช่นนั้นพวกเขา

คงจะเห็นว่าเรย์แทงโซ่ลงไปในท้องของผู้ป่วย แล้วเกิดเหตุวุ่นวายอีกแน่นอน

“ภายในของมนุษย์นั้นโสโครกยิ่งนัก” เรย์เอ่ยเสียงเครียด เมื่อมอง

ภายในร่างกายของชายผู้นี้ เขาบอกเรเชล “เจ้าว่าอย่างไร”

“ก็เป็นธรรมชาติของร่างกาย ชาวนรกก็ไม่ต่างจากนี้ แต่ชายคนนี้คง

ใช้ร่างกายหนักน่าดู โอ้ ไปทางซ้ายอีกนิดขอรับ โอ้ ข้าเจอแล้ว” เรเชลบอก 
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เขาเปิดมากาซิน พร้อมว่า “ท่านช่วยท�าให้นิฟฟาย่าในร่างโซ่อยู่นิ่งๆ ก่อนนะ

ขอรับ”

“ได้” เรย์รับค�า

เรเชลล้วงโถหลายโถออกมา ทุกอย่างล้วนเป็นอวัยวะภายในที่ถูกแช่

แข็งเอาไว้ ทุกคนที่เห็นถึงกับฮือฮา

“อันนี้ใช้ได้ ให้นิฟฟาย่าช่วยแทงขึ้นด้านบน โผล่ปลายโซ่ให้ข้าดูหน่อย

สิว่ามันอยู่จุดไหน”

เรย์สั่งนิฟฟาย่าตามที่เรเชลขอ เขาขยับมือให้เรเชลดู “ขนาดน่าจะ

ประมาณนี้ เจ้าแน่ใจนะว่าใช้ได้”

“ใช้ได้อยูแ่ล้ว” เรเชลบอก ก่อนจะหยบิเนโยฮานออกมา ใช้ให้มนักลาย

เป็นมดีเล่มเลก็ และเริม่ต้นผ่าท้องของคนทีน่อนอยู ่ท�าเอาทุกคนถงึกบัอ้าปาก

ค้าง 

เรย์ชะโงกหน้ามาดู เห็นเรเชลก�าลังท�าให้ไฟธาตุเปลี่ยนรูปร่างเป็น

เหมือนอวัยวะที่เสียหายของชายที่นอนอยู่ โดยสร้างมันซ้อนทับกับอวัยวะจริง 

เรเชลบอก

“ท่านค่อยๆ ตัดมันออกมาเลยขอรับ ข้าพร้อมแล้ว”

เรย์มองเม็ดเหงื่อที่ผุดเต็มหน้าของเรเชล ก็รู้ว่าสิ่งที่เรเชลท�าอยู่เป็น

เรื่องยาก เรเชลต้องบังคับไฟธาตุให้มีพลังพอเหมาะและกลายรูปร่างเป็น

อวัยวะใดอวัยวะหน่ึง ซ�้ายังต้องให้มันท�าหน้าที่แทนอวัยวะนั้น และคอยส่ง

ไฟธาตุอัสนีไปกระตุ้นหัวใจของคนที่ถูกผ่าตัดเป็นระยะ ถ้าไม่ใช่คนที่เก่งใน

การใช้ไฟธาตุและมีไฟธาตุมหาศาลจะไม่มีทางท�าได้เลย เว้นแต่จะมีผู้ช่วยอีก

หลายสิบคน 

เรย์สูดลมหายใจลึก ค่อยๆ ตัดอวัยวะเฉพาะส่วนท่ีเสียหายของชาย

ที่นอนอยู่ออกมา มันคือล�าไส้เล็กส่วนตรงกลางที่ก�าลังเน่าด�า เพราะโรคบาง

อย่างที่เรย์ไม่รู้จัก

“เอาที่อยู่ในขวดโหลนี่มาวัดขนาดให้เท่ากัน แล้วก็เย็บลงไปใช่ไหม” 

เรย์ถาม

“ใช่” เรเชลเม้มปาก เหงื่อไหลชโลมหน้า เรย์เร่งพยักหน้ารับ ก่อนจะ

รีบท�า คนที่ดูอยู่เมื่อเห็นเรย์หยิบอะไรบางอย่างออกจากร่างของผู้ป่วยก็ฮือฮา 

และยิ่งเรย์ใส่อะไรบางอย่างลงไปในร่างของผู้ป่วยก็ยิ่งฮือฮาเข้าไปใหญ่ เรย์
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ถอนขนนิฟฟาย่าออกมาต่างเส้นเอ็น แล้วใช้เนโยฮานเป็นเข็ม เริ่มต้นเย็บมัน

เรเชลปล่อยกระแสไฟธาตุไปตรงผิวส่วนที่เรย์เริ่มต้นเย็บ เป็นไฟธาตุ

พฤกษาบรสิทุธิท์ีช่่วยฟ้ืนฟบูาดแผล และยงัมีไฟธาตอุคัคีท่ีช่วยให้บาดแผลแห้ง

สนทิในบางจดุ เส้นขนของนิฟฟาย่าที่แปลงมาเปน็ด้ายนั้นมีพลงัวิญญาณมาก 

จงึใช้เชือ่มบาดแผลโดยไม่ใช้เส้นเอน็ได้ เรย์ไม่จ�าเป็นต้องเยบ็สวยมากมาย แต่

ต้องท�าให้เร็ว ก่อนเรเชลจะหมดพลัง 

ครั้นพวกเขาท�าเสร็จ เรเชลส่งไฟธาตุกระตุ้นการท�างานของร่างกาย

คนป่วยอีกเล็กน้อย และเย็บปิดบาดแผล นิฟฟาย่าแปลงกลายเป็นโซ่เส้นเล็ก

อกีครัง้ พุง่เข้าไปตรวจสภาพภายในของชายคนนัน้ ก่อนจะออกมา คนืร่างเป็น

อีกา พยักหน้าให้เรย์

“เสร็จ” เรย์ปาดเหงื่อ 

เรเชลยกผ้าขึ้นเช็ดหน้า ก่อนจะถาม “รู้สึกอย่างไรบ้างขอรับ”

“ขอกลับไปทรมานวิญญาณในนรกต่อดีกว่า” เรย์กระซิบบอก เขา

หัวเราะ เรเชลก็หัวเราะ

ถ้าเทียบกับคราวของปลาอสูรมูซาเรียสแล้ว คราวนี้ยังถือว่าง่ายดาย

กว่ามาก ตอนเอมิลี เจ้าปลาอสูรถึงกับขาดใจตายจนเอเดนต้องคว้าวิญญาณ

ของมันเอาไว้ แล้วใส่กลับเข้าไปใหม่เมื่อผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจส�าเร็จ แต่ชายคน

นี้ไม่ถึงกับตาย เรย์เลยไม่ต้องคว้าวิญญาณของเขาเอาไว้ 

เรเชลวางมือบนหน้าท้องของผู้ป่วย ก่อนจะส่งพลังตามแบบวิธีของ

นักรบ ท�าให้การท�างานของอวัยวะทั้งหมดเข้าที่ และหันไปหยิบยาบ�ารุงระดับ

กึ่งเทพให้เขา

“เสรจ็แล้วขอรบั” เรเชลบอก ผูก้อบกูท้ีน่ิง่ดมูานานพยกัหน้ารบั ซาฮาร์

ใช้เวทมนตร์ตรวจร่างกายของผู้ป่วยด้วยตนเอง ก่อนจะท�าหน้าตื่นตะลึง 

ซาฮาร์พยักหน้า พลางบอก “แข็งแรงดี ที่เหลือก็รอให้เขาฟื้นเท่านั้น”

เวทมนตร์นัน้ไม่อาจรกัษาผูป่้วยได้ แต่การตรวจร่างกายด้วยเวทมนตร์

นั้นเป็นสิ่งที่จอมเวทพอท�าได้ 

สิ้นค�าของซาฮาร์ เสียงฮือฮาก็ดังมาอีกระลอก 

วาเรนเตเอ่ยถามเหล่ามหาราชัน “พวกเจ้ามีค�าถามอะไรหรือไม่”

“ที่เจ้าน�าออกมาและใส่เข้าไปมันคืออะไร” เฟลิเซียถามเสียงเครียด

“สิ่งที่ข้าน�าออกมาคือล�าไส้เล็กของชายผู้นี้ มันเกิดโรค ท�าให้เขาต้อง
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ปวดท้องอยู่บ่อยๆ ขอรับ และสิ่งที่ข้าน�าเข้าไป คือของทดแทนที่ข้าท�าขึ้นมา

จากวัตถุดิบธรรมชาติของปลาอสูรมูซาเรียสที่ตายแทนเอมิลีของข้า” เรเชล 

บอก

“ท�าไมต้องเป็นปลาอสูรหรือ” เอเรียสถามอย่างสงสัย

“ท่านวาเนสซ่าเขยีนบนัทกึว่า สัตว์ทะเลน�า้ลกึทีห่ากนิตอนกลางคนืส่วน

ใหญ่มีพลังชีวิตมาก และทนทานต่อตัวยา ดังนั้นการสร้างอวัยวะเทียมจาก 

พวกมันจึงเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ แต่ยังไม่มีใครลองท�ามาก่อน ข้าก็เลยลองดู” 

เรเชลบอก

“แต่เจ้าก็ไม่เคยใช้มันกับมนุษย์ ถูกหรือไม่” เลวิอาธานบอก “ที่เจ้า

เลือกการรักษาเช่นนี้ มันอาจจะเกิดอันตรายได้”

เรเชลยิ้ม “ขอรับ การเปลี่ยนอวัยวะคือวิธีการท่ีอันตรายยิ่ง ดังน้ัน 

สิ่งที่ส�าคัญคือ ผู้ช่วยของข้าจะต้องเป็นชาวนรก หรือลูกครึ่งชาวนรกเท่านั้น!”

เสียงฮือฮาดังขึ้นอีกระลอก วาเรนเตอดถามไม่ได้

“ท�าไมจะต้องเป็นชาวนรกล่ะ” เขามองเรย์ท่ีหันไปยิม้ให้ครซูท่ีโกรธจน

ตัวสั่น เรเชลต้องฟาดแขนองค์ชายรองไปหนึ่งที เรย์จึงหันมาตอบค�าถามผู ้

กอบกู้

“ข้าไม่รู้ว่าพวกท่านเห็นหรือได้ยินว่าชาวนรกเป็นเช่นไร...” เรย์บอก 

ก่อนจะกระแอมเรยีกความน่าเชือ่ถอื “ชาวนรกคอืผูส้มัผสัวญิญาณได้ พวกเรา 

มพีลงัเกีย่วกบัความตายมากทีสุ่ด ในทีน้ี่ไม่ได้มแีต่การท�าลายเพยีงอย่างเดยีว 

แต่หมายถึงว่าพวกเรายื้อชีวิตได้ด้วย”

“ยื้อชีวิตหรือ!” ซาฮาร์อุทาน

“ใช่” เรย์พยกัหน้ารบั “ข้าสามารถดงึวญิญาณของท่านออกมาจากร่าง 

และใส่กลับเข้าไปใหม่ได้ โดยท่านไม่รู้สึกอะไรเลย อย่างในกรณีนี้ ข้าส�ารวจ

ภายในของผู้ป่วยชายคนนี้จนพรุน มองเห็นไปถึงวิญญาณของเขา โดยเขาไม ่

รู้สึกเจ็บเลยแม้แต่น้อย ดังนั้นจึงบอกแก่เรเชลได้ว่าเขาควรจะผ่าตรงไหน ผ่า

ลักษณะแบบใด หรือหากชายผู้นี้ตายกลางคัน ข้าจะจับวิญญาณของเขาเอา

ไว้ และใส่กลับเข้าไปใหม่เมื่อเรเชลผ่าตัดเขาเสร็จแล้ว แต่อย่างไรเสีย คนที่

ท�าให้ชายคนนี้รอดก็ยังเป็นเรเชลอยู่ดี”

“เป็นความสามารถที่น่าสนใจจริงๆ” ซาฮาร์ลูบเคราของตน มองเรย์

แล้วถามต่ออย่างสงสัย “ข้าเห็นเจ้าเป็นผู้เย็บอวัยวะ”
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“เป็นด้ายวิญญาณที่พวกท่านไม่มีทางเห็นหรอก นอกจากคนที่มี 

เช้ือสายมงักร อย่างเรเชล โลก ิและพวกข้า” เรย์บอก เสรมิอกีหน่อยว่า “ความ

สามารถของพวกข้า หากเป็นผู้ที่มองเห็นวิญญาณได้จะประจักษ์ดีที่สุด คนที่

มองไม่เห็นวิญญาณก็ได้แต่เดามั่ว ไม่เชื่อ ท่านดูนี่นะ นิฟฟาย่า!”

อีกาสีด�าขลับถูกเรียกมาอีกครั้ง เรย์ท�ามือให้มันเกาะ แต่ไม่มีใครมอง

เห็นมัน เลยได้แต่ท�าหน้างุนงง เรย์ชี้ไปที่เฟลิเซีย

“ข้าอยากได้ยางมัดผมของนาง”

นฟิฟาย่าร้องขานรบั ก่อนจะบนิโฉบไปเอายางรดัผมของเฟลเิซียมาให้

เรย์อย่างรวดเร็ว เฟลิเซียร้อง

“เจ้าใช้เวทมนตร์หรือ!”

“ไม่ นี่คือการใช้วิญญาณ” เรย์ยิ้ม “หากข้าใช้เวทมนตร์ จอมเวทต้อง

รู้สึกได้ เอ้า! เด็กดี เอาไปคืนนางสิ”

นฟิฟาย่าขานรบัอกีครัง้ ก่อนจะคาบของไปคนืเฟลเิซยี แต่มนัหยดุชะงกั

และโยนให้ซาฮาร์แทน ผู้กอบกู้จอมเวทรับมา ก่อนจะหัวเราะ

“เห็นเช่นนี้ ข้าต้องยอมรับแล้วว่ามีความจริงที่เรามองไม่เห็นอีกมาก

บนโลกใบนี้ วิญญาณของเจ้าคงซุกซนน่าดู”

เรย์ไม่ตอบ แต่นิฟฟาย่าบินไปที่ชาของซาฮาร์ เอากรงเล็บจุ่มถ้วยชา 

และเขียนตัวอักษรบนชุดสีขาวของซาฮาร์ด้วยน�้าชาสีเข้ม เป็นข้อความว่า

‘นรกมีจริง สวรรค์มีจริง’

คนที่อ่านข้อความนั้นได้แต่นิ่งงัน นิฟฟาย่าบินกลับไปหาเรย์แล้ว 

เรเชลเอ่ยเสียงนุ่ม “ข้าคนเดียวไม่สามารถท�างานนี้ได้ส�าเร็จหรอก

ขอรับ ถ้าไม่มีชาวนรกหรือลูกครึ่งชาวนรกคอยช่วยเหลือ”

ผู้คนเริ่มหันมามองหน้ากันและซุบซิบ การประลองชิงต�าแหน่งมหา-

ราชันจอมยานั้นเป็นการต่อสู้ทางความเชื่อของแท้! ฝ่ายหนึ่งใช้ปาฏิหาริย์ของ

มาริแชล เพื่อย�้าว่าปาฏิหาริย์ของมาริแชลน้ันมีอยู่จริง ขณะที่อีกฝ่ายใช้ชาว

นรกมาเป็นผู้ช่วยในการรักษาผู้ป่วย เพื่อบอกใครต่อใครว่าชาวนรกไม่ได้เลว

ร้ายเหมอืนทีเ่หล่ามารแิชลอ้าง คอืการต่อสูข้องจอมยาท่ีมสีองอ�านาจหนุนหลงั 

จอมยาปะทะจอมยา ชาวนรกปะทะมาริแชล เช่นนี้แล้วผลลัพธ์จะออกมาเป็น

เช่นไร

ในตอนนัน้ชายทีเ่ป็นผู้ป่วยของเรเชลกฟ้ื็นขึน้ เขามองหน้าทกุคนอย่าง
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สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น ซาฮาร์เห็นดังนั้นก็ว่า

“เจ้ารู้สึกอย่างไรบ้าง เจ็บตรงไหนหรือไม่”

ชายคนนั้นส่ายหน้า เขาบอก “ข้ารู้สึกว่าหลับไปเท่านั้นขอรับ นี่รักษา

เสร็จกันแล้วหรือขอรับ”

ค�าตอบนั้นท�าให้ทุกคนมองหน้ากัน บุตรชายและบุตรสาวของผู้ป่วย 

เรเชลยินดียิ่งนัก ยิ่งเห็นพ่อของพวกเขาลุกขึ้นมาจากเตียง และเดินได้อย่าง

ปกติ แข็งแรงดีทุกอย่าง การันตีว่าการผ่าตัดนั้นท�าได้จริงและได้ผล ต่อจากนี้

มันอาจเป็นแนวทางการรักษาใหม่ของชาวแอนตาเนีย

เหล่าผู้กอบกู้หน้าตาเคร่งเครียด พวกเขาขอเวลาสักครู่ ก่อนจะหันไป

ปรึกษาและถกเถียงกันอย่างหนัก ขณะที่เหล่ามหาราชันเองก็เอาแต่จับจ้อง 

ทั้งซิลเวอร์และเรเชล

“เจ้าว่าใครจะชนะเหรอ” คนดูคนหนึ่งเอ่ยถาม

“ไม่รู้สิ แต่ข้าชอบท่านซิลเวอร์มากกว่านะ การรักษาอาจจะไม่น่า 

ตื่นตา แต่ได้ผลดี” อีกคนตอบ

“นั่นสิ ข้าไม่อยากให้เรเชลมาผ่าท้อง หากว่าผิดพลาดอะไรไป คงจะ

จบไม่สวยนัก” คนหนึ่งสนับสนุน แต่มีคนแย้งต่อ

“แต่ก็ใช่ว่าเรเชลจะผ่าท้องคนทุกกรณีนี่ เรื่องฝีมือ ทักษะ และชั้นเชิง 

ข้าว่าเรเชลเหนือกว่านะ” 

“แต่พวกจอมยาไม่ชอบเรเชล เขาคงจะเป็นได้ยาก” อีกคนผสมโรง

“ตอนนี้ตระกูลโอสถสวรรค์ก็มีชื่อเสียงไม่ดีนัก”

เสียงวิพากษ์วิจารณ์ของเหล่าคนดูดังอื้ออึงไปหมด เรย์กระซิบถาม

เรเชล

“เจ้ามั่นใจมากแค่ไหน”

เรเชลยิ้ม ไม่ตอบอะไร ในใจของเขารู้อยู่แล้วว่าผู้กอบกู้จะตอบอะไร 

เขากวาดตามองไปรอบบริเวณ มองกลุ่มคนดูเพื่อฆ่าเวลา ก่อนสายตาจะหยุด

อยู่ที่ชายคนหนึ่ง

ผู้ชายคนนั้นมีเส้นผมสีด�าขลับและดวงตาสีด�าขลับ แย้มรอยยิ้มให้เขา

อยู่ท่ามกลางฝูงชน ชายผู้นั้นรูปงามนัก ในสายตาของเรเชล เขาโดดเด่นกว่า

ใคร แต่ไม่ทราบว่าท�าไมคนอื่นๆ ที่อยู่รอบกายของชายคนนั้นกลับท�าเหมือน

มองไม่เห็นเขา 
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เรเชลแข็งค้าง เขาจ�าได้ว่าชายคนนั้นเป็นใคร

ทราวิสยกนิ้วชี้ขึ้นแตะปาก เรเชลเองก็ไม่มีความคิดจะเรียกเรย์ หรือ

ชาวนรกคนอื่นให้หันมอง เขามีสติดีพอจะรู้ว่าหากปล่อยให้ชาวนรกอาละวาด

ใส่ทราวิสในตอนนี้ ทุกสิ่งจะเลวร้ายลง

แต่ท�าไมทราวิสจึงปรากฏตัวให้เขาเห็น ท�าไมกัน

เรเชลคิดหาค�าตอบ พร้อมพยายามมองสีหน้า แววตา และท่าทางของ

ทราวสิ นกัโทษนรกคนนัน้ยงัเตม็ไปด้วยปรศินา เขาอ่านไม่ออกเลยสกันิดเดียว

‘เขามาเพื่ออะไร มาช่วย หรือว่ามาจัดการพวกเรา’ เรเชลคิดเช่นนั้น

“กรี๊ดดด ลูกแม่!”

ในตอนนั้นเอง หญิงสาวผู้เป็นมารดาของผู้ป่วยซิลเวอร์ก็ร้องเสียงดัง

ลั่น ทุกคนหันไปมอง ก็เห็นเด็กหญิงล้มลง และชักกระตุกโดยแรงหลายที 

ซิลเวอร์กับเซรีรีนเบิกตากว้าง เรย์จะวิ่งเข้าไป แต่เรเชลยื่นมือไปดึงแขนไว้

“เดี๋ยวก่อน!”

เรเชลจ้องสภาพของเดก็หญงิคนนัน้แน่วนิง่ เหน็เธอยนืสีข่าเหมอืนสตัว์ 

ผิวกายเริ่มด�าคล�้า น�้าลายฟูมปาก และดวงตาแดงก�่าเลื่อนลอย เสมือนเด็ก

น้อยกลายเป็นสัตว์ไปแล้ว

ไม่ได้มีแต่เด็กหญิงคนนั้นที่สภาพร่างกายแปรเปลี่ยน ทุกคนที่กินกลีบ

ดอกคาทาร่าเข้าไปก็เช่นกัน เรย์จับมือเรเชลออกจากแขนเขา พร้อมเอ่ยเสียง

เครียด

“นี่หรือการทวงคืนของต้นอ่อนคาทาร่า!”

ชาวนรกอาจนยิมขอพรกบัต้นอ่อนของคาทาร่า แต่ไม่เคยมชีาวนรกคน

ใดอุตริกินมัน พวกเขาล้วนทราบกันดีว่าเมื่อต้นไม้นี้เติบใหญ่ขึ้น มันจะสังหาร

ดวงวญิญาณ ดงันัน้แล้วจงึไม่เคยปรากฏว่าเมือ่กนิดอกอ่อนของต้นคาทาร่าไป

แล้ว ร่างกายจะกลายเป็นเช่นไร

เร็นและเอเดนกระโจนมายืนข้างเรย์ด้วยท่วงท่าเตรียมพร้อม พี่ใหญ่

นรกเอ่ยเสียงเครียด เมื่อเห็นว่าคนทั้งหลายเริ่มกลายร่างใกล้เคียงสัตว์เข้าไป

ทุกที

“ข้าว่าไม่ใช่แค่กลีบดอกคาทาร่า!”

“มนัเอากลบีดอกคาทาร่ามาท�าเป็นทาดวู!” เอเดนว่าอย่างมัน่ใจ ทรา-

วิสเอากลีบดอกคาทาร่ามาร่ายคาถาเป็นทาดูว เขาใช้ประโยชน์จากการที่ต้น
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และดอกอ่อนของคาทาร่าขอพรได้ แม้ไม่กินมันลงไป ทราวิสล่อลวงให้ผู้คน 

ริลองน�ามันไปปรุงยา และท�าให้มันเป็นทาดูว ยาที่จะท�าให้ผู้ใช้สมปรารถนา 

แต่ก็จะกลายเป็นอสูร

“ต้องรีบถอนเดี๋ยวนี้!” เรย์ตวาด ท่ามกลางสีหน้าตื่นตระหนกของทั้ง

มาริแชลและพวกตระกูลโอสถสวรรค์ พวกเขาหันมองสีหน้าจริงจังของเรย์

อย่างสงสัย “ข้าบอกว่ายาที่พวกเจ้าให้เขากิน ต้องรีบถอนเดี๋ยวดี!”

“เพราะพวกเจ้าต่างหากที่ท�าให้พวกเขากลายเป็นอสุรกาย เพราะ 

กลิ่นอายปีศาจของพวกเจ้า!” ไอริสตะโกนโต้อย่างไม่ยอมแพ้ เรย์ตวาดถาม

เสียงดังลั่น

“ช่วยโง่เวลาอื่นได้ไหม! ถ้าเป็นเพราะข้า ท�าไมชายคนนั้นถึงไม่เป็น

อะไรเล่า! นังโง่!” เรย์ชี้ผู้ป่วยของเรเชลที่ถอยหนีคนกลุ่มนั้น พร้อมเอามือกัน

ลูกชายหญิงของตนไว้อย่างปกป้อง 

ไอริสไม่อาจหาเหตมุาโต้แย้ง เธอหน้าซดี ปากสัน่ อบัจนค�าพดูในทนัที

“เลวิอาธาน!” เรเชลส่งเสียงเรียกมหาราชันจอมทัพที่ลุกขึ้นทันที “มัน

จะเหมือนตอนข้าประลองกับเซรีรีน ช่วยกันคนออกห่างด้วยนะ!”

“เร็วเข้า! มันเยอะเกินไป!” เอเดนกรีดร้อง ตอนนี้เหล่าอสุรกายที่เคย

เป็นมนุษย์เหมือนรู้ว่าจะถูกเล่นงาน จึงพร้อมจะกระโจนหนีได้ทุกเมื่อ และ

เหล่าชาวนรกก็มีไม่พอปิดล้อมพวกมัน

พวกมารแิชลและตระกูลโอสถสวรรค์เร่งถอยห่าง แม่ของเดก็หญงิกรดี

ร้อง เรียกชื่อลูกซ�้าๆ หวังปลุกให้ลูกตื่นจากสภาพที่ไม่ต่างจากสัตว์เดียรัจฉาน 

แต่ผลคือร่างนั้นหันมาโจมตีเธอเพราะอยู่ใกล้สุด

“ระวัง!” เรเชลคว้าร่างของคนเป็นแม่เอาไว้ แขนของเขาโดนกรงเล็บ

ของอสุรกายนั้น มันท�าจมูกฟุดฟิดแล้วหันมองเรเชล เหมือนเวลาสัตว์ร้ายได้

กลิ่นเลือด เรเชลขมวดคิ้วแน่น เรย์โบกมือทีเดียว โซ่สีด�าทั้งหมดก็ตรงเข้ารัด

ร่างอสุรกายพวกนั้น 

มาริแชลและเหล่านักรบเตรียมพร้อมส�าหรับการต่อสู้ แต่เลวิอาธาน

ประกาศเสียก่อน “กันคนให้ห่างออกไป เจ้าพวกนั้นให้ชาวนรกจัดการ!”

ระหว่างที่เลวิอาธานพูดอยู่นั้น ครูซก็ตวาดสั่งพรรคพวกของตน “สวด

ภาวนา ท�าน�้าศักดิ์สิทธิ์ประหารวิญญาณร้าย!”

เลวิอาธานตวัดสายตามองครูซ ซึ่งมองตอบกลับราวกับจะกินเลือด 
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กินเนื้อ ในตอนนั้นเองเร็นกับเอเดนก็เริ่มเขียนสัญลักษณ์ที่ผสานพลังของ 

พีน้่อง พวกเขายนืสามมมุ เป็นรปูสามเหลีย่ม ตรงกลางมร่ีางของอสรุกายพวก

นั้น เรเชลพาหญิงสาวผู้เป็นแม่ถอยห่าง ปล่อยให้ชาวนรกจัดการ สามพี่น้อง

วาดสัญลักษณ์กลางอากาศ ก่อนจะผลักมันใส่เหล่าคนป่วย เรย์ร้องเสียงหนึ่ง 

เมื่อลูกธนูของมาริแชลพุ่งปักแผ่นหลังเขา ท�าให้โซ่เริ่มคลาย แต่ก็กลับมารัด

ร่างของอสุรกายพวกนั้นอย่างรวดเร็ว 

ทกุคนหนัไปมองคนยงิ นกับวชชายคนนัน้ท�าหน้าเหลอหลา เหมอืนเพิง่

ตื่นจากฝันไม่มีผิด

“เจ้ายิงท�าไม!” เลวิอาธานถามอย่างโกรธจัด

“ขะ...ขออภัยขอรับ พระเจ้าบอกให้ข้ายิง” ชายคนนั้นเอ่ยเสียงสั่น

เรย์เอ้ือมมือไปกระชากลูกธนูออกจากแผ่นหลังตน ก่อนจะผลักพลัง

ของตนไป ทันทีที่สัญลักษณ์โดนตัวเหล่าอสุรกายที่ถูกตรึงไว้ด้วยโซ่ด�า ร่าง

พวกนั้นก็ทรุดตัวลง ร้องโหยหวน และค่อยๆ กลับเป็นมนุษย์อย่างน่าอัศจรรย์ 

เหล่ามาริแชลรีบวิ่งเข้าไป พร้อมด้วยโถใส่น�้าศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขา 

เร็นตวาดเสียงดัง “หยุดเดี๋ยวนี้!”

มาริแชลมีเจตนาหวังช่วยคนเจ็บ และไม่ยอมฟังชาวนรก เร่งจะเอา

น�า้มนต์ศกัดิส์ทิธิท์ีต่นสวดภาวนาไปกรอกปากคนป่วย เรย์ตวดัมอืใช้โซ่ของตน

ดึงพวกมาริแชลออกห่างจากคนพวกนั้น

ไอริสกรีดร้องลั่น “หยุดเดี๋ยวนี้นะไอ้ปีศาจ! ให้พวกเราช่วยเขา! พวก

เขาก�าลังจะตายเพราะเจ้าแล้ว พวกเราต้องช่วยเขา!”

“เลิกแหกปากแล้วดูคนพวกนั้นให้ดีสิ!” เรย์ตวาด เดินมาจิกเส้นผม 

สีเงินของไอริส บังคับให้เธอมองไปยังเหล่าคนเจ็บที่โก่งคออาเจียนอยู่

เหล่าคนเจบ็กลบัไปเจบ็ป่วยเหมอืนเดมิ พวกเขาอาเจียนบางอย่างออก

มา บางอย่างที่เป็นของเหลวสีด�าขลับ พอกระทบพื้น ของเหลวพวกนั้นก็รวม

ตัวกันเป็นกลีบดอกไม้...ดอกไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่เหล่ามาริแชลอวดอ้าง!

เหล่ามาริแชลทุกคนนิ่งอึ้ง เรย์ส่งเสียงหัวเราะหยันเยาะหนึ่งครั้ง ก่อน

จะใช้ปลายโซ่แหลมคมของตนเองแทงทะลุแต่ละกลีบจนแหลกสลาย 

เรย์มองดวงหน้าเผือดสี และท่าทางเหมือนไม่อยากเช่ือสายตาของ 

ไอริส ก่อนจะกล่าว

“คราวนี้ข้าอยากรู้จริงๆ ว่าพวกเราเป็นปีศาจ หรือว่าพวกเจ้ากันแน่”
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“โอ๊ยยย!”

เรย์ร้อง เมือ่เอเดนลงยาทีก่ลางแผ่นหลังของเขา ยานัน้ช่วยสมานแผล

ที่มูกาลาสรูปธนูแทงเข้าไปได้เป็นอย่างดี

“โชคดนีะทีม่าด้วยร่างจรงิ พลังเตม็ เลยไม่เจ็บหนกัน่ะ” เรน็บอกเสยีง

เรยีบ เรย์ยกมอืลบูหลงั พร้อมบ่นอบุอบิ เขายอมรบัว่าตอนมาด้วยร่างช่ัวคราว 

แม้จะดงึพลงัจากนรกขึน้มาใช้ แต่เมือ่โดนมกูาลาสพวกนีก้เ็จ็บหนกักว่าตอนท่ี

ใช้ร่างจริง และยังมีอีกเหตุผลหนึ่งที่เรย์มั่นใจ เขาบอก

“เพราะคนที่วาดสัญลักษณ์บนมูกาลาสนี้คงเป็นมนุษย์ธรรมดาด้วย

แหละ ทราวิสคงสอนให้พวกมาริแชลท�ามูกาลาสใช้เอง เพราะมันไม่มีทางมา

นั่งวาดให้ทีละอันหรอก”

มกูาลาสทีท่�าด้วยชาวนรกน้ันมพีลังแขง็แกร่ง แต่พวกมารแิชลมจี�านวน

มหาศาล และทุกคนล้วนมีมูกาลาสใช้ เรย์ไม่คิดว่าทราวิสจะมานั่งวาด

สัญลักษณ์ท�ามูกาลาสให้ทุกคน เขาน่าจะสอนมาริแชลท�ามูกาลาสด้วยพลัง

ของตนเองมากกว่า

“จะอย่างไรกเ็ถอะ” เอเดนเอ่ยเสยีงหวาน กอดพีร่องจากด้านหลงั แล้ว

ยื่นหน้าไปหอมแก้มเรย์เบาๆ อย่างรักใคร่ “วันนี้พี่เรย์ท�าดีมาก”

พีช่ายได้สมัผสัจากน้องสาวสดุรกักด็ีใจจนแทบตีปีก ก่อนเอเดนจะผละ

จากเรย์ทนัททีีเ่รเชลเปิดประตเูข้ามาในทีพ่กัของพวกเขา เธอร้องถามผู้มาใหม่

“เป็นอย่างไรบ้าง”

“คนท่ีได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นั้น ข้ารักษาหมดแล้ว” เรเชลว่า

อย่างเหนือ่ยอ่อน ต้องผ่าตดัคน แล้วยงัมาน่ังรกัษาคนทีก่นิทาดวูเข้าไปอกี วนั

นี้ช่างเหนื่อยจริงๆ “ญาติของพวกเขา ให้ตายอย่างไรก็ไม่ยอมให้ซิลเวอร์และ

เซรรีนีรกัษา ต่อให้สองคนนัน้บอกว่า จะไม่ใช้กลบีดอกไม้ศกัดิส์ทิธิแ์ล้วก็ตาม”

“แน่ละ เป็นใครก็ต้องขยาดยาของเจ้าพวกน้ันเป็นธรรมดา” เร็น 

พยกัหน้า “สองครัง้แล้วสนิะทีพ่วกตระกลูโอสถสวรรค์ปรุงยาออกมาแล้วท�าให้

คนกลายเป็นอสุรกายกระหายเลือด”

“และทั้งสองคร้ังก็เข้าทางเจ้าด้วย” เรย์บอก มองเรเชล ก่อนจะยิ้ม 

“บอกหน่อยสิ ว่าผลการตัดสินของผู้กอบกู้เป็นอย่างไร”

“พวกท่านก็ได้รับการกล่าวขานในทางที่ดี และพวกสี่ผู้กอบกู้ยังมอบ

รางวลัให้พวกท่านด้วย” เรเชลบอก เขาแกล้งไม่บอกเรือ่งทีท่กุคนอยากรูท้ีส่ดุ 
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เอเดนเขย่าแขนเขาพร้อมบอก “แล้วใครได้เป็นมหาราชันจอมยาคน

ต่อไปเล่า เจ้าอย่าอมพะน�าสิ!”

หลงัเกดิเรือ่ง พวกเธอใช้พลังไปเยอะจากการถอนยาทาดวู เลวอิาธาน

เห็นใจเลยให้คนของตนพาพวกเธอมาพักในห้อง เลยไม่รู้ว่าหลังจากผู้ป่วย 

ทุกคนกลับมาปกติดีแล้ว ผู้กอบกู้ตัดสินผลการประลองว่าอย่างไร

เรเชล ราดคิอิสัยิม้ ก่อนจะหยบิตราของมหาราชันจอมยาขึน้มา เอเดน

ร้องกรี๊ด ก่อนจะกระโดดกอดคอเรเชลพร้อมบอกว่า

“เรเชลของข้าเก่งที่สุดเลย!”

“ข้าก็ช่วยเขานะ...” เรย์เอ่ยอย่างหงอยๆ เร็นตบบ่าน้องชาย พร้อม

ปลอบประโลมเบาๆ ว่า

“ท�าใจเสียเถอะ”



134
มหาราชันจอมยาคนใหม่

ข้อความจากสี่ผู้กอบกู้ ถึงประชาชนทุกคนบนแผ่นดินแอนตาเนีย

จากการประลองชงิต�าแหน่งมหาราชนัจอมยาท่ีเกิดขึน้ ซิลเวอร์ อาโต- 

เมโก ใช้แต่วัตถุดิบเลอค่าในการปรุงยา ซึ่งผู้ป่วยอนาถาไม่อาจเข้าถึงได้ ซ�้า

ยังสร้างอันตรายแก่ผู้ป่วย จึงขอปลดออกจากการเป็นมหาราชันจอมยา และ

แต่งตั้งเรเชล ราดิคิอัสผู้คิดค้นสูตรยา ‘โจนาธาน’ ขึ้นเป็นมหาราชันจอมยา

แทน

    จึงเรียนมาเพื่อทราบ

  [ลงนามด้วยลายเซ็นของผู้กอบกู้ทุกคน ยกเว้นจาออตต้า]

หลังจากสี่ผู้กอบกู้ประกาศอย่างเป็นทางการ เรเชล ราดิคิอัสก็ได้ชื่อ

ว่า เป็นมหาราชันจอมยาที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของแอนตาเนีย ทุก

คนต่างพูดถึงเรื่องของเรเชล ราดิคิอัสกันมากมาย เหล่าปราชญ์ออกมาตั้งข้อ

สงสัย เกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้กอบกู้ และเพราะมีความหลังเรื่องการสอบ

จตุรศาสตร์คราวที่แล้ว จึงไม่ได้มีปราชญ์คนใดกล้าออกมาวิพากษ์วิจารณ์ใน

ทางเสียหาย 

พวกปราชญ์วิเคราะห์ว่า ทีเ่รเชลได้เป็นมหาราชันจอมยา กเ็พราะหนึง่

ในส่วนผสมของซิลเวอร์ที่น�ามาจากเหล่ามาริแชลท�าพิษ ท�าให้คนเกิดเป็นโรค



56   เรเชล Rachel เล่ม 4 จอมยาอันดับหนึ่ง (จบ)

ร้าย ถ้าซิลเวอร์ไม่ใช้กลีบดอกไม้ศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็นส่วนผสม ก็คงไม่เกิดเรื่อง

เช่นนี้ขึ้น

ปราชญ์อีกกลุ่มก็วิเคราะห์ว่า ต่อให้ส่วนผสมของซิลเวอร์จะพิสดาร 

แค่ไหน ก็ไม่ส�าคัญ เพราะสี่ผู้กอบกู้ไม่ได้มองที่ตรงนั้น พวกเขาน่าจะมองว่า

ซิลเวอร์พึ่งพาปาฏิหาริย์ แต่แท้ที่จริงชีวิตผู้ป่วยน้ันจะพึ่งแต่ปาฏิหาริย์ไม่ได้ 

ท�าให้สี่ผู ้กอบกู้ไม่พอใจเขาในเรื่องนี้ ซ�้ายังใช้แต่วัตถุดิบเลอค่า ท�าให้คน

ธรรมดาเข้าถึงมันยาก ผิดกับเรเชลที่มักใช้แต่ของพื้นบ้านเป็นหลัก

ขณะทีป่ราชญ์อกีคนกว่็า สีผู่ก้อบกูอ้าจถกูใจทีเ่รเชลรักษาคนเจ็บอย่าง

พิสดาร การผ่าตัดของเรเชลนั้นต่อยอดออกไปได้หลากหลาย ประชาชนชาว

แอนตาเนียก็ชื่นชอบความรู้แบบใหม่อยู่แล้ว เรเชลย่อมสมควรเป็นมหาราชัน

จอมยาเป็นธรรมดา เพราะเขาไม่ได้เก่งแค่ปรุงยา แต่เก่งเรื่องรักษาด้วย และ

ขณะเดยีวกนั ทกุคนเหน็ชดัว่าสีผู่ก้อบกูไ้ม่พอใจในตวัซลิเวอร์ขึน้เรือ่ยๆ เพราะ

เขาตั้งตนเป็นใหญ่ในหมู่จอมยา แสวงหาพรรคพวก รวบรวมอ�านาจ ซึ่งเกิน

หน้าเกินตาสี่ผู้กอบกู้

คนทั้งแผ่นดินแอนตาเนียต่างจับกลุ่มพูดคุยกันอย่างออกรส ขณะที่

ตระกลูโอสถสวรรค์ของซลิเวอร์นัน้เงยีบเหงาอย่างถงึทีส่ดุ นอกจากวตัถดุบิมี

ค่าแล้ว อย่างอื่นล้วนไร้ค่าทั้งสิ้น ซิลเวอร์ไม่ได้เป็นมหาราชันจอมยาอีกแล้ว 

ท�าให้ไม่มีใครอยากประจบเอาใจ ซ�า้ยงัถูกตราหน้าว่าเอาวตัถดุบิประหลาดมา

ปรุงยาให้คนป่วย ท�าให้คนเจ็บเกือบกลายเป็นอสุรกาย จากนี้จะมีใครเชื่อถือ

ในยาที่มาจากตระกูลโอสถสวรรค์อีก

ซิลเวอร์รู้สึกเหมือนตนเองแก่เฒ่าไปอีกหลายร้อยปี จากนี้ เขาจะไม่

ได้รบัยาอมตะ นกึอยากจะตายเสียในวันพรุง่น้ีเลย แต่ห่วงหลานท้ังสองท่ีตอน

นีต่้างเกบ็ตวัเงยีบอยูแ่ต่ในห้อง ไม่อยากออกมาพบหน้าใครเลย เขาได้แต่มอง

ออกไปนอกหน้าต่าง จอมยาที่เคยศึกษาเล่าเรียนที่ตระกูลอาโตเมโกต่างเก็บ

ข้าวของ ทยอยเดินทางออกจากตระกลูโอสถสวรรค์ไปมากมาย ไม่มีใครคดิถงึ

บุญคุณของพวกเขาที่เคยสั่งสอนเรื่องการปรุงยาเลยสักนิด

ไม่ต้องพูดถึงเจนนิเฟียร์และเฟลิเซีย เขาส่งสารไปหาตั้งหลายครั้ง แต่

ไม่มีใครยอมตอบมา พวกปราชญ์ทัง้หลายก็ขดุเอานิสัยแย่ๆ ของเขาและเหล่า

หลานๆ ออกมาประจาน พูดคุยกันสนุกปากอย่างไม่เกรงกลัว เพราะบัดนี้เขา

ไม่มีอ�านาจหรือบารมีมาปิดปากคนพวกนั้นแล้ว
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ซิลเวอร์หลับตา และเคลื่อนตัวลงนอนบนเตียง ทอดตามองรูปขนาด

ใหญ่ของตัวเขาตอนได้รับต�าแหน่งมหาราชันจอมยาใหม่ๆ น�้าตาของเขาไหล

ออกมาอย่างสุดระงับ

ใบไม้เหี่ยวแห้งที่หลุดจากต้น ย่อมถูกผู้อื่นเหยียบย�่า

คนที่ไร้อ�านาจมาหล่อเลี้ยงก็ไม่ต่างกัน

เรเชล ราดิคิอัสเข้าพิธีรับการแต่งตั้งเป็นมหาราชันจอมยาคนใหม่ 

ท่ามกลางสายตาของคนใหญ่คนโตของดินแดนแอนตาเนียท่ีเดินทางมาเป็น

พยาน สี่ผู้กอบกู้จัดน�้าล้างมือที่ใส่น�้ามันหอมระเหยให้ น�้าล้างหน้าอีกหนึ่ง

กะละมังทอง ขี้ผึ้งมงคล และยาอมตะหนึ่งเม็ด

วาเรนเตเป็นผู้ล้างมือให้เรเชลด้วยตัวเอง ชายชราเอ่ยอย่างอ่อนโยน 

พร้อมถูมือของเรเชลกับน�้าล้างมือที่ใส่น�้ามันระเหยจนหอมกรุ่น

“ข้าล้างมือให้เจ้า ผู้เป็นมหาราชันจอมยา ด้วยหวังให้เจ้าใช้มือคู่นี้ช่วย

เหลือแอนตาเนีย คลายทุกข์ให้ผู้คนทั่วแผ่นดิน จากนี้ไป มือของเจ้าจะไม่

เหมอืนมอืของผูอ้ืน่ เจ้าจะมอี�านาจเป็นรองจากพวกข้า ขออย่าใช้อ�านาจในทาง

ที่ผิด อย่าท�าให้มือที่ข้าล้างคู่นี้ต้องสกปรกหรือแปดเปื้อน”

“ขอรบั” เรเชลรบัค�าอย่างสภุาพ วาเรนเตยงัจับมอืเขา พร้อมเอ่ยอย่าง

จริงจัง

“ท�าให้มือสะอาดเอาไว้นะ เรเชล ราดิคิอัส”

เรเชลพยักหน้ารับ วาเรนเตถอนตัวไป ซาฮาร์เดินเข้ามาแทนที่ พร้อม

กับวักน�้าล้างหน้าเรเชล มหาจอมเวทเอ่ยอย่างนุ่มนวล

“ข้าล้างหน้าให้เจ้า เพราะจากนี้ไป เจ้าจะมีหน้ามีตา ชื่อเสียงของเจ้า

จะขจรขจายไปทั่วแผ่นดินแอนตาเนีย เมื่อมีชื่อเสียง ย่อมมีผู้คนจับจ้อง เมื่อมี

ผู้คนจับจ้อง ย่อมมีผู้ชื่นชมยินดีในตัวเจ้า เมื่อมีผู้ที่ชื่นชมยินดี จงอย่าได้ไหว

เอนไปกับความยินดีกับผู้คนจนทระนงตน และเดินผิดทาง จงมีคุณธรรม ท�า

ตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ที่คอยมองเจ้าอยู่ จากนี้ไปเจ้าเป็นผู้น�าของเหล่า 

จอมยา รักษาศักดิ์ศรีของเหล่าจอมยาเอาไว้ อย่าให้ใครว่าได้เป็นอันขาด”

ว่าจบ ซาฮาร์ก็เอาขี้ผึ้งมงคลแต้มที่หน้าผากของเรเชล เขาบอกอย่าง

เหนื่อยใจ “ที่จริงจาออตต้าต้องล้างเท้าให้เจ้า แต่นาง...”

เรเชลมองจาออตต้าที่ก�าลังตักนั่นนี่ใส่ถ้วยชาของตนอย่างไม่รู้ความ 
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แล้วพยักหน้ารับ ซาฮาร์ถอนใจอีกครั้ง และถอยออกไป เจนนิเฟียร์เดินเข้ามา

พร้อมยกถ้วยใส่ยาอมตะให้เรเชล เธอยิ้ม

“ด้วยยาเม็ดน้ีจะท�าให้เจ้ามีสุขภาพร่างกายแข็งแรง หยุดอายุขัยของ

เจ้า เพื่อที่จะได้มีชีวิตท�าคุณให้แผ่นดินสืบไป”

พอเรเชลรับยาเม็ดนั้นมา เจนนิเฟียร์ก็กระซิบบอกเด็กหนุ่มแผ่วเบา 

“หวังว่าเจ้าจะรู้ว่าต้องวางตัวเช่นไร มหาราชันจอมยาเรเชล”

เรเชลกระตุกยิ้ม รับค�าเสียงนุ่ม “ขอรับ”

“พวกเราสี่ผู้กอบกู้ยินดีที่ได้มหาราชันจอมยาคนใหม่” 

วาเรนเตเป็นผูน้�ากล่าวเช่นน้ันพร้อมรอยยิม้ เสยีงระฆงัแห่งความยนิดี

ดังขึ้น ระฆังใบนี้ท�าจากวัสดุชั้นดีและจะตีเฉพาะยามได้มหาราชันคนใหม่ เมื่อ

เสยีงระฆงัดงัดึงความสนใจจากทกุคน เรเชลกล็อบเปล่ียนยา และดงึยาเมด็ใหม่ 

ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับยาเจนนิเฟียร์ออกมาจากมิติ ก่อนกินมันเข้าไป ให้

เจนนิเฟียร์เห็นว่าเขากินยาลงไป เรเชลเดินผ่านเฟลิเซียที่ฝืนยิ้ม เอเรียสและ

บาธาซ่าที่โค้งให้เขา และหยุดที่เลวิอาธาน มหาราชันจอมทัพยื่นมือออกมาให้

เขาจับ 

เลวิอาธานบอก “เจ้าไม่ต้องการการคุ้มครองจากข้าอีกแล้ว”

“แต่ข้ากย็งัต้องการก�าลงัของท่าน และท่านกย็งัต้องการความสามารถ

ของข้า” เรเชลลอบส่งยาอมตะให้เลวิอาธานขณะจับมือกัน เขากระซิบบอก 

“อาจารย์ของข้าคงจะหายาแก้พิษจากมันได้”

“ได้ ข้าจะหาเวลาไปส่งมันด้วยตัวเอง”

เลวิอาธานพยักหน้า เขาดึงให้เรเชลยืนเคียงข้างเขา พอเรเชลยืนตรง

ต�าแหน่งมหาราชันจอมยา เหล่าคนใหญ่คนโตที่มีต�าแหน่งรองลงมาก็โค้งตัว

ท�าความเคารพเขาพร้อมกัน เปล่งเสียงดัง

“พวกข้าขอท�าความเคารพต่อมหาราชันจอมยาเรเชล ราดิคิอัส!”

เรเชลยิ้ม จากนี้ไปเขาจะท�าอะไรได้สะดวกขึ้นเสียที

การต่อต้านมหาราชันจอมยาคนใหม่มาเรว็กว่าทีท่กุคนคาดคดิ ทกุสิง่

บนโลกนีย่้อมมทีัง้คนรกัและคนชงั เรเชล ราดคิอิสัเองกไ็ม่ใช่ชายท่ีมแีต่คนรกั 

ความผิดต่างๆ ของเขาถูกขุดขึ้นมาพูด เหล่าสาวกมาริแชลรวมตัวกันเพื่อ 

ต่อต้านเรเชล ราดิคิอัสอย่างสุดก�าลัง
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“เรเชล ราดิคิอัสเคยสังหารคนมาก่อน ตอนนั้นมีเหล่ามหาราชันเป็น

พยาน!” เหล่ามาริแชลพูด

“แต่ท่านเอเรยีสก็บอกว่า น่ันเพราะมารแิชลสงัหารคูห่ขูองเรเชลท่ีเป็น

ชาวนรกก่อน” เหล่านักรบผู้อยู่ใต้บารมีของเลวิอาธานว่า

“วิธีการรักษาของเขาโหดเหี้ยมกว่าใคร!” เหล่าจอมยาที่ไม่ชอบเรเชล

ว่า

“แล้วพวกท่านรกัษาคนไข้ให้หายขาดเช่นเขาได้หรอืไม่ ถ้าบอกว่าตนมี

วิธีที่ดีกว่า ท�าไมไม่ไปรักษาแทนเขา” เหล่าจอมปราชญ์เอ่ยถามอย่างสงสัย

“เรเชล ราดิคิอัสไม่เคารพต่อพระเจ้า!” เหล่ามาริแชลว่า

“คนต่างลัทธิย่อมเคารพพระเจ้าในลัทธิตน พวกท่านจะบอกว่าทุกคน

ที่ไม่เคารพต่อพระเจ้าของท่านล้วนเป็นคนไม่ดกีระนัน้หรอื” เหล่าจอมเวทถาม

อย่างสงสัย

แอนตาเนียเกดิข้อพพิาท ผู้คนโต้แย้งกนัไปมาในเรือ่งของเรเชล ราด-ิ

คิอัส ฝ่ายที่ไม่ชอบเรเชล นอกจากสาวกมาริแชลแล้วก็มีพวกจอมยาที่เสีย

ประโยชน์เพราะเขา ขณะที่เหล่าจอมทัพที่เลื่อมใสเลวิอาธาน เห็นว่านายตน

สนับสนุนใคร ย่อมสนับสนุนตาม พวกจอมปราชญ์และจอมเวทต่างวิเคราะห์

ผู้ท่ีสมควรได้รับการเชิดชูด้วยเหตุผลของฝ่ายตน แต่ละฝ่ายข่มกันด้วยวาจา 

ไม่มีใครยอมใคร จนเกิดคดีชกต่อยกันอยู่บ่อยๆ

เลวอิาธานผู้รกัษากฎแห่งแอนตาเนียเหน็คนรวมกลุม่เพือ่ประท้วงการ

ข้ึนครองต�าแหน่งมหาราชนัจอมยาของเรเชล ราดคิอิสัตามสถานทีส่�าคญัของ

แอนตาเนยี เขาต้องวิง่วุน่ทนัทหีลงังานแต่งตัง้เรเชลเป็นมหาราชันจอมยา ชาย

หนุ่มลอบถอนใจกับวิธีการของผู้ชุมนุมที่ต่างกัน บางคนอดอาหาร บางคนใช้

ความรุนแรง บางคนกล่าววาทะปลุกป่ันผู้คน สถานการณ์เช่นนีย้ากเกนิรบัมอื 

ขนาดคนสุขุมเยือกเย็นอย่างเขายังแทบสติแตก อยากมีเวลาไปหาวาเนสซ่า 

ที่แดนน�้าแข็ง แต่ต้องมานั่งจัดการปัญหาที่ไม่มีวันหมด จนเสียเวลาท�างาน 

ที่เป็นประโยชน์ต่อแผ่นดิน หรือเดินทางไปพบคนรัก

“สร้างเรื่องให้ข้าตั้งแต่ยังไม่เป็นมหาราชัน แต่ตอนเป็นมหาราชันยิ่ง

สร้างเรือ่งหนกักว่าอกี!” แล้วเลวอิาธานกส็บถหนึง่ค�า ก่อนจะเดินไปร้ือกฎของ

แอนตาเนียมาโยนให้ซัลลิแวนหรือผู้ช่วยของเขารวบรวมกฎหมายเกี่ยวกับ 

มหาราชันทุกข้อ “ตอนนี้เรเชลท�าอะไรอยู่”
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“ก�าลังย้ายบ้านขอรับ”

“เกิดเรื่องขนาดนี้ เขายังนอนใจขนาดย้ายบ้านได้กระนั้นหรือ” เลวิ-

อาธานยกมือนวดขมับ

“เขาก�าลังคิดจะสร้างอะไรเป็นชิ้นเป็นอันส�าหรับต�าแหน่งมหาราชัน

จอมยาด้วยขอรับ” ซัลลิแวนบอก เพราะรู้ว่าตอนนี้นายตนยุ่งจนไม่มีเวลาไป

สนใจเรื่องของเรเชล “ข้าว่า เขารู้ว่าจะต้องเกิดเรื่องเช่นน้ี ท่านมหาราชัน 

จอมยาเรเชลเลยฝากให้ข้าบอกแก่ท่านว่า ‘เรื่องไม่ได้เกิดที่เขา แต่เกิดที ่

คนอื่นต่างหาก’ เขาบอกว่าถ้าคนบางคนยอมรับความพ่ายแพ้ เรื่องพวกนี้ 

ไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอน”

สิ้นค�าของซัลลิแวน เลวิอาธานก็อ่อนใจเสียจนทรุดตัวลงนั่ง ซัลลิแวน

เห็นเช่นนั้นก็ถือกาใส่น�้าชามาให้อีกฝ่าย พร้อมบอกว่า

“เขายังฝากชาสมุนไพรบรรเทาความเครียดมาให้ท่านด้วยขอรับ”

เลวิอาธานมองชาที่คนสนิทรินให้ เขาเห็นใบชาต่างสีที่หล่นมาใส่ถ้วย

ชาของตน ก่อนสีหน้าจะเปลี่ยนไปในทันที

“มีอะไรหรือขอรับ” ซัลลิแวนเอ่ยถาม

“ชาสันติ ใช่แล้ว” เลวิอาธานพึมพ�า เขาหยัดกายลุก ก่อนจะเดินไปที่

โต๊ะเขียนหนังสือของตน หยิบกระดาษมาเขียน พลางบอก “ส่งจดหมายไป

บอกเรเชลว่าข้ารู้แล้วว่าต้องท�าเช่นไร ให้เขาเตรียมตัว ข้าจะเขียนประกาศ 

เจ้าน�าไปให้กองก�าลังส่วนตัวของข้าด้วย เราจะใช้มาตรการขั้นเด็ดขาด”

ซัลลิแวนท�าหน้าตาประหลาด เลวิอาธานบอกเสียงเรียบ

“ในเมื่อพวกมันอยากสร้างเรื่อง ข้าจะท�าให้เป็นเรื่องอย่างถึงที่สุด”

เรเชลยงัไม่ได้ท�าหน้าทีข่องมหาราชนัจอมยา เพราะเขาเพิง่รบัต�าแหน่ง 

จ�าเป็นต้องเรียนรู้งานก่อนเป็นเวลาหนึ่งเดือน จึงจะท�าหน้าท่ีของมหาราชัน

จอมยาได้ แต่เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วแอนตาเนีย ท�าให้คนที่ควรสอนเขา

เรื่องการเป็นมหาราชันก็ไม่ว่างมาสอน เรเชลเลยได้ใช้เวลาว่างในการหา

คฤหาสน์แห่งใหม่

พอได้รับต�าแหน่งมหาราชัน ก็ย่อมมีคนอยากประจบ แค่เรเชลบอกว่า

อยากจะสร้างบ้านสักครั้ง ใครต่อใครก็แทบจะหาบ้านที่ดีที่สุดมากองแทบเท้า 

แต่เรเชลไม่ต้องการบ้านส�าเร็จรูป เขาต้องการ ‘พ้ืนท่ี’ ท่ีอยู่ในอาณาจักร 
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ลาซาเรีย สถานที่นั้นต้องติดกับทะเล ที่ส�าคัญที่สุด เขาต้องการใช้ช่างฝีมือ

เป็นผู้สร้างบ้าน โดยไม่ใช้เวทมนตร์

“ท�าไมไม่ใช้เวทมนตร์เล่า” โลกิบ่นใส่เรเชล “ใช้เวทมนตร์สร้างบ้าน

น่ะสะดวกจะตาย เรามีที่อยู่ใหม่เร็วด้วย ท�าไมต้องใช้ช่าง แล้วก่อนหน้านั้น

พวกข้าจะไปนอนที่ไหน”

ที่โลกิถามแบบนี้ เพราะเมื่อเรเชลได้เป็นมหาราชันจอมยา ก็ถูกเฟลิ-

เซียบังคับให้ย้ายออกจากคฤหาสน์เก่า ซึ่งเรเชลก็ลูบไล้มันด้วยความอาวรณ์

เลก็น้อย ก่อนจะเผลอทดลองยาผิดพลาดจนเกิดระเบดิ คฤหาสน์กลายเป็นผง

ไปทั้งหลัง แม้แต่บ่อน�้าก็ไม่เว้น

“ใช้เวทมนตร์สร้างบ้านหลังเล็กๆ ขึ้นมาก่อนขอรับ” เรเชลบอก “พอ

คฤหาสน์เสร็จ เราค่อยย้ายเข้าไป”

โลกิไม่เข้าใจเหตุผลของเรเชล ทุกคนเองก็ไม่เข้าใจ ที่เรเชลต้องการ

สร้างคฤหาสน์ใหม่ด้วยช่างฝีมือมากกว่าใช้เวทมนตร์ นอกจากจะสร้างได้ช้า

แล้ว อาจต้องเสียค่าวัตถุดิบอุปกรณ์มหาศาลด้วย ไม่รู้ว่าเรเชลอยากจะสร้าง

คฤหาสน์แบบนั้นไปเพราะอะไร

เรเชลประกาศว่าจะมอบยาระดับมหาราชันห้าเม็ดให้ทุกคนที่หาช่าง

ฝีมือดีมาให้เขาได้ และนอกจากต้องการช่างแล้ว เขายังต้องการปราชญ์ด้วย

“ขอปราชญ์ทีรู่เ้ก่ียวกับดนิ รูเ้ก่ียวกับน�า้ รูเ้กีย่วกบัลม จะสร้างคฤหาสน์

ทั้งที ต้องสร้างสิ่งที่ดีที่สุด” เรเชลว่า

วันหนึ่ง เรเชลยื่นยาที่ช่วยคืนอายุให้ชาลี ท�าให้ชายชรากลายเป็นชาย

วัยกลางคน เรเชลโอบชาลีและโอบคอลูปินพร้อมกัน ก่อนจะบอก

“พอพวกเขามา ข้าจะให้พวกท่านเป็นหัวหน้า ช่วยกันสร้างบ้านให้ข้า

นะขอรับ”

ทัง้ชาลแีละลปิูนได้ฟังเช่นนัน้กอ้็าปากค้าง แล้วกลบัไปศกึษาอย่างหนัก

ถึงลักษณะของบ้านที่ดี พวกเขาปรึกษากับเรเชลมากมาย ถึงสิ่งท่ีเรเชล

ต้องการในปัจจุบัน และสิ่งที่เรเชลคิดจะท�าในอนาคต

“ชวีิตนี ้ขา้มีอาจารยท์ี่รักที่สุดอยูส่องคน” เรเชลบอก “คนหนึง่คือท่าน

โจนาธาน เขาให้ความส�าคัญแก่การรบ จึงเลี้ยงดูช่างฝีมือในการสร้างอาวุธ

มากมาย ส่วนอกีคนหนึง่คอืท่านวาเนสซ่า นางเองกใ็ห้ความส�าคญัแก่ช่างฝีมอื

เช่นกนั แต่เพ่ือคิดค้นตวัช่วยในการรกัษาชวิีตผู้คน ข้าสบืทอดวชิาจากพวกเขา 



62   เรเชล Rachel เล่ม 4 จอมยาอันดับหนึ่ง (จบ)

ดังนั้นจะต้องให้ความส�าคัญแก่ช่างฝีมือเป็นธรรมดา”

ลูปินไม่ค่อยเข้าใจนัก แต่ชาลีเข้าใจในทันที เรเชลต้องการให้ช่างฝีมือ

มาสร้างคฤหาสน์ให้เขา เพื่อที่เขาจะได้รู้จักเหล่าช่างทั่วแอนตาเนีย 

ชาลีบอกอย่างหนักแน่น “เหล่าช่างถือตัวว่าเป็นอาชีพที่ต�่าต้อย หาก

เจ้าให้ความส�าคัญ พวกเขาจะต้องยินดี และยอมติดตามเจ้าไปทุกที่แน่นอน 

ข้าเองก็เช่นกัน”

แอนตาเนียไม่ได้ให้ความส�าคัญแก่อาชีพช่างนัก ต่อให้ช่างจะมีฝีมือดี

แค่ไหน แต่พวกเขาล้วนได้ค่าแรงขัน้ต�า่ เพราะว่าไม่ใช่ท้ังจอมเวท จอมปราชญ์ 

จอมทัพ หรือจอมยา สี่อาชีพที่ส�าคัญที่สุดในแอนตาเนีย ดังนั้นคนส่วนมาก

เป็นช่างใช้แรงงาน เพราะไม่มีทางเลือก

และเป็นอย่างที่ชาลีพูด พอเหล่าช่างได้รับความส�าคัญ ซ�้ายังได้รับข้อ

เสนอว่าพวกเขาจะมีชีวิตที่ดีขึ้น ก็ล้วนทุ่มเททุกอย่างเพื่อสนองความต้องการ

ของเรเชล ไม่ช้าแบบแปลนของคฤหาสน์หลังใหม่ก็เป็นรูปเป็นร่าง

“คิดว่าอย่างไรขอรับ” เรเชลกระซิบถามเอเดน เมื่อมองแบบแปลน

คฤหาสน์ในมือของตน เอเดนกวาดตามองอย่างละเอียด ก่อนจะบอก

“เหมือนว่าเจ้าจะสร้างศูนย์วิจัยเลย”

เรเชลยิ้มและพยักหน้ารับ เอเดนจึงยิ้มตามเมื่อเริ่มเดาความคิดของ 

อกีฝ่ายออก ศนูย์วจิยัน้ันคอืองค์กรที่ไม่หวังผลก�าไร จะได้รบัทุนสนบัสนนุจาก

ทางรฐั ผลงานทกุอย่างจะขึน้ทะเบยีนและมอบให้แผ่นดนิแอนตาเนยี และทาง

ศูนย์วิจัยก็จะได้รับค่าเงินตอบแทนจากแนวความคิดนั้นแยกต่างหากด้วย

ไม่เคยมีมหาราชันเป็นผู้น�าในศูนย์วิจัยมาก่อน แต่ก็ใช่ว่าจะมีไม่ได้

พอได้แบบแปลนที่เหมาะสม เรเชลก็ยื่นค�าร้องต่อสี่ผู้กอบกู้โดยตรง 

แสดงเจตจ�านงว่าจะสร้างศูนย์วิจัยขนาดเล็ก แต่สถานที่ไม่เล็ก วิจัยเกี่ยวกับ

การสร้าง ‘อาหารเพื่อสุขภาพ’ เขาอธิบายด้วยค�าพูดที่ได้รับถ่ายทอดจาก 

วาเนสซ่า ว่าหากคนกินอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายในแต่ละมื้อ ก็ไม่

จ�าเป็นต้องกินยาแม้แต่น้อย ซึ่งถือเป็นแนวทางการรักษาชีวิตผู้คนตั้งแต่แรก

ด้วยเช่นกนั วาเรนเตและซาฮาร์เหน็เรเชลมจีดุยนืในการเป็นมหาราชันจอมยา

ทีแ่ตกต่างจากซลิเวอร์ ตรงที่ไม่หวังผลก�าไรจากการขายยากช็อบใจ เซน็อนมุตัิ

พร้อมรับปากจะให้ทุนสนับสนุนก้อนโตทุกปี แต่ตอนนี้ขอให้สร้างศูนย์วิจัย 

เสร็จสิ้น และท�าผลงานออกมาเสนอพวกเขาเสียก่อน
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ข่าวเร่ืองความคดิจะสร้างศนูย์วิจยัของมหาราชันจอมยาคนใหม่ ท�าให้

ประชาชนชาวแอนตาเนียรู้สึกกับเรเชลในแง่ดี สวนทางความต้องการของ 

ผู้สร้างกระแสโจมตีมหาราชันจอมยาคนใหม่ คนที่ชื่นชอบเรเชลก็ยิ่งชื่นชอบ 

และมีจุดที่ใช้ตอบโต้ผู้ไม่สนับสนุนเรเชลได้

ประกอบกับที่ผ่านมา เรเชลไม่เคยออกมาตอบโต้วาจามุ่งร้าย ภาพ

ลกัษณ์ของเขาเลยดกีว่าผู้ทีเ่อาแต่ค่อนขอดผูอ้ืน่ ดเูป็นมหาราชนัจอมยารกัสงบ

คนหนึง่ รอให้ศนูย์วจิยัเสรจ็สิน้และมผีลงานออกมา เรเชล ราดคิอิสัก็คงมข้ีอดี

ที่ช่วยกลบข้อเสียเพิ่มขึ้นแน่นอน

ย่ิงถกูคนทีช่ืน่ชอบเรเชลโจมตกีลบั ผูท้ีต้่องการท�าลายเรเชลกย็ิง่กระท�า

ตัวรุนแรงขึ้น และในตอนนั้นเองมหาราชันจอมทัพเลวิอาธานก็ก้าวออกมา 

เปิด ‘ศาลสันติ’

ทุกคนในแอนตาเนียสั่นสะท้าน ราวกับโดนค้อนทุบศีรษะโดยแรง

สวัสดีขอรับทุกท่าน ข้านักประวัติศาสตร์ผู้ลึกลับแห่งแอนตาเนีย 

จะมาอธิบายเรื่อง ‘ศาลสันติ’

ศาลสันติคือศาลที่ได้ชื่อว่า ยุติธรรมและศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในแอนตาเนีย 

ศาลนี้จะไม่เปิดโดยง่าย และยึดถือกฎหมายที่น่ากลัวที่สุดของแอนตาเนียเป็น

ที่ตั้ง ในกรณีท่ีมีผู้ต่อต้านเรเชล ราดิคิอัสน้ี หากว่าท่านเรเชลชนะคดีความ 

แล้วผู้คนไม่ยอมสงบ ยังแสดงอาการต่อต้านอีกแม้เพียงเอ่ยปากถากถาง  

เลวิอาธานหรือผู้คุมกฎแห่งแอนตาเนียมีสิทธิ์มอบโทษประหารให้โดยไม่มี 

การอุทธรณ์

ศาลสันติจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า ‘ศาลวันเดียว’ คือศาลที่เรื่องต้องจบ

ภายในวันเดียว เป็นศาลที่โหดเหี้ยม ที่หากศาลตัดสินแล้ว ยังมีคนไม่ยอมรับ

ค�าตัดสินของศาล แม้แต่เป็นโทษสถานเบาคือ การออกมาโต้แย้งในท่ี

สาธารณะ ก็ยังโดนโทษตายได้

ประวัติของก่อตั้งสร้างศาลสันติคือ กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีพระ

ราชาคนหนึง่ออกกฎว่า หากท่านได้พดูคยุกบัขนุนางแล้ว ตกลงกนัในท่ีประชุม

เรยีบร้อย แต่ลบัหลงัขนุนางบางคนยงัถกแขนเสือ้ พดูว่าไม่เห็นด้วยกบัแนวคดิ

ของพระราชาอีก ขุนนางผู้นั้นต้องโทษประหารทันที เพราะพระราชาจะถือว่า

ตอนที่ให้พูดดันไม่พูด ตกลงเสร็จแล้วไม่พอใจลับหลังนับเป็นกบฏ
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ภายหลัง มีมหาราชันจอมทัพท่านหน่ึงน�าแนวคิดของพระราชาคนนี ้

มาต่อยอด เพราะเบื่อที่ต้องแก้ปัญหาเรื้อรังของพวกปราชญ์งี่เง่า ที่มาปลุก

ปั่นผู้คนให้ไม่เห็นด้วยกับการตัดสิน ทั้งๆ ที่คดีความตัดสินไปแล้ว และก็มา

ฟ้องใหม่ ให้มหาราชันจอมทัพไกล่เกลี่ยใหม่ จบเรื่องก็ยังไม่พอใจ จะฟ้องอีก 

คือเรื่องของเรื่อง เจ้าปราชญ์พวกนั้นจะเอาแต่ที่ตนพอใจนั่นแหละขอรับ 

สุดท้ายมหาราชันจอมทัพคนนั้นหมดความอดทน สร้างศาลนี้ขึ้นมา 

และสังหารคนท่ีไม่ท�าตามกฎให้เป็นเยี่ยงอย่าง ใช้ความโหดร้ายสงบปากคน 

แล้วเรื่องก็จบลง ไม่มีใครกล้าพูดอีกเป็นครั้งที่สอง

ขึ้นชื่อว่าอ�านาจ ไม่มีใครมีมันมากเกินผู้กอบกู้ และที่รองลงมาก็คือ

มหาราชนัจอมทัพนีแ่หละขอรบั เพราะมหาราชนัจอมทพัส่วนมากมกีองทพัเป็น

ของตนเอง ดั่งค�ากล่าวว่า หากนักรบอยากได้แผ่นดินก็แค่ถือดาบ ไม่ต้องมา

มัวนั่งวางแผนนานนับปีเหมือนเหล่าปราชญ์แต่อย่างใด 

พูดถึงเรื่องราวในศาลสันติ ภายในศาลสันติแห่งนี้ พวกท่านฟ้องร้อง

ได้ทุกคน ยกเว้นแต่ผู้กอบกู ้ทัง้ส่ีท่านน้ันเปรยีบเสมอืนเทพแห่งแอนตาเนยี ได้

รับการยกเว้นในทุกกรณี ไม่ว่าใครก็ห้ามแตะต้อง

การตดัสนิโทษของศาลสนัตจิะไม่มโีทษตายให้ทุกคนได้เห็นในศาล แต่

ว่าวธิกีารลงโทษกจ็ะรนุแรงและศกัดิส์ทิธิ์ไปจนชัว่ลกูชัว่หลาน หมายถึงถ้าศาล

สันติก�าหนดออกมาแล้วว่าจอมยาห้ามปรุงยาอีกตลอดชีวิต แล้วเขาเผลอปรุง

ยาอีกเพียงแค่เม็ดเดียวหลังจากนั้น โดยไม่มีเหตุอันควร จะโดนโทษประหาร

ในทันที เช่นเดียวกับผู้ที่ไม่ยอมรับค�าตัดสินของศาล ยังกล้าจีบปากจีบคอพูด

ถงึคูก่รณีเสยีๆ หายๆ กจ็ะโดนโทษประหารเช่นกนั ดงันัน้เมือ่โจทก์และจ�าเลย

ได้รับค�าตัดสินของศาลแล้ว ก็จงก้มหน้าก้มตาท�างานไป ไม่ต้องกล่าวถึง 

อีกฝ่ายเลยดีที่สุด

และในระหว่างที่ศาลสันติเปิดรับค�าร้องของทุกคน จะไม่มีศาลอื่นเปิด

ตัดสินความ หากมีเรื่องมีราวกันระหว่างที่ศาลสันติเปิดอยู่ ทุกคดีความจะถูก

ยัดให้ศาลสันติตัดสินจนหมด ใครแพ้ก็ซวยไปละกัน 

อีกทั้งห้ามผู้ใดเกาะกลุ่มชุมนุมกันขณะที่ศาลสันติเปิดเป็นอันขาด ไม่

เช่นนั้นก็จะต้องโทษตายเช่นกัน เพราะมหาราชันจอมทัพถือว่า เปิดศาลแล้ว 

พวกเจ้ามีปัญหาไม่ไปให้ศาลสันติตัดสิน ถือว่าไม่เคารพต่อศาลสูงสุดใน 

แอนตาเนีย จงตายซะ ประมาณนี้
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ทีส่�าคญัทีส่ดุคอื ปัญหาเรือ้รงัทัง้หลายทีเ่กดิก่อนหน้าการเปิดศาลสนัติ 

ถ้าไม่มีใครกล้ามาฟ้องร้องทีศ่าลสนัต ิกจ็ะถอืว่าเรือ่งพวกนัน้เลกิแล้วต่อกนัไป 

หากฟ้องร้องภายหลัง และมหาราชันจอมทัพเล็งเห็นว่าเรื่องนี้เกิดมานานแล้ว 

แต่พอเปิดศาลสันติ เจ้าทุกข์กลับเล่นตัว ไม่ยอมมาฟ้อง คนฟ้องจะต้องโทษ

ประหารทันที ไม่มีข้อยกเว้น เพราะถือว่าไม่ให้เกียรติศาลสันติ

ศาลสันติจึงได้ชื่อว่าเป็นศาลที่โหดร้าย รุนแรง ป่าเถื่อน แต่เรื่องจบ

ขอรับ เพราะเมื่อเปิดศาลสันติ ทุกอย่างจะสงบ ไม่มีใครกล้าไปฟ้องร้องอะไร

เลย เพราะล้วนไม่กล้าเสี่ยงกับบทลงโทษรุนแรงที่ตามมา ดังนั้นบางที พอมี

ปัญหา มหาราชันจอมทัพก็เปิดศาลสันติไว้เล่นๆ จุดมุ่งหมายคือให้เรื่องสงบ 

อุดปากคนพูดจาไร้สาระ เสียเวลาไปท�างานเพื่อแผ่นดินของท่านมหาราชัน

จอมทัพ

ส่วนเรื่องกฎปลีกย่อยในการตัดสินคดี หรือว่าแบบแผนของศาลสันติ

นั้น เชิญพวกท่านติดตามได้ในเรื่องราวของมหาจอมยาแห่งแอนตาเนียขอรับ

“เปิดศาลสนัตเิหรอ” เอเดนพมึพ�า ก่อนจะหวัเราะ “แปลว่าเลวอิาธาน

หมดความอดทนแล้วสินะ แล้วใครจะเป็นผู้กล้าไปเปิดประเด็นเล่า”

“ข้าสืบมาแล้ว” โลกิเอ่ยอย่างไม่สบอารมณ์ “ให้พวกเจ้าเดา”

“มาริแชล” เรย์เอ่ยเสียงดังและมั่นใจยิ่งนัก “พวกเขาจะต้องบอกว่า

เรเชลเลี้ยงดูชาวนรกอย่างพวกข้าที่เป็นตัวซวย ท�าให้แผ่นดินย�่าแย่ บลาๆ 

แน่นอน”

“ไม่ใช่” โลกิบอก

“ตระกูลโอสถสวรรค์...” เร็นเดาต่อ “พวกเขาแค้นที่เรเชลได้ต�าแหน่ง

มหาราชันจอมยาไปใช่ไหม”

“ไม่ใช่” โลกิบอก

“แล้วมนัเป็นใคร!” เอเดนร้อง สหีน้างนุงงสบัสน “เจนนิเฟียร์หรือเฟล-ิ 

เซียหรือ พวกนางจะบอกว่าไม่พอใจที่ได้เรเชลเป็นมหาราชันจอมยาใช่ไหม”

“สองคนน้ันไม่ยุ่งกับศาลสันติหรอก ท่านซาฮาร์และท่านวาเรนเตถือ

หางเรเชล ขืนพวกนางเข้าไปยุ่งแล้วแพ้ขึ้นมา ต้องชดเชยฝ่ายเราหลังอาน

แน่นอน” โลกิบอก

“แล้วมันเป็นใครล่ะ” เอเดนถาม สามพี่น้องชาวนรกมองหน้ากันไปมา 
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พวกเขาจนปัญญาที่จะคาดเดาแล้ว

โลกิแยกเขี้ยว พร้อมบอกเสียงสั่นด้วยความโกรธ

“เมย่า ริโครัฟ”

เอเดนส�าลักอากาศในทันที เรย์ร้องเสียงหลง

“แล้วนางมีเรื่องอะไรให้ฟ้องร้องกัน!”

“นางแจ้นไปฟ้องเหล่ามาริแชลเร่ืองการปฏิบัติต่อชาวนรกต้ังแต่เปิด

ศาล!” โลกิร้อง ก่อนจะทึ้งหัวตัวเอง “ยัยตัวกินหญ้านั่นคงจะคิดว่าตอนนี ้

พวกเราได้เปรียบ เลยจะท�าให้เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โต!”

เอเดนฉีกหมอนที่วางบนตักขาดกระจุย กรีดร้องเสียงดังลั่น “แบบนี้ก็

เท่ากับว่าเราไปหาเรื่องเหล่ามาริแชลก่อนชัดๆ นางบ้าหรือเปล่า!”

จุดประสงค์ในการเปิดศาลสันติของเลวิอาธานคือ ต้องการให้การ 

ต่อต้านเรเชล ราดิคิอัสสงบลง เพราะเหล่าคนที่ว่าร้ายเรเชลตั้งประเด็นโจมตี

ต่างๆ มากมาย พอเปิดศาลสันติแล้ว ขืนพวกเขายังพูดอีก คนของเลวิอาธาน

มีสิทธิ์สังหารคนพูดได้ เพราะถือว่าท�าผิดต่อมหาราชันจอมยา และไม่ยอมไป

ฟ้องร้องต่อศาลสันติให้เป็นเรื่องเป็นราว เพ่ือให้เรเชลได้พิสูจน์ตนอย่าง

ยตุธิรรม เลวอิาธานหมายใจจะให้ทกุประเดน็เงยีบลง โดยไม่มฝ่ีายใดฝ่ายหน่ึง

เสียหาย ยุติความหมองใจที่มีมานาน

ตอนนีเ้หล่าชาวนรกได้รบัความเหน็อกเหน็ใจ เพราะถกูมารแิชลหาเรือ่ง

มาตลอด ทุกคนเริ่มเอนมาทางพวกเขา แต่เมื่อเมย่ายื่นฟ้องต่อศาลสันติเช่น

นี ้ก็เท่ากับว่าพวกเขาไปหาเรือ่งมารแิชลก่อน ในตอนทีเ่หล่ามารแิชลอยูอ่ยา่ง

สงบ

คนท่ีเริ่มเห็นใจชาวนรกมีกี่คนกัน และสาวกเหล่ามาริแชลที่โดนปลูก

ฝังกันมามีกี่ล้านคนกัน แผนของพวกเรเชลคือท�าลายศรัทธาของมาริแชล 

เรเชลพูดเอาไว้แล้ว ว่าปล่อยให้ศาลสันตินั้นปิดตัวลงเงียบๆ ถ้ามาริแชลมาลง

ดาบหาเรื่องชาวนรกอีก ดาบนั้นก็จะคืนสนองพวกเขาเอง ฝ่ายเราไม่ต้องท�า

อะไร 

แต่เมือ่เมย่า รโิครฟัเอาเรือ่งชาวนรกไปฟ้องศาลสนัต ิศาลสนัตกิจ็�าเป็น

ต้องท�าตามกฎของศาลสนัต ิโดยสบืเรือ่งราวให้ถงึทีส่ดุ หากฝ่ายเมย่าฟ้องแล้ว

ชนะกดี็ไป แต่ถ้าฝ่ายมารแิชลผูถ้กูฟ้องชนะ พวกมารแิชลกแ็ทบไม่ต้องท�าอะไร

เพื่อท�าร้ายชาวนรกเลย เพราะกฎของศาลสันติท�าให้ฝ่ายโจทก์อย่างพวกเขา
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ต้องชดเชยอย่างหนัก และอาจถูกลงโทษเรื่องการฟ้องร้องที่ไม่สมควรก็ได้

แค่เปลีย่นต�าแหน่งกนัเลก็น้อย ผลกระทบน้ันก็ต่างกันมากมายแล้ว จะ

ไม่ให้พวกเขาโมโหเมย่าได้อย่างไร

“เจ้าก็รู้จักเมย่า นางต้องการประกาศให้โลกรู้ ว่าข้าเป็นคนดี ข้าเก่ง 

และข้าอยากดัง! ส�าคัญมากไอ้เรื่องอยากดังเนี่ย!” โลกิเอ่ยอย่างโกรธไม่แพ้

เอเดน

“พวกเจ้าใจเยน็ๆ เถอะ” เรน็บอก พลางจบัแขนโลกไิม่ให้ลกุขึน้มาเตะ

อะไร

“ใช่แล้ว จากเหตกุารณ์ทีผ่่านมา พวกเรามโีอกาสชนะคดนีะ” เรย์บอก 

พร้อมลูบหัวเอเดน

“ก็เพราะมีโอกาสชนะน่ะสิ ยัยเมย่านั่นเลยพยายามท�าให้เป็นเรื่อง

ใหญ่! แล้วนี่เรเชลอยู่ไหนเนี่ย! เขารู้หรือยัง!” เอเดนร้องถาม

“ข้าบอกเขาก่อนจะมาบอกพวกเจ้าเสียอีก” โลกิว่า “พอเขารู้ เขาก ็

เดินทางไปหาเลวิอาธานทันที คดีความบนศาลสันติ ยิ่งใหญ่แน่แท้ ถ้าไม่พุ่ง

เป็นดาวอยู่บนฟ้า ก็ดิ่งพสุธาจนไม่เหลือชิ้นดีกันละ! เอาละ เดี๋ยวข้าไปบอก

พวกชาลีก่อน จะได้ช่วยๆ กันโกรธ สาปส่งยัยนั่น ฮึ่ย!”

เร็นมองโลกิที่เดินกระฟัดกระเฟียดจากไป ก่อนจะหันมามองเอเดนที่

โมโหไม่แพ้กัน เขากลอกตาและบอกว่า

“เช่นนั้นจะท�าอย่างไรต่อไปเล่า มันจะมีผลต่อแผนการของเรเชลหรือ

เปล่า”

“มีไม่มากกน้็อยละ” เอเดนบอก ดวงตาคูง่ามวาววบัด้วยความมุง่หมาย 

“อย่างไรก็ตาม คดีความนี้ฝ่ายเราต้องชนะสถานเดียว!”

“เป็นครั้งแรกที่เจ้าเลือกใช้คนผิด” เลวิอาธานเอ่ย ถอนใจแรง “การ

ให้อ�านาจแก่คนทะเยอทะยาน หากให้มากจนเกินไป เราก็อาจจะไม่สามารถ

ควบคุมเขาได้”

“เพราะนางใช้อ�านาจเกนิกว่าอ�านาจทีข้่าให้ต่างหาก” เรเชลบอก สหีน้า

ไม่สบอารมณ์ เขาหงุดหงิดจนวางหมากดุดัน ท�าลายกระบวนหมากของ 

เลวอิาธานแบบไม่ไว้หน้าเลยสักนิด “ข้าไม่นึกว่านางจะกระหายเกยีรตยิศขนาด

ท�าอะไรโง่ๆ”
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ไม่ว่าใครในแผ่นดินแอนตาเนียย่อมรู้ดี การเป็นผู้ฟ้องศาลสันติท้ังท่ี

ไม่มีหลักฐานมากพอถือเป็นการฆ่าตัวตาย แต่เมย่าคงจะไม่แยแสว่าตัวเขาซึ่ง

เป็นมหาราชนัจอมยา และเป็นฝ่ายเดยีวกับชาวนรกทัง้สามจะได้รบัผลกระทบ

เช่นไร เธอแค่อยากให้เรื่องน้ีเป็นข่าวใหญ่ ให้ชื่อของตนติดหูประชาชน 

แอนตาเนียในฐานะนักสิทธิมนุษยชนที่กล้าเอาเรื่องส่งฟ้องศาลสันติ

“นางคงเลง็เหน็ว่าพวกเจ้าชนะแน่นอน จงึไม่ปรกึษาพวกเจ้าก่อนจะยืน่

ค�าร้องต่อศาล” เลวิอาธานบอก วางหมากด�าแก้เกมบนกระดาน เรเชลท่ีก�าลงั

จะพ่าย ถลึงตามองเขา เลวิอาธานต้องเอ่ยว่า “หยุดความโกรธไว้ก่อนเรเชล 

โทสะจะบดบังสายตาเจ้าจนมองไม่เห็นทาง ตอนนี้เจ้าต้องใจเย็น รอบคอบ 

และพจิารณาถงึสิง่ทีท่�าได้เสยีก่อน ในศาลแห่งนัน้กใ็ช่ว่าเจ้าจะไม่มโีอกาสชนะ

นี่ ถูกหรือไม่”

เรเชลนิ่งงัน ก่อนจะแย้มรอยยิ้มเยือกเย็น และวางหมากขาวของตน

ลงไปบนกระดาน

“ถูกต้องที่สุด”


