
Bell 1
บทชิงมงกุฎ

- Shadow Sanctum -

“ข้อตกลงของเราจะด�าเนินไปตามเดิมทุกประการ ถ้า
ไม่อยากตายหรอืเจบ็ตัว อย่าออกนอกเขตแดน อย่าเล่นตกุตกิ 

แจ้งวนัลงนามสัญญาฉบบัจริงมาเร็วๆ แล้วกนัผูก้ล้า ก่อนทีฉ่นั

จะเสียใจกับความร่วมมือครั้งนี้”

เสยีงและภาพท่ีปราศจากการแปลงด้วยปราณหรอืเวทมนตร์ 
ใดๆ ถูกถ่ายทอดซ�้าแล้วซ�้าอีกผ่านทางทุกสถานีโทรทัศน์และ
สื่อทุกประเภทที่ยังเปิดท�าการ 

พาดหวัข่าวท่ีตัวใหญ่ทีส่ดุคงไม่พ้น ‘อดตีจอมมารปรากฏ
กาย’ ‘ตวัตนทีแ่ท้จรงิของอดตีจอมมารคอืหนุม่น้อยคนดงั’ หรอื 
‘อดีตราชา-ราชินีปะทะราชันฝนโลหิต’ ภาพถ่ายของเซลริค  
เรมิงตันตัวจริงในภาคฟอลเลนสามปีก และโรเซเลีย คอร์วินัส
เผยแพร่ไปทุกแห่งหน จนแม้แต่ชาวไร่ในเมืองเพาะปลูกที่รู้แค่
ข่าวเสาโลหิตประปรายยังตื่นตระหนกจนนอนไม่หลับ

ไม่มีใครกล้าวิพากษ์วิจารณ์ แม้ไม่เห็นตัวจริง แต่เง้ือม
มอืด�ามดืของปีศาจร้ายกยั็งเหมือนจ่อประชิดอยู่หลงัล�าคอ ชาว
เมืองไวต์เกตและนักเรียนวิทยาลัยฟอร์นเบิร์กท่ีออกจากเมือง
ก่อนเกิดเร่ืองตกเป็นเป้าหมายสัมภาษณ์ ใครๆ ก็อยากรู้ว่า
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ประสบการณ์พบปะกบัอดตีจอมมารโดยตรงเป็นอย่างไร หลาย
คนต้องแฝงตัวด้วยชื่อปลอม ยอมเข้าโปรแกรมคุ้มครองพยาน
หรือหนีไปต่างทวีปเพราะทนร�าคาญไม่ไหว 

ขณะที่บางส�านักข่าวรายงานอย่างจริงจังและตรงไปตรง
มา บางส�านักก็ใส่สีตีไข่ว่าก�าลังจะเกิดกลียุคที่น่ากลัวยิ่งกว่า
สงครามจอมมารเม่ือสามร้อยสิบสองปีก่อน กลุ่มผู้สนับสนุน
และต่อต้านอดตีจอมมารปรากฏตวัขึน้เนอืงๆ เจ้าหน้าทีร่ฐัต้อง
กระจายก�าลังดูแลให้ประชาชนอยู่ในความสงบ 

เมือ่นทิานก่อนนอนทีเ่กอืบจะจางหายไปจากหน้าประวติั-
ศาสตร์กลายเป็นเรื่องจริง ข่าวลือไร้ที่มาเริ่มมีมูล สายตานับ
ล้านย่อมคอยจับจ้องอดีตจอมมารและสภาพันธมิตรแห่งแสง
สว่างทุกฝีก้าว

ตัวประกันในเขตเมอืงฟอร์นอัลเดนกบัไวต์เกตอันประกอบ 
ด้วยคนท้องถิน่ นกัเรยีน และเหย่ือคอฟฟินไวรสัทีห่ลดุจากการ
ควบคุมรวมจ�านวนหลายพันคนยังมีชีวิตอยู่ แม้จะถูกจ�ากัด 
เส้นทางการสื่อสาร แต่จากการถ่ายทอดสดระยะไกล เห็นชัด 
ว่าพวกเขาได้รบัเสบยีงอาหารเพยีงพอและใช้ระบบสาธารณปูโภค 
ได้ตามปกติ หากไม่มีริ้วลายรอบล�าคอก็คงหลงคิดว่าเป็นการ
ซ้อมลี้ภัยใหญ่ครั้งหนึ่ง

เส้นตายของวันลงนามพันธสัญญาฉบับจริงใกล้เข้ามา
แล้ว อิสระหรือมรณะของตัวประกันก็เช่นกัน

ครืด...
บางครั้งเสียงที่น่ากลัวที่สุดในโลกกลับไม่ใช่เสียงระเบิด

หรอืเสยีงกรดีร้อง แต่เป็นเสยีงหวัปากกาทีค่รดูบนกระดาษเนือ้
ดีของหนังสือสัญญาฉบับส�าคัญ 
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ตัวแทนจากสภาพันธมิตรแห่งแสงสว่างเจ็ดคน และ
ตัวแทนจากหน่วยงานราชการนั่งตัวเกร็ง เหงื่อเย็นเฉียบ 
แตกซิกอยู่ในเครื่องแบบ สายตาจ้องมองไปที่มือของบุคคลที ่
นัง่อยูฝ่ั่งตรงข้ามของโต๊ะหนิสดี�าผวิมันวาวเป็นจดุเดียว ปากกา 
บรรจหุมกึมนตราชนดิพเิศษสัง่ท�าเพือ่การลงนามเอกสารส�าคญั 
ระดับทวปีจรดตวัอกัษรสดุท้ายของช่ือทีต่อนนีเ้ป็นทีห่วาดกลวั
ไปทั่วมหาทวีปเซลิโอเน่

เซลริค เรมิงตัน 

อดีตจอมมารทรราชไร้พ่าย รุ่นที่สามสิบห้า
ริคัลโด แอมเบอร์ ผู้กล้าร่างใหญ่ผิวเข้ม หนึ่งในสมาชิก

ระดบัสงูของฝ่ายพนัธมติรสงักดัสมาคมผูก้ล้าเผลอกลัน้หายใจ 
ณ ห้องโถงสถานที่เซ็นสนธิสัญญาฉบับส�าคัญ มีผู้รู้เห็นจาก
ฝ่ายพนัธมติรแห่งแสงสว่างและฝ่ายอดตีจอมมารทรราชไร้พ่าย
เพียงห้าสิบชีวิต 

ในสถานการณ์พเิศษ ปีศาจร้ายแสดงความบรสิทุธิใ์จโดย
การมาลงนามด้วยร่างทีแ่ท้จรงิ เด็กหนุม่ตวัเลก็ สายตาเยน็ชา
คงจะดูเหมือนหนุ่มน้อยทั่วไป หากไม่ใช่เพราะปีกทั้งสามและ
เสื้อผ้าอาภรณ์สีทะมึนแผ่รัศมีอันตรายสมเป็นฝันร้ายที่ทวีป 
เซลิโอเน่เกรงกลัวมาหลายศตวรรษ 

ริคัลโดเคยพบอดีตจอมมารในคราบมนุษย์มากกว่าหนึ่ง
ครัง้จงึเหน็ความเปลีย่นแปลงชดัเจน สหีน้าของเซลรคิ เรมงิตนั 
เรียบเฉยดจุรปูสลกั มแีค่ดวงตาสแีดงทีล่กุโชนด้วยโทสะ ไม่เหลอื 
เค้าเด็กหนุ่มผู้ถามหาพ่อแม่ของตนด้วยความห่วงใยอยู่เลย

เบือ้งหลงัอดตีราชาแห่งความมดืคือ อดตีราชนิดีาร์กเอลฟ์ 
เด็กสาวผู้งดงามเจ้าของคทาดอกไม้แห่งรอลล์ สมุนในผ้าคลุม
สองตน รัศมีน่าครั่นคร้ามแผ่มาจากผู้น�าแวมไพร์ตระกูลไบร์-
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เวลลัส จ่าฝูงมนุษย์หมาป่าด่านเขี้ยวมรณะ หัวหน้าเผ่าปีศาจ
หมิะ และบรรดาผูน้�าปีศาจเผ่าน้อยใหญ่ยืนคุมเชิงหลงัเจ้านาย
ที่พวกเขาเลือกอย่างเงียบเชียบ

น่ากลัวอะไรเช่นนี้...
แม้ทรราชไร้พ่ายจะถูกสังหารและสาปแช่งกว่าสามร้อย

ปี เขาก็ยังมีผู้สนับสนุนมากจนสร้างกองทัพของตนได้ภายใน
ชั่วราตรี ริคัลโด แอมเบอร์ไม่รู้ว่าควรจะโล่งใจหรือหวาดกลัวที่
ฝ่ายพันธมิตรแห่งแสงสว่างจะร่วมมือกับศัตรูเก่าเป็นครั้งแรก
ในประวัติศาสตร์

หนังสอืสนธสิญัญาวหิารเงามสี�าเนาสองฉบบั ฝ่ายทรราช
ไร้พ่ายและพันธมิตรแห่งแสงสว่างเก็บรักษาไว้ฝ่ายละฉบับ 
เนื้อหาหลักของสนธิสัญญาครอบคลุมข้อตกลงระยะสั้นที่ม ี
ผู้ขนานนามว่า ‘ข้อตกลงแห่งฟอร์นเบร์ิก’ และปรบัปรงุเนือ้หา
ที่เหลือให้เข้ากับสถานการณ์องค์รวม

ข้อหนึง่ ทัง้สองฝ่ายตกลงสงบศกึและให้ความร่วมมอืกนั
แลกัน ทัง้การแลกเปลีย่นข้อมูล การศกึ เสบยีงกรงั ยุทโธปกรณ์
และการป้องกันพื้นท่ีโดยต้องรอค�าอนุมัติจากผู้น�าหรือผู ้มี
อ�านาจในรายนามที่ระบุไว้ก่อนท�าการทุกคร้ัง ท้ังนี้ผู้มีอ�านาจ
ต้องตอบรับหรือปฏิเสธภายในสิบสองชั่วโมง

ข้อที่สอง ห้ามสังหารหรือจู่โจมทั้งร่างกายและจิตใจของ
สมาชิกฝ่ายตรงข้ามไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่เป็นการประลองที่
ถูกต้องตามกติกาในข้อย่อยที่สอง หรือได้รับอนุญาตจากผู้รับ
มอบอ�านาจดังที่ระบุไว้ในสัญญา 

ข้อที่สาม ห้ามคุกคามหรือใช้พลเรือนผู้สนับสนุนของ 
ทั้งสองฝ่ายเป็นเครื่องต่อรอง ต่างฝ่ายต่างต้องควบคุมคนของ
ตนเองและยินยอมให้พลเรือนรับบทลงโทษที่ตัดสินใจร่วมกัน
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หากพลเรือนละเมิดข้อตกลง
ข้อเรียกร้องเบื้องต้นของฝ่ายพันธมิตรแห่งแสงสว่างคือ 

การขับไล่โซลอน นักระบ�าโลงศพออกจากพื้นที่ฟอร์นอัลเดน-
ไวต์เกต รักษาคอฟฟินไวรัส และปล่อยตัวประกันทั้งหมดเป็น
อิสระโดยไม่มีเงื่อนไขผูกมัดหรือลูกเล่นใดๆ

ฝ่ายอดตีจอมมารเรยีกร้องให้ยกเลกิการตามล่าอดตีจอม
มารและผู้สนับสนุน ต้องการสิทธิเหนือตัวประกันที่ราชันฝน
โลหิตจับตัวไปทั้งสี่คน อีกท้ังต้องท�าลายศพของอดีตจอมมาร
จากภพอื่นๆ จนหมด

สนธิสัญญาวิหารเงามีอ�านาจผูกพันทันทีที่ลงนามและ 
จะสิ้นสุดลงหลังปราบจอมมารฝนโลหิตส�าเร็จสามปี ยกเลิก
สัญญาไม่ได้ แต่สนธิสัญญาจะเป็นโมฆะทันทีเมื่อฝ่ายใดฝ่าย
หนึง่ท�าผดิข้อตกลง บทลงโทษจะเกดิขึน้โดยอตัโนมตัเิมือ่บคุคล
ในสงักดัของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ผดิสญัญา ผูผ้ดิสญัญาและผูบ้งัคบั
บัญชาจะกลายเป็นอัมพาตและสูญเสียพลังทั้งหมดเฉียบพลัน

ถือได้ว่าสนธิสัญญาวิหารเงาเอาชีวิตของคู่สัญญา พยาน 
และผู้รับผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเป็นหลักประกัน หากไม่ใช่
ยามวกิฤตถงึขดีสดุกค็งไม่มีใครอยากจะท�าสญัญาสุม่เสีย่งฉบบั
นี้ แต่เสาโลหิตทั้งเจ็ดยังตั้งตระหง่าน พวกเขาไม่มีเวลาให้เสีย
อีกแล้ว

ทันทีท่ีนักบวชซึง่เป็นคนกลางประกาศว่าพธิลีงนามสนธ-ิ
สญัญาวหิารเงาเสรจ็สมบรูณ์ เซลรคิ เรมงิตนักล็กุขึน้จากเก้าอี้ 
เขาหมดธุระกับคนเหล่านี้แล้ว ที่เหลือเป็นงานของโอเรส ไบร์-
เวลลสั และตวัแทนของฝ่ายผูส้นบัสนนุทรราชไร้พ่าย เขามีเรือ่ง
อื่นต้องจัดการ

“น้อมส่งฝ่าบาท” ผู้น�าแวมไพร์ไบร์เวลลัสและพวกพ้อง
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ลุกค้อมกายให้ราชาไร้บัลลังก์ของตน 
อดตีจอมมารพยักหน้ารบัรู ้เขามองรคิลัโด แอมเบอร์ทาง 

หางตาแล้วถามเสยีงเฉยีบขาดว่า “พาเวนดี ้วารอิสัมาหรอืเปล่า”
“ครับ ตามท่ีพวกท่านขอไว้ เธอรออยู่ที่ห้องรับรองข้าง

นอก”
“พาตัวเธอมาที่ห้องรับรองชั้นล่าง ถ้าอยากจะตามมา 

คุมเชิงก็เชิญตามสะดวก”
ปีศาจสามปีกก้าวออกจากห้องประชมุพร้อมลกูน้องสวม

เสือ้คลมุและหน้ากากมิดชดิสองตน ประธานสมาคมผูก้ล้าแห่ง
แสงสว่างพยักหน้าอย่างจริงจังเป็นเชิงอนุญาตให้ริคัลโดตาม
อดีตจอมมารไป

อดีตจอมมารเซลริค เรมิงตันท่าทางจะไม่ชอบพูดมาก 
ฝ่ายผู้กล้าอยากจะถามหลายต่อหลายเรือ่งแต่กจ็�าใจเกบ็ความ
สงสัยไว้ สนธิสัญญาฉบับส�าคัญต้องมาก่อน เขาจะท�าให้อดีต
จอมปีศาจอารมณ์เสียไม่ได้เป็นอันขาด

ริคัลโด แอมเบอร์แวะรับตัวเวนด้ี วาริอัส ลูกสาววัย 
เจด็ขวบของโครว์ วารอิสัจากห้องพกัผ่อน พ่อของเธอเป็นผูก้ล้า
ฝีมือดีซึ่งบาดเจ็บสาหัสและถูกอดีตจอมมารลักพาตัวไปเมื่อ
สามวันก่อน และยังไม่มีใครรู้ชะตา

เดก็หญงิผมเปียสทีองสวมชุดกระโปรงทหารเรือสขีาวน่ัง
อ่านหนังสือรอเขาอย่างเรียบร้อย เธอไม่ได้ร้องไห้กระจองอแง
เหมือนเด็กเล็กๆ ยามเสียขวัญ ตรงกันข้าม เด็กน้อยสงบจน
น่าทึ่ง ดวงตาสีฟ้าเจิดจ้าสีเดียวกับโครว์ฉายแววระแวดระวัง

“เราจะไปไหนกันหรือคะ” เด็กหญิงถามเบาๆ
“เดี๋ยวเราคงได้รู้เร็วๆ นี้ละ” ริคัลโดกระซิบตอบพลาง

กระชับมือน้อยแน่น



V. Rondell    15

ริคัลโดพาเวนดี้มาถึงห้องรับรองชั้นสาม เขาเคาะประตู 
และตกใจท่ีแม้สมุนสวมเสื้อคลุมจะเปิดประตูให้ แต่อดีตจอม
มารไม่ได้อยู่ในห้อง ท่ามกลางผนังและเครื่องเรือนสีเข้มชวน
หม่นหมองของวิหารลึกลับ กระจกเงากรอบทองสูงสองเมตร
ครึ่งรอพวกเขาอยู่ สมุนสวมเสื้อคลุมผายมือไปที่บานกระจก
ราวกบัก�าลงัเชือ้เชญิ รคิลัโดกลัน้หายใจแล้วจงูมอืเวนดีเ้ดนิทะลุ
เข้าไปในกระจกเงามนตรา

แสงสว่างจ้าท�าลายทัศนวิสัยของเขาไปครู่หนึ่ง ริคัลโด
ได้ยนิเสยีงอทุานของเวนด้ี เด็กหญงิสะบดัมือเขาท้ิงแล้วออกวิง่

“คุณพ่อ! คุณพ่อขา!” เสียงเล็กร้องปนสะอื้น
แสงสว่างจางหาย ริคัลโดจึงเห็นเวนดี้ วาริอัสวิ่งไปกอด

ชายหนุ่มผมทองคนหนึ่งที่กึ่งนั่งกึ่งนอนอยู่บนเก้าอ้ียาวสีแดง
เข้ม เสื้อเชิ้ตขาวไม่ได้กลัดกระดุมจึงเปิดให้เห็นริ้วผ้าพันแผล
หลายชั้นพันทับแผ่นอกแข็งแรง

“อย่าร้องไห้นะเวนดี ้พ่ออยูน่ีแ่ล้ว ยงัแขง็แรงดมีากๆ เลย
ด้วย ไม่ร้องนะลกู” ชายหนุม่กอดเดก็หญงิทีม่ผีมและตาสเีดยีว
กบัเขา ก่อนจะมองเลยมายงัรคิลัโดแล้วฉกียิม้กว้าง “เป็นยงัไง
บ้าง ริคัลโด ไม่ได้เจอกันหลายวันขอบตาคล�้าเป็นหมีแพนด้า
เชียว”

“โครว์! น่ันคณุจรงิๆ ใช่ไหม” ชายหนุม่เดินมาหยดุทีข้่าง
เก้าอี้ยาวทั้งตาเบิกกว้าง เวนดี้กอดพ่อแน่นพลางสะอื้นเบาๆ 

โครว์ลูบหลังเธออย่างอ่อนโยนพลางตอบยิ้มๆ ว่า “ของ
แท้แน่สิ ฉันแค่อกเป็นรู เลือดไหลเกือบหมดตัว แต่ยังไม่ตาย
หรอก”

พอเห็นหนุ่มรุ่นน้องตัวใหญ่ไล่สายตาพิจารณาเขาขึ้นๆ 
ลงๆ โครว์ก็หัวเราะร่วน “ยาดีมาก การแพทย์ของแวมไพร ์
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ก็เจ๋ง ถึงยังไงก็ถูกสั่งห้ามขยับมากๆ อีกสามสี่เดือน”
ริคัลโดเกือบจะถามแล้วว่า โครว์รอดชีวิตเพราะจอก

ศกัดิส์ทิธ์ิแห่งความมดืหรอืเปล่า ดูเหมอืนใครอีกคนทีน่ัง่อยูอ่กี
มุมของห้องจะเดาได้จึงชิงตอบแทนเจ้าตัวว่า

“วางใจเถอะ ฉันไม่ได้ให้เขาดื่มเลือด เขายังเป็นผู้กล้า
เต็มตัวทุกประการ”

รคิลัโดสะดุง้สดุตัว เขามวัแต่ตกตะลงึเรือ่งโครว์จนลมืคดิ
ไปว่าตนก้าวเข้ามาในเขตของใคร อดีตราชามารนั่งไขว่ห้างอยู่
บนเก้าอีน้วมตัวใหญ่ มือหนึง่ยงัถอืเอกสารย่อยของสนธสิญัญา 
อีกมือรับเครื่องดื่มสีแดงฉานจากราชินี

เลือดหรือเปล่า...ริคัลโดกังวล เขาตัวเกร็งไม่อยากอยู ่
ร่วมห้องกบัศตัรทูีเ่พิง่กลายเป็นมิตรนานจนเกนิไป หนึง่ในสมนุ
เดินมาหาเขาแล้วปลดฮูดที่ปิดบังหน้าตา เขาเป็นเด็กหนุ่มผม
สีเงินตัวสูง ตาสีฟ้าอ่อนจาง ริคัลโดจ�าได้ทันทีว่าเขาคือ ปีศาจ
หิมะญาติของอาจารย์ ผอ. อลิสัน เซลฟอน มอร์ริแกน รู้สึก
ว่าจะชื่อ เคย์เลน

เขาเกือบสบถเมื่อเห็นสมุนหลักของจอมมารหลายคน
ทยอยถอดเครือ่งปกปิดตัวตน เขาจ�าได้แล้ว...ทกุคนเป็นสมาชกิ
ชมรมวิจัยจอมมารที่โด่งดัง มากันทั้งชมรมเลย! เริ่มแรกคง
ปกปิดตวัตนเพือ่ไม่ให้ครอบครวัตดิร่างแห แต่เมือ่เผ่าพนัธุข์อง
ตนตกลงใจเข้าข้างทรราชไร้พ่ายก็ไม่จ�าเป็นต้องปกปิดหน้าตา
อีกต่อไป

เคย์เลน อัลบานุสเอ่ยเสียงเนิบๆ ว่า “คุณโครว์ วาริอัส
ยังไม่แขง็แรงพอจะเดนิทางไกลตามล�าพงั หากจะรบัตวัเขากลบั
บ้านให้เตรียมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญปราณไว้คุมอาการอย่างน้อย
สองคน นีค่อืสตูรยาทีเ่ขาต้องดืม่และยาใช้ภายนอก ตรวจสอบ
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ได้ตามต้องการครับ”
“จะปล่อยให้เขากลับบ้านจริงๆ เหรอ” ริคัลโดแปลกใจ 

เขากับเพื่อนร่วมงานคิดว่าอดีตราชามารจะเก็บตัวโครว์ไว้เป็น
ตวัประกันเสยีอกี โครว์ถกูเอาตวัไปก่อนสนธสิญัญาจะมผีล ถ้า
หลบเลีย่งว่าโครว์อยูใ่นภาวะโคม่าหรอืเดนิทางไม่ได้ ฝ่ายทรราช
ไร้พ่ายก็จะเก็บตัวไว้ได้อย่างไม่น่าเกลียด

“ถ้าเขาอยากกลับบ้านก็กลับได้ เขาเป็นคนป่วยไม่ใช่
นักโทษค่ะ” อดีตราชินีซึ่งมีรูปลักษณ์เป็นเด็กสาวหน้าตา
สะสวยตอบแทนคนรักของเธอ ไม่น่าเชื่อว่าคู่รักชื่อดังในงาน
มหกรรมกีฬา โฉมงามกับเจ้าชายกระจิ๋วจะกลายเป็นเงามืด
แห่งเซลิโอเน่ไปเสียได้ แค่คิดริคัลโดก็ขนลุกไปทั้งตัว

จอมมารสามปีกจิบเครื่องดื่มพร้อมเอ่ยอย่างไม่ใส่ใจนัก
ว่า “ฉนัแค่ชดใช้หนีท้ีต่ดิโครว์ไว้เท่านัน้ เขากเ็หมอืนตวัประกนั
คนอื่นๆ ในไวต์เกตและฟอร์นอัลเดน ก่อนตะวันตกดินวันนี้
พวกเขาเป็นอิสระ จะไปที่ไหนก็ได้”

ริคัลโดยังแปลกใจไม่หาย เขายังเกรงกลัวราชาปีศาจ  
แต่คิดไปเองหรือเปล่าว่าอดีตราชามารดูเหมือนจะใช้เหตุผล
มากกว่าอารมณ์ 

ชายหนุ่มผมทองชื่อ เอรูเทีย ซึ่งทราบข่าวล่าสุดว่าเป็น
แวมไพร์และลูกชายคนเดียวของเคานต์โอเรส ไบร์เวลลัสบอก
เขาว่า “คุณเห็นกับตาตัวเองแล้วว่าคุณโครว์ปลอดภัย กรุณา
รายงานเบื้องบนตามจริงนะครับ ผมรวบรวมข้อมูลทางการ
แพทย์เท่าที่จ�าเป็นให้แล้ว ถ้าไม่ติดขัดอะไร ผมขอเวลาคุยเป็น
ส่วนตัวสักครู่นะครับ อยากจะสอบถามข้อมูลนิดหน่อย”

เอรเูทยี ไบร์เวลลสัเป็นหนึง่ในผูมี้อ�านาจสบืเสาะข่าวสาร
ของฝ่ายทรราชไร้พ่าย หากอยากรู้สักเรื่องพวกเขาคงมีวิธ ี
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สืบเสาะด้วยตัวเอง แต่การสอบถามเป็นการรักษามารยาท 
กบัพันธมติรอย่างหนึง่ รคัิลโดจงึพยกัหน้ารบัแล้วตามชายหนุม่
ออกไปนอกประตูกระจกเงา เวนดี้มีโครว์แล้ว และปีศาจร้าย 
ก็ไม่มีท่าทีคุกคามสองพ่อลูก บางทีอาจเพราะโครว์เลี้ยงดูอดีต
จอมมารในภพปัจจุบันมา เจ้าปีศาจเลยยอมถอยให้หนึ่งก้าว

เสียงกริ๊กดังขึ้นที่ขอบกระจกเบาๆ ไข่มุกประดับกรอบ
กระจกยบุลงไป บ่งบอกว่าตอนนีห้้องในกระจกเงาไม่มคีนนอก
อีกแล้ว เซลริค เรมิงตันถอนหายใจแรงๆ จิบน�้าแครนเบอร์รีที่
โรเซเลยีป่ันแบบลมืแยกกากอกีสองอกึ รสฝาดปนมากบัหวาน
อมเปรี้ยว ไม่อร่อยแต่ยังถือว่าพอดื่มได้ ไม่ถึงตาย

“เกร็งเป็นบ้า...เสื้อคลุมก็หนัก” เซลริคบ่นพลางปลด 
เสื้อคลุมปกตั้งประดับโซ่เงินหนาหนักออกจากตัว 

โรเซเลียนั่งข้างๆ เขาแล้วลูบปลายนิ้วกับหว่างค้ิวของ 
คนรักเบาๆ “คิ้วย่นหมดแล้ว”

“อย่าพดูสโิรส...ฉนัย่ิงกงัวลอยู่” ท่าทางลบูหว่างค้ิวป้อยๆ 
ของเซลริค เรมิงตันชวนให้นึกถึงหนุ่มน้อยดวงอับที่ทุกคน 
คุ้นเคยเหลือเกิน แต่ใครๆ ก็ทราบดีว่าตอนนี้เด็กหนุ่มคนนั้น
จะต้องถอยไปรอสถานการณ์สงบก่อนจึงกลับมาสร้างความ 
ปวดหัวให้เพื่อนร่วมชมรมได้อีกครั้ง ซึ่งจะเป็นเมื่อไรก็ยังไม่มี
ใครรู้เลย

เวนดี ้วาริอสัว่ิงมากอดเอวเดก็หนุม่ตวัเลก็โดยไม่กลวัปีก
ใหญ่ทั้งสามแม้แต่นิดเดียว “พี่เซลริค ขอบคุณที่ช่วยคุณพ่อไว้
นะคะ” 

สีหน้าเรียบเฉยของเซลริคอ่อนละมุนลงจนเห็นรอยยิ้ม
อ่อนโยน “ขอบคณุโรส ซโิตรเนล่า เคย์เลน แลว้กท็ีมหมอของ
เอรูเทียดีกว่า ฉันแทบไม่ได้ท�าอะไรเลย”
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“ท�าสิคะ แต่ขอบคุณทุกคนมากๆ เลยค่ะ” เวนดี้โค้งให้
บุคคลที่เหลือ ใบหน้าคุ้นเคยส่งยิ้มหรือสายตาเป็นมิตรมาให้
เธอ ชมรมวิจัยจอมมารทุกคนอยู่กันครบทุกคน เวนดี้ยืดอก
แล้วประกาศว่า “เวนดีจ้ะรบีท�าการ์ดขอบคุณฝากไปให้คุณหมอ
ที่โน่นด้วยนะคะ”

“พวกเขาคงดีใจมากครับ” ไนต์แมร์รูปหล่อยิ้มให้เวนดี้ 
เด็กหญิงหัวเราะเขินๆ แต่ยังกอดเซลริคแน่น เธอมีเรื่องกังวล
และสงสัยมากมายจนไม่รู้จะถามเรื่องใดก่อนดี ครู่หนึ่งเธอก็
เงยหน้าถามเซลริคถึงเรื่องที่รบกวนใจเธอมากที่สุด “พี่เซลริค 
แล้วพี่รัสเซลล์...เอ่อ...เป็นลูกชายพี่จริงๆ เหรอคะ”

“แค็ก!!” เซลริคส�าลักน�้าผลไม้ โรเซเลียกลั้นยิ้ม ส่วน
โครว์ยดืตวัขึน้ตัง้ใจฟังสดุๆ ชนดิทีถ้่าขยายหูใหญ่สองเท่าได้คง
ท�าไปแล้ว ปีกสดี�าทัง้สามระเหยหายไปพร้อมกบัท่ีดวงตาสแีดง
คนืสภาพเป็นสนี�า้ตาลอ่อน อดตีจอมมารลบูผมอย่างล�าบากใจ
แล้วตอบว่า “ทั้งใช่และไม่ใช่ละมั้ง รัสเซลล์...เป็นลูกของราวิน 
สการูส อดีตจอมมารรุ่นท่ีสามสิบสี่ ไม่มีความเกี่ยวพันทาง 
สายเลือดกับฉัน แต่ก็ถือว่าเขาเป็นทายาทอดีตจอมมารอยู่ดี”

เวนดีท้�าหน้าเหมอืนไม่เข้าใจ โรเซเลยีสรปุง่ายๆ ว่า “คิด
ซะว่าเป็นลูกบุญธรรมก็ได้”

เด็กหญิงพยักหน้าช้าๆ ค่อยเห็นภาพมากขึ้นหน่อย ถึง
จะรูส้กึตลกพกิลท่ีชายหนุม่ตวัสงูโย่งกลายเป็นลกูของเดก็หนุม่
ท่ีอายนุ้อยกว่าและตวัเลก็กว่ามากกต็าม เวนด้ีมองโรเซเลยีแล้ว
ยิ้มน้อยๆ กับตัวเอง เธอรู้แล้วว่าเซลริคเป็นอดีตจอมมาร แต่
คาดไม่ถึงว่าพี่โรสจะเป็นราชินี ทว่าหลังรู้ความจริงเธอกลับคิด
ว่าทุกอย่างสมเหตุสมผลขึ้นมาทันที

เพราะรกัคนคนเดียวและเสยีเขาไปตลอดสามร้อยกว่าปี 
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โรเซเลียจึงคอยปกป้องเซลริคเต็มก�าลังและถนอมเขาไว้ในใจ
เป็นอันดับหนึ่งเสมอมา

นิ้วเล็กบีบมือพี่ชายที่กลายเป็นอดีตราชาแห่งความมืด
อย่างกังวล “พี่รัสเซลล์เขาจะไม่เป็นอะไรใช่ไหมคะ...”

แววตาของเซลริคหม่นลงเล็กน้อย “เขามีค่าในฐานะตัว
ประกันต่อเมื่ออยู่ในสภาพสมบูรณ์ คลาริออนยังไม่ท�าร้ายเขา
หรือคนอื่นหรอก”

ริคกับเมอริเดีย เรมิงตัน วิโนว่า โฟซาเรส และรัสเซลล์ 
บลดัไนต์ คอืบคุคลส�าคญัทีร่าชันฝนโลหติช่วงชิงไปจากเซลรคิ 
เป็นปัจจยัหลกัท่ีท�าให้อดตีจอมมารตดัสนิใจก้าวสูส่นามรบ เขา
ยังไม่เลิกล้มที่จะปราบคลาริออนเพื่อแก้ค�าสาป แต่แน่นอนว่า
เขาให้ความส�าคัญกับตัวประกันมากกว่า 

เมื่อสามวันก่อนจอมมารฝนโลหิตบอกเขาที่ก�าลังดิ้นรน
จากอ้อมกอดน่ารังเกียจว่า

‘จะรอฟังค�าตอบจากเขาในอีกหนึ่งเดือนเมื่อเสาโลหิต

พร้อมใช้งาน’

มันคงไม่ต้องรอนานขนาดนั้น...
เปรี๊ยะ!!

แก้วน�้าเกิดรอยแตกร้าวบางๆ โรเซเลียประคองมันออก
จากมือของเซลริคก่อนที่มันจะแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย มือ
อบอุ่นประคองใบหน้าเขาอย่างปลอบประโลม “ใจเย็นๆ เราจะ
พาพวกเขากลับมาให้ได้ ยังไม่ถึงเวลาคิดบัญชี”

เสียงอ่อนหวานเรียกสติเซลริคกลับมาได้ชะงัด เขาพยัก
หน้าให้โรเซเลียอย่างขอบคุณ ตั้งแต่คนส�าคัญทั้งสี่ตกอยู่ใน
เงือ้มมอืของคลาริออน เซลรคิควบคุมอารมณ์ก้าวร้าวของตวัเอง
แทบไม่ได้เลย
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สัญชาตญาณจอมมารต้องการให้เขาออกล่าและท�าลาย
จนกว่าจะได้สิ่งที่เป็นของเขาคืนมา แต่หากท�าตามสันดานดิบ 
นอกจากจะสั่นคลอนสนธิสัญญาเมื่อครู่แล้ว เขาคงช่วยใคร 
ไม่ได้สกัคนเดยีว ถอืเป็นการปล่อยตวัปล่อยใจทีไ่ร้ความหมาย

เซลริคพาเวนดี้เดินกลับมาหาโครว์ แล้วบอกพี่ชายด้วย
เสียงจริงจังว่า “พี่โครว์จะกลับไปหาผู้กล้าได้ทุกเมื่อที่ต้องการ 
จะบอกข้อมูลบางอย่างก็ได้ แต่ว่าอย่าออกแนวหน้าอีกนะครับ 
แผลที่คลาริออนแทงพี่จากข้างหลังรบกวนปราณในร่าง ถ้าฝืน
ใช้พลังพี่อาจจะอาการทรุด”

โครว์ยิม้อ่อนๆ ให้น้องชายต่างสายเลอืดทีอ่ยูด่ีๆ  กก็ลาย
เป็นคนใหญ่คนโต เขากบัเซลรคิเคลยีร์ปัญหาเข้าใจถูกเข้าใจผดิ
ฉนัพ่ีน้องเรยีบร้อยแล้ว โครว์จงึไม่มเีรือ่งค้างคาใจกบัเซลรคิอกี 
เขาตบไหล่เซลริคเบาๆ แล้วยกมือวันทยหัตถ์

“เข้าใจครับ ราชา ผมยังมีลูกเล็กต้องเลี้ยงดู ต่อให้เอา
ช้างมาฉุดก็คงตะกายไปต่อยกับใครไม่ไหวแล้วละ แต่ถ้าอยาก
ยืมอาวุธหรือเกราะชิ้นไหนถามได้ตลอดนะ”

เซลริคเพียงยิ้มรับ คนกระด้ีกระด๊ากลับเป็นเทลก้า  
วาเลนเซียที่แทบจะปรี่มาถามว่ายังยืมชุดเกราะกระหายเลือด
ตัวนั้นได้หรือเปล่า เอรูเทียมองเธอด้วยสายตาเอือมระอา อัซ-
ราเอลส่ายหน้าอย่างปลงตก ผิดกับเรนฟอร์ดท่ีแทบจะเต้น
ระบ�าไปถามโครว์อีกคนว่า เขาขอยืมดาบทีละเจ็ดเล่มได้ไหม

เมื่อประตูกระจกเงาเปิดอีกครั้ง เอรูเทียก็พาริคัลโดมา
รับตัวเวนดี้กลับไปพักผ่อนที่สมาคมผู้กล้า เด็กหญิงมองพ่อ 
ตาละห้อย แต่ก็ยอมไปอย่างว่าง่าย สองพ่อลูกสัญญาว่าอีก 
ไม่กี่วันจะได้พบกันอีก เด็กหญิงส่งยิ้มให้อัซราเอลซึ่งพยายาม
เมนิเธอ แต่สดุท้ายกย็อมโบกมอืลาอย่างเสยีไม่ได้ เอรเูทยีเดนิ
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สวนทางเข้ามากระซิบเบาๆ ที่ข้างหูเจ้านาย แล้วชี้ไปนอก
กระจกเงา

“ไอรีนกับซิโตรเนล่าตามนักบวชไปตรวจสอบวิหารเงา
แล้ว ถ้าคุณเซลริคและพวกเราอยากไปดูด้วยตัวเองตอนนี้เป็น
เวลาที่เหมาะมากครับ พวกคนใหญ่คนโตในห้องประชุมคงไม่
ออกมาวุ่นวายอีกหลายชั่วโมง”

“ขอบคุณนะเอรูเทีย” เซลริคยิ้มให้เพื่อนซึ่งกลายเป็น
ก�าลงัหลักในการท�าศกึ เมือ่เขาลกุขึน้เพือ่นๆ ร่วมชมรมซึง่กลาย
เป็นสมนุตวัหลกัของเขาขยับตาม ปกตเิซลรคิคงไม่ขดัข้อง แต่
เขาห่วงความรู้สึกของโรเซเลีย สิ่งที่พวกเขาก�าลังจะไปดูด้วย
ตนเองคงไม่โสภาส�าหรับเธอ

“โรส เธอไม่ต้องดกูไ็ด้นะ ของพรรค์นัน้มแีต่จะท�าให้เศร้า”
เจ้าของเรือนผมสีชมพูส่ายหน้าน้อยๆ และยิ้มเข้มแข็ง 

“ไม่หรอก อดีตก็คืออดีต เราไม่ได้ไปดูเพื่ออาลัยอาวรณ์ แต่
เพื่อปกป้องปัจจุบัน”

เมือ่เธอยนืยนัอย่างมัน่ใจ เซลรคิกไ็ม่มเีหตผุลทีจ่ะคดัค้าน 
เขาขยับแขนซ้ายอ้าออกเล็กน้อย เรียวแขนในอาภรณ์สีด�านุ่ม
เนียนสอดเข้ามาคล้องแขนและกุมมือเขาไว้ ไม่ว่าสถานการณ์
จะเลวร้ายเพียงใด ความอบอุ่นใจก็ยังพยุงให้เซลริคพร้อมจะสู้

“เดีย๋วพวกเรากลบัมานะครบั พีโ่ครว์” เซลรคิบอกผูก้ล้า
หนุม่ ร่างแยกของเอรเูทยียืนอยู่ข้างเขา และมีพ่อบ้านแวมไพร์
อีกสองคนคอยดูแล โครว์โบกมือให้พวกเขาจนลับตา

ชาวเซลโิอเน่หลายคนเคยได้ยนิชือ่สถานทีล่กึลบัทีเ่รยีก 
กันว่า ‘วิหารเงา’ จากต�านานสยองขวัญ และหนังสือประวัติ-
ศาสตร์ฉบับใต้ดิน แต่มีคนเพียงหยิบมือเดียวเท่านั้นท่ีได้เห็น
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สถานที่จริง 
ณ นครเก่าแก่นาม ‘ชาลัวร์’ ยังมีพระราชวังใต้ดิน 

ของอาณาจักรโบราณเร้นกายอยู่ใต้เนินทั้งสี่อย่างเงียบเชียบ 
พระราชวงัโบราณกลายเป็นวหิารทีไ่ม่ได้เคารพบชูาสิง่ใด แต่มี
ไว้เพื่อเก็บรักษาและปกป้องสิ่งของอันตรายที่ไม่อาจให้ใคร 
ถือสิทธิ์ครอบครองตามล�าพัง อีกท้ังยังเป็นศูนย์วิจัยหาวิธีใช้
ประโยชน์วัตถุเหล่านั้นร่วมกันอย่างสันติ 

วิหารเงาบริหารโดยนักบวชร่วมกับผู้กล้าและสมาคม
พันธมิตรแห่งแสงสว่าง ผู้มีสิทธิ์ใช้บริการวิหารเงาต้องเป็น
ข้าราชการระดับสูง นักล่า หรือผู้กล้าซึ่งได้รับกุญแจวิหาร
เท่านั้น และจ่ายค่าบริการโดยการลงนามสัญญาว่า เมื่อพบ
สิ่งของที่เข้าเกณฑ์ของวิหารเงาจะต้องส่งให้กับเหล่านักบวช 
ผู้ดูแลอย่างเร็วที่สุด

คอลเลก็ชนัของวหิารเงาอันด�ามืดมีตัง้แต่เขามังกรแบล็ก-
ไวเวิร์น เกล็ดของเงือก อาวุธของภูตพฤกษา กระดูกจิ้งจอก
เก้าหาง และร่างของอสูรทรงพลังเผ่าพันธุ์ต่างๆ หนึ่งในสมบัติ
ล�า้ค่าทีว่หิารเงาปกป้องดแูลยิง่สิง่ใดคอื ศพร่างกลบัชาตมิาเกดิ
ของอดีตจอมมารทรราชไร้พ่าย 

เอกสารที่นักบวชส่งมอบและการสืบสวนของไอรีนกับ 
ซิโตรเนล่าได้ข้อสรุปตรงกันว่า วิหารเงาครอบครองร่างไร้
วิญญาณของอดีตจอมมารทั้งสิ้นหกศพ

เมื่อก้าวเท้าเข้ามาสู่ระเบียงหินมืดและเย็น เซลริครู้สึก
วิงเวียนคล้ายจะเป็นลม เขาเห็นอะไรมาหลายอย่าง ถึงไม่ชิน
กบัศพกเ็หน็มาเยอะแล้ว แต่การเห็นศพทีค่รัง้หนึง่วญิญาณเขา 
เคยสถติและมชีวีติในนามอ่ืนเป็นเร่ืองประหลาดท่ีชวนขนลกุชนั

ตลอดระเบียงสองฟากก�าแพงหินแบ่งผนังเป็นช่องๆ 
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เหมือนกับพิพิธภัณฑ์สัตว์น�้า แต่สิ่งที่อยู่หลังบานกระจกหนา
กลบัเป็นร่างเปลอืยเปล่าของเดก็ชายหลากวยัและชายหนุม่หน่ึง
คนถูกพันธนาการด้วยท่อส่งปราณขนาดเล็กนับร้อยเส้น น�้าที่
เรืองแสงสีเขียวด้วยเวทมนตร์รักษาสภาพศพของจอมเวทแห่ง
ไซลูเรียท�าให้ใบหน้าเหล่านั้นยิ่งซีดเซียว

หน้ากระจกแต่ละบานมีแผ่นป้ายโลหะจารึกชื่อ ล�าดับ
การเกิดของอดีตจอมมาร และที่มาของแต่ละร่างโดยสังเขป 
ร่างที่อายุน้อยท่ีสุดเป็นทารกที่ไม่มีแม้แต่ชื่อเพราะถูกสังหาร
ทันทีที่เกิดในครอบครัวผู้กล้าเก่าแก่ ถัดมาเป็นเด็กอายุไม่เกิน
สองปี ห้าปี และสิบปี มีเด็กผมทองหูแหลมอายุเจ็ดปีที่เป็น
เอลฟ์คนหนึ่ง 

ยิง่ผวิของเอลฟ์น้อยขาวเท่าใด แผลฉกรรจ์บนล�าคอและ
แผ่นหลงักย็ิง่เด่นชดั ปานหกปีกแบบเดียวกบัเซลริคประทับอยู่
บนหลงัของพวกเขา พนัธนาการพวกเขาแน่นยิง่กว่าโซ่ตรวนใด 
ในโลก

เซลริคเจ็บหน้าอก เขาต้องพยายามอย่างมากท่ีจะสกัด
กั้นความทรงจ�าของภพชาติเหล่านั้น เพื่อนๆ ร่วมชมรมท่ี
ตดิตามเขามาตกตะลงึจนพดูอะไรไม่ออก โรเซเลยีกอดเซลรคิ
ไว้แน่นทั้งที่ตัวเองก็สะเทือนใจไม่แพ้กัน แม้ไม่อยากเห็นก็ต้อง
มาดใูห้มัน่ใจว่าฝ่ายพนัธมติรแห่งแสงสว่างจะไม่เล่นตกุตกิสลบั
ศพก่อนถูกท�าลาย

พรุ่งนี้ชาวไฮม่าห์ที่เป็นผู้ปกครองของรัสเซลล์ บลัดไนต์
จะใช้เพลิงช�าระท�าลายร่างทั้งหก วันนี้จึงเป็นทั้งการส�ารวจ 
หลักฐานครั้งแรกและการบอกลา

เลอืดจากร่างไร้ชวีติของอดตีจอมมารเป็นพษิร้ายแรงกบั
ปีศาจระดับสูง ใช้งานได้หลายอย่าง การท�าลายแหล่งวัตถุดิบ
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ท�าให้ฝ่ายพันธมิตรแห่งแสงสว่างเสียผลประโยชน์ ทว่าการ
ยินยอมท�าลายศพ นอกจากเป็นการให้เกียรติอดีตจอมมารใน
ฐานะพนัธมติรแล้ว ยงัถอืว่าเป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางบวก
อย่างยิ่งยวด

แม้การเก็บศพของอดีตจอมมารผู้พ่ายแพ้จะเป็นเรื่อง 
สั่นคลอนมโนธรรม แต่เซลริคก็ตระหนักว่าเขาไม่อยู่ในฐานะ 
ที่จะเอ่ยค�าติเตียนใดๆ เขาไม่มีอ�านาจควบคุมอดีตชาติของ 
ตัวเอง เช่นเดียวกับที่มนุษย์ เอลฟ์ หรือปีศาจไม่ได้รู้เห็นการ 
กระท�าของบรรพบุรุษไปเสียทุกอย่าง 

หากพันธมิตรแห่งแสงสว่างจะแค้นที่ทรราชไร้พ่ายฆ่า
พวกพ้องของตน เซลริค เรมิงตันก็มีสิทธิ์คิดบัญชีกับบรรดา 
ผู้สังหารและปองร้ายเขาในทุกภพที่ผ่านมา ถ้าถล�าลึกตาม
อารมณ์ เขาก็จะด�าดิ่งสู่วงจรอุบาทว์เดิม ดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดที ่
เด็กหนุ่มผู้แบกรับความทรงจ�าและวิญญาณของอดีตจอมมาร
พึงท�าได้คือ หยุดวังวนที่ว่าเสีย

เขาไม่ได้ให้อภัยหมดสิ้น เขาไม่ได้ใจกว้างขนาดนั้น แต่
เขาจะละเว้นปัจจุบนัเพือ่อนาคตทีส่งบสขุ การแก้แค้นคงสาแก่
ใจ แต่ความสะใจชั่วขณะไม่ได้ท�าให้เขาพ้นจากค�าสาปหรือ
ท�าให้เขามีความสุขในระยะยาว

เมือ่ต้องตดัใจจากความโกรธแค้นเพือ่ท�าสิง่ทีด่กีว่ากต้็อง
ตัดให้ขาด

เซลรคิผ่อนลมหายใจออกช้าๆ เขาจบัมือโรเซเลยีแน่นขึน้
อีกนิด แล้วเดินน�าทุกคนออกจากระเบียงแห่งนั้น “ไปกันเถอะ 
ถึงเวลาที่พวกเขาจะได้นอนหลับชั่วนิรันดร์จริงๆ สักที”

งานของเขายงัไม่จบ ตรงกนัข้าม มนัเพิง่เริม่ต้นขึน้เท่านัน้
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เวลา 17.00 น. ไม่คลาดไปสักวินาทีเดียว ขณะที่
พระอาทิตย์เพิง่ลาลบัขอบฟ้า เด็กนกัเรยีนวทิยาลยัฟอร์นเบร์ิก
คนหนึ่งก็สังเกตว่าลายเส้นสีด�าเหมือนปลอกคอเลือนหายไป
จากคอเพื่อนสนิทจนไม่เหลือร่องรอย เสียงแห่งความยินดี
กระจายไปทั่วเมือง และภายในไม่กี่นาทีต่อมา ผู้คนที่ถูกอดีต
จอมมารจับเป็นตัวประกันก็เป็นอิสระ

ซุ้มตรวจสุขภาพร่างกายและพลังปราณตั้งอยู่หลายจุด
เพื่อบริการผู้เคราะห์ร้าย เจ้าหน้าที่ซึ่งระดมมาจากทั่วสารทิศ
ท�างานแข็งขัน เมื่อตัวประกันผ่านการตรวจทั้งหมดแล้วจึงจะ
กลบับ้านได้อย่างปลอดภัย สิง่ทีน่่าประหลาดใจกค็อื มชีาวเมอืง
ท้องถิ่นหลายคนเลือกที่จะไม่ไปไหน

“บ้านของเราอยู่ที่นี่ เราก็ต้องอยู่ที่นี่สิ”
“ใช่ อีกอย่างฉันว่าไม่มีท่ีไหนปลอดภัยเท่าเมืองที่อดีต

จอมมารยึดครองหรอก ถ้าปีศาจโจมตีอีกก็คงมีแต่ที่ น่ีท่ี
ปลอดภัย”

กระแสคนอยากอยู่มากกว่าคนอยากไป และถึงหลายๆ 
คนจะกลัวจับใจแต่ก็ไม่ลืมว่าที่ตัวเองรอดมาได้ ไม่กลายเป็น 
กองทพัศพของโซลอนเพราะปีศาจอีกตนหนึง่ ทรราชไร้พ่ายรุน่
ปัจจุบันเกิดที่ไวต์เกตและเรียนที่ฟอร์นอัลเดน มีความผูกพัน
กับสองเมืองมาก บางทีหากอยู่ที่นี่ปีศาจที่ชื่อ เซลริค เรมิงตัน 
อาจจะละเว้นพวกเขา

การตัดสินใจเล็กๆ น้อยๆ ส่งผลอย่างมากกับข้าราชการ
ซึ่งต้องปวดหัวหนักว่า หากคนไม่ยอมอพยพจะท�าอย่างไรให้
เมอืงท้ังสองอยูร่อด นายกเทศมนตรทีัง้สองเมืองเจรจากนัอย่าง
เคร่งเครียด จนกระทั่งแวมไพร์ผมทองปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับ
ข้อเสนอที่ปฏิเสธได้ยากยิ่ง
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เอรูเทีย ไบร์เวลลัสเปิดตัวในฐานะสมุนและทูตของอดีต
จอมมารอย่างสง่างาม สายตาตื่นตะลึงเคล้าความสงสัยของ
อดีตเพื่อนนักเรียนยังจับจ้องเขา แต่ชายหนุ่มรู้งานของตนดี

“เจ้านายของผมเข้าใจความกังวลของพวกคุณ ตอนนี้จะ
อพยพย้ายไปทีไ่หนกย็ากเย็นเพราะเส้นทางรถไฟหลายสายถกู
ตัดขาด หากจะอพยพทุกคนก็ยังใช้เวลานานหลายวัน ดังนั้น
ท่านจึงมีข้อเสนอ หากพวกคุณต้องการจะอยู่ที่สองเมืองนี ้
ต่อไป ไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวรย่อมอยู่ได้ตามใจปรารถนา ไม่มี
ข้อผูกพัน ไม่ต้องสาบานตน เพียงแต่ต้องยอมรับว่าพื้นที่นี้คือ
เขตปกครองของท่านเซลริค ถ้าใครพยายามก่ออาชญากรรม
หรือสร้างความเสียหายรุนแรงใดๆ ต่อเมืองย่อมได้รับบท
ลงโทษที่ก�าหนดไว้”

“ล...แล้วเขาต้องการอ�านาจบริหารรึเปล่า” นายกเทศ-
มนตรีถามอย่างหวั่นใจ ถ้าต้องนั่งร่วมห้องประชุมกับปีศาจทุก
วัน เขาจะไหวหรือ!

แวมไพร์หนุ่มผายมือพร้อมรอยยิ้มสุภาพ “ระบบสภา
เมืองของไวต์เกตและฟอร์นอัลเดนแข็งแกร่งอยู่แล้ว คงไม่
จ�าเป็นที่นายท่านต้องลงมายุ่ง แต่คนของท่านจะจับตามองอยู่
เสมอ ตราบใดท่ีไม่ท�าอะไรแปลกๆ ที่เป็นภัยต่อท่านเซลริค 
หรือความสงบทั่วไปก็ไม่มีปัญหา”

“แล้วเรื่องพลังงานปราณขาดแคลนล่ะครับ”
“ข้อนั้นเราหาทางแก้ไว้แล้วไม่ต้องห่วง” เอรูเทียเห็น

สีหน้ากงัวลจะเป็นจะตายของนายกเทศมนตรแีละบรรดาผูห้ลกั
ผู้ใหญ่กอ็ดหวัเราะเบาๆ ไม่ได้ “เมอืงฟอร์นอลัเดนและไวต์เกต 
จะมค่ีาอะไรถ้าเป็นเมอืงร้าง เจ้านายของผมเป็นปีศาจแต่กใ็ช่ว่า 
จะมงีานอดเิรกเป่าเมอืงให้ราบเป็นหน้ากลองเอาสนกุสกัหน่อย 
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คดิให้ดีแล้วกนั ถ้าตกลงใจรบัข้อเสนอ มารบัเอกสารได้ทีศ่าลา
ว่าการนะครับ ผมจะทิ้งไว้ให้ทั้งตู้เลย ขอบคุณส�าหรับความ 
ร่วมมือ”

เอรูเทียสลายร่างกลายเป็นฝูงค้างคาว สายตาเพื่อนร่วม
สถาบนัการศกึษาเบกิกว้างอย่างแทบไม่อยากเชือ่ว่าตนเคยเดนิ
กระทบไหล่ปีศาจตัวจริงเสียงจริงมาตั้งสองปี 

บนยอดหอนาฬิกาแฝดซึง่เพิง่ตีบอกเวลาเท่ียงคืน ร่าง
สวมเสือ้คลมุด�าตวัยาวมองความวุน่วายอย่างเงยีบๆ แสงไฟใน
เมืองสว่างไสวขึ้นทีละหลายๆ ดวง กลิ่นอาหารจากซุ้มอาสา
สมคัรลอยแตะจมูก เมืองทีเ่งยีบเชียบกลบัมามชีีวติชีวาอีกครัง้ 
เซลริคอดยิ้มไม่ได้ เอรูเทียท�างานเร็วทันใจจริงๆ

หญิงสาวผมสีชมพูยืนรอเขาอยู่ข้างล่าง เซลริคกระโจน
ลงจากหอนาฬิกา ปราณความมืดพยุงตัวเขาให้ลงสู่พื้นอย่าง
ปลอดภัย “เร่ืองของเมอืงนีค้งเรยีบร้อยแล้ว พ่อแม่ของโรสเป็น
ยังไงบ้าง”

“เพิง่โทรศพัท์ทางไกลหาเมือ่กี ้พวกเขาไปพกัอยูก่บัเพือ่น
ที่ไซลูเรียแล้ว”

“พวกเขาตกใจเรื่องที่โรสเป็นราชินีของฉันหรือเปล่า”  
เซลรคิเป็นห่วงข้ึนมา การถกูพ่อแม่ปฏเิสธเป็นเรือ่งปวดร้าว ถงึ
ภพนี้เขาไม่ต้องเผชิญหน้ากับมันก็ไม่อยากให้โรเซเลียต้องเจอ
กับตัวเอง

รอยยิ้มระบายบนริมฝีปากอ่ิม สาวงามแห่งฟอร์นเบิร์ก
ส่ายหน้าน้อยๆ “ถ้าลอกค�าพูดของพ่อแม่ฉันมาท้ังชุดก็ตามนี้ 
‘พวกเราทีเ่ชือ่ครึง่ไม่เชือ่ครึง่ว่าเซลรคิอาจเป็นอดตีจอมมารกค็ดิ 

อยูแ่ล้วว่า ถ้าเป็นเรือ่งจรงิลกูสาวเราคงไม่พ้นต�าแหน่งราชนิ’ี ”
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พรืด...

นกึภาพสหีน้าจริงจงัของสามีภรรยาคอร์วนิสัแล้ว เซลรคิ
ก็กลั้นหัวเราะไม่อยู่ น่าแปลกที่พอหัวเราะเป็นครั้งแรกในรอบ
หลายวนั สมองทีตึ่งเครยีดของเขากผ่็อนคลายลงมาก เขาปาด
น�้าตาพลางถามต่อว่า 

“พูดแค่นั้นเองเหรอ”
“ยงัก�าชบัให้ระวงัตวัมากๆ อย่าฝืน แล้วกถ้็าเอาตวัรคิกบั

เมอรเิดยีกลบัมาได้เมือ่ไหร่ให้บอกพวกเขาด้วย แล้วก.็..อนาคต
ถ้าทุกอย่างไปได้สวย พวกเขาจะขอใช้เส้นขยายร้านสาขา”

เซลริคฟังแล้วยิ่งเหมือนคนบ้าจี้ หัวเราะจนตัวงอ “ฮ่าๆ 
ไปตกลงกับไอรีนเถอะว่าจะแบ่งเปอร์เซ็นต์กันยังไง พ่อแม่เรา
คราวนี้ไม่ธรรมดาจริงๆ คิดได้ยังไงก็ไม่รู้”

โรเซเลยีเหน็ด้วยอย่างทีส่ดุ เธอกบัเซลรคิโชคดทีีไ่ด้พ่อแม่ 
เป็นคู่สามภีรรยาจิตใจด ีคูส่ามภีรรยาคอร์วนิสัและเรมงิตนัถกู
สงัคมมองว่าเป็นบคุคลทีป่ระสบความส�าเรจ็ทว่าสตเิฟ่ืองนดิๆ มา 
นานแล้ว แต่ในเมือ่นักธรุกจิยงัเฉยีบคม ดไีซเนอร์ยงัสร้างสรรค์ 
หมอกับพยาบาลยังท�างานดีไม่มีที่ติ ก็ไม่มีใครสนใจว่าตัวนอต 
‘สามัญ’ ในสมองพวกเขาจะหลวมหรือหลุดไปสักกี่ตัว

เมื่ออายุราวห้าขวบ เซลริคเคยถามพ่อแม่ว่า “พ่อกับแม่

ไม่กลัวผมเหรอครับ”

ริคและเมอริเดียในวันวานหยุดมือจากถังปูนที่ก�าลังฉาบ
ซ่อมก�าแพงคลนิกิทีถ่ล่มเป็นช่องใหญ่ มองไกลๆ พอเหน็รปูรอย 
ว่าคงถกูรถบรรทกุชน พวกเขาแกล้งเงยีบก่อนจะลกุขึน้อ้าแขน
ท�าเสียงค�าราม “แฮ่!” ใส่ลูกชายที่ตกใจจนตกเก้าอี้ 

ริคเอ่ยยิ้มๆ ว่า “ลูกไม่เห็นน่ากลัวตรงไหนเลย” 
เมอริเดียสนับสนุนเสียงใส “ใช่ๆ แม่จะกลัวลูกไปท�าไม
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จ๊ะ”

“แต่ผม...อาจจะเป็นปีศาจ” เซลรคิตวัน้อยกล่าว แล้วต้อง 
ร้องลั่นเมื่อถูกแม่อุ้มไปหยิกแก้วยุ้ยๆ อย่างมันเขี้ยว 

“ปีศาจอะไรจะน่ารักขนาดนี้ แต่จริงๆ ถ้าเป็นปีศาจก็ 

ไม่เห็นเป็นอะไรนี่”

“ปีศาจคงไม่วิง่หนรีถบรรทกุหรอก” ริคเอ่ยตดิตลกพลาง
เคาะก�าแพงที่โบ๋เป็นช่องใหญ่ ซ่อมแซมเรื่องเล็ก ลูกชายของ
พวกเขารอดตายอย่างปาฏิหาริย์จากรถบรรทุกไร้คนขับท่ีอยู่ๆ 
ก็ไหลมาชนบ้านต่างหากที่ส�าคัญ

เมอริเดียยิ้มกริ่มแล้วถามว่า “เซลริคอยากจะกินพ่อกับ

แม่เหรอ”

เด็กชายรีบส่ายหน้า คุณแม่ยังสาวย่ิงท�าหน้าตาน่ากลัว
พลางป้องปากกระซบิ “หรอือยากจะกนิครอบครวัเพือ่นบ้าน!”

“ไม่เลยฮะ...” เซลริคชักผวาซะเอง 
คุณแม่จอมอ�าของเขาหัวเราะเสียงดังท�าลายภาพลักษณ์

พยาบาลเจ้าเสน่ห์ยับเยิน เธอรั้งตัวลูกชายมากอดหลวมๆ 
พลางบอกเสียงสดใสว่า “พ่อกับแม่รักเซลริคมากๆ เซลริคจะ

เป็นอะไรตราบใดที่เป็นเซลริคพ่อแม่ก็รัก ถ้าจะเป็นจอมมาร 

ก็เอาสิ ลูกคงล�าบากเยอะเลย แต่ว่าแม่เชื่อว่าเซลริคจะเป็น 

จอมมารที่พิเศษมาก”

“จอมมารเป็นคนเลวไม่ใช่เหรอครับ” เซลริคยังคาใจกับ
นิทานที่ครูพี่เลี้ยงเล่าที่โรงเรียนอนุบาล

“จอมมารก็คือราชาของปีศาจ จะดีหรือไม่ดีก็เหมือนคน

ทั่วไปนั่นแหละ” ริคเอ่ยเสียงอ่อนโยน “ถ้าเป็นเซลริค พ่อก็

มั่นใจว่า คงเป็นจอมมารที่น่าสนใจมาก ถ้าได้เป็นจอมมาร 

ลูกคิดว่าจะท�าอะไร”
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“อืม...” สมองกระจ้อยร่อยของเด็กอนุบาลคิดอะไรไม่
ออกนอกจากเรื่องใกล้ตัว “ก็คงอยากอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ กับ

โรส กับคุณลุงคุณป้า กินของอร่อยๆ ทุกวัน จะท�าให้ปีศาจไม่

แกล้งทุกคนอีก แล้วก็...”

ดวงตาสนี�า้ตาลอ่อนทอประกายสดใสขึน้ “จะซ่อมก�าแพง

คลินิกให้คุณพ่อคุณแม่”

เสยีงหวัเราะของพ่อแม่ยังตดิหูเซลริคมาถึงปัจจบุนั ไม่ว่า
พ่อแม่จะจริงจังกับบทสนทนาวันนั้นหรือเพียงแค่พูดปลอบใจ
ลูกชายที่ขวัญเสีย เขาก็ยังยินดี พ่อแม่ท�าให้เขากล้าท่ีจะรัก 
ตัวเองและอยากมีชีวิตอยู่ โรเซเลียท�าให้เขามองไปสู่อนาคต 
หากขาดใครคนหนึ่งไปเซลริค เรมิงตันก็คงไม่ได้ยืนอยู่ตรงนี้ 

โรเซเลียก้มหอมแก้มเด็กหนุ่มเบาๆ “เราจะช่วยพวกเขา
กลับมา ตอนนี้เราต้องท�าสิ่งที่เราท�าได้”

“อื้อ...” เซลริคพยักหน้า ภาพลักษณ์จอมมารไม่จ�าเป็น
เมื่อเขาอยู่ต่อหน้าโรเซเลีย เธอมองทะลุถึงวิญญาณของเขา
เสมอมา “เสร็จงานที่นี่แล้ว คืนนี้ก็คงเหลือเข้าโปรแกรมฝึก
แบบเร่งรัด”

เขาต้องฝึกหนักเพือ่ฟ้ืนทกัษะการต่อสูข้องจอมมาร การ
ระลึกชาติโดยเฉพาะความทรงจ�าของทรราชไร้พ่าย ลูซาเฟล
ท�าให้เขาคลืน่ไส้และปวดหวัจนทรมาน แต่กค็ุม้ค่าเมือ่เขาฝีมอื
ดีขึ้นอย่างก้าวกระโดด เพียงแต่ระดับก้าวกระโดดคงยังไม่พอ
ล้มล้างปีศาจที่สาปแช่งเขา

เขาต้องพยายามมากกว่านีอ้กีหลายเท่าตวั ต้องบอกตวัเอง 
ไว้ว่าเขาจะล้มไม่ได้เด็ดขาด เขาจะทวงทุกสิ่งคืนมา เซลริค 
ก�ามอืแน่นแล้วหนัหลงัไปทางบรเิวณลบัตาคนเหมาะกบัการเปิด
เส้นทางเทเลพอร์ต 
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“รบีกลบัฐานเถอะ จะได้กนิม้ือค�า่ให้มีแรงไปฝึกต่อเร็วๆ”
“เดีย๋ว” โรเซเลยีดงึแขนเสือ้เซลรคิ แล้วหยบิสิง่หนึง่ออก

มาจากกระเป๋าถือ
คิ้วขมวดและสีหน้าแข็งๆ ของเซลริคค่อยๆ แปรเปลี่ยน

ทีละน้อยจนเห็นรอยยิ้มทั้งที่มีม่านน�้าตาบางๆ ในมือของโร- 
เซเลียมีพุดดิงรอยัลคาราเมลเย็นเจี๊ยบกับช้อนไม้แบบใช้แล้ว 
ทิ้งหนึ่งคัน

“ยังคิดถึงเรื่องนี้ได้อีกเหรอ”
“ฉันไม่รู้ว่าจะท�าให้นายยิ้มสักนิดได้ยังไงนี่นา” หญิงสาว

ไหวไหล่ เธอรู้ว่าเขาเครียดจัดเพราะแบกรับภาระหลายอย่าง 
แต่เธอไม่อยากให้อปุสรรคต่างๆ แย่งชงิสิง่ล�า้ค่าทีส่ดุไปจากเขา 

เธอยังอยากเห็นเซลริคยิ้ม ความมืด โลหิต และอดีตไม่
อาจท�าอะไรหัวใจของเขาได้ เพราะเมื่อเขายิ้ม เขาจะไม่ลืมทั้ง
ความสุขและความหวังทั้งมวล

เซลรคิเปิดฝาถ้วยขนมทีเ่ขาชอบทีส่ดุมาตลอดแล้วตกักนิ
หนึ่งค�า สัมผัสเย็นละมุน รสหวานแล่นซ่านในปาก ละลายบน
ลิ้นไหลลงไปในล�าคอ

“อร่อย...”
ยังเหมือนเดิม...ถึงสถานะของเขาจะเปลี่ยนไป แก่นแท้

ก็ยังเป็นคนเดิม เซลริค เรมิงตันไม่ได้หลงทางไปไหน เขาตัก
พุดดิงยื่นไปทางโรเซเลีย เธอเลิกคิ้วสูง 

เขายิ้มน้อยๆ แล้วบอกว่า “ฉันจะใจด�ากินคนเดียวได ้
ยังไง”

“ฉันไม่ได้คิดจะแย่งกินแต่แรกต่างหาก” เธอยืนกราน
ปฏิเสธ

“อืม...” เซลริคพยักหน้าพลางตักพุดดิงค�าใหญ่เข้าปาก 
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โรเซเลียสะดุ้ง เมื่ออยู่ๆ เงาปีกสีด�าและเสื้อคลุมก็ทอดลงบน
ร่างเธอ รมิฝีปากทีคุ่น้เคยแย้มกลบีปากเธอออกจากกนั รสหวาน 
ละมุนเลื่อนไหลเข้ามาในปากและเคลื่อนลงไปในล�าคอ

เจ้าของจบูทีห่วานอย่างไม่น่าให้อภยัถอยไปเลยีรมิฝีปาก
พลางเก็บปีกทั้งสามด้วยท่าทีภูมิใจจนน่าหมั่นไส้

“อย่าเล่นอาหารส.ิ..” หญงิสาวทีไ่ม่อยากยอมรบัว่าตัวเอง
เขินพึมพ�าเบาๆ

คู่กรณีทอดยิ้มสดใสมาให้ “ไม่ได้เล่นสักหน่อย นี่อาจจะ
เป็นวิธีกินพุดดิงที่ถูกต้องก็ได้”

แบบนั้นต้องจูบกี่ครั้งถึงจะหมดถ้วย! โรเซเลียส่ายหน้า
กับข้ออ้างทีฟั่งไม่ขึน้ของเขา แต่สหีน้าของเซลรคิดขีึน้มาก เธอ
คงไม่ต้องห่วงว่าเขาจะถูกกดดันจนพลังทลาย

“กลับกันเถอะโรส” เซลริคผายมือมาหาเธอพร้อมรอย
ยิ้มอ่อนโยน ดวงตาสีน�้าตาลกระจ่างใสปราศจากม่านหมอก
แห่งความโกรธแค้นหรือเศษเสี้ยวของความเครียดรุนแรงเมื่อ
หลายนาทีก่อน

โรเซเลียยิ้มตอบ เธอคว้ามือเขาไว้ และร่ายคาถาเทเล-
พอร์ต 

เพียงแค่นี้เธอก็พอใจแล้ว



Bell 2
บทชิงมงกุฎ

-Mismatched-

แคร้ง!
ดาบโลหะสีแดงฉานกระทบกับดาบใหญ่เขี้ยวหมาป่า 

เรนฟอร์ดปล่อยเปลวไฟล้อมร่างคูต่่อสู ้แต่อกีฝ่ายสะบดัปีกบนิ
หนีออกมาอย่างง่ายดายด้วยความเร็วเหนือกว่าปกติ เซลริค  
เรมงิตนัหมนุตวักลางอากาศ พุง่โจมตช่ีองว่างใกล้สข้ีางซ้ายของ
เขาอย่างปราศจากความลังเล

เรนฟอร์ดเปลี่ยนร่างเป็นเปลวไฟแล้วอ้อมไปด้านหลัง 
เซลรคิ สนับมอืเข้ียวหมาป่าเรอืงแสงวาบ แล้วดาบกเ็ปลีย่นทศิ
เหวี่ยงฟาดมาข้างหลัง ปราณความมืดซึ่งวิ่งมาตามเงาของ 
เรนฟอร์ดซมึเข้าร่างกายเขาท�าให้เปลีย่นร่างเป็นไฟอย่างใจนกึ
ไม่ส�าเร็จ เขาเกรง็แขนหมายจะตอบโต้ กพ็อดีกบัทีเ่สยีงนาฬิกา
ปลุกแบบโบราณดังขัดจังหวะ

กริ๊งงงง!!

“หมดเวลาฝึกรอบที่สาม” ชายหนุ่มผมทองหยักศกสวม
ชุดขาวทะมัดทะแมงคลี่ยิ้มเทวดายืนปรบมือให้สองหนุ่มใน
สนามประลอง “พักดื่มชา กินของว่างสักหน่อยไหม”

“คุณพาสซิฟ!” เซลริคเรียกชื่อแขกที่หายหน้าหายตาไป
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หลายวันอย่างยินดี พาสซิฟ ไมเยอร์ หรือ ริทซ์ ลุงแท้ๆ ของ
ทรราชไร้พ่ายโบกไม้โบกมือให้เขาอย่างร่าเริง

อดตีจอมมารก้มมองดาบเขีย้วหมาป่าแล้วพดูเสยีงดงัฟัง
ชัดว่า “ปลดปล่อย”

ดาบเขี้ยวหมาป่าระเหยเป็นไอสีทองท่ีประกอบเป็นร่าง
ของอซัราเอล เฟนเรยี เออร์ซลิา มนษุย์หมาป่าหนุม่ระบายลม
หายใจ คืนสภาพเป็นมนุษย์ แล้วหยิบแว่นตาที่เสียบไว้กับ 
อกเสื้อขึ้นมาสวม เรนฟอร์ดฉีกยิ้มและยกนิ้วโป้งให้คู่กัด

“เริ่มคล่องแล้วนี่ เร็วขึ้นเยอะเลย ค่อยสมเป็นสปีดของ
ปีศาจที่ว่องไวที่สุดบนพื้นดินหน่อย”

อซัราเอลแค่พยักหน้ารบัค�าชม เขาย่นจมกูเมือ่เรนฟอร์ด
เดินมากอดคอเขาอย่างสนิทสนมพลางลากตัวไปสมทบกับ 
เซลริคและริทซ์ที่โต๊ะน�้าชา “อิฟริท...ปล่อย”

“อดึอดัเหรอ โทษทีๆ ” เรนฟอร์ดคลายแขนออกนดิหน่อย 
อัซราเอลพ่นลมหายใจออกแรงๆ แล้วพูดตามตรงว่า

“เปล่า...เหม็นเหงื่อ” 
เรนฟอร์ดอึง้ไปนดิหนึง่ แล้วรดัคออซัราเอลแน่นขึน้ “แก

นี่มัน...ไม่น่ารักเลย ไอ้หมาแว่น!”
เซลริค เรมิงตันและพาสซิฟ ไมเยอร์ไม่ได้สนใจการ

ปะทะคารมรอบที่เท่าไรไม่รู้ของสองท่านประธานแต่อย่างใด 
พาสซิฟจิบชาเอิร์ลเกรย์แล้วลอบยิ้มอย่างโล่งอก ลูฟาและเขา
กลัวจับจิตว่าเหตุการณ์ร้ายที่ดาหน้าเข้าใส่เซลริคติดๆ กันจะ
กดดันเด็กหนุ่มตัวเล็กมากจนเครียดและขาดสติ แต่เท่าที่เห็น
ตอนนี้คงไม่ต้องห่วง เซลริคเข้มแข็งเพียงพอและโรเซเลียก็อยู่
เคียงข้างเขา เธอรู้ดีที่สุดว่าจะดูแลจิตใจของเซลริคอย่างไร

นบัว่าดมีากจรงิๆ พาสซฟิหวัเราะเบาๆ แล้วยกมอืลบูหัว
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หลานชายจากภพก่อนอย่างเอน็ด ู“ไม่ได้เจอกนัแค่สามสีว่นั เท่
ขึ้นเยอะนะเซลริค”

วิญญาณจอมมารไม่ปฏิเสธสัมผัสสนิทสนมอันคุ้นเคย 
เซลริคยิ้มแล้วเป็นฝ่ายย้อนถามเขาว่า “คุณริทซ์กับคุณลูฟา
หายตัวไปหลายวัน ผมกับทุกคนเป็นห่วงแทบแย่”

รทิซ์และลฟูาแยกตวัจากชมรมวจิยัจอมมารและออกจาก
วทิยาลยัฟอร์นเบร์ิกวนัเดียวกบัท่ีเซลริคไปอโกร่า คาร์นวิลัและ
ถูกจับตัวในฐานะผู้ต้องสงสัยว่าเป็นอดีตจอมมาร นับจากวัน
นัน้ถงึตอนนีก้เ็กอืบห้าวนัแล้ว เซลริคกลวัว่าลงุจากชาตก่ิอนทัง้
สองคนไปประสบภัยท่ีไหนหรอืเปล่า แต่โรเซเลยีกบ็อกว่า สอง
คนนั้นคงปลอดภัย

และทั้งคู่ก็ยังปลอดภัยจริงๆ ถึงจะมาให้เห็นแค่คนเดียว
ก็เถอะ...

เซลริคชะเง้อไปทางประตูห้องฝึกฝนซึ่งซ่อนอยู่ในช้ัน
ใต้ดินของคฤหาสน์แวมไพร์ หวงัว่าจะเห็นเงาของเด็กชายผมด�า 
แต่กลับไม่มีใครยืนอยู่ข้างหลังพาสซิฟเลย

“ลูฟาล่ะครับ” เซลริคถามอย่างงุนงง
พาสซฟิหรอืรทิซ์ยิม้แต้ ปลืม้กบัการเตบิโตของหลานจน

ลืมท�าหน้าจริงจัง “รายนั้นไปท�างานนิดหน่อย เปิดโทรทัศน ์
ไว้สิ น่าจะใกล้มีข่าวที่เป็นประโยชน์”

เซลริคไม่คัดค้าน เขาอยู่ในห้องฝึกฝนพิเศษที่แวมไพร์
ตระกูลไบร์เวลลัสเตรียมไว้ต้อนรับเจ้านายมาหลายร้อยปี  
ไม่ว่าเขาต้องการฝึกฝนทักษะใดห้องนี้ก็อ�านวยให้เขาได้ด้วย
กลไกปราณชั้นเยี่ยมเสมอ ความภักดีและทุ่มเทของแวมไพร์
ไบร์เวลลัสต่ออดีตจอมมารทรราชไร้พ่ายเข้มแรงจนไม่รู้จัก 
ก้นบึ้ง
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เสียงรายงานข่าวสภาพอากาศดังผ่านล�าโพงเสียงดีอยู่
เบื้องหลัง อัซราเอลกับเรนฟอร์ดเลิกทะเลาะแล้วนั่งลงดื่มชา
กินของว่างอย่างท่ีปีศาจมีสติส่วนใหญ่ท�ากัน ความหิวและ
กระหายน�้าคงมากเกินกว่าจะยืนโต้วาทีต่อ

“ว่าแต่คุณหายไปไหนมาเหรอครับ” เซลริคถามริทซ์ 
ความจ�าของเขาดีขึ้นบ้างแต่ยังไม่ดีพอจะจดจ�ารายละเอียด
ส�าคัญของเหตุการณ์หลายๆ อย่างที่เกิดขึ้นตอนเขาอยู่ในที่ 
คุมขัง

พาสซิฟเคาะคุกกี้หมากรุกกับจานกระเบื้องลายเถาองุ่น
สีครามแล้วตอบว่า “เราไปหยุดการตั้งเสาโลหิตที่เมืองดูเรนท์ 
แวะไปช่วยที่เธไมน่า แต่วกกลับมาที่เซโรว่าไม่ทัน พอรู้ว่าสาย
เกินแก้ก็เลยเปลี่ยนแผน ลูฟาเข้าอาณาจักรปีศาจไปสืบข่าว
ก�าลังพล ส่วนฉันก็เดินทางแจ้งพันธมิตรให้รู้ว่า ทรราชไร้พ่าย
กลบัมาแล้ว ทกุคนดใีจกนัยกใหญ่ บอกว่าจะรบีมาพบราชาโดย
เร็ว”

“อ่า...ครับ ผมได้พบพวกเขาแล้วในพิธีสาบานตนเมื่อ
หลายวันก่อน แห่มาต่อคิวจนล้นห้องโถงออกไปถึงปลายเนิน
นอกเขตคฤหาสน์เลย” ยิ้มของเซลริคจืดลงนิดหน่อย ไม่ว่าจะ
เกดิอะไรข้ึนเขากย็งัไม่ชนิกบัต�าแหน่งยอดผูร้้ายทีเ่ขาเพิง่เลือก
จะเป็นอยูด่ ียิง่สงูยิง่หนาวเป็นเรือ่งจรงิ ย่ิงเป็นจอมมารทีม่นษุย์
ปกติกลัวหรือเกลียดขึ้นสมองยิ่งหนาวพิเศษเป็นสามเท่า

ผู้ภักดีต่ออดีตจอมมารมีมากกว่าที่เซลริคคาดคะเนไว้
หลายร้อยเท่า นอกจากแวมไพร์ตระกูลไบร์เวลลัสก็ยังมี
แวมไพร์อีกหลายตระกูล มีเผ่าอสูรปักษา ยักษ์ เงือก มังกร 
ฯลฯ แม้กว่าครึ่งจะเลือกข้างเขาเพราะอยากให้ราชันฝนโลหิต
ผู้โหดเหี้ยมลงจากบัลลังก์ แต่ที่เหลือเป็นผู้ภักดีที่มีหนี้บุญคุณ
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หรือชื่นชมทรราชไร้พ่ายเป็นทุนเดิมตั้งแต่เขาขึ้นครองราชย์ 
อยู่ดีๆ ก็มีแฟนคลับ และผู้ช่ืนชมท่ีอายุมากกว่าสาม

ศตวรรษแห่มาส่งสายตาเปี่ยมศรัทธาและมอบของขวัญเลอค่า
เปน็กองพะเนิน เป็นเรื่องน่าขนลกุส�าหรับเด็กหนุม่อายุสบิเจ็ด
ปีคนหนึ่ง ยังดีที่ความทรงจ�าของลูซาเฟลช่วยให้เขาวางตัวง่าย
ขึ้นจนไม่ท�าให้ตัวเองเสียชื่ออดีตจอมมาร

เซลรคิ อซัราเอล เรนฟอร์ด และรทิซ์คยุกนัได้สบินาที 
อัซราเอลก็เป็นคนแรกที่เตือนเซลริคว่าหมดเวลาพักแล้ว  
เซลริคยอมวางถ้วยชาอย่างรู้หน้าท่ี พวกพ้องของเขาท�าสิ่งที ่
ตนท�าได้อย่างเต็มก�าลังอยู ่ เขาจึงต้องพยายามเต็มความ
สามารถเช่นกัน

“เรนฟอร์ด ครั้งนี้นายมาประสานร่างกับดาบ อัซราเอล
เป็นคู ่ประลอง” เซลริคก�าหนดบทบาทผู้ช่วยทั้งสองอย่าง
คล่องแคล่ว

“รออยูแ่ล้ว!” เรนฟอร์ดแทบจะยดือกรบัดาบมาร อซัราเอล 
ถอดแว่นตาแล้วยอบตัวลงเล็กน้อย หาง ใบหู และกรงเล็บ
ปรากฏออกมาเตรียมพร้อมรบ

มองเพยีงแวบเดยีวรทิซ์กเ็ข้าใจโดยไม่ต้องอ่านเอกสารที่
แวมไพรใ์หม้าทกุบรรทัด ตลอดสามวันทีผ่่านมาเซลริคใช้เวลา
ส่วนใหญ่ฝึกฝนดาบมารและทักษะอ่ืนๆ ของฟอลเลนในห้อง
ใต้ดินจนเริ่มเป็นนิสัย ตามท่ีเคาน์เตสพรีเมล่า ไบร์เวลลัส 
มารดาของเอรูเทียเล่าให้ฟัง เซลริคกับสมุนเอกทั้งเก้ารายนั่ง
ประชมุก�าหนดบทบาทแต่ละคนก่อน แล้วค่อยจดัตารางฝึกดาบ
มารตามความเหมาะสม

ตอนน้ีซโิตรเนล่ากบัเคย์เลนยงัดแูลคนเจบ็อยูท่ีค่่ายทหาร
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ที่เพ่ิงต้ังข้ึนนอกชายแดนด่านเขี้ยวมรณะของมนุษย์หมาป่า 
ที่อยู่ฝ่ายเดียวกับทรราชไร้พ่าย เฟรย์ เอรูเทีย และเทลก้า 
ไปเจรจางานนิดหน่อย ส่วนโรเซเลียกับไอรีนก�าลังช่วยกัน
ออกแบบข่ายเวทมนตร์และปรับปรุงระบบการสื่อสารของ 
กองทัพชิงมงกุฎ

หนึง่วนัของเซลรคิประกอบด้วยการฝึกฝนตัง้แต่เช้าถงึค�า่ 
และประชุมสรุปเหตุการณ์กับร่วมวางแผนหลังพระอาทิตย์
ตกดนิ เขาจะมเีวลาส่วนตวัอกีครัง้หลงัสองทุม่ แต่เพราะเหนือ่ย
มาทั้งวันสุดท้ายเซลริคก็แค่แวะทักทายแขกหรือสมุนคนสนิท 
แล้วเข้านอนทันที

โรเซเลยีมกัจะกลบัถงึคฤหาสน์ก่อนเขาเข้านอน และคอย
สนับสนุนอยู่ใกล้ๆ

สิ่งท่ีน่าแปลกก็คือ เซลริคมักจะแข็งแกร่งขึ้นและได้
เทคนิคต่อสู้แปลกๆ ท้ังวิธีใช้ปราณ ลูกเล่นต่อสู้กลางอากาศ
หลังจากตื่นนอนในเช้าวันต่อมา

เซลริคบอกว่าเขาระลึกชาติตอนหลับ แต่ริทซ์กับลูฟา
รูส้กึว่ามอีะไรมากกว่านัน้ เพยีงแต่ยังไม่มีท้ังจงัหวะและเหตผุล
ที่จะถามจากเจ้าตัว

ดาบโค้งห่อหุ้มด้วยเปลวเพลงิร่ายร�าผ่านอากาศปะทะกบั
กรงเล็บหมาป่า อัซราเอลดันดาบกลับสุดแรง แล้วหมุนตัวเตะ
ให้ทั้งดาบและเจ้าของกระเด็นไปข้างหลัง เปลวไฟมายาของ
เรนฟอร์ดทิ้งสัมผัสแสบๆ คันๆ ไว้บนหลังมือ อัซราเอลค�าราม
ในล�าคอเบาๆ เม่ือตระหนักว่าตัวเองสู้แรงเซลริคที่ผสานดาบ
มารกับเรนฟอร์ดไม่ได้

เพราะเป็นการประลองเรนฟอร์ดจึงใช้หมึกสูตรลับของ 
อิฟริทวาดลวดลายสีด�าบนสองแขนยาวไปถึงหัวไหล่เป็นการ 
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ลงผนึกพลังชั้นต้น เปลวไฟของเขาจะมีรูปลักษณ์เหมือนจริง 
แต่พลังท�าลายล้างจะลดลงเหลือเพียงสิบเปอร์เซ็นต์ เขาจะได้
ต่อสู้กับคนอื่นอย่างสบายใจ

อซัราเอลคว้ามดีขว้างจากช้ันวางอาวธุใกล้มือ แล้วซดัมดี
เจ็ดเล่มใส่เซลริค เจ้านายของเขาไม่หลบเลี่ยง แต่ยกดาบมาร 
Blazing Heart ตั้งตรงขนานกับพื้น เกราะอัคคีแผ่ออกมาจาก
ดาบทั้งเล่ม มีดกระดอนออกไปจนหมด

ริทซ์ปรบมือให้หลานชายอย่างถูกใจ อาวุธและสมุนที่ทั้ง
โจมตีและป้องกันในตัวเองได้หายากมาก ย่ิงใช้คล่องอัตรา
ประสานพลังสูงยิ่ง เป็นนิมิตหมายที่ดี

เมื่อนาฬิกาปลุกดังข้ึนบอกหมดเวลาประลองอีกรอบ  
เซลรคิกบัอซัราเอลยงัไม่หยุดทนัท ีเรนฟอร์ดถกูปลดปล่อยจาก
ดาบมารแล้ว แต่สองคนทีเ่หลอืเปลีย่นจากการต่อสูแ้บบถงึพรกิ
ถงึขงิเป็นการประมือโต้ตอบเพือ่ฝึกปฏกิริยิาตอบรบัเฉยีบพลนั
แทน อัซราเอลโจมตี เซลริครับและตอบโต้ วนเวียนสลับกัน
ไปในจังหวะต่างๆ จะช้าลงหรือเร็วขึ้นอยู่ที่ทั้งสองฝ่ายก�าหนด

รทิซ์มองเพลนิ แต่แล้วหท่ีูยังเงีย่ฟังเสยีงโทรทัศน์อยู่กจั็บ
ชื่อคุ้นหูได้ เขาหันกลับไปเร่งเสียง แล้วป้องปากตะโกนบอก
สามหนุ่มในสนามประลอง

“ข่าวส�าคัญมาแล้ว เซลริคได้ออกโทรทัศน์อีกแล้วสินะ”
เซลริคไม่ได้ชะงัก เขาแค่บังคับให้อัซราเอลขยับไปใน

องศาที่ไม่บังหน้าจอผลึกแก้วภาพคมชัด สถานีโทรทัศน์ช่อง
โปรดของพ่อก�าลงัเอ่ยถงึข่าวของเขาอยู ่พธิกีรสาวผมสัน้กรอก
เสียงใสลงไมโครโฟนของเจ้าหล่อนว่า

“ดงัทีท่กุท่านทราบดนีะคะ ตอนนีส้ภาพันธมิตรแห่งแสง

สวา่งและตัวแทนจากกองทพัชงิมงกุฎของทรราชไร้พ่าย ก�าลงั
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ร่วมประชุมหารือแผนการตอบโต้ราชันฝนโลหิตและชิงตัว

ประกนั ประธานสมาคมผูก้ล้าจบัมอืกบัอดตีจอมมารเป็นภาพ

ที่ไม่น่าเชื่อเลยค่ะ”

อซัราเอลคว้าดาบทีว่างรอไว้ข้างสนามขึน้มายกต้านดาบ
ของเซลริค ตาเสมองภาพประธานสมาคมผู้กล้าท่ีเคยเห็นจน
ชินตากับเด็กหนุ่มตัวเล็กสวมเสื้อคลุมด�า ดวงตาสีแดงเข้มดู
ลกึลบัและอนัตราย มองจากหน้าจอโทรทศัน์หรอืกระทัง่จ่อหน้า
จนจมูกแทบชนแก้มอดีตจอมมารก็คงยากจะหาใครที่ดูออกว่า 
เซลริค เรมิงตันที่อยู่ในหอประชุมเป็นเพียงร่างเงา

นักรบเงาผู้ท�าหน้าทีร่บัหน้าแทนเซลรคิครัง้นีไ้ม่ใช่ใครอืน่
นอกจากเฟรย์ มอร์เฟียส ไนต์แมร์ผู้เป็นเจ้าแห่งภาพลวงตา 
เฟรย์แสดงเก่ง เขาลอกแบบเซลริคภาคจอมมารได้อย่างไม่มี 
ที่ติแม้จะแบกรับความกดดันมหาศาลจากรอบด้าน

เซลริควาดดาบเป็นวงกว้างพลางคิดว่า หากไม่มีเฟรย์
แบ่งเบาภาระไปบ้างตนคงจะล�าบาก การร่วมมือกับฝ่าย
พันธมิตรแห่งแสงสว่างไม่ได้เริ่มต้นและจบง่ายๆ ที่ค�ามั่นจาก
ลมปากและลายเซ็นในเอกสาร พฤติกรรมของอดีตจอมมารมี
ส่วนเป็นอย่างมากกับความเชื่อใจของเพื่อนใหม่

เซลริครู้ว่าท�าอย่างไรอีกฝ่ายก็ไม่มีทางละความระแวง 
ได้ เขาเองก็เช่นกัน จึงต้องย�้าทุกครั้งที่มีโอกาสว่าที่จับมือกัน
คร้ังนีเ้พือ่เป้าหมายเดยีวกนัเป็นส�าคัญ ถ้าต้องไปร่วมการประชมุ 
ออกสื่อด้วยตัวเองจริงๆ เซลริคก็สงสัยว่าเขาจะเหลือเวลาฝึก
สักเท่าไร น่ากลัวจะไม่เหลือเลย...

อซัราเอลอาศยัร่างกายทีย่ดืหยุน่ดกีว่าปีศาจทัว่ไปกระโดด 
หลบ อดีตจอมมารวิ่งเข้าหาเขา แต่พอเข้าใกล้ก็เปล่ียน 
เป้าหมายกะทันหันจากอกเป็นขาซ้ายแทน ปราณความมืด



42    ผมน่ะหรือคืออดีตจอมมาร!  เล่ม 8 บทชิงมงกุฎ  (จบ)

ระเบิดออกมาจากมือเขา อัซราเอลแผ่ปราณไฟผ่านดาบต้าน
เอาไว้แล้วสร้างระยะห่างใหม่ ตอนนัน้เองริทซ์กหั็วเราะเสยีงดงั
ขึ้นมา

“มีอะไรตลกเหรอครบั รทิซ์” อซัราเอลถามอย่างฉนุนดิๆ 
ตาแก่ไม่รู้จักแก่อีกรายก�าลังหัวเราะพวกเขาอยู่หรือไง 

รทิซ์รบีตะโกนแก้ตวัทนัควนัว่า “ผมไม่ได้หัวเราะคุณกบั
เซลริคครับ ผมเจอลูฟาแล้วละ”

เซลริคกับอัซราเอลหยุดฝึกทันที แล้วหันไปมองหน้าจอ
โดยไม่นัดหมาย เรนฟอร์ดยืนเกาหัวอยู่ข้างๆ จอด้วยสีหน้า
งงงวย “ไหนล่ะ ลูฟา ฉันไม่เห็นเขาเลย”

ริทซ์ยิ้มแล้วบอกว่า “ดูผู้ติดตามของเฟรย์ดีๆ สิครับ”
สายตาสามคูไ่ล่มองผูต้ดิตามของเฟรย์ แล้วนกึได้ว่าท้ังที่ 

พวกเขาส่งเฟรย์ออกเดนิทางเม่ือเช้า เหน็หน้าผูร่้วมคณะทกุคน 
แต่ไม่มใีครเคยเหน็ชายหนุม่ผมด�าหน้าตาง่วงๆ คนนัน้มาก่อน

รทิซ์ไหวไหล่ “ลฟูาถนดัแทรกซมึอยู่แล้ว เฟรย์กค็งได้คยุ
กับเขาเรียบร้อย ดังนั้นก็สบายใจเรื่องลูฟาได้แล้วละ มาพูดถึง
เรื่องน่าสนใจอย่างอื่นดีกว่า”

“เรื่องอะไรจะส�าคัญกว่าการฝึกเซลริคให้พร้อมปะทะ 
กับจอมมารฝนโลหิตอีกล่ะครับ เรายังไม่รู้เลยว่าจะรับมือกับ
เวทวาจาสิทธ์ิของเขายังไง” อัซราเอลท้วง พวกเขาควรจะฝึก
อีกนิด ถ้าเรื่องน่าสนใจของริทซ์ไม่ส�าคัญพอก็ต้องรอก่อน

ดวงตาสีฟ้ากระจ่างของบุรุษผู้ครอบครองร่างกายของ 
วิงก์เอลฟ์ สาวกเทพเจ้าทอประกายกระจ่างใส

“เรื่องวาจาสิทธิ์หากมองเข้าไปในความทรงจ�าของลูซา-
เฟลย่อมเหน็วธิแีก้ล�า แต่เจ้าหมาน้อย เจ้าต้องอยากฟังสิง่ทีข้่า
จะพูดจนหูตั้งแน่” ริทซ์ยกมือไพล่หลัง เอ่ยด้วยเสียงน่าฟังว่า 
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“เราพีน้่องรูร้ายละเอยีดพธีิกรรมนภาสเีลอืด แล้วกรู้็ด้วยว่าเสา
โลหิตมีจุดอ่อนตรงไหน ถ้าจะบอกว่าแค่น่าสนใจคงน้อยไป 
ละมั้ง”

‘พิธีกรรมนภาสีเลือด’ หรือพิธีเรียกขานโลหิต เป็นพิธี
โบราณทีร่าชาปีศาจจะเรียกหาพลงัจากเสาโลหติท้ังเจด็ต้นและ
สร้างเขตแดนปกคลุมท้องฟ้า พลังจากผืนดิน อากาศ และ 
สิง่มชีวีติอืน่จะถกูสบูผ่านเสาโลหิตไปให้ราชาและพวกพ้องทีไ่ด้
รบัเลอืก เมือ่เริม่พธิแีล้วไม่มีวธีิหยุดอ่ืนใดนอกจากสงัหารราชา
ปีศาจ

แต่ว่าการท�าพิธีนอกจากจะต้องมีราชาปีศาจและเสา
โลหติเจด็ต้นกย็งัต้องการเครือ่งสงัเวยเป็นเลอืดของปีศาจระดบั
สูงหรือสายเลือดจอมมารเป็นปริมาณมาก

“เพราะแบบน้ีเอง คลาริออนถึงจับตัววิโนว่ากับรัสเซลล์
ไป” อัซราเอลพึมพ�า

รทิซ์ยิม้ฝืดๆ “กยั็งไม่แน่ว่าจะใช้ได้...เวอริก้าลาเซยีมสีาย
เลอืดอดตีจอมมารจากลซูาเฟลจรงิ แต่เธอเป็นศพคนืชพี ถอืว่า
คุณสมบัติไม่สมบูรณ์ เด็กไฮม่าห์ก็เหมือนกัน เรวิส สการูส
เป็นลูกชายของอดีตจอมมารที่แทบปราศจากพลัง เขาเป็นแค่
มนุษย์ธรรมดา”

เรนฟอร์ดฟังแล้วขนคอลุกชัน “หรือว่าพวกปีศาจจะมีวิธี
สกปรก เปลี่ยนรัสเซลล์เป็นปีศาจล่ะ บรึ๋ย...แค่คิดก็หลอน
ฉิบหายแล้ว”

เซลรคิยนืเงยีบ เม้มปากสนทิ รทิซ์ย้ิมน้อยๆ เพือ่ช่วยให้
บรรยากาศไม่ตึงเครียดจนเกินไป

“เท่าที่ผมรู้ยังไม่มีวิธีเปลี่ยนมนุษย์เป็นปีศาจโดยปราศ-
จากความสมัครใจของเจ้าตวั แล้วทีส่�าคญั คลารอิอนจะไม่ท�าให้
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ตัวประกันบุบสลายก่อนก�าหนดหรอกครับ”
สายตางุนงงต้ังค�าถามได้ดีกว่าวาจา เซลริค เรมิงตัน 

รูส้กึว่าความทรงจ�าของทรราชไร้พ่ายก�าลงัรุกรานสมองของเขา
พร้อมๆ กับที่ริทซ์เอ่ยด้วยสีหน้ามั่นอกมั่นใจเต็มร้อยว่า

“เขาจะไม่ท�าแน่นอนครับ ครั้งสุดท้ายที่เขาท�าร้ายคน
ส�าคัญของลูซาเฟล อาณาจักรปีศาจและมหาทวีปเซลิโอเน่ลุก
เป็นไฟอยู่ต้ังสองศตวรรษ ปีศาจคนโปรดในอาณัติเขาตายไป
หลายร้อยตน ในเมื่อเขาตั้งใจขอค�าตอบจากลูซาเฟล และคาด
หวังให้กลับมาร่วมมือกัน เขาก็จ�าเป็นต้องรักษาตัวประกันให้
อยู่ในสภาพดี”

สายตาสมุนอดีตจอมมารเหลือบมองเจ้านายที่แต่ก่อน
เคยโมโหร้ายจนสยอง เด๋ียวนี้เขาน่าจะโหดน้อยกว่าแต่ก่อน 
รึเปล่าหนอ...

ดวงตาสนี�า้ตาลอ่อนฉายแววเยน็ชา เจ้าของเสยีงเลก็เอ่ย
เนิบๆ ว่า “ถ้าพ่อแม่ฉัน วิโนว่า หรือรัสเซลล์เป็นอะไรไป ใช่...
ฉนัคงจะไม่สงบจนกว่าตัวต้นเหตแุละผูเ้กีย่วข้องจะหายไปจาก
โลกนี้ ฉันไม่อยากฆ่าใคร แต่ถ้าสะกิดแรงไปฉันก็หน้ามืดยาว
ได้เหมือนกัน”

สองท่านประธานทบทวนอีกครั้งแล้ว ท่าทางระดับความ
โหดของอดีตจอมมารจะไม่ต่างจากเดิมเท่าไรนัก...

ตั้งแต่เมื่อค�่าวานน้ีเซลริคอารมณ์ดีข้ึนจนเกือบจะเป็น
หนุม่น้อยจอมห่วยทีท่กุคนคุ้นเคย ใครๆ กดี็ใจทีเ่ขาผ่อนคลาย
ลงบ้าง แต่ดูไม่ยากเลยว่าหลังใช้ทักษะมรดกราชามารไปแล้ว 
เซลริคก็ปรอทต�่าลงกว่าแต่ก่อนมาก เขาอดทนเต็มที่ไม่เคย
ปริปากตวาดพวกพ้องคนไหน แต่ถ้าศัตรูยั่วโมโหเขาก็ไม่แน่

หากยงัไม่ถงึเวลาอนัสมควรพวกเขากย็งัอยากจะให้เซลรคิ 



V. Rondell    45

อารมณ์ดีนานเท่าที่จะเป็นไปได้ ริทซ์ก็คงคิดอย่างนั้นเช่น
เดียวกัน ลุงจากภพก่อนของทรราชไร้พ่ายโถมกายกอดเซลริค 
เรมิงตันหลวมๆ ร่างเล็กกว่าเงอะงะไปทันที ปรับอารมณ์ตาม
แทบไม่ทัน

“ท�าอะไรครับ ริทซ์...”
“กอดให้ก�าลังใจไง ฉันเป็นลุงที่ดีใช่ไหมล่ะ”
“...” เซลริคจ้องหน้าริทซ์อย่างเย็นชา แล้วก็ค่อยๆ คลี่

ยิ้มบางๆ แต่จริงใจ “ขอบคุณมากครับ นานๆ ครั้งได้แต่บ่อยๆ 
คงน่าอายแย่”

“ให้สทิธพิเิศษฉนัหน่อยน่า ฉันอุตส่าห์หอบข่าวส�าคญัมา
ฝากนะ” ริทซ์ขยิบตาอย่างขี้เล่น เขาสูดหายใจเข้าลึกๆ แล้ว 
วกกลับเข้าเรื่องอีกครั้ง “อีกเรื่องหนึ่ง ลูฟาฝากบอกมาว่า ตัว
เสาโลหิตต้านทานพลังท�าลายล้างทุกชนิดได้ด้วยการยิงปราณ
ความเข้มข้นสูงขจัดอุปสรรค แต่ว่า...พื้นที่เสาโลหิตหย่ังราก
เป็นแค่พืน้ดนิธรรมดา ถ้าหลบห่าฝนกระสนุปราณกบัฝ่าก�าลงั
คุ้มกันเสาส�าเร็จ ก็อาจจะท�าลายพื้นได้”

เรนฟอร์ดขมวดคิ้วแล้วพยายามคิดดังๆ ทีละขั้นตอน 
“สมมติว่าเราท�าลายพื้นดินในรัศมีกว้างพอได้ พื้นดินก็คงจะ
ถล่มลงไป...แล้วจากนั้นล่ะ”

อัซราเอลขยับแว่นตาแล้วรับช่วงคิดต่อทันที “เสาโลหิต
เป็นเหมือนเสาส่งสัญญาณ ถ้าจมลึกเกินไปก็น่าจะส่งปราณ 
ขึ้นฟ้าไปประสานกับเสาต้นอื่นไม่ได้สินะครับ”

เซลริคพยักหน้าตามช้าๆ “แล้วถ้าถมดินหรือเทโลหะ
หลอมเหลวทับเสาโลหิตจากด้านบนก็ยิ่งมั่นใจว่าเสาโลหิตจะ 
ไร้ค่าไปเลย ถ้าขาดเสาไม่ครบเจ็ดต้นก็ท�าพิธีไม่ได้”

“ถกูต้องครบัผม” ริทซ์ยกนิว้โป้ง “แต่ท้ังหมดกยั็งเป็นแค่
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ทฤษฎี ลูฟาฝากเอกสารอ้างอิงเขียนวิเคราะห์อย่างละเอียดมา
ให้แล้ว ลองเอาไปปรึกษาพวกจอมเวทก่อน แล้วค่อยบอก
พันธมิตรใหม่ของเราแล้วกัน”

เซลริคพยักหน้ารับ รูส้กึดขีึน้เลก็น้อยทีพ่วกเขายงัดิน้หนี
จากกรงเล็บมรณะของคลาริออนได้บ้าง

ถงึจะมวีธิใีหม่ไว้รบัมอืกบัเสาโลหติแต่เซลริคกเ็ข้าใจความ
เส่ียง เสาโลหิตทั้งเจ็ดต้นสูงพรวดพราดขึ้นทุกวัน รัศมีพลัง
ท�าลายล้างและรากสบูปราณของเสาน่าจะแผ่ขยายไปไกลมาก 
หากจะล้มเสาสักต้นก็คงต้องท�าใจสละพื้นที่ขนาดเท่าเมือง
ย่อมๆ แบบถาวร

เขาคงจะต้องนั่งฟังพันธมิตรแห่งแสงสว่างประท้วงจนหู

ชา ดีเลย...ส่งเฟรย์ไปแทนก็แล้วกัน ขอโทษนะเฟรย์ ไว้ฉันจะ

ชดเชยให้ทหีลงั ตอนท่ีได้ยนิเสยีงนาฬิกาปลกุเตอืนว่าหมดเวลา 
ฝึกฝนของวันน้ีแล้ว เซลริคก็ได้ยินเรนฟอร์ดถามริทซ์อย่าง 
ตื่นเต้นว่า

“แล้วลูฟาจะกลับมาลุยเมื่อไหร่ครับ ผมอยากเห็นเขา
ออกโรงปะทะเจ้าวอร์เด็นนั่นจัง” 

ดวงตาสีทองของอสูรเพลิงผู้รักการต่อสู้เป็นประกาย
ระยิบระยับด้วยความหวัง อัซราเอลท�าเหมือนไม่สนใจแต่ก็ยัง
เหลือบมองริทซ์เหมือนรอคอยค�าตอบ

วิงก์เอลฟ์หนุ่มยิ้มอ่อนโยนดุจเดิม แต่ดวงตาฉายแวว
เศร้า “ลูฟาออกแนวหน้าตวัต่อตวักบัฟอลเลนสีปี่กไม่ได้แล้วละ 
เขากลับมาจากแดนปีศาจอย่างปลอดภัยก็จริง แต่สังเวยพลัง
ไปมหาศาล เขากับผมก็คงอยู่ในสถานะเดียวกัน ท�าได้แค่ให้
ค�าปรึกษาเท่านั้น ขอโทษนะครับ”

เซลริคใจหายวบู ลฟูาจ่ายค่าข่าวสารส�าคัญแพงกว่าทีเ่ขา
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คิดไว้ ริทซ์เองก็เช่นกัน ถ้าริทซ์ไม่สละพลังช่วยตัดขาดวิโนว่า
จากการควบคมุของโซลอน ตอนนีเ้ธอจะถกูราชนัฝนโลหิตเอา
ไปเล่นสนุกในสนามรบแบบไหนกไ็ม่รู ้เขาตดิหนีน้�า้ใจรทิซ์และ
ลูฟามากเหลือเกิน

“ขอบคุณนะครับ ผมว่าเป็นอย่างนี้ก็ดีแล้วละ” เซลริค
กล่าวเสียงดัง ผู้ฟังต่างหันมามองเขาอย่างงุนงง ดีหรือ...ลูฟา 
ง่อยตามริทซ์ไปอีกราย มันเข้าท่าตรงไหน

เซลรคิเกบ็ดาบมาร แล้วเดนิผ่านรทิซ์ไปยงัประตทูางออก 
ดวงตามองตรงไปข้างหน้าอย่างมุ่งม่ัน “ท้ังริทซ์และลฟูาเหนือ่ย
มาหลายศตวรรษแล้ว ให้ผู้อาวุโสพักผ่อนบ้างเถอะ ขอบคุณ
มากนะครบั พวกเราจะไม่ให้การเสยีสละของพวกคุณเสยีเปล่า 
เกมของจริงพวกเราจะเป็นคนเล่นเอง และเราจะต้องชนะ!”

ตราลัญจกรของทรราชไร้พ่ายร้อนขึ้นตอบสนองเจตนา-
รมณ์ของผู้เป็นนาย รอยยิม้กลบัมาระบายบนใบหน้าเรนฟอร์ด 
กบัอซัราเอล ในเมือ่เจ้านายยังก้าวไปข้างหน้า พวกเขาจะล้าหลงั 
อยู่ได้ยังไงกัน

“รอด้วยส ิเซลริค!” เรนฟอร์ดวิง่ตามเจ้านายไป อัซราเอล 
หันมาโค้งให้ริทซ์พลางออกปากชวนว่า

“ไปกินอาหารเย็นด้วยกันไหมครับ มีทั้งคาวหวานเต็ม
อัตราเลย”

“ฟังดูดีมากเลยนะครับ งั้นผมไปด้วยแล้วกัน มีพุดดิง
ด้วยสินะครับ” ริทซ์เดินหน้าบานห้ากลีบตามมา ท่าทางลุงกับ
หลานเชื้อจะไม่ได้ทิ้งแถวกันสักเท่าไร...

เซลริคท่ีเดินน�าหน้าอยู่อมยิ้ม เขาผลักชาโดว์ที่โผล่มา
แซวเรื่อง ‘ท่านลุงริทซ์’ ออกไปก่อน คืนนี้เขาไม่มีนัดฝึกพิเศษ
กับเงาของตน เขาจับโซลอนมัดมือไพล่หลังจนจ�าต้องเป็นแค ่
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ผูช้มได้แล้ว จงึตัง้ใจจะตามหาจดุอ่อนของคลารอิอนและวอร์เด็น 
ในความทรงจ�าของลูซาเฟล 

แต่ก่อนหน้าจะเริ่มภารกิจในห้วงนิทรา ยังมีเรื่องดีๆ รอ
เขาอยู่มากมาย ทั้งอาหารค�่า และโรเซเลีย...

แค่คิดถึงโรสเขาก็รู ้สึกว่าม่านหมอกในใจปลิวหายไป
เกอืบหมด ดจีรงิๆ โรสคงกลบัมาพร้อมไอรีนและเพือ่นคนอ่ืนๆ 
แต่คืนนี้คงมีอยู่สองคนที่ไม่ได้กลับมานอนที่ศูนย์บัญชาการ
คฤหาสน์แวมไพร์

เซลริคยกมือแตะปลายคางอย่างกังวลนิดๆ ทูตที่ส่งไป
เจรจาแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีอาวุธพลังปราณกับสมาคมนักล่า
จะเป็นยังไงบ้าง หวังว่าคงไม่งับคอหรือจ้วงคนตายคาที่ไป 
แล้วนะ

เขาควรจะส่งคนอื่นไปหรือเปล่าหนอ เปลี่ยนใจตอนนี้ก็
คงไม่ทันแล้ว

ทูตของเซลริคยังไม่ได้งับคอหรือจ้วงใครตายแต่ก็ร�่าๆ 
จะท�าแบบนั้นอยู่เหมือนกัน

เท้าในรองเท้าบตูสงูครึง่แข้งของเดก็สาวผมสนี�า้ตาลแดง
เคาะพ้ืนปหูนิหน้ากลุม่อาคารเก่าแก่อย่างใกล้หมดความอดทน
เข้าไปทุกที “ปล่อยให้ทูตยืนรอแบบนั้น แสดงว่าจะประกาศ
สงครามกันสินะ”

คนข้างตวัเธอเปิดนาฬิกาพกดูเวลาพลางถอนหายใจย้ิมๆ 
ดวงตาสแีดงสนมิพราวพราย “รอมาสบิห้านาทแีล้ว เดีย๋วเดยีว
ของมนุษย์ที่นี่นานจังเลยนะครับ ไม่ยักรู้ว่าประตูบานเดียวจะ
มหัศจรรย์พันลึกถึงขนาดใช้เวลาเปิดตั้งนานสองนาน”

เทลก้า วาเลนเซียในชุดด�าสวมโค้ตหนังตัวยาวและ
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รองเท้าบูตราวกับพร้อมออกล่าอสูรเงยหน้ามองคนข้างตัวที่
เหมือนมาจากคนละโลก เอรูเทีย ไบร์เวลลัสสวมเสื้อสูทสีด�า 
เสือ้เชิต้เนือ้ด ีถงุมอืไหมสขีาว และเสือ้คลมุแบบผูดี้เก่าสดี�าสนทิ 
ทีบ่ดุ้านในเป็นสแีดงเข้ม รอยยิม้ละมนุตาระบายอยูบ่นรมิฝีปาก 
แต่เธอได้กลิ่นจิตสังหารออกมารางๆ

เทลก้าย่นจมูก มองอาคารสูงใหญ่ท่ีคร้ังหนึ่งเคยเป็น
สถานที่ท�างานของเธอ “พาฉันมาด้วยดูเหมือนจะเป็นผลร้าย
มากกว่าดแีฮะ เหน็หน้าฉนัเข้าหน่อยพวกนัน้เลยหมัน่ไส้แกล้ง
ตีรวน”

“เคยได้ยินคุณบอกว่านักล่าส่วนใหญ่ลืมตัวชอบใช้
อารมณ์มากกว่าสมอง ท่าทางจะจริงนะครับ” เอรูเทียงับฝา
นาฬิกาพกท่ีคงแก่กว่าปูข่องมนษุย์อายสุบิเจด็ปีสามคนรวมกนั 
แวมไพร์จากตระกูลไบร์เวลลสัผูเ้ชีย่วชาญอาวธุพลงัปราณสีต่น
ยืนหาวอยู่ข้างหลัง วิศวกรจากเผ่าปีศาจปักษาและปีศาจอสร-
พิษยืนหาวอยู่ไม่ห่าง

อืม...ครบสิบห้านาทีตามมารยาทแล้ว เริ่มงานเลยแล้ว
กัน

“เทลก้าเราจะเข้าไปทกัทายเจ้าบ้านกนัเดีย๋วนีเ้ลย พร้อม
ไหมครับ” แวมไพร์หนุ่มถามคู่หู 

เทลก้าตาเบิกกว้าง “พูดอะไรของนายน่ะ ก�าแพงที่นี่สูง
สิบเมตรแล้วยังมีข่ายปราณอีกนะ”

“อ๋อ สบายๆ ครับ กอดคอผมไว้แน่นๆ ล่ะ” เอรูเทียไม่
ให้โอกาสอันเดดสาวเถียง เขาช้อนอุ้มร่างเธอขึ้นมาเหมือนอุ้ม
เจ้าหญิง แล้วหันไปเรียกแวมไพร์ตนหนึ่ง “คาร์ล ขอไอเทม
ตัวอย่างสักชิ้นมาท�าการสาธิตหน่อย”

“ได้เลยครับ นายน้อย” แวมไพร์ผมทองยุ่งมีไรหนวด
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เคราบางๆ สวมชุดเซอร์ๆ ไม่สนกาลเทศะเปิดกระเป๋าเดินทาง
ใบใหญ่แล้วโยนลูกเหล็กกลมๆ ให้เจ้านาย

“ขอบใจ” เอรูเทียหมุนลูกบอลที่เบากว่าหน้าตาเล่นแล้ว
ส่งมนัให้เทลก้า เสือ้คลมุยาวแบบไม่มีแขนสะบดัวบูเม่ือเขากาง
ปีกคู่ใหญ่แล้วพาท้ังตัวเองทั้งหญิงสาวในอ้อมแขนบินขึ้นไป
เหนือก�าแพง

ม่านพลงัปราณแล่นเปรยีะๆ ข่มขวญั เทลก้าเลยีรมิฝีปาก
ก่อนจะเงือ้แขนปาลกูบอลโลหะไปกระทบก�าแพงล่องหนสดุแรง
เกิด ฟันเฟืองขนาดจ๋ิวท�างานอัตโนมัติเมื่อได้รับแรงกระแทก 
ลูกบอลเปิดออกเป็นสี่ส่วนและระเบิดสิ่งที่กักเก็บไว้ข้างใน 
ออกมา

ซ่า...เสียงเหมือนม่านน�้าตกถูกรบกวนดังขึ้น ม่านพลัง
ปราณชั้นยอดโหว่เป็นรูใหญ่เปิดทางให้เอรูเทียพาเทลก้าบิน
ผ่านเข้าไปข้างในอย่างสบาย เสือ้คลมุตวันอกของเขาสลายเป็น
ค้างคาวหลายร้อยตัวซึ่งช่วยเสริมบรรยากาศตอนเขาค่อยๆ 
ร่อนลงแตะพื้นหินกลางลานฝึกฝนให้ชวนขวัญผวาขึ้นไปอีก

เหล่าคนธรรมดาเช่นสาวใช้ เสมยีน พนกังานบญัชีวิง่หนี
อลหม่าน แต่คนส่วนใหญ่พุ่งเข้าปะทะกับพวกเขาทันที เทลก้า
ชกัดาบสัน้ทีส่ะพายบ่าไว้ออกมาขยายเป็นดาบออลบสัเตอร์เล่ม
ใหญ่ยักษ์ เอรูเทียสร้างดาบสีเงินคมปลาบจากค้างคาวของเขา

นกัล่าคนแรกพุง่เข้าหาเทลก้า เธอยกสนัดาบฟาดเขาคว�า่ 
หอกเล่มใหญ่พุ่งแหวกอากาศมาหาเธอ เทลก้าฟันอาวุธร้าย 
ขาดเป็นสองท่อน แล้วตวดัดาบส่งคมหอกไปหานกัล่าคนทีส่อง  
เอรูเทยีตวดัดาบเงนิเกีย่วดาบของใครสกัคนหลดุมอืลอยไปปัก
อยู่กลางสระน�้าแล้วโยนร่างนั้นเข้าพุ่มไม้ใกล้มือ

ธนูถูกค้างคาวกลืนกินหมด กระสุนปราณท�าให้ค้างคาว
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สลายไปได้ไม่ถึงวินาทีมันก็กลับมารวมตัวกันใหม่ดุจเป็นแค่
หมอกควนั ค้างคาวสดี�าแยกร่างจนมดืฟ้ามวัดิน เอรเูทยีปัดมอื
เบาๆ แล้วสะกิดเทลก้า เธอส่งเสียงหึพลางปล่อยคอเสื้อนักล่า
หน้าอ่อน ปล่อยให้เขาร่วงลงไปนอนสลบไสลที่พื้น

แค่ไม่ถึงนาทีก็มีคนสลบไปแล้วสิบกว่าคน ไม่มีใครกล้า
โจมตีทูตผู้บุกรุกแล้ว แต่สิ่งที่รอพวกเขาอยู่ย่อมไม่ใช่การ
ต้อนรับอันอบอุ่น เจ้าบ้านที่เหลือยืนนิ่งและจ้องพวกเขาด้วย
สายตาดุจจะกินเลือดกินเนื้อ

เอรูเทียค้อมตัวทักทาย แม้ท่าทางจะนุ่มนวลสมเป็น
มารยาทราชส�านกั แต่เมือ่ประกอบยิม้ทีป่ราศจากความอนาทร
ร้อนใจกลบัชวนโมโหอย่างประหลาด “ออกก�าลงักายอุน่เครือ่ง
พอแล้วละมั้งครับ คุณนักล่า เราไม่ได้มาต่อสู้ หวังว่าพวกคุณ
จะจ�าข้อตกลงของฝ่ายพันธมิตรแห่งแสงสว่างได้”

หญิงผมสีน�้าตาลแดงแซมเทาอายุราวปลายห้าสิบถือ 
ไม้เท้าหัวนกอินทรีคนหนึ่งจ้องเทลก้าตั้งแต่หัวจรดเท้าอย่าง
รังเกียจเดียดฉันท์ ข้างๆ เธอคือร่างสูงเต็มเปี่ยมด้วยอันตราย
ของนกัล่าระบอืนาม เรดทอร์นาโด มาโทเรย์ เกรเกอร์ เทลก้า
สะกิดให้เอรูเทียปล่อยเธอ แล้วยักคิ้วหลิ่วตาให้ผู้หญิงที่มีผม 
สีเดียวกับเธอ

“สวัสดีค่ะ ไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะ คุณป้าโอลิเวีย 
ท่าทางสบายดีนี่คะ”

ปลายไม้เท้าเคาะกบัพืน้หนิอย่างแรง “อย่าบงัอาจเอ่ยชือ่
ฉนั เจ้าเดก็นอกรตี! เราอตุส่าห์ให้โอกาสทีส่อง แกกลบัดดัหลงั 
เราด้วยการร่วมมือกับทรราชไร้พ่าย แกเป็นความอับอายของ
ตระกูลจริงๆ”

“มาเป็นชุดเชียวนะคะ แต่จะอับอายอะไร แม้แต่ใน
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ทะเบียนบ้าน ฉันก็นามสกุลวาเลนเซียค่ะ คุณพ่อของฉันมีแต่
จะปลืม้ใจทีฉ่นัยงัไม่ตายไว” เทลก้ายงัคงยิม้สูแ้ละไม่วายยกัคิว้
ให้มาโทเรย์ซึ่งยืนหน้านิ่งอยู่ข้างโอลิเวีย ออกัสต้า ผู้น�าตระกูล 
ออกัสต้าและสมาชิกผู้ทรงเกียรติแห่งสมาคมนักล่าปีศาจแห่ง
ชาเรีย

มาโทเรย์เผยอยิ้มอันตราย “เธอเป็นคนพังม่านพลังเข้า
มาสินะ เสียมารยาทมาก ทูตประสาอะไรโจมตีคู่เจรจา”

เทลก้าไหวไหล่อย่างไม่เกรงกลวั “แล้วคู่เจรจาอะไรปล่อย
ให้ทูตรอนานโดยไม่มีเหตุจ�าเป็นล่ะ เวลาเป็นเงินเป็นทอง ใน
เมื่อไม่เปิดประตูให้ก็เข้ามาเองก็ได้ แล้วชอบระเบิดทลายม่าน
ปราณของแวมไพร์ไหมล่ะ”

สายตาหลายคูป่ะปนทัง้สงสยั ประหม่า หวาดระแวง และ
สนอกสนใจมองตรงมาท่ีหัวหน้าตระกูลออกัสต้าซึ่งควรจะ
มีหน้าที่เจรจากับทูตกองทัพทมิฬในค�่าวันนี้

โอลเิวยีอารมณ์เสยี แต่กร็ูบ้ทบาทตนเอง ศตัรหูมายเลข
หนึ่งของทุกคนตอนนี้คือ ราชันฝนโลหิต ไม่ใช่อดีตราชามาร
และลกูไล่ของมนั หญงิอาวโุสหลบัตาแล้วบอกเสยีงนุม่นวลขึน้
ว่า 

“ขออภัยส�าหรับความล่าช้าของผูเ้ฝ้าประตดู้วย เราตกลง
ร่วมมือกับพวกเจ้าชั่วคราวจริง แต่เราไม่อยากเห็นคนทรยศ 
ทีน่ี ่เอาเธอออกไปแล้วการเจรจาจะเริม่ขึน้ทนัท ีเราไม่ต้องการ
ให้มีผู้หญิงใฝ่ต�่าอยู่ในสายตา”

นักล่าหญิงสามสี่คนลอบหัวเราะเยาะเป้าหมายของโอลิ-
เวยีอย่างสะใจ เทลก้า วาเลนเซยีเก่งแค่ไหนกค็งหน้าชาบ้างน่ัน
แหละ แม้ว่าภายนอกแค่เอยีงคอเหมือนไม่สนใจกต็ามท ีผูห้ญิง
ตัวเล็กๆ คนหนึ่งจะส�าคัญอะไรนักหนากับอดีตจอมมาร
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เทลก้าไม่ได้ท�าเหมือนไม่สนใจ เธอไม่แคร์ค�าดูแคลนของ
อกีฝ่ายจรงิๆ เธอเป็นพวกทีใ่ห้ความส�าคญักบัสิง่ทีต่นสนใจและ
ปล่อยเรือ่งทีเ่หลอืไปเหมอืนเป็นอากาศธาต ุยิง่ยุง่วุน่วายหลาย
อย่างยิ่งไม่ต้องใช้ความพยายามหูทวนลมเลย เธอก�าลังจะ
ปรึกษาเอรูเทียว่าเอายังไงดี เธอควรจะออกไปรอข้างนอกไหม 
แต่เขากลับกุมมือเธอแน่นขึ้น

โรเซเลียต้องการให้เทลก้ามาด้วยเพื่อใช้ความรู้เกี่ยวกับ
นักล่าของเธอเฝ้าระวังให้การเจรจาราบรื่นและตรวจสอบได้
ทนัทหีากมลีบัลมคมใน หากปล่อยเทลก้าออกไปตอนนีก้เ็ท่ากบั
เธอเดินทางมาเหยียบถิ่นอริเสียเปล่า อีกอย่างหนึ่งเอรูเทีย 
ไบร์เวลลัสไม่ชอบให้ใครพูดจาดูถูกเพื่อนของเขา โดยเฉพาะ
เพื่อนที่เขาไม่ได้มองเป็นแค่เพื่อน

“พวกคุณคงเข้าใจผิด” แวมไพร์ สายเลือดผู้ครองแคว้น
เฮอรเิชยีย้ิมสภุาพ แล้วดงึมอืเทลก้าขึน้มาจมุพติเบาๆ “เทลก้า
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของตระกูลออกัสต้ามานานแล้ว ส่วนเหตุผลที่
เธอไม่กลับมาหาพวกคุณไม่ว่าจะใช้ไม้แข็งหรือไม้นวมมันก็
ชัดเจนอยู่แล้ว ประการที่หนึ่ง เธอไม่อยากกลับ และประการ
ที่สอง...”

ร่างสูงพลิ้วกายไปกอดรั้งเทลก้าจากด้านหลัง ดวงตาลุก
เรืองเป็นสีเลือด ปลายจมูกโด่งสัมผัสข้างล�าคอขาวเนียน “จะ
บอกว่าเธอยุ่งเพราะผมพยายามล่อลวงเธออยู่ก็ได้”

“ไร้มารยาท!” โอลิเวียตัวสั่นด้วยความโกรธ อดีตนักล่า
สาวแห่งออกสัต้าในเงือ้มมือแวมไพร์ย่ิงชวนให้บรรพบรุษุขาดใจ
ตายยิ่งกว่าเป็นสมุนจอมมารเสียอีก พอเห็นหล่อนโกรธจนตัว
สัน่ หลานสาวนอกคอกไม่รกัดกีย็กมอืลบูใบหน้าแวมไพร์อย่าง
สนิทสนม
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“กินตรงนี้ไม่ได้นะ เรามาท�างาน เดี๋ยวท�าให้ผู้เฒ่าผู้แก่
หรือใครบางคนกระอักเลือดตายจะเสียชื่อเจ้านาย” เทลก้าพูด
กระทบกระเทียบทั้งป้าแท้ๆ ที่ไม่เคยชอบหน้าเธอและคู่หม้ัน
เก่าไปพร้อมกัน เธออยากจะหยิกเอรูเทียให้เขียวโทษฐานฉวย
โอกาส เพียงแต่ตอนนี้การเล่นงานเขาคงไม่สะใจเท่าดูสีหน้า
ของผู้ที่คร้ังหน่ึงเคยเป็นครอบครัวและคนรักที่เคยพยายามรุม
ฆ่าเธอมาก่อน อา...รู้แบบนี้น่าจะเอากล้องถ่ายรูปมาด้วยแฮะ

ดวงตาของมาโทเรย์เย็นเยียบดุจน�้าแข็ง เอรูเทียยืด 
ตวัขึน้แต่ยังโอบเอวเทลก้าไว้หลวมๆ เขายิม้ให้นกัล่าคนดงัแล้ว
เทน�้ามันลงในกองเพลิงอย่างสนุกสนาน 

“บอกแล้วครับ คุณมาโทเรย์ ผมไม่ได้ล้อเล่นตอนที่บอก
ว่าจะเลิกเฉื่อยแล้วสมัครเป็นแฟนตัวจริง พิจารณาเร็วๆ นะ
ครับเทลก้า” ท้ายประโยคชายหนุ่มจงใจทอดสายตาให้เทลก้า
ซึ่งยิ้มกระตุกเพราะชักอยากจะอัดคู่หูขึ้นมาตงิดๆ

เรดทอร์นาโดจ้องเอรูเทียเขม็ง ปีศาจบังอาจมาแตะต้อง
ของเล่นเก่าของเขาก็เคืองแล้ว แต่มันก�าแหงเล่นละครท�าตัว
เป็นนักเรียนธรรมดาต่อหน้าเขาต่อเนื่องกันเป็นเดือน มัน
หัวเราะเยาะเขาอยู่ทุกวันใช่ไหม!

“แก...งัน้ทีป่ระลองกันท้ังหมดแกก็เล่นละครล้วนๆ สนิะ!”
“เฉพาะศิลปะการต่อสู้เท่านั้นครับ อย่างอ่ืนเป็นความ

สามารถที่แท้จริงของผมอย่างแน่นอน” เอรูเทียเอ่ยด้วยสีหน้า
ยิ้มเปี่ยมมารยาทเช่นเดิมและย่ืนค�าขาดว่า “ราชาของผมส่ง 
เทลก้ามาด้วยในฐานะทตูเท่าเทยีมกบัผม พวกคุณไม่มสีทิธิไ์ล่
เธอออกไปเพราะขัดหขัูดตา ถ้าพวกคณุยงัยนืยนัค�าขอเดมิ ผม
กับเทลก้าจะกลับเดี๋ยวนี้ การเจรจาแลกเปลี่ยนเป็นอันยกเลิก 
เราจะรายงานท่านเซลรคิเองว่าพวกท่านหาเรือ่งไม่เข้าท่า ส่วน
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พวกท่านก็หาข้อแก้ตัวกับสมาคมผู้กล้าเองก็แล้วกัน”
“สักวันฉันจะฆ่าแกให้ได้!” มาโทเรย์ค�ารามทั้งตาลุกวาว 

เอรูเทียไม่สะทกสะท้านแต่อย่างใด เขาหยิบไพ่โลหะสีเงินออก
จากเสื้อคลุมแล้วขว้างมันให้เรดทอร์นาโด

“ถ้ารอไม่ไหว เราจะกะซวกไส้กันและกันเล่นแบบไม่ถึง
ตายสักครั้ง ณ สนามประลองค่ายทัพชิงมงกุฎก็ได้ คุณมีตั๋ว
พิเศษ ลดัควิสูก้บัผมได้ทนัท ีแต่ถ้าคณุมสีตกิว่านัน้กอ็ดเปรีย้ว
ไว้กินหวานสักหน่อยดีไหมครับ”

โอลเิวยีตระหนกัแล้วว่าอดีตจอมมารไม่ได้คัดตวัทตูตาม
สายเลือดสูงศักดิ์อย่างเดียว เขาคัดมาแล้วว่าแวมไพร์ตนนี้
รับมือกับนักล่าได้ดี มาโทเรย์ ทายาทคนปัจจุบันของเธอเสีย
อีกที่ควบคุมตนเองไม่ได้ ยอมให้ความผิดพลาดในอดีตปั่นหัว
จนโมโหเลือดขึ้นหน้า

ช่างไม่น่ามองจริงๆ...
“มาโทเรย์ พอแค่นั้นแหละ” หนึ่งในสิ่งที่โอลิเวียเรียนรู้

จากการเป็นนกัล่ามาหลายสบิปีกคื็อ เมือ่รูว่้าแพ้กต้็องยอมแพ้ 
ไม่มีประโยชน์ที่จะต่อปากต่อค�ากับแวมไพร์ และการพยายาม
ดูหมิน่หลานสาวทีเ่ป็นสมนุจอมมารมากเกนิไปอาจจะยัว่โทสะ
ปีศาจร้ายโดยไม่จ�าเป็น ตอนนี้เธอแตะทั้งเทลก้าและเอรูเทีย 
ไบร์เวลลสัไม่ได้ ล�าพงัการโจมตตีอนทัง้คูท่ลายม่านพลงัเข้ามา
ก็สุ่มเสี่ยงพอแล้ว

โอลเิวยีจ้องเจ้าของตาสแีดงอย่างเยน็ชา “ได้...เราจะเจรจา
กัน รอไว้หมดสัญญาเราจะช�าระหนี้เลือดกับเจ้าแน่ แวมไพร์”

เอรเูทยีพยักหน้ารบัอย่างสภุาพ เอ่ยด้วยเสยีงเจอืหวัเราะ
ว่า “ใช่...ดังนั้นกรุณาอย่าตายก่อนถึงวันคิดบัญชีที่ว่าก็แล้วกัน
ครับ โอลเิวยี ออกสัต้าและคณุเรดทอร์นาโด ทนีีพ้วกคณุคงจะ
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จัดการกลไกที่ประตูเสร็จแล้วใช่ไหม ถ้าไม่รบกวนเกินไป ช่วย
ส่งคนไปรับคณะนายช่างที่ติดตามผมมาด้วยครับ”

จะฝ่ายอดีตจอมมารหรือมนุษย์ก็ต้องกล�้ากลืนความ
เกลียดชังอีกฝ่ายเอาไว้เต็มที่ ศัตรูในอดีตกลายเป็นมิตรใน
ปัจจบุนั ในเมือ่มจีดุหมายและผลประโยชน์ร่วมกนั จะฟาดฟัน
กันตายสิ้นไปแล้วปล่อยให้จอมมารฝนโลหิตหัวเราะเยาะก ็
ใช่ที่ 

รอไว้หลังปราบราชันฝนโลหิตคลาริออนได้เม่ือใด ค่อย
ว่ากันอีกที

แวมไพร์มาที่นี่พร้อมกับอุปกรณ์ต้านม่านพลังของ 
กองทัพแดนปีศาจ และอาวุธใหม่ที่รับมือกับสมุนของวอร์เด็น 
ผู้กลืนกิน มือขวาราชันฝนโลหิต ส่วนฝ่ายนักล่าก็มีอุปกรณ์
สอดแนมและยากระตุ้นปราณฉับพลันจากฝ่ายพันธมิตรแห่ง
แสงสว่างมาเป็นเครื่องแลกเปลี่ยน

สิ่งที่ทั้งสองฝ่ายน�ามาเสนอให้กันและกันเป็นของดี แต่
ไม่ใช่ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์หรือวิทยาการแบบไหนล้วน
ผ่านการไตร่ตรองอย่างละเอยีดแล้วว่าจะไม่ย้อนกลบัมาเป็นภยั
กบัพวกพ้องของตนภายหลงั ทุกอย่างออกแบบมาเพือ่ใช้กบัศึก
ครั้งนี้ และไม่อาจน�าไปใช้กับใครที่ไหนได้อีก

นอกหน้าต่างท้องฟ้าฤดูหนาวสดใสผิดกับม่านหมอก
ในหัวใจชาวเซลิโอเน่ เสาโลหิตยังคงเติบใหญ่สู่ฟากฟ้า เช่น
เดียวกับกองก�าลังต่อต้านที่มารวมตัวกันมากขึ้นเรื่อยๆ แม้ยัง
ไม่ถงึจดุสกุงอมสถานการณ์ของมหาทวปีเซลโิอเน่กเ็ป็นทีจ่บัตา
มอง ยังไม่มีการเสนอความช่วยเหลือจากทั้งเคลิงการ์และ 
ไซลูเรีย แต่ทุกคนก็รู้ดีว่าขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้น หากเซลิโอเน่
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เพลี่ยงพล�้ากลายเป็นแดนปีศาจ ไม่ช้าทวีปอื่นๆ ก็คงไม่รอด
จากชะตาเดียวกัน

ค�่าคืนนั้นเซลริค เรมิงตันไม่ได้พบกับเงาของตน เขาจม
ดิ่งในความทรงจ�าของทรราชไร้พ่าย ย้อนกลับไปยาวนานเพื่อ
ตามหากุญแจการปราบจอมมารฝนโลหิต

จุดอ่อนของคลาริออนคืออะไร จะต้องรู้ให้ได้

ข้างกายราชาผู้หลับใหล ราชินีแห่งความมืดนั่งอยู่เคียง
ข้างบนเตียงหลังใหญ่ โรเซเลียโน้มตัวจุมพิตหน้าผากของเขา
อย่างอ่อนโยน พร้อมจะปกป้องเซลริคจากภัยอันตรายใดๆ 
แม้แต่ฝันร้ายของเขาเอง

ชาติท่ีสามสิบห้าจะเป็นชาติสุดท้าย เซลริคหมายมั่นไว้
เช่นนั้น และโรเซเลียก็ปรารถนาจากใจเช่นเดียวกัน


