
ฟู่! ฉี่!

เนื้อสดที่วางลงย่างบนกระทะร้อนส่งเสียง ความร้อนท�าให้กลิ่น

เนื้อย่างผสมกับกลิ่นโรสแมรีหอมฟุ้งไปทั่วห้อง แต่ไม่นานแอนนิมอสก็

สร้างลมอ่อนๆ พัดพาควันและกลิ่นออกไปทางหน้าต่าง ที่จริงเหนือเตาที่

อยู่บนเคาน์เตอร์ครัวก็มีเครื่องดูดควัน แต่มันเก่ามาก เลยท�างานได้ไม่ดี

เท่าที่ควร ระยะหลังที่เขาต้องย่างเนื้อบ่อยๆ เลยจ�าเป็นต้องใช้วิธีนี้อยู ่

บ่อยครั้ง

แอ๊ด!

ประตูห้องนอนเปิดออก ปกติแฮ็กต้องไปเข้างานแล้ว แต่วันนี้เขา

เพิ่งเดินออกมาจากห้องนอน พลางอ้าปากหาว 

“สายัณห์สวัสดิ์” แฮ็กเอ่ยทักเจย์ที่ยืนพลิกเนื้อย่างบนเตาอยู่ 

เจย์ไม่ได้หันมา แต่ร่างวิญญาณของเจย์ที่ยืนซ้อนร่างจริงของเขา

กลับหันมา พร้อมๆ กับกิดิมที่นั่งอยู่บนไหล่

“สายณัห์สวสัดิ ์แฮก็ วนันี้ไม่เข้ากะเหรอ ตืน่สายเชยีว” เจย์ในร่าง

วิญญาณตอบค�าทักทาย

แฮ็กไล่สายตามองเจย์ในร่างวิญญาณ ต่อไปที่กิดิม แล้วไปจบที่

1
ก้อนที่สิบ
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ร่างจริงของเจย์ ซึ่งท�าหน้าที่พ่อครัวอยู่อย่างแข็งขัน พลางส่ายหน้า

“เอาจรงิๆ นะ ยงัไงฉนักไ็ม่ชนิทีน่ายท�าเหมอืนชวีติอย่างนีเ้ป็นเรือ่ง

ปกติ”

ร่างวญิญาณเดนิกลบัเข้าร่างเจย์ แล้วเจย์กห็นัมาสบตาเพือ่น ก่อน

จะแย้มยิ้มให้

“ท�าไมล่ะ”

“นายว่าฉันควรชินเหรอ!” แฮ็กย้อนถามเสียงดังขึ้น แล้วกวาดตา 

มองไปรอบห้อง

เจย์หัวเราะ “ตกลงวันนี้นายลางานเหรอ”

“เปล่า มาสเตอร์ทิคก้าให้ไปซื้อของที่ตลาดตอนเย็นน่ะ เลยให้ฉัน

เปลี่ยนไปเข้ากะดึก”

“เหรอ ให้ไปช่วยไหม จะได้เอารถลากไป” เจย์เสนอตวั เพราะกว่า

เขาจะเข้ากะก็ช่วงสามทุ่มโน่น ยังพอมีเวลา

“ได้กด็มีากเลย พอลกูค้ามาเข้าร้านเยอะ วตัถดุบิกต้็องใช้เยอะเป็น

สองสามเท่าเลย แล้วพวกเด็กๆ ไปไหนล่ะ ปกติถ้านายย่างเนื้อ เจ้าหนู

อัสโมวจะต้องมาเกาะขานายไม่ปล่อยเลยไม่ใช่เหรอ” 

“คุณแฟนทอมพาบิมกับอัสโมวไปซื้อขนมข้างล่าง อีกเดี๋ยวคงมา”

แฮ็กเลิกคิ้ว “อีกแล้วเหรอ”

เจย์หมุนตัวเดินไปที่ตู้เย็น พร้อมกับตอบว่า “ใช่ อีกแล้ว ตอนนี ้

ดูเหมือนทั้งบิมและอัสโมวจะชอบเล่นกับคุณแฟนทอมมากเลยนะ”

แฟนทอม ซมิป์สนั มาวชิชอร์ตัง้แต่เมือ่สามสปัดาห์ก่อน ทกุวนัเขา

จะมาเคาะประตู เพื่อขอเข้ามาเล่นกับบิมและอัสโมว แรกๆ สองปีศาจก็

ท�าท่าเหมือนไม่อยากเล่นด้วย แต่เพราะแฟนทอมเอาปีศาจในสังกัดของ

เขามาร่วมเล่นเกมกระดานด้วย สุดท้ายก็เลยเล่นด้วยกันตลอดช่วงเวลา

ที่เจย์ไปท�างาน

“เด็กๆ ของนายก็ไม่ระวังตัวเลยเนอะ แฟนทอม ซิมป์สัน ขึ้นชื่อ

ว่าเป็นนักล่าปีศาจอันดับต้นๆ ของโลกเลยนะ” แฮ็กเปรยอย่างกังวล 
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พร้อมกับกอดเครื่องแบบท�างานของช่วงเวลาดึก พลางเดินไปห้องน�้า

“คุณแฟนทอมบอกว่ามาเพือ่ศกึษาบมิน่ะ” เจย์แย้งไป แต่ละเหตผุล

ที่ไม่ได้บอกไว้ว่า เขามั่นใจว่า แฟนทอมไม่มีวันขโมยหรือลักพาตัวบิมกับ

อัสโมวไปได้ นั่นเพราะเขาคงยังจ�าได้ไม่ลืม ว่าบิมอาละวาดหนักแค่ไหน 

ถ้าต้องอยู่ห่างจากเขา

“ตามใจนาย เออ พรุ่งนี้นายต้องไปสถานีต�ารวจแล้วสินะ” แฮ็ก

หันมาถาม ก่อนจะเดินเข้าห้องน�้า

“อือ ต้องไปรายงานตัวแล้วแจ้งกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ที่เลือก

น่ะ”

“ฝากซื้อสมุดบันทึกกับปากกายี่ห้อวิชเชสสีเขียวให้หน่อยสิ ร้าน

ขายมันอยู่ในตลาดติดกับร้านถ่ายรูป มาสเตอร์วีคเนี่ยเหมือนจะมึนนะ 

แต่สั่งการบ้านได้ไม่มึนเลย นี่ฉันยังต้องอ่านหนังสืออีกเป็นตั้ง”

เจย์หยบิสเต๊กทีส่กุแล้วออกจากกระทะ พลางตอบว่า “ได้ เอาอะไร

อีกไหม”

“ไม่ละ ขอบใจ”

แฮก็เดนิหายเข้าไปในห้องน�า้แล้ว เจย์จึงหนัไปหยบิหม้อมาเตรยีม

น�้าซุป โดยเทน�้าสต๊อกที่แฮ็กเตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อคืนใส่ลงไปครึ่งหม้อ

‘สรปุจะเลอืกกจิกรรมนัน้จริงอะ’ กดิมิถาม ขณะมองเจย์เร่งความ

ร้อนของเตา

“ก็ต้องเลือกกิจกรรมนั้นแหละ เราโทร. ไปหลายที่แล้ว เขาก็บอก

ว่าคนเต็มแล้วนี่นา แต่ก็ดีนะเป็นกิจกรรมติดดาว ใช้เวลาน้อยกว่า จะได้

ไม่รบกวนรุ่นพี่ให้ท�างานแทนนานด้วย”

‘ข้าถึงบอกว่ามันเป็นแผนของพวกฮอปกินส์ไง ต้องมีอะไรไม่ชอบ

มาพากลแน่ๆ ไม่เซ็นเสียก็หมดเรื่อง’

เจย์ยกชามหมสูบัมาไว้ข้างหม้อต้มน�า้สต๊อกทีเ่ริม่เดอืด จากนัน้ป้ัน

หมูสับเป็นก้อน แล้วหย่อนลงในหม้อ 

“แต่ผมท�าผิดนี่...อ๊ะ! พวกอัสโมววิ่งขึ้นมาแล้ว”
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กดิมิหนัไปมองประตแูวบหนึง่ แล้วหนัมามองเจย์ ‘หไูวกว่าข้าแล้ว

นี่’

เจย์เลกิคิว้ แต่กดิมิไม่พดูอะไรต่อ เพราะเสยีงเท้ากระทบขัน้บนัได

ดงัใกล้เข้ามา ครู่เดยีวประตกูเ็ปิดออก อสัโมววิง่น�าหน้ามาก่อน ตามด้วย

บิมที่กระโดดดึ๋งๆ ตามมา ปิดท้ายด้วยแฟนทอม

“สเต๊ก!” อัสโมวร้องเสียงดังอย่างดีใจ แล้ววิ่งตรงดิ่งไปที่จาน 

สเต๊ก หางของปีศาจน้อยแกว่งไกว ขณะมือเกาะขอบเคาน์เตอร์ถามว่า

“ของข้าหรือเปล่า”

“ใช่ครับ เอาไปวางที่โต๊ะนะ”

“เย้!” อัสโมวชูมือร้องเสียงดังอย่างสมใจ แล้วถือจานสเต๊กเดิน

ออกไป ขณะที่บิมกระโดดไปเปิดตู้เย็นออกอย่างรู้งาน เพราะแฮ็กท�า

อาหารมงัสวริตัแิช่ตูเ้ยน็เอาไว้ให้บมิ ท�าครัง้หนึง่กก็นิได้ถงึสองมือ้ และบมิ 

ก็ไม่เกี่ยงเรื่องการกินอาหารแช่เย็น เพราะรู้ว่าแฮ็กเหนื่อยมากที่ต้อง

ท�างานสองกะติดกัน ทั้งช่วยคุณทิคก้าเพื่อเรียนรู้ และยังต้องท�างานใน

กะมาสเตอร์ของตัวเองด้วย

‘คงต้องหดัท�าเมนขูองแฮก็บ้างละ จะได้ไม่ต้องกวนคนอืน่มากไป’ 

เจย์คิดอย่างเกรงใจเพื่อน

‘เอาตัวเองให้รอดก่อนไหม’ กิดิมค่อนขอด ก่อนจะลอยตัวไปนั่ง

บนหัวของบิม แล้วมองแฟนทอมที่เดินเอาขนมปังมาวางบนเคาน์เตอร์

“เจ้าหนสูองตนนัน่บอกว่า นายชอบกนิเจ้านี ่แต่ซือ้ทกุวนัมนัไม่เกนิ

ไปหน่อยเหรอ”

เจย์มองแซนด์วิชแตงกวาที่แฟนทอมดึงออกมาจากถุง แล้วคลี่ยิ้ม 

“ผมว่ามันก็อร่อยดีนะครับ”

“ไม่ใช่ส�าหรับฉนัแน่ๆ ขอบใจที่ให้มาเล่นกบัเจ้าหนพูวกนีท้กุวนันะ”

“ไม่เป็นไรครบั ผมท�างานตลอด บมิกบัอสัโมวกค็งเหงา” เจย์ตอบ

พลางหยิบกุ้งแห้ง ปลาหมึกแห้งใส่ลงไปในน�้าซุป เร่งไฟให้น�้าเดือด จาก

นั้นก็น�าชิ้นฟักหย่อนลงไป
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“แต่วันนี้คงเป็นวันสุดท้ายแล้วละ”

“จะกลับไปวาลการ์แล้วเหรอครับ” เจย์หันมาถาม

“เปล่า ต้องไปสเปลเลีย”

ค�าว่า ‘สเปลเลีย’ ท�าให้เจย์นึกถึงคุณตาของโซอี้ ว่ากันว่า เมือง

นัน้คอือาณาจกัรของซมิป์สนั คนตรงหน้ากเ็ป็นซมิป์สนัเหมอืนกนั แต่จาก

ลางสังหรณ์ของเขา การกลับไปยังอาณาจักรของตระกูลตัวเองในตอนนี้

คงไม่ใช่เรื่องปกติ

“เดินทางปลอดภัยนะครับ” 

แฟนทอมมองหน้าเจย์นิ่งไปนิดหนึ่ง ก่อนจะหัวเราะ

“ถงึจะเริม่ชนิ แต่กย็งัตลกอยูด่ ีเวลาเหน็นายพดูด้วยสหีน้านิง่อย่าง

นั้นนะ เจ้าหนู”

เจย์หันไปหรี่ไฟในเตา เพื่อต้มซุปในหม้ออีกหน่อย แล้วหันมายิ้ม

รับค�าพูดของแฟนทอม

“แฟนทอม! มาเล่นนี่กัน” อัสโมวร้องเรียก แฟนทอมจึงผละจาก

เจย์ เดินไปหาอีกฝ่าย 

เจย์จึงหันมาเก็บล้างเครื่องครัวที่ใช้ไป แล้วเก็บเข้าที่ ขณะได้ยิน

เสยีงเดก็ๆ ทกัทายแฮก็ทีเ่ดนิออกจากห้องน�้า แล้วแฮก็กเ็ดนิเข้ามาในครวั 

เปิดหม้อต้มเพื่อชิมน�้าซุป

“ผมยังไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มเลยนะ” เจย์หันไปบอก

“แค่นีก้อ็ร่อยแล้ว ฟักเนีย่มาจากไร่เราเอง ต้มแล้วน�า้ซปุหวานมาก

เลย คณุวทิปลกูยงัไงนะ ถงึได้ปลกูของทกุอย่างทีต้่องการขึน้ในไร่เอพรลิ

ได้น่ะ” แฮ็กบอก พลางช้อนฟองที่ลอยเต็มผิวน�้าซุปออก 

“นั่นสินะ” เจย์เห็นด้วย เขาเองก็สงสัยเหมือนกัน 

พอแฮ็กช้อนฟองหมด เจย์ก็เก็บล้างเสร็จพอดี แฮ็กเลยพูดต่อว่า 

“นายไปอาบน�้าเปลี่ยนชุดเถอะ”

“อือ ฝากดูต้มบนเตาด้วยนะ”

“ได้เลย”
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เจย์เดนิเข้ามาในห้องนอนเพือ่หยบิเคร่ืองแบบ พอหนัไปมองเตยีง

ซึ่งแฮ็กและเหล่าปีศาจน้อยของเขาตกลงกันว่า เวลากลางคืนเตียงนั้นจะ

เป็นที่ของอัสโมวกับบิม ส่วนตอนกลางวันยกให้เป็นของแฮ็ก ชายหนุ่มก็

ยิ้มออก ชีวิตเขาในช่วงนี้แม้จะอึกทึกไปหน่อย แต่ก็เป็นชีวิตที่ดีกว่าตอน

เขาเพิ่งตื่นนอนมากโข

‘วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ดีนะ’ เจย์คิดแล้วเดินออกจากห้องนอนไป 

คล้อยหลงัเจย์ กดิมิทีน่่าจะอยูบ่นหวัของบมิ กไ็ปปรากฏตวัขึน้ตรง

หน้าชัน้หนงัสอืในห้องนอน กดิมิยนือยูต่รงนัน้ไม่นาน ร่างของซโีรทีก่อปร

ขึ้นด้วยตัวอักษรก็มาปรากฏตัวอยู่ข้างเขา

“อยากได้อะไรเหรอกิดิม” ซีโรถาม

กิดิมยกมือขึ้นกอดอก แล้วหันไปมองหนังสือเล่มหนึ่ง ซีโรจึงมอง

ตาม

“เจ้าจะให้ข้าเอาลังที่บรรจุซาคาร์นั่นออกมาเหรอ”

กิดิมยังคงมองมันนิ่ง ซีโรเลยพยักหน้า 

“ข้าน่าจะรู้ ข้าน่าจะรู้”

เสยีงพมึพ�าของซโีรยงัดงัอยู ่พร้อมๆ กบัทีห่นงัสอืเล่มนัน้ลอยออก

มาจากชั้นหนังสือ หน้าหนังสือเปิดออก แล้วลังใบที่เคยบรรจุซาคาร์ไว้

เต็มลังก็ผุดออกมา ก่อนจะลอยไปวางบนเตียง 

“มันยังเหลืออะไรอยู่ในนั้นอีกเหรอ” ซีโรถาม ทั้งที่รู้ว่ากิดิมจะไม่

ตอบ 

กิดิมเป็นเอเทมมูที่ไม่พูด แต่ระยะหลังกิดิมต้องอยู่ในรูปลักษณ์

ของ เจย์ สก็อต เมื่อพูดริมฝีปากก็จะขยับ ซีโรจึงพอเข้าใจว่า อีกฝ่าย

ก�าลังพูดอะไร แต่ถ้าเป็นในรูปลักษณ์แบบนี้ เขาก็ไม่อาจเดาใจเอเทมมู

แห่งผืนดินได้

กริ๊ก!

เสียงสลักภายในลังดังขึ้น พร้อมกับที่ฝาลังเปิดออก จึงเผยให้ 

เห็นว่า ภายในลังว่างเปล่า ตั้งแต่กิดิมส่งลังใบนี้มา ไม่ต้องรอให้เจย์สั่ง 
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บมิซึง่เหน็ลงัใบนีก่้อนใครกส็ัง่ให้อสัโมวกนิปีศาจในซาคาร์ไปจนหมด พอ

เขาแจ้งเรื่องนี้กับกิดิม กิดิมก็สั่งให้เขาเก็บรักษาลังใบนี้ไว้

“ได้เวลาคืนร่างจริงแล้วสินะ” ซีโรเอ่ย

กิดิมไม่ตอบ เขากางมือออก แล้วควันสีขาวจางๆ ก็ลอยออกจาก

ผวิของเอเทมมแูห่งผนืดนิ จากนัน้ร่างเลก็ของกดิมิกถ็อยห่างออกจากกลุม่

ควันอย่างรวดเร็ว พร้อมกับใช้พลังปิดฝาลังใบนั้นลง

กึก!

กุกกักๆ

ลงัทีเ่พิง่ปิดสนทินิง่ได้ไม่ถงึเสีย้ววนิาทกีเ็ร่ิมขยบั จากสัน่น้อยๆ แล้ว

แรงขึ้นเรื่อยๆ เหมือนมีใครเขย่าเพื่อคลุกของที่อยู่ภายในลังให้เข้ากันดี 

ไม่นานมันก็หยุด แล้วลอยขึ้น จากนั้นหมุนรอบตัวเองด้วยความเร็วสูง 

พร้อมๆ กับหดเล็กลงเรื่อยๆ

วิ้ง!

เมื่อมันหยุดหมุน สิ่งที่ปรากฏคือ...

วิ้ง! 

ลังใบนั้นได้หดลงจนกลายเป็นก้อนกิมอรีสโตนสีด�าท่ีมีอักษรรูนสี

ทองสองตัวสลักอยู่คนละด้าน และในจังหวะที่มันนิ่งสนิท กิดิมก็หันมา

สบตาซีโร แล้วทั้งคู่ก็หายตัวไป เป็นเวลาที่เจย์เปิดประตูห้องเข้ามาพอดี

ดวงตาสีน�้าเงินของเจย์จ้องกิมอรีสโตนก้อนนั้น เขานิ่งไปชั่วแวบ

หนึ่ง ก่อนจะปิดประตูห้อง เดินมาที่เตียงนอน แล้วยื่นมือไปรองข้างใต้

มัน 

ตุบ!

ก้อนกิมอรีสโตนสีด�าร่วงลงสู่มือเจย์ พร้อมกับสัมผัสอันแผ่วเบา

เมื่อกิดิมนั่งลงบนหัวเจย์ 

‘Hagalaz1กับ...Naudiz2’ 

“ทั้งสองค�านี้อยู่ในกลุ่มตัวอักษรไฮม์ดัลล์ เป็นรูนแห่งการป้องกัน 

แต่ผมไม่เคยเหน็มนัถกูสลกัไว้บนกมิอรสีโตนก้อนเดยีวกนัเลย มนัจะเกดิ
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อะไรขึ้นเหรอครับกิดิม”

‘ไม่รู้’

เจย์ถอนหายใจ แล้วเมื่อเขาหยิบหินก้อนนั้นจะหย่อนใส่กระเป๋า 

นิ้วที่สวมแหวนเงินวงที่อัสโมวให้ไว้ตั้งแต่เจอกันครั้งแรกก็กระทบกับหิน

นั้นพอดี 

เจย์เกดิความรูส้กึแปลกประหลาดทีบ่รรยายไม่ถกู ชายหนุม่เอะใจ 

ต้องก้มมองแหวนที่นิ้ว 

‘ลางสังหรณ์งั้นเหรอ’ เจย์คิด และคาดว่าสิ่งที่จะท�าให้เขาต้องใช้

กิมอรีสโตนนี้ น่าจะเกี่ยวกับอัสโมว เลยเปรยว่า “เกี่ยวกับอัสโมวเหรอ

ครับ”

‘เดีย๋วกรู้็เองละน่า ถ้ายงัไม่ออกไป เดีย๋วเข้างานสายนะ’ กดิมิเตอืน 

เจย์เลยเงยหน้ามองนาฬิกา และรีบหมุนตัวเดินออกจากห้อง เขา

เจอแฮ็ก อัสโมว และบิมนั่งรอกินอาหารอยู่

“อ้าว คุณแฟนทอมล่ะ”

“พี่คามิโอมาเชิญให้ไปที่ชั้นดาดฟ้าเมื่อก้ี เห็นว่ามาสเตอร์มูซอล 

อยากคุยด้วย”

“เหรอ”

“เจย์! นั่งเร็ว ข้าหิวแล้ว ถ้าข้ากินก่อน อย่ามาโกรธข้านะ” อัสโมว

ร้องเรียก พลางตีมือลงบนเก้าอี้ตัวที่ว่างอยู่ข้างๆ เจย์เลยเดินไปนั่งลง  

อัสโมวจ้องมองเขาเหมือนรอคอย ชายหนุ่มก็เลยตักอาหารเข้าปากไปค�า

หนึ่ง อัสโมวจึงเริ่มจัดการอาหารตัวเองอย่างหิวสุดๆ

‘จะเกิดอะไรขึ้นกับอัสโมวงั้นเหรอ’ เจย์ครุ่นคิด ขณะมองอัสโมว 

กินสเต๊กอย่างเอร็ดอร่อย จนกระทั่งบิมสะกิด

1 ฮากาลาซ (Hagalaz) เป็นอักษรรูนแห่งพายุหิมะ การชะงักงัน ช่องทางรอดหรือโอกาส 

เทียบได้กับตัวอักษร H ในภาษาอังกฤษ 
2 นดูซี (Naudiz) เป็นอกัษรรนูแห่งความทกุข์ ความโศกเศร้า สิง่ทีจ่�าเป็นต้องเกิด อปุสรรค 

เทียบได้กับตัวอักษร N ในภาษาอังกฤษ
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“เจ้าไม่รีบกินเหรอ” 

เจย์หันมามองผีดิบตัวเล็ก แล้วพยักหน้า

“กินสิ วันนี้ฝากบิมดูแลอัสโมวด้วยนะ”

“แน่นอนอยูแ่ล้ว แต่วนันีข้อออกไปข้างนอกหน่อยนะ จะสอนอสัโมว

ใช้พลัง” บิมรับค�าและเอ่ยขออนุญาต แล้วมองเจย์อย่างรอคอยเหมือน

ต้องการให้เขาอนุญาต เจย์เลยอนุญาต เพราะรู้ว่าถ้าเขาไม่พูดอนุญาต 

อัสโมวก็จะไม่ท�า

“ได้สิ” เจย์ตอบแล้วเรียกกิดิมในใจ

‘กิดิม’ 

’ข้าไม่ตามไปเฝ้าให้เด็ดขาด’ กิดิมปฏิเสธทันที

‘งั้นให้คุณแอนนิมอสไปแทนนะครับ’

‘เฮอะ เจ้าสองตัวนี้มันไม่ใช่เด็กแล้วนะ อย่าโอ๋มันมากได้ไหม’

กิดิมไม่ได้ห้าม นั่นก็เพียงพอแล้ว เจย์รู้ว่ากิดิมใจดี เพราะงั้นเขา

จะไม่พูดหรอกว่า เอเทมมูแห่งผืนดินปากไม่ตรงกับใจแค่ไหน

‘ไม่พูดก็ดีแล้ว อย่าคิดสิ มันน่าร�าคาญ’ กิดิมบอกอย่างรู้ทันแล้ว

จางหายไป

เจย์หัวเราะเบาๆ จนแฮ็กเลิกคิ้วเป็นเชิงถามว่าข�าอะไร แต่เจย์ไม่

ตอบ เมือ่กนิเสรจ็กส็ัง่ให้บมิกบัอสัโมวเกบ็ล้าง แล้วเขากบัแฮก็กเ็ดนิออก

จากห้องพักไป

“เรยีกฉนัมา จะฝากของถงึโรนลัหรอืไง” แฟนทอมถามขึน้ ขณะ

เดินมาใกล้มูซอลที่ยืนเงยหน้ามองท้องฟ้า ใกล้เทศกาลยูลแล้ว ฟ้าจึงมืด

เร็ว ช่วงเวลากลางคืนก็ยาวนานขึ้น นั่นดูเป็นเร่ืองดีส�าหรับผู้ใช้ศาสตร์ 

โมนาเชีย แต่ก็เป็นข่าวร้ายด้วยเหมือนกัน เพราะฝ่ายตรงข้ามที่วางแผน

ร้ายอยู่ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญศาสตร์นี้

“แค่ข้อมูลที่นายเฝ้าสังเกตชีวิต เจย์ สก็อต ก็พอจะเป็นของฝาก

ชิน้โตให้โรนัลได้แล้วมัง้” มซูอลเอ่ยอย่างรูท้นั พร้อมหนัไปสบตาแฟนทอม
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“แล้วมีอะไร” คนเป็นน้องชายถามเข้าประเด็น เพราะเขาเองก็มี

เรื่องต้องจัดการก่อนออกจากวิชชอร์เหมือนกัน

“ฉันอยากรู้ว่า โรนัลคิดจะท�าอะไรกับเจย์”

แฟนทอมเลกิคิว้ “อยากให้ฉนัเป็นสายลบัสองหน้าเหรอ ไม่เอาน่า

พี่ชาย ฉันไม่อยากตายตอนจบ”

มุมปากของมูซอลยกขึ้นน้อยๆ “ความตายไม่น่ากลัวหรอก สิ่งที่

น่ากลัวกว่าคือ คนที่ยังไม่ตาย”

ค�าพูดนั้นท�าให้คนที่คิดจะพูดเล่นต่อหยุดไปทันที เขาสัมผัสได้ว่า 

พี่ชายต่างพ่อคนนี้ต้องก�าลังวางแผนอะไรสักอย่าง เผื่อเหตุไม่คาดฝันไว้

แล้ว

“นายอยากให้สืบอะไร”

มูซอลหมุนตัวมาเผชิญหน้ากับแฟนทอมเต็มตัว แล้วพูดว่า “ฉัน

อยากรู้ว่า ซิมป์สันมีปฏิกิริยาอย่างไรกับแผนการนั้นของฮอปกินส์”

“มันเป็นข่าววงใน เขาจะรู้เหรอ”

“รู้สิ คนอย่าง โรนัล ซิมป์สัน ต้องรู้เรื่องที่นายรู้แน่ อาจจะรู้มาก

กว่าด้วยซ�้า”

แฟนทอมยักไหล่ 

“ได้ ถ้าสืบได้ก็จะสืบให้ ถือเป็นค่าที่พักแล้วกัน ไปก่อนนะ”

“มีอีกอย่าง” 

คนที่หมุนตัวจะเดินห่างไปชะงักเท้า แล้วหันมาถาม “อะไร”

“ฝากวางดอกไม้บนหลุมศพแม่ให้ด้วย”

แฟนทอมสบตาพี่ชายนิ่ง ขณะที่มูซอลเอ่ยต่อว่า 

“นายกลับสเปลเลียช่วงนี้ก็เพราะเหตุผลนี้ไม่ใช่เหรอ”



2
ลงทะเบียน

“โซอี้ก็ต้องไปสเปลเลียเหรอ” เจย์ถามอย่างแปลกใจ เมื่อเพื่อน

สนิทบ่นว่า ต้องเก็บกระเป๋าด่วน

โซอีห้น้ามุย่ ขณะช่วยเกบ็จานอาหารของลกูค้าทีก่ลบัไปแล้วใส่รถ

เข็น

“ก็ใช่น่ะสิ ก่อนถึงยูลทุกคนในซิมป์สันต้องกลับไปที่สเปลเลีย นี่

บังคับนะ ไม่ใช่ทางเลือก”

เจย์เลกิค้ิว แล้วหนัไปมองมาสเตอร์มซูอลทีก่�าลงัโชว์การท�าเครือ่งดืม่ 

ค็อกเทลสีรุ้งให้แก่ลูกค้า การแสดงของมาสเตอร์เรียกเสียงปรบมือและ

ออร์เดอร์ได้มากมาย 

ร้านวิทาเรียทีรูมที่ปกติจะให้ลูกค้าเข้ามากินอาหารในร้านได้ตาม

จ�านวนโต๊ะทีมี่ มีเพยีงช่วงเวลาทีม่าสเตอร์แต่ละคนแสดงฝีมอืเพือ่รงัสรรค์

เครื่องดื่มเท่านั้น ถึงยอมให้ลูกค้าที่ซื้อเครื่องดื่มพิเศษประจ�าวันนั้นได ้

เข้าชมและกินอาหาร แม้ต้องยืนกินก็ตาม ช่วงเย็นของมาสเตอร์มูซอล

เป็นช่วงเวลาเดียวที่มีคนยืนเต็มทุกวัน และไม่เคยลดลงเลย

‘แล้วมาสเตอร์มซูอลต้องไปหรอืเปล่านะ’ เจย์ครุน่คดิอย่างใจลอย

“นี่! ฟังฉันอยู่ไหมเนี่ย”
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“ฟังสิ แล้วเธอจะเดินทางเมื่อไร”

“คืนนี้เลย กลับพร้อมคุณตาน่ะ เพราะงั้นฉันจะอยู่ท�างานได้ไม่จบ

กะนี้นะ” โซอี้ตอบด้วยน�้าเสียงเสียดายที่เธอไม่ได้ท�าหน้าท่ีจนครบเวลา

ท�างาน

เจย์เหลือบมองโต๊ะส�าหรับลูกค้าสองคน แต่ โรนัล ซิมป์สัน ได้

สิทธิพิเศษนั่งโต๊ะนั้นเพียงคนเดียวมาตั้งแต่เจย์พบเขาครั้งแรก ก่อนหน้า

นี้เขาสงสัยอยู่ว่า ท�าไมคุณตาของโซอี้จึงได้รับสิทธ์ินั้น แต่ตอนนี้เขาไม่

สงสยัอกีแล้ว เพราะแม้เขาจะมองไม่เหน็ว่า มอีะไรหรอืใครนัง่อยูต่รงข้าม

ชายชรา แต่เขาก็รู้สึกถึงมันได้

‘ไอพลังที่คล้ายกับคุณคาร์เนเซียล’

หากเขาไม่ขี้โอ่เกินไป สิ่งมีชีวิตในโลกเวทมนตร์ที่เขามองไม่เห็น 

แต่ยังรู้สึกถึงได้มีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นคือ ภูตอากาศ และสมมติฐานนี้

กย็ิง่สมเหตุสมผลมากขึน้ เมือ่โรนลัสัง่อาหารส�าหรบัสองคนเสมอ ทีส่�าคญั 

อุปกรณ์บนโต๊ะอาหารก็ต้องจัดสองที่เช่นกัน

“ก็ดีแล้วนี่ ไม่ต้องนั่งรถเมล์ไปเอง” เจย์เอ่ย พลางเข็นรถขนของ

ไปที่ลิฟต์ส่งของ ก่อนจะถามต่อว่า “แล้วจะกลับเมื่อไร”

“ปกตมินัมงีานเกอืบสองอาทติย์ แต่ฉนักะว่าจะขอกลบัก่อน ยงัไง

ฉันก็เข้าร่วมพิธีในช่วงท้ายไม่ได้อยู่แล้ว” โซอี้ตอบ พลางยกกระเช้าขนม

ที่ส่งขึ้นมาใหม่ออกจากลิฟต์ก่อน ขณะเจย์ยกจานที่ต้องส่งลงไปล้างข้าง

ล่างลงไปแทนที่กระเช้าขนม

“อ้าว ไม่ใช่งานนัดรวมญาติเฉยๆ เหรอ”

โซอีส่้ายหน้า แต่เพราะต้องวุน่อยูก่บัการล�าเลยีงขนมออกจากลฟิต์

มาจัดใส่ในรถเข็นอย่างต่อเนื่อง เลยไม่ได้พูดอะไรต่อ และพอดีกับโรนัล

เรียกเก็บเงิน โซอี้จึงหันมาส่งสายตาลากับเจย์ แล้วเดินตามคุณตาของ

เธอลงจากชั้นสองของร้านน�้าชาไป 

เจย์ท�างานต่อจนหมดเวลาของกะนี ้เหล่ารุน่พีแ่ละมาสเตอร์ประจ�า

กะเย็นก็จากไป แล้วธีบีนก็มาปรากฏตัวที่หน้าประตูร้าน เพื่อเชิญลูกค้า



22   WITCHOAR book four : ใบชาแห่งอัลฮาคิม

ที่สั่งอาหารส�าหรับช่วงเวลากะดึกให้เข้ามาในร้าน เจย์ได้ยินเสียงเดินขึ้น

บันไดมา และจ�าได้ว่าเป็นจังหวะการเดินของแฮ็ก เขาจึงเร่งเข็นรถที่ขน

จานชามชุดสุดท้ายที่เก็บมาของช่วงเวลากะเย็นไปยังลิฟต์ เสร็จแล้วจึง

เดินผ่านเคาน์เตอร์ไปทักทาย และเอ่ยลามาสเตอร์วีค

“ผมไปก่อนนะครับ”

มาสเตอร์วีคเงยหน้าจากมือที่ก�าลังรินน�้าชาสีทองใส่แก้วทรงสูง 

ซึ่งมีไซรัปสีแดงเข้มอยู่ที่ก้นแก้ว พลางพูดว่า

“ดึกๆ ไม่ใช่เวลาที่ดีนะ” 

เจย์เลกิค้ิว แต่มาสเตอร์กก้็มลงดรูะดบัน�า้ชาในแก้ว เขาเลยไม่ถาม

ต่อ และเดินไปที่ประตูร้าน ส่วนธีบีนหลังจากเชิญลูกค้าไปนั่งโต๊ะหมด

แล้ว กจ็ะเดนิกลบัมาประจ�าทีห่น้าประตทูางเข้า จงึเดนิมาหาเจย์และถาม

ว่า 

“พรุ่งนี้จะไปสถานีต�ารวจใช่ไหมเจย์” 

“ครับ พี่ธีบีนอยากได้อะไรแถวนั้นไหมครับ”

ธีบีนยักไหล่ พลางมองแฮ็กที่เริ่มเสิร์ฟอาหาร 

“ไม่ละ ว่าแต่ ตกลงนายเลือกกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์อะไร”

เจย์เริม่ออกเดนิไปทีป่ระตพูร้อมกบัธบีนี เพราะชดุทีเ่ขาใส่อยูด่ไูม่

ค่อยเหมาะกับการตกแต่งร้านของช่วงเวลากะดึกเท่าไร พลางตอบว่า

“ก็พยายามเลือกงานที่ท�าในวิชชอร์ครับ ไม่อยากเดินทาง เลย

เหลือกิจกรรมให้เลือกน้อย สุดท้ายเลยตัดสินใจลงทะเบียนในกิจกรรม

เก็บขยะรอบชายหาดเป็นกิจกรรมแรก”

“แล้วคิดเป็นเวลาเท่าไร” 

“สิบสองครับ ตามโปรแกรมบอกว่า ท�างานวันละสองชั่วโมงเป็น

เวลาสามวันคือ จันทร์ พุธ ศุกร์ แต่ต้องไปเลือกช่วงเวลาที่สถานีต�ารวจ

ตอนลงทะเบียน”

“มันก็แค่หกชั่วโมงนี่ ท�าไมนายบอกว่าสิบสองชั่วโมง”

“อ๋อ มันเป็นกิจกรรมพิเศษที่ได้เวลาคูณสองน่ะครับ” เจย์ตอบ 
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ธบีนีมองหน้ารุน่น้องยิม้ๆ เหมอืนไม่ได้ต้องการฟังค�าตอบของเจย์

อย่างจริงจังเท่าไร

“ผมตอบไม่ตรงค�าถามหรอืเปล่าครับ” เจย์ถามอย่างไม่แน่ใจ ธบีนี

จึงส่ายหน้า

“ไม่นะ นายก็ตอบไม่ผิดนี่ ไปพักเถอะ เจอกันตอนตีสาม”

เจย์ค้อมศีรษะให้รุ่นพี่แล้วเดินลงบันไดไป แต่เขาเดินลงไปเพียง 

ไม่กี่ก้าว สมองที่อาจจะประมวลผลช้าไปหน่อยของเจย์ก็เร่ิมสะกิดใจถึง

บางสิ่งที่ดูแปลกประหลาดเหล่านั้นได้

‘เอ เราต้องไปเลอืกช่วงเวลาท�างานทีส่ถานตี�ารวจ และกดิมิกบ็อก

ว่า มนัไม่ชอบมาพากลเท่าไร ต้องมอีะไรซ่อนอยูส่กัอย่าง เมือ่กีม้าสเตอร์

วีคยังบอกอีกว่า ดึกๆ ไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดี เอ...หรือว่า...’

เจย์คิดมาถึงตรงนี้ ก็ส่ายหน้าตัดความกังวลนั้นไป “คงไม่เป็นไร

หรอกมั้ง” 

ใช่ เจย์คิดอย่างนั้น แต่ว่า...

“นีเ่ป็นแฟ้มลงชือ่เข้าท�ากจิกรรมบ�าเพญ็ประโยชน์นะคะ...” เจ้า-

หน้าที่ต�ารวจสาวแสนสวยที่เจย์เห็นออร่าสีเขียวอยู่รอบตัวเธอเอ่ยขึ้น 

พร้อมวางแฟ้มสีแดง ด�า และขาวลงตรงหน้าเจย์ 

“แฟ้มสีแดงคือรอบการท�างานในวันจันทร์ พุธ ศุกร์ แฟ้มสีด�าคือ

รอบการท�างานในวันอังคาร พฤหัส เสาร์ รอบการท�างานในสองแฟ้มนี้ 

ท�างานวันละสองชั่วโมง คุณสามารถเลือกช่วงเวลาที่ต้องการได้ หนึ่งวัน

มีสิบสองกะ จะท�างานกะไหนก็ได้ ไม่จ�าเป็นต้องเป็นเวลาในกะเดียวกัน 

แต่ห้ามท�างานเกนิวนัละกะ...” ดวงตาสส้ีมแดงของนายต�ารวจสาวเหลอืบ

มองเจย์ด้วยสายตาสอบถามว่า ฟังตามทันไหม 

เจย์จึงตอบว่า “ครับ”

เมื่อได้ยินค�าตอบ ต�ารวจสาวก็พูดต่อ

“ส่วนแฟ้มสีขาว ส�าหรับคนที่ไม่ชอบมาบ่อยๆ เป็นการท�างานใน
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วนัอาทติย์ ท�ากะละสามชัว่โมง เป็นเวลาสองสปัดาห์ แต่ไม่สามารถเลอืก

เวลาท�างานได้ จะมีจดหมายไปแจ้งให้ทราบเมื่อมีคนไม่พอ โดยเรียกคน

ที่ขึ้นทะเบียนไว้ไปท�าตามล�าดับ”

เจย์เลิกคิ้ว ขณะมองที่แฟ้มงานสีขาวแล้วนิ่งไป รายละเอียดเรื่อง

การลงทะเบียนท�างานและตารางเวลาเหล่านี้ไม่มีอธิบายไว้ในคู่มือที่ให้

เลือกประเภทกิจกรรม และเจย์ก็ไม่ทันนึกว่า เขาควรโทร. ไปสอบถาม

ศูนย์บริการข้อมูลตามที่เอกสารแจ้งไว้

‘ถ้าท�างานแค่วนัอาทติย์กน่็าจะด ีไม่ต้องลาหยดุงานบ่อย และช่วย

ลดการลางานได้ด้วย’ เจย์คิด

‘อะไรมันจะง่ายขนาดนั้น’ กิดิมที่นั่งอยู่บนหัวเจย์ท้วงขึ้น 

เจย์คิดว่าเพราะกิดิมเป็นห่วง เลยอาจมองโลกในแง่ร้ายเกินไป 

‘เฮอะ ข้ามองตามความเป็นจริงต่างหาก’ 

ชายหนุ่มอมยิ้มเมื่อกิดิมตอบโต้

“ถ้าผมเลอืกลงท�างานในวนัอาทติย์ แล้วไม่ได้รบัจดหมายเรยีกให้

มาท�างานสักที จนครบก�าหนดเวลาที่บังคับว่าต้องท�ากิจกรรมบ�าเพ็ญ

ประโยชน์ จะเป็นอะไรหรือเปล่าครับ”

ต�ารวจหญงิเลกิคิว้ แล้วเปิดไปทีห่น้าแรกของแฟ้ม เผยให้เหน็แผ่น

กระดาษที่ขาวโพลนไร้ชื่อของผู้ที่มาเข้าคิวจองเวลาไว้ 

“ไม่มีทางเป็นอย่างนั้นได้หรอก คุณสก็อต เพราะคนท่ีเลือกลง

ทะเบียนท�างานในแฟ้มสีขาวนี้มีไม่มาก ก็อย่างว่านะคะ ไม่มีใครอยาก

ท�างานวันอาทิตย์หรอก”

เจย์พยักหน้าอย่างเข้าใจ เขาเป็นห่วงแต่ว่า จะเก็บชั่วโมงท�างาน

ไม่ได้ครบก่อนหมดเวลาที่ก�าหนดเท่านั้น นี่ถ้าข้อก�าหนดไม่ได้ก�าหนดว่า 

เขาต้องท�ากิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์อย่างน้อยสองกิจกรรมที่ไม่ซ�้ากัน 

ขึ้นไป เขาก็อยากลงชื่อท�ากิจกรรมนี้ไปให้ครบเวลาที่ก�าหนดเลย

“งั้นผมเลือกลงชื่อท�ากิจกรรมนี้ในวันอาทิตย์ครับ” เจย์ตอบ แล้ว

รีบดึงแฟ้มสีขาวมาลงชื่อ แต่พอจะเขียนที่อยู่เพื่อให้ติดต่อแจ้งเขา กลับ
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ไม่มีช่องให้เขียนเลย เจย์จึงเงยหน้าขึ้นถามว่า

“เอ่อ แล้วผมจะเขียนที่อยู่ให้ติดต่อกลับตรงไหนครับ”

ต�ารวจหญิงทาบมือลงบนปกแฟ้ม ชื่อของเจย์ก็ลอยขึ้น แล้วกลาย

เป็นลูกบอลสีแดงขนาดเท่าลูกปิงปอง ในลูกปิงปองสีแดงปรากฏอักษร

ตวัเลก็ทีห่มนุติว้อยู ่ก่อนจะหมนุช้าลงๆ แล้วกลายเป็นตวัเลข ต�ารวจหญงิ

คนนั้นดูตัวเลขอยู่แวบหนึ่ง แล้วก้มลงเขียนเวลาและวันที่ พลางพูดว่า

“คณุมาได้จงัหวะจริงๆ เดอืนธนัวาคมเป็นเดอืนทีม่คีนท�างานน้อย 

แล้วดันเป็นช่วงเทศกาลเผานาฬิกาอีก ขยะคงล้นหลามเลยละ”

“เผานาฬิกาเหรอครับ” เจย์ถามทวน ขณะก้มลงไปอ่านวันท่ีท่ี

ต�ารวจคนสวยเขียนไว้

‘วันอาทิตย์ที่ 17 กับ 24 ธันวาคม เวลา...’

“Burning the Clock เทศกาลเผาโคมของอังกฤษน่ะ สภาเมือง

เราเห็นดีว่า ควรเอาไปโปรโมตการท่องเที่ยว มีจัดประกวดท�าโคมไฟรูป

นาฬิกาด้วย”

“ฟังดูน่าสนุกนะครับ”

ต�ารวจสาวยักไหล่ “ก็สนุกเหมือนกับทุกเทศกาลของเมืองเรานั่น

แหละ แต่ขยะจะเยอะสุดๆ เพราะทุกคนแห่กันมาด่ืมกินกันอยู่ริมทะเล 

สนกุสนานกนัตัง้แต่เช้ายนัข้ามคนืไปเลย วนัต่อมากเ็ลยกลายเป็นนรกของ

คนเก็บขยะน่ะสิ”

“อากาศหนาวผู้คนคงอยากผิงไฟกัน” เจย์เอ่ยสิ่งที่คิดออกไป

“คงใช่มั้ง เอาละ...” คุณต�ารวจตอบและเซ็นชื่อก�ากับต่อท้ายเวลา 

แล้วเงยหน้า จากนั้นยื่นด้านหนึ่งของลูกปิงปองไปทางหน้าผากเจย์ ลูก

ปิงปองพลันแตกสลาย จนหญิงสาวผู้ยื่นมือไปแตะต้องเลิกคิ้ว

“สมกบัเป็นผูช้นะไลต์กอ็ดนะเรา” พดูจบ เธอกห็นัไปพมิพ์ข้อความ

บางอย่างลงคอมพวิเตอร์ แล้วสัง่พรนิต์การ์ดทีม่รีหสัเป็นบาร์โคดออกมา

เจย์ยกมือแตะหน้าผาก เขาไม่รู้สึกอะไร หรือแรงปะทะใดๆ เลย 

แค่ได้ยินเสียงพลังแตกกระจายไปอย่างรวดเร็ว 
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‘หรือมันจ�าเป็นต้องให้เจ้าลูกปิงปองพลังนั่นมาโดนตัวนะ’ เจย์คิด 

“มารายงานตัวที่ซุ้มประชาสัมพันธ์ก่อนเวลาเร่ิมงานอย่างน้อย 

สิบห้านาทีนะ จะมีคนมาสอนงานให้ อย่าลืมเอาการ์ดใบนี้มาด้วย ถ้ามัน

หาย ต่อให้คุณท�างานจนครบเวลา ระบบก็จะไม่บันทึกข้อมูลให้”

เจย์รับการ์ดมาดู แล้วก็ต้องอุทานในใจ ‘ห้าทุม่ถงึตสีอง...อย่างนี้

เรยีกว่าดกึหรอืเช้ากนันะ’

“เข้าใจไหม” ต�ารวจสาวย�้า

“ครับ” เจย์เงยหน้าขึ้นตอบ

ต�ารวจสาวยิม้ แต่ก่อนเธอจะพดูอะไร กม็คีนเคาะประตหู้องท�างาน

ของเธอ แล้วฮัลฟี่ก็เปิดประตูออก

“ขออนุญาตครับ คุณโพลิซ่า”

“ถ้าเปิดเข้ามาเลยอย่างนั้น ไม่ต้องขออนุญาตก็ได้มั้ง ฮัลฟี่ เกิด

ฉันแก้ผ้าอยู่จะท�ายังไง”

“โชคดีที่ตอนนี้เป็นเวลางาน เพราะงั้นคุณคงไม่ถอดเสื้อผ้าแน่ๆ”

“นั่นมุกใช่ไหม”

มุมปากของฮัลฟี่ยกขึ้นเล็กน้อย 

“ถ้าคุณข�าสักหน่อยก็จะดีมาก วันนี้ยังไม่มีใครข�ามุกของผมเลย”

เท่านั้นเอง โพลิซ่าก็หัวเราะร่า “เข้ามาๆ มีอะไรพ่อหนุ่ม”

เจย์มองต�ารวจทั้งสองสลับกัน ตั้งแต่เห็นออร่าสีเขียวอยู่รอบตัว

คุณต�ารวจคนนี้ เขาก็นึกแล้วว่า เธอคงเป็นแม่มด และฟังจากการพูดคุย

ของทั้งคู่ ก็ยิ่งน่าแปลก ดูเหมือนคุณโพลิซ่าจะอายุมากกว่าคุณฮัลฟี่

‘แหม คนเรานี่ดูจากรูปร่างหน้าตาไม่ได้สินะ’

“ผมไม่ได้มีเรื่องจะคุยกับคุณหรอกครับ แต่มีกับเจย์”

โพลิซ่าหันมามองเจย์ แล้วพยักหน้า 

“เสรจ็แล้วละ ฉนัออกบตัรให้เรยีบร้อย ตอนนีจ้ะเอาตวัไปไหนกไ็ด้

เลย”

เมื่อได้ยินอย่างนั้น เจย์ก็ลุกขึ้นค้อมศีรษะให้ผู้สูงวัยกว่า แล้วหัน
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มามองฮัลฟี่อย่างขอความเห็น ฮัลฟี่เลยชี้ไปที่ประตู พร้อมเอ่ยลาเจ้าของ

ห้อง

“ไปก่อนนะครับ”

โพลิซ่านั่งลงบนเก้าอี้ แล้วพิมพ์งานของเธอต่อ ขณะท่ีสองหนุ่ม

เดินออกจากห้องไป

“คุณฮัลฟี่มีอะไรกับผมหรือเปล่าครับ”

ฮลัฟ่ีพาเจย์เดนิไปยงัห้องท�างานของเขา เมือ่ปิดประตหู้องลงกพ็ดู

ว่า

“จ�าจดหมายของสเปรนเจอร์ทีน่ายบอกว่า นายคนก่อนทีจ่ะตืน่ขึน้

มาแปลไว้ได้ไหม” 

เจย์พยักหน้า เขาจ�ามันได้ดี และมันน่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้

ฮอปกนิส์ตามล่าเขา มาสเตอร์เกลดาบอกว่า มนัคอืจดหมายทีแ่ปลมาจาก

เนื้อหาของจดหมายฉบับจริง ตอนนี้มาสเตอร์เดียตี้เลยเป็นคนเก็บไว้เอง 

จนถึงตอนนี้เจย์ก็ยังนึกไม่ออกว่า เขาคนเดิมไปได้จดหมายนั้นมาได้

อย่างไร แล้วมันเกี่ยวกับที่เขามีพลังเวทมนตร์อยู่ตอนนี้หรือเปล่า

“ครับ ท�าไมเหรอ”

“เมจให้ทคิก้าน�าตวักระดาษของจดหมายนัน้ไปตรวจสอบ แล้วพบ

สิ่งแปลกประหลาดหลายอย่าง เลยให้ฉันมาถามข้อมูลเพิ่ม”

“ครับ?”

ฮัลฟี่มองหน้าเจย์ แล้วเหลือบไปสบตากิดิม 

“นายบอกว่านายเจอจดหมายนั่นที่ไหนนะ”

“ในบันทึกของผมครับ เล่มล่าสุด มันเสียบอยู่ในสมุดบันทึกเลย 

แต่เสียบอยู่หน้าไหน ผมไม่ทันได้เห็น เพราะแค่หยิบสมุดบันทึกเล่มนั้น

ออกมาจากชั้น ซองจดหมายนั่นก็ร่วงลงมา”

“กระดาษจดหมายยงัอยู่ในซองใช่ไหม แล้วตอนนายดงึมนัออกมา 

นายได้กลิ่นอะไรหรือเปล่า”

เจย์ขมวดคิ้ว เขารู้ว่ามาสเตอร์คาดหวังค�าตอบท่ีชัดเจนจากเขา 
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ด้วยความทรงจ�าที่ไม่เคยลืมนับตั้งแต่ลืมตาตื่นนั้น เขาจึงน่าจะนึกย้อน

ทวนความทรงจ�าไปได้ และก็จริง เขาจ�าได้ว่า ในตอนที่เปิดจดหมาย เขา

คาบขนมปังทาแยมผิวส้มอยู่ ก็เลยไม่ได้กลิ่นอะไรมาก

“เอ่อ ตอนนั้นผมกินขนมปังอยู่ เลยได้กลิ่นขนมปังกับแยมครับ”

ฮัลฟี่กอดอก “งั้นเหรอ”

“แต่ว่า...”

สารวัตรหนุ่มจ้องหน้าเจย์เขม็ง

“ตอนที่เอามาอ่านอีกครั้ง ผมได้กลิ่นดอกไม้ครับ”

“ดอกไม้เหรอ”

เจย์เอียงคอครุ่นคิดอยู่ชั่วขณะหนึ่ง แล้วพูดต่อ 

“ตอนแรกผมไม่ได้สนใจมันหรอกครับ แต่พอคุณฮัลฟี่ถามว่า ได้

กลิน่อะไรบ้างไหม กเ็ลยลองทบทวนด ูถ้าให้เทยีบ กลิน่ที่ได้จากกระดาษ

ตอนนั้น มันน่าจะเป็นกลิ่นดอกไม้ที่ผมไม่รู้จัก กลิ่นมันอ่อนมาก ผมไม่

แน่ใจ...”

’แค่นึกออกก็สุดยอดแล้ว...’ เจย์คิดและรอให้ฮัลฟี่พูดต่อ แต่นาย

ต�ารวจหนุ่มยังไม่ทันพูด เสียงเคาะประตูก็ดังขึ้น

“โบนครับ” เสียงรายงานตัวดังมาจากนอกประตู

“เข้ามา” ฮัลฟี่อนุญาต โบนจึงเปิดประตูเดินเข้ามา พอเห็นเจย์ก็

ทักว่า

“โย่ เจย์”

“โย่ คุณโบน” 

ค�าทักทายของเจย์ท�าให้โบนหัวเราะและแซวว่า 

“ช่วยท�าหน้าให้มนัดดูมีสีไตล์กว่านีห้น่อยได้ไหม ค�าทกัทายของผม

เสียหมด...นี่ครับสารวัตร ดอกไม้ ท�าไมถึงอยากได้มันตอนนี้ล่ะครับ”

เจย์ยิ้มรับ และก้มมองสิ่งที่อยู่ในมือโบน เป็นดอกไม้สีชมพูกลิ่น

หอมอ่อนๆ คล้ายกับ...

“กลิ่นที่ว่านั่น มันเหมือนกลิ่นนี้หรือเปล่า” ฮัลฟี่ถาม พลางย่ืน
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ดอกไม้ที่รับมาจากโบนไปให้เจย์ดมกลิ่น

เจย์พยักหน้า “ถ้าผมจ�าไม่ผิดน่ะนะ”

“ปกตินายจ�าอะไรผิดบ้างล่ะ” ฮัลฟี่ย้อน ซึ่งเจย์ก็ไม่เถียง

“มันคือดอกอะไรครับ”

“ยี่โถ3”

“ดอกไม้ชนิดนี้มันเกี่ยวอะไรกับจดหมายฉบับนั้นครับ”

ฮัลฟี่ลดมือที่ถือดอกไม้ลง แล้วตอบว่า

“เคยอ่านประวัติของ จาคอบ สเปรนเจอร์ บ้างหรือเปล่าล่ะเจย์”

เจย์ขมวดคิ้ว “ครับ”

“รู้ไหมเขาตายยังไง”

เจย์ส่ายหน้า “ในประวัติของเขาไม่ได้ระบุนี่ครับ บอกแค่ว่าตาย

อย่างปัจจบุนัทนัด่วน โดยไม่ทราบสาเหต ุแต่จากจดหมายเขาบอกว่า เขา

จะ...” 

ค�าว่า ‘ถูกฆ่า’ ยังไม่ทันได้ออกจากปากเจย์ ดอกยี่โถในมือฮัลฟี่ก็

สลายเป็นผุยผง พร้อมกับค�าพูดที่ดังแทรกขึ้นว่า

“เพราะยาพิษน่ะ”

3 ดอกยี่โถ (Oleander) ไม้ดอกที่ออกดอกตลอดทั้งปี มีถิ่นก�าเนิดในแถบทะเล

เมดเิตอร์เรเนยีน เป็นไม้ดอกมกีลิน่หอมที่ได้รับความนยิมในฐานะไม้ประดบั แต่มพีษิเกอืบ

ทุกส่วน เช่น เมล็ดและยางของยี่โถมีฤทธิ์ท�าให้หัวใจวาย



3
ยืมตัว

“ยี่โถจริงๆ งั้นเหรอฮัฟ” ทิคก้าถามกับหูฟังโทรศัพท์ที่เธอหนีบ 

กบัซอกคอและไหล่ข้างหนึง่ ขณะกนิอาหารเช้าไปด้วย เธอเพิง่กลบัมาถงึ

บ้าน เพราะไปที่ห้องแล็บวิเคราะห์อาหารในไร่เอพริลหลังจากออกกะ  

แต่เดิมห้องแล็บนั้นเป็นของวิท แต่เธอยึดมาเป็นของเธอนานแล้ว

“ใช่ ถ้าเจย์จ�ากลิ่นไม่ผิด”

“แล้วนายบอกอะไรเจย์ไปบ้าง”

“แค่อธิบายสรรพคุณน่ะ แล้วก็บอกว่ามันเป็นสาเหตุการตายของ 

จาคอบ สเปรนเจอร์ เมจยังไม่อยากให้เจย์เข้ามายุ่งเรื่องนี้”

ทิคก้าถอนหายใจยาว 

“จะไม่ให้เจย์เข้ามายุ่งได้ยังไง การที่เจย์มีจดหมายแปลฉบับนั้น 

ย่อมแสดงว่าเขาเคยเห็นฉบับจริง ปัญหาคือ จดหมายฉบับจริงที่ส่งมาหา

วิท มีแค่เกลดากบัเมจเท่านัน้ทีเ่คยเหน็ของจริง แล้วเจย์เป็นใครถงึได้อ่าน

จดหมายนั่น”

“นัน่ละ สิง่ทีเ่มจให้ฉนัสบือยู ่แต่เจย์กด็นัไม่มคีวามทรงจ�าหลงเหลอื

อยู่เลย”

หญิงสาวถอนหายใจดังๆ อีกครั้ง ทุกครั้งที่พวกเขาพยายามสาว
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เรื่องนี้จนเข้าใกล้ เจย์ สก็อต ทุกอย่างก็ต้องชะงัก เพราะเจย์ได้สูญเสีย

ความทรงจ�าไปทั้งหมด หากเป็นไปได้ ทิคก้าก็อยากปรุงยาฟื้นความ 

ทรงจ�าให้เจย์กินเหมือนกัน ถ้าไม่ใช่เพราะเกลดายืนยันว่า เจย์ได้กิน 

หยดน�้าแห่งกัลดราบกไปแล้ว และนั่นคือที่สุด

หยดน�า้แห่งกลัดราบกกเ็หมอืนสวติช์ทีก่ดเพยีงทเีดยีว ความทรงจ�า

ทัง้หมดกร็ะเบดิหายวบัไปทนัท ีไม่มทีางฟ้ืนคนืมาได้ วทิเองกผ่็านเส้นทาง

นั้นมาแล้วเหมือนกัน และเขาก็เคยพูดเกี่ยวกับเรื่องนั้นว่า

‘แก้วที่มีน�้าอยู่เต็มเปี่ยมจะใส่น�้าลงไปอีกได้อย่างไร’

ใช่ สมองก็เหมือนแก้วน�้า หากต้องการสร้างความทรงจ�าใหม่ จะ

เกบ็ความทรงจ�าเก่าไว้ท�าไม ทว่าความทรงจ�าไม่ใช่น�า้ ที่ไม่ว่ามนัจะมาจาก

ที่ไหนก็คือน�้า แต่ความทรงจ�าคือ เม็ดทรายแห่งความแตกต่าง มีรูปร่าง

ไม่เหมือนกันเลยสักเม็ด และไม่ว่าเม็ดทรายเหล่านั้นจะบรรจุความรู้สึก

แบบไหนไว้ มันย่อมมีค่าเสมอ

“ทิค ฟังฉันอยู่หรือเปล่า” เสียงฮัลฟี่เรียกสติทิคก้ากลับมา

“อืม ฉันก�าลังคิดว่า ท�าไมกระดาษจดหมายแปลฉบับนั้นถึงมีกลิ่น

ดอกยี่โถได้ล่ะ กระดาษแผ่นนั้นเป็นกระดาษธรรมดานะ ถ้าจะมีกลิ่นติด

มา มันต้องมีสาเหตุ”

“ฉนักค็ดิอย่างนัน้ จากทีเ่ราเหน็มา เจย์คนก่อนเป็นคนรอบคอบมาก 

เขาต้องมีเหตุผลที่ทิ้งกลิ่นดอกไม้ชนิดเดียวกับที่คร่าชีวิตสเปรนเจอร์ไป”

“ได้ งั้นเดี๋ยวฉันขอปรึกษาเมจก่อน แค่นี้นะ ฉันกินข้าวเกือบเสร็จ

แล้ว” ทิคก้าเอ่ย พลางก้มมองอาหารที่เหลือในจานเพียงไม่กี่ค�า 

“ได้ๆ แล้วเจอกันที่บ้าน รักเธอ” ฮัลฟี่ตอบและเอ่ยลา

มุมปากของทิคก้ายกขึ้น แม้จะได้ยินเขาพูดอยู่ทุกวัน แต่เธอก็ยัง

อยากได้ยินมันไปตลอด ฮัลฟี่กับเธอท�างานคนละเวลา เวลาเดียวที่จะได้

เจอกันคือ ตอนเช้าในเวลาที่เขาตื่นนอน และเป็นเวลาที่เธอกลับมาจาก

ท�างาน กบัอกีช่วงหนึง่คอื ตอนเยน็เมือ่เขากลบัจากทีท่�างาน กเ็ป็นเวลาที่

เธอต่ืนนอนพอด ีพวกเธอสองคนรกักนัมานาน และยงัคงเป็นอยู ่จนกว่า...
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‘...จะตายจากกัน’

นั่นไม่ใช่ค�าสาบาน ไม่ใช่ค�าสัญญา แต่คือความจริงที่ท�าให้พวก

เธอเลือกเดินทางในเส้นทางของผู้ใช้ศาสตร์เวทมนตร์ที่เก่งที่สุดในโลก

กริ๊ง!

โทรศัพท์ที่เพิ่งวางสายไปดังขึ้นอีกครั้ง ทิคก้าเพิ่งเดินมาจากห้อง

ครัว จึงเคลื่อนตัวไปรับสาย

“สวัสดีค่ะ”

“ทิคเหรอ”

“ว่าไง เกลดา”

“มีเรื่องปรึกษานิดหน่อย เรื่องเจย์น่ะ”

ทิคก้าเลิกคิ้ว “ว่ามาสิ”

“ส่วนกลางส่งหนังสือมาถึงฉันในฐานะมาสเตอร์ของเจย์ว่า ยังไง

ทางเขาก็อยากให้เราพิจารณาเรื่องให้เจย์เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพ

และขึ้นทะเบียนพ่อมดเร็วกว่าก�าหนด”

“ฉันว่าแล้ว แล้วนายตอบไปว่าไงล่ะ”

“เจย์พร้อมอยู่แล้ว แต่ฉันให้เมจตัดสินใจเอง ทีนี้ จากประวัติการ

ตรวจสขุภาพของเจย์มนัเกนิหกเดอืนแล้ว เขาจ�าเป็นต้องตรวจสขุภาพใหม่ 

แล้วก็...ตรวจเลือดเพื่อเช็กหลายๆ อย่าง”

พอพูดถึงตรงนี้ทิคก้าก็รู้เลยว่า เพื่อนห่วงอะไร

“นายอยากให้ฉันตรวจเลือดเจย์ก่อนสินะ”

“ใช่ เรื่องตรวจสุขภาพทั่วไปคงไม่ห่วง ให้ไปตรวจที่โรงพยาบาล

วิชชาร์ตได้ แต่เลือด ฉันไม่อยากให้ใครได้ตัวอย่างเลือดของเจย์ไปก่อน

ที่เราจะรู้ว่า ตกลงเขาเป็นอะไรกันแน่”

“โอเค ไม่มีปัญหา...” ทิคก้าตอบ แล้วเปลี่ยนเรื่องพูดว่า “ฉันจะ

ขอเจย์มาช่วยงานที่ห้องแล็บในช่วงเช้าหน่อย นายจะว่าอะไรไหม”

“ช่วงเช้างั้นเหรอ” เกลดาทวนอย่างใช้ความคิด

“ใช่ นายต้องตรวจการบ้านให้เจย์ในตอนเยน็ของวนัศกุร์ใช่ไหมล่ะ 
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ฉันเลยเลือกช่วงหกโมงเช้าถึงเที่ยงวัน แต่คงไม่ทุกวันหรอก”

“ท�าไมถึงอยากให้เจย์ไปช่วยล่ะ พิลลี่กับแฮ็กไม่ว่างเหรอ”

“ออกจากกะสองคนนั้นก็แทบสลบแล้วมั้ง อีกอย่าง ก็เพราะช่วง

ซาฮ์วินพิคทดสอบเจย์นิดหน่อย”

“หืม? ท�าไมฉันไม่รู้เรื่องเลย”

ทคิก้าถอนหายใจ “กแ็ค่อยากทดสอบตอนเผลอ เจย์น่ะ จมกูดมีาก

เลยนะ”

“แล้ว...”

“ยาพิษของพิคไม่มีผลกับเจย์”

คราวนี้เกลดานิ่งไป ทิคก้าเลยพูดต่อ

“พวกฉันเลยคิดอยากทดสอบเจย์อย่างจริงจัง ว่าเขาใช้อัลฮาคิม 

ได้ไหม”

“เขาน่าจะ...ใช้ได้นะ รึเปล่า”

สมมตฐิานนัน้ชดัเจนอยูแ่ล้ว ในเมือ่พวกเขาเป็นลกูศษิย์ของผูช้าย

ที่ก้าวผ่านทั้งหกด่านแห่งความเป็นที่สุดของโลกเวทมนตร์ พวกเขาย่อม

เคยเห็นว่า คนที่เดินอยู่บนเส้นทางนั้นมีความสามารถอะไรบ้าง

“แล้วใช้ได้มากแค่ไหนล่ะ และเขาไปถงึขัน้ไหนแล้ว นัน่คอืสิง่ทีพ่คิ

กับฉันอยากรู้ พอคิดอย่างนี้ มันเป็นผลดีต่อทุกฝ่ายด้วย หากเจย์ต้องเข้า

รับการทดสอบสมรรถภาพเพื่อขึ้นทะเบียนพ่อมด นายก็รู้ ส�านักทะเบียน

พ่อมดของสภากลางไม่ใช่ขี้ๆ เลยนะ”

“ฉันรู้ ได้ งั้นเอาตามนั้น เจย์คงไม่ว่าอะไรหรอก ทุกทีก็เห็นช่วย

คนโน้นคนนี้อยู่ตลอด”

ทิคก้ารับรู้ได้จากน�้าเสียงว่า เกลดาเอ็นดูในตัวลูกศิษย์มาก เพื่อน

ของเธอคนนี้ก็เป็นอย่างนี้ตลอดไม่เคยเปลี่ยน

“ขอบใจ งั้นเดี๋ยวฉันแจ้งเมจเลยนะ ว่าเราตกลงกันแบบนี้ เมจเอง

ก็จะขาดคนช่วยช่วงเช้าด้วย”

“ได้ ขอบใจมาก แล้วฝากเรื่องตรวจเลือดเจย์ให้ด้วย”
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“จ้ะ บาย”

“บาย” ทิคก้าวางสายโทรศัพท์แล้วเดินเข้าห้องส่วนตัว ร่างกาย

เธอต้องการพักผ่อน แต่สมองกลับยังคิดเรื่องกลิ่นของดอกย่ีโถท่ีติดอยู่

กับกระดาษจดหมายแปลของ จาคอบ สเปรนเจอร์ 

หลายเดือนที่ผ่านมาเธอวิเคราะห์เนื้อกระดาษจดหมายแปลแผ่น

นั้น แต่ก็ไม่พบความผิดปกติอะไร มันเป็นแค่กระดาษที่ฉีกมาจากสมุด

โน้ตปกติ ไม่น่าสงสยั ไม่มีไอเวทมนตร์ของศาสตร์ไหนๆ เคลอืบอยูท่ัง้สิน้ 

ทัง้หมดเป็นปกตดิ ีดงันัน้การมกีลิน่ดอกไม้ตดิทนทานกบักระดาษแผ่นนัน้ 

จึงเป็นเรื่องที่ไม่น่าเป็นไปได้

จาคอบ สเปรนเจอร์ ก็แค่มนุษย์ธรรมดาที่ดันไปให้ความร่วมมือ

กับผู้ชายวิปลาส จนสร้างหนังสือที่ท�าให้เกิดการล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์คร้ัง

ใหญ่ในประวัติศาสตร์เมื่อหลายร้อยปีก่อน สิ่งที่เขาท�าไม่น่าให้อภัย แต่

เขาก็ยังรู้ตัวและกลับล�าทัน ด้วยการมาขอร้องอาจารย์ของเธอให้ไปช่วย

กู้สถานการณ์ในครั้งนั้น

‘...แต่ปัญหาใหญ่ขนาดนั้นไม่มีใครช่วยได้ทั้งหมดหรอก ไม่อย่าง

นั้นซิมป์สันก็คงไม่ต้องมาอยู่บนคาบสมุทรแถบนี้’ ทิคก้าคิดระหว่างช�าระ

ร่างกาย แล้วเดินออกจากห้องน�้ามาอย่างผ่อนคลาย เธอเดินไปล้มตัวลง

นอนบนเตียง แล้วถอนหายใจยาว ขยับตัวเล็กน้อยเพื่อดึงผ้าห่มมาคลุม

ตัว จากนั้นหลับตาลงแล้วหลับไปในที่สุด

“เจย์ สก็อต น่าจะเป็นซูเปอร์ลิสต์” แฟนทอมเอ่ย ขณะยกแก้ว

น�้าผลไม้ขึ้นดื่มช้าๆ เขามาถึงสเปลเลียตั้งแต่เมื่อคืน และเลือกไม่เข้าพัก

ในคฤหาสน์ของซิมป์สัน แต่ไปพักในโรงแรมที่อยู่ไม่ไกลกันนัก แน่นอน 

เขาต้องไปร่วมรบัประทานอาหารเยน็ หรอือกีนยัหนึง่คอื กจิกรรมวนัรวม

ญาตขิองซมิป์สนัด้วย ซึง่นัน่จดัขึน้นอกเหนอืจากการเข้าพธิเีคารพศพคณุ

แม่ของเขาซึ่งเป็นพิธีสุดท้าย

“พวกเราก็คิดอย่างนั้นครับ” สเปล ซิมป์สัน เอ่ยเห็นด้วย
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แฟนทอมมองหลานชายตัวเอง แล้ววางแก้วเครื่องดื่มลง 

“อมื แล้วทีน่ายบอกว่า คนทีส่่งไปตามสบืเรือ่งของสกอ็ตตายหมด

ด้วยฝีมือเนโรล่ะ นายเคยตรวจสภาพศพเหล่านั้นด้วยตัวเองหรือเปล่า”

สเปลมองตรงมายังน้องชายคนเล็กของคุณตา แล้วส่ายหน้า 

“ผมไม่ใช่เนโครแมนเซอร์นะครับ”

“งั้นให้ฉันท�า” แฟนทอมเอ่ย

“ยินดีครับ ผมให้คนเตรียมไว้พร้อมแล้ว” 

‘ไอ้เด็กนี่ดูท่าจะอยู่กับโรนัลมากเกินไปแล้ว’ แฟนทอมคิด 

สเปลเป็นกัลดี้ชั้นแนวหน้า และเป็นพ่อมดด�าไม่กี่คนในครอบครัว

ซมิป์สนั การทีเ่ดก็คนนีส้ามารถใช้นามสกลุซมิป์สนั และอยูข้่างกายโรนลั

ได้ ก็แสดงว่าเขาไม่ธรรมดาเลย

“รู้ดีเหลือเกินนะ” แฟนทอมพูดกึ่งหยอกกึ่งแดกดันหลานชาย

สเปลหัวเราะ “ผมแค่เดาน่ะ คุณอุตส่าห์ถ่อสังขารมาถึงสเปลเลีย

ตั้งแต่วันแรกๆ ของงาน คงไม่ใช่แค่เพราะต้องมาร่วมกิจกรรมวันรวม

ญาติแน่”

แฟนทอมส่ายหน้า แล้วเริ่มกินอาหารเช้าไปเรื่อยๆ โดยไม่ต่อปาก

ต่อค�ากันอีก สเปลนั่งมองเขากินเฉยๆ จนแฟนทอมต้องถามว่า

“ไม่กินเหรอ”

“เดี๋ยวผมต้องกลับไปกินที่คฤหาสน์ครับ”

“นายมีความสุขหรือไงที่อยู่ในบ้านหลังนั้น อาหารก็อร่อยดีหรอก 

แต่มันน่าอึดอัดเป็นบ้า”

หลานชายเขาก้มมองถ้วยน�า้ชา นิง่ไปนดิหนึง่ แล้วตอบด้วยรอยยิม้

ละไมเกลื่อนใบหน้า

“ถ้าผมไม่อยู่ตรงนั้น โซอี้จะแย่นะครับ”

ค�าตอบที่ได้ยิน ท�าให้แฟนทอมเลิกล้มความคิดท่ีจะโน้มน้าวให้

หลานชายคนน้ีถอยห่างจากจ้ิงจอกเฒ่าอย่างโรนลัพีช่ายเขา แต่ถงึอย่างนัน้ 

เขาก็ยังอดห่วงสเปลไม่ได้อยู่ดี เพราะไม่มีใครเดาใจ โรนัล ซิมป์สัน ได้
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ถูก มันยากพอๆ กับต้องเดาใจมูซอลนั่นแหละ แต่ที่แย่ยิ่งกว่าคือ มูซอล

ไม่มีนิสัยชอบบงการและไม่ยุ่งเกี่ยวกับใคร แต่โรนัลไม่ใช่

‘ผู้ชายคนนั้นพร้อมก�าจัดทุกคนที่ขวางทางเขา’

แฟนทอมเคี้ยวอาหาร พลางหรี่ตามองหลานชาย 

“นายอยู่กับตาแก่นั่นมากี่ปีแล้ว”

“เก้าปีครับ ตอนนี้ก็เข้าปีที่สิบแล้ว”

แฟนทอมกลอกตา พลางค�านวณบางอย่างในใจ 

“อืม ก็ตั้งแต่ครูซมันฆ่าเพื่อนของโซอี้ไปงั้นเหรอ”

สเปลยังคงยิ้ม แต่แฟนทอมก็พอเดาอะไรได้ เพราะตั้งแต่ตอนนั้น

เหล่าหลานๆ ของเขาก็ดูเหมือนจะเริ่มแผนการประหลาดบางอย่างขึ้น 

“ครูซจะมาถึงเมื่อไร” แฟนทอมถามเปลี่ยนเรื่อง

“ช่วงบ่ายวันนี้ครับ พี่ครูซอยากเจอคุณแฟนทอมเหมือนกัน”

“แต่ฉันไม่อยากเจอมัน เอาเป็นว่า คนของนายจะเตรียมศพพวก

นั้นพร้อมให้ฉันชันสูตรได้เมื่อไร” แฟนทอมเปลี่ยนเรื่อง 

“ถ้าคุณสะดวก ช่วงบ่ายวันนี้จะไปดูพร้อมพี่ครูซเลยก็ดีครับ”

สเปลตอบด้วยน�า้เสยีงสบายๆ แต่เนือ้หากลบัวกเข้าเรือ่งเดมิ ท�าให้

แฟนทอมถงึกบัเซง็ และการทีรู้่ว่าเขาต้องพบกบัหลานชายอกีคนทีเ่หมอืน

จะเจ้าเล่ห์ยิ่งกว่า โรนัล ซิมป์สัน ก็ท�าให้แฟนทอมเคี้ยวอาหารอย่างหมด

อร่อยด้วยความหงุดหงิด

“ถ้าฉันไม่อยากดูมันแล้วล่ะ”

สเปลหัวเราะอย่างอารมณ์ดี ก่อนถามว่า “คุณไม่อยากดูจริงๆ  

เหรอครับ”

เท่าน้ันเอง แฟนทอมกต็กัอาหารเข้าปากอกีค�าใหญ่แล้วเคีย้วอย่าง

เมามนั ราวกบัอาหารค�านีเ้ป็นไอ้เดก็ทีเ่ขาไม่อยากเจอ ขณะสเปลยกถ้วย

น�า้ชาตรงหน้าขึน้จบิช้าๆ บางทแีฟนทอมอาจเข้าใจผดิทีค่ดิว่า ตาเฒ่าโรนลั

มีอิทธิพลต่อหลานชายคนนี้

‘เพราะไอ้เจ้าเด็กนี่อาจเจ้าเล่ห์อยู่แล้ว’



4
งานล่วงเวลา

‘โห ดอกไม้ที่ทั้งสวยและหอมนั่น มันมีพิษร้ายแรงขนาดนั้นเลย 

เหรอเนี่ย’ เจย์คิด ขณะหยิบสมุดบันทึกแบบที่เห็นแฮ็กใช้ ก่อนจะเดินไป

ที่ชั้นปากกา มองหายี่ห้อวิชเชสที่เพื่อนฝากซื้อ แล้วหยิบปากกาสีเขียวมา

หนึ่งด้าม ก่อนจะเดินไปช�าระเงิน

‘ยี่โถมีประโยชน์มากในงานย้อมผ้า แต่ทุกส่วนของต้นไม้ชนิดนี้ก็

มีพิษมากเหมือนกัน สมัยก่อนมีทหารตายอย่างไม่ทราบสาเหตุมากมาย 

เพยีงเพราะพวกเขาเอากิง่ของมนัมาใช้ท�าเป็นไม้เสยีบเนือ้เพือ่ย่างกนิ’ กดิมิ 

อธิบาย

“ซวยไปอีก” เจย์พึมพ�า 

“อยากได้อะไรเพิ่มอีกล่ะ เจย์” เจ้าของร้านเครื่องเขียนไรท์โรท-

ริทเทนที่ได้ยินเจย์พึมพ�าจึงถามขึ้น เจย์เลยต้องรีบส่ายหน้า

“ไม่มีแล้วครับ”

“วันนี้ขนมประจ�าวันของมาสเตอร์พิคก้าคืออะไรเหรอ” 

“เค้กยูลล็อกครีมผลไม้รวมครับ อร่อยมากๆ ผมชิมแล้วเมื่อเช้า” 

เจย์ตอบ พลางเหลือบมองนาฬิกา ถ้าเขาไม่รีบเดินกลับร้าน เขาอาจจะ

เข้ากะของมาสเตอร์เดียตี้ไม่ทัน 
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“งั้นเหรอ อยากกินจัง ถ้าวิทาเรียมีบริการส่งถึงบ้านก็ดีสิ”

เจย์ยิ้มให้ค�าพูดนั้น เพราะเขาได้ยินคนพูดบ่อยมาก โดยเฉพาะ

ลูกค้าประจ�า เส้นทางจากในเมืองสู่ร้านน�้าชาวิทาเรียจะว่าไกลก็ไกล จะ

ว่าใกล้กใ็กล้ แต่สิง่ทีป่ฏเิสธไม่ได้คอื ไม่ว่าจะเดนิเท้าหรอืขีจ่กัรยานขึน้ไป

ให้ถงึผาไฮซนั ถอืเป็นงานหนกัพอสมควรส�าหรับผูส้งูวยั แต่พอคดิว่า ท�าไม

มาสเตอร์ทุกคนถึงตัดสินใจไม่ให้มีบริการส่งถึงบ้าน เขาก็พอเข้าใจ

‘เพราะการออกก�าลังกายก็ส�าคัญไม่แพ้อาหารและยาหรอกน่า’ 

“อยากกินของอร่อยก็ต้องมีความพยายามนะครับ” 

คุณเฮดเดอร์ เพนต์ ได้ยินอย่างนั้นก็หัวเราะร่วน พร้อมกับส่งถุง

ที่ใส่ปากกาให้

“แน่นอนๆ คงต้องไปหลังปิดร้านแล้วละ”

“ช่วงเวลาเย็นคนจะเยอะหน่อย ขนมแจกจะหมดไวนะครับ” เจย์

เตือนด้วยความหวังดี ด้วยรู้ว่าร้านเครื่องเขียนปิดหนึ่งทุ่ม 

“นั่นน่ะสิ แย่เลย ช่วงนี้เด็กๆ มาซื้อของไปท�าโคมไฟประกวดใน

เทศกาลเผานาฬิกากันเยอะเสียด้วย จะปิดร้านเร็วก็เสียดายรายได้ เก็บ

ขนมไว้ให้ฉันสักชิ้นได้ไหมล่ะ”

เจย์หวัเราะแห้งๆ แล้วท�าหน้าปเูลีย่นๆ ก่อนจะตอบว่า “มนัท�าอย่าง

นั้นได้ที่ไหนล่ะครับ” 

ถ้าท�าได้เขากอ็ยากท�า เสยีแต่ว่า ขนมของมาสเตอร์พคิก้าเป็นขนม

ธรรมดาเสียที่ไหน หากมาสเตอร์ไม่อนุญาต ถ้าเก็บเอาไว้ให้ลูกค้าคนใด

คนหนึ่งเป็นพิเศษโดยพลการ เผลอๆ จากขนมแสนอร่อยจะกลายเป็น 

ยาพิษไปเสียได้

“ก็แค่ลองถามดูน่า” คุณเฮดเดอร์หัวเราะข�าสีหน้าเจย์ที่สยอง

ชอบกล 

เจย์บอกลา แล้วเดินออกจากร้านเครื่องเขียนไป พร้อมกับความ

คิดหนึ่งที่ผุดขึ้นในหัว

‘ยาพษิ...กดิมิ หรอืคณุสเปรนเจอร์โดนพ่อมดใช้อลัฮาคมิฆ่างัน้เหรอ’
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‘แล้วตอนได้ยินว่าเขาถูกฆ่าด้วยพิษ เจ้าคิดว่าใครฆ่า’

‘ผมนึกว่าเขาอาจมีเร่ืองขัดแย้งกัน เพราะจากประวัติของเขากับ 

ไฮน์รชิ เครเมอร์ ผูเ้ขยีนหนงัสอื ค้อนของแม่มด น่ะ พวกเขาน่าจะแตกคอ

กันตอนท้าย เพราะไม่ได้ใส่ชื่อสเปรนเจอร์ไว้ในหนังสือด้วยนี่นา’

‘เฮอะ!’ กิดิมแค่นเสียงใส่เพียงแค่นั้นแล้วเงียบไป เจย์ก็เดินไปขึ้น

คร่อมบนอานจักรยานแล้วปั่นออกไป

‘ท�าไมต้องฆ่าเขาด้วยล่ะ’

‘เจ้าอยากเข้าใจไหมล่ะ’

เจย์นิ่งไปนิดหนึ่งแล้วส่ายหน้า ก่อนจะพูดว่า “เรื่องแบบนี้คงมีแต่

คนฆ่าเขาเท่านั้นที่รู้”

‘นั่นละค�าตอบ มนุษย์พยายามคิดหาเหตุผลเสียมากมายว่า ท�าไม

คนคนหนึ่งฆ่าคนด้วยกันเองได้ ทั้งที่ความจริงคนที่รู้เหตุผลจริงๆ ก็มี 

แค่คนทีล่งมอืฆ่าเท่านัน้ และเหตผุลของเขากม็กัจะผดุวาบขึน้มา ณ เวลา

ที่เขาคิดลงมือ มันเรียบง่ายและไร้สามัญส�านึก’

เจย์ถอนหายใจเฮอืกหนึง่ เพราะเขาเองกฆ่็าคนไปหลายคน แม้จะ

มีสติอยู่ครบบ้างไม่ครบบ้าง แต่ ณ เวลาที่เขาฆ่าใครก็ตาม เหตุผลมันก็

เรียบง่ายอย่างที่กิดิมพูดจริงๆ

‘ถ้าเราไม่ฆ่าเขา เขาก็จะฆ่าเรา ถ้าเราไม่ฆ่าเขา เขาก็จะฆ่าเพื่อน

ของเรา และหากเรามคีนทีต้่องดแูลมาก เรากอ็าจต้องฆ่าคนมากกว่าเดมิ’

“ท�าไมคนเราถึงไม่คุยกันดีๆ ก็ไม่รู้เนอะกิดิม” 

‘ก็เพราะเป็นมนุษย์ไง’ กิดิมตอบ

เจย์เพิม่แรงป่ันจกัรยานเพือ่ขึน้เนนิไปยงัหน้าโรงพยาบาลวชิชาร์ต 

และพอเลีย้วรถเข้าถนนไฮซนั เขากไ็ด้กลิน่ขนมปังลอยตามลมมา แต่ขณะ

ทีเ่จย์ครุน่คิดว่า กลิน่นีค้อืขนมปังอะไร จมกูกไ็ด้กลิน่ทีท่�าให้เขาต้องชะลอ

ความเร็วรถจักรยานลง แล้วจอดหยุดพักที่ข้างถนน

‘กลิ่นนี้มัน...’

“อรุณสวัสดิ์ คุณสก็อต” เสียงทักดังขึ้น พร้อมกับการปรากฏตัว
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ของชายคนหนึ่ง ซึ่งเจย์ไม่คิดว่า จะได้พบเขาที่วิชชอร์เร็วอย่างนี้

‘บีสต์ โพโซนิเต้’ 

“อรุณสวัสดิ์ครับ” เจย์ทักทาย พลางเหลือบมองไปรอบตัวเพื่อหา 

ครูซ ซิมป์สัน แต่บนถนนเลียบหน้าผาไฮซันยามสายอย่างนี้ นอกจาก 

ชาวเมืองกับนักท่องเที่ยวไม่กี่คนที่เดินขึ้นมาเพื่อดื่มน�้าชายามสายที่ร้าน

แล้วก็ไม่มีใครอีก

บีสต์เดินมาหยุดอยู่ห่างจากเจย์ไปสองสามก้าว แล้วถามว่า “วันนี้

ไปเลือกกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์มาแล้วสินะ”

เจย์พยักหน้า “ครับ”

“เหลือเวลาสักสองสามชั่วโมงไหม คุณสก็อต เผื่อผมมีเรื่องอยาก

ให้คุณช่วย”

“แต่ในคู่มือบอกว่า เราต้องเลือกกิจกรรมที่ก�าหนดไว้นี่ครับ” เจย์

แย้งพลางคดิว่า เขาควรหนผีูช้ายคนนีด้ีไหม แต่ระหว่างทีเ่ขาคดิอย่างนัน้ 

เขาก็ได้ยินเสียงรถวิ่งขึ้นมาจากถนนด้านหลัง แล้วมาจอดตรงต�าแหน่งที่

พวกเขายืนอยู่

กระจกหน้าต่างของที่นั่งด้านหลังรถเลื่อนลง แล้วใบหน้า ครูซ  

ซิมป์สัน ก็ปรากฏให้เห็น

“บีสต์” 

“ช้า” บีสต์หันไปต่อว่า แต่ครูซไม่ได้สนใจค�าต่อว่าของบีสต์ เขา

หันมาหาเจย์แล้วพูดว่า

“เห็นว่าเลือกกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์แล้วนี่”

‘โห ท�าไมข่าวเร็วจัง’ เจย์ทึ่ง

‘ทีเ่รว็ยิง่กว่าเจ้าสญัญาณยกึยอืของมนษุย์กค็อื ปีศาจรบัใช้ เจ้าไม่

เห็นอะไรในห้องสปิริเชียลคนนั้นเหรอ’

เจย์นึกถึงออร่าสีเขียวที่อยู่รอบตัวโพลิซ่า แล้วก็นึกต่อไปว่า เจ้า 

ออร่านั้นวิ่งตรงไปเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ก็นึกอยู่ว่า ท�าไมทั้งที่เมืองนี้

ไม่มีอินเทอร์เน็ต แต่ดันมีการลงข้อมูลในคอมพิวเตอร์ แถมมีระบบเก็บ
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ข้อมูลด้วยการยิงบาร์โคดด้วย ที่แท้ก็แบบนี้เอง

“ครับ” เจย์ตอบ

“เลือกได้น่าสนใจสมกับเป็นคุณนะ” ครูซเอ่ยต่อ ขณะที่บีสต์เดิน

อ้อมไปที่ประตูอีกด้าน แล้วเปิดออกเพื่อเข้าไปนั่ง

“ผมไม่อยากท�าให้รุ่นพี่ล�าบากมากเกินไปน่ะครับ”

“คิดว่างั้นเหรอ”

เจย์ไม่รู้ว่าจะตอบอะไร เขาเลยนิ่งเสีย มุมปากของครูซจึงยกขึ้น

แล้วเอ่ยว่า “ขอให้วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ดี”

แล้วกระจกหน้าต่างรถก็เลื่อนขึ้นปิด พร้อมกับรถที่แล่นออกไป 

“เขามาท�าอะไรนะ” เจย์เปรย ขณะมองตามท้ายรถทีแ่ล่นผ่านหน้า

ร้านน�า้ชาวทิาเรียไปโดยไม่หยดุรถอกีเลย พลางคดิต่อว่า ถนนเส้นนีม้แีค่

โฮสเทลซึ่งเป็นของตระกูลแซมป์สันหลายคูหา บ้านของโซอ้ี และร้าน 

น�้าชาวิทาเรียเท่านั้น หากไม่ต้องการมาแวะทั้งสามแห่งที่ว่า เขาจะคิดใน

แง่ร้ายได้ไหมว่า สองฮอปกินส์นั่นตั้งใจมาเพื่อเจอเขา

‘มันก็เห็นชัดอยู่แล้วนี่’ กิดิมเอ่ยย�้าตามที่เจย์คิด

เจย์จงึได้แต่ยอมรบัความจริง แล้วจูงจกัรยานไปจอดในทีจ่อด จาก

นั้นก็เดินขึ้นห้องพักไปเปลี่ยนชุด

“เกบ็ขยะเหรอ เลอืกกจิกรรมได้น่าสนใจจงัเลยนะเจย์” โจแอนน์

เอ่ยขึ้น เมื่อทั้งคู่ยืนรอลูกค้าอยู่ด้านหน้าประตู ลูกค้าในช่วงเวลาเช้าเริ่ม

ซาลงแล้ว ซีราฟเลยบริการลูกค้าอยู่ด้านในคนเดียว 

“ท�าไมงานเก็บขยะถึงเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจล่ะครับ” เจย์ถาม

อย่างไม่เข้าใจ เพราะครูซก็พูดอย่างนี้เหมือนกัน

โจแอนน์ตาโต “นายไม่รู้เหรอ”

เจย์ส่ายหน้า

“ตายๆ นายคงไม่คดิว่า งานนีเ้ป็นการเกบ็ขยะจรงิๆ หรอกใช่ไหม”

“แล้ว...เอ่อ มันไม่ใช่อย่างนั้นเหรอครับ คุณโพลิซ่าบอกว่า เป็น
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ช่วงเวลาของเทศกาลเผานาฬิกา ขยะจะเยอะมาก”

คนฟังกะพริบตาปริบๆ แล้วหัวเราะ “ขยะอย่างนั้นมันไม่เท่าไร

หรอก พวกขยะสารพิษต่างหากที่มันเยอะมากในช่วงเทศกาล”

“ขยะสารพิษเหรอครับ”

“นายจ�าช่วงเทศกาลเบลเทนได้ไหม นายเห็นไหมล่ะ ว่าช่วงเวลา

แบบนั้น พ่อมดแม่มดหนุ่มสาวคึกกันขนาดไหน”

“ครับ ผมยังถูกหาเรื่องด้วยเลย”

โจแอนน์พยักหน้าหงึกๆ 

“ใช่ แล้วยลูน่ะมกีารเฉลมิฉลองด้วยเหมอืนกนั มนัเป็นวนัแห่งการ

ถือก�าเนิดใหม่ของสุริยเทพ คึกคักไม่ต่างจากช่วงเบลเทนเลย”

เมื่อคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นตอนวันเบลเทน เจย์ก็เริ่มกังวลนิดหน่อย

‘งั้นต้องห้ามไม่ให้บิมกับอัสโมวออกไปด้วย’

‘ข้าบอกเลยว่ายาก’ กิดิมแย้ง ขณะที่เสียงของโจแอนน์ดังต่อว่า

“แต่ช่วงยลูเป็นช่วงเวลาพเิศษของหลายศาสตร์เวทมนตร์ ไม่เหมอืน 

อย่างเบลเทนที่มีแต่พวกกัลดี้คึกเป็นพิเศษ แต่ยูลคือ ช่วงเวลาแห่งการ

ฉลองของทั้งอัลฮาคิม โฮโนรุอุส และอะบลามีลินเลย แถมเพราะมี 

กลางคืนยาวนานกว่ากลางวัน พวกสปิริเชียลและเนโครแมนเซอร์ก็จะมา 

ร่วมด้วย งานฉลองยูลถึงได้ยิ่งใหญ่เป็นพิเศษไงล่ะ”

“ถ้าอย่างนั้นขยะสารพิษที่ว่า...”

รุ่นพี่สาวพยักหน้า 

“ใช่ เป็นขยะสารพษิทีป่นเป้ือนเวทมนตร์ ของพวกนัน้เป็นอนัตราย

กับสัตว์ในทะเล แล้วนี่นายได้ช่วงเวลาไหนล่ะ”

“ห้าทุ่มถึงตีสองครับ”

“ท�าไมสามชั่วโมง นายเลือกวันอาทิตย์เหรอ” โจแอนน์ซักจนเจย์

แปลกใจว่า ท�าไมรุ่นพี่โจแอนน์ถึงรู้รายละเอียดของกิจกรรมนี้ โจแอนน์

มองหน้าเจย์ที่นิ่งไป เธอเลยตอบว่า

“ซีราฟเคยท�าน่ะ ตกลงนายเลือกวันอาทิตย์จริง?”
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“ครับ ก็มันท�างานแค่วันเดียว จะได้ไม่เสียเวลา” 

โจแอนน์เลิกคิ้วแล้วหัวเราะ 

“ถ้าเป็นคนอื่นก็จะว่าละนะ ว่าหาเรื่องใส่ตัวไม่เข้าเรื่อง แต่นี่เป็น

นายคงไม่เป็นไร”

พูดถึงตรงนี้ซีราฟก็เดินพาลูกค้ากลุ่มหนึ่งผ่านหน้าไป ทั้งสองคน

เลยโค้งค�านับแล้วเอ่ยพร้อมกันว่า

“แล้วพบกันใหม่นะครับ/ค่ะ”

“ใครหาเรื่องใส่ตัว” ซีราฟถามเมื่อเงยหน้าขึ้น

“เจย์น่ะสิ เขาเลือกกิจกรรมเก็บขยะที่ชายหาดวันอาทิตย์ ตอน

กลางคืน”

ซีราฟหันมามองหน้าเจย์ แล้วพยักหน้า “ก็พอได้อยู่นะ”

เจย์อยากถามเหลือเกินว่า มันมีอะไรที่น่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอ 

แต่เพราะมาสเตอร์เดียตี้กดกริ่งเรียก ท�าให้เจย์ขอตัวเพื่อสลับเข้าไปช่วย

ด้านใน ให้ซีราฟได้พักบ้าง

“โต๊ะสาม เสิร์ฟแล้วกลับมาหาผมด้วย”

เจย์ค้อมศีรษะรับ เขาเดินไปเสิร์ฟแล้วกลับมารับค�าสั่ง

“วันนี้เลือกกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ไปแล้วใช่ไหม”

“ครับ” 

‘ท�าไมทกุคนดสูนใจกจิกรรมนีจ้งั อ้อ ยกเว้นคณุฮลัฟ่ีทีม่าสอบถาม

เรื่องอื่นเฉยๆ’

“ดีแล้ว เอ่อ คุณจะว่าอะไรไหม ถ้าตั้งแต่พรุ่งนี้ผมอยากให้คุณไป

ช่วยงานที่แล็บของทิคก้าหน่อย”

“ครับ?”

เดียตี้ยังมองเจย์อยู่ แล้วพูดต่อว่า “จากข้อมูลท่ีฮัลฟี่ได้มาวันนี้  

ทิคเลยอยากให้คุณไปช่วยงานที่แล็บหน่อย ช่วงเวลาเช้านี่แหละ กะอื่น

คุณก็เข้างานตามปกติ”

“อ๋อ ได้ครับ”
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“ส่วนอาหารของอัสโมวที่ต้องกินทุกสามชั่วโมงก็ให้มากินในร้าน

แล้วกนั ถอืว่าค่าอาหารและเคร่ืองดืม่ทีส่องปีศาจนัน่กนิไปเป็นค่าจ้างงาน

ล่วงเวลา”

เจย์ค้อมศีรษะรับ “ขอบคุณมากครับ” 

‘ก�าลังคิดอยู่เลยว่า ถ้าท�างานเต็มเวลาจะเตรียมอาหารให้อัสโมว

ยังไง มาสเตอร์รอบคอบจัง’

“อีกเรื่องนะ”

เจย์มองคนพูดอย่างตั้งใจ

“ถ้าอาทติย์นีค้ณุว่างวนัไหน ไปตรวจสขุภาพประจ�าปีทีโ่รงพยาบาล

วิชชาร์ตด้วย ผมต้องการข้อมูลสุขภาพล่าสุดของคุณ เพื่อท�ารายงานส่ง

ส่วนกลาง เกลดาติดต่อเรื่องนี้ให้คุณแล้ว ไปแจ้งชื่อที่ห้องเวชระเบียนได้

เลย”

“ครับ แล้วแฮ็กกับมิวท์ต้องไปด้วยไหมครับ ผมจะได้บอกเพื่อน”

เดียตี้ส่ายหน้า “ไม่หรอก พวกเขาตรวจเป็นประจ�าอยู่แล้ว ส่วน

คุณที่ต้องตรวจก็เพื่อขึ้นทะเบียนพ่อมด”

“เข้าใจแล้วครับ เหมือนบัญชีทรัพย์สินของผมสินะครับ แล้วต้อง 

เตรียมเอกสารอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าครับ”

“ไม่มีหรอก แค่เตรียมตัวก็พอ”

เจย์เกือบจะถามไปว่า ต้องเตรียมตัวอย่างไร แต่ก็นึกได้ว่า เขา

ต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพเร็วๆ นี้ จึงเปลี่ยนเรื่องเป็นถามว่า

“ผมต้องเข้ารับการทดสอบช่วงไหนครับ เห็นมาสเตอร์พิคก้าบอก

ว่า ต้องเรียนให้ครบหนึ่งปีก่อน ถ้าเป็นอย่างนั้น ผมก็ต้องไปทดสอบเอา

เดือน...”

“เดือนหน้านี่แหละ” 

เจย์มองเดียตี้ตาค้าง แล้วสมองก็ตีความได้ว่า

‘วันนี้วันที่ 29 พฤศจิกายน เดือนหน้า...มันก็แค่อีกสองวันเองนะ!’



5
สเปเชียลลิสต์

“ทดสอบสมรรถภาพงัน้เหรอ ส่วนกลางคงอยากรูจ้กันายมากเลย

นะเนีย่” มวิท์แซว ขณะดงึถงุแป้งออกจากชัน้ แล้วปล่อยมอืให้มนัลอยขึน้

บันไดไปห้องครัวข้างบน มันสวนทางกับแฮ็กที่เดินลงบันไดมาห้องเก็บ

ของใต้ดินพอดี แฮ็กจึงส่งเสียงถามน�าไปว่า

“ใครจะทดสอบสมรรถภาพเหรอ” 

เจย์ยังไม่ทันตอบ มิวท์ก็พูดกับแฮ็กว่า “วันนี้ตื่นเร็วนี่”

“อืม เจ้าตัวเล็กสองตัวนั่นกวนน่ะสิ เล่นอะไรไม่รู้เสียงดังเชียว”

“ขอโทษครบั” เจย์เอ่ยอย่างรู้สกึผดิแทนเจ้าปีศาจนัน่ แต่แฮก็กลบั

โบกมือเป็นพัลวันว่าไม่เป็นไร แล้วเดินมาดูรายการของที่มิวท์ต้องจัด

เตรียม จากนั้นเดินไปที่ชั้นเก็บไวน์ พลางถามย�้าว่า

“แล้วตกลงใครจะไปทดสอบสมรรถภาพล่ะ คนในชมรมเราเหรอ”

“เจย์น่ะ”

แฮ็กหันมามองเจย์ที่ก้มลงหยิบถุงเครื่องเทศ

“โห ก่อนเวลาจริงๆ ด้วย เป็นอย่างที่มาสเตอร์กังวลสินะ”

เจย์พยักหน้า หลังจบงานเลี้ยงวันฮัลโลวีนของบริษัทชาร์มมิ่งฯ ที่

โรงแรมเลมอนแซนด์คร้ังนัน้ ดเูหมอืนมาสเตอร์เกลดากไ็ด้รบัการขอร้อง
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จากหลายทางเลย สุดท้ายก็ต้องยอมท�าเรื่องส่งตัวเขาไปทดสอบ

“วันไหนเหรอเจย์” 

“มาสเตอร์บอกว่า ต้องลงทะเบียนก่อนถึงจะรู้วันท่ีแน่นอนครับ 

แต่คงเป็นเดือนหน้า”

สองหนุ่มลูกศิษย์มาสเตอร์สาวฝาแฝดผิวปากขึ้นพร้อมกัน แล้ว

มิวท์ก็พูดว่า 

“อยากจะเห็นหน้าคณะกรรมการสอบครั้งนี้จริงๆ”

เจย์ลกุขึน้ยนื แล้วแตะตะกร้าถงุเคร่ืองเทศของเขาให้ลอยขึน้บนัได

ไป พลางตอบว่า “ผมต้องไปสอบที่พิทเดอกิลหรือที่นี่ครับ”

“น่าจะที่นี่นะ ปกติก็จะทดสอบที่ชมรมแม่มดพ่อมดรุ่นเยาว์...”

“มิวท์! ไซรัปพีชก�าลังจะหมดนะ ต้องจดไว้ในรายการของท่ีใกล้

หมดด้วยล่ะ” แฮ็กตะโกนเตือนมาขัดจังหวะ

“ได้ แป๊บนะ” มิวท์รับค�า แล้วพลิกกระดาษรายการของไปหน้า

สุดท้าย แล้วถามแฮ็กต่อว่า “มันเหลือกี่ขวดล่ะ” 

“ขวดเดียว ขนาดห้าร้อยเอ็มแอล4” แฮ็กตอบ

“โอเค” มิวท์เขียนจ�านวนของที่เหลือลงในรายการก่อนเซ็นชื่อ

ก�ากับ แล้วเจย์ก็ถามว่า

“เขาทดสอบอะไรบ้างเหรอ แบบว่ามีสอบข้อเขียนด้วยหรือเปล่า”

“มีสิ แต่ฉันว่า นายคงไม่มีปัญหาเรื่องนั้นหรอก ความจ�านายดีซะ

ขนาดนี้” 

เจย์ยิ้มจืด “ความจ�าดี แต่ไม่เคยอ่านหนังสือก็ไม่ช่วยนะครับ”

สองคู่ซี้หันมามองหน้าเจย์ แล้วหลุดหัวเราะพร้อมกัน 

“จรงิของนาย เอางี้ไหม เดีย๋วเลกิงานวนันี ้ฉนัจะกลบัไปเอาหนงัสอื

เตรียมสอบของฉันมาให้ แต่ฉันมีแค่ของกัลดราบกนะ ศาสตร์อ่ืนไม่มี 

เพราะตอนนั้นยืมห้องสมุดเอา” มิวท์เสนอ 

4 มิลลิลิตร (ml.)
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“ขอบคุณมากเลยครับ” เจย์รับค�าอย่างดีใจ 

“ข้อเขียนน่ะไม่เท่าไร แต่ภาคปฏิบัตินี่สิ อย่างเจย์นี่ต้องทดสอบ

สมรรถภาพกีศ่าสตร์เวทมนตร์กนัล่ะ นายใช้เวทมนตร์ได้ตัง้หลายศาสตร์

ไม่ใช่เหรอ” แค่ฟังแฮ็กถามอย่างนั้น เจย์ก็นิ่งไปแล้วคิดตาม

มวิท์ซึง่เอือ้มมอืไปหยบิขวดสผีสมอาหารอยูจ่งึหนัมามองแฮก็ แล้ว

เลยมาสบตาเจย์

“เออ จริงของแฮ็กนะ ตอนแรกว่าจะไปยืมชอร์ตโน้ตของเพื่อนใน

ชมรม แต่อ่านเองจะดีกว่า”

“ท�าไมล่ะครับ” เจย์ถาม มิวท์จึงอธิบายว่า

“ข้อเขียนน่ะ มันทดสอบทุกศาสตร์ แต่โดยมากเป็นข้อมูลพื้นฐาน

ที่เราต้องรู้ เพื่อแยกแยะเวทมนตร์ แต่ภาคปฏิบัติมันจะจ�าเพาะกว่า ตาม

ศาสตร์ที่ผู้ถูกทดสอบเรียน แต่พ่อมดแบบนายก็ล�าบากเหมือนกัน” 

“นายก็พาเจย์ไปห้องสมุดดิ จะได้ช่วยเลือกให้ด้วยว่าเล่มไหนดี 

เลอืกเล่มทีม่สีอนภาคปฏบิตัด้ิวย เจย์ยิง่มนึๆ อยู ่เดีย๋วกไ็ด้ไล่อ่านหนงัสอื

จนหมดทั้งชั้นหรอก”

มิวท์หัวเราะ “ได้ๆ...โอเค ได้ของครบแล้วละ ขึ้นไปข้างบนกัน

เถอะ” 

“นี่ฉันนึกไม่ออกเลยนะ ว่าพวกเขาจะเรียกพ่อมดคนไหนมาเป็น

กรรมการทดสอบเจย์ น่าจะต้องเป็นระดับเมจิกลิสต์เลยอะ” แฮ็กเดา

“ก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้ว เขามีกฎบังคับว่า ไม่ให้อาจารย์ของเรา

เป็นนีน่า มาสเตอร์ของร้านเรากเ็ลยเป็นผูท้ดสอบเจย์ไม่ได้” มวิท์เหน็ด้วย 

และเสียงพูดคุยของมิวท์ก็ดังไปเข้าหูพิคก้าที่คุมเครื่องครัวให้ตีครีมอยู่

พอดี

“พูดถึงเรื่องกรรมการที่จะมาทดสอบเจย์อยู่เหรอ” พิคก้าถาม

“ครับมาสเตอร์ พวกเราก�าลงัสงสยัอยูว่่า ส�านกัทะเบียนพ่อมดจะ

ส่งใครมาทดสอบเจย์ และจะทดสอบแค่ศาสตร์กลัดราบก หรอืว่าทดสอบ

หมดทกุศาสตร์เลยเพือ่ตรวจวดักนัจรงิๆ ว่าเจย์ใช้เวทมนตร์อะไรได้บ้าง”
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พิคก้าละมือจากงานที่ท�าอยู่ แล้วปล่อยให้เคร่ืองครัวท�างานด้วย

ตัวมันเอง พลางตอบว่า

“ถ้าเป็นเอลเดอร์ ส่วนใหญ่ก็ต้องทดสอบโดยองค์รวม แต่เจย์ใช้

โมนาเชียได้แสดงว่า เขาไม่ใช่เอลเดอร์”

เจย์ลอบถอนหายใจ แค่อ่านหนงัสอืน่ะไม่กลวัหรอก เขาพอมเีวลา

อยู่ แต่ถ้าต้องถูกทดสอบทุกศาสตร์เวทมนตร์ก็เครียดพอดู

“ถึงอย่างนั้น ส�านักทะเบียนก็คงจัดเต็มกว่าทุกครั้งละนะ”

“ครับ?” เจย์ทวนถามใจแป้ว 

พคิก้ากเ็ลยหวัเราะเสยีงใส พลางหนัไปจบัทีห่ยอดครมีสดซึง่บรรจุ

ครีมที่ตีจนได้ที่แล้ว เพื่อน�ามาหยอดครีมแต่งหน้าเค้ก

“หน้าที่ของส�านักทะเบียนคือ ท�าส�ามะโนประชากรพ่อมดแม่มด 

แต่อกีหน้าฉากหนึง่กค็อื สรรหาคนทีเ่หมาะสมเพือ่ชกัชวนเข้ามาเป็นฮอป-

กินส์ เจย์น่ะสร้างผลงานดีๆ ไว้ทั้งนั้นเลยนี่นา ก็ต้องถูกจับตามองเป็น

พิเศษอยู่แล้ว”

สามหนุ่มหันมามองหน้ากัน แล้วเจย์ก็ได้แต่ยิ้มแหย เพราะค�าว่า 

‘ผลงานดีๆ ’ ของมาสเตอร์กห็มายถงึ วรีกรรมทีเ่ขาท�ามาตลอดหลายเดอืน

นั่นเอง

ตุบๆ!

แฮก็กบัมวิท์ตบไหล่เจย์อย่างให้ก�าลงัใจ พอดกีบัโพซีเ่ดนิเข้ามาเอา

ขนม เจย์กับแฮ็กจึงเดินไปจัดเก็บของที่เพิ่งขนขึ้นมาเมื่อกี้เข้าห้องสต๊อก

เล็กของห้องครัวแทนมิวท์ซึ่งต้องไปช่วยโพซี่

“สวัสดีมิวท์ เจย์ มาเสียตอนห้องสมุดเกือบจะปิดเลยนะ” ริก้า 

บรรณารักษ์ฝึกหัดของห้องสมุดเอ่ยทักทันทีเมื่อเห็นสองบริกรหนุ่มของ

ร้านน�้าชาวิทาเรียเดินเข้ามาที่เคาน์เตอร์

“เพิ่งเลิกงานน่ะ หิวก็เลยหาอะไรกินก่อน” มิวท์ตอบ พลางส่งถุง

หนงัสอืทีแ่ฮก็ฝากมาคนืให้บรรณารกัษ์สาว ขณะทีเ่จย์มองไปรอบตวั ทัง้ที่
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ตอนนี้ห้องสมุดควรจะร้างผู้คนแล้ว แต่ท�าไมกลับมีคนเยอะมากกว่าตอน

ที่เขามากับโซอี้เสียอีก

“หาหนังสืออะไรล่ะ ให้ช่วยไหม” เสียงริก้าเสนอตัวช่วยท�าให้เจย์

หันมามอง ขณะมิวท์ตอบว่า

“คู่มอืทดสอบสมรรถภาพของส�านกัทะเบยีนพ่อมดน่ะ ตอนนีม้คีน

ยืมไปเยอะไหม”

ริก้าเลิกคิ้ว “ช่วงนี้ไม่มีประกาศวันทดสอบเลยนี่ ท�าไมเหรอ ใคร

จะเข้ารับการทดสอบล่ะ”

มิวท์ชูนิ้วโป้งชี้ไปทางเจย์ “เจย์น่ะ”

“เจย์ท�างานครบปีแล้วเหรอเนี่ย!” ริก้าอุทานด้วยสีหน้าแปลกใจ

เจย์ยังไม่ทันตอบปฏิเสธ หญิงสาวก็แย้งเองว่า “ไม่สิ ยังไม่ครบ

ไม่ใช่เหรอ”

“ครับ” เจย์รับค�าสั้นๆ 

“ถ้าไม่มีใครยมืไปกด็ ีแล้วมเีล่มใหม่ทีอ่ปัเดตล่าสดุเข้ามาบ้างหรอื

เปล่า”

ริก้าพยักหน้า 

“มีสิ ของอัลฮาคิมกับกัลดราบกน่ะ ศาสตร์อื่นยังเหมือนเดิม จะ

เอาศาสตร์อะไรล่ะ เดี๋ยวค้นหาชั้นหนังสือให้” ริก้าตอบ พลางเดินไปยัง

ตู้เก็บบัตรรายการหนังสือ 

“ไม่ต้องหรอก ถ้ามันอยู่ที่เดิมเดี๋ยวไปหาเอง ขอบใจนะ ไปเจย์”

“อะ...อืม” เจย์รับค�า แล้วเดินตามมิวท์ไป 

เจย์รู้ว่าริก้ามองตามมา แต่ไม่ได้หันไป และเมื่อเดินเข้าไปในส่วน

ของห้องสมุดเวทมนตร์ ทุกสายตาก็พุ่งเป้ามาที่เขา 

“นายนี่ฮอตนะ ไปที่ไหนก็มีแต่คนสนใจ” มิวท์แซวติดตลกเบาๆ 

แล้วพาเจย์เดินไปยังชั้นที่เก็บหนังสือคู่มือทดสอบสมรรถภาพ

“พวกเขาจะไม่ลุกขึ้นมาท้าสู้กับผมที่นี่ ใช่ไหม” เจย์ถามอย่าง

หวาดๆ
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“ไม่หรอก ห้องสมุดห้ามทะเลาะวิวาท และถ้าไม่ใช่บรรณารักษ์

หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตก็ห้ามใช้เวทมนตร์”

‘ถ้าไม่มีข้อห้ามไว้ก็อาจมีใช่ไหม’ เจย์คิดต่อ ก่อนจะยื่นมือไปรับ

หนังสือที่มิวท์หยิบจากชั้นแล้วส่งมาให้

“เล่มนีเ้ป็นของศาสตร์กลัดราบก ดสีดุ ตอนพวกเราสอบกอ่็านเล่ม

นี้แหละ รู้สึกว่าเขาจะอัปเดตข้อสอบใหม่ล่าสุดไว้ให้แล้ว ส่วนเล่มนี้เป็น

ศาสตร์อัลฮาคิมที่ฉันอ่านอยู่ อืม...อะบลามีลิน เอาเล่มนี้ละกัน เขาว่าดี

นะ”

“ผมต้องอ่านขนาดนี้เลยเหรอครับ”

มวิท์หันมามองเจย์ แล้วตอบโดยไม่คดิอะไรว่า “กอ็ย่างทีบ่อก สอบ

ข้อเขียนน่ะ มันมีถามความรู้ทั่วไปของทุกศาสตร์ แต่ที่จะให้นายเน้นคือ 

แนวข้อสอบภาคปฏิบัติ อ่านไว้ก็ไม่เสียหาย สมองอย่างนายจ�าได้อยู่แล้ว

ละ”

เจย์พยกัหน้าหงกึๆ แล้วเดนิตามมวิท์ทีเ่ดนิต่อไปยงัชัน้หนงัสอืคูม่อื

ทดสอบของศาสตร์เวทมนตร์ขาว

“ท่าจะยากแฮะ ในวิชชอร์มีผู้ใช้เวทมนตร์ขาวไม่เยอะเสียด้วย  

ส่วนใหญ่พอโตขึ้นก็ออกนอกเมืองไปเสียหมด เอ ตอนนั้นเพื่อนในชมรม 

มันอ่านเล่มไหนกันนะ” มิวท์พึมพ�า ขณะไล่สายตาหาไปตามสันหนังสือ 

แล้วดึงหนังสือเล่มหนึ่งออกมาเปิดดู

เจย์ไล่สายตาอ่านบนสนัหนงัสอืทีม่วิท์ถอือยู ่เป็นหนงัสอืคูม่อืสอบ

ของศาสตร์โมนาเชีย แล้วสายตาก็ปะทะเข้ากับชื่อผู้เขียนหนังสือเล่มนี้

‘เลนาตาล เครเมอร์13’

“หนังสือเล่มนี้...” เจย์เอ่ยขึ้น 

มิวท์จึงเงยหน้าถามว่า “ท�าไมเหรอ”

“ผู้เขียนเป็นใครเหรอ”

มิวท์พลิกมาอ่านชื่อผู้เขียนอีกครั้ง แล้วตอบว่า “อ้อ คนนี้เป็น 

สเปเชียลลิสต์คนดังของศาสตร์โมนาเชียเลยนะ”
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“สเปเชียลลิสต์...งั้นเหรอ”

“ไม่รู้จักอีกน่ะสิ คืองี้นะ นายรู้จักเมจิกลิสต์แล้ว?”

“อืม คนที่เก่งศาสตร์เวทมนตร์ขาวหรือด�าทั้งสามศาสตร์”

มิวท์พยักหน้า 

“และนายก็รู้จักซูเปอร์ลิสต์แล้วด้วย?”

“ใช่”

“สเปเชยีลลสิต์คอื พ่อมดหรอืแม่มดที่ได้รบัการจดัอนัดบัห้าสบิคน

แรกจากพ่อมดทั้งโลกว่า เขามีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่ง 

โดยการประเมินของส�านักทะเบียน พูดง่ายๆ ก็คือ คนที่เก่งในศาสตร์ใด

ศาสตร์หนึ่งมากๆ ห้าสิบอันดับแรกนั่นแหละ”

เจย์อ้าปากค้าง 

มิวท์เลยชี้ไปที่ชื่อของผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ แล้วชี้เน้นไปท่ีตัวเลข 

13 ซึ่งเขียนก�ากับต่อท้ายนามสกุล จนดูเหมือนเลขยกก�าลัง แล้วอธิบาย

ว่า

“เห็นเลข 13 ตรงนี้ไหม มันคือการบอกล�าดับที่ของสเปเชียลลิสต์ 

เลนาตาล เครเมอร์ คอืคนในล�าดบัทีส่บิสาม ส่วนมาสเตอร์มซูอลของเรา

คงไม่ต้องพูดถึงเนอะ เอาเล่มนี้ไปอ่านแล้วกัน ฉันเคยเห็นเพื่อนอ่านกัน 

ต่อไปก็โฮโนรุอุส ศาสตร์นี้ต้องอ่านของคุณนิมโบส เพราะอ่านง่ายที่สุด 

แล้ว...” มิวท์บรรยายไปก็ดึงหนังสือออกจากชั้น พลางส่งให้เจย์เรื่อยๆ

หนงัสอืคูม่อืการทดสอบจึงถกูวางลงในมอืเจย์เพิม่อกีสองเล่ม เจย์

เดินตามมิวท์เลือกหนังสือจนได้หนังสือครบ จึงเดินออกมาจากช่อง

ระหว่างชั้นหนังสือ

“โอ๊ะโอ! ไม่นึกว่าจะเจอเพื่อนเก่าที่นี่นะ” เสียงหนึ่งดังมา

“กาโก้” มิวท์เอ่ยชื่อเพื่อนเก่าเสียงเรียบ เจย์ที่เดินตามมิวท์มาจึง

เงยหน้ามองผู้ที่เข้ามาทักทาย

‘หลังจากงานไลต์ก็อดก็ไม่เห็นคนคนนี้มาพักใหญ่เลย แต่หมวก 

นั่น มัน...’ เจย์คิด ขณะพิจารณาการแต่งตัวของอดีตคู่ต่อสู้ในไลต์ก็อด
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เฟสติวัล

เสื้อคลุมหนังสีด�า กางเกงยีนขาดวิ่น และหมวกปีกกว้าง ไม่ต้อง

มีใครบอกก็รู้ได้ทันที ตอนนี้กาโก้ไม่ใช่กัลดี้ธรรมดาอีกแล้ว เขาน่าจะ

เป็น...ฮอปกินส์

“ฉันไปพิทเดอกิลซะหลายเดือน กลับมาถึงเพ่ิงรู้ว่า อดีตเพ่ือน

ทรยศทั้งสองคนได้ดิบได้ดีไปแล้ว”

มิวท์ที่ยืนอยู่ข้างหน้าเจย์ก�ามือแน่น และตอบเสียงเรียบนิ่งไปว่า 

“ฉนักไ็ด้ยนิมาเหมอืนกนัว่า นายได้สทิธิเ์ข้าฮอปกนิส์กเ็พราะเจย์ไม่รบัค�า

เชิญ”

บรรยากาศระหว่างสองอดีตสมาชิกกัลดี้เฟิสต์มาคุขึ้นทันตา เจย์

เห็นคนรอบข้างต่างพาเดินเลี่ยงไปทางอื่น แต่ยังอยู่ไม่ไกลเกินไปมาก ดู

เหมือนทุกคนยังสองจิตสองใจ อยากรู้อยากเห็นการปะทะคารมของคน

ทั้งสองก็อยาก แต่ก็ไม่อยากติดร่างแหให้ต้องเดือดร้อนไปด้วย

“อย่าปากเก่งให้มากนักมิวท์ ที่นายอยู่รอดปลอดภัยจนผ่านช่วง

เวลาฝึกงานของร้านวิทาเรียได้ ไม่ได้หมายความว่านายเจ๋งหรอกนะ คน

ทีเ่ปลีย่นศาสตร์ไปเพือ่ให้ได้เข้าท�างานในร้านนัน้ ไม่มค่ีาพอจะมายนืต่อหน้า

ฉัน”

มิวท์ยังคงยืนมองกาโก้นิ่ง รอจนกระทั่งเขาพูดจบ มิวท์จึงตอบว่า 

“ขอบใจนะทีเ่ป็นห่วง แต่ฉนัเลอืกแล้ว ดีใจที่ได้เจอนาย ไปกนัเถอะ

เจย์”

“อะ...อืม” 

เจย์ขานรับเสียงงึมง�าแล้วเดินตามมิวท์ไป ขณะที่เจย์เดินเลี่ยงไป

ด้านข้างตัวกาโก้ 

คู่อริที่ยังแค้นเคืองไม่หายก็พูดว่า “เกมของเรามันยังไม่จบนะ 

สก็อต”

เจย์หยุดเดิน แล้วหันไปสบตากาโก้

“เจย์! รีบมา” มิวท์ร้องเรียกซ�้า 
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เจย์เลยหมุนตัวเดินตามมิวท์ไปท�าเรื่องยืมหนังสือ มิวท์เงียบมา

ตลอดทางกลับที่พัก จนเจย์ไม่กล้าพูดอะไร จนกระท่ังเจย์ขี่จักรยานมา

ส่งมิวท์ที่อะพาร์ตเมนต์ของมาสเตอร์เดียตี้ เพราะมิวท์ย้ายเข้ามาพักที่นี่

ต้ังแต่ผ่านการประเมนิผลการทดลองงานเมือ่สองสปัดาห์ก่อน เจย์จงึถาม

ว่า

“พูดไปแบบนั้นจะไม่เป็นไรเหรอ” 

“เรื่องอะไร” มิวท์ย้อนถาม

“กาโก้น่ะสิ เขาดู...แกร่งขึ้นนะ”

มิวท์มองหน้าเจย์ แล้วคลี่ยิ้มให้ 

“หมอนั่นเป็นฮอปกินส์แล้ว แม้ได้รับอภิสิทธิ์หลายอย่าง แต่เขา

ไม่มีสิทธิ์มาต่อยตีประชาชนตามอ�าเภอใจหรอก มันผิดกฎหมาย”

เจย์พยักหน้า แม้มิวท์จะไม่ค่อยโดนท้าประลองแล้ว แต่แฮ็กยังน่า

เป็นห่วง เพราะยงัอยู่ในช่วงทดลองงาน หากไปประลองฝีมอืแล้วแพ้ตอน

นี้ ความพยายามที่มีมาตลอดของแฮ็กก็สูญเปล่า

“แต่ถึงสู้กัน ฉันไม่คิดว่าจะแพ้มันหรอกนะ” 

เจย์เลิกคิ้ว มิวท์จึงยกมือขึ้น เจย์มองบนฝ่ามือเพื่อนก็เห็นเกล็ดสี

เขียวระยิบอยู่บนฝ่ามือนั้น

“ถ้าสูก้นัด้วยกลัดราบก ฉนัอาจสูห้มอนัน่ไม่ได้ แต่ถ้าเป็นอลัฮาคมิ 

หมอนั่นมันห่วยแตก สู้กันจริงๆ มันอาจจะน็อกไปก่อนฉัน”

“ขนาดนั้นเลย งั้นผมก็ต้องระวังตัวแล้วสิ” 

“ไอ้บ้า! นายจะระวังท�าไม ไป กลับไปร้านได้แล้ว แต๊งกิ้วที่มาส่ง”

“ขอบใจที่ช่วยเลือกหนังสือ เจอกันพรุ่งนี้นะ”

“แล้วเจอกัน” มิวท์ตอบ แล้วทั้งคู่ก็แยกกัน

เจย์ขี่จักรยานผ่านตลาด พลางคิดถึงบรรยากาศระหว่างกาโก้กับ

มิวท์ แล้วพึมพ�าว่า

“ถ้าสู้กันจริงๆ ใครจะชนะนะ”

‘อาจจะตายทั้งคู่’ กิดิมตอบ ขณะลอยตัวจากหัวเจย์มานั่งบน
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ตะกร้าหน้ารถ 

เจย์เลิกคิ้ว ทันใดนั้น เจย์ก็ถูกดึงร่างวิญญาณออกมา เป็นเหตุให้

เขาต้องส่งพลังจากร่างวิญญาณไปบังคับร่างกายท่ีก�าลังขี่จักรยานอยู่

อย่างกะทันหัน พลางส่งเสียงดุกิดิม

“กิดิม!”

‘ใช้ได้นี่ ตอบสนองได้ดี’

เจย์อยากจะค้อนเอเทมมูของตัวเองที่ชอบทดสอบเขาทีเผลอเป็น

ประจ�า แล้วรีบพาร่างวิญญาณกลับเข้าร่างกาย พลางถามต่อว่า

“ท�าไมพวกเขาถึงตายทั้งคู่ล่ะ”

‘เพราะเจ้ากาโก้นั่น มันเก่งกว่าตอนก่อนหน้านี้หลายขุมน่ะสิ แต ่

ผู้ใช้พิษจะมีภาษีดีกว่าก็ต่อเมื่อต่อสู้กันในที่ปิด’

“ก็จริง”

หลายเดือนมานี้ เจย์เห็นมิวท์ท�างานอย่างหนัก ช่วงเวลาท่ีไม่ได้

ท�างาน มาสเตอร์พิคก้าก็สั่งการบ้านเยอะมาก พอๆ กับที่แฮ็กบ่นว่า ต้อง

อ่านหนังสือเยอะ เห็นว่าทุกวันที่ 16 กับวันที่ 1 ของทุกเดือนจะมีการ

ประเมินผลที่ห้องแล็บของมาสเตอร์คู่แฝดด้วย และผลของการฝึกอย่าง

หนักนั้นก็คงจะแสดงออกมาบ้างหรอก

“เออ ลืมถามมิวท์เรื่องแล็บไปเลย” เจย์พึมพ�า พลางปั่นจักรยาน

ให้เร็วและแรงขึ้น เมื่อรถจักรยานต้องวิ่งขึ้นเนิน

กริ๊ง!

โทรศพัท์กรดีเสยีงร้องขึน้ในห้องนอนของมซูอล คนทีย่นืผกูเนกไท

อยูจ่งึหันไปมองนดิหนึง่ แต่ยงัใจเยน็จัดการกบัเนกไทต่อจนเสรจ็ แล้วเดนิ

ไปรับสาย

“ฮัลโหล”

“นอนหลบัเป็นตายอยูห่รือไง” เสยีงแฟนทอมโวยวายดงัอยู่ในสาย 

ท�าให้มูซอลขมวดคิ้ว
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“มีอะไรก็ว่ามา”

“เมื่อบ่ายฉันไปชันสูตรศพมา” แฟนทอมตอบสั้นๆ

“มันเกี่ยวอะไรกับฉัน” มูซอลถามอย่างงุนงง

“เป็นศพที่ตายด้วยฝีมือของเนโรน่ะสิ”

พอได้ยินอย่างนั้นดวงตาของมูซอลก็เปล่งประกายวาววับขึ้น

“เอเทมมูของเจย์น่ะเหรอ”

“ใช่ โรนัลพยายามสืบเรื่องของเจย์ แต่ส่งคนตามรอย เจย์ สก็อต 

ไปเท่าไร คนเหล่านั้นก็ตายหมด ด้วยพลังของเนโร”

“เอเทมมูแห่งผืนน�้าไม่ฆ่าคนบนบก...”

แฟนทอมหัวเราะ “ฉันก็บอกโรนัลแบบนั้น แต่รู้อะไรไหม...” 

“...นอกเสียจากเนโรจะได้ท�าพันธสัญญาเอาไว้ แล้วเขาตายด้วย

พลังของเนโรจริงๆ หรือเปล่า” มูซอลพูดต่อให้

“ฉันละเกลียดคนรู้มากจริง รู้ขนาดนี้ก็มาชันสูตรเองเลยไหม”

มูซอลไม่ตอบ เพราะเขาก�าลังรอฟังค�าอธิบาย

“ใช่ เป็นฝีมือของเนโร วิญญาณไม่เหลือหลอด้วย ร่างกายตาย

ด้วยน�้า อวัยวะไม่ต้องพูดถึง และหลักฐานที่ชัดมากๆ คือ...กระดูกแขน

และขาของพวกเขามีตราเพนตาเคิลที่มีนามอันแท้จริงของเอเทมมูแห่ง 

ผืนน�้าประทับอยู่ ซึ่งบ่งบอกว่าศพนี้ตายด้วยพลังของเนโครแมนเซอร์”

“แต่เจย์อยู่ที่ร้านวิทาเรียตลอดเวลา เขาไม่มีทางอัญเชิญเอเทมมู

ให้ไปฆ่าใครได้ นอกเสียจากว่า...”

เสียงหัวเราะทุ้มต�่าของแฟนทอมดังขึ้นอีก แล้วพูดแทรกขึ้นว่า 

“ใช่ นอกเสียจากว่า ดูเหมือนลูกศิษย์ของนายคนนี้จะเหมาะกับ 

ค�าค�านี้เสียจริง”

“เขาไม่ใช่ลูกศิษย์ของฉัน”

“เอาน่า ฉนัไม่ได้โทร. มาเถยีงกบันายเรือ่งนี ้แค่อยากขอค�ายนืยนั

จากนายว่า เจย์ สก็อต อยู่ในวิชชอร์ ขณะที่มีคนถูกฆ่าโดยเอเทมมูของ

เขาจริงหรือเปล่า”
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“คูสิทลาดตระเวนอยู่รอบเมืองนี้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง และยืนยันว่า

เจย์ไม่เคยออกนอกเมืองเลย หากไม่ใช่ตอนถูกจับ หรือออกไปกับฉัน”  

มูซอลยืนยัน

แฟนทอมถอนหายใจยาว “งัน้กเ็ป็นทีแ่น่นอนแล้วว่า เขาเป็นเนโคร-

แมนเซอร์...”

“เรื่องนั้นใครๆ ก็รู้” มูซอลย�้าต่อ

“...ทีม่เีอเทมมซูึง่ร่ายวงเวทได้ด้วยตวัเอง” แฟนทอมพดูขยายความ

ต่อท้ายอีกหน่อย

ทั้งห้องจึงตกอยู่ในความเงียบงันไปชั่วขณะ มูซอลเพ่งสายตามอง

ไปที่เข็มวินาทีซึ่งขยับเป็นจังหวะจะโคน แล้วพูดว่า

“นั่นก็ไม่ใช่ข่าวใหม่”

“มันยังมีอะไรที่ใหม่กว่านี้อีกเหรอ ให้ตายเถอะ” แฟนทอมคราง 

แต่มูซอลก็ตัดบทเปลี่ยนเรื่องไป

“ฉันต้องเข้างานแล้ว อย่าลืมตามสืบเรื่องที่ขอด้วย”

“เดี๋ยวสิ มูซ...” แฟนทอมรีบเรียกเพื่อรั้งเขาไว้ แต่ไม่ทันแล้ว

มูซอลวางสายไป แล้วเดินออกจากห้องนอน อัสมายาก�าลังออก

ก�าลงักายตามท่าของผูน้�าทีโ่ชว์ท่าเต้นอยู่ในโทรทศัน์ เมือ่เธอเหน็เขาเดนิ

ออกมาก็บอกว่า

“เมจยังอยู่ในห้องท�างานนะ”

มูซอลยิ้มรับ แล้วคว้าเสื้อสูทที่แขวนอยู่หน้าประตู ก่อนจะหายตัว

ไปปรากฏตัวตรงหน้าห้องท�างานของเดียตี้แล้วเคาะประตู

“เข้ามา” เสียงอนุญาตดังขึ้น มูซอลจึงเปิดประตูเข้าไป

“มีอะไรเหรอมูซ นี่เหลือเวลาอีกสิบนาทีก่อนท่ีนายต้องเข้างาน

ไม่ใช่เหรอ” เดียตี้ถาม โดยไม่เงยหน้าจากบัญชีที่เขาก�าลังท�าอยู่

“เกลดาเคยบอกใช่ไหมว่า เอเทมมูของเจย์ใช้กัลดราบกได้”

เดียตี้เงยหน้าขึ้นสบตาเพื่อน “อา เรื่องนั้นเหรอ ใช่”

“ท่านกาปีก็แจ้งฉันว่า อัสโมวก็ใช้กัลดราบกได้เหมือนกัน”
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คราวนี้เดียตี้ถึงกับหยุดมือและวางปากกาลง แล้วมองหน้ามูซอล 

อย่างรอคอยว่า เขาจะพูดอะไรต่อ

“วนันีแ้ฟนทอมไปชนัสตูรศพคนทีโ่รนลัสัง่ให้ตามรอยสบืเรือ่งของ

เจย์”

“ผลเป็นยังไง”

“เนโรฆ่าพวกเขาทั้งหมด”

ดวงตาของเดียตี้เบิกโตขึ้น 

มซูอลจงึพดูต่อ “พวกเราต่างแน่ใจว่า เจย์ไม่มทีางออกจากวชิชอร์

ได้โดยที่เราไม่รู้เด็ดขาด ดังนั้นการที่เนโรฆ่าคนบนพ้ืนดินได้ด้วยตัวเอง 

นั่นหมายความว่า...”

“เอเทมมูตนนั้นร่ายวงเวทได้ด้วยตัวเอง” เดียตี้สรุป เหมือนกับที่

มูซอลตอบแฟนทอมไปแล้ว

“นายก�าลังคิดว่า ฮัลฟี่ก็ท�าได้เหมือนกันใช่ไหม โบนเองก็สามารถ

ท�าแบบนั้นได้ถ้าฮัลฟี่สั่ง” มูซอลถาม

“ใช่ แต่ไม่ได้คดิแค่นัน้หรอก” เดยีตีต้อบ พลางเอนหลงัไปพงิพนกั

เก้าอี้ ขณะที่มูซอลถามว่า

“นายคิดว่า เจย์น่าจะไปถึงขั้นเดียวกับวิทหรือยัง”

“ท�าไมนายถามอย่างนั้น” เดียตี้ถาม แต่จากท่าทางของเดียต้ี  

มูซอลเชื่อว่าอีกฝ่ายก็คิดเหมือนเขา

“เพราะตอนนี้คนคนเดียวที่สามารถท�าให้สปิริตใช้ศาสตร์อื่นได้

โดยที่เจ้าของไม่ได้สั่ง ก็มีเพียงวิทเท่านั้น แต่ทั้งโรนัลและแฟนทอมคิดว่า 

เจย์น่าจะท�าพันธสัญญาบางอย่างกับเอเทมมู ท�าให้เนโรท�าสิ่งนั้นได้ แต่

พวกเราทุกคนรู้ดี เจย์ไร้ความทรงจ�าจริงๆ ดังนั้นเจย์คนนี้จึงไม่มีทางสั่ง

ให้ปีศาจหรือเอเทมมูไปฆ่าใครได้”

เดียตี้หลับตาลง แล้วถอนหายใจยาว “ก็จริง ดังนั้น ฉันถึงให้เจย์

เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพกับส�านักทะเบียนไง”

“นายว่าอะไรนะ!” มูซอลถามเสียงดังอย่างคาดไม่ถึง
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เดียตี้ลืมตาขึ้นสบตาเพื่อน “ทดสอบสมรรถภาพไง”

“นายบ้าหรือเปล่า พวกเราเองยังไม่รู้เลย ว่าเจย์ท�าอะไรได้บ้าง 

แล้วจะให้คนอื่นมา...”

“เราจะได้รู้พร้อมๆ กันเลยไง” เดียตี้พูดสวนไป ท�าให้มูซอลชะงัก 

เดียตี้จึงพูดต่อ

“...เราจะได้รู้พร้อมกนัว่า เจย์ สกอ็ต เป็นอย่างทีเ่ราคดิหรอืเปล่า”


