
ก่อนเริ่มอ่าน กัลขอขอบคุณ คุณแม่และพี่น้องของกัลที่ช่วย 

ตรวจทานค�าผิดเหมือนเคย ครั้งนี้ได้พี่ชายมาคอมเมนต์ฉากแอ๊กชันให้

ด้วย ขอบคุณมากค่ะ

ขอบคุณน้องพลอย (FB : Loxsiana) ส�าหรับหน้าปกและภาพ

ประกอบที่ครั้งนี้สีสันอบอุ่นสมกับช่วงเวลาแห่งแสงสว่าง และท�าให้ยิ่ง

อยากไปเยือนร้านน�้าชานี้มากขึ้น

ขอบคุณน้องลูกแก้ว (FB : Luluke) ส�าหรับหัวหน้ามาสเตอร์สุดเท่

ของเรา ดีใจที่ได้เห็นมาสเตอร์คนนี้ในรูปแบบน่าเอ็นดูมากกว่าน่ากลัว 

(หัวเราะ)

ขอบคุณน้องเม งานครั้งนี้เป็นอะไรที่เร่งมากจริงๆ มีสิ่งที่ต้องท�า

มากมาย มีเวลาน้อยลงทุกที พี่พยายามแล้วท่ีจะท�าให้งานท่ีไปถึงเม

เรยีบร้อยทีส่ดุ แต่มนักท็�าได้ยากมาก แต่เมกพ็ยายามรกัษาความละเอยีด

ไว้ และท�างานออกมาได้ดทีกุคร้ัง ขอบคณุทีท่�างานหนกัเพือ่เจย์และเหล่า

เด็กๆ ของเขา (หัวเราะ)

ขอบคณุทมีงานสถาพรบุค๊ส์ทกุคนทีท่�าให้นยิายเรือ่งนีม้าอยู่ในมอื

ของผู้อ่าน หนังสือที่ดีเกิดมาจากทีมที่ดี ขอบคุณที่ท�างานหนักนะคะ

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณหนังสือทุกเล่มที่กัลเคยอ่าน เพราะพวกเธอ

คือเพื่อนและครูคนส�าคัญตลอดมาและตลอดไป

 ขอให้อ่านให้สนุกนะคะ

	 กัลฐิดา

 FB : World of Kalthida



“หนงัสอืและการอ่านคอืขุมพลงัแห่งความคดิสร้างสรรค์”



Witharia
Drink Around the Clock



ติ๊ง!

เมื่อเสียงทรายเม็ดสุดท้ายในนาฬิกาทรายร่วงลงสู่ด้านล่างดังขึ้น 

ดวงตากลมโตสีแดงที่จ้องมองมันมาตั้งแต่เริ่มคว�่านาฬิกาทรายก็เปล่ง

ประกายเจิดจ้า แล้วเจ้าของดวงตาก็ร้องอย่างดีใจสุดๆ ว่า

“เจย์! หมดเวลาแล้ว สเต๊กเสร็จหรือยัง” 

เจย์หันมองอัสโมวที่วิ่งมากอดขาเขา ขณะกิดิมที่นั่งจ้องเจ้าสองซี้

อยู่พูดขัดขึ้น

‘มนัขีโ้กง นาฬิกานัน่ตัง้เวลาได้แค่สองนาทคีรึง่ มนัต้องกลบันาฬิกา

ทรายอีกครั้งหนึ่งสิ’

เจย์ได้ยินอย่างนั้นก็ตอบอัสโมวว่า

“ตามสัญญาต้องนั่งนิ่งๆ ให้ได้ห้านาทีนะครับ นาฬิกาทรายเรือน

นัน้ใช้ตัง้เวลาแค่สองนาทคีรึง่ ฉะนัน้อสัโมวต้องกลบัไปนัง่ทีเ่ดมิ แล้วกลบั

นาฬิกาทรายอีกครั้งครับ”

อัสโมวหน้าจ๋อยเดินหงอยๆ คอตกกลับไปท่ีโต๊ะ ขณะบิมนั่งจ้อง

นาฬิกาทรายของตัวเองอยู่เหมือนกัน ทรายเม็ดสุดท้ายในนาฬิกาของ 

บิมร่วงหมดพอดีกับที่อัสโมวกลับนาฬิกาของเขารอบที่สอง

1
ครึ่งทาง
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“เย้! ของข้าหมดแล้ว” บิมร้องแล้วยืนขึ้นกระโดดดึ๋งๆ ไปหาเจย์ 

“นี่ครับอาหารของบิม” 

บิมรบัอาหารมาแล้วยิม้กว้าง อสัโมวหนัไปมองแล้วแกว่งหางอย่าง

หงุดหงิดที่ต้องรอ

‘เฮ้อ อยากให้เร็วแต่กลับช้าเสียนี่’

แอ๊ด! แฮ็กที่เพิ่งออกกะเปิดประตูห้องเข้ามา บิมท่ีเพ่ิงวางจาน

อาหารบนโต๊ะเลยร้องทักว่า

“อรุณสวัสดิ์ แฮ็ก”

“อรณุสวสัดิบ์มิ อ้าว แล้วอสัโมวนัง่รออะไร...อา เริม่วนันีเ้ลยสนิะ”

เจย์ยิม้กว้าง “ครบั วนันีอ้สัโมวต้องเร่ิมฝึกพเิศษกบับมิอย่างจรงิจงั 

เริ่มจากท�าสมาธิให้อยู่นิ่งๆ ให้ได้ก่อน” 

แต่เจ้าหนปีูศาจกอ็ยูไ่ม่สขุ เพราะทนัททีีท่รายเมด็สดุท้ายในนาฬิกา

ร่วงหมด อัสโมวก็กระโดดตัวปลิวจากเก้าอี้ พร้อมกับร้องตะโกนลั่นว่า

“เย้! ครบแล้ว! สเต๊กๆ”

“เฮ้อ แบบนี้จะท�าได้สักกี่วัน” แฮ็กเอ่ยกลั้วหัวเราะ รู้สึกอ่อนใจ

แทนเจย์แล้วเดินไปที่เคาน์เตอร์ครัว

เพราะพวกเจย์กลับมาถึงวิชชอร์ตอนกลางดึกเมื่อวาน มาสเตอร์

เดียตี้เลยอนุญาตให้หยุดพักหนึ่งวัน พวกรุ่นพี่อีสเห็นว่าไหนๆ ก็ได้หยุด

แล้ว เลยจัดงานเลี้ยงกันบนดาดฟ้า ฉลองผลการทดสอบให้แก่ทุกคนเสีย

เลย หลังจบงานเลี้ยงมีอาหารเหลือเยอะ เจย์เลยเก็บกลับมาด้วย แต่...

“พวกเนื้อที่หายไปนี่อัสโมวกินตอนมื้อดึกใช่ไหม” แฮ็กถาม เมื่อ

ไม่เห็นอาหารที่เจย์เก็บกลับมาเหลืออยู่เลย

“ครับ เรียบไม่มีเหลือ” 

แฮ็กหัวเราะแล้วต้องชะงักเมื่อบิมมายืนข้างๆ เงยหน้ามองเขา 

ตาแป๋ว 

“ว่าไงเจ้าหนู อยากกินอะไรล่ะ”

บิมยิ้มกว้าง “เย็นนี้อยากกินผัดหมี่ซั่ว”
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“หมีซ่ัว่? บะหมีอ่ายยุนืน่ะเหรอ” แฮก็พดูถงึความเชือ่ของอาหารจนี

เมนูนี้ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี และคนจีนส่วนใหญ่ก็เช่ือว่า เป็นอาหารท่ีต้อง 

ท�ากินกันในงานฉลองวันคล้ายวันเกิด เพราะชื่ออันเป็นมงคลของมัน

“ใช่ อยากท�าให้เจย์กิน เจย์จะได้อายุยืน” 

“หน้าตามันเป็นยังไงเหรอ ไอ้หมี่นั่นน่ะ ง�่าๆ” อัสโมวถามแทรก 

ทั้งที่ยังเคี้ยวสเต๊กเต็มปาก เจย์เองก็ไม่เคยเห็นจึงมองแฮ็กอย่างสนใจ

“ที่เห็นกันบ่อยๆ ก็เป็นบะหมี่ผัดกับผัก ถือเป็นอาหารเจอย่างหนึ่ง

นะ”

อัสโมวเอียงคอคิดครู่หนึ่งแล้วถามต่อ “อาหารเจคืออะไร”

“สั้นๆ ก็คืออาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์” บิมตอบ 

“อาหารที่ไม่มีเนื้อก็ไม่เรียกว่าอาหารหรอก!” อัสโมวตอบด้วย

สีหน้าขึงขัง จนบิมต้องแย้งว่า

“แต่เจ้ากินเค้กนะ เค้กก็ไม่มีเนื้อ”

อสัโมวกะพรบิตาพลางกลนืเนือ้แล้วโต้ว่า “กน็ัน่มนัของหวาน ไม่ใช่

อาหาร”

“แต่ผัดหมี่ซั่วไม่ได้มีแต่แบบเจนะอัสโมว ใส่เนื้อด้วยก็ได้” 

พอได้ยนิบมิพดูอย่างนัน้ อสัโมวกพ็ยกัหน้าหงกึๆ แล้วยิม้อ้อนแฮก็ 

ว่า “งั้นข้ากินด้วย”

‘ไอ้ปีศาจเห็นแก่กินเอ๊ย!’ กิดิมบ่น 

“หึๆ ได้สิ จริงๆ ก็อยากท�าอยู่เหมือนกัน ใกล้วันเกิดมิวท์ด้วยละ 

ปีก่อนครอบครวัฉนักบัครอบครัวมวิท์ไปกนิเลีย้งทีร้่านอาหารจนี เขาเสร์ิฟ

หมี่ซั่วปู เห็นว่าเป็นสูตรของแต้จิ๋ว อร่อยมากเลย”

“มวิท์เกดิวนัไหนเหรอ” เจย์ถามอย่างสนใจ เมือ่วนัเกดิเขามวิท์ให้

วติามินมา แม้กนิแล้วหน้าตาเขาจะไม่ดขีึน้เท่าไร แต่เขากก็ระปรีก้ระเปร่า

มากขึ้น

“วันที่ 3 มีนา”

“ใกล้แล้วนี่นา ต้องรีบหาของขวัญแล้ว!” เจย์อุทาน ขณะอัสโมว
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วิ่งเอาจานสเต๊กที่กินหมดแล้วมารับสเต๊กชิ้นใหม่ที่เจย์ก�าลังย่าง 

“มาหารค่าบะหมี่กับฉันไหมล่ะ” แฮ็กถาม

“ไม่ได้สิครับ ของขวัญวันเกิดทั้งที ผมต้องคิดก่อน” 

แฮ็กยักไหล่ แล้วก้มมองบิมที่กระตุกขากางเกงเขาอยู่ราวกับทวง

ค�าตอบเรื่องหมี่ซั่ว อัลคิลฝึกหัดจึงตอบว่า

“ได้ เดีย๋วหลงัตืน่นอนจะไปซือ้ของมาท�าให้ แต่เป็นจานทดลองนะ 

ไม่รู้จะอร่อยหรือเปล่า”

“ข้าจะช่วยชิม” บิมออกตัว

“นึกว่าจะช่วยสอน เอาเถอะ ลองท�าแบบอาหารเจก่อนแล้วกัน”

“ขอบใจ” บิมตอบ แล้วกระโดดกลับไปที่โต๊ะอาหารเพื่อนั่งกิน

อาหารเช้าต่อ ส่วนอัสโมวพอได้สเต๊กชิ้นใหม่ก็วิ่งกลับไปกินต่อที่โต๊ะ 

เช่นกัน

“เอ่อ วันนี้คุณเวนดี้ท�างานวันสุดท้ายหรือเปล่าครับ” เจย์ถาม

เพราะวันนี้เขาไม่ได้ขึ้นไปช่วยแฮ็ก

“ใช่ พอออกกะก็กลับไปเลย พี่ธีบีนงี้ซึมไปเลย” แฮ็กพูดติดตลก 

“พี่ธีบีนชอบคุณเวนดี้เหรอครับ”

แฮ็กโรยเครื่องปรุงบนเนื้อที่ต้องหมักให้อัสโมว พลางตอบว่า 

“ต้องบอกว่ามาก อ่อยทุกทาง แต่คุณเวนดี้ก็มึนไปอีก นายน่าจะ

ไปเห็นกับตา เออ เมื่อวานว่าจะถาม ตกลงคุยกับคุณเวนดี้ว่ายังไงบ้าง”

เจย์หยุดมือแล้วหันไปมองแฮ็ก เพื่อนร่วมห้องเลยหันมามองเขา

เช่นกัน

“บอกไม่ได้เหรอ” แฮ็กถาม

“เปล่าครับ แต่ไม่รู้จะเรียกว่าได้ค�าตอบหรือเปล่า เธอบอกว่า วิธี

ของเธอคงใช้ไม่ได้ผลกับผม”

“อ้าว! แล้วแนะน�าอะไรเพิ่มเติมไหม”

“มีครับ แต่ไม่รู้จะเรียกว่าแนะน�าหรือเปล่า เพราะเธอให้ผมตอบ

ค�าถาม”
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“ว่า?” แฮก็ถาม ขณะหยบิกล่องมาใส่เนือ้สเต๊กทีเ่ขาเพิง่ทาน�า้หมกั

ลงบนผิว ก่อนจะเทน�้าหมักที่เหลือใส่กล่องเพื่อหมักเนื้อ 

“ถ้าทรายหล่นจากนาฬิกาทรายจนหมดแล้วผมจะท�ายังไง”

“กลับนาฬิกาไง” แฮ็กตอบทันที ท�าให้เจย์ระบายยิ้ม

“นั่นสิครับ”

“แล้วค�าถามนีม้นัเกีย่วกบัสิง่ทีน่ายก�าลงัเป็นอยูย่งัไงเหรอ เนือ้หมกั

ของอัสโมวเสร็จแล้วนะ...”

“ขอบคุณมากครับ” 

แฮ็กเดินเอากล่องเนื้อหมักไปแช่ไว้ในตู้เย็น เจย์เลยเล่าต่อว่า

“มนัเกีย่วตรงทีว่่า ผมคนก่อนยอมท�าถงึขนาดนี ้แสดงว่าเขาไม่น่า

วางแผนให้ตวัเองอายสุัน้ แต่มนัอาจเป็นหนทางทีท่�าให้เขาได้ทัง้พลงัและ

มีอายุยืนยาว”

“แต่เขาเป็นคนบอกนายไม่ใช่เหรอว่า นายเหลือเวลาชีวิตแค่นี้”

เจย์นิ่งไปแล้วพยักหน้า

“นายคนก่อนนี่กวนประสาทชะมัด” แฮ็กบ่น

‘ข้าเห็นด้วย’ กิดิมตอบรับ ขณะเจย์ได้แต่ยิ้มจืด

“ผมคิดว่าเขาต้องมีเหตุผล แล้วถ้าคุณเวนด้ียังท�าได้ ผมว่ามันก็

ต้องมีสักวิธีที่เหมาะกับผม”

“อยากให้ฉนัช่วยอะไรกบ็อกแล้วกนั ว่าแต่ หนงัสอืทีก่องอยูน่ัน่มนั

อะไร”

เจย์เหลอืบมองกองหนงัสอืบนโต๊ะแวบหนึง่ แล้วตอบว่า “ผมก�าลงั

หาค�าตอบอยู่ครับ เมื่อวานตอนไปซื้อของมาจัดงานปาร์ต้ีก็เลยแวะยืม

หนังสือที่ห้องสมุด”

“อ่านหมดนี่แล้วจะได้ค�าตอบเหรอ”

เจย์ส่ายหน้า

“เจริญละ” แฮ็กสบถ 

“ผมเชื่อว่าถ้าเวลายังไม่หมด ผมก็ยังมีโอกาสหาค�าตอบเจอครับ” 
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เจย์เอ่ยอย่างเชื่อมั่น ขณะคนฟังถามกลับด้วยความเป็นห่วงว่า

“ที่นายว่ายังมีเวลาเนี่ย มันเหลืออีกเท่าไร” 

เจย์นิ่งคิดไปชั่วขณะแล้วตอบว่า “333 วันพอดีครับ อา เวลาชีวิต

ของผมเหลือแค่ครึ่งเดียวแล้วเหรอเนี่ย” 

เจย์พึมพ�ากับตัวเองในตอนท้าย ท�าให้แฮ็กส่ายหน้ากับความ 

เฉื่อยชาของเพื่อนร่วมห้อง

“พี่วินน์แนะน�าหนังสือเกี่ยวกับอะบลามีลินให้หลายเล่ม ถ้าอ่าน

หมดคงเข้าใจสิ่งที่คุณเวนดี้พูดมากขึ้น”

“แต่ฉันเห็นหนังสือโฮโนรุอุสอยู่หลายเล่มนะ”

“ครับ อันนั้นเพราะผมสงสัยเอง ตอนทดสอบโฮโนรุอุสอยู่ๆ ผมก็

เขียนกลุ่มอักษรทีบันออกมา แม้ผมจะสอบผ่านมาได้ แต่กลับไม่มีความ

เข้าใจเกี่ยวกับมันเลย ก็เลยยืมหนังสือเกี่ยวกับการกางอาณาเขตมาอ่าน

เพิ่ม ผมรู้สึกว่าต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกันครับ”

“อืม บิม กลางวันนี้อยากกินอะไร”

บิมที่ก�าลังเคี้ยวอาหารรีบกลืน แล้วตอบว่า “พาสตา”

“โอเค ตื่นมาค่อยท�าดีกว่า งั้นฉันไปอาบน�้าก่อน แล้วเจอกันนะ

เจย์” 

“ฝันดคีรับ” เจย์บอกคนทีต้่องเข้านอนในไม่ช้า ขณะยกกระทะย่าง

เนื้อไปวางที่อ่างล้างจาน เขาสั่งให้มันล้างตัวเอง แล้วเดินมาตรงโซฟาซึ่ง

มีเกมกระดานของบิมและอัสโมวเล่นค้างอยู่บนพื้น 

“เจย์ไม่กินเหรอ” อัสโมวถาม เมื่อเอาจานอาหารที่กินหมดไปวาง

ไว้ที่อ่างล้างจานแล้ววิ่งมาหาเจย์ 

ชายหนุ่มส่ายหน้า 

“ผมยงัอิม่จากมือ้ดกึทีก่นิกบัอสัโมวอยูเ่ลย เอาไว้ค่อยกนิตอนก่อน

จะเข้ากะเช้าแล้วกัน” 

“งั้นมาเล่นเกมกันนะ” อัสโมวชวน 

“ไม่ได้หรอกอัสโมว ผมต้องอ่านหนังสือนี่ก่อน” เจย์พูดพลางยื่น
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มือไปแตะกองหนังสือให้อัสโมวดู 

ปีศาจตัวน้อยเลยกระโดดมานั่งข้างเจย์ แล้วหยิบหนังสือจากกอง

นั้นมาอ่านด้วย ไม่นานบิมก็ตามมานั่งขนาบเจย์อีกข้าง แล้วหยิบหนังสือ

อกีเล่มในกองไปอ่านด้วยอกีคน แต่ไม่ถงึสบินาทเีดก็น้อยสองคนของเจย์

ก็เอนตัวลงมาฟุบตักเขาแล้วหลับปุ๋ยไป

‘หลับทั้งที่ฟันยังไม่ได้แปรงเลยเจ้าพวกนี้’ กิดิมแขวะอย่างอ่อนใจ 

พลางลอยลงมาเหยียบหัวเจ้าสองแสบ จนเจย์ต้องละสายตาจากหนังสือ

มามอง กิดิมเลยลอยขึ้นไปนั่งบนหัวเจย์

“เดี๋ยวแฮ็กอาบน�้าเสร็จค่อยปลุกไปแปรงฟัน” เจย์ตอบกิดิม

‘มันคงตื่นหรอก หลับปุ๋ยขนาดนี้’ 

เจย์ละสายตาจากใบหน้ายามหลับของบิมและอัสโมวมาที่หนังสือ 

อ่านอยูไ่ม่นาน ประตหู้องน�า้กเ็ปิดออกพร้อมเสยีงร้องบอกอย่างตกใจของ

แฮ็ก

“เฮ้ยเจย์! หิมะตก!” 

“ครับ?” ชายหนุ่มขานรับพร้อมหันไปมองเพื่อน แล้วหันหน้าไปที่

หน้าต่างกระจก ก่อนจะเบิกตาโพลง เพราะมีหิมะสีขาวปลิวผ่านหน้าต่าง

ห้องเขาไปจริงๆ 

“สุดยอด มันตกแรงด้วยนะครับ” 

“ก็ใช่น่ะสิ ให้ตาย! นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตฉันเลยนะที่เห็นหิมะตก

ในวิชชอร์ มหัศจรรย์ชะมัด” แฮ็กเอ่ยอย่างเหลือเชื่อ เจย์เลยถามว่า

“วิชชอร์ไม่ค่อยมีหิมะตกเหรอครับ”

“มี แต่บนเขาน่ะ ไม่ใช่ในเมืองแบบนี้ ตอนขึ้นจากอ่างอาบน�้าก็

สงสัยอยู่ว่า ท�าไมมันเย็นๆ ที่แท้ลมข้างนอกมันแรงเลยพัดหิมะเข้ามาใน

ห้องน�้า อ้าว! เจ้าสองตัวนี้หลับไปแล้วเหรอ”

เจย์ก้มมองบิมกับอัสโมวแวบหนึ่ง แล้วพยักหน้า 

“กเ็ล่นกนัมาทัง้คนืเลยนีค่รับ บมิ อสัโมว ลกุไปแปรงฟันครบั บมิ...

อัสโมว”
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บิมเด้งตัวลุกขึ้นมาก่อน แล้วเอื้อมมือไปกระตุกเขาอัสโมวเบาๆ 

อสัโมวกล็กุขึน้อย่างงวัเงยี แต่แทนทีจ่ะลกุไปแปรงฟันกลบัเอนตวัไปกอด

เจย์แทน

“อัสโมว แปรงฟัน” บิมจึงดึงมือเพื่อน แล้วสองแสบก็เดินเข้าไป

ในห้องน�้า

“เห็นหมิะอย่างนีน้อนไม่หลบัเลย เดีย๋วฉนัออกไปข้างนอกแป๊บนะ” 

แฮ็กเอ่ยแล้วเดินผ่านเจย์เข้าห้องนอนไป ก่อนจะออกมาจากห้อง

พร้อมเสื้อโคต แล้วเดินออกจากห้องไป เจย์ก็อยากออกไปดูหิมะกับแฮ็ก 

ด้วย แต่ติดที่ต้องรอบิมกับอัสโมวออกจากห้องน�้าก่อน 

“หิมะตกละ! เจย์” อัสโมวแปรงฟันเสร็จก็วิ่งออกจากห้องน�้าด้วย

ท่าทางทีน่่าจะตาสว่างเตม็ทีแ่ล้ว เพราะวิง่มาดงึเจย์ให้ลกุขึน้อย่างตืน่เต้น 

ขณะที่บิมพูดว่า

“ข้าอยูท่ีน่ีม่านานมาก กเ็พิง่เหน็หมิะตกในเมอืงเป็นครัง้แรกนีแ่หละ 

ออกไปดูกันไหม” 

“เอาสิครับ แต่ต้องหาเสื้อกันหนาวใส่ก่อน อืม แต่อัสโมวกับบิม

ยังไม่มีนี่นา” 

“ข้าไม่เหน็หนาวเลย แต่เจย์เป็นมนษุย์ต้องหาเสือ้อุน่ๆ มาใส่ เดีย๋ว

ข้าไปเอาให้” 

พูดจบ อัสโมวก็วิ่งเข้าห้องนอนไป แล้วพุ่งกลับมาหาเจย์กับบิมที่

เดินไปยืนรออยู่หน้าประตู 

“ไปกัน” เจย์เอ่ยขณะรับเสื้อจากอัสโมวมาสวม

เม่ือประตหู้องเปิดออก เกลด็หมิะสขีาวกป็ลวิมาปะทะใบหน้า สอง

ปีศาจอ้าปากหวอมองมันตาวาว แล้ววิ่งน�าลงบันไดไปอย่างร่าเริง 

“หมิะ! หมิะ! ปยุๆ เลย” อสัโมวร้องพลางวิง่ลิว่ๆ ขณะบมิกระโดด

ตามไปแล้วหัวเราะร่วน เจย์ที่เพิ่งก้าวลงจากบันไดขั้นสุดท้ายมองตาม 

เด็กน้อยของเขาไปด้วยสายตาเอ็นดู

‘เล่นมาทั้งคืนยังไม่เหนื่อยอีกหรือไง เจ้าพวกนี้’ กิดิมบ่นเจ้าสอง
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แสบไล่หลัง

‘อัสโมวกับบิมร่าเริงก็ดีแล้วนี่ครับ’ เจย์เอ่ย ขณะเดินมาหยุดตรง

หน้าร้าน แล้วมองไกลออกไปยังท้องทะเล หิมะที่โปรยปรายลงมาท�าให้

แสงแดดของวันใหม่มาเยือนอ่าววิชชอร์ช้ากว่าทุกวัน 

‘ดเูหมอืนนีจ่ะเป็นหมิะแรกของเจ้านะ’ กดิมิเอ่ยท�าลายความเงยีบ

‘ครับ แต่ว่า...’

‘อะไร’

‘หิมะตก...มันคือลางดีใช่ไหมครับ’

กิดิมลอยตัวไปอยู่ข้างหน้าเจย์เพื่อมองไปยังสุดขอบฟ้า ทันใดนั้น

ท้องฟ้าก็มืดครึ้มลง ปรากฏแสงสว่างแลบแปลบปลาบที่พุ่งดิ่ง ตามด้วย

เสียงกึกก้องจนเจย์ใจหายวาบ

เปรี้ยง! 

‘ถ้ามันไม่มาพร้อมกับฟ้าผ่าละนะ’



2
ไข้หวัด

เสียงฟ้าผ่าที่ดังกึกก้องปลุกวีคที่นอนหลับอยู่บนเตียงมาตั้งแต ่

เมื่อคืนให้ลืมตาขึ้น ด้วยประสาทสัมผัสอันฉับไวของเขา ชายหนุ่มรับรู้ได้

ว่าในห้องนอนนี้ไม่ได้มีเพียงเขาคนเดียวที่ตื่นตัวขึ้นเพราะสัญญาณ

อันตรายนั้น

“พวกมันก�าลังเริ่มท�างานที่บาร์เรียร์ชั้นนอกสุด ช่างเลือกเวลาได้

ห่วยแตกจริงๆ” เสียงพูดเนือยๆ ของพี่สาวที่ยืนอยู่ตรงหน้าต่างดังขึ้น 

วีคลุกขึ้นนั่งแล้วสบตากับตุ๊กตาหมีในชุดพ่อบ้านที่หันมาโค้งตัวให้

เขา

“ไม่ได้เจอกนันานเลยนะครบั คณุเทด็ดี ้มารบัเวนดีก้ลบัร้านเหรอ”

พ่อบ้านหมีเท็ดดี้พยักหน้า แล้วเดินมาท่ีเตียงก่อนย่ืนมือไปหาวีค

เพือ่เป็นหลกัให้วคีทีย่งัดสูะลมึสะลอืเดนิลงจากเตยีง จากนัน้โค้งตวัให้แล้ว

เดินออกจากห้องไป

“พี่ไม่ได้กลับไปแล้วเหรอ”

“ยัง มีนัดกับวิทน่ะ”

“อา หรือที่ส่งมารีสเข้ารับการทดสอบเป็นเมจิกลิสต์ก็เพราะ 

แบบนี้”
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เวนดี้หันมาสบตาน้องชาย ขณะยกมุมปากสูงขึ้น 

“ก็กิจการมันดีขึ้น ฉันเลยจะขยายร้าน เป็นเมจิกลิสต์ก็ท�าอะไรได้

หลายอย่างนะ”

“ด ีถ้ามกี�าไรกม็าจ่ายค่าแฟรนไชส์ให้วทิด้วยนะ ผมจะได้ได้โบนสั”

“เรื่องสิ” เวนดี้ตอบพลางหมุนตัวไปนั่งท่ีเก้าอ้ีอาร์มแชร์ข้าง

หน้าต่าง แล้วพยักพเยิดหน้าไปทางเก้าอี้อีกตัว “นั่งสิ เรายังไม่ได้คุยกัน

เลย เท็ดดี้ก�าลังไปเตรียมชา”

วีคจึงเดินไปนั่ง แล้วห้องก็เงียบลงชั่วขณะหนึ่ง เสียงฟ้าผ่าดังขึ้น

อีกสองสามครั้งก็เงียบหายไป สองพี่น้องตระกูลสวอร์นยังเอาแต่นั่งมอง

หิมะที่โปรยปรายลงมาโดยไม่คุยกัน จนกระทั่งเท็ดด้ีเข้ามาเสิร์ฟชาร้อน

ให้พวกเขา เวนดี้จึงเอ่ยขึ้นว่า

“เจย์ สก็อต ส�าเร็จศาสตร์แห่งโฮโนรุอุสแล้วงั้นเหรอ”

วีคพยักหน้า “เขามีกาน�้าแห่งโฮโนรุอุส”

“สร้างจากอะไร” เวนดี้ถาม 

วคีกะพรบิตา แล้วไอจางๆ ทีล่อยกรุ่นขึน้มาจากถ้วยน�า้ชาของเขา

กข็ยายออก จนกลายเป็นผนงัสขีาวจางทีม่ภีาพของเจย์ขณะทีท่ดสอบกบั

เขา

“เลือด” วีคบอก

ดวงตาสทีองของเวนดีจ้้องมองภาพการสร้างอาณาเขตของเจย์นิง่ 

แล้วเอ่ยขึ้นในที่สุดว่า 

“เป็นเด็กที่ผ่านอะไรมาเยอะเลยนะ”

วีคยกถ้วยน�้าชาของตัวเองขึ้นจิบ แล้วภาพท่ีปรากฏอยู่ท่ามกลาง

ไอสีขาวก็หายไป

“คนฝึกโฮโนรุอุสมีใครไม่ต้องผ่านเรื่องราวพวกนั้นกันบ้างล่ะ” 

คนเป็นพี่สาวมองน้องชายอย่างเห็นด้วย ความเงียบจึงเกิดขึ้น 

อีกครั้ง จนกระทั่งเสียงหนึ่งดังขึ้น

“นี่ไม่ใช่ว่าหลับไปแล้วหรอกนะ” 
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สองพี่น้องกะพริบตาแทบจะพร้อมกัน ก่อนจะหันไปมองเจ้าของ

เสียง แล้วเรียกผู้มาใหม่อย่างพร้อมเพรียงว่า

“วิท”

“ไงเด็กๆ”

“ถ้าเห็นว่าเป็นเด็ก ก็ยกร้านให้ฉันสิคะ ค่าขนมไม่พอ” เวนดี้เปิด

ฉากเรียกร้องก่อน วีคเลยเอ่ยเสริมว่า

“ลดเวลาท�างานให้ผมหน่อย ผมนอนไม่พอ”

วิทมองหน้าสองพี่น้องสวอร์นแล้วหัวเราะ 

“เจ้าหนูสองคนนี้นี่เขี้ยวตั้งแต่เล็กจนโต ฉันรึอุตส่าห์สอนเร่ือง

สนุกๆ ให้ตั้งหลายอย่าง ยังจะเรียกร้องเอาอะไรกับฉันอีก”

สองพี่น้องเห็นวิทบ่ายเบี่ยงไม่ยอมให้ในสิ่งที่ต้องการก็ละสายตา

จากเจ้าของร้านน�้าชาวิทาเรีย แล้วยกถ้วยน�้าชาขึ้นจิบ ท�าหูทวนลมเสีย

อย่างนั้น 

วิทหัวเราะหึๆ ในล�าคอ ก่อนจะเอ่ยอย่างอารมณ์ดี

“พวกเขาเคลื่อนไหวแล้ว” 

“ก็น่าอยู่ คุณเล่นส่งโซอี้ไปประกาศสงครามซะขนาดนั้น” เวนด้ี

เอ่ย 

ดวงตาของวทิเปล่งประกายขึน้ “เพราะงัน้เลยจะส่งโซอี้ไปหากาปี”

วคีหันมาสบตาอาจารย์ตวัเอง แล้วเอ่ยว่า “ถามนอร์ทหรอืยงัครบั” 

วิทยักไหล่เหมือนไม่ยี่หระ ท�าให้วีคถอนหายใจยาว ขณะที่เวนดี้

พูดว่า

“ถงึไม่มโีซอี ้ซมิป์สนักม็คีนมากพอจะท�าลายฮอปกนิส์ในตอนนี้ได้

อยู่แล้ว แต่ที่ไม่ท�าก็เพราะมันท�าไม่ได้ โลกเรานี่...ก็ตลกดีนะคะ” 

“ทีส่่งโซอี้ไปหากาปีกเ็พราะต่อจากนีโ้ซอีจ้ะตกเป็นเป้าของทัง้สอง

ฝ่ายใช่ไหมครับ” วีคเอ่ย

“ใช่ และก็เพื่อเด็กคนนั้นจะได้เรียนรู้พลังของตัวเองให้ลึกซึ้งขึ้น

ด้วย ดังนั้น ฉันเลยจะขอแรงนายหน่อย วีค”
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วีคกะพริบตา “ได้ครับ แต่ไม่ฟรี”

“ไม่ฟรีหรอกน่า นายก็จะสนุกด้วย”

วีคเลิกคิ้ว ใบหน้าที่ง่วงงุนเสมอค่อยๆ แปรเปลี่ยนเป็นจริงจัง จน

วิทยิ้มกว้าง ในชีวิตของวีคมีเรื่องไม่กี่เรื่องที่ท�าให้วีคสนุกได้ วิทรู้เรื่องนั้น

ด ีและการทีว่ทิโฆษณางานชิน้ใหม่ของเขาขนาดนี ้กท็�าให้วคีเริม่สนใจขึน้

นิดหน่อย

“สอนโฮโนรุอุสให้เจย์”

“โย่	เจย์”	เสยีงทกัของโบนท�าให้เจย์ทีเ่ดนิลงบนัไดเพราะเพิง่เลกิ

งานจากกะเช้าต้องหันไปมอง แล้วยิ้มน้อยๆ ให้ 

“สวัสดีครับคุณโบน เสื้อโคตสวยนะครับ” 

โบนยกมือกระดูกของเขาลูบเสื้อโคตสีแดงเลือดหมู พลางตอบ

อย่างภูมิใจว่า “คุณทิคก้าซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดน่ะ”

“ครับ? เอเทมมูมีวันเกิดด้วยเหรอ”

โบนหัวเราะ “โธ่ จะไปมีได้ยังไงครับ คุณทิคก้าก�าหนดเองน่ะสิ ก็

วันที่เธอได้เจอผมครั้งแรกแหละ บอกว่าให้ถือวันนี้เป็นวันเกิดละกัน”

เจย์เลิกคิ้ว แล้วเงยหน้ามองกิดิมที่นั่งอยู่บนหัว

‘เจ้าอย่าคิดอะไรน่าขนลุกแบบนั้นเชียวนะ’ 

ถึงจะถูกดักคออย่างนั้น แต่เจย์ก็ยังถามโบนต่อว่า 

“แล้วถ้าเป็นเอเทมมทูี่ไม่มร่ีางกายอย่างคณุโบนจะหาซือ้ของขวญั

ได้จากที่ไหนเหรอครับ”

“เรือ่งน้ันคงต้องไปถามโฮดนิกีแ้ล้ว เพราะมแีต่ยวัร์โอคลอ็กเท่านัน้

ที่มีของใช้ส�าหรับสปิริต ผมไปซื้ออาหารเที่ยงก่อนนะ เดี๋ยวต้องไปลง 

พื้นที่กับสารวัตรต่ออีก”

“วันนี้มีแซนด์วิชแฮมซอสสูตรพิเศษของมาสเตอร์ทิคก้าด้วยครับ 

ของโปรดคุณโบน”

โบนเดินผ่านเจย์ไปพลางตบไหล่เจย์เบาๆ อย่างขอบใจ ส่วนเจย์
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เดินอ้อมไปทางหลังร้านน�้าชาวิทาเรียเพื่อกลับขึ้นห้องพักของเขา

‘ข้าไม่อยากได้ของขวัญ’ กิดิมเอ่ย

‘แต่มนัเป็นวนัพเิศษนะครบั ผมได้ของขวญัผมยงัดีใจเลย’ เจย์ตอบ

พร้อมกับตั้งใจว่า จะหาของขวัญให้เหล่าเอเทมมูของเขาทุกตน 

‘เอ ต้องลองถามอัสโมวกับบิมด้วยสิ ว่าจ�าวันเกิดตัวเองได้หรือ

เปล่า’ เจย์คิด

‘พูดไม่ฟัง ให้มาข้าก็ไม่เอาหรอก’

‘แต่ถ้าให้สบู่โฟมล่ะครับ’

‘อันนั้นเป็นของใช้ไม่ใช่ของขวัญ’

เจย์หัวเราะขณะก้าวเข้าห้องครัว 

“ไงเจย์ อาหารกลางวันวันนี้ฉันแสดงฝีมือเองนะ” มิวท์เอ่ย พลาง

ชูจานที่มีอาหารประเภทแป้งพันให้เจย์ดู แล้วพูดเสริมว่า

“ฉันเห็นนายกินแต่แซนด์วิชแตงกวาก็เลยคิดว่า น่าจะมีคนชอบ

แบบนายหลายคน เลยลองท�าแรปที่เข้ากับแตงกวาดู นายลองชิมหน่อย 

ถ้าโอเคฉันจะลองเอาไปเสนอมาสเตอร์ทิคก้า”

เจย์รับจานอาหารทดลองของมิวท์มา แล้วหันไปถามมาสเตอร ์

พิคก้าที่ก�าลังนวดแป้งว่า

“มิวท์ต้องท�าอาหารคาวด้วยเหรอครับ”

“ขึ้นชื่อว่าอาหารอะไรก็ท�าได้หมดแหละ อีกเด๋ียวก็จะเข้าฤดู 

ใบไม้ผลิแล้ว ลูกค้าจะเพิ่มอีกหลายเท่า ถ้าเรามีเมนูใหม่ๆ มาให้เลือกก็

จะได้เพิ่มรายได้ให้ร้านด้วยไง วันนี้อากาศเย็นอย่าลืมเตือนให้อัสโมวใส่

เสื้อหนาๆ นะ”

เจย์ที่ก�าลังย้ายแรปจากจานมาใส่กล่องอาหารจึงหันมาตอบว่า 

“อสัโมวบอกไม่หนาวครบั เมือ่เช้ายงัเล่นหมิะจนหมิะหยดุตกเลย”

พคิก้าเงยหน้ามองเจย์ แล้วเอ่ยด้วยน�า้เสยีงจรงิจงัทัง้ทีย่งัคงยิม้ว่า 

“อัสโมวเป็นปีศาจที่เกิดจากเปลวไฟ อากาศหนาวน่ะไม่เป็นไร แต่ถ้าเป็น

หิมะที่มีเวทมนตร์เจือปนแบบนี้ก็ป่วยได้นะ” 
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‘เป็นอลัคลิทีรู้่เรือ่งปีศาจดจัีงเลยนะ มาสเตอร์คนนี’้ กดิมิเอ่ย ขณะ

ทีเ่จย์ใจหายวาบ เมือ่เช้าเขาเหน็อสัโมวร่าเริงกด็ีใจ แต่พอรูว่้าหมิะจะท�าให้

อัสโมวป่วยได้ ชายหนุ่มก็เริ่มกังวล อยากกลับขึ้นห้องพักไปดูปีศาจน้อย

ที่ซนจนได้เรื่องเสียเดี๋ยวนี้เลย

“ถ้าป่วยแล้ว...เอ่อ ผมกต้็องรักษาเองใช่ไหมครบั มาสเตอร์มซูอล

เคยบอกไว้”

พิคก้ายิ้มแต่ไม่ตอบ เธอก้มหน้าท�างานของเธอต่อ ขณะที่เจย์เอ่ย

ขอตัวกลับห้องเบาๆ 

“หิมะเมื่อเช้ามีเวทมนตร์เจือปนสูงมากเลยนะครับ ที่เป็นแบบนี้

เพราะอะไรครับ” มิวท์ถามขึ้นเมื่อเจย์เดินออกจากห้องครัวไปแล้ว

“วชิชอร์มบีาร์เรียร์คุม้ครองอยูห่ลายชัน้ บาร์เรยีร์บางชัน้ช่วยท�าให้

สภาพอากาศในเมืองดีตลอดปี บางชั้นช่วยกรองไอเวทมนตร์ที่จะเป็น

อันตราย แต่ถ้าบาร์เรียร์เกิดกั้นไว้ไม่อยู่ สภาพอากาศก็จะเปลี่ยนแปลง”

“อย่างที่เราเห็นฝนตกพายุเข้าเป็นครั้งคราวสินะครับ” มิวท์ถาม

พิคก้าที่ก�าลังแบ่งแป้งที่นวดจนฟูได้ที่เป็นก้อนเล็กก่อนน�าไปพัก 

“ใช่ แต่ถ้าเป็นฝนหรือพายุปกติที่ไม่มีเวทมนตร์เจือปนก็ผ่านเข้า

มาได้แหละ แต่หิมะ...แตกต่างออกไป เอาเถอะ ยังไงมันก็หยุดตกแล้ว 

แสดงว่าเมจคงจัดการแล้วมั้ง” หญิงสาวตอบ

มิวท์มองอาจารย์สาวอย่างอยากถามต่อ แต่เพราะมีงานที่ต้องท�า

ค้างอยู่ เขาเลยอดใจไว้แล้วเร่งมือท�างานก่อน 

ฝ่ายเจย์ที่เดินเข้าห้องพักก็พบว่าทั้งแฮ็ก อัสโมว และบิมไม่มีใคร

ตื่นสักคน ในห้องจึงมีเพียงโซอี้นั่งท�ารายงานอยู่คนเดียว

“โอ๊ย! เสร็จสักที” คนที่ขะมักเขม้นท�ารายงานอยู่โพล่งเสียงดัง 

แล้วเอนหลังไปพิงโซฟา ก่อนจะหันมาสบตาเจย์พลางถามว่า

“ลูกค้าเยอะไหม”

เจย์วางกล่องอาหารลง พลางส่ายหน้า “ไม่เยอะ ท�าเสรจ็แล้วเหรอ”

“ใช่ อยากไปท�างานแล้ว มีอะไรกินมั่งอะ” โซอี้ตอบแล้วถามหา
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ของกิน

“แรป มวิท์ลองท�าน่ะ กนิไหม” เจย์น�าเสนออาหารในกล่องทีถ่อืมา

“ไม่ๆ ฉันต้องการอาหารจริงๆ รอแฮ็กตื่นดีกว่า เฮ้อ! คุณเมจนี่

เหมอืนรูท้นัเลยนะ สัง่ฉนัท�ารายงานให้เสรจ็ก่อนเนีย่” หญงิสาวเอ่ย พลาง

เก็บคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กใส่กระเป๋า แล้วลุกขึ้นบิดขี้เกียจแก้เมื่อย 

“กก่็อนหน้านีเ้ธอฝึกหนกัมาตลอดนีน่า พกัหน่อยกด็”ี เจย์พดู ขณะ

หยิบเนื้อสเต๊กที่แฮ็กหมักไว้ให้เมื่อเช้าออกจากตู้เย็นมาเตรียมย่าง

“พกัมนักด็ ีแต่กต็ืน่เต้นด้วย ไม่รูค้ณุวทิจะสอนอะไรฉนั มาสเตอร์

ฝึกหดัต้องท�าอะไรบ้างกไ็ม่รู ้ก่อนหน้านีท้�าอย่างมากสดุกไ็ปตรวจรบัของ

กับคุณเมจที่ท่าเรือ” หญิงสาวเอ่ย พลางเดินไปหยิบเหยือกน�้าพันช์ที่เจย์

ท�าตดิตูเ้ยน็ไว้เสมอมาเทใส่แก้วดืม่ แล้วพอเหน็เจย์เดนิผละไปทีห้่องนอน

จึงถามว่า

“ไม่ย่างเนื้อเลยเหรอ เดี๋ยวอัสโมวก็ตื่น”

“ย่างสิ แต่ขอไปดูอัสโมวก่อน มาสเตอร์พิคก้าบอกว่า หิมะที่ตก

เมื่อเช้าน่ะอาจท�าให้อัสโมวป่วยได้” เจย์ตอบพลางเปิดประตูห้องนอน

อย่างแผ่วเบา เห็นแฮ็กนอนอยู่บนเตียงโดยมีสองแสบนอนขนาบข้าง 

ชายหนุม่เอือ้มมอืไปแตะหน้าผากเดก็น้อย แล้วถอนหายใจโล่งอก

ที่อัสโมวไม่มีไข้ 

“เจย์” เมื่ออัสโมวรับรู้ว่า เจย์ยื่นมือมาแตะตัวก็ปรือตาเรียก แล้ว

โผเข้ากอด เจย์จงึกอดเดก็น้อยทีเ่หมอืนกบัละเมออย่างเอน็ด ูแต่แล้วเขา

ก็พบว่ามีบางอย่างผิดปกติ

‘กิดิม’ 

‘เจ้าหนูนี่หายใจผิดปกติ’ กิดิมตอบ

เจย์อุม้อสัโมวขึน้ทนัท ีพอบมิรับรู้ถงึการเคลือ่นไหวผดิปกตกิล็มืตา 

เมื่อเห็นเจย์อุ้มอัสโมว เจียงซือน้อยก็ผุดลุกขึ้นถามทันที

“อัสโมวเป็นอะไร”

“น่าจะไม่สบายครับ ท�ายังไงดีล่ะ” เจย์พึมพ�าอย่างร้อนใจ 
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แม้ท่าทางของเจย์จะเชื่องช้าเป็นปกติ แต่บิมดูออกว่าเจย์ไม่

สบายใจมาก เจียงซือน้อยเลยลอยมาหาเจย์แล้วถามว่า

“เพราะหิมะนั่นเหรอ”

“ใช่ ผมคงต้องไปหามาสเตอร์มูซอล ผมรู้แต่วิธีรักษาแผล แต่ถ้า

ป่วยเป็นไข้แบบนี้ไม่รู้ว่าจะรักษายังไง”

บมิพยกัหน้าอย่างเหน็ด้วย เลยตามเจย์ออกมาจากห้อง โซอีจ้งึร้อง

ทักว่า

“อัสโมวเป็นอะไร”

“เหมือนจะหายใจล�าบากครับ ผมต้องพาไปหามาสเตอร์มูซอล 

เอ่อ...” เจย์ตอบพลางเหลอืบไปมองกล่องเนือ้หมกัทีเ่ขาเตรยีมไว้แวบหนึง่ 

โซอี้เลยอาสาว่า 

“เดี๋ยวฉันเก็บให้เอง นายรีบไปเถอะ แล้วฉันค่อยขี่จักรยานตาม

ไป”

เจย์ค้อมศรีษะขอบคณุ แล้วเคลือ่นย้ายตวัเองไปยงัอะพาร์ตเมนต์

ของเดียตี้ ก่อนจะก้าวขึ้นบันไดเพื่อไปยังห้องของมาสเตอร์มูซอล 

ติ๊งต่อง! แอ๊ด!

อสัมายามาเปิดประตหูลงัเสยีงออด เมือ่เหน็เจย์อุม้อสัโมวมาด้วย 

ปีศาจสาวก็พูดขึ้นว่า

“อัสโมวป่วยเพราะหิมะละสิ”

‘โห แค่มองแวบเดียวก็รู้เลยเหรอ’ เจย์คิดพลางพยักหน้า

“ครับ ผมไม่รู้ว่าจะรักษาอัสโมวยังไง เลยพามาให้มาสเตอร์ดู”

อัสมายาเปิดประตูกว้างขึ้น 

“เข้ามาก่อนสิ มูซอาบน�้าอยู่ เดี๋ยวข้าดูอาการให้ก่อน” 

เจย์เดินตามอัสมายาเข้าไปในห้อง ส่วนบิมกระโดดตามมาไม่ห่าง 

ชายหนุ่มวางอสัโมวลงนอนบนโซฟา แล้วยกมอืลบูหน้าลบูตาให้ปีศาจน้อย

ที่ไม่เคยอยู่นิ่งๆ ได้นานขนาดนี้อย่างเป็นห่วง 

“ถอยไปก่อน” อัสมายาสั่ง 
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เจย์รบีท�าตาม แต่ก่อนทีปี่ศาจเถ้ากระดกูสาวจะทนัได้ตรวจอาการ

ของอัสโมว มาสเตอร์มูซอลก็ยื่นมือที่โผล่พ้นเสื้อคลุมอาบน�้ามาจับมือ 

อัสมายาเอาไว้

“ข้าแค่จะตรวจน่า” อัสมายาบ่น พลางสะบัดมือ 

แต่มูซอลกลับเอ่ยเสียงดุว่า “ไม่ได้ ติดขึ้นมาจะยุ่ง ออกไปนั่งอยู่

อีกห้องหนึ่งเลย”

อสัมายากอดอกพลางเถยีง “ข้าไม่ป่วยง่ายๆ หรอกน่า โตแล้วนะ”

มูซอลส่งสายตาปรามปีศาจของเขา แล้วหันมามองอัสโมว 

“ผมผดิเองครบัมาสเตอร์ เมือ่เช้าผมไม่รูว่้าหมิะไม่ดต่ีออสัโมว เลย

ปล่อยให้เขาวิ่งเล่นซะนานเลย” เจย์เอ่ยอย่างรู้สึกผิด 

“ไม่เป็นไร ไข้หวัดปีศาจเกิดขึ้นได้บ่อย แต่ไม่เป็นน่าจะดีที่สุด”

เจย์ลบูหวัอสัโมวเบาๆ “ไข้หวดัปีศาจเหรอครบั เหมอืนไข้หวดัของ

มนุษย์หรือเปล่า”

มซูอลยืน่มอืมาทาบหน้าอกของอสัโมว แล้วเมือ่เขาดงึมอืออกห่าง 

ฟองอากาศสีแดงนับร้อยๆ ฟองก็ลอยติดมือเขาออกมา

“อาการทางร่างกายก็เหมือนนะ มีไข้ มีน�้ามูก ไอ แต่ที่แย่กว่าคือ 

มันท�าให้ร่างกายของปีศาจเข้าสู่ภาวะจ�าศีล หากไม่รีบรักษาก็อาจท�าให้

ระบบหายใจล้มเหลว แล้วไม่ฟื้นขึ้นมาอีก”

หัวใจของเจย์เหมือนหล่นวูบลง ขณะที่ฟองอากาศสีแดงที่ถูกดูด

ออกมาเหล่านัน้ถกูพลงัของมซูอลห่อหุม้ไว้ จากนัน้เขากเ็ปลีย่นให้มนัเป็น

ฟองอากาศสีฟ้า ก่อนจะสลายไป

“แค็ก! แค็ก!” อัสโมวที่นอนนิ่งมาตลอดพลิกตัวไอโขลกจนตัวงอ 

เจย์ต้องอุ้มเด็กน้อยขึ้นมากอด แล้วลูบหลังให้อย่างเป็นห่วง

“ไม่เป็นไรแล้วละ แต่จะมอีาการเหมอืนเป็นหวดัต่อไปอกีสกัระยะ 

ช่วงนี้อากาศจะเย็นหน่อยใส่เสื้อให้อุ่นๆ เข้าไว้ แล้วงดกินพวกเนื้อสัตว์ 

เปลี่ยนเป็นกินอาหารอ่อนแทน แล้วก็...” มูซอลเหลือบมองบิมพลางกวัก

มือเรียก
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บิมจึงกระโดดมาหา แล้วมูซอลก็ทาบมือกับหน้าผากบิม ล�าแสง 

สีแดงแล่นปราดไปทั่วร่างของบิม ก่อนจะเกิดเป็นบาร์เรียร์สีแดงเคลือบ

ตัวบิมไว้

“ร่างกายแข็งแรงดีนี่”

บิมยิ้ม “ข้ากินผักเยอะน่ะ”

“แต่เนื้อก็ส�าคัญนะ ข้าว่าเราต้องกินให้ครบห้าหมู่” อัสมายาแย้ง

แทรกขึ้น จนมูซอลต้องปรายตามาปราม แต่ปีศาจสาวก็ยังย�้าว่า

“โปรตีนไง โปรตีนช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ”

บิมได้ยินอย่างนั้นก็ยิ้มข�า ขณะที่มูซอลเอ่ยกับเจย์ท่ีมองบิมอย่าง

กังวล กลัวว่าบิมจะป่วยไปอีกคน

“ไม่มอีาการ แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้รบัเชือ้นะ เลยต้องเคลอืบ

บาร์เรียร์ดูดซับไอเวทมนตร์ที่เจือปนไว้”

“ขอบคุณมากครับ”

มูซอลถอนหายใจ “ไม่ต้องขอบคุณ ผมท�าให้ดูแค่ครั้งเดียว”

เจย์ที่ยังอุ้มอัสโมวไว้ค้อมศีรษะให้มูซอลอย่างซาบซึ้งท่ีมาสเตอร์

ยอมสอน 

“ผมจะจ�าไว้ครับ แล้วจะไม่ให้อัสโมวเล่นหิมะอีก ขอโทษท่ีมา

รบกวนนะครับ”

มซูอลโบกมอื เจย์เกรงใจทีม่ารบกวนมาสเตอร์เลยขอตวัออกจาก

ห้อง มูซอลที่เดินตามมาส่งพูดย�้าว่า

“เพราะมีไอเวทมนตร์อยู่ในอากาศ ถ้าอัสโมวมีอาการอีก ก็ให้ท�า

อย่างที่ท�าให้ดูเมื่อกี้นะ”

เจย์ค้อมศีรษะรับ “ครับ”

มูซอลมองส่งเจย์เดินลงบันไดไป เมื่อปิดประตูห้อง ชายหนุ่มก็พบ

ว่ามีแขกไม่ได้รับเชิญอยู่ในห้องเขาแล้ว

“ยังใจดีเหมือนเดิมเลยนะ...พี่”

มซูอลสบตาชายชราผูก้มุอ�านาจของตระกลูซมิป์สนัมาหลายปี แล้ว
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เอ่ยเสียงขรึมว่า

“คนมีมารยาทเขาเข้ามาทางประตูกันนะ โรนัล”



Fresh in the Morning



3
เคลื่อนไหว 

ตระกูลซิมป์สันเป็นตระกูลพ่อมดที่เก่าแก่ที่สุดตระกูลหนึ่ง	 และ 

พวกเขาคือพ่อมดตระกูลแรกๆ ที่มาลงหลักปักฐานในวิชโคสต์ หรือที่ 

คนเฒ่าคนแก่เรียกกันว่า คาบสมุทรแม่มด เชื่อกันว่าเมื่อตระกูลซิมป์สัน

รบัข้อเสนอของตระกลูแซมป์สนั ประเทศโคมาเลยีจงึได้ก่อตัง้ขึน้จนเจรญิ

รุง่เรอืงมาถงึทกุวนันี ้และด้วยรากฐานนี ้พวกเขาจงึทรงอ�านาจในประเทศ

นี้อย่างมาก แต่ก็ยังมีกลุ่มคนที่ไม่เกรงกลัวพวกเขา และ มูซอล วอร์เดซ 

คือหนึ่งในนั้น

“อัสมายาสบายดีไหม” โรนัลถาม ขณะท่ีมูซอลวางถ้วยน�้าชาลง

ตรงหน้าเขา

“ก็อย่างที่เห็น” มูซอลตอบ พลางพยักพเยิดหน้าไปทางอัสมายา

ซึ่งนั่งขัดสมาธิตักสลัดจานใหญ่ที่มูซอลเพิ่งท�าเสร็จ และกินโดยไม่สนใจ

แขกผู้ไม่ได้รับเชิญ

“แล้วอยากไปเที่ยวสเปลเลียไหม”

ดวงตาสีแดงของอัสมายาเหลือบมองโรนัลแวบหนึ่ง ก่อนจะตอบ

ด้วยน�้าเสียงไม่ไยดีว่า 

“ไม่”
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โรนัลยิ้ม ขณะถ้วยน�้าชาที่วางอยู่ยกขึ้นโดยมือที่มองไม่เห็น

“ถ้าอยากจะอยู่ในห้องนี้ก็ปรากฏตัวออกมาซะ” มูซอลเอ่ย เมื่อ

ทรุดตัวลงนั่งข้างอัสมายา 

โรนัลจงึหนัไปมองเบาะทีว่่างข้างตวัเขา แล้วถ้วยน�า้ชากถ็กูส่งมาหา 

ชายชรา

“ซีมิเนียร์” ชายชราเรียกปีศาจของเขา แล้วร่างของชายหนุ่ม

เจ้าของเส้นผมสีน�้าตาลยาวจรดพื้นก็ปรากฏขึ้น

“ขออภยัทีท่�าให้ท่านอารมณ์เสยี” เสยีงแหบกลวงๆ เหมอืนดงัจาก

ปล่องขนาดใหญ่ดังขึ้น ทั้งที่ปากของซีมิเนียร์ไม่ขยับเลย

“ไมไ่ด้อารมณ์เสยีอะไร แค่อยากจะเลีย้งขนมเท่านัน้” มซูอลตอบ

พลางดีดนิ้ว ขนมเค้กก้อนใหญ่ก็ปรากฏขึ้นตรงหน้า อัสมายาร้องท้วงดัง

ลั่นว่า

“นั่นมันของหวานของข้านะ!”

“เมือ่วานพคิให้เค้กก้อนใหม่มาอยู่ในตูเ้ยน็ จะกนิเค้กก้อนนัน้หรอื

ก้อนนี้”

อัสมายาผุดลุกขึ้น แล้วตอบว่า “ก้อนนั้น”

โรนลัมองตามแผ่นหลงัของปีศาจสาว แล้วหนักลบัมาสบตามซูอล

ที่มองซีมิเนียร์ยกจานเค้กมาใกล้ ก่อนจะอ้าปากที่ขยายกว้างจนเห็นคม

เขี้ยวของสัตว์ร้ายงับเค้กทั้งก้อนเข้าไปในค�าเดียว

“ใจดีกับปีศาจไม่เปลี่ยนเลยนะพี่” โรนัลเอ่ย

มูซอลเหลือบสบตากับน้องชายแล้วพูดว่า “นอร์ทส่งนายให้มาคุย

เรื่องอะไร”

“ท�าไมพี่ถึงคิดว่าเป็นท่านนอร์ทล่ะ”

“เพราะถ้าไม่ใช่นอร์ทส่งมา นายไม่มีทางเข้ามาในอะพาร์ตเมนต์

นี้ได้”

“กจ็รงิ อาณาเขตของท่านเมจแขง็แกร่งเกนิไป งัน้...เรามาเข้าเรือ่ง

กันเลยเถอะ”
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มูซอลยกมือขึ้นกอดอก

“ได้ข่าวว่า ท่านวิทจะส่งโซอี้ไปบนเรือ เมอคาโด”

“ใช่ วันนี้ฉันจะเป็นคนพาไปส่ง”

“พี่ช่วยเกลี้ยกล่อมโซอี้ได้ไหม ให้หลานกลับบ้าน”

ความเงยีบเกดิขึน้ระหว่างสองพีน้่องชัว่ขณะ ก่อนมซูอลจะหวัเราะ 

“โซอี้เป็นหลานของนาย นั่นไม่ใช่หน้าที่ฉัน”

โรนัลจ้องมูซอลโดยไม่หลบตา นั่นเป็นการแสดงออกท่ีชัดเจนว่า 

เขาก�าลังหัวเราะเยาะพี่ชายอยู่ หากเป็นตอนก่อนวันที่คุณแม่จะตาย คง

ไม่มีใครนึกว่า เขาจะต้องมาเผชิญหน้ากับพี่ชายคนโตของตัวเองใน

ลักษณะนี้

‘อย่าว่าแต่นัง่มองหน้ากนัเลย ซมิป์สนัทกุคนไม่เคยเหน็คนคนนีอ้ยู่

ในสายตาด้วยซ�้า’ โรนัลคิด พลางนึกถึงภาพเปลวไฟเผาผลาญที่ลุกท่วม

ตัวผู้เป็นแม่ของเขา

ในเวลานั้นเขาไม่ได้ยินเสียงกรีดร้องของแม่เลยสักนิด สิ่งที่จ�าได้

ตดิตามเีพยีงรอยยิม้และดวงตาที่เป็นสขุ แล้วผูห้ญงิของซมิป์สนักจ็ากไป 

โดยทิ้งพวกเขาเหล่าผู้ที่สืบสายเลือดของเธอไว้เบื้องหลัง พร้อมกับความ

จริงที่ว่า ต่อให้พวกเขาพยายามแค่ไหน ก็ไม่มีทางชนะลูกชายคนโตของ

แม่ที่มีสายเลือดของมนุษย์ธรรมดาอยู่ครึ่งหนึ่งอย่าง มูซอล วอร์เดซ ได้

“วิชชอร์คือบ้านของเด็กคนนั้นมาตั้งแต่แรก ถ้าอยากให้โซอี้กลับ

ไปเยี่ยมก็ไปพูดกับเด็กคนนั้นเอง ฉันไม่เกี่ยว”

โรนัลหรี่ตามองพี่ชายอย่างค้นหา แล้วถามว่า 

“พี่รู้มาตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหม ว่าโซอี้สามารถเป็นผู้วิเศษได้”

มูซอลเอ่ยด้วยสีหน้าเฉยเมย 

“ฉันต้องถามซิมป์สันอย่างพวกนายมากกว่าว่า ท�าไมถึงไม่รู้”

พีน้่องต่างพ่อสองคนจ้องตากนันิง่นาน จนกระทัง่อสัมายาเดนิกลบั

มาพร้อมกับจานขนาดใหญ่ที่วางเค้กทั้งก้อนเต็มจานพอดี เธอเห็นท้ัง 

มูซอลและโรนัลนั่งนิ่งก็เลยหันไปมองซีมิเนียร์ที่นั่งนิ่งเหมือนกัน พลาง 



32   WITCHOAR book six : นาฬิกาทรายแห่งอะบลามีลิน

พูดว่า

“ข้าไม่แบ่งเค้กให้หรอกนะ”

ซมิีเนยีร์เหลอืบมองเค้กในมอือสัมายา แม้ไม่พดูออกมา แต่แววตา 

ของเขากบ็อกชดัว่าอยากกนิอกี แต่ปีศาจอสัโมวสาวกลบัจ้วงเค้กเข้าปาก

กินอย่างรวดเร็ว แล้วพูดว่า

“มันมีนิดเดียว เจ้าก็ให้สปิริเชียลของเจ้าซื้อให้เองแล้วกัน”

“อัสมายา” มูซอลปราม 

อัสมายาเลยเดินมานั่งข้างมูซอล แล้วตอบเสียงอ่อยว่า

“ก็นี่มันเค้กของข้า”

“ท่านนอร์ทต้องการแบบแปลนของส�านกังานใหญ่ฮอปกนิส์” โรนลั

เอ่ยขึ้นในที่สุด

มูซอลเลิกคิ้ว แต่ไม่พูดอะไร

“ท่านนอร์ทรู้ว่าท่านเมจได้มันมาแล้ว”

“งั้นนายก็คงต้องไปขอจากเมจ”

โรนัลถอนหายใจเฮือกใหญ่ และนั่นท�าให้มูซอลแย้มยิ้ม 

“ไปขอมาแล้วสินะ ก็ตามนั้น เอาละ จะกลับเลยไหม”

“ผมไม่สบาย”

มซูอลทีล่กุขึน้เพือ่เดนิไปเปิดประตชูะงกั แล้วหนัมาสบตาน้องชาย 

โรนัลจึงพูดต่อว่า

“สิง่มชีวีติย่อมต้องจากโลกนี้ไปในทีส่ดุ แต่ซมิป์สนั...ครอบครวัเรา 

ยังมีเรื่องต้องจัดการอีกมาก”

“ครอบครวัของนาย” มซูอลแย้งเสยีงเรียบ ขณะแผ่พลงักดดนัแขก

ที่ไม่ได้รบัเชญิให้ลกุจากทีน่ัง่ แต่บาร์เรยีร์ของซมีเินยีร์กต้็านทานพลงันัน้

ไว้

“เมื่อไรพี่จะปล่อยวางเรื่องนั้น” โรนัลถามพร้อมกับลุกขึ้น ขณะที่

มูซอลมองเขาด้วยแววตาเย็นชา

“ใครกันแน่ที่ยังไม่ปล่อยวาง ซิมป์สันมันส�าคัญต่อโลกใบนี้ขนาด
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นั้นเลยหรือไง ส�าคัญตัวเองผิดไปแล้วมั้ง โรนัล”

“มันก็ส�าคัญมากพอที่จะท�าให้การฆ่าพ่อของพี่เป็นเรื่องจ�าเป็น”

เปรี๊ยะ!

เสียงบาร์เรียร์ของซีมิเนียร์แตกร้าวดังขึ้น ท�าให้โรนัลต้องยกมือ

ส่งไอพลงัสเีลอืดหมเูข้าผสานรอยร้าวนัน้ การเผชญิหน้ากนัระหว่างพีน้่อง

ต่างพ่อด�าเนินไปเพียงเสี้ยววินาที เสียงของเดียตี้ก็ดังตามมา

“ในอะพาร์ตเมนต์นี้ไม่อนุญาตให้มีการต่อสู้นะครับ”

สิน้ค�าพดูของเดยีตี ้พลงัใดๆ ทีเ่คยไหลวนอยู่ในห้องรบัแขกกส็ลาย

หายวบัไป โรนลัหนัไปค้อมศรีษะให้เดยีตี ้ขณะทีม่ซูอลท�าเพยีงมองเพือ่น 

เดียตี้เดินเข้ามาตบไหล่มูซอล แล้วยื่นแปลนกระดาษให้โรนัล

“อยากได้นี่ใช่ไหม”

โรนัลรับมาคลี่ดูแล้วเงยหน้าสบตาเดียตี้อย่างไม่เข้าใจ เดียตี้เลย

ตอบด้วยรอยยิ้มว่า

“ครั้งที่แล้วที่ท่านนอร์ทส่งคุณมาขอ แปลนมันยังไม่สมบูรณ์ แต่

ตอนนี้สมบูรณ์แล้ว ฝากมอบให้ท่านนอร์ทด้วย”

โรนลัส่งม้วนกระดาษให้ปีศาจของเขา พลางเอ่ยว่า “ขอบคณุท่าน

เมจ”

เดียตี้ยังคงยิ้มแล้วผายมือไปที่ประตู 

“ขอบคุณที่มาเยี่ยมมูซนะครับ”

มูซอลพ่นลมหายใจ แล้วเดินกลับไปนั่งที่โซฟา ขณะโรนัลก็ท�าได้

เพียงค้อมศีรษะให้เดียตี้ ก่อนจะหันไปหามูซอลแล้วเอ่ยว่า

“ซิมป์สันยังรอพี่เสมอ”

“กลับไปเงียบๆ ก็ไม่มีใครว่าหรอก” มูซอลเอ่ยเสียงเรียบ โรนัล

จึงเดินออกจากห้องไป

เดียตี้รอจนหัวหน้าตระกูลซิมป์สันออกจากห้องแล้ว เขาจึงปิด

ประตูพลางเดินมาทรุดตัวลงนั่งในต�าแหน่งที่โรนัลนั่งเมื่อกี้ พลางพูดว่า

“นายยังโกรธพวกเขาอยู่งั้นเหรอ”
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“เปล่า”

“แต่นายเล่นเอาอาณาเขตของฉันสะเทือนเลยนะ” เดียตี้เอ่ยกลั้ว

หัวเราะ

“มูซแค่ห่วงโรนัล ที่เขาเห็นซิมป์สันส�าคัญกว่าสุขภาพตัวเองน่ะ” 

อัสมายาตอบแทน ท�าให้มูซอลส่งสายตาไปปรามปีศาจประจ�าตัว แต่ 

อัสมายากลับยักไหล่ แล้วกินเค้กของตัวเองต่อ

“อายุขัยของโรนัลได้ถูกก�าหนดไว้แล้วตั้งแต่วันที่เขาก้าวมาเป็น 

เมจิกลิสต์” เดียตี้เอ่ย ขณะที่สีหน้าของมูซอลเคร่งขรึมลง เดียต้ีเลย 

ถอนหายใจให้แก่ความปากแข็งของเพื่อนแล้วพูดต่อว่า

“โลกก�าลังเปลี่ยนอีกครั้ง นายเองก็รอเวลานี้อยู่ไม่ใช่เหรอ”

“โลกก�าลังเปลี่ยน แต่มันคงเปลี่ยนเร็วขึ้นเมื่อนายให้แปลนนั่นแก่

นอร์ท วิทรู้เรื่องนี้หรือเปล่า”

เดียตี้หัวเราะ “รู้สิ วิทบอกให้ให้ไป”

“ท�าไม”

ดวงตาของเดียตี้เปล่งประกาย

“เพราะมันถึงเวลาแล้วที่ซิมป์สันควรท�าสิ่งที่ควรท�าสักที”

 

ครูซเงยหน้าขึ้นจากงานที่ท�า	 เมื่อคู่หูของเขานั่งลงบนเก้าอ้ีที่ 

หน้าโต๊ะท�างานของเขา แล้ววางแฟ้มเอกสารปึกหนาลงตรงหน้า ชายหนุม่

สบตาเพื่อนแล้วดึงแฟ้มนั้นมาเปิดออก

“แผนงานไลต์ก็อดเฟสติวัลของปีนี้ นายดูสิว่ามันจัดที่ไหน”

“นอร์ทวู้ด” ครูซเอ่ยชื่อสถานที่ที่ระบุไว้ในเอกสาร

“ฉันบอกเลย งานนี้จะไม่เหมือนกับทุกปีที่แข่งกันดับไฟ หรือปลูก

ผักปลูกหญ้า พวกเขาเตรียมการเพื่อ เจย์ สก็อต โดยเฉพาะ”

ครูซพลิกหน้ากระดาษไปเรื่อยๆ แล้วเอ่ยว่า “นายจะลงไหม”

“ไม่ ฉันไม่อยากสู้กับเด็ก” บีสต์ตอบ

ครซูเหลอืบมองเพือ่นแวบหนึง่ แล้วคลีย่ิม้ “ไม่อยากแก้มอืหรอืไง”
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บีสต์ยักไหล่ ครูซจึงปิดแฟ้มแล้วถามเปลี่ยนเรื่องว่า

“ตามรอย เจย์ สก็อต ไปถึงไหนแล้ว”

“ได้ไม่มาก ตามเขาในปัจจุบันง่ายกว่า รู้ไหมต้ังแต่งานไลต์ก็อด

เฟสติวลัปีทีแ่ล้วมคีนสนใจสกอ็ตมากขนาดตัง้เพจรวมกลุม่กนัตามตดิชวีติ

เขาเลยนะ ตั้งชื่อเสียเก๋เลย EveryJay”

“ตามติดยังไง”

บีสต์หวัเราะ “กแ็อบถ่ายรูปตอนเจย์ออกมาอยูน่อกร้าน โพสต์เรือ่ง

เล่าจากคนที่เห็นเขา บอกเลยยอดคนติดตามเพจเป็นล้าน แถมเพ่ิมขึ้น

เรื่อยๆ เพราะทุกคนอยากรู้ว่า เขาเป็นแม็กซ์ลิสต์ได้ยังไง ฉะนั้นไลต์ก็อด 

เฟสติวัลในปีนี้เลยมีคนสนใจมาก งานนี้สภาเมืองนอร์ทวู้ดถึงขั้นเตรียม

ที่พักส�ารองไว้เลยนะ”

ครูซมองเพื่อนนิ่งๆ เพราะเขายังไม่ได้ค�าตอบที่เขาถามไป บีสต์

เลยถอนหายใจ แล้วตอบว่า

“ฉนัพยายามหาภาพเขาก่อนทีจ่ะไปท�างานทีร้่านน�า้ชาวทิาเรยี เน้น

หาภาพทีน่่าจะเป็นช่วงทีเ่ขาใช้พลงั มนักไ็ด้มาไม่กีภ่าพ...” บสีต์เอ่ย พลาง

ดีดนิ้ว แล้วรูปภาพของเจย์ในอิริยาบถต่างๆ ก็ปรากฏขึ้น แม้จะเห็นไม่ชัด

ว่าเจย์ใช้พลังหรือไม่ แต่บีสต์ก็ซูมไปที่เส้นผมของเจย์พลางอธิบายต่อว่า

“...ทกุภาพ ผมของสกอ็ตยงัไม่กลายเป็นสขีาว นัน่พออนมุานได้ว่า 

เขาน่าจะเดินอยู่บนเส้นทางของผู้วิเศษหลังจากที่เขาเริ่มมาท�างานที่ร้าน

น�้าชาวิทาเรีย”

“แล้ว?”

บีสต์เปลี่ยนภาพไปเป็นภาพของเจย์ในปัจจุบัน 

“ที่ฉันพูดถึงเพจนั่น เพราะฉันได้ภาพจากพวกเขามาเยอะ ฉันว่า

หน่วยข่าวกรองของเรายงัหาภาพของ เจย์ สกอ็ต ได้ไม่เยอะเท่าพวกเขา...

นายดูภาพพวกนี้นะ”

ครูซดูภาพที่เคลื่อนตัวไปเรื่อยๆ หลายสิบภาพ พวกมันเป็นภาพ 

ที่เหมือนกับแอบถ่าย บางภาพก็ไม่ชัด และทุกภาพมีเจย์อยู่ในส่วนใด 
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ส่วนหนึ่งของภาพเสมอ ตอนแรกครูซก็ไม่คิดอะไร จนกระทั่งชายหนุ่ม

เริ่มสังเกตว่า ภาพทั้งหมดเรียงตามกิจวัตรประจ�าวันของเจย์

“...ช่วงเวลามัน”

มุมปากของบีสต์ยกขึ้น 

“ใช่ ดเูหมอืนหนุม่น้อยปริศนาของเราจะไม่ค่อยได้พกัผ่อนนะ ตอน

แรกฉันก็นึกสงสัยอยู่แล้ว ว่าท�าไมเขาถึงท�างานในทุกกะของร้านได้ ถึง

จะได้พกัช่วงละสามชัว่โมง แต่คนเรามนันอนแค่นัน้จะไหวเหรอ แต่พอมา

นั่งสังเกตภาพพวกนี้ ฉันก็พบว่า...เขาไม่ได้นอนเลย”

ครูซเหลือบสบตาบีสต์ บีสต์เลยพูดต่อ

“ความจริงต้องบอกว่า เขานอนไม่ได้”

“เพราะอะไร”

บีสต์สลายภาพทั้งหมดทิ้งแล้วยักไหล่ 

“ไม่รู ้ตอนเวลาปกตเิราไม่ค่อยได้สงัเกต ว่าเขาเคลือ่นไหวผดิจาก

คนทัว่ไป แต่พอเอาคลปิการทดสอบของเขาทัง้สองครัง้มาดอูกีรอบ กพ็บ

ว่าเขาเคลื่อนไหวด้วยตัวเองน้อยมาก อาจเรียกได้ว่าร่างกายของเขา

เคลื่อนไหวโดยใช้เวทมนตร์เกือบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์”

แล้วบีสต์ก็น�าภาพการเคลื่อนไหวของเจย์ขึ้นฉายบนหน้าจอ

เวทมนตร์ ครูซมองมันอย่างตั้งใจแล้วพูดว่า

“ผลข้างเคียงของการเป็นแม็กซ์ลิสต์งั้นเหรอ”

“เป็นไปได้สูง พวกเราก็เคยเห็นในศูนย์วิจัยลับของสเติร์นเกต 

แล้วน่ี พวกพ่อมดที่ฝึกมากกว่าสามศาสตร์ ร่างกายพวกเขาก็จะเร่ิมรับ

ภาระไม่ไหว สุดท้ายก็เสียชีวิตเยอะแยะ” บีสต์ตอบ

“แต่ทุกคนไม่ได้ฝึกจนส�าเร็จแต่ละศาสตร์เวทมนตร์อย่างสก็อต 

นะ”

บีสต์ฉีกยิ้มกว้าง

“ใช่ ฉันเลยตั้งสมมติฐานใหม่ว่า หรือนี่คือ ทางที่ผู้ที่ครอบครอง

ทุกสิ่งต้องเดินผ่าน”
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ครูซสูดหายใจลึก ความจริงบางอย่างค่อยๆ เปิดเผยออกมา ใน

โลกนี้มีพ่อมดแม่มดที่ครอบครองความเป็นท่ีสุดในศาสตร์ต่างๆ อยู่เจ็ด

คน น่าแปลกที่คนทั้งเจ็ดนั้นอยู่ในองค์กรเดียวกัน แถมมีอาจารย์คน

เดียวกันนั่นคือ วิท ประเด็นคือ เกือบหนึ่งปีที่ผ่านมา พวกเขาได้เจอคน

อีกคนที่ครอบครองพลังเหมือนกับวิท นั่นคือ เจย์ สก็อต

‘นี่คือเหตุผลที่วิทปกป้องเขางั้นเหรอ’ ครูซคิด

“นี่คือข้อมูลทั้งหมดในตอนนี้ที่ฉันหามาได้ บอกเลยยิ่งเฝ้าดู เจย์ 

สก็อต ฉันก็ยิ่งสงสัยว่า สก็อตจะให้ร้านน�้าชาวิทาเรียคุ้มครองเขาท�าไม 

ในเมื่อเขามีพลังขนาดนี้ ต่อให้ฮอปกินส์ส่งคนที่เก่งที่สุดไปหา ก็ใช่ว่าจะ

จับเขาได้ง่ายๆ”

“บางทีเขาอาจไม่ได้หาคนคุ้มกัน” ครูซตอบ แต่ก่อนที่บีสต์จะพูด

อะไรต่อ เสียงโทรศัพท์มือถือของครูซก็ดังขึ้น ชายหนุ่มจึงล้วงมันออกมา 

แล้วกดรับสาย

“ไง แมท”

บีสต์เลิกคิ้ว แต่ก็ยังนั่งนิ่ง ขณะที่ครูซฟังคนโทร. มาพูดว่า

“ดูเหมือนรูลทอล์กหลายหน่วยจะพยายามใช้อุปกรณ์ใหม่เจาะ 

บาร์เรียร์ของวิชชอร์นะ”

“นายรู้ได้ยังไง”

“หิมะตกเมื่อเช้า”

ครูซนิ่งไป

“โซอี้อยู่ที่ไหน”

“นายห่วงแค่นั้นหรือไง”

ดวงตาของครูซเปล่งประกายขึ้น 

“เพราะนั่นอยู่ในข้อตกลงของเรา”

“น้องสาวนายกลบัมาถงึวชิชอร์เมือ่วาน ทีน่ัน่มงีานปาร์ตี ้หลงัจาก

นั้นเธอก็อยู่แถวๆ ร้านตลอด แต่ตอนนี้น่าจะออกไปแล้ว”

“ออกไปไหน”
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เสียงแมทธิวถอนหายใจยาวดังขึ้น แต่คนปลายสายก็ยังตอบกลับ

มาในที่สุดว่า

“เมอคาโด ฉันเห็นมาสเตอร์มูซอลไปส่งเธอขึ้นเรือเมื่อกี้”

ครูซนิ่งงันไปจนปลายสายเรียกซ�้า

“นายฟังฉันอยู่หรือเปล่า”

“ฟัง ฝากดูแลทางนั้นด้วย”

“นายจะให้ฉันดูแลอะไร นั่นเรือของท่านกาปีนะ น้องสาวนายไม่

เป็นอะไรหรอกน่า”

“เปล่า ฉันไม่ได้ให้นายดูแลโซอี้...” 

ครูซลุกขึ้นแล้วเดินไปยังแผนที่ของประเทศโคมาเลียซึ่งตอนนี้มี

หมุดสีปักอยู่เต็มไปหมด ขณะพูดต่อว่า

“...แต่เป็นวิชชอร์ต่างหาก”



4
ใจร้าย

เจย์รู้สึกเสียใจนิดหน่อยที่ไม่ได้ไปส่งโซอี้ที่เรือ	 เมอคาโด	เพราะ 

อัสโมวกอดเขาแน่นไม่ยอมปล่อย ครั้นจะพาอัสโมวไปด้วย ทั้งที่อากาศ

ข้างนอกห้องเย็นมากอย่างนี้ก็คงไม่ได้ สุดท้ายชายหนุ่มเลยใช้เวลา

ระหว่างที่ไม่ได้เข้ากะดูแลอัสโมวเพียงอย่างเดียว

“เพราะเจ้าไม่กนิผกันัน่แหละ ร่างกายกเ็ลยไม่แขง็แรง” บมิซ�า้เตมิ

คนป่วย ขณะใช้ผ้าชบุน�า้เยน็บดิจนหมาดมาวางบนหน้าผากเจ้าปีศาจน้อย

คู่หูที่จ�าใจปล่อยเจย์ที่เจ้าตัวเกาะติดหนึบเป็นตุ๊กแกมาตั้งแต่เช้า เพื่อให้

เจย์ไปเข้ากะท�างานตามเวลาปกติ

“ฝากดูอัสโมวด้วยนะบิม” เจย์สั่งขณะสอดชายเสื้อเข้ากางเกง  

จากนั้นหยิบผ้ากันเปื้อนสีแดงมาผูกคาดเอว

“ข้าไม่ชอบผัก” อัสโมวแย้งบิมเสียงแหบ พลางมองเจย์แต่งตัว 

หน้าหงอยตาปรอย เจย์เลยต้องเดินมาลูบหัวปลอบอัสโมวแล้วพูดว่า

“ผมไปท�างานแป๊บเดียวก็กลับ ถ้าหิวก็กินโจ๊กที่แฮ็กท�าไว้ให้ก่อน

นะครับ”

“ข้าอยากกินเนื้อ” ปีศาจน้อยเรียกร้องของโปรด

เจย์ส่ายหน้า “เอาไว้ให้หายดีก่อน ผมจะย่างเนื้อให้กินเยอะๆ เลย 
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ฉะนั้นอัสโมวต้องหายไวๆ นะ”

อัสโมวพยักหน้าหงึกๆ ขณะที่บิมรีบอาสาเพื่อให้เจย์หายห่วงว่า

“เดี๋ยวข้าจะดูอัสโมวให้กินข้าวเอง เจย์ไปท�างานเถอะ”

“ฝากด้วยนะบิม” เจย์ย�้าอีกครั้ง ก่อนจะเดินออกจากห้องนอนไป 

“ข้าไม่อยากกินโจ๊ก” อัสโมวประท้วงทันทีที่เจย์จากไป

“ถ้าไม่กินเจ้าก็ไม่หาย เมื่อไม่หายก็อดกินเนื้ออีกนานเลย” บิมยก

เหตผุลชีแ้จงยดืยาว แล้วหยบิผ้าเยน็บนหน้าผากอสัโมวทีเ่ริม่มีไอร้อนลอย

ขึ้นมาออก เพื่อเอาไปชุบน�้าเย็นอีกรอบ 

อัสโมวมองเพื่อนแล้วยิ่งงอแงว่า 

“ข้าอยากหายแล้ว”

“งั้นก็กินโจ๊กซะ แล้วนอนพักเยอะๆ” บิมตอบเสียงเรียบอย่างไม่

ยอมผ่อนปรน

อัสโมวเลยแบะปากท�าท่าจะร้องไห้ บิมพูดดักคอว่า

“หรือเจ้าอยากนอนอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆ ล่ะ ถ้าเกิดเจย์ได้ไปเที่ยว

ขึ้นมา ข้าไม่อยู่กับเจ้านะ”

คนท�าท่าจะร้องไห้รบีคว้ามอืเพือ่นซี้ไว้หลงัจากทีบ่มิวางผ้าเยน็บน

หน้าผากให้ใหม่ แล้วจะลุกไปหยิบอาหารมาให้ 

“ไม่นะบมิ เราเป็นเพือ่นกนันะ ถ้าข้าไม่ได้ไป เจ้ากต้็องไม่ไปด้วยส”ิ

“ไม่ ข้าไม่ได้ป่วยด้วยนี ่เจ้าป่วยกน็อนป่วยไปคนเดยีวอยูท่ีน่ีแ่หละ 

ข้าจะไปกับเจย์”

“บิมอะ!”

บิมแกะมืออัสโมวออก แล้วเปิดประตูห้องนอน ก่อนจะกระโดด

กลับมา มีชามโจ๊กที่แฮ็กท�าไว้ให้ลอยตามหลังมา 

“ลุกขึ้นมาเร็วๆ ข้ารู้เจ้ามีแรง” 

อัสโมวลุกขึ้นรับชามโจ๊ก บิมยืนมองนิ่งๆ แต่อัสโมวก็ยังไม่กิน บิม

เลยเร่งว่า

“กินซะสิ กินเสร็จจะได้แปรงฟันแล้วนอน”
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“บิมใจร้าย ข้าป่วยนะ ไม่แปรงฟันได้เปล่า” อัสโมวต่อรองด้วย

ความขี้เกียจ

“ไม่ได้ เจย์ไม่เคยบอกว่า ถ้าป่วยจะไม่ต้องแปรงฟัน” บมิค้านหน้า

ตาย ท�าให้มีเสียงหัวเราะข�าของใครบางคนดังขึ้น

บิมกับอัสโมวหันไปมองประตูห้องที่บิมเปิดไว้ แล้วร่างของวิทก็

ค่อยๆ ปรากฏขึ้น 

“ท่านวิท” บิมเรียกอีกฝ่าย ขณะที่อัสโมวร้องเรียกด้วยน�้าเสียง 

ดีใจสุดๆ ว่า

“วิท!” 

วิทเดินเข้ามานั่งที่เตียง แล้วยกมือขึ้นอังหน้าผากอัสโมว 

“ไง อัสโมว ป่วยเหรอ”

อัสโมวพยักหน้า “วิทรักษาข้าที ถ้าข้าหายป่วย เจย์บอกว่าจะย่าง

สเต๊กให้ข้ากินเยอะเลย” 

“แต่ตอนนี้อัสโมวต้องกินโจ๊กไปก่อน ไม่อย่างนั้นร่างกายจะไม่มี

แรงนะ เวลาเราป่วย ปีศาจที่อยู่ในตัวเรามันก็ป่วยไปด้วยนะ ย่ิงนายมี

ปีศาจในตัวมาก นายก็ยิ่งป่วยนานกว่าปีศาจตนอื่น”

พอได้ยนิว่าตวัเองจะป่วยนาน ใบหน้าของอสัโมวกม็ุย่ลง บมิจงึหนั

ไปถามวิทว่า

“ท่านรักษาอัสโมวได้งั้นเหรอ”

วิทยิ้ม “ใช่ แต่ตอนนี้ต่อให้รักษาได้ ฉันก็ท�าให้อัสโมวไม่ได้หรอก”

“ท�าไมครับ” บิมถาม พลางจ้องวิทด้วยความสงสัย 

วิทจึงฉีกยิ้มกว้างแล้วตอบว่า 

“เพราะอสัโมวไม่ใช่ปีศาจของฉนัน่ะส ิเอาละ มาเข้าเรือ่งกนัดกีว่า 

ฉัน...อยากขอความร่วมมือจากสปิริตในห้องนี้หน่อย”

วิ้ง! วิ้ง! วิ้ง!

สิน้เสยีงค�าขอของวทิ สปิริตทกุตนทัง้ทีก่�าบงัร่างกายและทีเ่ปิดเผย

ก็ปรากฏตัวขึ้น บิมหันมองไปรอบตัวก็พบว่า แม้แต่ชาฮาเองก็ยังปรากฏ
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ตัวด้วย บิมเลยค้อมศีรษะให้เธอ

“เจ้าไปก่อเรื่องให้เจย์อีกแล้วใช่ไหม” ชาฮามองวิทพลางเอ่ยขณะ

เดนิเข้ามาหา พร้อมกับเหล่าเอเทมมทูีเ่คลือ่นตวัตามเธอมาทีเ่ตยีง ซึง่วทิ 

นั่งอยู่กับอัสโมว ยกเว้นก็แต่กิดิมที่อยู่กับเจย์

“ฉนัไม่ได้ท�าอะไรแบบนัน้สกัหน่อย แต่ถ้าพวกเธอไม่ช่วย เจย์อาจ

จะล�าบากจริงๆ ก็ได้”

“วิทนิสัยไม่ดี” อัสโมวต่อว่าแล้วตักโจ๊กเข้าปาก และด้วยความหิว 

สุดท้ายปีศาจน้อยก็เลยยกชามโจ๊กขึ้นซดจนหมดเกลี้ยง 

“เอาอีกไหม” บิมถาม

อัสโมวส่ายหน้า “เอาเป็นอย่างอื่นได้ไหม ข้าหิว”

“มแีต่โจ๊ก ตกลงท่านวทิอยากให้พวกเราช่วยอะไรครบั” บมิปฏเิสธ

อัสโมว แล้วหันไปถามวิทต่อ

วิทกวาดตามองสปิริตทุกตน แล้วพูดว่า “ช่วยท้ิงเจย์ไปสักหนึ่ง

อาทิตย์ได้ไหม”

“ไม่!” ทุกเสียงตอบมาแทบจะพร้อมกัน

วทิหัวเราะเสยีงดงัอย่างชอบใจ ก่อนสหีน้าเขาจะเปลีย่นเป็นจรงิจงั 

แล้วอยู่ๆ สปิริตทุกตนในห้องก็ตัวแข็งทื่อไป

เมื่อวิทยืนขึ้นแล้วดีดนิ้วทีหนึ่ง...

เป๊าะ!

สปิริตทุกตนยกเว้นบิมก็หายวับไปจากห้องทันที บิมมองสิ่งท่ีเกิด

ขึ้น แล้วตั้งท่าจะพุ่งเข้าไปต่อสู้กับวิท พลางถามว่า

“ท่านท�าอย่างนี้ท�าไม”

วิทหันมาสบตาบิมแวบหนึ่ง ทันใดนั้นยันต์สีเหลืองก็ปรากฏขึ้นบน

มอืวทิ ก่อนจะพุง่มาตดิหน้าผากของบมิ เจยีงซอืน้อยทีต่ัง้ท่าจะสูจ้งึลดมอื

ลง ยืนตัวแข็งทื่ออยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะล้มตึงลงบนเตียงนอน

“ข้ารู้นะว่าเจ้าจะท�าอะไร” เสียงชาฮาดังขึ้น

วิทหันไปมองร่างโปร่งใสของทีสปิริต แล้วพูดด้วยรอยย้ิมท่ีแปล
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ความหมายไม่ได้ว่า

“มาเล่นสนุกกันเถอะ ชาฮา”

“คนไม่ง่วง”

เจย์ก�าลังจะเดินออกจากชั้นสอง เพราะช่วงเวลาท�างานของเขา 

ในกะเย็นหมดลงแล้ว พี่ธีบีนกับแฮ็กในชุดพนักงานประจ�ากะจึงเข้ามา

ท�างานแทน และเจย์เองก็ห่วงอัสโมวเลยจะรีบกลับห้องพักไปดูแล แต่

มาสเตอร์วีคก็เรียกเขาไว้ ชายหนุ่มจึงหยุดยืนอยู่ตรงเคาน์เตอร์บาร์

“ครับมาสเตอร์”

“วทิฝากมาบอกว่า...” วคีเริม่อารมัภบท ขณะดวงตาง่วงงนุของเขา

ค่อยๆ แปรเปลี่ยนเป็นจริงจัง “กลับไปตอนนี้ก็ไม่มีใครอยู่ที่ห้องหรอก”

เจย์ขมวดคิ้ว ก่อนจะใจหายวาบแล้วหายตัววับไปจากตรงนั้นทันที 

ชายหนุม่มาโผล่อกีทีในห้องนอนของตวัเอง เขาพบเพยีงบมิทีน่อนตวัแขง็

ทื่ออยู่บนเตียง เจย์ตรงเข้าไปเขย่าตัวบิม

“บิม! บิม!”

ทัง้ทีป่กตบิมิจะตอบสนองต่อเสยีงเรียกของเขาตลอด ท�าไมตอนนี้ 

บิมกลับไม่ตอบสนองต่อเขาเลย 

‘นั่นมันยันต์สะกดวิญญาณของวิท’ กิดิมเอ่ย 

เจย์เลยอุ้มบิมเพื่อจะพาบิมไปหาคนที่น่าจะรู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้น แต่

ทนัททีีเ่จย์หนัมา วคีทีค่วรอยูท่ีเ่คาน์เตอร์ในร้านน�า้ชากม็าปรากฏอยูด้่าน

หลังเขา 

“คุณวิทท�าให้บิมเป็นแบบนี้เหรอครับ” 

เจย์ถามอย่างร้อนใจ แม้จะรู้ดีว่าวิทไม่มีทางท�าร้ายบิมหรือสปิริต

ของเขาแน่ แต่เมือ่เหน็บมินอนแน่นิง่ แถมอสัโมวกห็ายไป เจย์เลยร้อนรน

มาก

“ใช่ ยันต์นั่นคนที่จะเอาออกได้มีแต่ผู้วิเศษเท่านั้น” วีคตอบ ทั้งที่

ยังถือกระป๋องชาอยู่
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“แล้วคณุวทิอยูไ่หนครบั เขา เอ่อ เขาพาพวกเดก็ๆ ไปด้วยใช่ไหม”

“อยู่กับเมิ่งผอ”

“ท่านยายเมิ่ง? หมายถึงหอลืมชาติน่ะเหรอครับ”

“ใช่ อยากไปหาไหมล่ะ” วีคถาม

เจย์กระชับอ้อมแขนที่อุ้มบิมไว้ให้มั่น พลางตอบเสียงเด็ดเดี่ยว 

“ครับ”

มุมปากของวีคยกขึ้นน้อยๆ พลางดีดนิ้ว

เป๊าะ!

ร่างของบิมลอยออกจากอกเจย์ แล้วพุ่งไปหามาสเตอร์วีค ขณะ

เดยีวกนัใบชาทีอ่ยู่ในกระป๋องชาทีเ่ปิดอยูก่ถ็กูพลงัซดัให้กระเดน็ใส่ใบหน้า

บิม 

ฟู่!

อยู่ๆ ยันต์ที่แปะอยู่บนหน้าผากบิมก็มีเปลวไฟสีเขียวลุกพึ่บขึ้น 

ดวงตาทีแ่ขง็ทือ่ของบมิกลบัมากะพริบได้ เพยีงแต่ไร้ประกาย แล้วร่างกาย

ของบิมที่ลอยอยู่ก็เปลี่ยนทิศไปยังประตูทางออก

“ตามไปสิ” วีคเอ่ย แต่เจย์ยังรีรอ

“ที่นั่นยอมให้มนุษย์ผ่านเข้าไปได้เหรอครับ” เขาถาม

วีคเอียงคอ “ไม่ได้”

“แล้วผม...อ๊ะ! บิม หายไปแล้ว” เจย์อุทาน แต่ก็ยังหันมาขอความ

เห็นวีค 

กดิมิเลยลอยตวัขึน้แล้วบอกว่า ‘เดีย๋วข้าจะตามไป เจ้าตามมาเรว็ๆ 

ล่ะ’

วีคมองตามกิดิมไป แล้วหันมาสบตาเจย์ ทันใดนั้นเจย์ก็รู้สึกตัว

หนักขึ้น ราวกับมีเหล็กมาถ่วงแขนขาเขาไว้ 

ตุบ!

ร่างของเจย์ทรุดลงไปนอนกองกับพื้น

‘เจย์!’ กิดิมร้องเรียก แต่ร่างโปร่งใสของกิดิมกลับพุ่งมาหาเจย ์
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ไม่ได้ เพราะวีคกางอาณาเขตครอบร่างเจย์เอาไว้

เจย์เงยหน้ามองวีคด้วยร่างกายที่สั่นสะท้าน เขาพยายามบังคับ

ร่างกายให้เคลื่อนไหว แต่ร่างกายเขากลับไม่ขยับตามที่ต้องการ

‘เกิดอะไรขึ้นกับเรา’ เจย์คิด ขณะมองตาวีคที่ทรุดตัวลงนั่งยองๆ 

แล้วถามว่า

“ขยับตัวยากเนอะ”

เจย์กะพรบิตา รู้สกึว่าสภาพของตวัเองตอนนีย้งัดกีว่าตอนทดสอบ

เมจกิลสิต์มาก เพราะยงัหายใจได้ตามปกต ิแต่เหมอืนวคีจะรูค้วามคดิเขา 

มาสเตอร์หนุ่มจึงพูดว่า

“ก็ฉันไม่ได้กางอาณาเขตโฮโนรุอุสนี่ มันก็แค่สภาพร่างกายที่ 

แท้จริงของนาย ตอนที่ไม่มีใครช่วยนายเลยเท่านั้น อ้อ นายไม่คิดจะตาม

บมิไปเหรอ ว่าไงล่ะกดิมิ ถ้าบมิไปถงึหอลมืชาตแิล้วเข้าไปเลยละก ็บมิอาจ

ไม่ได้ออกมาอกีเลยนะ” วคีพดูพลางหนัไปมองกดิมิทีล่อยอยูน่อกอาณาเขต

ของเขา 

เจย์เบิกตาโพลงอย่างตกใจ แต่เพราะเขาขยับตัวไม่ได้ เลยไม่รู้ว่า

กิดิมจะตามบิมไปอย่างที่วีคบอกหรือเปล่า แต่ดูจากท่าทีของวีคที่หันมา

มองหน้าเขา ชายหนุ่มก็พอเดาได้ว่า กิดิมน่าจะไปแล้ว

‘ฝากด้วยนะกิดิม ผม...’

‘ข้าไม่ได้ท�าพันธสัญญากับคนไม่เอาไหน’

เสียงตอบของกิดิมท�าให้เจย์สะอึก ขณะที่ได้ยินวีคเอ่ยว่า 

“หอลืมชาติเป็นสถานที่แบบไหนรู้ไหม”

‘ที่ทีม่นษุย์เขา้ไปไมไ่ด้’ เจย์ตอบ ทัง้ที่ไม่มเีสยีงออกมา แต่วคีกท็�า

เหมือนได้ยินแล้วพูดต่อ

“แล้วนายก็เป็นมนุษย์ เพราะงั้น...”

“ผะ...ผม จะ...ไป” เจย์ใช้พลังทั้งหมดที่มีเปล่งเสียงตอบออกมา

วีคมองเจย์นิ่งชั่วแวบหนึ่ง แล้วลุกขึ้นยืน

“ถ้านายขยับตัวได้น่ะนะ”



46   WITCHOAR book six : นาฬิกาทรายแห่งอะบลามีลิน

แล้ววีคก็หายตัวไป เจย์นอนนิ่งอยู่แบบนั้นหลายวินาที จึงดึง

วิญญาณตัวเองออกจากร่าง พลางเอ่ยว่า

“มันนัซ”

ร่างของเจย์ขยับตัวลุกขึ้นแล้วออกวิ่งไปที่ประตู เจย์ไม่รู้ด้วยซ�้าว่า 

วิทท�าอย่างนี้ท�าไม แต่ชายหนุ่มคิดว่า ช่วยเด็กๆ ของเขาทุกคนกลับมาให้

ได้ก่อน แล้วค่อยถามวิทให้รู้เรื่องก็ยังไม่สาย

โฮ่ง!

เสียงเห่าของทรอสท�าให้ร่างวิญญาณของเจย์ชะงัก แล้วเจ้าหมา

ขนสีทองก็กระโจนโถมเข้าหาร่างกายเขาจนทับกายเนื้อของเจย์ล้มลง 

“เกิดอะไรขึ้น” แมทธิวซึ่งเดินตามหลังทรอสมาถามเจย์ในร่าง

วิญญาณ

เจย์ไม่อยากตอบ แต่เพราะทรอสคร่อมร่างเขาอยู่ ชายหนุ่มเลย

ต้องมองแมทธิวอย่างขอร้อง

“ทรอส พอแล้ว” 

หงิงๆ ทรอสขยับตัวลุกขึ้น เจย์บังคับให้ร่างกายเนื้อลุกตาม ขณะ

ตอบแมทธิวไปว่า 

“เด็กๆ ของผมถูกพาตัวไปหอลืมชาติครับ”

แมทธิวขมวดคิ้ว 

“เจียงซือตนนั้นน่ะเหรอ”

“ไม่ใช่ครับ...ทุกคนเลย” เจย์พูดเสียงอ่อย

“งั้นก็แย่หน่อย พวกเขาคงไปสบายแล้ว”

“ไม่ครับ” เจย์แย้ง แล้วสั่งให้ร่างกายตัวเองออกวิ่งต่อ แต่ก็ต้อง

ชะงักเมื่อได้ยินแมทธิวเอ่ยว่า

“ถึงนายจะครอบครองกาน�้าแห่งโฮโนรุอุส มันก็ไม่ท�าให้นาย

ปลอดภัยเมื่อเข้าไปในหอลืมชาติหรอกนะ”

ร่างกายของเจย์หยุดขยับ ขณะที่วิญญาณของเขาหันมามองหน้า

แมทธิวเต็มตา อดีตฮอปกินส์หนุ่มจึงเอ่ยต่อว่า
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“อย่าว่าแต่เข้าไปเลย หากไม่ใช่คนที่ท่านยายเมิ่งอยากให้เห็นหอ

นั่น ให้พยายามแทบตายก็ไม่มีทางได้เห็น”

โฮ่ง!

ทรอสเห่ารบัค�าพดูของแมทธวิราวกบัลกูคู ่ถ้าเป็นเวลาปกตเิจย์คง

ลูบหัวมัน แต่ตอนนี้เขาร้อนใจจนท�าอย่างนั้นไม่ได้

“ผมต้องไปพาเด็กๆ กลับมา ขอตัวนะครับ” แล้วเจย์ก็เคลื่อนตัว

จากไป

“ตามใจ ไปกนัทรอส” แมทธวิเอ่ยพลางท�าท่าจะก้าวต่อ เพือ่ไปซือ้

ขนมปังในร้านน�า้ชาวทิาเรยี แต่กลายเป็นว่าเจ้าหมาไม่รกัดขีองเขาดนัวิง่

ตามเจย์ไป

โฮ่ง!

แมทธวิหนัมองตามเจ้าหมาหางสทีอง พลางสบถอย่างอ่อนใจ ขณะ

พุ่งตัวตามไปว่า

“ไอ้หมาชอบแส่เอ๊ย!”

ห่างออกไป วิทลอยตัวอยู่เหนือดาดฟ้าร้านน�้าชาวิทาเรีย เขามอง

เห็นการเคลื่อนไหวทั้งหมดก็หัวเราะ

“คนใจร้ายยังไงก็คือคนใจร้าย” 

วิทหันมามองคนพูด แล้วยิ้มทักว่า “ข้าใจร้ายตรงไหน ออกจะใจดี

ไปด้วยซ�้า ได้แปลนที่ต้องการไปแล้วไม่ใช่เหรอ”

นอร์ทจ้องวิทเขม็ง 

“ท่านต้องการอะไร”

วิทยักไหล่แล้วลอยตัวสูงขึ้น นอร์ทเงยหน้ามองตามอย่างรอคอย

ค�าตอบ ชายหนุ่มจึงตอบว่า

“เรื่องสนุกๆ”

“แต่ เจย์ สก็อต คงไม่สนุกกับท่าน เอาคนส�าคัญของคนอื่นมา 

ล้อเล่นแบบนี้ ท่าน...ใจร้ายอย่างนี้เสมอเลยนะ”

“ข้าเปล่า”
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“แล้วที่ท�าอยู่เนี่ย ถือว่าใจดีมีเมตตางั้นสิ”

วทิยกัไหล่ด้วยสหีน้ากวนอารมณ์ แล้วค่อยๆ จางหายไป พร้อมกบั

ค�าตอบว่า

“ถ้าเธอมองความเข้มงวด คือความใจดี...มันก็ใช่นะ”



5
กลิ่นเฉพาะ

บิมเคยไปส่งวิญญาณเด็กรับใช้ของท่านเมิ่งผอบนเขาสเปลเลีย 

มาแล้วครั้งหนึ่ง และเมื่อหลายเดือนก่อน เจย์ก็ต้องพาเหล่าผีดิบของ 

ฮอปกนิส์จ�านวนมากมาฝังไว้ทีน่ี ่ชายหนุม่จึงมาถงึสสุานคนจนีบนเขานี้ได้

ไม่ยาก 

‘สิ่งที่ยากคือ หอลืมชาติอยู่ที่ไหนล่ะ’ เจย์คิดพลางกวาดตามองไป

รอบตัว 

โฮ่ง!

เจย์หันขวับไปมองเจ้าของเสียงเห่า จึงเห็นทรอสวิ่งตามเขามา 

“ทรอส คุณแมท” เจย์ทักทั้งหมาและเจ้าของมัน

“อย่ามองฉันด้วยสายตาขอบคุณแบบนั้น ฉันตามทรอสมา”  

แมทธิวเอ่ยด้วยน�้าเสียงหงุดหงิด แล้วมองไปโดยรอบ เจย์เลยมองตาม

แล้วถามว่า

“คุณเคยเห็นหอลืมชาติไหม”

“เคย และไม่อยากเห็น...ทรอส อย่าวิ่งเล่น” 

ทรอสหันมามองแมทธิวแวบหนึ่งแล้วกลับไปวิ่งต่อ ท�าให้แมทธิว

ถอนหายใจแรงๆ เจย์เองก็มองหากิดิมอยู่เหมือนกัน 


