
ติ๊ด...แก๊ก!

เสยีงสญัญาณดงัมาจากเตาอบ เจย์จงึเดนิไปเปิดและน�าถาดคกุกี้

ที่อบอยู่ภายในออกมา กลิ่นคุกกี้โชยมาหอมฟุ้ง ท�าให้อัสโมวกับบิมที่จ้อง

เตาอบมาตลอดร้องอย่างดีใจว่า

“คุกกี้ๆ” 

“อย่าเพิ่งจับครับ เราต้องพักให้มันเซตตัวก่อน” เจย์รีบพูดปราม

เหล่าเดก็น้อยขณะวางถาดขนมอบลงบนเคาน์เตอร์ แล้วชายหนุม่กห็นัไป

หยิบตะแกรงมาวางข้างๆ รอให้คุกกี้อยู่ตัวดีจะได้ย้ายไปพักบนนั้น

“ต้องรอนานไหม” บิมถาม

“ประมาณสองนาทีครับ” 

“แต่มันแข็งแล้ว ข้าขอกินก่อนได้หรือเปล่า” อัสโมวถาม

“ยังครับ ต้องเอาไปพักบนตะแกรงให้เย็นสนิทก่อนถึงจะกินได้” 

เจย์ตอบ พลางเหลือบมองนาฬิกา เมื่อเห็นว่าครบสองนาที เขาจึงใช้

ตะหลิวหน้าเรียบตักคุกกี้ชิ้นหนึ่งขึ้นมา แล้วดูใต้ฐานคุกกี้ว่าเนื้อมีสีเข้ม

เสมอกันไหม เพราะมันแสดงว่าเนื้อแป้งสุกดีแล้ว ก่อนจะตักคุกกี้ทุกชิ้น

ออกจากถาดอบไปผึ่งให้เย็นบนตะแกรง ขณะบิมบ่นว่า

1
ของเยี่ยม
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“อบครั้งหนึ่งได้ไม่เยอะเท่าไรเลย แค่นี้กินแป๊บเดียวก็หมด”

“งั้นเราก็อบเพิ่มอีกสิ ดีไหม” เจย์ถาม

“ดี!” สองเด็กน้อยตอบโดยพร้อมเพรียงกัน แล้วอัสโมวก็วิ่งน�าไป

ที่โต๊ะอาหาร ซึ่งมีโถแป้งคุกกี้กับที่ตักไอศกรีมวางอยู่ 

“ข้าขอตักแป้งเองนะ!” อัสโมวชิงอาสา

“อัสโมวขี้โกง ข้าก็อยากตักบ้างนะ” บิมรีบประท้วง 

เจย์ทีเ่ดนิถอืถาดอบตามมาเลยหวัเราะ แล้ววางถาดอบสองถาดที่

จะเอามาหยอดแป้งท�าขนมรอบใหม่ลงบนโต๊ะ

“งั้นตักกันคนละถาดแล้วกันนะครับ แต่ต้องสลับกันตักนะเพราะ

ที่ตักมีอันเดียว”

“งั้นข้าตักก่อน” อัสโมวเอ่ยพลางชูที่ตักไอศกรีมอย่างถือสิทธิ์

เจย์พยักหน้าแล้วปล่อยให้คู่ซี้ท�าหน้าที่เป็นผู้ช่วยกุ๊กไปก่อน 

‘ถามจริง มันสนุกตรงไหนเนี่ย’ กิดิมเอ่ย

‘สนุกตรงได้กินนี่แหละครับผมว่า’ เจย์ตอบ ขณะเดินมาปิดฝา 

เตาอบ แล้วกดค�าสั่งวอร์มเตาอีกครั้ง 

‘แค่ขนมที่ส่งมาให้ทุกวันจนล้นห้องเนี่ยยังไม่พอเหรอ’ 

เจย์หันไปมองตรงมมุเคาน์เตอร์ทีต่อนนีม้กีล่องกระดาษบรรจขุนม

มากมายวางกองอยู่ และก็ยังมีส่งมาให้อีกเรื่อยๆ ตลอดสองสัปดาห์นี้ 

ตอนแรกชายหนุ่มก็รู้สึกขอบคุณกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่า EveryJay ที่ส่ง

ของเยีย่มมาให้เขา เพราะทกุคร้ังทีส่่งมาอสัโมวกบับมิกจ็ะผละจากเขาไป

สนใจขนม ไม่อย่างนั้นก็จะตามเขาแจ จนเขารู้สึกผิดที่ท�าให้ทั้งสองคน

เป็นห่วง

‘แต่รู้สึกว่าตอนนี้มันจะมากเกินไป เอาไปแบ่งให้คุณอัสมายาบ้าง

ดีไหมนะ’ เจย์คิด ขณะได้ยินเสียงเปิดประตูห้องพัก เจย์หันไปมองก็ยิ้ม

ทักทายว่า

“ไง โซอี้ ส่งของรอบเช้าเสร็จแล้วเหรอ”

“อือ แต่เดี๋ยวก็ต้องออกไปอีก ท�าคุกกี้เหรอ” โซอ้ีถามพลาง
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พยักพเยิดหน้าไปทางสองซี้ที่ใช้ที่ตักไอศกรีมตักแป้งคุกกี้หยอดลงบน 

ถาดอบ

“ใช่ ผมแกะสูตรจากคุกกี้ของคุณทรอย แต่แกะยังไงก็ไม่เหมือน 

ทั้งที่คิดว่าแยกวัตถุดิบได้เกือบหมดแล้วนะ”

โซอี้หัวเราะ “มันเป็นสูตรลับของเขาหรือเปล่า แต่ถึงไม่เหมือน 

สองคนนี้ก็ชอบใช่ไหมล่ะ”

เจย์ยิ้มกว้าง “ครับ บ่นตลอดว่าคุณทรอยไม่เอาค่าจ้างมาให้สักที 

ผมเลยต้องท�าให้กินขัดตาทัพไปก่อน”

หญิงสาวพยักหน้า แล้วเดินไปล้มตัวลงนอนบนโซฟา เจย์มอง 

เพื่อนสาวที่ตั้งแต่มาดูแลแผนกเดลิเวอรีก็งานยุ่งทุกวัน เริ่มท�างานตั้งแต่

ประมาณตีสี่ กว่าจะได้พักก็ตอนสายๆ แล้วพอก่อนเที่ยงก็ต้องออกไปส่ง

ของอีกรอบ แต่ถึงอย่างนั้นโซอี้ก็ยังร่าเริงและมีแรงท�างานได้ทุกวัน

“เรือ่งเรยีนเป็นไงบ้าง เธอท�างานหนกัอย่างนี ้เรยีนทนัหรอืเปล่า” 

เจย์ถามพลางยกถาดที่หยอดแป้งคุกกี้เรียงไว้เต็มแล้วไปใส่เตาอบ

“กด็นีะ อกีเดีย๋วจะเข้าช่วงสอบแล้ว ฉนัต้องไปพทิเดอกลิประมาณ

สองอาทิตย์ แจ้งมาสเตอร์ไปแล้วละ เห็นว่าอาจจะให้แฮ็กออกไปส่งของ

แทน” โซอี้ตอบพลางหลับตา ไม่นานหญิงสาวก็หลับผล็อยไป เจย์ก็ท�า

ขนมไปเรื่อยๆ จนกระทั่งเหลือบมองนาฬิกาเห็นว่า ต้องเข้าท�างานกะเช้า

แล้วจึงหยุดมือ 

“พอมันเย็นก็เก็บใส่โถเลยนะครับ ผมต้องไปท�างานแล้ว” 

“ง�่าๆ พวกเราจะรอกินข้าวกลางวันนะ” อัสโมวพูดท้ังท่ียังเคี้ยว

ขนมเตม็ปาก แล้ววิง่มากอด บมิกผ็ละจากการเรียงคกุกี ้แล้วกระโดดเข้า

มากอดเจย์เหมือนกัน

“อย่าท�าเสียงดังจนโซอี้ตื่นล่ะ”

“ได้! เอ่อ ได้” อสัโมวตอบรบัเสยีงดงั แล้วนกึได้ว่าตวัเองท�าเสยีงดงั 

เลยพูดซ�้าแต่ลดเสียงลงอย่างน่ารัก 

เจย์ลูบหัวปีศาจน้อยเป็นการขอบคุณ ก่อนจะเดินออกจากห้อง 
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ลงไปที่ชั้นสอง เพียงแค่เขาย่างเท้าเข้าไปในร้านก็ได้ยินเสียงกรี๊ดเบาๆ 

ชายหนุ่มชะงักเท้านิดหนึ่ง แล้วหันไปมองต้นเสียง ก็พบว่าโต๊ะตรงมุม

หน้าต่างได้จัดให้เป็นที่นั่งของหญิงสาวสิบกว่าคนที่จ้องเขาตาไม่กะพริบ

จนเจย์ท�าอะไรไม่ถูก เลยค้อมศีรษะให้ตามมารยาทของบริกรที่ดี ผล

ปรากฏว่าพวกเธอพากันหน้าแดงแล้วหันไปซุบซิบกัน 

“ไหนๆ ก็เป็นแฟนคลับนาย ดูแลเองไปเลยแล้วกัน ถือว่าเป็น 

เซอร์วิซ” ซีราฟเอ่ยเมื่อเจย์เดินไปถึงลิฟต์ส่งของ

“แฟนคลับ? ของผมเหรอครับ”

“ใช่ มากอ่นนายเข้ากะไมถ่ึงสิบห้านาที นอกจากกลุ่มใหญต่รงนั้น

ก็มีตรงมุมห้องตรงนู้นอีก” ซีราฟเอ่ยพลางพยักพเยิดหน้าบอกต�าแหน่ง 

เจย์มองตามแล้วคลี่ยิ้ม

“โห งั้นวันนี้ต้องรายได้ดีแน่เลย”

ซีราฟหันมามองหน้าเจย์ 

“ผมพูดอะไรผิดเหรอครับ” 

“ไม่ผิด แต่บางทีฉันก็คิดว่านายใกล้จะเหมือนมาสเตอร์วีคเข้าไป

ทุกทีแล้ว เหลือแค่หน้าเลือดอย่างเดียว”

เจย์อยากปฏิเสธ แต่เพราะขนมและอาหารส่งขึ้นลิฟต์มาแล้ว เขา

เลยต้องล�าเลยีงของขึน้รถเขน็ แล้วเขน็รถไปเสร์ิฟให้ลกูค้าทีโ่ต๊ะใหญ่ก่อน 

“เอ่อ อาการบาดเจ็บหายดีแล้วเหรอคะ” ลูกค้าสาวคนหนึ่งที่เจย์

เพิ่งวางมิกซ์ฟรุตแพนเค้กลงตรงหน้าถามขึ้น 

“ครับ ขอบคุณที่เป็นห่วงนะครับ”

ผิวหน้าคนถามแดงขึ้นเล็กน้อยเมื่อได้ยินเขาตอบ แต่เจย์ยังไม่ทัน

ได้ถามว่า คนถามไม่สบายหรือเปล่า หญิงสาวอีกคนก็ถามว่า

“งานประมูลใบชาที่วาลการ์ คุณจะไปร่วมงานไหมคะ”

เจย์วางจานอาหารรายการสดุท้ายลงบนโต๊ะ แล้วถอยห่างออกมา

ยืนประสานมืออย่างสุภาพพลางตอบว่า

“ยังไม่ทราบครับ พอดีมาสเตอร์ยังไม่ได้ก�าหนดตัวคนท่ีจะต้อง
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ไปน่ะ เอ่อ...” ชายหนุ่มพยายามฉีกยิ้ม แล้วเอ่ยขอตัวอย่างสุภาพ

“รับประทานอาหารให้อร่อยนะครับ”

ความเงียบเกิดขึ้นชั่วขณะ แล้วเมื่อเจย์หมุนตัวเดินจากมา เสียง 

วี้ดว้ายก็ดังขึ้นจากหญิงสาวกลุ่มนั้น เจย์สะดุ้งโหยงแล้วหันไปมอง ก่อน

จะโล่งอกนิดหน่อยที่ลูกค้าไม่ได้กรี๊ดเพราะไม่พอใจอะไรเขา 

โจแอนน์ทีเ่พิง่พาลกูค้าไปนัง่ทีโ่ต๊ะข้างๆ เหน็เหตกุารณ์นัน้เข้าพอดี

ก็เดินมาตบไหล่เจย์ พลางเย้ากลั้วหัวเราะว่า 

“เดี๋ยวนี้หัดโปรยเสน่ห์น้า”

เจย์ส่ายหน้า “เปล่านะครับ” 

โจแอนน์หัวเราะพลางยักคิ้วไปทางซีราฟที่ก�าลังรับออร์เดอร์จาก

ลูกค้า แล้วพูดว่า “เอาน่า ท�าให้ได้เหมือนหมอนั่นแล้วกัน จะได้มีลูกค้า

ประจ�าเยอะๆ”

เจย์มองซีราฟแล้วถอนหายใจยาว ช่วงเวลาเช้าเป็นช่วงเวลาที่มี

ลูกค้าประจ�ามากที่สุด ลูกค้าส่วนใหญ่ก็คือชาวเมืองหรือคนท�างานที่เลิก

งานตอนเช้ามืด เจย์สังเกตมาสักพักใหญ่แล้วว่า ลูกค้าที่มาส่วนใหญ่ ถ้า

ไม่ใช่ขาจร ก็จะเป็นแฟนคลับของรุ่นพี่ซีราฟบ้าง รุ่นพี่โจแอนน์บ้าง แต่

คนที่มีลูกค้าประจ�าติดมากที่สุดก็คงเป็น...

‘มาสเตอร์’ เจย์คิดพลางมองไปยังเคาน์เตอร์ซึ่งท่ีนั่งเต็มแทบ 

ทุกวัน 

มาสเตอร์เดียตี้มักจะยิ้มและท�าทุกอย่างได้งดงามเสมอ ช่วงนี้เจย์

เริม่ฝึกอะบลามลีนิอย่างจริงจงั เขาเลยชอบสงัเกตมาสเตอร์อยูบ่่อยๆ แล้ว

เขากเ็พิง่ค้นพบว่า รอบตวัมาสเตอร์เตม็ไปด้วยละอองของทรายแห่งชวีติ 

เจย์ไม่แปลกใจแล้วว่า ท�าไมถึงไม่มีใครกล้าหาเรื่องกับร้านน�้าชาวิทาเรีย

กริ๊ง!

เสียงกระดิ่งดังมาจากเคาน์เตอร์ เจย์เลยเดินไปรับเครื่องดื่มที่

มาสเตอร์ชงเสร็จ 

“เดี๋ยวเตรียมโต๊ะตรงมุมซ้ายให้ลูกค้าประจ�าด้วยนะเจย์” 
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“ครบั? ลกูค้าประจ�า...” เจย์ถามแล้วมองต�าแหน่งโต๊ะทีม่ีไว้ส�าหรบั

ลูกค้าประจ�าก็นึกได้ว่า “ท่านโรนัลจะมาเหรอครับ” 

เดยีตีพ้ยกัหน้า เจย์เลยค้อมศรีษะแล้วน�าน�า้ชาไปเสร์ิฟลกูค้า ก่อน

จะเดนิไปยงัโต๊ะทีโ่รนลัเคยจองเอาไว้เสมอ ซึง่ลกูค้าทีน่ัง่อยูก่ล็กุพอด ีเจย์

รีบเก็บและเตรียมจัดโต๊ะใหม่ เมื่อจัดโต๊ะเสร็จก็ได้ยินพ่ีโจแอนน์ทักทาย

ลูกค้าคนส�าคัญพอดี

“วันนี้คนเยอะเป็นพิเศษเลยนะ โจแอนน์”

“ค่ะ ท่านโรนลั โต๊ะเตรียมไว้ให้แล้วค่ะ” โจแอนน์ตอบรบั แล้วเดนิ

น�าชายชรามายังโต๊ะประจ�าที่เจย์จัดไว้ เจย์สบตากับโรนัลแวบหนึ่ง แล้ว

ค้อมศีรษะให้อย่างนอบน้อม

“ไง เจย์”

“อรณุสวสัดิค์รบั” เจย์ทกัทายไปตามธรรมเนยีม เพราะไม่รูจ้ะตอบ

รับค�าทักทายอีกฝ่ายด้วยค�าพูดอื่นอย่างไรดี

โรนัลยิ้ม “ได้ข่าวว่าได้รับบาดเจ็บในงานเบลเทนที่คาร์ดิสเหรอ”

“แค่อ่อนแรงเท่านั้นครับ ไม่ได้เป็นอะไรมาก” เจย์ตอบขณะมอง

ชายชราทรุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้ 

ไม่รู้เจย์คิดไปเองหรือเปล่า เขารู้สึกว่าผู้ชายตรงหน้าอ่อนแอลง

กว่าวันงานเลี้ยงน�้าชาฉลองหมั้นของโซอี้ไม่น้อย แต่เพราะลูกค้าสาวๆ ที่

โต๊ะใหญ่ต้องการสั่งอาหารเพิ่ม ชายหนุ่มเลยต้องเอ่ยขอตัว จนกระทั่ง

โรนัลกินอาหารเช้าเสร็จ แล้วยกมือเหมือนต้องการสั่งอะไรเพ่ิม เจย์ถึง

ได้เดินกลับไปหาเขา

“อาหารเช้าเป็นอย่างไรบ้างครับ ต้องการอะไรเพิ่มหรือเปล่า”

โรนัลมองเจย์นิ่ง เจย์ก็มองตอบและคิดว่าอีกฝ่ายคงอยากสั่ง 

ของหวานเพิม่ละมัง้ แต่สิง่ทีอ่อกจากปากชายชรากลบัไม่ใช่อย่างทีเ่ขาคดิ

“เห็นว่าบาดเจ็บเลยเตรียมของเยี่ยมมาให้ รับไปสิ” 

กล่องไม้ที่ประทับตราร้านขายยาชื่อดังของเมืองสเปลเลียปรากฏ

ขึ้นพร้อมๆ กับบาร์เรียร์ของกิดิม เจย์กะพริบตามองของเยี่ยมแล้วเพ่ง
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มองเก้าอี้ว่างเปล่าซึ่งอยู่ตรงข้ามกับโรนัล จึงเห็นว่ากล่องไม้ของร้านยา

นั้นไม่ได้ลอยอยู่ได้เอง แต่อยู่ในมือปีศาจตนหนึ่งที่นั่งบนเก้าอี้ตัวนั้น

‘มันชื่อ ซีมิเนียร์ ระวังด้วย’ กิดิมเอ่ย

เจย์รบัค�าในใจ เขาเอือ้มมอืไปรบักล่องของเยีย่มนัน้มาแล้วเอ่ยว่า 

“ขอบคุณมากครับ”

“เป็นวิตามินบ�ารุงร่างกาย ถ้าคุณสุขภาพดี ไลต์ก็อดเฟสติวัล 

ครั้งนี้คงสนุก” โรนัลเอ่ย

ค�าว่า ‘วิตามิน’ ท�าให้เจย์หวาดเสียวทันที เพราะครั้งก่อนโรนัล

ฝากสเปลเอาวิตามินมาให้โซอี้ ก็เล่นเอาโซอี้หลับไปหลายวันเลย แต่

เพราะเป็นของเยีย่มจากผูส้งูวยั เจย์เลยต้องรบัไว้และค้อมศรีษะขอบคณุ

อีกครั้ง แล้วถอยห่างออกมาเพื่อให้ลูกค้าคนส�าคัญลุกขึ้น

“ขอบใจมากที่ดูแลโซอี้”

“โซอีด้แูลผมต่างหากครับ” เจย์แย้งพลางเดนิไปส่ง จนมาถงึประตู

ร้าน โรนัลก็หันมาพูดว่า

“ถ้าคุณรับท�างานในฮอปกินส์ คุณจะเป็นตัวเลือกแรกแท้ๆ”

“ครับ?” เจย์ทวนถามอย่างงุนงง

โรนัลสบตาเจย์นิ่งไปชั่วขณะหนึ่ง ก่อนจะหมุนตัวเดินไปท่ีบันได 

พร้อมกับพูดทิ้งท้ายว่า

“ถึงจะมีพลังสูง แต่ฉันคงยอมให้โซอี้แต่งงานกับคนอายุสั้นไม่ได้

หรอก”

“ไรโด” เจย์เรียกรูนเพื่อส่งกล่องของเยี่ยมจากร้านขายยาไปยัง

ห้องพักของเขา แล้วเดินกลับเข้าไปในร้านและท�างานต่อ จนกระทั่งใกล้

จะหมดเวลาของกะเช้า เจย์กส่็งลกูค้าคนสดุท้ายออกจากร้านได้เรยีบร้อย

“เหนือ่ยหน่อยนะเจย์ วนันีล้กูค้าเรียกนายบ่อยมาก” ซรีาฟเอ่ยแกม

เย้าพลางตบไหล่รุ่นน้องอย่างให้ก�าลังใจ

“เขาสั่งอาหารกันเยอะมาก จนผมคิดว่าน่าจะกินไม่หมด บางคน

ก็ดูเหมือนป่วยด้วย หน้าแดงตลอดเวลาเลย ไม่รู้เป็นไข้หรือเปล่า”
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พอได้ยินเจย์สันนิษฐานอาการของลูกค้าสาวๆ ท่ีเป็นแฟนคลับ

อย่างนั้น โจแอนน์ก็หัวเราะก๊ากอย่างกลั้นไม่อยู่ 

“ป่วยอะไรกันล่ะ เขาเขินนายต่างหาก เนอะซีราฟ”

รุ่นพี่หนุ่มพยักหน้าแล้วเปลี่ยนเรื่องไปพูดกับโจแอนน์ว่า 

“เอ่อ ตอนขากลับขอแวะร้านเครื่องเขียนหน่อยได้ไหมโจแอนน์ 

ฉันอยากซื้อสีเพิ่ม” 

“ได้สิ ก็นายเป็นคนขี่จักรยานนี่ ฉันนั่งซ้อนท้ายเองสบายมาก”

เจย์มองสองรุ่นพี่หนุ่มสาวที่ดูเหมือนจะตัวติดกันตลอดเวลา พวก

เขาคุยกนัระหว่างเดนิลงบนัไดไป ตอนแรกเจย์จะตรงกลบัห้องพกัเลย แต่

พอเห็นแมทธิวยื่นแฮมเบอร์เกอร์ให้ทรอสอยู่ตรงทางเดินเลียบหน้าผา  

ชายหนุม่กเ็ปลีย่นใจเดนิตรงไปหาแมทธวิ ทรอสทีก่�าลงัเคีย้วอาหารอย่าง

เอร็ดอร่อยจึงหันมามองเขา 

“หลังงานเบลเทนก็ไม่ได้เจอกันเลยนะครับ” เจย์ทัก

“เพิ่งกลับมาน่ะ”

“คณุแมทอยูท่ีค่าร์ดสิตลอดเลยงัน้เหรอครบั” เจย์ถามอย่างแปลก

ใจ

แมทธิวยกถ้วยน�้าชาที่ท�าด้วยกระดาษขึ้นจิบแล้วพยักหน้า 

“ใช่ คนที่นั่นไม่พอ เลยถูกสั่งให้อยู่ต่อ คนเยอะก็เลยยิ่งเรื่องมาก 

กว่าจะได้กลับ น่าเบื่อสุดๆ”

เจย์มองสีหน้าคนเบื่อแล้วก้มลงมองทรอสท่ีพอกินแฮมเบอร์เกอร์

หมดก็ขยับเข้ามาคลอเคลียอยู่รอบขาของแมทธิว 

“เพราะอย่างนัน้ทรอสกเ็ลยตามตดิคณุไม่ห่างสนิะครบั เพราะตอน

คุณไปคาร์ดิสมันถูกทิ้งให้อยู่ที่นี่ตลอด” 

“ใช่ นี่เลิกงานแล้วเหรอ”

“ครับ แล้วคุณแมทมาซื้อขนมปังเฉยๆ หรือว่ามารอโซอี้ด้วย”

“ท�าไมฉันต้องรอยัยเด็กนั่น”

“ก็...เอ่อ งั้นผมขอตัวก่อนนะครับ พวกอัสโมวคงรอกินข้าวอยู่”
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แมทธิวพยักหน้า แต่ก่อนเจย์จะหมุนตัวเดินไป แมทธิวก็เอ่ยขึ้น

ก่อนว่า

“โรนัล ซิมป์สัน มาท�าอะไรที่นี่”

“อา มากินอาหารเช้าเหมือนเดิมครับ คุณแมทเจอท่านหรือเปล่า”

“ก็หยุดทักทายกันนิดหน่อย เผอิญฉันเดินสวนกับรถเขา ถ้าไม่มี

อะไรก็ดี ไปเถอะ”

เจย์ค้อมศีรษะให้แล้วเดินห่างออกไป เขามาเจอมิวท์ที่ถือกล่อง

อาหารกลางวันมานั่งกินที่เก้าอี้ใต้บันไดพอดี

“อ้าว เจย์ ฉันนึกว่านายขึ้นไปกินข้าวแล้วนะเนี่ย” 

“พอดีเจอคุณแมทที่หน้าร้านเลยแวะไปทักทายน่ะครับ”

มวิท์ทีก่�าลงัอ้าปากจะงบัส้อมทีม้่วนเส้นสปาเกตตเีข้าปากจงึชะงกั

ไป แล้วถามว่า “เขากลับมาแล้วเหรอ โห ใช้เวลานานเหมือนกันนะเนี่ย”

“ใช้เวลาอะไรเหรอ”

มิวท์เคี้ยวอาหารแล้วกลืน ก่อนจะตอบว่า 

“ฉนัฟังข่าวอยู ่เหน็ว่ามกีารเรียกระดมคนไปช่วยฟ้ืนฟเูมอืงคาร์ดสิ 

ประเมินแค่ระยะเวลาเก็บกวาดก็นานแล้วละ น่าสงสารนะ”

“จริงครับ น่าเศร้า เดี๋ยวผมไปกินข้าวก่อน”

“อื้อ แล้วเจอกัน”

เจย์หมุนตัวเดินต่อ พลางคิดถึงค�าพูดของอัสรูโซ่ท่ีพูดกับเขาท่ี 

โรงพยาบาล

‘เจ้าคือค�าเฉลย’

‘หมายความว่าอะไรนะ’ เจย์ครุ่นคิดอย่างไม่เข้าใจ

‘ก่อนคิดเรื่องนั้น เจ้าคิดเรื่องนี้ก่อนไหม’ กิดิมขัด 

เจย์เลยเงยหน้าจากเท้าที่ก้าวขึ้นบันไดทีละขั้น ชายหนุ่มเห็นว่า ที่

หน้าประตูห้องพักของเขามีจดหมายสีแดงที่กระพือปีกสีเพลิงเพื่อรักษา

ระดับการบินของตัวเองอยู่

กึก
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เจย์ก้าวขึน้มายนืเผชญิหน้ากบัจดหมายซึง่เมือ่ปีทีแ่ล้วเขาได้รบัมา

จากวิท แต่ตอนนี้ดูเหมือนมันจะถูกส่งตรงมาหาเขาเลย 

“บัตรเชิญเข้าแข่งไลต์ก็อดของปีนี้สินะ” เจย์พึมพ�าแล้วย่ืนมือไป

แตะจดหมายปีกสีเพลิง ทันใดนั้น ปีกสีเพลิงของเจ้าจดหมายสีแดงก็ลุก

พึบ่! มนัเผาจดหมายฉบบันัน้จนกลายเป็นวงแหวนเปลวไฟ เจย์ยืน่มอืซ้าย

เข้าไปในวงแหวนนั้นอย่างรู้งาน มันหดรัดรอบข้อมือเขา แล้วซึมลงไปใต้

ผิวหนัง ทิ้งไว้เพียงรอยสลักของเปลวเพลิงสีแดง และ...

วิ้ง! พึ่บ!

อยู่ๆ กระดาษสีแดงอ่อนก็พุ่งออกมาจากอากาศอันว่างเปล่า เจย์

เกือบรับมันไว้ไม่ทัน เมื่อตั้งตัวได้ชายหนุ่มก็ก้มลงอ่าน แล้วดวงตาก็เบิก

โตขึ้น ขณะกิดิมถอนหายใจอย่างระอา

‘มีเรื่องยุ่งอีกแล้วละสิ’



2
กติกา

“โห กติกาปีนี้เล่นโหดแบบนี้เลยเหรอ” แฮ็กเอ่ยพลางไล่สายตา

อ่านข้อความบนกระดาษสีแดง ขณะที่รอเจย์กินอาหารกลางวัน

“แฮ็กไม่ได้รับเหรอ” เจย์ถาม พลางมองข้อมือของเพื่อนที่ไม่มี

สัญลักษณ์ไลต์ริงปรากฏอยู่เหมือนเขา

“เพราะฉนัไปขึน้ทะเบยีนใหม่ว่าเปลีย่นไปฝึกศาสตร์แห่งอลัฮาคมิ

แล้วน่ะ เลยไม่ต้องลงแข่งไลต์ก็อดอีกแล้ว มิวท์ก็ด้วย ว่าแต่นายจะเอา

ยังไง” แฮ็กถามพลางยื่นจดหมายสีแดงคืนให้เจย์

“ผมต้องลงแข่ง แต่ว่า...” เจย์ก้มลงมองกติกาการแข่งขันปีนี้ แล้ว

ถอนหายใจยาว

“นายต้องหาลกูทมีมาเข้าร่วมอย่างน้อยหนึง่คน ซึง่ต้องไม่ใช่คนใน

สังกัดเดียวกัน ถึงจะถือว่าผ่านภารกิจที่หนึ่ง และเขาเริ่มคัดคนกันตั้งแต่

ก่อนเริม่เฟสตวิลั นีเ่บือ้งบนคดิอะไรอยู ่เอ หรอืเพราะนายเป็นแมก็ซ์ลสิต์

ที่ต้องมาเข้าร่วมแข่งขันด้วย พวกเขาก็เลยตั้งกติกานี้ขึ้นมารับมือนาย 

โดยเฉพาะ เพื่อป้องกันความเหลื่อมล�้ากันงั้นเหรอ ก็ไม่น่า...” 

เจย์ห่อไหล่ อัสโมวจึงวิ่งมาเกาะขาเจย์แล้วพูดว่า “ให้ข้ากับบิม 

ช่วยสิ ชนะแน่นอน”
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“สปิริตไม่ถือว่าเป็นลูกทีมครับ”

บิมเอียงคอ “งั้นก็ไม่ต้องแข่งสิเจย์ แพ้ตั้งแต่รอบแรก แล้วเราก็

ไปเที่ยวเล่นกัน”

ตอนแรกเจย์กังวลว่า คงต้องแพ้ตั้งแต่ก่อนเริ่ม เนื่องจากแทบ 

เป็นไปไม่ได้เลยทีเ่ขาซึง่เพิง่เรียนรู้เวทมนตร์จะหาคนที่ไม่ใช่สงักดัเดยีวกนั

มาร่วมทีม แต่พอคิดตามค�าพูดบิม เขาก็เริ่มรู ้สึกโชคดีขึ้นหน่อยที่

กรรมการตั้งกติกาอย่างนี้

“ไม่ได้นะ ถ้าอย่างนัน้ร้านวทิาเรยีของเราจะเสยีผลประโยชน์น่ะสิ 

ถ้าชนะต้นสังกัดก็จะได้รับค่าลดหย่อนด้วยนะ มาสเตอร์ไม่มีทางยอม

หรอก” แฮ็กดับฝันเจย์ เจย์เลยได้แต่ยิ้มจืด

“ลองขอคุณร็อบดีไหม เขาห้ามแค่สังกัดเดียวกัน แต่ไม่ห้ามว่ามา

จากอาจารย์เดียวกันนี่นา” แฮ็กเสนอ

“จริงด้วย งั้นเดี๋ยวผมถามพี่อีสตอนเข้ากะดีกว่า” เจย์เอ่ยอย่างมี

ความหวงัขึน้นดิหน่อย แล้วหนัไปกนิอาหารต่อจนเสรจ็ เขาจงึเริม่เกบ็จาน 

ขณะที่แฮ็กยังพูดต่อว่า

“จริงๆ กัลดี้ในเมืองเราก็มีหลายคนที่น่าสนใจนะ นายอยากลอง

ให้ฉันช่วยประกาศหาลูกทีมดูไหมล่ะ เดี๋ยวฉันไปบอกพรรคพวกท่ีอยู่ใน

กลุ่มกัลดี้ให้”

“เอ่อ ยังไม่ต้องดีกว่าครับ ผมก็ไม่ได้สนิทกับพวกเขาด้วย”

แฮ็กขมวดคิ้ว “ฮึ่ย! ไม่ต้องเกรงใจ มันต้องรีบแล้วนะ การฟอร์ม

ทีมโดยใช้สมาชิกที่ไม่สนิทกันและมีเวลาจ�ากัดแค่เดือนกว่าๆ แบบนี้ ยาก

ตรงทีท่กุคนในทมีไม่เข้าขากนัเนีย่แหละ ยิง่รวมทมีได้เรว็เท่าไร นายกจ็ะ

มีเวลาฝึกซ้อมมากขึ้นเท่านั้นนะ”

เจย์วางจานทัง้หมดลงในอ่างล้างจานแล้วถอนหายใจ เขาอยากได้

เพื่อนร่วมทีมเร็วๆ แต่เขาก็ไม่มั่นใจว่าจะเข้ากับคนที่เขาไม่สนิทด้วยได้ 

‘ถ้าเป็นคุณร็อบก็ยังสนิทหน่อย...’

“แฟนทอมไง เราไปขอให้แฟนทอมช่วยไหม!” อัสโมวยกมือเสนอ
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ความเห็นบ้าง

เป๊าะ! 

แฮ็กดีดนิ้วเสียงดัง แล้วอุ้มอัสโมวขึ้นเหวี่ยงอย่างถูกใจ 

“โห ใช้ได้นี่อัสโมว กติกาเขาไม่ได้ห้ามว่าต้องเป็นพ่อมดสายไหน 

ดังนั้นก็ได้ทั้งหมด”

เจย์ส่ายหน้า 

“ในจดหมายนี้แจ้งว่า สมาชิกร่วมทีมมีได้ 2-5 คน แต่อายุของ

สมาชิกรวมกันแล้วต้องไม่เกินสองร้อยปีครับ แล้วคุณแฟนทอม...ผมว่า

น่าจะเกิน”

แฮก็กบัอสัโมวคอตก เจย์เลยปลอบว่า “เดีย๋วเราถามคณุรอ็บก่อน

ดีกว่า ถ้าได้ ผมก็คงจับคู่กับคุณร็อบเลย” 

“เอาตามนั้น เดี๋ยวฉันจะไปตลาด นายจะเอาอะไรไหม” แฮ็กถาม

พลางปล่อยอัสโมวลง แล้วเดินไปหยิบกระเป๋าสะพายที่เขาเอามาไว้บน

โซฟาตั้งแต่แต่งตัวเสร็จแล้ว

“ไม่ครับ จะไปหาวัตถุดิบมาท�าเมนูใหม่เหรอครับ”

“ใช่ มิวท์มันน�าไปก่อนก้าวหนึ่งละ แรปของหมอนั่นขายดีมากเลย

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ฉันเลยจะคิดเมนูของหวานไปสู้ เดี๋ยวท�ามาให้ชิม

นะ”

เจย์ยิ้ม “สู้ๆ นะครับ ผมจะรอชิม”

“พวกข้าด้วย” อัสโมวชูมือขอร่วมด้วย บิมเองก็พยักหน้าหงึกๆ 

แฮ็กเลยยกมือไปโยกหัวเจ้าสองแสบอยู่หลายที แล้วเดินออกจาก

ห้องไป เจย์เก็บล้างเสร็จก็เห็นอัสโมวกับบิมเตรียมตัวจะออกไปฝึกพลัง

“เจย์จะไปด้วยไหม” บมิถาม แต่เจย์อยากฝึกอะบลามลีนิก่อน เขา

เลยส่ายหน้า

“บมิกบัอสัโมวไปเถอะ อย่าฝืนจนเกนิไป แล้วกอ็ย่าให้บาดเจบ็นะ”

“อื้อ ข้าจะดูแลอัสโมวเอง”

“ข้าต่างหากที่คอยดูแลบิมตลอด เอ้อ วันนี้เจ้าพวกนั้นจะเตรียม
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ขนมอะไรมาให้เราเนอะ ฝึกเหนื่อยๆ จะได้กินของอร่อย” อัสโมวเอ่ย

พลางเปิดประตูห้องเดินออกไป 

“เจ้าต้องฝึกให้ได้ตามเป้าก่อน ไม่อย่างนัน้ข้าไม่ให้เจ้ากนิขนมนะ”

“โหย บิมขี้งก”

เจย์มองตามสองเดก็น้อยของเขาเดนิลงบนัไดไปแล้วคลีย่ิม้ แม้จะ

พดูน่ันพดูน่ีแย้งครฝึูกตลอด แต่อสัโมวกพ็ยายามท�าตามตารางฝึกของบมิ

ทุกอย่าง จนตอนนี้เจย์รู้สึกได้เลยว่า พลังรอบตัวของอัสโมวเปลี่ยนไป

‘พอเชือ่มต่อพลงัได้เสถยีรขึน้ ร่างกายของอสัโมวกจ็ะเลอืกใช้พลงั

ได้อย่างเหมาะสม ค่อยสมกับเป็นปีศาจอัสโมวหน่อย’ กิดิมเอ่ยขณะเจย์

ปิดประตู

“แต่ถ้าคณุร็อบไม่สนใจจะร่วมทมีกบัเราจะท�ายงัไงดล่ีะ” เจย์พมึพ�า

อย่างกังวล แต่พอเริ่มฝึกอะบลามีลินกับลูกเต๋าของมาสเตอร์เดียตี้ เขาก็

เลิกคิดเรื่องนั้นไปโดยปริยาย

“ที่นี่เหรอ” อัสมายาถามพลางก้มมองลงจากหน้าผาที่มูซอลยืน

อยู่

“ใช่ หมดจากที่นี่ก็หมดแล้ว” มูซอลตอบ

“ดี ข้าอยากกินเค้กของพิคจะแย่แล้ว” 

ปีศาจสาวบอกแล้วทิ้งตัวดิ่งลงจากหน้าผา โดยไม่ยื่นมือหรือโยก

ย้ายร่างกายไปหาทีย่ดึเกาะเลย จนกระทัง่ดวงตาสแีดงของอสัมายาเปล่ง

ประกายเจดิจ้า เธอกค็ว้าเอาแง่หนิแล้วค่อยๆ ปีนกลบัขึน้ไปเลก็น้อย ตรง

นั้นมีซอกหินที่มือเธอพอจะยื่นเข้าไปได้อยู่ 

หมับ! เปรี๊ยะ! 

ปีศาจสาวล้วงมอืเข้าไปจับของบางอย่างในซอกหนิ และทนัททีีเ่ธอ

ดึงมันออกมา เจ้าสิ่งนั้นก็เริ่มปริแตก อัสมายาน�ามันใส่ปากทันที

“ง�่าๆ อืม ไม่เห็นอร่อยเลย” อัสมายาบ่น ขณะเคี้ยวพลางเช็ดปาก 

แล้วกระโดดไต่ไปตามแง่หินเพื่อกลับขึ้นไปหามูซอลที่ยืนมองดวงดาวบน
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ท้องฟ้า

มูซอลสบตาปีศาจเถ้ากระดูกของเขานิ่ง อัสมายายิ้มกว้าง

“ตามสัญญานะมูซ เค้กร้อยปอนด์”

“ได้ แต่ต้องแบ่งกินสิบวัน” มูซอลย�้าข้อตกลง

อัสมายายักไหล่ “ตามนั้น”

พอได้ยินดังนั้นมูซอลจึงยิ้ม แล้วยกมือจับหัวเด็กน้อยของเขาโยก

ไปมา 

“งั้นก็กลับกันเถอะ” ชายหนุ่มเอ่ย แล้วเดินกลับไปที่รถยนต์ เมื่อ

ประตูรถปิดลง รถยนต์ที่ควรจะแล่นอยู่บนถนนก็ลอยขึ้น แล้วอัสมายาก็

ดึงเอากระบอกน�้าชาร้อนออกมาเทดื่ม ปีศาจสาวบ่นงึมง�าว่า

“รสชาติมันแย่มากจริงๆ ยิ่งใบท้ายๆ ที่เก็บไว้มิดชิดแบบนี้น่ะ 

คุณภาพวิญญาณยิ่งแย่มาก”

“มันเป็นไพ่ตายของนอร์ท เลือกที่ซ่อนมากนักก็คงไม่ได้หรอก”  

มูซอลเอ่ย

“นั่นสินะ แต่ครั้งนี้ทุกอย่างก็จบแล้ว ถูกท�าลายจนหมดละ แล้ว

เจ้าจะขอพรอะไรอีกสองข้อ”

มูซอลหันหน้าไปมองข้างทาง 

“ไม่ขอ”

“เพื่ออะไร จะขังนางให้อยู่ในซาคาร์อย่างนั้นน่ะเหรอ”

“หึๆ ไม่ใช่หรอก” 

อัสมายาเลิกคิ้ว แต่มูซอลก็ไม่ยอมพูดอะไรอีก จนกระทั่งรถยนต์

ของพวกเขาทิง้ตวัลงบนถนนออเรนจ์ พโิค จากนัน้แล่นเข้าไปจอดในลาน

จอดรถด้านหลังอะพาร์ตเมนต์ของเดียตี้

“ขึ้นไปพักเถอะอัสมายา” ชายหนุ่มเขย่าไหล่ปีศาจของเขา 

อสัมายาปรือตาขึน้ แล้วหายตวัวบัไปจากตรงนัน้ ขณะทีม่ซูอลเอ่ย

กับเฟอร์แคสว่า

“ส่งข่าวไปบอกแฟนทอมด้วยว่า ทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว”
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“ครับ มาสเตอร์”

มซูอลเปิดประตลูงจากรถ ชายหนุม่เดนิไปได้แค่สองก้าวกห็ายตวั

มาโผล่อยู่ที่หน้าเรือนกระจกบนชั้นดาดฟ้าของร้านน�้าชาวิทาเรีย มูซอล

เปิดประตูเรือนกระจกเดินเข้าไป

“นายมาเป็นคนที่สองนะ” เกลดาเอ่ยทัก ขณะรินน�้าชาใส่ถ้วย 

มูซอลเหลือบมองซองจดหมายสีแดงท่ีวางอยู่ข้างมือของเกลดา

แล้วถามว่า 

“จดหมายเชิญมาแล้วสินะ” 

“ใช่ พร้อมกติกาที่เวนดี้ต้องหงุดหงิดมากๆ แน่” 

มซูอลยกถ้วยน�า้ชาขึน้จิบ ขณะทีเ่กลดาวางถ้วยน�า้ชาอกีใบลงตรง

ที่นั่งต�าแหน่งหัวโต๊ะ ซึ่งเดียตี้ปรากฏตัวขึ้นทันที

“ฮัลฟี่จะมาช้านิดหนึ่ง โอ้ วันนี้เป็นชากุหลาบเหรอ” เดียตี้เอ่ย

“เห็นอากาศเริ่มร้อนขึ้นแล้ว ได้กลิ่นหอมๆ ก็น่าจะดี” เกลดาตอบ

“กติกาอะไร” มูซอลถาม แต่เกลดายังไม่ทันตอบ ประตูเรือน

กระจกก็เปิดออกโดยพิคก้า หญิงสาวสบตามูซอลแวบหนึ่ง แล้วหันไปยิ้ม

ให้เกลดาพลางเดินไปนั่งข้างๆ 

“การแข่งขันบังคับเล่นเป็นทีม” เกลดาเอ่ย

“ก็เป็นทีมทุกปีไม่ใช่หรือไง” มูซอลแย้ง 

“แต่ทกุคร้ังไม่ได้บงัคบัว่า ห้ามเอาคนในสงักดัเดยีวกนัมาร่วมทมี” 

“โฮ่ ปีนี้เล่นแรงนะ แต่เอ แล้วลงแข่งคนเดียวได้ไหม” พิคก้าถาม

พลางยกถ้วยน�้าชาขึ้นจิบ

เกลดาส่ายหน้า “ไม่ได้ เป็นข้อก�าหนดของด่านแรกในปีนี้ ทุกคน

ต้องสร้างทมีกบัคนนอกสงักดั และต้องส่งเอกสารให้ตรวจสอบคณุสมบตัิ

ตามเงื่อนไขที่ก�าหนดก่อนวันงานสามวันด้วย นี่ไงจดหมาย” 

เดยีตีรั้บจดหมายจากเกลดามาเปิดอ่าน พลางเอ่ยกตกิาข้ออืน่ๆ ว่า

“รวมทีมโดยมีสมาชิก 2-5 คน อายุสมาชิกในทีมทุกคนรวมกัน

ต้องไม่เกินสองร้อยปี นอกจากกัลดราบกแล้ว ห้ามมีสมาชิกที่ใช้ศาสตร์
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อื่นซ�้ากัน อืม แล้วท�าไมไม่มีกฎข้อส�าคัญที่ว่าห้ามใช้อะบลามีลินเหมือนที่

เคยเขียนไว้ทุกปีล่ะ”

“ที่น่าสนใจมันมีมากกว่านั้น นายอ่านหมายเหตุหรือยัง” เกลดา

เตือน เดียตี้ยิ้ม

“สองร้อยปีที่ว่าไม่รวมอายุโค้ช”

ทุกคนมองหน้าเดียตี้แล้วหันไปมองเกลดา คนถูกมองจึงตอบว่า

“ฉันก็ถามในที่ประชุมซึ่งเป็นผู้ก�าหนดคุณลักษณะเหมือนกันว่า

ท�าไม”

มูซอลเลิกคิ้ว “แล้วค�าตอบ?”

“เพราะมีผู้เข้าร่วมแข่งขันหนึ่งคนเป็นแม็กซ์ลิสต์ ตราบเท่าที่เขา

คนนั้นยังเข้าร่วมการแข่งขันไลต์ก็อดเฟสติวัล ก็จะยกเว้นกฎเหล็กที่ห้าม

ใช้อะบลามีลิน และการมีโค้ชคือการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย 

เพราะส่วนกลางคงคุ้มกันผู้เข้าแข่งขันทุกคนไม่ได้”

พคิก้าหัวเราะ “แล้วพวกเขาไม่กลวัเหรอว่า เจย์ใช้โฮโนรอุสุในการ

แข่งขันก็ได้”

เกลดาพยักหน้า “นั่นไม่มีข้อห้ามนะ เพราะยังไม่เคยมีประวัติว่า

กัลดี้คนไหนใช้ได้”

“เพราะกัลดี้คนเดียวที่สามารถใช้โฮโนรุอุสได้และพวกเขารู้จักดี 

ดันไม่ยอมเข้าร่วมแข่งไลต์ก็อดเฟสติวัลสักครั้งเลยน่ะสิ” เสียงของวีคดัง

ขึ้น พร้อมกับสีหน้าอันง่วงงุนของเขา และทิคก้าที่เอ่ยขึ้นว่า

“วันนี้ฉันอยู่ได้แค่แป๊บเดียวนะ มีวัตถุดิบใหม่เข้ามา ก�าลังทดลอง

ท�าเมนูใหม่กับแฮ็กอยู่” 

เดียตี้พยักหน้า “ได้ งั้นเราเริ่มประชุมกันเลย ใบชาที่จะเอาเข้า

ประมูลเตรียมพร้อมหรือยัง พิคก้า” 

“พร้อมแล้ว ตั้งแต่พรุ่งนี้บริษัทขนส่งที่เราดีลไว้จะมารับไป วิทจะ

มาคุมด้วยตัวเอง ฉันติดต่อร็อบให้มาช่วยดูด้วยแล้ว” พิคก้าตอบพลาง 

หันไปมองวีค
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“นายแจ้งเด็กๆ หรือยังว่าจะเอาพวกเขาไป”

วีคส่ายหน้า “ยังไม่ครบทุกคน แต่โพซี่กับพิลลี่คงบอกแล้วมั้ง”

“ย�้าอีกทีก็ดี เพราะฉันต้องจองรถกับที่พักไว้ให้” พิคก้าย�้า 

วีคพยักหน้า เกลดาเลยถามขึ้นว่า

“งานจัดวันที่ 23-24 พฤษภา นายจะออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 22 

หรือก่อนหน้านั้น”

“ยี่สิบเอ็ดเช้า มันมีงานที่น่าร�าคาญจัดก่อนวันประมูลงานหนึ่ง”  

วคีตอบทัง้ทีย่งัฟบุหน้ากบัแขน เกลดาเลกิคิว้แล้วมองไปทางเดยีตี ้หวัหน้า

มาสเตอร์ของร้านจึงตอบแทนว่า

“งานเลีย้งสงัสรรค์ของอลัคลิน่ะ ปีนีเ้ขาเอามาจดัก่อนวนัเริม่งาน” 

เกลดาได้ยินอย่างนั้นก็ยิ้ม “อย่างนี้วีคก็หนีกลับไม่ได้น่ะสิ”

“โดนบังคับให้เข้าร่วมด้วยเลยละ” เดียตี้ย�้า เกลดายิ่งยิ้มกว้าง

“ก็ไม่ควรหนีกลับอยู่แล้ว งานแบบน้ันเขาไปเพื่อหาคอนเนคชัน 

กันทั้งนั้น” มูซอลเอ่ยส�าทับ แต่วีคไม่สนใจตอบโต้ ทิคก้าเลยเอ่ยว่า

“อสัมายากนิไข่ออสทาราของนอร์ทไปเยอะ นายตรวจร่างกายเธอ

บ้างหรือเปล่า” 

มูซอลหันมาสบตาทิคก้าแล้วพยักหน้า “ตรวจแล้ว ไม่มีอะไรผิด

ปกติ นอกจากบ่นว่าไม่อร่อย”

“ถ้ายังไงก็เฝ้าดูอาการไว้หน่อยก็ดี แม้ปีศาจอัสโมวจะสามารถกิน

ปีศาจได้ไม่จ�ากัดก็จริง แต่จิตวิญญาณของนอร์ทก็ไม่ใช่จิตวิญญาณ

ธรรมดา ถ้านายอยากได้ยาปรุงล้างพิษก็มาขอแล้วกัน”

“ได้ ขอบใจ” มูซอลตอบ

แก๊ก!

ประตูเรือนกระจกเปิดออกพร้อมกับฮัลฟี่ที่ก้าวเข้ามาด้วยสีหน้า

เหนื่อยอ่อน ทิคก้าลุกขึ้นแล้วยื่นมือไปหาคนรัก

“เพิ่งกลับมาถึงเหรอ” เดียตี้ถาม

“ใช่ งานที่คาร์ดิสหนักกว่าที่เห็น ค�าขอให้มีการค้นหาวิญญาณที่
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สูญหายสูงกว่าหัวฉันอีก” ฮัลฟี่ตอบแล้วยอมให้ทิคก้ากดบ่าเขาเพื่อนั่งลง

บนเก้าอี้ 

“เท่าที่เห็น น�้าศักดิ์สิทธิ์ที่ได้คงมากพอดู” เกลดาเอ่ยเสียงขรึม

“ขนาดนายกบัทรอยอยูท่ีน่ัน่นะ ถ้าไม่อยูค่นต้องตายมากกว่านีแ้น่” 

ฮัลฟี่เอ่ยเสียงเครียดพลางล้วงบางอย่างออกมาวางบนโต๊ะ 

“ตามค�าขอของพิค ฉันได้ตัวอย่างน�้าศักดิ์สิทธิ์มา”

พิคก้าลุกขึ้นคว้าขวดแก้วมาถือ 

“ขอบใจ ฉันสงสัยว่า เขา คิดว่าจะสามารถสร้างน�้ามันศักดิ์สิทธิ์

จากการวิเคราะห์เพียงอย่างเดียวได้จริงๆ เหรอ เลยอยากจะทดลองดู  

อีกอย่าง งานนี้วีคอุตส่าห์ออกโรงเอง”

คนที่นอนหลับตาอยู่ลืมตาขึ้นพลางเอ่ยว่า “ก็แค่อยากให้มันจบๆ 

สักที ไหนๆ ทุกองค์ประกอบก็ครบแล้ว”

“เดี๋ยว ฉันตกข่าวอะไร” เกลดาถาม พิคก้าเลยชี้วีคพลางเอ่ยว่า

“หมอนี่ไปบ้านเจย์ที่สการ์เล็ต”

“เพื่อ? หรือว่า...” 

ค�าพูดของเกลดายังไม่ทันจบ วีคก็เอ่ยเสียงเนือยว่า 

“ก็เห็นว่าเขาอยากได้น�้าศักดิ์สิทธิ์คุณภาพดี เลยเพิ่มส่วนผสมให้”

“ด้วยการย้อนเวลาไปเอาหยดน�้าแห่งกัลดราบกของเจย์เนี่ยนะ!” 

เกลดาถามเสียงสูง 

วคีปรอืตา “กม็นัฟร ีแต่จริงๆ กเ็หนือ่ยนะ อมื ฉนัขอค่าแรงด้วยส ิ

เมจ นายเป็นคนก�าหนดภารกิจปีนี้ของอัสรูโซ่นี่”

เดียตี้ยิ้ม “นายไปท�างานด้วยร่างวิญญาณ วิญญาณไม่มีค่าแรง

หรอก”

“ชิ” คนไม่ได้รับเงินเพิ่มหลับตาลง

ที่ประชุมตกอยู่ในความเงียบชั่วขณะ แล้วเดียตี้ก็พูดขึ้นว่า

“ถ้ามากนัครบแล้ว ฉนักจ็ะขอประชมุหวัเรือ่งส�าคญัเลยแล้วกนันะ 

ทุกคนคงรู้แล้วว่า ฉันเริ่มสอนอะบลามีลินให้เจย์แล้ว”
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เดียตี้กวาดตามองเพื่อนร่วมงานทุกคนแล้วพูดต่อว่า

“ฉันให้ลิซการ์ดประเมินเขาก่อน และให้ประเมินเจย์อีกครั้งหนึ่ง

หลังจากที่เขากลับมาจากคาร์ดิสแล้ว ผลประเมินที่ได้น่าประหลาดมาก” 

เดียตี้หยุดพูด พลางสูดหายใจลึก

“เขาใกล้จะท�าส�าเร็จแล้ว?” เกลดาถามขึ้นก่อน 

เดียตี้ส่ายหน้า 

“ยัง เจย์ท�าลายนาฬิกาชีวิตของตัวเองด้วยการดื่มหยดน�้าแห่ง 

กลัดราบกกจ็ริง แต่ทีผ่่านมาฉนัมองไม่เหน็ทรายแห่งชวีติทีค่วรจะลอยอยู่

รอบตัวเขาเลย ดังนั้น ฉันจึงสงสัยมาตลอดว่า เขาสร้างมันได้ส�าเร็จหรือ

ยัง แต่ตอนนี้เมื่อแน่ใจแล้วว่า เขายังไม่สามารถสร้างนาฬิกาทรายแห่ง 

อะบลามีลินได้ ก็มีข้อสงสัยเพิ่มขึ้นอีกว่า แล้วทรายที่ควรอยู่รอบตัวเขา 

มันหายไปไหน”

“จริง ถ้าเขาดื่มหยดน�้าแห่งกัลดราบกเข้าไป รอบตัวเขาจะต้องมี

ไอพลังของทรายแห่งชีวิตบ้าง” ทิคก้าเอ่ย

“ใช่ พอมองอย่างนี้แล้ว มันจึงมีสิ่งที่ผิดปกติหลายอย่างเกี่ยวกับ

ร่างกายของเขา ทัง้ทีย่งัไม่ส�าเรจ็ศาสตร์แห่งอะบลามลีนิ แต่ฉนักลบัสมัผสั

กลิ่นอายของอะบลามีลินในตัวเขาไม่ได้ ทั้งท่ีมีพ่อมดแค่สองประเภท

เท่านัน้ทีฉ่นัจะไม่ได้กลิน่ หนึง่คอื คนทีส่�าเรจ็ศาสตร์แห่งอะบลามลีนิแล้ว 

และสองคือคนที่ไม่ฝึกศาสตร์นี้เลย”

“แต่เจย์ฝึก” เกลดาแย้ง

“และเขาใช้ชีวิตนับถอยหลังลงทุกวัน พวกนาย...เข้าใจท่ีฉันพูด

ไหม”

ทัง้เรอืนกระจกอยู่ในความเงยีบไปชัว่ขณะ แล้วเป็นวคีทีเ่อ่ยขึน้ว่า

“เขาคนก่อนตั้งใจซ่อนทรายพวกนั้นไว้ ค�าถามคือ ซ่อนไว้ที่ไหน 

และต้องเป็นสถานทีท่ี่ใกล้มากพอเพือ่เชือ่มต่อกบัร่างกายของเขาได้ และ

ยังเก็บซ่อนกลิ่นอายของอะบลามีลินเอาไว้ได้ด้วย”

“มนุษย์ปกติที่ไหนจะท�ากัน เรื่องแบบนั้นยิ่งท�าก็เหมือนยิ่งเร่งให้
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ตัวเองตายไวขึ้น ทรายแห่งชีวิตเป็นของที่ถ้าอยู่ผิดที่ มันจะสลายตัวเร็ว

ขึ้นไม่ใช่เหรอ” พิคก้าแย้ง 

“ใช่ แต่ถ้าท�าให้ถูกวิธี มันก็เป็นวิธีที่ปกปิดกลิ่นอายและยังมีพลัง

ชีวิตอยู่ได้” เดียตี้เอ่ย ท�าให้พิคก้าหันมามองเขา

“นายก�าลังจะพูดอะไร”

มุมปากของเดียตี้ยกขึ้น ขณะมองตรงไปยังฮัลฟี่ 

“ถ้ามันจริง นายจะตรวจสอบได้ไหม”

ฮัลฟี่ขมวดคิ้วแล้วเอ่ยอย่างไม่แน่ใจ

“ความยากมันอยู่ที่ถึงฉันอยากตรวจสอบ ก่อนเริ่มฉันก็ต้องได้รับ

อนุญาตจากคนคนหนึ่งก่อน”

“ใคร” มูซอลถาม

“เจย์” ฮัลฟี่ตอบ

“เจย์คงยอมละมั้ง เขาเองก็อยากรู้จักตัวเองอยู่แล้ว” พิคก้าออก

ความเห็น แต่ฮัลฟี่กลับส่ายหน้าแล้วเอ่ยว่า

“เจย์คนก่อน”



3
คําอนุญาต

เจย์เคลื่อนตัวไปตามจัตุรัสกลอย่างคล่องแคล่ว วันนี้มาสเตอร์ 

เดยีตีต้้องการดผูลการฝึกของเขาเพือ่ประเมนิรอบสอง เจย์จงึตัง้ใจเตม็ที่ 

จัตุรัสกลอันเล็กที่เขาใช้เป็นตัวช่วยในการเคลื่อนท่ีหมุนกลับทิศไปมา  

ขณะช่วยเขาให้เคลื่อนตัวไปตามต�าแหน่งของหมายเลขจนกระทั่งถึง

หมายเลขสดุท้าย แล้วร่างของเจย์กถ็กูดดีออกจากจตัรุสักลทีเ่ปลีย่นรปูร่าง

เป็นลกูบาศก์ แล้วตวัเลขชดุใหม่กป็รากฏขึน้ เจย์จงึควบคมุและเคลือ่นย้าย

ตัวเลขเหล่านั้นให้ไปอยู่ที่ต�าแหน่งใจกลางลูกบาศก์ แล้วมันก็หายไป

เจย์พบว่า ยิง่เขาฝึกเคลือ่นตวัในจตัรุสักลได้คล่องมากเท่าไร เขาก็

จะควบคุมอักขระมนตราบนจัตุรัสกลได้ง่ายขึ้นเท่านั้น มันอาจเกี่ยวกับที่

เขาคุ้นชนิกบัการเคลือ่นทีก่ไ็ด้ เขาเลยมรีปูแบบการเคลือ่นที่ไปยงัเป้าหมาย 

อยู่ในหัวมากขึ้น การตอบสนองจึงเร็วขึ้นด้วย

ปุ้ง!

ตัวเลขตัวสุดท้ายถูกสลายไป ณ ใจกลางจัตุรัสกล แล้วอาณาเขต

ของอะบลามีลินที่เกิดจากลูกเต๋าก็หายไป เจย์ลดมือมาทาบอก เขารับรู้

ได้ว่าตัวเองก�าลังหอบอย่างหนักหน่วง ปกติเขาก็เคลื่อนไหวได้เชื่องช้า

และเหนื่อยง่ายอยู่แล้ว การใช้ศาสตร์แห่งอะบลามีลินติดต่อกันเป็นเวลา
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นาน ยิ่งท�าให้ร่างกายเขาเหนื่อยมากขึ้น

“ดีมาก” เดียตี้เอ่ยชม 

เจย์ค้อมศีรษะให้ครูฝึก ก่อนจะเงยหน้าฟังค�าวิจารณ์การใช้พลัง

ของเขา

“คุณเรียนรู้ได้ไวอย่างที่ผมคาด ถือว่าผ่านขั้นการควบคุมแล้ว ต่อ

จากนี้ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่ส�าคัญไม่แพ้การรักษาสมดุลและการควบคุม

พลัง”

เจย์สูดหายใจลึก จากที่เขาอ่านต�าราการฝึกในศาสตร์นี้มา สิ่งท่ี

มาสเตอร์สอนนั้นตรงกับหลักการสอนขั้นพื้นฐานของอะบลามีลินทุก

ประการ เริ่มจากการรักษาสมดุล ตามด้วยการควบคุม และขั้นต่อไปก็

คือ...การสร้าง

“เราจะมาเรียนวิธีการสร้างจัตุรัสกลกัน” 

เจย์กลืนน�้าลาย เมื่อได้ยินเดียตี้เอ่ยด้วยน�้าเสียงธรรมดา

“จัตุรัสกลหากดูเพียงผิวเผิน มันก็คือตารางที่ประกอบขึ้นด้วย

สี่เหลี่ยมจัตุรัสธรรมดาๆ แต่ความจริงก็อย่างที่คุณรู้ตอนฝึกการเคลื่อนที่

นั่นแหละ มันไม่ใช่แค่สี่เหลี่ยมธรรมดาใช่ไหม”

“ครับ มันเป็นลูกบาศก์ในรูปแบบของสี่มิติ”

เดียตี้พยักหน้าแล้วลากนิ้วเป็นเส้นตาราง เส้นสีทองถูกลากขึ้น

อย่างง่ายดาย เจย์ลากมือตาม แต่กลับไม่สามารถลากเส้นให้เป็นรูป

สี่เหลี่ยมจัตุรัสได้

“อะบลามลีนิเป็นศาสตร์เวทมนตร์แห่งวตัถเุช่นเดยีวกบักลัดราบก 

แต่แตกต่างกันตรงที่ว่า มันมีส่วนผสมของพลังทางจิตวิญญาณอยู่ด้วย 

พอสมควร ผูฝึ้กศาสตร์แห่งอะบลามลีนิจงึท�าหน้าทีเ่ป็นผูเ้ชือ่มต่อระหว่าง

สิ่งที่เป็นวัตถุกับที่ไม่ใช่วัตถุ” เดียตี้เอ่ยพลางหมุนนิ้ว สี่เหลี่ยมที่เขาสร้าง

ขึ้นจึงหมุนตามแล้วค่อยๆ กลายเป็นลูกบาศก์

“ค�าถามคือ การเชื่อมต่อคืออะไร”

เจย์มองลูกบาศก์ที่เกิดขึ้นลูกหนึ่งแล้วก็เพิ่มเป็นสองลูก ยิ่ง
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ลูกบาศก์ทั้งสองหมุนเร็วขึ้น รูปร่างของมันก็ค่อยๆ เปลี่ยนไปเป็นรูปทรง

ของนาฬิกาทรายได้อย่างน่าอัศจรรย์

‘โห ท�าได้แล้ว สดุยอด’ เจย์คดิ พลางมองนาฬิกาทรายอย่างชืน่ชม 

ก่อนจะรูส้กึตวัว่าเขาต้องตอบค�าถามของมาสเตอร์ ชายหนุม่จงึรบีตอบว่า

“เอ่อ มันหมายถึง การประสานพลังกันหรือเปล่าครับ”

“ใช่ มนัคอืการประสานพลงั ระหว่างพลงัจากจติวญิญาณกบัพลงั

ของร่างกาย...”

เจย์แบมือแล้วสร้างจัตุรัสกลขึ้นมา ชายหนุ่มเงยหน้ามองนาฬิกา

ทรายของมาสเตอร์เดียตี้แล้วคิดตาม เจย์สร้างจัตุรัสกลขึ้นมาได้ แต่ไม่

สามารถสร้างลูกบาศก์อย่างที่มาสเตอร์ท�าได้

‘ความแตกต่างระหว่างการสร้างของสองอย่างนี้ คืออะไรกันนะ’

“ซึ่งผลผลิตจากการประสานพลังนั้นก็คือ ทรายแห่งชีวิต” 

เจย์กะพริบตา แล้วเลื่อนตาจากนาฬิกาทรายไปสบตาเดียต้ี 

มาสเตอร์หนุ่มจึงแย้มยิ้มให้

“จัตุรัสกลธรรมดาสามารถสร้างขึ้นมาได้จากพลังวิญญาณเพียง

อย่างเดียว แต่ถ้าจะสร้างนาฬิกาทรายแห่งอะบลามีลิน วัตถุดิบที่ใช้ต้อง

เป็นสิ่งที่อัดแน่นด้วยพลังวิญญาณและพลังของร่างกาย นั่นก็คือ ทราย

แห่งชีวิต”

“หมายความว่า ทีผ่่านมาผมใช้อะบลามลีนิโดยใช้แค่พลงัวญิญาณ

งั้นเหรอครับ” เจย์ถามด้วยความงุนงง

เดียตี้พยักหน้า 

“เป็นไปได้สูงว่าเป็นอย่างนั้น เพราะผมไม่ได้กลิ่นทรายแห่งชีวิต

จากตัวคุณเลย”

เจย์ยกมอืถหูลงัคอ เขาเองกเ็คยสงสยัว่า เขาเป็นพ่อมดในศาสตร์

เวทมนตร์สายไหนกนัแน่ จนกระทัง่เขามาแน่ใจภายหลงัว่า เขาใช้ศาสตร์

เวทมนตร์ได้อย่างช�านาญทัง้หกศาสตร์ ห้าในหกศาสตร์เวทมนตร์นัน้เจย์

คนก่อนได้ก้าวล�้าไปถึงจุดสูงสุดของศาสตร์นั้นๆ แล้วด้วย มีเพียงศาสตร์
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แห่งอะบลามลีนิเท่านัน้ที่ได้รับการยนืยนัแน่นอนแล้วว่า เขายงัฝึกไม่ส�าเรจ็

“เป็นกลิ่นเดียวกับที่ผมได้กลิ่นจากตัวพี่ซีราฟกับพี่โจแอนน์หรือ

เปล่าครับ”

เดียตี้พยักหน้า 

“ใช่ ทั้งสองคนนั้นอยู่ในช่วงถ่ายเททรายแห่งชีวิต”

“ถ่ายเท?”

มุมปากของหัวหน้ามาสเตอร์แห่งร้านน�้าชาวิทาเรียยกขึ้นนิดๆ 

“มนักม็วีธิอีืน่อยูเ่หมอืนกนั ถ้าไม่อยากใช้วธิแีบบโบราณอย่างการ

ดื่มหยดน�้าแห่งกัลดราบก เพื่อท�าลายนาฬิกาชีวิต”

เจย์ยิ้มแห้ง ก่อนจะเอะใจว่ามาสเตอร์เดียตี้ต้องการจะสื่ออะไร 

‘ถ้าตลอดมาเราใช้อะบลามีลินผ่านพลังวิญญาณ แถมรอบตัวเรา

ไม่มีกลิ่นของทรายแห่งชีวิตเลย แต่เราก็ยังมีชีวิตอยู่...’

“แล้วทรายแห่งชีวิตของผมอยู่ที่ไหนล่ะ” เจย์ครุ่นคิดพลางพึมพ�า 

ขณะมองเดยีตีอ้ย่างจนปัญญา เจย์รู้ตวัดว่ีาด้วยสภาพร่างกายตอนนี ้เขา

ไม่มีทางกู้ความทรงจ�าที่หายไปกลับมาได้เลย

“นั่นละ สิ่งที่เราต้องคุยกันวันนี้ คุณคนก่อนเอาทรายแห่งชีวิตไป

เก็บไว้ที่ไหน”

“แต่ผม...ลืมไปหมดแล้ว” เจย์ตอบอย่างจนแต้ม

เดียตี้มองเจย์นิ่งๆ ครู่หนึ่ง ก่อนจะเงยหน้าขึ้นสบกับดวงตาอีกคู่ 

ซึง่เจ้าของดวงตานัง่เงยีบอยูบ่นศรีษะของเจย์มาตัง้แต่เริม่ฝึกอะบลามลีนิ 

เจย์จึงเลื่อนตาขึ้นมองตาม แล้วอุทานว่า

“กิดิม!”

‘ไอ้ผมทองจอมเจ้าเล่ห์’ กิดิมเอ่ย

“แต่กิดิมท�าพันธสัญญากับผมคนก่อนว่า จะเก็บความลับทั้งหมด

ไว้” เจย์แย้งขึ้น 

“ใช่ แต่รู้อะไรไหมเจย์” เดียตี้หลุบตาลง

เจย์กะพริบตา แล้วทันทีที่เดียตี้เลื่อนตาขึ้นมาสบตาเขาอีกคร้ัง 
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ร่างกายของเจย์กส็ะท้านเฮอืกเพราะดวงตาทีเ่พ่งตรงมาพร้อมกบัค�าพดูว่า

“เอเทมมูน่ะมีประโยชน์มากกว่าที่คุณคิดนะ”

เปรี๊ยะ!

กระแสพลังที่พุ่งออกมาจากเดียตี้ท�าให้บาร์เรียร์ของกิดิมที่กาง

ป้องกันเจย์อยู่ตลอดถึงกับร้าว เจย์มองรอยแตกนั้น แล้วเคลื่อนตัวถอย

ห่างจากเดียตี้อัตโนมัติ แม้สมองของเจย์จะยังไม่เข้าใจสิ่งท่ีเดียต้ีพูดนัก 

แต่ลางสงัหรณ์ของเขากบ็อกว่า สิง่ทีเ่ดยีตีค้ดิและก�าลงัจะท�าเป็นอนัตราย

ต่อหนึ่งในสมาชิกครอบครัวของเขาแน่นอน

แวบ!

อยู่ๆ แรงกดดันและกระแสพลังของมาสเตอร์หนุ่มก็หายไป แล้ว

เดียตี้ก็หัวเราะหึเบาๆ

“มะ...มาสเตอร์” เจย์ร้องเรียก ก่อนจะรู้สึกได้ว่า เอเทมมูของเขา

อีกสี่ตนก็มาปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าเขาโดยพร้อมเพรียง

“ออกมากันพร้อมเพรียงขนาดนี้ แสดงว่าผมคิดถูกสินะ”

เนโรยกมอืขึน้กอดอก ขณะทีโ่ฟร์เทยีถอนหายใจแรงๆ แอนนมิอส 

หันมาส่งยิ้มให้เจย์ แล้วเงยหน้าขึ้นสบตากิดิมก่อนหันไปเอ่ยกับซีโรว่า

“ในที่สุดก็ถึงเวลานี้จนได้ ว่าไหม”

กดิมิถอนหายใจเฮอืก แล้วกระโดดลงจากศรีษะของเจย์เพือ่มารวม

กลุ่มกับเอเทมมูตนอื่นๆ 

“พวกคุณจะท�าอะไร” เจย์ถามอย่างใจไม่สู้ดี แต่คนตอบค�าถาม

ของเจย์กลบัเป็นผูม้าใหม่ซึง่เพิง่ก้าวขึน้มาบนชัน้ดาดฟ้าอย่างฮลัฟ่ี

“พวกเขาจะคืนทรายแห่งชีวิตให้นายยังไงล่ะ”

“ครับ?”

ฮัลฟี่เดินผ่านเจย์ไปหาเดียตี้ แล้วหันไปมองเหล่าเอเทมมูทีละตน 

ก่อนจะหยุดสายตาที่กิดิม

“รู้ไหมท�าไมกิดิมถึงอยู่กับนายเสมอ เจย์”

“เพราะกิดิมท�าพันธสัญญากับผมครับ” เจย์ตอบ พลางมองแผ่น
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หลงัของเอเทมมแูห่งผนืดนิที่ไม่หนักลบัมามองเขา หรอืส่งสายตาดเุหมอืน

เคย

‘กิดิมโกรธอะไรผมเหรอ’ เจย์ถาม แต่กิดิมไม่ตอบ

“นัน่กใ็ช่ แต่เอเทมมไูม่จ�าเป็นต้องตวัตดิกบัเนโครแมนเซอร์ตลอด

เวลา ดูอย่างฉันกับโบนสิ เอเทมมูตนอื่นๆ ของนายก็เหมือนกัน พวกเขา

ไม่ได้อยู่ใกล้นายตลอดใช่ไหมล่ะ”

เจย์พยกัหน้า ถงึอย่างนัน้เขากอ็ุน่ใจทกุครัง้ทีก่ดิมิอยูก่บัเขา น�า้หนกั

อันน้อยนิดของกิดิมสามารถสร้างความอุ่นใจให้เขาได้อย่างมหาศาล ถ้า

นั่นเกิดจากการที่กิดิมเลือกที่จะอยู่กับเขา เจย์ก็ยินดี 

พอคิดถึงตรงนี้ เจย์ก็นึกได้ว่า หากเป็นเวลาปกติ กิดิมคงดุเขาไป

แล้วว่า เขาพูดจาน่าขนลุก แต่ครั้งนี้กิดิมกลับไม่พูด 

‘ท�าไมล่ะ กิดิม’ เจย์ถาม แต่ไม่ได้รับค�าตอบ ขณะที่ฮัลฟี่เอ่ยต่อ

“ฉันเองก็ไม่ทันนึกว่า ท�าไมกิดิมถึงท�าอย่างนั้น จนกระทั่งเมจ

ยืนยันว่า นายไม่ได้ครอบครองนาฬิกาทรายแห่งอะบลามีลิน และรอบตัว

นายก็ไม่มีกลิ่นอายของทรายแห่งชีวิตอยู ่เลย ดังนั้น จึงมีเพียงข้อ

สันนิษฐานเดียวที่พวกเราเห็นตรงกันก็คือ นายคนก่อนได้เก็บซ่อนทราย

แห่งชีวิตไว้ในที่ที่ใกล้ตัวและมิดชิดที่สุด ซึ่งก็คือ...”

ฮัลฟี่ชี้ไปที่กิดิม “ในตัวกิดิม”

เจย์อ้าปากค้างอย่างคดิไม่ถงึ พลางมองแผ่นหลงัของร่างทีเ่หมอืน

เขาอย่างกบัแกะ ผดิแต่มขีนาดเล็กจิ๋ว กดิมิยนืกอดอกอย่างผึง่ผายเผชญิ

หน้าอยู่กับฮัลฟี่และเดียตี้ ขณะที่เดียตี้พูดต่อว่า

“ผมเองกไ็ม่ทนัคดิเร่ืองนัน้ เพราะมนัเป็นวธิกีารเกบ็ทรายแห่งชวีติ

ที่ท�าได้ยาก และเท่าที่เคยเห็นคนใช้วิธีนี้ก็มีแต่คนที่เก็บทรายแห่งชีวิตไว้

เพียงเล็กน้อย ไม่เคยมีใครยอมเสี่ยงเก็บทรายแห่งชีวิตทั้งหมดของตนไว้

ในตัวเอเทมมู เพราะหากเอเทมมูตนนั้นมีพลังไม่แกร่งพอ ทั้งเอเทมมูตน

นัน้และทรายแห่งชวีติกจ็ะสญูสลายไปก่อนเวลาอนัควรอย่างน่าเสยีดาย”

“แต่ผมท�าแบบนั้นเหรอครับ และก็ท�าส�าเร็จ” เจย์ถามอย่างไม่
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อยากเชื่อ

“นั่นคือสิ่งที่ฉันอยากตรวจสอบ เป็นไปได้ว่านายไม่ได้เก็บทราย

แห่งชีวิตทั้งหมดไว้ในตัวกิดิม แน่นอนว่า หากเราได้ตรวจสอบกิดิม เราก็

จะรู้ที่อยู่ของทรายแห่งชีวิตทั้งหมดของนาย”

“ตรวจสอบ...เหรอครับ” เจย์ยังไม่เข้าใจอยู่ดี

ซีโรจึงอธิบายเสริมขึ้น 

“พวกเขาหมายถึง การสลายร่างของกิดิมเพื่อน�าทรายแห่งชีวิต 

ออกมาน่ะ” 

“สลาย...” เจย์ทวน

“ก็คือท�าลาย เพราะแต่แรกกิดิมเป็นเอเทมมูที่ไร้รูปร่างอยู่แล้ว 

การที่ยังคงรูปร่างเหมือนกับเจ้าตัวจิ๋วแบบนี้ได้ ก็เพราะร่างนั้นสร้างขึ้น

จากทรายแห่งชีวิตของเจ้ายังไงล่ะ” ซีโรตอบ ท�าให้เจย์เคลื่อนตัวมายืน

บังตัวกิดิม แล้วค้อมศีรษะให้ฮัลฟี่

“อย่าท�าเลยนะครับ”

‘ไอ้บ้า’ กดิมิเอ่ย แต่เจย์กลบัเงยหน้ามองฮลัฟ่ีและเดยีตีพ้ลางย�า้ว่า

“อย่าท�าเลยนะครับมาสเตอร์ มนัต้องมวีธิอีืน่...เอ่อ จะม.ี..ไหมนะ”

ฮัลฟี่หันไปสบตาเดียตี้ แล้วหันกลับมาตอบเจย์ว่า

“ถึงอยากท�าแค่ไหนก็ท�าไม่ได้หรอก”

“เพราะอะไรครับ”

“เพราะต้องได้รับค�าอนุญาตจากนายก่อน”

“ผมไม่อนุญาตครับ” เจย์ตอบทันควันจนฮัลฟี่หลุดยิ้ม 

“ไม่ใช่นาย แต่เป็นนายคนก่อน”

เจย์กะพริบตาถี่ๆ ก่อนจะคลี่ยิ้มกว้าง “ดีนะที่ผมความจ�าเสื่อม”

ค�าตอบนัน้ท�าให้ทัง้บริเวณตกอยู่ในความเงยีบ ขณะทีเ่หล่าเอเทมมู

ต่างพากันถอนหายใจ เมื่อเห็นเจย์มีท่าทางโล่งอกแบบแปลกๆ 

“ถ้าไม่อนญุาต แล้วคณุจะสร้างนาฬิกาทรายแห่งอะบลามลีนิขึน้มา

ได้ยังไง” 



38   WITCHOAR book seven : นํ้าชาแห่งวิทาเรีย (จบ)

ค�าถามของเดียตี้ท�าให้รอยยิ้มของเจย์ค่อยๆ หุบลง มาสเตอร์ได้

อธบิายมาก่อนแล้วว่า เขาจะสร้างนาฬิกาทรายแห่งอะบลามลีนิได้ต้องใช้

ทรายแห่งชีวิต แต่ตอนนี้เขาไม่มีทรายแห่งชีวิตเลย แล้วจะสร้างมันได้

อย่างไร

“ไปคิดดูแล้วกัน แล้วค่อยมาบอกผมอีกที วันนี้พอแค่นี้ละ ไปพัก

เถอะ” 

เจย์ยงัไม่ทนัได้ค้อมศรีษะลา เดยีตีก้ห็ายตวัไปแล้ว เจย์สบตาฮลัฟ่ี

แล้วถามว่า

“ผมท�าให้มาสเตอร์เมจโกรธหรือเปล่าครับ”

ฮัลฟี่ยิ้ม 

“นายคงไม่อยากเห็นเมจโกรธจริงๆ หรอก ไปพักแล้วลองคิดดู 

เถอะว่าควรท�ายังไง”

เจย์หันไปมองเหล่าเอเทมมูที่มองมายังเขาเช่นกัน ชายหนุ่มยังย�้า

ค�าเดิม 

“ไม่ครับ ผมไม่อนุญาต”

“อืม งั้นก็ค่อยๆ คิดนะ ฉันไปก่อน” 

พูดจบ ฮัลฟี่ก็เดินกลับไปยังบันไดทางลงจากชั้นดาดฟ้า เจย์เลย

หมุนตัวมองตามแล้วถามไล่หลังฮัลฟี่ไปว่า

“ถ้าเป็นคุณฮัลฟี่ คุณจะเลือกท�าลายคุณโบนเหรอครับ”

ฮัลฟี่ที่ก�าลังจะก้าวลงบันไดชะงัก แล้วหันมาสบตาเจย์

“นายคิดว่าไงล่ะ”

เจย์ส่ายหน้า ฮลัฟ่ีเลยยิม้อ่อนให้ แล้วตอบว่า “ฉนักจ็ะเลอืกเหมอืน

นายแหละ”

“ใช่ไหมล่ะครับ”

ฮัลฟี่พยักหน้าแล้วเหลือบสบตากับกิดิมและเอเทมมูของเจย์ทีละ

ตน พลางเอ่ยต่อว่า 

“ฉนัไม่รูห้รอกว่า นายคนก่อนตัง้ใจจะท�าอะไร แต่ในบรรดาการบ้าน
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ที่เขาให้นายทั้งหมด โจทย์ข้อนี้นับว่าโหดที่สุดละ คุยกันดีๆ แล้วกัน”

เจย์มองจนฮัลฟี่เดินลงจากดาดฟ้าไปแล้ว ก็หันมามองเอเทมมูทั้ง

ห้าตน พลางทรุดตัวลงนั่งบนพื้นอย่างอ่อนแรง ความยินดีที่ตัวเองฝึกฝน

จนผ่านแบบฝึกหัดในสองขั้นตอนแรกของศาสตร์อะบลามีลินหายวับไป

เลย เมื่อเจอกับโจทย์ใหม่ที่เกิดขึ้นแทน

‘การสร้าง’ จะเกิดขึ้นได้อย่างไร หากเขาหา ‘วัตถุดิบ’ ไม่ได้

ความจริงข้อนัน้ท�าให้เจย์ยกมอืลบูหน้าเพือ่ตัง้สต ิแล้วเงยหน้ามอง

เหล่าเอเทมมูที่คงรับรู้ได้ว่า เขาคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ แต่พวกเขาก็ยังคง

รอคอยเจย์ที่อยู่ในความสงบ เพื่อฟังการตัดสินใจของเขา

“ไหนบอกว่า ถึงผมตายไป เอเทมมูก็ยังคงอยู่ได้ไงครับ”

“นัน่ไม่รวมถงึการสลายร่างเพือ่เอาของนัน่ออกมา ทรายแห่งชวีติ

เป็นทรายที่มีพลังยิ่งใหญ่ การเก็บกักมันไว้ว่ายากแล้ว แต่การน�ามันออก

มานั้นยากกว่า เพราะมีแค่วิธีเดียวก็คือ ท�าลายภาชนะท่ีห่อหุ้มมันไว้

เท่านั้น” ซีโรเอ่ย

เจย์มองเอเทมมูแห่งผืนป่าอยู่ชั่วขณะ แล้วลากมือผ่านตัวของ 

เอเทมมูทั้งหมดจนมาหยุดที่กิดิม และใช่ เขาจับร่างของกิดิมได้ ท�าไมกัน

นะ ท�าไมเขาถงึไม่เคยเอะใจ เอเทมมทูัง้ห้าตนของเขา มเีพยีงกดิมิเท่านัน้

ที่เขาจับตัวได้ มีเพียงกิดิมเท่านั้นที่เขารับรู้ได้ถึงน�้าหนักตัวแม้เพียงเล็ก

น้อยก็ตาม ทั้งที่เอเทมมูตนอื่นเขารับรู้ได้ถึงพลังเท่านั้น และมีเพียงกิดิม

เท่าน้ันที่ใช้ศาสตร์แห่งกลัดราบกซึง่เป็นศาสตร์ทีต้่องเป็นมนษุย์เท่านัน้ถงึ

จะใช้ได้ 

ถึงอย่างนั้นเจย์ก็ยังยืนยันค�าตอบเดิม

“ผมไม่มีทางอนุญาตแน่นอน”

กิดิมที่อยู่ในอุ้งมือเจย์เงยหน้าขึ้น

‘เจ้ามันบ้า’

เจย์ยิ้ม กิดิมดิ้นหลุดจากมือเจย์แล้วลอยตัวขึ้นไปนั่งอยู่บนศีรษะ

เจย์เหมือนเคย 
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‘แล้วทีนี้จะท�ายังไงต่อ’

เจย์กะพริบตาถี่ๆ แล้วยิ้มกว้างขึ้น

‘ห้ามพูดค�าน่าขนลุกนะ’

“กิดิมใจดี”

‘เพี้ยน’

“แล้วเจ้าจะท�ายังไงต่อ” โฟร์เทียถาม 

เจย์เลยหุบยิ้มแล้วนิ่งคิดครู่หนึ่ง อยู่ๆ ชายหนุ่มก็นึกถึงค�าพูดของ

เนโรที่เคยพูดกับเขาว่า 

‘การที่เจ้าลืมทุกอย่างไป บางทีมันก็ช่วยอะไรได้หลายอย่างนะ’

“นอกจากผมดืม่หยดน�า้แห่งกลัดราบกเพือ่ท�าลายนาฬิกาทรายแห่ง

ชีวิตแล้ว การลืมทุกอย่างก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมต้องการด้วยใช่ไหมครับ”

เหล่าเอเทมมูหันหน้ามองกัน

“เพราะอะไรครับ”

ไม่มีใครตอบ แต่เป็นเจย์ที่ตอบออกมาเอง

“ไม่ใช่เพราะว่า ผมคนก่อนต้องการให้ผมตดัสนิใจจดัการกบัปัญหา

นี้ ด้วยสายตาของคนที่มองเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาเหรอครับ”

เอเทมมทูกุตนยงัคงนิง่ ยกเว้นแต่แอนนมิอสทีย่ิม้ร่า เจย์เลยมัน่ใจ

ว่าเขาคิดถูก เขาคนก่อนเป็นคนเก่ง และต้องรู้อะไรเยอะมากเลยทีเดียว 

ถึงอย่างนั้นการรู้มากก็อาจไม่ช่วยให้ตอบค�าถามบางค�าถามได้ เขาจึง

เลอืกทีจ่ะลมืทกุอย่างไปเสยี เพือ่ให้เขาคนใหม่ซึง่รูเ้ฉพาะในสิง่ทีค่วรรูไ้ด้

ตัดสินใจเอง

‘เป็นคนขี้แกล้งใช้ได้เหมือนกันนะเราคนก่อนเนี่ย’ เจย์คิด ขณะ

พูดว่า “งั้นเราคงต้องไปหาคุณอัสรูโซ่ก่อน”

“ไปหาอัสรูโซ่ท�าไม” โฟร์เทียถามอย่างแปลกใจ 

เจย์ขยับตัวลุกขึ้น พลางปัดมือไปตามตัว แล้วตอบว่า

“ก็ตั้งแต่ผมตื่นมา สปิริตเพียงตนเดียวที่ใช้กัลดราบกได้ มีแค่เขา

นี่นา”


