
21
เจ้าหญิง และบุตรนวจันทรา

‘ข้าไม่อยากจะจู้จี้กับเจ้าจนเกินงามนะมิสเทีย แต่ถ้าเจ้ายัง

แสดงอารมณ์ทกุอย่างผ่านสหีน้าท่าทางละก ็วนัหนึ่งเจ้าเสยีเปรยีบอย่าง

ร้ายกาจทเีดยีว’

เสยีงเข้มของอาจารย์ตวัดทีี่มสิเทยี คลอเฟลไม่อยากนกึถงึกงัวาน

อยู่ในสมองอนัสบัสน เขาพูดถูก แต่ว่าต่อหน้าเหล่าภูตที่เธอวางใจ เธอ

ไม่มสีิ่งใดต้องปิดบงั

‘ไว้ต่อหน้าศตัรูค่อยว่ากนั’ เธอโต้

เคช่า ไดมอนด์ดีเฟนเดอร์ส่ายหน้าอย่างเหนื่อยใจ นิ้วหยาบจิ้ม

หน้าผากเธอแรงๆ ครั้งหนึ่ง ‘ไม่ใช่แค่กบัศตัรู กบัคนที่ไม่ใช่ศตัรูกจ็�าเป็น 

ถ้าปล่อยให้อีกฝ่ายอ่านเจ้าออกทะลุปรุโปร่งหมด เวลาจ�าเป็นเจ้าจะ 

เดอืดร้อน การอ่านและเดาความคดิของคนที่เจ้าก�าลงัจะต่อรองด้วยเป็น

เรื่องส�าคญั ถ้าแค่เหน็ยงัรู้ลกึไปถงึไส้ใน ผลลพัธ์มนักแ็น่นอนอยู่แล้วว่า 
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คนที่อ่านอกีฝ่ายขาดย่อมได้เปรยีบ’

มสิเทยีจ�าได้ว่าตนแลบลิ้นปลิ้นตาใส่ภูตหนุ่ม แต่กย็งัจ�าค�าสวด...

ไม่ส ิค�าสอนของเขาได้แม่นย�า

เวลานี้เธอเห็นตัวอย่างที่ว่าแจ่มแจ้งกับตาแล้ว...บางทีเธอน่าจะ 

เพลาๆ อารมณ์ตวัเองลงหน่อย

“ปล่อยข้าได้แล้ว ยยัมนษุย์บ้า! ข้าเพิ่งเคยรู้ว่านอกจากพวกเจ้า

จะเกเรแล้วยงัขี้ตื๊ออกี บอกว่าไม่รู้จกักไ็ม่รู้จกัไง ถ้าหลดุออกไปได้ ข้าจะ

เล่นงานเจ้าให้จั๋งหนบัเลย!” ร่างภูตราตรวียัรุน่ซึ่งถกูเธอมดัด้วยเชอืกอาบ

มนตราดิ้นขลกุขลกัอยูท่ี่พื้น ตะโกนอย่างเกรี้ยวกราดทั้งที่ไม่มทีั้งพลงัและ

สตปิัญญาพอจะปลดปล่อยตนเองเป็นอสิระแม้แต่น้อย 

มิสเทียเห็นทั้งความโกรธและความสับสนของเด็กหนุ่มที่ไม่แน่ใจ

ว่าตนเองมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไร เขากงัวล และแม้จะรู้ว่าไม่มปีระโยชน์กย็งั

ฝืนดิ้นรนเพราะเขามั่นใจมคีนอื่นๆ รออยู่

มสิเทยี คลอเฟล เจ้าหญงิและว่าที่ราชนิภีูตแห่งรตัตกิาลทรดุตวั

ลงนั่งเท้าคางมอง ‘พระอาจารย์’ และ ‘ยอดองครกัษ์’ คิ้วสทีองเลกิสูง

อย่างประหลาดใจ

เมื่อตอนเคช่าอายุสองร้อยปีต้นๆ เทียบอายุกับมนุษย์แล้วคง 

รุน่ราวคราวเดยีวกบัเธอ เขาไม่มอีะไรใกล้เคยีงกบัภตูหนุม่จูจ้ี้แต่เดด็ขาด

ที่เธอรู้จักเลยสักนิดเดียว! วัยวุฒิของเขายังน้อยกว่าเธอด้วยซ�้า ไม่งั้น 

มหีรอืที่ภตูเพศชายซึ่งต�าราว่าหยิ่งในศกัดิ์ศรสีดุๆ จะน�้าตาร่วงได้แค่เพราะ

ถูกเวทแรงโน้มถ่วงกระแทกทสีองที

“นาย...ขี้แยกว่าที่ฉนัคดินะ เคช่า” มสิเทยีพมึพ�าอย่างงนุงง เขา

คนนี้เนี่ยนะที่เตบิโตขึ้นเป็นตาโย่งที่เป็นทั้งรกัแรกและมารขี้บ่นในชวีติเธอ 

ความเท่และเสน่ห์ลกึลบัมนัล่องหนจรลไีปไหนกนัหมด!

“ลองให้ข้าจบัเจ้าทุ่มลงพื้นแรงๆ สกัทสีองทไีหมล่ะ จะได้รู้สกึ!”
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แน่ะ...นอกจากจะขี้แยแล้ว ยงัปากร้ายอกีต่างหาก

มิสเทียถือวิสาสะจิ้มใบหูแหลมเรียวที่รู ้ว่าเป็นจุดอ่อนไหวของ 

ชาวภูตอย่างหมั่นไส้ เขาตัวสั่นระริก “นายไม่กลัวฉันกะซวกไส้นาย 

จิ้มซอสเป็นอาหารค�่ากนิรไึง”

“เจ้ามนั...วปิรติ!” เขาด่าอกี แต่ดวงตาสื่อความในใจออกมาอย่าง

ซื่อตรง

เขากลวั...

มนษุย์เดี๋ยวนี้กลวัภูตมากเท่าใด เหล่าภูตกก็ลวัมนษุย์ที่มมีนตรา

มากเท่านั้น พ่อมดแม่มดตามล่าพวกเขามาเป็นศตวรรษแล้ว ภูตที่ถูก 

จับได้มักจะสูญเสียชีวิตตนอย่างเจ็บปวด เคช่าจะกลัวเด็กผู้หญิงที่มี

เวทมนตร์คมุตวัเขาอยู่หมดักไ็ม่แปลก

จะบบีกต็ายคลายกร็อด ถ้าคดิจะฆ่าเขาตอนนี้คงง่ายยิ่งกว่าอะไร

เสียอีก แต่เพราะมิสเทียตั้งใจจะท�าสิ่งตรงกันข้ามคือ ‘ปกป้องเขา’  

ทกุอย่างเลยไม่ง่ายนกั

เขากลัวจึงจะพยายามหนีไปหาครอบครัวหรือลาแฟลร์ที่เป็นที่พึ่ง

ส�าคญั เธอต้องหาทางดงึตวัเขาไว้ และซื้อใจเขาให้ได้อย่างเรว็ที่สดุ

แต่ว่านะ...เธอไม่ควรจะมบีญุได้อ่านทางเคช่าได้หมดสิ้นแบบนี้เลย

ไม่ใช่หรอื!

มอืบอบบางของเคช่าก�าแน่น เขาบงัคบัตวัเองให้สงบไม่ส�าเรจ็ 

เขาควรจะอยู่ในกองคาราวานไม่ใช่มาตดิอยู่ที่นี่ เขาเพิ่งจะแยกกบัอรินิ่า

เมื่อไม่กี่นาทีนี้เอง แล้วท�าไมเขาถึงต้องมาลงเอยอยู่ในบ้านมนุษย์ร้าง 

ไร้หลงัคา กบัผู้หญงิพลิกึไม่น่าไว้ใจแถมยงัเสยีงดงัแปดหลอดด้วย

เขาอยากกลบัไปหากองคาราวาน หาพ่อแม่และอรินิ่า

เด็กสาวผมทองที่บางมุมยังดูเป็นเด็กหญิงลุกขึ้นยืน ดวงตา 
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สนี�้าตาลอ่อนทอแววคมกล้ายงัจ้องตรงมาที่เขา รมิฝีปากเรื่อสเีลอืดเม้ม

แน่นสนทิจนแทบเป็นเส้นตรง

มสิเทยีเดาท่าทางเลิ่กลั่กอย่างคนก�าลงัดิ้นรนหนแีละก�าลงัมองหา

คนส�าคญัของเขา เคช่าก�าลงันกึถงึใครมากกว่าล่ะ พ่อแม่ หรอืยยัลาแฟลร์ 

ปกติก็น่าจะนึกถึงพ่อแม่มากกว่า แต่ถ้าเขาเพิ่งแยกกับคนอื่น เขาย่อม

ต้องคดิถงึบคุคลนั้นเป็นคนแรก

มสิเทยีทบทวนประวตัคิร่าวๆ ของเคช่าที่เธอพอรูบ้้างเรว็ๆ เขาเป็น

ทายาทนายช่าง เสียพ่อแม่ไปในเวลาใกล้เคียงกันกับเพื่อนสนิทและ 

ทกุคนในกองคาราวาน

หากจะท�าให้เดก็หนุม่ที่คะนงึหาครอบครวัอย่างสดุซึ้งหยดุคดิและ

ตระหนกัถงึสถานการณ์ที่แท้จรงิได้

มิสเทียจ�าเป็นต้องใช้ตัวตนที่มีอิทธิพลมหาศาลท�าให้เขาช็อกจน

หยุดนิ่งและยอมฟังเธอ ไม่เช่นนั้นเขาได้บินไปหาอิริน่าหรือยัยลาแฟลร์

ตวัแสบแน่ 

ใครจะรู้ว่ายัยภูตสารพัดพิษจะมาไม้ไหนอีก เคช่าในตอนนี้เชื่อ 

อรินิ่าที่สดุในโลก เขาจะโผไปอยู่ข้างอรินิ่าโดยไม่สนใจเหตผุลใดๆ ทั้งสิ้น

มิสเทียเม้มปากแน่นอย่างไม่ยอมแพ้ ลาแฟลร์คิดว่าเล่นแผน

สกปรกแบบนี้แล้วเธอจะยอมตามน�้างั้นหรอื!

ไม่มวีนั! เธอสญัญากบัเคช่า (ที่ปกตดิ)ี แล้วว่าจะไม่ปล่อยเขาไป 

เธอสาบานไว้แล้วด้วยว่าจะไม่ให้ลาแฟลร์เข้าใกล้เขาอกี ดงันั้นเธอกต้็อง

รกัษาสญัญาอย่างเคร่งครดั

เดก็สาวนั่งลงไขว่ห้างกลางอากาศตรงหน้าภูตหนุ่มที่หมดทางสู้ 

“นี่เคช่า ฉนัมนีทิานยาวมากจะเล่า และนายต้องฟังฉนั”

“ท�าไม” แววตาดื้อดงึของเขาเหมอืนตอนโตไม่มผีดิ

มสิเทยีผายมอืทั้งสองข้างเรยีกพลงัที่หลบัใหลอยูใ่นร่างให้แทรกซมึ 
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สูภ่ายนอก กระแสมนตราในร่างเธอเหมอืนจะบ้าคลั่งรนุแรงกว่าที่เคยจน

ควบคมุล�าบาก แต่เธอกบ็บีให้พลงัที่ไม่จ�าเป็นถอยไปได้ส�าเรจ็

เส้นผมสทีองปลวิสะบดัวูบและค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสนี�้าเงนิอมม่วง

ภูตหนุ่มที่ยังถูกมัดเป็นหนอนแก้วอ้าปากค้างอย่างแทบไม่เชื่อ

สายตาตวัเอง เขาเคยได้ยนิต�านานที่เกี่ยวข้องกบัภตูราตรผีู้มผีมสนี�้าเงนิ

อมม่วง...ทายาทราชนิ ีแต่ผู้หญงิคนนี้เป็นมนษุย์นะ!?

เธอลมืตาขึ้น หวัใจของเคช่ากระตกุเยอืก เลอืดลมแล่นพลุง่พล่าน 

เมื่อรับรู้ได้โดยสัญชาตญาณว่า เนตรสีทองอร่ามแก้วตารีขวางคู่นี้เป็น 

ของจรงิ

“มนุษย์...ไม่สิ เจ้าเป็นอะไร เป็นใครกันแน่” เขาเลิกดิ้นหนีเมื่อ 

อยู่ในภาวะตกตะลงึ

มสิเทยีค้อมตวัลงมาหาเขา ปล่อยให้หางเปียยาวสนี�้าเงนิอมม่วง

ไหววูบตรงหน้าเขาชดัๆ เธอยิ้มกว้าง แล้วเอยีงคอนดิๆ “ฉนัเป็นภูตราตรี

เลือดผสมมนุษย์ แต่ว่าฉันเป็นว่าที่ราชินี และเป็นเจ้านายโดยตรงของ

นาย ฉนัชื่อ มสิเทยี คลอเฟล ยนิดทีี่ได้รู้จกันะเคช่า ไดมอนด์ดเีฟนเดอร์”

“ไดมอนด์ดเีฟนเดอร์?” เขากะพรบิตาปรบิๆ “เจ้าพูดอะไร...”

มิสเทียลอยตัวลงนั่งตรงหน้าเขาในองศาที่ศีรษะของภูตราตรีจะ

มองเห็นเธอได้ชัดเจน “ฉันบอกว่าจะเล่านิทานให้ฟัง นายก็ควรจะฟัง 

ให้ดี ทุกอย่างจะพิลึกพิลั่นมาก แต่ถ้าแก่นแท้ของนายมีเศษเสี้ยวเดียว 

กบัตาขี้บ่นนั่นเป็นฐานอยู่บ้าง นายกจ็ะเข้าใจเอง พร้อมจะฟังหรอืยงั”

เคช่าในวยัรุ่นยงัตะลงึที่ได้พบทายาทราชนิตีวัเป็นๆ ไม่เคยคดิฝัน

เลยว่าจะได้พบเธอก่อนใครในกองคาราวาน เขาค่อยๆ พยักหน้าอย่าง

เหม่อลอย

มสิเทยีถอนหายใจโล่งอก ตวัตนของราชนิแีละทายาทมผีลกระทบ

กับภูตราตรีอย่างรุนแรง เธอยกความจริงนี้ท�าให้เขาตกใจ อย่างน้อย 
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ตอนนี้เขากไ็ม่ดิ้น ไม่เรยีกร้องให้ปล่อย หรอืด่าเธออกี

เขาพร้อมจะฟังเธอแล้ว และเธอก็ตั้งใจจะใช้วาทศิลป์และความ

จรงิใจทั้งหมดซื้อใจเขาไว้ให้ได้อกีครั้ง

“พรูด!!! ฮ่าๆๆ”

เสยีงหวัเราะอย่างไร้ความส�ารวมท�าให้คนที่เล่าเรื่องกว่าครึ่งชั่วโมง

หน้าหงกิ

“เรื่องจรงินะ ไม่ได้ตู่ขึ้นมาเองสกัหน่อย!” มสิเทยีอยากจะหยกิเขา

แรงๆ เหลอืเกนิ ตาภูตตวัปัญหาเกลอืกกลิ้งหวัเราะก๊ากอย่างไม่ไว้หน้ากนั 

“โอย...ข�าไม่ไหวแล้ว” เคช่าหวัเราะจนน�้าตาเลด็ เขายงันั่งอยู่กบั

พื้น แต่ถ้ายนืกค็งสงูกว่ามสิเทยีไม่เกนิหนึ่งนิ้ว เทยีบไม่ได้เลยกบัความสงู

ดั้งเดิม มิสเทียกัดฟันกรอดแล้วเริ่มดัดมือขู่ เขาถึงยอมหยุดหัวเราะใน

ที่สดุ

“ข้าเชื่อแล้วว่า เจ้าเป็นทายาทราชินี ถึงจะบอกตรงๆ ได้เลยว่า 

ผดิหวงักเ็ถอะ” เขาฟังต�านานผู้น�าสูงสดุของเผ่าพนัธุ์จากพ่อแม่มาเยอะ 

เคยจินตนาการไว้เสียดิบดีว่า ราชินีและทายาทนอกจากมีเส้นผมสี 

แปลกตางดงามแล้ว หน้าตากย็งัชวนพศิ สง่ายิ่งกว่าแสงจนัทร์ ปีกกว้าง

ลวดลายชดช้อยดจุงานศลิป์ชั้นเลศิ 

แล้วยัยคนนี้มันอะไรกัน...ปีกก็ไม่มี ราศีก็ไม่ค่อยจับ ถึงสีผมจะ

สวยจรงิ หน้าตากถ็อืว่าน่ารกัเอาการ แต่มองยงัไงกย็งัไม่เหน็ความสง่า

ที่เขาตามหา 

“นายนี่มนั...นายควรจะเรยีกฉนัว่า ‘เจ้าหญงิ’ ลงท้ายประโยคด้วย 

‘ขอรบั-พ่ะย่ะค่ะ’ ด้วยซ�้านะยะ” มสิเทยีกดัฟันกรอด

“เสียใจด้วยเราใช้ราชาศัพท์กับแค่ราชินี เจ้าก็น่าจะรู้นี่ อย่า

พยายามเอามาข่มข้าซะให้ยากเลย หึๆ ...” เคช่าหนัหน้าหนพีลางหวัเราะ
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อกีครั้ง “แต่เรื่องที่เจ้าเล่ามนัไม่น่าเชื่อ เจ้าบอกว่าข้าที่พดูปาวๆ อยูน่ี่เป็น

ตวัตนจากอดตี ตวัจรงิของข้าในปัจจบุนัเป็นถงึหวัหน้าองครกัษ์ราชนิ ีเป็น

ผูค้วบคมุและฝึกฝนองครกัษ์ทั้งหมด ข้าตามเจ้ามาท�างานเป็นกรณพีเิศษ 

ข้าจะเชื่อเรื่องหลอกเดก็แบบนั้นได้ยงัไง

“ข้าเป็นบตุรนวจนัทรา แทบไม่มเีวทมนตร์ ฝ่าบาทคงไม่อยากเหน็

ข้าในสายตาด้วยซ�้า ไม่ให้ข�ากลิ้งแล้วจะให้ท�าอะไร”

ถึงจะปากเสีย ไร้มารยาท และอ่อนประสบการณ์ผิดกับเคช่า 

ผูอ้ดทน มสิเทยีกย็งัเข้าใจว่าเนื้อแท้เขาไหวพรบิดพีอๆ กบัเคช่าที่เธอรู้จกั 

เขาระแวดระวังมากจนเป็นนิสัย หากไม่มีหลักฐานสนับสนุน เขาก็จะ 

ไม่ยอมเชื่อ

‘ห.ึ..ดอียากได้หลกัฐานใช่ไหม ฉนัจดัให้โลด!’ มสิเทยียิ้มมมุปาก 

แล้วหนัไปหยบิห่อผ้าขนาดไม่ใหญ่นกัมาวางตรงหน้าเขา

“เจ้าเอาพรมเชด็เท้ามาวางหน้าข้าท�าไม”

“พูดดีๆ หน่อยนั่นมันอดีตชายกระโปรงฉันนะยะ ฉันให้ดูของ 

บนนั้น ไม่ได้ให้ดูผ้า”

เคช่าเวอร์ชนัตวัหดก้มมองวตัถบุนผ้า ใจหายวาบเมื่อเหน็ว่าวตัถุ

นั้นคือ ปีกที่ฉีกขาดของภูตราตรีโตเต็มวัย มันเสียหายหนักจากน�้าและ

การต่อสู ้แต่ยงัเดาได้ว่าขนาดดั้งเดมิของปีกคูน่ี้คงใหญ่กว่าตวัเขาเสยีอกี

“เจ้า...เอาของพรรค์นี้มาให้ข้าดูท�าไม” ของที่ปล้นชงิจากเจ้าของ

ที่แท้จรงิมา ไยเขาต้องมองให้เสยีสายตา

“ดลูายบนปีกให้ดีๆ  แล้วเราค่อยมาพูดกนั” มสิเทยีย�้าอย่างใจเยน็ 

แล้วนั่งลงเสกน�้าชาอุ่นๆ ใส่ถ้วยโลหะที่เก็บได้จากห้องข้างหลัง เธอไม่

กระหายน�้าเท่าไร แต่ภูตตรงหน้าเธอคงต้องการดื่มน�้าเพื่อเรียกสติอันดี

คนืมาเรว็ๆ นี้

มิสเทียท�าทีว่าไม่แคร์ แต่ที่จริงก็ห่วงใยความรู้สึกของเคช่ามาก 
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ทเีดยีว หวงัว่าเขาจะไม่หวัใจวายตายนะ

สหีน้าของเคช่าตวัเลก็ค่อยๆ เปลี่ยนไปทลีะน้อยดงัคาด 

เขาดอูอกว่าปีกข้างนี้ถกูตดัขาดจากเจ้าของเพื่อการรกัษาพยาบาล 

เจ้าของปีกเป็นภูตเพศชายโตเต็มวัย อายุห้าร้อยกว่าปี น่าจะตัวใหญ ่

ทีเดียว และมีประสบการณ์ต่อสู้สูง แต่พอแลเลยไปถึงเอกลักษณ์อื่นๆ 

ความกลวักแ็ล่นจบัขั้วหวัใจเขาทนัที

ลายเส้นที่บ่งบอกถึงครอบครัวและพลังเวทเหมือนของเขาเป๊ะ 

แม้แต่ข้อบกพร่องทางเวทมนตร์ของบตุรนวจนัทรา

ลายบนปีกภูตไม่ต่างอะไรจากลายนิ้วมอื เลยีนแบบไม่ได้ มเีพยีง

หนึ่งไม่มสีอง ต่อให้เป็นฝาแฝดยงัไม่มทีางตรงกนัได้ขนาดนี้ 

เหมอืนเขาทกุกระเบยีดนิ้วแต่อาวโุสกว่า...แถมยงัไม่ใช่ของปลอม 

หรอืว่ามสิเทยีจะพูดจรงิ!

เขาหันมองเด็กสาวเจ้าปัญหาอย่างไม่อยากจะเชื่อ แต่จนด้วย

เหตผุล ไม่รู้จะหาข้อสรปุอื่นใดมาโต้เถยีงกบัเธอ

มสิเทยีมองเขาชอ็กจนตวัแขง็อย่างเหน็ใจ เธอดดีนิ้วปลดเชอืกเขา 

แต่ยงัทิ้งบ่วงหนาๆ คล้องข้อเท้าขวาของเขาไว้กบัเสาหนิกนัหน ีเคช่าเตะ

ข้อเท้าอย่างอารมณ์เสยี 

มสิเทยียิ้มประจบแล้วยื่นถ้วยชาอุ่นๆ ให้ “ยอมเชื่อแล้วใช่ไหมว่า

ฉนัไม่ได้กเุรื่อง นายถูกทรายย้อนเวลาเล่นงานจรงิๆ”

“จะ...เจ้าส่งข้ากลบัไปในเวลาของข้าได้ไหม เจ้ามเีวทมนตร์นี่”

“เวทมนตร์ไม่ได้ใช้ง่ายขนาดนั้น ถ้าฉันส่งนายกลับได้ ฉันส่งไป

นานแล้ว” มิสเทียหน้าบึ้ง อยากให้ตนรู ้วิธีเอาเคช่าคนเดิมกลับมา 

เหลอืเกนิ แต่มนตรากาลเวลาเป็นวชิาต้องห้าม ท่านพ่อที่เก่งนกัหนายงั

ไม่ยอมแตะต้อง บางทท่ีานย่าอาจจะรูว้ธิแีก้...แต่กว่าจะกลบัไปถงึฟาเรยี-

นูล่าได้ก็ต้องใช้เวลา เวทมนตร์ของเธอแปรปรวนมาก ถ้าเคลื่อนย้าย 
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สถานที่อาจจะลงเอยด้วยการพาเคช่าเข้าไปตดิอยูใ่นก�าแพงหรอืหล่นตมู

ลงทะเล

เคช่ายงัจบัต้นชนปลายไม่ถูก ศรีษะของเขาปวดตบุๆ อย่างแรง 

ถ้าเขามาจากอดตีจรงิ เขาไม่มทีางนกึเรื่องราวที่ยงัไม่เกดิขึ้นได้อยู่

แล้ว เขาไม่ควรจะรบัรูอ้ะไรเลย ไม่ควรรูจ้กัเธอด้วยซ�้า และถ้ายงักลบัอดตี

ไม่ได้ เขากค็ดิว่าตนควรจะกลบับ้าน เขาไม่ควรอยูท่ี่นี่ เขาต้องกลบัไปหา

ทกุคน 

หัวใจเขารู้สึกโหวงๆ อย่างประหลาด ถ้ามิสเทียพูดความจริง  

สามร้อยปีให้หลังจากวันคืนที่เขาจ�าได้ เกิดอะไรขึ้นกับกองคาราวาน 

ครอบครวัของเขา และอรินิ่า...

มือขาวซีดกุมถ้วยชาแน่น เคช่าย�้ากับตัวเองว่า ‘พวกเขายังต้อง

อยูส่ ิสามร้อยปีส�าหรบัภตูไม่ได้นานขนาดนั้น’ เขาเกอืบจะพลั้งปากถาม

เจ้าหญงิกะโปโลตรงหน้าแล้ว แต่กลบัใจกล้าไม่พอ จงึได้แต่บอกตรงๆ ว่า

“ถ้าไม่มีธุระก็ปล่อยข้ากลับไปหาครอบครัวเถอะ ข้าไม่ว่างเป็น

เพื่อนเล่นให้เจ้าหญงิหรอก”

“นายยุ่งอะไรนกัหนา”

ภตูหนุม่น้อยวางถ้วยชาลงกบัพื้นอย่างแรง “ข้าต้องหาที่ตั้งตวัก่อน 

แล้วข้าก็ต้องกลับบ้าน ชีวิตของบุตรนวจันทราไม่ง่ายหรอกนะ ข้าต้อง

ฝึกฝนอย่างอื่นอีกมาก ไม่อย่างนั้นอนาคตข้าคงไม่มีเกียรติเหลือไว้มอง

หน้าใครแน่ เจ้าที่มเีวทมนตร์แสนสะดวกสบายใช้งานไม่เข้าใจหรอก”

คิ้วมสิเทยีกระตกุ ‘เวทมนตร์แสนสบาย’ เขากล้าพดูแบบนี้ได้ยงัไง 

อ้อ! ลืมไป นายเคช่าทึ่มยกก�าลังสิบคนนี้ไม่ได้รู้จักเธอมาตลอด

ชวีตินี่ เขาเหน็เธอมาแค่ชั่วโมงเดยีวเอง ท�าใจอภยัให้เขาหน่อยแล้วกนั

เคช่ามองรอบกายอย่างไม่สบายใจ แล้วท�าท่าจะคว้าเศษหินตัด

เชอืกออกบนิไปตามหาครอบครวัทั้งที่ยงัไม่รูเ้หนอืรูใ้ต้ เขาไม่อยากอยูใ่กล้
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บคุคลหรอืสิ่งที่เขาไม่คุ้นเคยอย่างเจ้าหญงิลูกครึ่งและเวทมนตร์ของเธอ

“อ๊ะๆ ยงัไปไม่ได้นะ ฉนัยงัไม่ให้นายไป” มสิเทยีถลนัมาขวางหน้า

เขาไว้ ถึงฝนจะหยุดตกแล้ว แต่ใครจะรู้ยัยลาแฟลร์ตัวแสบอาจจะเอา

พรรคพวกมาตระเวนแถบเกาะแก่งเพื่อหาตวัเธอกบัเคช่ากไ็ด้ เธอไม่อยาก

ให้เขาพบลาแฟลร์ในสภาพนี้

มสิเทยีเริ่มเปิดฉากกล่อมเขาอกีครั้ง คราวนี้ยกเอาความรบัผดิชอบ

มาเล่นงานให้เขารู้สกึผดิ “ฉนัก�าลงัปฏบิตัภิารกจิส�าคญั และมนัเป็นงาน

ของนาย”

“อื้อ เจ้าบอกแล้ว บททดสอบมงกุฎสีนิล ข้า...ที่โตแล้วเป็น

องครกัษ์”

“ตอนนี้ฉนัยงัต้องการองครกัษ์อยู่นะ นายหนไีปดื้อๆ กลางคันก็

เท่ากับทิ้งงาน นายก็จะกลายเป็นภูตไร้ความรับผิดชอบ แล้วถ้าถูกใคร

รมุโจมต ีฉนักแ็ย่ส”ิ

เคช่าถอนหายใจด้วยท่าทางที่เหมือนตัวเขาในวัยผู้ใหญ่มากจน 

น่ากลวั เสยีงประสานเข้มขึ้นเมื่อรูส้กึเหนื่อยใจที่ต้องอธบิายเรื่องที่เหน็อยู่

คาตา 

“ข้าอยู่ในสภาพแบบนี้ ต่อให้โง่ก็ดูออกว่ามีแต่จะเป็นภาระ ข้า

ไม่ใช่ยอดองครกัษ์ของเจ้า เป็นแค่ภูตวยัรุ่นปากไม่สิ้นกลิ่นน�้านม ปีกข้า

กว้างไม่ได้ครึ่งของเขา ทักษะการต่อสู้ก็น้อย ประสบการณ์แทบไม่ม ี 

มอืข้ากเ็ลก็แค่นี้ ข้าไม่มปีัญญาปกป้องเจ้าหรอก ปล่อยข้าไปเถอะ” เขา

เสยีงขุ่น แต่ใช้เหตผุลมากกว่าอารมณ์

“ทายาทราชินี เจ้านายของนายต้องการความร่วมมือ” มิสเทีย 

ย�้าเสียงดุ “ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ฉันสัญญาแล้วว่าจะไม่ปล่อยให้นาย

คลาดสายตา และมนัจะเป็นไปตามนั้น ต่อให้นายจะไม่มปีระโยชน์อะไร

กบัฉนัเลยกต็าม”
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เคช่าขอร้องเธอไว้ เขาบ่นโน่นบ่นนี่แต่เป็นฝ่ายปกป้องเธอมาตลอด 

คราวนี้เป็นตาของเธอที่จะต้องดูแลเขาบ้าง ลาแฟลร์จะหลอกเขาไปใช้

ประโยชน์อะไรไม่ได้เดด็ขาด

เมื่อมสิเทยีเริ่มเอาจรงิ พลงัลกึลบัที่ผูกชะตาของทายาทราชนิกีบั

ภูตราตรไีว้ด้วยกนัแผ่ไปทั่วร่างภูตหนุ่ม เคช่าฝืนสญัชาตญาณที่รงัแต่จะ

บงัคบัให้เขาก้มหวัให้เธออย่างสดุก�าลงั

“ข้าก็อยากช่วย แต่ข้าเป็นห่วงพวกพ้องในคาราวาน ให้ข้าไปดู

พวกเขาแล้วค่อยกลบัมาช่วยงานเจ้าไม่ได้เหรอ”

‘ไม่ได้...’ ค�าตอบตดิอยูใ่นล�าคอของเดก็สาว มอืยงัคว้าเคช่าไว้มั่น

จนแทบจะกอดแขนเขาไว้ เคช่าจากอดีตกาลไม่ควรจะรับรู้เรื่องในยุค

ปัจจุบัน เพื่อกล่อมให้เขาเชื่อว่าตนเองมาจากอดีต เธอจึงยอมอธิบาย

สถานการณ์โดยกรองแต่อนาคตคร่าวๆ ของเขาแต่ไม่ได้เจาะรายละเอยีด

จะให้เธอเอาหน้าที่ไหนมาบอกเขาเล่าว่า ครอบครัวและกอง

คาราวานของเขาล้วนเสยีชวีติไปหมดแล้ว แถมเพื่อนสนทิที่เขาเคยบอก

ว่าเป็นคนอ่อนโยน จติใจด ีตอนนี้กเ็ป็นยยัโรคจติพูดไม่รู้ฟัง คดิแต่จะชงิ

ตัวเขาและชิงบัลลังก์ราชินีโดยไม่สนใจว่าจะท�าให้ภูตไม่รู้อีโหน่อีเหน่

มากมายต้องเดอืดร้อน

บอกไม่ได้หรอก อย่างน้อยกไ็ม่ใช่ตอนนี้

“หลกีทางให้ข้าเถอะนะ” เคช่าเริ่มดื้ออกีรอบ “ข้าจะไม่ขวางทาง

เจ้าเลย”

“ไม่” มิสเทียหน้าบึ้ง คิดในใจว่า ตาหัวรั้นท�าไมถึงได้ท�าตัวมี

ปัญหาขนาดนี้ จะตกิไ็ม่ได้เพราะกลวัเตลดิ ถ้าลงไม้ลงมอืเดี๋ยวจะท�าให้

เขาไม่ไว้ใจเธออกี

สองหนุ่มสาวท�าท่าจะทะเลาะกันอีกรอบ ทว่าจู่ๆ เคช่าก็รู้สึกว่า

พลงัในร่างเริ่มเหอืดหาย 
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“อกึ! เกดิอะไรขึ้น...”

เขาล้มทั้งยนื รู้สกึปวดตงึๆ ไปทั้งร่าง ปีกแทรกตวัเข้าไปซ่อนอยู่

ในแผ่นหลัง เขารู้สึกเหมือนล�าคอก�าลังถูกเผาไหม้ และก่อนที่จะทันคิด

ว่าเขาถูกมิสเทียวางยาหรือเปล่า ต่างหูที่สวมไว้ตั้งแต่ฟื้นขึ้นมาก็ร้อนจี๋ 

และเพิ่มจ�านวนขึ้นจนหากแม่เหน็เข้าคงร้องกรี๊ด

แถวใบหน้าเขารูส้กึตงึจนชา เพยีงครูห่นึ่งอาการกห็ายไปพร้อมกบั

พลังเกือบทั้งหมด ยามนี้เขารู้สึกว่าตัวเองอ่อนแอยิ่งกว่าที่เคยเป็นมา

ตลอดชวีติ

มอืซดีกมุอกเสื้อ แล้วตวาดถามเดก็สาวที่น่าจะเป็นตวัการว่า “เจ้า

ท�าอะไรกบัข้า!”

ท�าไมเสยีงของเขาแปลกไป อย่างกบัว่าเขากลายเป็นมนษุย์อย่าง

นั้นแหละ

มิสเทียจ้องเขาด้วยสายตาตื่นตะลึงเหมือนเห็นผี เขาขมวดคิ้ว 

ตั้งใจจะด่าเธอแรงๆ สกัครั้ง แต่ดนัรูส้กึว่าลมทะเลยามค�่าคนืหอบอณุหภมูิ

เยน็ยะเยอืกสมัผสัผวิหนงับอบบางที่ไม่เคยสมัผสักบัอากาศภายนอกมาก

ขนาดนี้มาก่อน

เคช่าหลับตาหนีสายลม เส้นผมที่ไม่ได้ตัดมาช่วงหนึ่งระผิวเหนือ

ปลายจมูกจนรู้สกึร�าคาญขึ้นมา

เขาเห็นของแข็งสีขาวตกอยู่ที่พื้น หัวใจแทบหยุดเต้นเมื่อสองตา

เหน็แจ่มชดัว่า มนัคอืหน้ากากที่ควรจะตดิอยู่บนใบหน้าเขา!

หน้ากากสขีาวลายขนนกสดี�าที่ตดิตวัเขามาแต่ก�าเนดิ!

มันหลุดออกมาได้อย่างไร หรือว่า...เพราะว่าเขาได้พบคนคนนั้น

แล้ว หน้ากากที่ควรจะปกปิดใบหน้าจากโลกจงึเลกิท�าหน้าที่เดมิเสยี

ไม่จรงิ...

เขาเงยหน้ามองเดก็สาวลูกครึ่งมนษุย์อย่างตกตะลงึ ดวงตาสทีอง
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ของเธอเบกิกว้างอย่างประหลาดใจไม่แพ้กนั!

เทพเจ้า! ท่านล้อข้าเล่นใช่ไหม ท่านคงไม่ได้รังแกข้าเช่นนี้จริงๆ 

หรอกนะ

สติที่มีอยู่น้อยนิดแทบจะสูญสลายไปในบัดดล เขาโพล่งเสียง 

สั่นไหวราวกบัเพิ่งเหน็โลกถล่มทลายไปตรงหน้าว่า

“เจ้าเป็นคู่ครองของข้าหรอื!” 

ต่างหูผนึกที่ท่านพ่อเธอสร้างขึ้นเพื่อเคช่าโดยเฉพาะ มี

เงื่อนไขการใช้งานวุ่นวายจนมิสเทียขี้เกียจจ�า แต่มีข้อหนึ่งที่ส�าคัญมาก 

และเธอจ�าได้ขึ้นใจ

‘การปลดผนึกเพื่อคืนสภาพเขาสู่ร่างภูตราตรี มีอายุเพียงครั้งละ

สามชั่วโมง ครบเวลาเมื่อไหร่เขาจะถูกผนกึกลบัเป็นมนษุย์อกีครั้ง’

ดูเหมอืนว่าสามชั่วโมงจะหมดลงแล้ว

พอเขางอตวัอย่างเจบ็ปวดมสิเทยีกท็�าได้แค่มองอย่างสงสาร แต่

เมื่อเขาเงยหน้าขึ้นตวาดถามว่าเธอท�าอะไรกับเขาเท่านั้น โลกที่มิสเทีย

เหน็กเ็หมอืนจะหยดุนิ่งในพรบิตา

หน้ากากสขีาวหล่นอยู่บนพื้นหนิ...

ลมราตรทีี่ยงัเจอืด้วยกลิ่นอายสมทุรพดัเส้นผมสดี�ายาวระบ่าออก

ไปจากใบหน้าที่เธอเคยเฉยีดเข้าใกล้หลายครั้ง แต่ยงัไม่เคยได้เหน็กบัตา

จรงิๆ โดยไม่มสีิ่งใดขวางกั้น

ดวงตาสีทองที่คุ้นเคย รูปตารีเป็นทรงอัลมอนด์ ตาคมล้อมด้วย

ขนตาสีด�าสนิท คิ้วโก่งรับกับแนวสันจมูกโด่ง ปลายเชิดรั้นขึ้นเล็กน้อย

บอกยี่ห้อคนหวัดื้อ รมิฝีปากหยกัโค้งเหมอืนคนัศรที่เธอเคยเหน็มาหลาย

ครั้งแล้ว แม้ไม่ได้ยิ้มกย็งัดูสะดดุตา

เส้นผมสีด�าสนิทยาวประบ่าล้อมกรอบโครงหน้ารูปไข่ที่เกือบจะ



22  มายาจอมคาถา  My Wicked Wizard  เล่ม 8 ภาค Black Coronet (จบ)

เรียกว่าสวยได้หากไม่ใช่เพราะแนวกรามคมสัน เรียกได้ว่าเป็นใบหน้าที่

รงัสรรค์มาอย่างงดงาม

ฟานารลิ เพื่อนสาวของเชลเทยีไม่ได้โฆษณาเกนิจรงิ ใบหน้าหลงั

หน้ากากของเคช่าจัดอยู่ในหมวดหล่อเหลามีค่าควรเมือง ทว่าสิ่งที่ตรึง

เธอให้มองเขาเหมอืนคนไร้สตกิลบัเป็นสายตาคมกล้าที่เหมอืนจะยิ่งเพิ่ม

พลงัจบัจ้องขึ้นหลายเท่าตวั เมื่อได้เหน็ทั้งใบหน้าเขาพร้อมๆ กนั

พอเหน็เธอตกตะลงึพรงึเพรดิ จ้องเป๋ง ไม่พูดไม่จา เขาคงจะเพิ่ง

รูส้กึตวั เคช่าก้มมองหน้ากากที่พื้น มองเธอ แล้วกม็องหน้ากากอกี ดวงตา

คมเบกิกว้างขึ้นเรื่อยๆ แล้วเขากโ็พล่งเสยีงสิ้นหวงัออกมาดงัลั่น

“เจ้าเป็นคู่ครองของข้าหรอื!”

ถ้าคนที่อยู่ตรงหน้าเป็นเคช่าตัวโตที่มิสเทียคุ้นเคยละก็ สิ่งแรกที่

เธอท�าคอื จะหวัร่องอหาย แล้วร้องว่า ‘บู่ๆ ! เข้าใจผดินะยะ! ลงุขี้บ่นอย่าง

นายน่ะเหรอ ขนืได้เป็นคู่ครองคงซวยหูยดืยานทั้งชาต’ิ แต่ตอนนี้เธอพูด

ไม่ออก...

จะตอบเขายงัไงด.ี..

เคช่าหยบิหน้ากากขึ้นจากพื้น สบตาเธออย่างตื่นตระหนก มสิเทยี 

กลั้นหายใจ สมองยังประมวลข้อมูลไม่ทันเสร็จ เธอควรจะรีบปฏิเสธ 

ดไีหม จะสรปุยงัไงด ีเคช่าตอนนี้ท่าทางจะไม่รู้เรื่องต่างหูผนกึเสยีด้วย

‘คอืว่านายไม่ได้เป็นคู่ครองฉนั หน้ากากหลดุเพราะผนกึของท่าน

พ่อต่างหาก อย่าเข้าใจผดินะ’

พูดประมาณนี้น่าจะได้...

“มสิเทยี...” เสยีงทุ้มที่อ่อนวยักว่าที่เธอจ�าได้เรยีกสตมิสิเทยีกลบั

มา เพยีงเพื่อที่จะท�าให้มนักระเจงิไปรอบทศิทางอกีครั้ง เคช่าขยบัเข้ามา

ประชดิร่างเธอจนแค่เงยหน้าขึ้น รมิฝีปากเขากค็งสมัผสักบัเธอ

พลั่ก!!
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“โอ๊ย! ผลกัข้าท�าไม” ภูตหนุ่มก้าวถอยหลงั

“ก็นายเข้ามาใกล้ขนาดนั้นท�าไมเล่า” มิสเทียกระถดตัวหนีทั้งที่

หน้าร้อนฉ่า เกอืบไปแล้ว อกีแค่ไม่กี่เซนตเิมตรกจ็ะกลายเป็นจูบรอบสอง

เคช่าท�าหน้าปั้นยาก เขายกมือแตะใบหน้าที่ปราศจากหน้ากาก

อย่างไม่คุ้นเคย “พันธะคู่ครอง...เจ้าจะไม่ท�าหรือไง ผู้ใหญ่บอกข้าว่า 

ถ้าหน้ากากหลดุแล้ว ควรเริ่มพธิทีนัท”ี

“หา! ต�าราไหนเนี่ย” มสิเทยีสะดุ้งโหยง ถ้าเธอเป็นแมวป่านนี้คง

หูตั้งหางชี้ไปแล้ว เธอรีบยกสองมือดันร่างเขาที่ย่างสามขุมมาทางเธอ

พร้อมสีหน้าเคร่งเครียด เหมือนอยากจะบีบคอเธอมากกว่าท�าพันธะ 

โรแมนตกิ “เดี๋ยวๆ หยดุก่อนๆ คอืว่าเราอายนุ้อยเกนิไปมั้ง”

เคช่ากลอกตามองเพดานผุๆ อย่างสิ้นหวัง “ข้าก็ไม่คิดว่ามันจะ

เกิดขึ้นเร็วแบบนี้ แต่ไม่ใช่ว่าไม่เคยมีนี่ ถ้าข้าเลือกได้ข้าก็อยากจะรอ 

คนอื่นเหมอืนกนัละน่า”

มิสเทียหน้าตาน่ารักเข้าเค้า แต่ใจของเขามันอยากอยู่กับคนอื่น

ต่างหาก แค่คดิกอ็ยากจะร้องไห้แล้ว 

เคช่าลูบแผ่นหลังไร้ปีกของตัวเองด้วยสีหน้ากระอักกระอ่วน  

“อาธีร่าบอกว่าบางคราวพันธะข้ามเผ่าพันธุ์จะเริ่มจากการปรับลักษณะ

ของคู่ครองเข้าหากัน จะไม่กลับเป็นแบบเดิมจนกว่าพันธะคู่ครองจะ

สมบรูณ์ ข้าเริ่มจะแบ่งลกัษณะมนษุย์จากเจ้ามาแล้ว รบีท�าให้เสรจ็สกัขั้น

เถอะ ข้าขนลกุไปหมดเลย ไม่มปีีกมนัรู้สกึแย่นะ หูมนๆ น่าเศร้านี่อกี” 

“ปล่อยไว้กไ็ด้ เลยช่วงสบิวนัไปกเ็หมอืนเดมิเอง คนที่ไม่ท�าพนัธะ

คู่ครองก็มีนะ” ถึงสถิติจะแทบเป็นศูนย์ก็เถอะ...มิสเทียละล�่าละลักบอก 

ถึงเคช่าจะตัวเล็กลงมาก แต่ก็ยังสูงกว่าเธออยู่หนึ่งนิ้วกว่า แขนกับมือ

บางของเขาแรงเยอะเกนิคาด

เขานิ่วหน้า ท่าทางล�าบากใจ “พ่อแม่ข้าบอกว่า หากเกิดพันธะ
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แล้วปฏเิสธจะถอืเป็นบาปหนกั เทพเจ้าจะลงโทษขั้นสูงสดุ”

นายโดนหลอกแล้ว...

เป็นไปได้สูงมากว่าธรรมเนียมของภูตพลัดถิ่นแตกต่างจาก 

ภตูราตรใีนฟาเรยีนลู่า พวกเขาอยูห่่างจากมาตภูุม ิต้องเดนิทางผจญปวง

ภยั มอีตัราการเสยีชวีติสงู จ�านวนประชากรเป็นเรื่องส�าคญั อตัราการท�า

พนัธะคู่ครองจงึสูงตาม

มิสเทียปรับค�าพูดในใจ เอ่ยอย่างรอบคอบขึ้นว่า “ต�านานมันก็

เพี้ยนไปบ้างแหละ แต่ฉนัรบัรองได้ว่าไม่ท�าพนัธะคู่ครอง ไม่บาป ไม่โดน

สาป เอาหวัเป็นประกนัเลย”

เคช่าลงัเล เธอพูดจรงิหรอื...เธอเป็นทายาทราชนิกีน็่าจะรู้จรงิ 

แต่มสิเทยีเป็นลูกผสมมนษุย์ พลงัเข้มข้นจงึน่าจะเป็นลูกครึ่ง เธอ

ไม่มหีน้ากากแต่แรกแล้ว เงื่อนไขที่ว่า ‘ต้องท�าพนัธะคูค่รองภายในสบิวนั

หลงัหน้ากากเลื่อนหลดุจากใบหน้า มเิช่นนั้นจะมทีายาทไม่ได้ตลอดชวีติ’ 

อาจจะใช้ไม่ได้ผลกบัเธอ เธอเป็นทายาทราชนิ ีเทพราตรไีม่มทีางปล่อย

ให้ไร้ผูส้บืบลัลงัก์อยูแ่ล้ว ดไีม่ด ีอนาคตอาจจะประทานคูม่าให้เธออกีกไ็ด้

แต่เขามโีอกาสที่เหมอืนเป็นพรวเิศษแค่ครั้งเดยีว เขารูส้กึมาตลอด

ว่าเรื่องคูค่รองยงัเป็นของห่างไกล ทายาทยิ่งแล้วใหญ่ ทว่าพ่อแม่ของเขา

ไม่คดิอย่างนั้น พวกท่านพูดเสมอว่าวนัหนึ่งอยากจะเหน็ทายาทของเขา 

แล้วเขาจะกล้าท�าลายโอกาสนั้นเพียงเพราะขลาดกลัวและไม่ได้รู้สึก

ผูกพนักบัเดก็สาวแปลกหน้าคนนี้หรอื

เทพชะตาเลอืกเขาให้เธอ และเลอืกเธอให้เขาแล้ว ถ้าเมนิเฉย เขา

จะกล้ามองหน้าพ่อแม่ได้ยงัไง

เทพเจ้าก็ช่างโหดร้าย นอกจากลงมือเร็วเกินไป ยังจงใจเลือก 

ผู้หญิงที่ติดป้ายยี่ห้อศูนย์รวมของปัญหามาให้เขาอีกต่างหาก ไม่ได้ 

สนใจเลยใช่ไหมว่าเขากบัอรินิ่าได้ภาวนาอะไรไว้บ้าง
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ไม่อนญุาตกบ็อกมาตรงๆ เซ่...ไม่เหน็ต้องให้ค�าตอบมดัมอืชกเลย!

เคช่านวดขมบัตวัเองเบาๆ เขามแีค่สองทางเลอืก หนึ่ง ปล่อยมนั

ไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น แล้วท�าให้พ่อแม่ร้องไห้น�้าตาท่วมป่าเมื่อรู้ว่า

ตระกูลเขาจะไร้ทายาท หรอืสอง หาทางเจรจาให้เดก็สาวประหลาดยอม

ท�าพนัธะด้วยทั้งที่เขาเองกไ็ม่ได้เตม็ใจ และยอมเสี่ยงกบัโทสะของราชนิี

ภูตราตรี

นางไม่โปรดแน่ที่หลานสาวคนเดยีวจะมคีูค่รองเป็นบตุรนวจนัทรา

ถ้าเขาท�าพนัธะคู่ครองกบัทายาทราชนิ ีราชนิอีงค์ปัจจบุนัอาจจะ

กริ้ว แต่ถ้าปฏเิสธ ราชนิกีอ็าจจะขุ่นเคอืงอกีที่ท�าให้หลานสาวเสยีหน้า

ตัวเขาเองในปัจจุบันจะตกใจไหม หากเวลาหวนคืนแล้วจู่ๆ ก็ได้ 

คู่ครองเป็นเจ้าหญงิแก่นกะโหลกตนนี้

เทพราตรชี่วยลูกด้วย ขอเคช่าคนนี้ไม่ท�าอะไรเลยได้ไหม...

เคช่าเครยีดจนเกอืบจะเผลอกดัเลบ็ทั้งที่เลกิไปหลายปีแล้ว สมอง

เขาปวดตบุๆ กระแสความคดิไหลวนอย่างบ้าคลั่ง 

ถ้ารบีกลบัไปหาทกุคน สาวลกูครึ่งมนษุย์คนนี้อาจจะวิ่งจูด๊ไปฟ้อง

เสด็จย่า แล้วราชินีก็จะพิโรธ พ่อแม่และคนในกองคาราวานฟีเดลิสใน

ปัจจบุนัอาจจะพานเดอืดร้อนไปด้วย

มสิเทยีบอกว่าเขาข้ามเวลามาเพราะทรายแห่งโมงยาม เธอไม่รู้วธิี

ส่งเขากลบัอดตี กเ็ท่ากบัเขาตดิอยู่ในอนาคตอนัห่างไกล...

เขากลบับ้านตอนนี้ไม่ได้แล้ว ต้องอยู่ที่นี่ก่อนเพื่อหาทางเจรจาให้

เจ้าหญิงพูดกับท่านย่าของเธอให้บรรเทาโทสะลงบ้างแล้วค่อยว่ากัน 

บางทีราชินีอาจจะช่วยส่งเขากลับอดีตได้โดยที่ไม่ต้องประสาทเสียกับ

พนัธะคู่ครองอกี

ถ้าเขากลับอดีต หน้ากากที่หลุดออกมาอาจจะติดกลับไปที่เดิม

เหมอืนไม่มอีะไรเกดิขึ้นกไ็ด้ เขาจะพยายามไม่คดิถงึมนั เพราะคดิกี่ครั้ง
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เขาก็ยังเอนเอียงไปยังตัวเลือกที่จะท�าพันธะให้สมบูรณ์เพื่อให้ครอบครัว

ของเขาไม่ต้องเสยีใจ

เคช่ากล�้ากลนืฝืนความล�าบากใจที่หนกัหน่วงเหมอืนก้อนตะกั่วใน

ช่องท้อง แล้วฝืนกล่าวเตม็เสยีงว่า “ข้าไม่ไปไหนแล้ว เจ้าว่ายงัไง ข้าจะ

ยอมตาม”

มิสเทียซึ่งก�าลังจนทางว่าจะหาทางรั้งเขาไว้โดยสมัครใจอย่างไร 

แทบจะร้องเพลงด้วยความยนิดดีงัๆ แต่ลกูโป่งแห่งความโล่งใจกห็ยดุพอง 

เมื่อเขายกมอืกอดอก

“แต่มีเงื่อนไขสามอย่าง หนึ่ง เจ้าต้องรับประกันความปลอดภัย

ของข้าและกองคาราวาน ว่าจะไม่ถูกราชนิกีริ้วในทกุกรณ ีต่อให้นางรู้ว่า

ข้าเป็นคู่ครองของเจ้า นางกจ็ะไม่ยงิเวทใส่ข้าจนพรนุ”

เขาจนิตนาการว่าท่านย่าของเธอโหดเหี้ยมขนาดนี้เชยีวหรอื...

มิสเทียไหวไหล่ “ได้สิ ท่านย่าจะไม่โกรธนายและครอบครัว ถ้า

โกรธ ฉนัจะออกหน้ารบัเอง”

“ถ้าอย่างนั้นข้อหนึ่งกเ็ป็นอนัตกลง ทนีี้ข้อสอง เจ้าต้องไม่ผูก มดั 

หรอืตรงึข้าไว้ที่ไหนอกี”

“นายจะหนอีกีไหม”

“ข้าให้ค�ามั่น ข้าจะไม่หนแีล้ว ตกลงว่ายงัไง”

มิสเทียพยักหน้ารับ ค�าขอของเขาไม่ได้ยากเย็นจนเกินไป ท�าได้

อยู่แล้ว

เคช่าท่าทางโล่งใจขึ้นนิดหน่อย “สุดท้าย ข้อสาม ข้าอยากจะ

ตดิต่อครอบครวั พวกเขาอยู่ในที่เข้าถงึยาก อาจจะเสยีเวลาเจ้าบ้าง เจ้า

จะยอมไหม”

มสิเทยีนิ่งคดิ แล้วพยกัหน้ารบั เธอมอบอปุกรณ์สื่อสารให้เขาได้

ตราบใดที่ไม่ต้องรบัรองผลการตดิต่อ เอาไว้ให้เขาใจเยน็กว่านี้ เธอค่อย
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หาทางตะล่อมบอกเขา ไม่แน่นะ บางทท่ีานย่าอาจจะรูว้ธิแีก้อ�านาจทราย

แห่งโมงยาม แล้วส่งตาตวัเลก็นี่กลบัไปกไ็ด้

“ถ้าอย่างนั้นก็เป็นอันตกลง ข้าจะเดินทางช่วยงานเจ้า” นาย 

ตวัปัญหาดูสบายใจขึ้นเยอะจนน่าหงดุหงดิ

“แล้วเรื่องพันธะคู่ครองล่ะ...ไม่ท�าแล้วใช่ไหม” มิสเทียหยั่งเชิง

อย่างเปี่ยมความหวัง เธอยังไม่พร้อมส�าหรับเรื่องจริงจังขนาดนั้น และ 

ที่ส�าคญัคอื เขาเข้าใจผดิ คงตลกน่าดูถ้าหน้ากากเขาหลดุตามธรรมชาติ

และเธอเป็นคู่ครองของเขาจริง ถ้าเธอท�าพันธะกับเคช่าในอดีต ผลจะ 

ผูกพันถึงเคช่าตัวโตในปัจจุบัน ถ้าเขากลับมาเมื่อใดคงจะช็อกผมหงอก

ขาวทั้งหวัในพรบิตาแน่...

ไม่ท�าอะไรกบัมนัเลยน่าจะดทีี่สดุ

เคช่าตัวเล็กยกมือเสยผมที่ทิ่มตาอย่างร�าคาญใจ “ข้าเป็นสุภาพ

บรุษุ ไม่บงัคบัใจเจ้าหรอก คดิเสยีว่าข้าอยู่ข้างกายเจ้าเพื่องานแล้วกนั”

“นายยงัคดิจะสานพนัธะอยู่ เลยยอมตามมาสนิะ”

“อยากให้ข้าโกหกเพื่อให้น่าฟัง หรอือยากให้ข้าพูดความจรงิล่ะ” 

เขามองหน้าเธอนิ่งเงยีบ 

“พูดความจริงแหงอยู่แล้ว!” พูดเลยสิ! เธอจะได้บอกเหมือนกัน

ว่า เขาเข้าใจผดิมหนัต์ แม้จะต้องนั่งจบัเข่าคยุอกีหลายชั่วโมงเธอกย็อม

เคช่าปล่อยให้อารมณ์รนุแรง ทั้งโกรธเคอืง น้อยใจโชคชะตา และ

โมโหที่จู่ๆ กต็้องแยกจากบ้านมาตามล�าพงัโหมกระหน�่าอย่างบ้าคลั่ง 

ทั้งหมดนี่มนัอะไรกนั เขาต้องยอมรบัทั้งที่รบัไม่ได้เนี่ยนะ เขาเชดิ

หน้าขึ้นเลก็น้อย จ้องตามสิเทยีแล้วขยบัรมิฝีปากเอ่ยเตม็เสยีงวา่ “ใช่ ข้า

ยังอยากสานพันธะอยู่ ข้ามีเหตุผลส่วนตัว และอยากให้เจ้ารู้ไว้ให้ชัดๆ 

ถ้าไม่มเีรื่องพนัธะคู่ครองที่ปฏเิสธไม่ได้ ข้าจะไม่เข้ามาวอแวกบัเจ้าเลย”

เปรี้ยง! 
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เสยีงฟ้าผ่าจากที่ไกลๆ ตรงกบัเสยีงในใจของมสิเทยี บตุรสาวของ

พ่อมดด�าแห่งโคลฟก�ามือแน่น อยากจะใช้คาถาซัดเขาให้ติดผนังเสีย

หลายๆ รอบให้หายโมโห เจตนาที่จะบอกความจรงิสลายเป็นขี้ผงหมดสิ้น 

เธอพูดไม่ได้ เพราะถ้าเขารู้ว่าตอนนี้ไม่ได้มพีนัธะใดๆ เกดิขึ้นทั้งนั้น เขา

จะพยายามหนีไปอีก เธอไม่อยากใช้ก�าลังคุมขังตัวเขาไว้ แถมยังเพิ่ง

รบัปากไปว่าจะไม่พนัธนาการเขาอกีด้วยวธิใีดๆ

สติอันดีกระซิบเตือนเธอให้สงบลง มิสเทียกอดอกแล้วแสยะยิ้ม

กว้าง 

“ด!ี งั้นเรากค็ดิตรงกนั ฉนัจะให้นายตดิต่อครอบครวัได้ นายกม็า

ช่วยฉันท�างานส�าคัญ ระหว่างนี้...” มิสเทียชี้หน้าเขาแล้วประกาศก้อง 

“ถ้านายคิดว่ามีปัญญากล่อมหรือยั่วยุให้ฉันตกลงท�าพันธะกับนายได ้

ละก ็ลองดูแล้วกนั จะได้เหน็ด�าเหน็แดงไปเลยว่าใครแน่กว่า”

“เจ้าท้าข้าเหรอ” ดวงตาคมวาววบัเหมอืนเสอืถูกกระตกุหนวด

มสิเทยีรบีสมุเพลงิให้ลกุโหม “แหงส ินายภูตหยอ็งกรอด ท�างาน

ของนายให้ดลี่ะ!”

“ยยัเจ้าหญงิกะโปโล! เก่งให้ตลอดแล้วกนั”

“เดมิพนัของเรามนัเริ่มขึ้นแล้ว!”

ทั้งที่ก�าลังถกเถียงกับเคช่าในวัยเยาว์เป็นไฟ สมองมิสเทียกลับ

ครุ่นคดิหาทางออกอย่างเงยีบๆ 

ถึงไม่ได้ใช้วิธีขาวสะอาดอย่างที่เธอตั้งใจ แต่ก็ดึงตัวเขาไว้ส�าเร็จ

แล้ว ทนีี้เรื่องที่เธอต้องคดิแก้ไขตามล�าพงัก่อนที่เวน่าจะมาสมทบกค็อื...

ท�าอย่างไรเคช่าจึงจะรอดพ้นจากการตรวจสอบทั้งมวลของ 

ลาแฟลร์ จนกว่าเธอจะหาวธิชี่วยให้เขาคนืสู่สภาพเดมิ

กลบัไปเป็นตาลงุขี้บ่น ที่แม้จะจกุจกิเพยีงไรกน็า่จะรบัมอืง่ายกวา่ 

หนุ่มวยัรุ่นอารมณ์รนุแรงตรงหน้านี้เป็นกอง!
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ก�าแพงที่มองไม่เห็น

“เอ่อ...ท่านเคช่า...สวัสดีค่ะ” 

เวน่ายนืตวัเกรง็อยูห่น้าเดก็หนุม่ผมด�าในชดุหลวมโพรก ตั้งแต่เกดิ

มาเป็นตัวเป็นตนจนอายุย่างเข้าสามศตวรรษ นางไม่เคยล�าบากใจ 

ขนาดนี้มาก่อนเลย

“ข้ารู ้จักนางด้วยรึ” เคช่าหันขวับมาถามมิสเทียซึ่งก�าลังแกะ 

ห่อของที่เวน่าเอามาให้อยู่อกีทางหนึ่ง ทายาทราชนิยีิ้มแป้น 

“รู้จกัส ิเวน่าเป็นศษิย์คนโปรดของนายเลยนะ”

“หมื...?” เคช่าตวัเลก็ท�าเสยีงเหมอืนไม่ค่อยอยากเชื่อ เวนา่ยิ่งยนื

เกรง็กว่าเดมิ หล่อนเกรงใจผูบ้งัคบับญัชา ตอนนี้เขาตวัเลก็กว่าเธอตั้งเยอะ

จนต้องก้มหน้าคุย แต่ที่รู้สึกไม่คุ้นเคยยิ่งกว่าคือ ใบหน้าที่ปราศจาก

หน้ากากของเขา 

พวกองครกัษ์เคยตั้งวงพนนัว่า ลูกพี่ใหญ่จะหล่อแค่ไหนเมื่อถอด
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หน้ากาก เวน่าค่อนข้างเอนเอยีงไปทางฝั่ง ‘กค็งหล่อปานกลาง’ แต่พอ

เหน็หน้าเขากบัตาเธอกร็ูช้ะตาว่าคงต้องบอกลาตั๋วอาหารฟรทีี่เอาไปวาง

เดิมพันเอาไว้แน่แท้ อาจจะดีแล้วที่ภูตราตรีทุกตนถอดหน้ากากก่อนมี 

คู่ครองไม่ได้ มเิช่นนั้นตอนฝึกทหารกบัเคช่าอาจจะสมาธกิระเจงิกนัหมด

“เจ้ามองข้าอย่างกบัไม่เคยเหน็มาก่อน...”

“ข้าก็ไม่เคยเห็นหน้าท่านจริงๆ นี่นา” พอเริ่มชินเวน่าก็ชักกังวล 

ท่านมสิเทยีเล่าเรื่องตกไปหรอืเปล่า ไหนบอกว่าท่านเคช่าโดนทรายแห่ง

โมงยามเล่นงานจนตวัหดไง แล้วเรื่องหน้ากากหลดุนี่มนัเกดิขึ้นเมื่อไร!

เคช่าลูบใบหน้าตนอย่างไม่ชิน หน้ากากยังแขวนอยู่ข้างเอว เขา

อยากจะสวมหน้ากากอยู่หรอก แต่กฎก็คือกฎ ในเมื่อหน้ากากเขาหลุด

เพราะเจอคูค่รองแล้ว เขากไ็ม่ควรจะเสยีมารยาทด้วยการทูซ่ี้สวมหน้ากาก

ซึ่งเหมอืนเป็นการปฏเิสธพนัธะ

“เคช่า เอานี่ไปใส่ซะ” มสิเทยีตะโกนพลางโยนห่อผ้าให้ เขาจ�าได้

ว่ามนัเป็นส่วนหนึ่งของสมัภาระที่เวน่าแบกมา

“ชุดอะไร กลิ่นมนุษย์หึ่งเลย” ภูตหนุ่มท�าหน้าเหม็นใส่เสื้อผ้า

หน้าตาพลิกึ

“ของมือสอง เวลาน้อยเวน่าหามาได้แค่นี้ละ ใจคอนายจะสวม 

ชดุหลวมเป็นผ้าปูที่นอนอย่างนั้นตลอดหรอืไง”

เคช่าหน้าบึ้งใส่มสิเทยี แล้วคว้าเสื้อผ้าใหม่เดนิเก้ๆ กงัๆ ขึ้นบนัได

ไปหามุมส่วนตัวเปลี่ยนชุดตามล�าพัง พอเขาเดินลับสายตา เวน่าก็ก้ม

ถามเจ้านายเสยีงสั่น

“ท่านมสิเทยี...คะ...คอืว่านี่มนัอะไรกนัคะ ท่านเป็นคูค่รองของเขา

เหรอ” เทพราตรทีรงโปรด ฟาเรยีนลู่าคงได้ถกูคลื่นข่าวซบุซบิท่วมไปอย่าง

น้อยอกีเป็นศตวรรษ

มสิเทยีโบกมอืปฏเิสธเนอืยๆ “ไม่ใช่หรอก หมอนั่นเข้าใจผดิ เขา
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กลายเป็นมนุษย์เพราะฤทธิ์ต่างหูผนึกของท่านพ่อ หน้ากากเลยหลุด

ชั่วคราว อย่าบอกเขาล่ะ ไม่งั้นถ้ารูเ้ข้าว่าฉนัไม่ได้เป็นคูข่องเขา เขาคงจะ

เผ่นแน่บไปหายยัลาแฟลร์ กบัสองสมนุสยองแน่”

พอออกนามศัตรูปุ๊บ ค�าคัดค้านที่ปลายลิ้นของเวน่าก็ไหลลงคอ 

ไปปั๊บ เธอช่วยอะไรไม่ได้เลยตอนที่พวกเขาต้องรับศึกหนักตามล�าพัง

ท่ามกลางสายฝนเหนอืท้องทะเล 

ทรายแห่งกาลเวลาพัดพาเอาเคช่าในยามที่เปราะบางที่สุดมายัง

ปัจจุบัน แม้เวน่าจะไม่ชอบโกหก แต่คราวนี้คงต้องยอมฝืนวิถีตัวเอง 

สกัครั้ง หากเคช่าตกไปอยูใ่นมอืศตัร ูราชนิซีนิาเดยีจะเสยีบคุลากรส�าคญั

ยิ่งให้ฝ่ายตรงข้าม ซึ่งเป็นสิ่งที่ยอมไม่ได้เดด็ขาด

เวน่าค้อมศรีษะรบั “ข้าจะเงยีบไว้ค่ะ ท่านวางแผนอะไรไว้ต่อคะ”

“ฉนัจะลองปรกึษาท่านย่าก่อนว่าแก้ไขอ�านาจทรายได้ไหม ถ้าได้

ก็จบเรื่อง ทุกอย่างกลับเป็นปกติ แต่ถ้าไม่ได้...” มิสเทียคลี่ชุดส�ารอง 

ของตน แล้วท่องคาถายาวๆ หนึ่งจบ เสื้อผ้าชุดใหม่ปรากฏบนร่างเธอ

ทันที ขณะที่ชุดเดิมที่เปื่อยขาดไหลลงไปพับตัวเองอย่างเรียบร้อยที่พื้น 

“การทดสอบมงกฎุสนีลิต้องด�าเนนิต่อไป เคช่ากลายเป็นเดก็ย่อมเข้าพธิี

เปลี่ยนตัวองครักษ์ส�ารองไม่ได้ ฉันจะเอาเขาไปด้วยและคอยดูไม่คลาด

สายตา ขืนให้กลับฟาเรียนูล่า เขาอาจจะรู้จุดหักเหในอนาคตตัวเองได้

โดยไม่เจตนา”

จรงิแท้...เคช่าจะต้องไม่รูอ้ะไรทั้งสิ้นเกี่ยวกบัการล่มสลายของกอง

คาราวานและมรณกรรมของบดิามารดา หากล่วงรู้ว่าจะมภียั เมื่อเคช่า

จากอดตีกลบัไปยงัเวลาของตน เขาอาจจะพยายามช่วยเหลอืครอบครวั

จนบดิเบอืนประวตัศิาสตร์ ผลลพัธ์อาจจะเป็นความตายของเขาหรอือะไร

ที่แย่กว่านั้น

“อย่างนี้...กต็้องคดิว่าจะซ่อนเขาจากลาแฟลร์ยงัไงด”ี เวน่าเผลอ
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ยกมอืกอดอกอย่างเคร่งขรมึ

“หึๆ  เรื่องนั้นไม่ต้องห่วง ฉนัคดิไว้แล้ว” มสิเทยียิ้มเจ้าเล่ห์ เธอรบี

เกบ็สหีน้าทนัททีี่ได้ยนิเสยีงฝีเท้าย้อนกลบัมายงัห้องโถง

“ข้าดูเหมอืนตวัตลกในคณะละครสตัว์” เคช่าวจิารณ์เสื้อผ้าใหม่

ของตนเสยีเจบ็แสบ

มสิเทยีโคลงศรีษะแล้วฉกียิ้มใส่เขา “ไม่เลวหรอกน่า เครื่องแบบ

นักเรียนนายช่างโรแทร์ก็แบบนี้ละ ถ้าไม่ชอบจริงๆ ไว้แวะหมู่บ้านหรือ

เมอืงอื่น ค่อยหาให้ใหม่แล้วกนั”

เคช่าท�าหน้าปูเลี่ยนๆ กล�้ากลืนความรู้สึกส่วนตัวลงไป “ไม่ต้อง

หรอก สิ้นเปลอืง เกบ็เงนิไว้ใช้เรื่องอื่นเถอะ” 

จรงิอยูว่่าเขาไม่ชอบเนื้อผ้าหยาบระคายผวิของเสื้อเชิ้ตสอีอฟไวต์

หน้าตาปอนๆ เสื้อแจ็กเกตสีด�ามีกลิ่นลูกเหม็นเหมือนเก็บไว้ในตู้นาน 

เกนิไป และที่ไม่ปลื้มที่สดุคอืกางเกงหนงัขาพองๆ กบัรองเท้าบูตพื้นหนา

ยาวครึ่งแข้งที่แสนจะอึดอัด แต่ว่าทั้งหมดก็ยังเข้าท่ากว่าสวมชุดโคตร

หลวมที่ขาดยับเยินเป็นไหนๆ และที่ส�าคญั ในเมื่อเขาไม่ได้เป็นคนออก

เงนิซื้อกไ็ม่ควรโวยวาย

อย่างน้อยตอนนี้เขาก็เชื่อว่าเจ้าหญิงกะโปโลเป็นคนใช้ได้ เธอมี

น�้าใจพอจะใส่ใจสวสัดภิาพของเขาบ้าง แต่ที่ตอนแรกลงไม้ลงมอืรนุแรง

กบัเขาอาจเพราะเขาเผลอสบัสวติช์โทสะของเธอเข้าโดยไม่เจตนา

เวลาไม่ยวัะขึ้นสมอง มสิเทยีกด็ูเป็นผู้เป็นคนด ีถงึจะพลิกึที่เดี๋ยว

เปลี่ยนเป็นภูตเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นมนุษย์ตามใจชอบได้ แต่เขาจะท�าเป็น 

ไม่เห็นแล้วกัน ในเมื่อเธอเป็นมิตรพอประมาณ และตกลงกันเรียบร้อย

แล้ว เขากค็งมสีทิธิ์ถามค�าถามส�าคญั

“ท�าไมข้าในปัจจบุนัถงึถูกทรายแห่งโมงยามเล่นงานล่ะ เกดิอะไร

ขึ้น”
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เวน่าไม่ตอบเพราะไม่แน่ใจว่าควรจะพูดหรือควรเก็บเรื่องใดไว้  

เจ้านายเธอเป็นฝ่ายตอบเสียงแสนปกติว่า “มีคนพยายามขัดขวางการ

ทดสอบมงกุฎสีนิล เลยคิดว่าถ้าโรยทรายใส่นายจะท�าให้ยอดองครักษ์

อ่อนแอลง จะได้ฉกตวันายไปขงัไว้ ท�าให้ฉนัเสยีเปรยีบได้ง่ายๆ”

“ข้าส�าคญัขนาดนั้นเชยีว” เคช่ายงัไม่ค่อยอยากเชื่อว่าอกีสามร้อย

ปีข้างหน้า ภูตไม่เอาอ่าวอย่างเขาจะกลายเป็นตวัตนที่ยิ่งใหญ่ได้

“นายส�าคญักบัฉนั ‘มาก’ ” มสิเทยีย�้าชดัถ้อยชดัค�า ไม่รูท้�าไมพอ

ฟังเสยีงมั่นใจของเธอแล้ว เคช่ากร็ู้สกึว่าสองแก้มร้อนนดิๆ เขาคดิว่าตน

เขิน...นอกจากพ่อแม่และอิริน่าแล้ว ไม่เคยมีใครพูดชัดๆ ใส่หน้าว่าเขา

ส�าคญัมากเลยสกัครั้งโดยเฉพาะคนที่เพิ่งพบกนัได้ไม่นาน

มสิเทยีเหมอืนจะเชื่อใจเขาในสามร้อยปีให้หลงัมากจรงิๆ

“โปรยทรายใส่เจ้าที่เป็นผูแ้ข่งขนัโดยตรงไม่ดกีว่าหรอื” ภตูขี้สงสยั

ยงัไม่เลกิตั้งค�าถาม

“มกีฎห้ามฆ่าผูเ้ข้ารบัการทดสอบ ฉนัไม่ใช่ภตูเตม็ตวั ถ้าโดนทราย

ย้อนเวลาไปตอนยังไม่เกิด ฉันจะสลายไป เท่ากับถูกฆ่า พวกเขาเลย 

เล่นงานนายแทน”

เวน่านึกชื่นชมไหวพริบของเจ้านาย เวลาน้อยขนาดนี้ยังอุตส่าห์

เล่าเรื่องได้ครบถ้วน แค่กรองเรื่องลาแฟลร์และอื่นๆ ที่จะท�าให้เคช่าลงัเล

หรอืสบัสนออกไปจนหมด

ภูตหนุ่มถอนหายใจอย่างไม่สบอารมณ์ “พวกเขาก็ท�าส�าเร็จละ 

ข้าตอนนี้ไร้ประโยชน์กว่า ‘เขา’ แน่นอน” เคช่าแทนตนเองในอนาคตด้วย

สรรพนามบรุษุที่สาม เขารู้ดวี่าตนไม่ได้มอีะไรใกล้เคยีงกบัเคช่าที่มสิเทยี

และเวน่ารู้จกัเลย

“พดูจาหดหู่ชะมดั ของแบบนี้ต้องใช้เวลานาน จะรบีเครยีดล่วงหน้า

ไปท�าไม” มสิเทยีเอ่ยเสยีงสดใสพลางตบไหล่เขาแรงๆ ทหีนึ่ง 
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เคช่าเริ่มจะเห็นข้อดีของสาวน้อยเลือดร้อนบ้าง เธอใจกว้างและ

มองไปข้างหน้าด้วยสายตาเปี่ยมความหวัง เขาไม่เกลียดคุณสมบัติ 

เหล่านี้เลย

“เอ้า! ยื่นมอืมา ฉนัจะให้ยมืเครื่องมอืสื่อสารตามสญัญา” มสิเทยี

ฉกียิ้ม เคช่าแบมอืรบัของอย่างว่าง่าย

แสงมนตราในห้องโถงที่พังทลายสะท้อนผลึกแก้วรูปดาวสิบสอง

แฉกความยาวหนึ่งนิ้ว เกดิเป็นประกายวาววามจบัตา ทั้งที่เขาเกดิมาใน

ครอบครวัช่างฝีมอื เหน็อญัมณผ่ีานตามากมาย เคช่ากม็ั่นใจว่ายงัไม่เคย

เหน็ผลกึที่แขง็แรงแต่ทอประกายล้อแสงได้สวยงามขนาดนี้มาก่อน

“ท�ามาจากอะไรน่ะ” 

“เพชรดาราใต้พภิพ ขดุเจอแค่ในหบุเขาแถบฟาเรยีนลู่า แต่หายาก

มาก ทั้งเมืองมีแค่ไม่เท่าไหร่เอง” มิสเทียอธิบาย สีหน้าแปลกใจระคน 

ชื่นชมของเคช่าท�าให้เธอได้แต่ยนืมอง

“สมบตัลิ�้าค่าเช่นนี้ ให้ข้าใส่ตดิตวัไว้จะดหีรอื ข้ากแ็ค่อยากขอยมื

ชั่วคราว” เขาลงัเล

“ใส่ติดคอไว้เลยดีกว่า ฉันใช้น้อยจะตาย” มิสเทียฉวยโอกาสที่ 

คู่สนทนาลงัเลตวดัสายสร้อยคล้องคอของเขาเบด็เสรจ็

โชคดจีรงิๆ ที่เธอนกึได้ว่าสร้อยคอสื่อสารดาวสบิสองแฉกที่ได้รบั

มาจากท่านย่าเป็นสื่อสถติเวทมนตร์ที่ยอดเยี่ยม ตอนที่เคช่ามวัแต่สนใจ

อาหาร เธอจงึรบีอดัมนตราพรางตวัลงจี้ห้อยคอเตม็สบู ถงึจะร่ายขลกุขลกั

ไปบ้าง แต่เธอเชื่อว่ามนัจะได้ผลด ี

คาถาพรางตัวตนจะมีอ�านาจไปจนถึงเวลาเดียวกันของวันพรุ่งนี้ 

เพียงเธอแค่ร่ายใหม่เมื่อถึงเวลา ก็ไม่ต้องห่วงว่าลาแฟลร์กับลูกสมุนจะ

หาตวัเขาเจอด้วยมนตราใดๆ อกี 

แต่ถ้าพวกเขาควานหาตัวเคช่าโดยไม่ใช้เวทมนตร์ก็เป็นอีกเรื่อง
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หนึ่ง...เพยีงแต่มสิเทยีตั้งใจไว้ว่าจะไม่ยอมให้มนัง่ายขนาดนั้น

“พี่สาว ท่านว่าดีแน่หรือ” เคช่าหันไปขอความเห็นจากบุคคล 

ที่สาม 

เวน่าเกอืบจะวนัทยหตัถ์ให้เขาแล้วด้วยซ�้า แต่ยงัฝืนตอบว่า “ท่าน

มสิเทยีบอกว่าได้ ข้ากเ็หน็ด้วยค่ะ”

“อือ...” เคช่าสัมผัสสร้อยคอเบา และตอนนั้นเองมันก็เปล่งแสง

เรอืงรองออกมา “เฮ้ย!!”

“มคีนตดิต่อเข้ามา ประกบมอืไว้รอบจี้แล้วตั้งจติว่า ‘เปิดเส้นทาง

สื่อสาร’ ส”ิ มสิเทยีถอืโอกาสสอนเขาไปในตวั ภูตหนุ่มท�าตาม แต่แทนที่

จะได้เหน็ภาพหรอืได้ยนิเสยีงจากผูท้ี่ตดิต่อเข้ามา ทกุอย่างกลบัเงยีบสนทิ 

อย่างน้อยกจ็นกระทั่งเขาเหน็มอืโปร่งแสงโผล่ออกมาจากจี้ดวงดาว

“ผะ...ผ!ี!”

“ผเีผออะไรกนั ภูตที่ไหนกลวัผ”ี เสยีงชายหนุ่มผู้หนึ่งกงัวานจาก

ปากของร่างโปร่งแสงซึ่งก�าลังยืนจ้องหน้าเขาในระยะประชิด เส้นผม

สนี�้าเงนิอมม่วงตดัสั้นบ่งชดัว่าเป็นสายเลอืดราชนิ ีดวงตาเป็นสทีองอร่าม 

ชายคนนั้นสวมชุดขาวขลิบขอบสีทองลวดลายคล้ายเมฆและดวงดารา 

เสื้อตวัในและกางเกงเป็นสดี�าสนทิ สร้อยคอเงนิแบบแปลกตาทบัอยู่บน

ตวัเสื้อ

เขาเป็นใครกนั...

ราวกบัอกีฝ่ายอ่านใจได้ จงึเอ่ยเสยีงกลั้วหวัเราะว่า “ฉนัคอืสาย

เลอืดราชนิ ีวาเทยี แห่งโคลฟ ยนิดทีี่ได้พบนะ เคช่าจากสามร้อยปีก่อน 

ฉนัรู้เรื่องคร่าวๆ จากเวน่าแล้ว ว่าแต่หลงัหน้ากากนายหน้าตาแบบนี้เอง

เหรอ ดกีว่าที่คดิเยอะเลย”

บคุคลนี้รู้จกัเขา? เคช่ายิ่งอึ้งกว่าเดมิ ตวัเขาในอนาคตท่าทางจะ

เป็นคนส�าคัญจริง เขาอยากจะถามตั้งหลายเรื่อง ชายคนนี้จะตอบเขา 
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ได้ไหม

“ท่านพ่อ!” มิสเทียร้องเสียงดัง แล้วโผเข้าหาเงาโปร่งแสง น่า

แปลกที่แขนของเธอไม่ทะลรุ่างชายหนุ่มไป แต่กอดไว้ได้ราวกบัร่างนั้นมี

เลือดเนื้อจริง ชายแปลกหน้าไม่ดิ้นหนีแต่อย่างใด กลับหัวเราะร่าแล้ว 

กอดเธอตอบอย่างหวงแหน

“ปลอดภยักด็แีล้วมสิเทยี...พ่อเป็นห่วงแทบแย่”

“มสิเทยีซะอย่าง ไม่เป็นไรแน่ค่ะ” เดก็สาวปากเก่งในสายตาเคช่า

กลายเป็นสาวน้อยอ่อนหวานได้อย่างไม่น่าเชื่อ ว่าแต่ภูตหนุ่มหน้าอ่อน

เป็นพ่อของเธอแน่หรอื! อมื...พอมองดีๆ  กพ็อจะเหน็เค้าคล้ายกนัอยูห่ลาย

อย่าง

“ท�าไมท่านพ่อถึงแต่งตัวแปลกๆ” มิสเทียส�ารวจการแต่งตัวของ

บิดาอย่างละเอียด ตั้งแต่ศีรษะจดปลายเท้า ไม่ใช่รสนิยมพ่ออย่างเห็น 

ได้ชัด พ่อของเธองกเกินกว่าจะยอมลงทุนกับเสื้อผ้าเลิศหรูดูดี บางที...

เขาอาจจะยมืชดุนี้มา

“กพ็วกนางก�านลักบัขนุนางน่ะส.ิ..” วาเทยีท�าหน้าแขยงพลางขยบั

ชุดกรุยกรายอย่างขัดเคือง “บังคับว่าถ้าพ่อไม่ใส่จะไม่ปล่อยให้ออกไป

ท�างาน ขี้เกยีจเถยีงเลยยอมตามน�้าไป ของแพงๆ เหน็รอยยบัทเีดยีวกจ็ะ

ร้องไห้แล้ว แล้วยงัเครื่องประดบัรงุรงัพวกนี้อกี ถงึไม่สวมกท็�างานได้...”

“ท่านพ่อคะ คือว่าเรื่องชุดช่างมันเถอะ ขอคุยกับท่านย่าได้ไหม

คะ ถ้าเป็นไปได้อยากให้แก้อ�านาจทรายแห่งโมงยามให้เคช่าก่อนค่ะ จะ

ได้ไม่ล�าบากใจกันทุกคน” มิสเทียรีบชิงเข้าเรื่อง ลองพ่อจะโวยวายคง 

ไม่จบในสองสามนาที

สหีน้าเหมอืนจะบ่นต่อของวาเทยีมลายไปทนัท ี“ทา่นย่าไม่พร้อม

รับแขก นางมีเรื่องส�าคัญต้องท�า พ่อถึงต้องมารับหน้าที่เป็นผู้รักษา

บลัลงัก์ชั่วคราวนี่ไง”
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“ท่านย่าไม่เป็นอะไรใช่ไหมคะ”

“ไม่ นางแค่มเีรื่องยุ่งต้องสะสางยาวเท่านั้นเอง”

มิสเทียถอนหายใจโล่งอก “แล้วไป แต่ว่าท่านพ่อแก้ไขอ�านาจ

ทรายแห่งโมงยามได้ใช่ไหมคะ”

วาเทยีหรี่ตาลงเลก็น้อยอย่างครุ่นคดิ “ยงับอกไม่ได้ ต้องขอตรวจ

ดูก่อน พ่อยงัไม่เคยเหน็ใครที่โดนทรายเล่นงาน แค่เวทกาลเวลาธรรมดา

ยงัหายากเลย”

ร่างสูงก้าวฉับๆ มาทางเคช่า แล้วย่อตัวลงเพื่อให้มองหน้าภูต 

วยัรุ่นได้ถนดั 

เทพเจ้าช่วย...เคช่าในวยัไล่เลี่ยกบัลกูสาวเขาต่างจากที่จนิตนาการ

ไว้มากมาย ดูเปราะบางเกนิกว่าจะเชื่อว่าเป็นคนเดยีวกบัภตูหนุม่กึ่งเพื่อน

กึ่งพี่ชายซึ่งควบต�าแหน่งอาจารย์ของเขา แววตาระวงัระไวคล้ายกบัเคช่า

ที่เขารูจ้กั ต่างกนับ้างแค่ดวงตาของเคช่าในวยัเดก็ซ่อนความกลวัไว้ไม่มดิ

จะโทษเจ้าตวักไ็ม่ได้นี่นะ ข้ามเวลามาหลายร้อยปี เป็นใครกต็้อง

ผวาละ...

เคช่ากะพริบตาปริบๆ เมื่อวาเทียจับหน้าเขาหันข้างซ้ายทีขวาท ี

สัมผัสระมัดระวังเหมือนแพทย์ก�าลังตรวจคนไข้มีความเป็นมิตรแฝงอยู่ 

มือใหญ่สัมผัสต่างหูที่มาจากไหนมากมายก็ไม่รู ้ คิ้วสีน�้าเงินอมม่วง 

ขมวดมุ่น รมิฝีปากบางพมิพ์เดยีวกบัมสิเทยีเม้มแน่นสนทิ

“ช่วยตอบค�าถามหน่อย นายอายเุท่าไหร่”

“สองร้อยสบิสี่...”

“วนัที่สดุท้ายที่จ�าได้ล่ะ”

“วนัที่ 27 เดอืนอาชา ศกัราชภูต อาวารนั 76 ศกัราชกลางชาเรยี 

2109” เคช่าตอบฉะฉาน กองคาราวานฟีเดลิสมีปฏิทินสองฉบับ ฉบับ

ปฏิทินหลวงชาเรียที่มนุษย์ใช้ และฉบับศักราชภูต ทุกวันก่อนออกจาก
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ที่พัก เขาจะหยุดดูวันที่เพื่อเทียบฤดูกาลว่าจะหาของป่าชนิดไหนได้ใน

การส�ารวจครั้งหนึ่งๆ

“เมื่อสามร้อยยี่สิบปีก่อนพอดี...” วาเทียพึมพ�า ดังนั้นสิริอายุ

ปัจจบุนัของเคช่าคอื 534 ปี เขาเดาพลาดไปเยอะทเีดยีว

ทะเบียนองครักษ์เป็นเอกสารลับ แม้แต่เขาก็เปิดดูไม่ได้ถ้าไม่มี

เหตุผลจ�าเป็น พอถามเจ้าตัว เหล่าองครักษ์สาวๆ มักจะเข้ามาขัดไว้ 

เพราะหากรู้อายุเคช่าก็จะพลอยรู้อายุพวกนางที่ไล่เลี่ยกันไปด้วย ไว้มี

โอกาสคงต้องไปแก้ไขข้อมูลให้ไคอา คาริเดสฟังอีกที เคช่าไม่ได้อาย ุ

สี่ร้อยกว่าปี แต่มากกว่านั้น!

ลูกสาวเขาเหมือนจะมีรักแรกเป็นผู้ชายที่เกิดก่อนโคลฟจะเป็น

เมอืงเสยีอกี...

โอย...ปวดหัว เป็นพ่อคนนี่โคตรยากเลย พ่อคนอื่นจะปวดตับ 

แบบนี้บ้างไหมนะ

วาเทียส่ายหัวแรงๆ ไล่ความคิดฟุ้งซ่าน แล้วเริ่มยิงค�าถามต่อ 

“นายจ�าอะไรได้เป็นอย่างสดุท้าย” 

ในระยะประชดิ เคช่าเหน็ลกูปัดหนิสฟ้ีาผวิมนัวาวที่ร้อยไว้กบัปอย

ผมด้านหน้าของอกีฝ่ายได้ชดัเจน เคช่ายกมอืเกาหวั “ข้ากบัอรินิ่าก�าลงั

กลับจากไปหาสมุนไพรมาให้ลุงฟลอร์ปรุงยา...ตอนนั้นเป็นช่วงเที่ยงคืน

น่าจะได้”

“ก่อนมาที่นี่รู้สกึแปลกๆ บ้างไหม”

ดวงตาสนี�้าตาลอมเขยีวของเคช่าภาคมนษุย์ฉายแววสบัสน “ข้า

ก�าลังบินตามหลังอิริน่า แล้วก็รู้สึกเหมือนถูกฟาดหัวแรงๆ รอบตัวมีแต่

ฝนทรายระยบิระยบั พอรู้ตวัอกีทขี้ากม็าอยู่ที่นี่แล้ว”

“เข้าใจแล้ว” วาเทยีพยกัหน้ารบัรู้ แล้วจบัมอืเคช่าขึ้นมาตรวจทั้ง

ชพีจรและพลงัเวท “หนัหลงัหน่อย ได้ยนิว่ามตีรานาฬิกาทรายที่ท้ายทอย”
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“ครบั...”

ท่าทขีองวาเทยีอ่อนโยนลงเลก็น้อยเมื่อรู้สกึว่าเคช่าเกรง็ร่างเพราะ

ก�าลังหวาดหวั่น “ไม่เป็นไร ท�าตัวตามสบายนั่นแหละ...ถ้าไม่ว่าอะไร 

ขอตรวจเลอืดสกันดิด้วยแล้วกนั”

เคช่าพยกัหน้ารบั และใช้มดีที่มสิเทยีส่งให้สะกดิเลอืดจากปลาย

นิ้วตัวเอง วาเทียโบกมือวูบเดียว หยดเลือดสีแดงเข้มก็ลอยขึ้นไปกลาง

อากาศ แตกตวัเป็นละอองมนตราที่มเีส้นโยงใยไปมาซบัซ้อน 

เคช่าได้แต่ยนืตวัแขง็เช่นนั้นอยู่นาน พลงัที่อดัแน่นอยู่ในร่างบดิา

ของมิสเทียไม่ใช่ระดับธรรมดาเลย ถ้าเขายังเป็นเพียงรักษาการบัลลังก์

ราตรี แล้วราชินีตัวจริงจะแข็งแกร่งระดับใดกัน อนาคตยัยเจ้าหญิง

กะโปโลจะเก่งได้สกัครึ่งของพวกเขาไหม 

นานหลายนาทีหลังจากนั้น วาเทียก็ลุกขึ้นยืนด้วยสีหน้าผิดหวัง 

เขาลากนิ้วผ่านวงเวทและอักขระซับซ้อนที่ยังลอยอยู่ในอากาศอย่าง

หงดุหงดิ

“แก้ไขไม่ได้...ทรายแห่งโมงยามส�าแดงอ�านาจกับร่างไหนจะซึม

เข้าตวั กระจายอณมูนตราไปทั่วระบบไหลเวยีนโลหติ ทางเดยีวที่จะแยก

มนัออกมาได้คอืต้องรดีเลอืดเขาออกมาทกุหยด ถงึจะใช้เวทมนตร์อื่นหรอื

เรยีกสมการเวทออกมาแก้ไขได้ แต่นายคงตายก่อนนะฉนัว่า”

เคช่าหน้าเสยีทนัท ีมสิเทยีแทบเข่าทรดุลงตรงนั้น “ว้า...นกึว่าจะ

ท�าอะไรได้สกัหน่อยแท้ๆ”

“ห!ึ ยงัไม่ได้บอกเลยว่าหมดหนทาง” วาเทยีเชดิหน้าอย่างไว้ตวั 

แล้วชูสองนิ้วมาตรงหน้าเคช่าและมสิเทยี “มทีางแก้สองอย่าง อย่างแรก 

ตามหาทรายสทีองจากนาฬิกาทรายของมอร์เวยี เอกสารโบราณบอกว่า 

ทรายสเีงนิจะน�าสูอ่ดตี ทรายสทีองปทูางสูอ่นาคต อ�านาจทรายสทีองจะ

แก้ทรายสเีงนิได้”
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“แต่ถ้าท�าอย่างนั้นเราก็ต้องเข้าถึงตัวมอร์เวีย...” มิสเทียพึมพ�า 

แบบนั้นไม่เข้าทางยยัลาแฟลร์หรอืไง

วาเทยีไหวไหล่ “ยากและเสี่ยงเกนิไป วธิทีี่สองจงึน่าจะดกีว่า ที่

จรงิจะบอกว่าเป็นวธิกีไ็ม่ถกู ทรายแห่งโมงยามเป็นวตัถมุนตรา ย่อมมวีนั

หมดอาย”ุ

“ถ้าครบเวลา ทุกอย่างจะคืนสภาพเดิมเหรอครับ” เคช่าเบิก 

ตากว้าง “งั้นข้ามเีวลาเท่าไหร่”

“ตอบยาก” วาเทยีกล่าวพลางหมนุนิ้ว กระแสมนตราสฟ้ีาสานขดั

กันเป็นภาพนาฬิกาทรายของมอร์เวีย “ล�าพังพลังเวทในทรายแห่ง 

โมงยามคงตรงึนายไว้ที่นี่ได้สกัสองวนั แต่มนัมกีลไกสูบเอาพลงัเวทจาก

สถานที่รอบๆ มาหล่อเลี้ยงตวัเองด้วย อ่านค่าล่าสดุ นายคงต้องตดิอยู่ 

ที่นี่สกัสามวนั ถ้าเซ่อซ่าไม่หาทางป้องกนัอาจจะงอกเงยเป็นปี”

“ปี!” ผู้ฟังทั้งสามประสานเสยีงอย่างพรั่นพรงึ

วาเทียท�าหน้าเมื่อย “ถ้านายยังเดินท่อมๆ ไปเยี่ยมนครมนตรา

แอตเทียน่า เมโลนทูเรีย หรือที่ไหนที่มีพลังเวทเยอะๆ อาจจะเพิ่มเป็น

ทศวรรษหรอืศตวรรษ”

เคช่าแข้งขาอ่อนแทบจะเป็นลมคาที่ มสิเทยีเบะปาก “ไม่มวีธิแีก้

เลยเหรอคะ อย่างร่ายอาคมผนกึใส่เขา หรอืให้พกเครื่องราง”

คุณพ่อหน้าอ่อนปรบมือเสียงดัง รอยยิ้มกลับมาพราวพรายบน

ใบหน้าอกีครั้ง “ถกูต้อง ฉลาดมากลกูพ่อ พ่ออยากเสนอวธินีี้แหละ อาคม

ผนกึอาภรณ์เทวะสามชั้นน่าจะใช้ได้ผล”

วาเทียจดมือที่หน้าผากเคช่า มนตราสีฟ้าจากรอบทิศทางแล่น

ประสานตวัเป็นเหมอืนม่านพลงัล้อมร่างกายเขาไว้ดั่งผวิหนงัชั้นที่สอง 

“ร่ายใส่ตัวเขาน่าจะได้ผลกว่าเสื้อผ้าใช่ไหมคะ” มิสเทียท่าทาง 

ตื่นเต้น
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“ใช่ มนัจะครอบคลมุทั่วถงึกว่าน่ะ แค่แตะตวัเขาแล้วคอยร่ายทกุๆ 

หกชั่วโมงกพ็อแล้ว” 

บทสนทนาของผู้ใช้เวทมนตร์สองคนเกือบจะเป็นภาษาต่างด้าว

ส�าหรบัภตูหนุม่น้อยที่ร่ายคาถาให้ของสกัชิ้นลอยขึ้นยงัท�าไม่ส�าเรจ็ เคช่า

กระแอมดงัๆ 

“ข้าตามพวกท่านไม่ทนั อาคมผนกึจะช่วยข้าได้ยงัไง”

“อ๋อ...” มสิเทยีคลี่ยิ้ม แล้วอธบิายว่า “คอืว่ามนัจะเป็นเกราะให้

นาย กนัไม่ให้เวทมนตร์รอบๆ ซมึเข้าตวัไปเลี้ยงทรายแห่งโมงยาม สรปุ

ว่าเวลาไม่กี่วนัของนายจะไม่งอกเงย พอครบก�าหนดปุ๊บ นายกจ็ูบลายคุ

อนาคตของนายได้เลย”

“อย่าลืมว่าคาถาก็คือคาถา ถ้าอาคมเสื่อมแล้วมิสเทียไม่ได้ร่าย

ใหม่ นายกต้็องอดทนรอนานขึ้น เตรยีมแผนส�ารองเผื่อไว้บ้างกด็”ี วาเทยี

เตอืน เกดิเคช่าต้องตดิอยูท่ี่นี่สกัครึ่งปี เจ้าตวักค็งต้องคดิว่าจะจดัการชวีติ

ตวัเองอย่างไร ยยัหนนู้อยของเขากค็งปวดหวั และสดุท้ายเขาอาจจะต้อง

ลงเอยด้วยการหิ้วเคช่าน้อยกลบัมาอปุการะที่โคลฟเพื่อไม่ให้อกีฝ่ายตาม

รอยอดตีตวัเองส�าเรจ็...

ไม่ละ อย่าเลย ช่วยท�าให้ส�าเรจ็แล้วส่งภูตหลงยคุกลบัยคุตวัเอง

ไปเถอะ

แววตาเคช่าสดใสขึ้นทนัททีี่มองเหน็ความหวงัจนแทบไม่ได้ฟังเรื่อง

แผนส�ารอง “ถ้าอย่างนั้นข้ากจ็ะกลบับ้านได้จรงิๆ”

“แม่นแล้ว” สองพ่อลูกยกนิ้วโป้งยนืยนั กระแสมนตราสฟี้าสว่าง

เลอืนหายไปจนหมด

กลบับ้าน...เขาไม่เคยรู้สกึว่าประโยคพื้นๆ จะสร้างความโล่งใจให้

เขาขนาดนี้มาก่อนในชีวิต เขาจะได้กลับไปเจอทุกคนอีก เคช่ายกมือ 

เสยผมและนกึได้ว่ายงัมเีรื่องส�าคญัที่ไม่ควรลมื
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“ถ้าข้ากลบัไปยงัยคุของข้า พนัธะคู่ครองกบัมสิเทยีจะหายไปไหม”

“หมื?” วาเทยีงง มสิเทยีรบีท�าท่าบุย้ใบ้ยกใหญ่ คนเป็นพ่อร้องอ้อ

เบาๆ เคช่าตวัเลก็คงยงัไม่รู้เรื่องต่างหูผนกึ และเขาไม่ควรจะแก้ไขความ

เข้าใจผดิที่ว่า เนื่องจากมสิเทยีใช้เรื่องพนัธะคู่ครองดงึตวัเคช่าไว้ไม่ให้เต้น

ไปตามแผนศตัรู

ตอนนี้เหตุผลที่เคช่าจะไม่ไปไกลจากมิสเทียก็เพิ่มขึ้นเป็นสองข้อ

แล้วละ 

หนึ่ง กงัวลเรื่องพนัธะคู่ครอง และสอง ต้องพึ่งมสิเทยีร่ายอาคม

ผนกึให้ทกุวนั

พ่อมดด�าแห่งโคลฟไหวไหล่ แล้วแต่งเรื่องจรงิบางส่วนขึ้นสดๆ “ถ้า

ยงัท�าพนัธะไม่สมบูรณ์ พอกลบัไปกค็งเหมอืนไม่เคยเกดิอะไรขึ้น เพราะ

เมื่อสามร้อยยี่สิบปีก่อนมิสเทียยังไม่เกิด แต่เคช่าในปัจจุบันอาจจะต้อง

โชคร้ายแทน...”

“โชคร้ายเพราะ...มีคู่เป็นลิงสาวทโมนสินะครับ” ภูตหนุ่มเหลือบ

มองมสิเทยีพลางพูดเหมอืนไม่ใช่เรื่องของตวัเอง

“นายหาเรื่องเหรอ!” มสิเทยีท�าหน้ายกัษ์ใส่ทนัที

ป!ุ วาเทยีวางมอืใหญ่ลงบนศรีษะของเคช่า รงัสสีงัหารแผ่ออกมา

ทกุองศา

“เข้าใจผิดแล้ว...นายจะโชคร้ายเพราะฉันต่างหาก...ฟังให้ดีนะ 

เคช่า ไม่ว่าจะเป็นนายตอนเปี๊ยกหรอืโย่ง ฉนักไ็ม่อนมุตั!ิ”

อาการพ่อขี้หวงก�าเรบิอกีแล้ว...ทั้งมสิเทยีและเวน่าคดิตรงกนั ต่าง

คนต่างกรูเข้ามารั้งร่างมายาของวาเทียไม่ให้เข้าไปไล่เตะเคช่า แต่ทั้งที่

เห็นต�าตาว่าพ่อของเจ้าหญิงไม่ปลื้ม คนที่เข้าใจผิดว่าตนก�าลังจะกลาย

เป็นว่าที่ลูกเขยอย่างเลี่ยงไม่ได้ กด็นักอดอกถามหน้าตาจรงิจงัว่า

“ท�าไมจะไม่ได้” 
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ปึด! 

เส้นเลอืดข้างขมบัของวาเทยีกระตกุทนัท ีมสิเทยีรบีวิ่งเข้าไปคว้า

จี้สื่อสารที่คอเคช่า “พอแล้วค่ะ ขอบคณุมากนะคะท่านพ่อ ไว้หนจูะตดิต่อ

ไปใหม่”

“เดี๋ยว! ยงัพูดไม่จบเลย ไม่ได้นะ มสิเทยี ลูกยงัเดก็เกนิไป!”

วาเทยีพดูได้แค่นั้น มสิเทยีกป็ระกบมอืรอบจี้สื่อสารตดัการตดิต่อ

ทนัท ีร่างมายาของพ่อมดแห่งโคลฟหายไป แต่แวบเดยีวกป็รากฏขึ้นใหม่

ด้วยคาถาของตัวเอง เขาหน้าบึ้ง แล้วโผมาหิ้วตัวลูกสาวไปคุยกัน 

ตามล�าพงัสดุมมุซากคฤหาสน์

“อย่าให้เกนิเลยเชยีวนะ...”

“ค่า...พูดอะไรก็ไม่รู้” มิสเทียช�าเลืองมองข้างหลัง เห็นเวน่าดึง

ความสนใจเคช่าโดยการชวนคยุ ท่าทางภตูวยัรุ่นจะสนใจอาวธุของเวนา่

มากจนลืมไปเลยว่าเธอกับพ่อยังอยู่ที่นี่ด้วย “หนูจะระวังไม่ให้เขารู้

อนาคตตวัเองโดยเฉพาะเรื่องส�าคญัๆ มากเกนิไปแล้วกนั”

วาเทยีมองพื้น แล้วกล่าวเสยีงเรยีบๆ กบัเธอคนเดยีวว่า “กด็ ีแต่

เรื่องนั้น...ที่จรงิอาจจะไม่เป็นไรหรอก”

“ท่านพ่อหมายความว่ายงัไง” มสิเทยีชะงกั 

“ละอองทรายมนตราลงอาคมไว้ เพื่อรกัษาสมดลุกาลเวลา ทนัที

ที่มนัสลายไปจากร่างเขาตามก�าหนด ความทรงจ�าใดๆ เกี่ยวกบัช่วงเวลา

นี้จะหายไปหมด” 

“!!” 

หายไปหมด...หมายความว่าไม่ว่าจะเกดิอะไรขึ้นกจ็ะไม่หลงเหลอื

ถงึเขาในปัจจบุนังั้นหรอื ทั้งที่มสิเทยีอยากจงูใจให้ตนเองคดิว่าเป็นเรื่องด ี

ที่อดตีของเคช่าจะไม่ถูกบดิเบอืน แต่กย็งัรู้สกึเศร้าอย่างบอกไม่ถูก

มอืใหญ่ของพ่อสมัผสัเรอืนผมเธอเป็นเชงิให้ก�าลงัใจ เขาพูดออก
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จากปากร่างมายาเตม็เสยีงว่า “ดูแลเขาให้ดนีะมสิเทยี เขาต้องพึ่งพาลูก

มากกว่าที่คดิ”

‘ดูแลเคช่า’ ถ้าแต่ก่อนได้ยินประโยคนี้ละก็คงได้ข�าฟันร่วงกัน 

ทั้งเมือง แต่ว่าตอนนี้...ดูท่าทางเอ๋อๆ งงๆ แถมยังอ่อนไหวง่ายของเขา

แล้วกค็งเลี่ยงไม่ได้

“ออื...ไม่เป็นไรหรอกค่ะ ยนิดอียู่แล้ว กล็ูกสาวของพ่อรบัปากเขา

ไว้เองนี่คะ ไม่ว่าเกดิอะไรขึ้นจะไม่ปล่อยเขาไปเดด็ขาด” มสิเทยีแทบจะ

ตบอกตวัเองเพื่อแสดงความแขง็ขนั

“ห.ึ..ตามใจ” วาเทยีเสยีงขุ่น ยงัท�าใจยอมรบัเรื่องคู่ครองลูกสาว

ไม่ได้ ถงึมนัจะยงัไม่ได้เกดิขึ้นจรงิๆ กเ็ถอะ 

มสิเทยีเหลอืบมองเคช่า และเหน็เงาสะท้อนจากต่างหูของเขาจงึ

ได้ทรีบีถามเสยีงประจบว่า “ท่านพ่อคะ บอกวธิปีลดผนกึต่างหูของเคช่า

ให้หน่อยได้ไหมคะ อย่างน้อยเวลาฉุกเฉินจริงๆ หนูจะได้มั่นใจว่าเขามี

พลงัพอเอาตวัรอดได้”

“เอ่อ...” พ่อมดด�าแห่งโคลฟอกึอกัท�าหน้าไม่ถูก

มิสเทียอ้าปากค้างอย่างคาดไม่ถึง “อย่าบอกนะว่าพอได้โอกาส

แกล้งก็จะรีบซ�้าเขาน่ะ ตอนนี้ไม่ใช่เวลาแก้แค้นนะคะ” ดูตัวรังแกเขา

อนัดบัหนึ่งอย่างเธอส ิยงังดแกล้งเขาเลย

วาเทยีรบียกมอืปฏเิสธ “ไม่ใช่ๆ เข้าใจผดิแล้ว คอืพ่อไม่ได้อยาก

จะแกล้งเขา แต่ว่า...”

“แต่อะไร...”

“พ่อไม่รู้รหสัผนกึ...”

“หา?” มสิเทยีคดิว่าตวัเองหูเพี้ยน

วาเทยีท�าหน้าเมื่อย นิ้วเรยีวเกาแก้มอย่างล�าบากใจ “เคช่าขอเกบ็

ไว้เป็นความลบั พ่อแหกผนกึได้อยู่หรอก แต่ต่างหูจะพงัแล้วพงัเลย เขา
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จะแปลงเป็นมนุษย์ไม่ได้อีกจนกว่าพ่อจะสร้างอันใหม่เสร็จ...ซึ่งก็คงอีก

สกัสองปี ไม่ตอบโจทย์ลูกแน่”

ความลับที่เธอโกหกตามน�้าเรื่องพันธะคู่ครองคงแตกพร้อมกับที่

เขาได้ร่างภูตคืนมา และเธอก็ไม่มีวิธีที่ดีกว่านี้ที่จะบีบบังคับให้เขาเลือก

อยู่ข้างเธอ

มสิเทยีแทบจะเอาเท้าก่ายหน้าผากแล้วกลิ้งลงบ่อ ไม่กลบัขึ้นมา

อีกสามปีก็คราวนี้ ความรอบคอบระมัดระวังตนที่น่าจะเป็นคุณสมบัต ิ

เด่นของเคช่าดนักลายเป็นดาบสองคมจิ้มตวัเองเสยีได้

มนัน่าไหมล่ะ พ่อยอดองครกัษ์!

แสงร้อนแรงของยามเที่ยงวันสาดส่องสัมผัสหุบเขาหินสี

กหุลาบกว้างสดุลกูหูลกูตา บ้านเรอืนส่วนใหญ่สกดัเข้าไปในหน้าผา เสรมิ

โครงสร้างด้วยไม้คานและเหลก็ ประตูหน้าต่างประดบัด้วยลายพื้นเมอืง

แปลกตา เหนือแนวเชิงผ้าห้อยธงทิวหลากสีจารึกค�าอ�านวยพรจาก

เทพเจ้าแห่งขนุเขาและปฐพเีป็นมงคลแก่ผู้มาเยอืน

เพงิสนิค้าจ�านวนมากเปิดซื้อขายแลกเปลี่ยนสนิค้าทั้งของพื้นเมอืง

และของน�าเข้าอย่างคึกคัก ท่ามกลางผู้คนมากหน้าหลายตา เด็กหนุ่ม

สวมฮูดคนหนึ่งชะเง้อมองทางโน้นทีทางนี้ทีอย่างตื่นเต้นราวกับเพิ่งเคย

เหน็ตลาดนดัยามเช้าเป็นครั้งแรก

“เจ้าตัวประหลาดที่เขาห้อยไว้หน้าร้านนั่นคืออะไรน่ะ” เด็กหนุ่ม

ถามเสยีงตื่นเต้นพลางชี้ไปที่นกไร้ขนหน้าร้านขายเนื้อสตัว์ปีก

“ไก่ฟ้าอูลาน่า นายไม่เคยเห็นเหรอ สัตว์พื้นเมืองแถบนี้น่ะ”  

มิสเทียตอบพลางส่งห่อผ้า และจ่ายเงินให้เด็กรุ่นราวคราวเดียวกับเธอ

สองคนที่รบัปากจะช่วยท�าอะไรบางอย่าง

“ไม่เคย” เคช่าตอบทั้งเสยีงสนอกสนใจ “มนัอร่อยเหรอ”
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“มนษุย์นยิมกนิกนัมานานแล้ว ฉนัเคยกนิครั้งหนึ่ง เนื้อหยบุๆ กรบุ

ด ีมคีณุค่าทางอาหารสูงอกีต่างหาก แต่แพง”

เด็กวัยรุ่นที่รับเงินจากเธอวิ่งไปหลบที่มุมตึกและเริ่มแกะห่อผ้า  

มิสเทียเห็นท่าทางซื่อ แต่คล่องแคล่วของทั้งคู่แล้วก็วางใจขึ้นว่างานจะ 

ไม่ล้มเหลว

“อ้อ...ว่าแต่ผลไม้ทางนั้นล่ะ ลูกสฟี้าหน้าตาเหมอืนหวัใจ” เคช่า

ยังคงสนใจตลาดมากกว่าคน เขาเข้าใจว่ามิสเทียจ้างให้เด็กสองคนนั้น

เอาขยะซึ่งน่าจะเป็นเสื้อผ้าของพวกเขาเมื่อคืนนี้ไปทิ้งไกลๆ ให้พ้นการ 

รบัรู้ของศตัรู

“ฟินต้าเบอร์ร ีหวานฉ�่าด ีหายาก ของแพงอกีนั่นแหละ” มสิเทยี

ตอบเสียงเนือยๆ บอกไม่ถูกว่าจะรู้สึกอย่างไรดีที่เห็นเขาตื่นเต้นกับ 

ทุกอย่างไปหมด เคช่าแทบจะวิ่งเข้าไปส�ารวจทุกอย่างที่เขาสนใจอย่าง 

ไม่สงวนท่าท ีเขาตวัโตไม่เคยออกอาการขนาดนี้เลย 

แดดเริ่มร้อน แต่เคช่ากย็งัสวมฮดูที่ซื้อจากร้านเสื้อผ้าปากทางคลมุ

ศรีษะ มสิเทยีมองแล้วอดึอดัแทน เธอตะโกนบอกเขาว่า “เคช่า เอาฮดูลง

ได้แล้ว ถ้านายจะถูกแดดเผาจรงิ ป่านนี้นายตายไปแล้ว”

เคช่าหน้าบึ้งใส่มิสเทีย แต่เธอพูดถูก เขาเดินจากปากทางเข้า

หมูบ้่านมาตั้งเป็นร้อยเมตร แสงตะวนักย็งัไม่ได้เผามอืเขา ดงันั้นมนักน็า่

จะท�าอะไรเขาไม่ได้จรงิเพราะอานสิงส์พลิกึจากพนัธะคูค่รองที่ไม่สมบรูณ์ 

มือขาวซีดที่เรื่อสีเลือดดันฮูดลงไป แล้วสะบัดศีรษะไล่ความร้อน 

เรอืนผมสดี�าทิ้งตวัลงระบ่า และแม้จะไม่ได้เจตนา เคช่ากเ็ผลอมองตรง

ไปยงัตลาดใต้แสงตะวนัที่เขาไม่ควรจะมวีนัได้พานพบอย่างประทบัใจ

มสิเทยียิ้มบางๆ เข้าใจว่าเขาคงตื่นตาตื่นใจเมื่อมโีอกาสได้สมัผสั

ชวีติใต้แสงแดดเป็นครั้งแรก เธอจะยอมลงให้เขาถามโน่นนี่ไปแล้วกนั ได้

เหน็เคช่าสนกุสนาน ตาเป็นประกายวบิวบักบัของธรรมดาทั้งหลายราวกบั
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พบขมุสมบตักิน็่ารกัสดใสไปอกีแบบ

เคช่าดูกลมกลืนไปกับมนุษย์เมื่อสวมชุดพื้นเมืองของดินแดน 

ชาเรยีตะวนัออกเฉยีงเหนอืที่แห้งและร้อนกว่ากลางทวปีมาก เสื้อผ้าฝ้าย

เนื้อเบาสบายคลุมทับด้วยเสื้อคลุมสีน�้าเงินปักลายปีกนกสีทอง ราคา 

ไม่แพง แต่เขาสวมแล้วดูดี แถมยังมีที่ให้ซ่อนหน้ากากหลังเสื้อคลุมอีก

ต่างหาก

พอเดินผ่านหน้า ‘ร้านขายเห็ดย่างสูตรซอสกลมกล่อมพิเศษ ได้

กนิกค็ุม้แล้วที่เกดิมา’ เคช่ากเ็ผลอยนืจ้องเหด็ย่างสนี�้าตาลนวลๆ ส่งกลิ่น

หอมยั่วยวนป่วนกระเพาะอย่างลมืตน 

แม่ค้าวัยห้าสิบเศษอดยิ้มไม่ได้ ดูท่าทางพ่อหนุ่มผิวใสสวมชุด 

พื้นเมอืงคงเป็นนกัท่องเที่ยวจากแดนไกลจงึดูสนใจทกุอย่างไปหมด

“รับสักไม้ไหมพ่อหนุ่ม เห็ดย่างของข้ารสเด็ดที่สุดในคามอน 

แวลลยี์เลยนะ”

“เอ่อ...ไม่เป็น...” เขาท�าท่าจะปฏิเสธ แต่แล้วสาวน้อยผมทอง 

อายไุล่เลี่ยกนักว็ิ่งมาชะเง้อจากด้านหลงั แล้วร้องสั่งเสยีงใสว่า “เอามา

สี่ไม้เลยค่ะคณุป้า เราหวิมากเลย”

“จดัให้เลยจ้า”

มิสเทียจ่ายเงิน รับถุงกระดาษกันน�้าที่ด้านในนองไปด้วยซอส 

หอมกรุน่มา เธอยื่นเหด็ย่างไม้หนึ่งให้เคช่าที่ตหีน้านิ่งเหมอืนจะพยายาม

ปฏเิสธว่า เขาไม่ได้อยากกนิ

“อย่ามาท�าปากไม่ตรงกบัใจนะ นายจ้องจนน�้าลายจะหกแล้ว”

“มะ...ไม่ใช่อย่างนั้นสกัหน่อย” ภูตหนุ่มในร่างมนษุย์ปฏเิสธ แต่

ท้องเขาทรยศด้วยการส่งเสียงครวญครางน่าอนาถออกมา เคช่าไม่เคย

อายจนอยากบนิหนไีปสดุขอบฟ้าขนาดนี้มาก่อนเลย แล้วดสู!ิ ตอนนี้เขา

ไม่มปีีกจะพาตวัเองหนดี้วยซ�้า อนาถจรงิๆ 
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“เมื่อคนืพอท่านพ่อกลบัเรากร็บีหาที่พกัทนัท ี เหนื่อยจนหมดแรง

ทั้งคู ่แต่นายตื่นสายยงัไม่ทนักนิอะไรเลยใช่ไหมล่ะ อย่าดื้อเลยน่า” มสิเทยี

ยดัเยยีดเหด็ย่างให้เขาจนได้ เคช่าซึ่งหวิจนทนถอืทฐิต่ิอไปไม่ได้จงึยอมแพ้ 

เขากินไม้แรกหมดอย่างว่องไว และมัวแต่เคลิ้มกับรสชาติจนลืมสังเกต 

ไปว่ามสิเทยียดัไม้ที่สองมาให้เขากนิตั้งนานแล้ว

ถึงกระนั้นเขาก็ยังไม่วายหันมาติเธอ “ซอสเลอะปากแล้ว กินไม่

เรยีบร้อยเลย งบัจากข้างๆ ส”ิ

เจ้าหญงิของเหล่าภตูราตรคีิ้วกระตกุ เมื่อตอนสายเขากบ่็นวา่เธอ

พบัผ้าปูที่นอนไม่เรยีบร้อย (ขอบไม่เท่ากนัเป๊ะ) เขาทกัเธอว่ารบิบิ้นบนเสื้อ

เบี้ยว (เอียงไปแค่สี่สิบองศาเท่านั้นเอง) แล้วยังทักว่าเธอควรจะขัดรอย

เปื้อนบนรองเท้าคู่เก่งก่อนออกจากที่พกัอกี!

ดูเหมอืนว่าความจู้จี้ของเคช่าจะไม่ใช่สิ่งที่เกดิขึ้นตามวยั แต่เป็น

นสิยัดั้งเดมิ...

จากชายทะเลเมือ่คนื มิสเทียกับเคช่าใช้ยันต์เทเลพอร์ตมาท่ี 

เมอืงคามอนแวลลยี์ ซึ่งเป็นหวัเมอืงทางทศิตะวนัออกเฉยีงเหนอื อากาศ

แห้งกว่ากลางทวปี และร้อนกว่าโคลฟ ปกตมิสิเทยีคงไม่คดิมาทวัร์เมอืง

แดดแรงตามล�าพัง แต่ภารกิจที่สามของการทดสอบมงกุฎสีนิลชี้น�าเธอ

มาที่นี่

สมบัติเจ็ดชิ้นของนักดนตรีผู้ยิ่งยง เร้นลึกลงในดินแดนอันหลาก

หลาย 

เพยีงชิ้นเดยีวนอกนั้นไม่เสยีดาย เรามุ่งหมายยนิยลอกีสกัครา

ท่าทางเทพแห่งความมืดต้องการเพียงฟังเสียงเครื่องดนตรีที่ท่าน
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ชื่นชอบอกีสกัครั้ง จะเลอืกชิ้นไหนในเจด็ชิ้นมาบรรเลงกไ็ด้

ใต้กลอนสั้นๆ ปรากฏตราดาราเจ็ดดวงที่มีภาพวาดเครื่องดนตรี

เจด็ชนดิ สร้างโดยนายช่างหวักะทติั้งแต่ยคุโบราณ พณิ ขลุ่ย ไวโอลนิ 

แตรเงนิ กระพรวนทอง ลตู และกลอง มสิเทยีเป็นลกูสาวของนกัขบัล�าน�า

ชื่อดงั เธอจงึได้ฟังต�านานดนตรมีามากพอที่จะรู้ว่าควรจะเริ่มต้นหาข่าว

อย่างไร

เธอติดต่อหาอาจารย์ของท่านแม่ที่เจเรอา นครแห่งดนตรี และ

ขอยืมหนังสือปูมต�านานที่เธอจ�าได้ว่ามีเนื้อหาที่ต้องการออกมาสองเล่ม 

ภายในไม่กี่ชั่วโมง มิสเทียค้นข้อมูลพบรหัสลับ เธอถอดรหัสเล่นค�าที่

แจกแจงที่ซ่อนเครื่องดนตรโีบราณส�าเรจ็

หลงัจากค�านวณระยะทางและปัจจยัอื่นๆ แล้ว มสิเทยีกพ็าเคช่า

เทเลพอร์ตจากปราสาทร้างริมหาดมาที่เมืองคามอนแวลลีย์ ซึ่งมีเครื่อง

ดนตรใีนต�านาน...คามอนลูต ซ่อนอยู่ที่ไหนสกัแห่งในเหมอืงแร่เก่าที่เปิด

เป็นสถานที่ท่องเที่ยว

คามอนแวลลีย์ห่างไกลจากทะเลมากที่สุด และยังเป็นสถานที่ที่

ผู ้คนหนาแน่นทั้งกลางวันกลางคืน ถ้าพวกลาแฟลร์ฉลาดพอจะหา

ต�าแหน่งเครื่องดนตรีพบ พวกเขาก็คงเลือกไปที่อื่นซึ่งง่ายดายกว่านี้  

มสิเทยีจองห้องพกัเตยีงสองหลงัในโรงแรมเลก็ๆ พาเคช่ากบัเวน่าเข้าไป

พกัผ่อน เธอส่งเวน่าไปกบดานที่เอนดาร์ก่อนฟ้าสาง และหลบัเอาแรงต่อ

ถงึช่วงเที่ยง

เคช่าคงเหนื่อยล้ามากจงึหลบัเป็นตายทั้งคนื 

มิสเทียเกือบจะเผลอกลั้นหายใจเมื่อนึกถึงตอนสายที่เธอตื่นมาก็

เห็นใบหน้าคมคายยามนิทราของเคช่าเป็นอย่างแรก ใจเต้นผิดจังหวะ 

แต่เช้า เจ้าชายนิทราองค์นี้ถึงจะเด็กกว่าที่เห็นในนิทานแต่ความงาม 

ไม่แพ้ใครแน่นอน
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อนัตรายต่อหวัใจจรงิๆ ตอนนอนว่าร้ายแล้ว แต่ตอนตื่นมาขยี้ตา

งัวเงียดูน่ารักผิดวิสัยเคช่าจอมเต๊ะ สร้างความเสียหายต่อหัวใจเธอแรง 

ยิ่งกว่า

น่าเสียดายที่เจ้าชายรูปงามท�าลายภาพลักษณ์ชวนฝันในไม่กี่

วนิาทต่ีอมาด้วยการร้องจ๊าก เพราะเพิ่งรูต้วัว่านั่งอยูใ่ต้แสงอาทติย์ มสิเทยี 

กล่อมอยู่นานจงึลากเขาออกมาเดนิตลาดได้

เคช่าเลียซอสที่ติดปลายนิ้วตนเองอย่างเสียดาย ถ้ารู้ว่าเห็ดย่าง

ของมนษุย์อร่อยขนาดนี้ ขอให้ซื้ออกีไม้กด็หีรอก มสิเทยีเป็นเจ้านายของ

เขา กแ็สดงว่าต้องดูแลค่าใช้จ่ายภารกจิสนิะ เสยีดายแฮะ

เดก็สาวเลอืดผสมพาเขาเดนิขึ้นบนัไดหนิสกดัไปจนถงึจดุพกัผ่อน

ที่มีร้านขายของหนาตา ซุ้มไม้มุงหลังคาด้วยกระเบื้องดินเผาสีสดใสติด

ป้ายใหญ่ว่า ‘จดุจ�าหน่ายตั๋วชมเหมอืง’ เธอหน้าง�้าเมื่อเหน็วา่โต๊ะขายตั๋ว

มแีถวยาวเหยยีด คงต้องยนืขาแขง็อกีนาน

เมื่อรู้ว่าต้องยืนแช่อีกเกินยี่สิบนาที เธอจึงถือโอกาสชวนเคช่าคุย

เสียเลย ปกติถ้าเขาไม่จริงจังคลั่งกฎจนน่าเบื่อก็กวนประสาท แต่เคช่า 

ตวัเลก็แม้จะกวนอวยัวะเบื้องล่างบ้างกย็งัซื่อคยุง่ายกว่าเป็นกอง

“ตกลงว่าตดิต่อครอบครวัได้บ้างไหม” มสิเทยีถามขึ้นลอยๆ

ท่าทางร่าเริงผิดหูผิดตาของเคช่าสะดุดทันที เขาหน้าม่อยไหล ่

ตกลู่พลางส่ายหน้า “ไม่มีใครตอบสักคน...สงสัยจะไม่ได้ยิน ช่วงนี้ของ

ทกุปีพวกเขาคงวุ่นกบัการแสดง คงไม่ทนัดู”

เขาไม่เดอืดร้อนกบัการห่างบ้านสกัสามสี่วนัเท่าไรนกั แต่อดผวา

ไม่ได้ว่าหากมสิเทยีเกดิป่วยไข้ หรอืหวัเสยีพาลไม่ร่ายอาคมให้ แล้วเขา

ต้องตดิอยู่ในโลกอนาคตเป็นปีๆ หรอืนานกว่านั้นจะท�าอย่างไร

พอเริ่มผวาขึ้นมาครั้งหนึ่ง เขากเ็ลกิคดิมากไม่ได้ แผนส�ารองคงไม่

พ้นการกลบับ้านไปสมทบกบักองคาราวาน เขาใช้ชวีติอยู่กบัคนอื่นไม่ได้
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หรอก จะรบกวนมสิเทยีนานๆ กไ็ม่ด ีกลบับ้านย่อมเป็นทางเลอืกที่ดทีี่สดุ 

แม้เขาอาจจะท�าให้ทั้งกองคาราวานชอ็กตาตั้งกต็ามที

การตดิต่อและตามหากองคาราวานในกาลเวลาสามร้อยปีให้หลงั

เป็นทั้งความปรารถนาและความจ�าเป็นส�าหรบัเขา

เคช่าพยายามปลอบใจตวัเองดงัๆ ว่า “ข้าทิ้งสญัลกัษณ์ไว้ตลอด

ทาง พวกเขาเหน็กค็งรู้แน่นอน อาจจะอกีไม่นานหรอก”

มิสเทียไม่ตอบรับหรือปฏิเสธ แต่เธอรู้สึกผิดมาก เธอท�าลาย 

ชายผ้าเงื่อนซับซ้อนที่เขาผูกเป็นสัญลักษณ์ทิ้งไว้หมดสิ้นแล้ว ทั้งอันที่

เคช่าบรรจงผูกไว้กับแง่งหินที่ปราสาทร้างเมื่อวานถึงสามต�าแหน่ง และ

อกีอนัหนึ่งที่ต้นไม้ปากทางเข้าหมู่บ้านเมื่อไม่ถงึยี่สบินาทกี่อน

ถ้าครอบครวัเขายงัมชีวีติอยู ่เธอกอ็ยากให้ได้พบกนั แต่มนัเป็นไป

ไม่ได้  

คนเดยีวที่จะตามรอยมาคอื ลาแฟลร์ และเธอจะไม่ยอมให้ภตูสาว 

หาเคช่าพบเป็นอนัขาด

มิสเทียเคลื่อนตัวตามแถวยาว เสียงคนรอบกายยังเซ็งแซ่ แต่ใจ

เธอลอยไปไกลแสนไกล พอเธอเงียบนานเข้า เคช่าก็เป็นฝ่ายเริ่มบท

สนทนาบ้าง

“ท่านวาเทยี บดิาของเจ้าเป็นโอรสราชนิซีนิาเดยีหรอื”

“เปล่า เขาเป็นลูกของท่านย่าอัลเมเรีย น้องสาวราชินีซินาเดีย 

ท่านป้าเสยีคู่ครองไปตั้งแต่ยงัอายไุม่มาก ท่านไม่มบีตุรธดิา”

เคช่าสะอึกเมื่อเห็นว่าตนเองอาจจะเผลอชักน�าเธอไปสู่หัวข้อ

สนทนาล�าบากใจ เขารบีเปลี่ยนหวัข้อทนัท ี“เอ้อ...ข้าตอนเป็นผูใ้หญ่แล้ว 

เป็นคนยงัไงบ้าง”

มสิเทยีเกอืบจะหลดุหวัเราะ “ห.ึ..จูจ้ี้จกุจกิเหมอืนนาย เจ้าระเบยีบ

กว่าสกัสบิเท่า แต่สูงโย่งแล้วกเ็ก่งจนน่าโมโห”
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“ข้าใช้เวทมนตร์ได้ไหม” เคช่าถามเสยีงค่อยลง

“นดิหน่อย” มสิเทยีตอบตามตรงแล้วรบีเสรมิเสยีงดงัขึ้นอกีนดิว่า 

“แต่ไม่เห็นส�าคัญตรงไหน วิชาอาวุธของนายโดยเฉพาะดาบยอดเยี่ยม

กว่าใครๆ เลย องครกัษ์ทกุตนผ่านคอร์สฝึกฝ่านรกของนายมาทั้งนั้น”

ฟังดยูิ่งใหญ่จนจนิตนาการไม่ออกเลย แต่จนแล้วจนรอดเวทมนตร์

น้อยนดิของเขากไ็ม่เคยพฒันาขึ้นจรงิๆ สมกบัที่เป็นบตุรนวจนัทรา

เมื่อมองวงหน้ากระจ่างตาของมิสเทียแล้วเคช่าก็นึกสงสัยขึ้นมา 

“ที่ว่าข้าเก่งวชิาดาบ ข้าเก่งกว่าเจ้าอกีเหรอ”

เคช่ากระทบืปุม่โทสะของมสิเทยีอย่างแรง แต่เพราะน�้าเสยีงใสซื่อ

อย่างคนสงสยัจรงิๆ มสิเทยีจงึบอกตวัเองให้ตอบโดยไม่ถอืสาหาความ

“ออื...ประลองกนัตลอด ฉนัไม่เคย...ชนะเลย”

เคช่าท่าทางทึ่งจดั เขาค่อยๆ เรยีบเรยีงข้อมูลที่ได้ยนิจากเธอและ

เวน่าเมื่อคนื ก่อนจะท�าใจกล้าถามขึ้นว่า

“ข้าเป็นอาจารย์ของเจ้าจรงิเหรอ”

มสิเทยีพยกัหน้ารบัหน้าบูดบึ้ง 

อะไร! มเีขาเป็นอาจารย์เป็นเรื่องต้องท�าหน้าบูดหรอื?! เคช่าน้อย

ขมวดคิ้ว แล้วจึงท�าทีถอนหายใจเหมือนปลงตก “ข้าคิดว่าข้าควรจะ 

เข้มงวดกว่านี้...”

“หมายความว่ายงัไงยะ” มสิเทยีเสยีงเขยีวใส่เขา

“เจ้าจะได้เคารพข้าหน่อยไง” เคช่าเอียงคอแล้วเอ่ยหน้าตายว่า 

“แต่...ถ้าเจ้าท�าพนัธะคู่ครองกบัข้า ข้าอาจจะใจดกีบัเจ้ามากขึ้นกไ็ด้”

“อย่ามาหลอกซะให้ยาก ลมปากแค่นี้ไม่พอท�าให้ฉันสนใจหรอก 

โดยเฉพาะเมื่อมาจากปากผู้ชายที่ชอบสาวอื่นอยู่!”

เคช่าสะอกึเมื่อถกูพูดแทงใจด�า คิ้วมุน่ ยอมรบัว่าใจจดจ่ออยูท่ี่การ

เอาชนะมิสเทียจนเกือบจะละเลยข้อเท็จจริงที่ว่า พันธะคู่ครองคือการ 



V. Rondell  53

แต่งงานกลายๆ ส�าหรับเขากับมิสเทียที่ยังเด็กเกินไปคงเป็นแค่การ 

หมั้นหมายจนกว่าพวกเขาจะเป็นผู้ใหญ่เตม็ตวั

แค่สามสี่วนั...หรอืจนกว่าเขาจะกลบัอดตี ทกุอย่างจะกลบัไปเป็น

เหมือนเดิม พันธะจะไม่เคยเกิดขึ้น เขารู้ดีอยู่แล้ว ดังนั้นขอเอามาแหย่

เธอให้ขู่ฟ่อๆ สมกบัที่รงัแกเขาไว้มากเมื่อคนืวานคงได้สนิะ

ภูตหนุ่มในร่างมนุษย์เชิดหน้าน้อยๆ แล้วเอ่ยเสียงยกตนข่มท่าน

ว่า “ข้าเป็นผู้เคารพเทพเจ้าและขนบธรรมเนยีมอนัดงีาม ถงึจะได้คู่เป็น

ม้าดีดกะโหลกเช่นเจ้า ข้าจะน้อมรับไว้ แล้วถือเสียว่าเป็นเวรกรรมจาก

ปางก่อน”

ป้าบ!

“โอ๊ย!” เคช่าโอดครวญเมื่อมิสเทียหวดกระเป๋าใส่หัวเขา “เจ็บ

นะ!”

“ด ีจะปากเสยีอกีไหม ถ้ายงักล้าอกี ฉนัยงัมทีั้งแรงและเวลาพอ

หวดอกีหลายท”ี

“ผู้หญงิบ้าพลงั!”

“กเ็ข้าท่ากว่าผู้ชายจกุจกิ ปากเสยีแล้วกนั”

สายตาสองคูส่บกนัในระยะประชดิอย่างไม่มใีครยอมใคร คนรอบ

ข้างแอบข�า ไม่มใีครกล้าวจิารณ์ตรงๆ หรอืเข้าไปห้ามปราม จะห้ามไป

ท�าไมในเมื่อฟังเดก็หนุม่สาวทะเลาะกนักส็นกุด ีฆ่าเวลายนืรอควิอนัแสน

น่าเบื่อได้ชะงดั

ในรถม้าทีแ่ล่นออกจากหมู่บ้านของเมอืงคามอนแวลลย์ี เด็ก

วยัรุ่นสองคนทวนแผนการกนัอย่างจรงิจงั 

“สวมชดุในห่อผ้าแล้วออกไปปรากฏตวัในสถานที่ตามที่ระบไุว้ใน

กระดาษ เดนิวนรอบหมู่บ้านยามกลางวนัสามรอบ แล้วค่อยเอาเสื้อผ้า



54  มายาจอมคาถา  My Wicked Wizard  เล่ม 8 ภาค Black Coronet (จบ)

ไปทิ้ง” เดก็ชายผมด�าสรปุ

เดก็สาวในชดุกระโปรงสชีมพูขยบัตวัอย่างขดัใจ “ท�าไมต้องทิ้ง ไม่

เข้าใจเลย ชดุสวยออก”

“เขาบอกให้ทิ้งกท็ิ้งเถอะน่า เสยีดายชดุห่วงสวยอาจจะไม่คุม้ชวีติ

นะ”

“กไ็ด้...ว่าแต่เจ้าคดิว่าเดก็ผูห้ญงิคนนั้นตั้งใจให้เราเอาชดุไปใส่เดนิ

เล่นเพื่ออะไร แถมยงับอกให้ข้าถกัเปียยาวตอนไปเดนิอกี”

“ไม่แน่ใจ แต่ในเมื่อนางจ่ายเงินมาแล้ว แถมงานก็ง่ายแสนง่าย 

ไม่เดือดร้อนใคร ไม่ผิดศีลธรรมสักกะข้อ เราก็ท�าให้จบ แล้วลืมมันเสีย

แล้วกนั”

สองหนุม่สาวไม่รูเ้ลยว่าในเวลาเดยีวกนันั้น เดก็วยัเดยีวกนักบัเขา

อีกสี่คู่ ทุกคู่ประกอบด้วยเด็กหนุ่มผมด�าและเด็กสาวผมทองสวมเสื้อผ้า

เหมือนกันเปี๊ยบก็ได้รับการว่าจ้างภารกิจเดียวกันจากเด็กสาวปริศนา 

คนหนึ่ง

ไม่มใีครคดิมากเพราะงานเช่นนี้กม็บ่ีอยๆ เมื่อลกูคณุหนสูกัคนคดิ

จะเล่นแผลงๆ พวกเขาไม่รู้เลยว่าพวกตนคือปัจจัยที่ท�าให้แผนการของ 

มสิเทยี คลอเฟลสมัฤทธผิล

เมื่อองครกัษ์ของลาแฟลร์เริ่มออกตามหาเคช่า พวกเขาจะไม่รู้เลย

ว่าควรมุ่งหน้าไปทางไหนดี เพราะมีข่าวของคนลักษณะเดียวกับมิสเทีย

และเคช่าปรากฏตวัในอกีสี่ทศิทั่วชาเรยี

จะซ่อนใบไม้ต้องซ่อนในป่า

และจะให้ดยีิ่งกว่านั้น คงต้องกระพอืลมให้ใบไม้ปลวิว่อนไปทั่วจน

ศตัรูไม่มทีางหาสิ่งที่ต้องการพบเลย


