


บทน�ำ
สายเลือดราชินี

ค�ำสญัญำจำกฟำกฟ้ำ ต่อเวลำให้เป็นนรินัดร์ บลัลงัก์แห่งรตัตกิำล

จะไม่ปรำศจำกรำชนิ ีจนกว่ำทำยำทที่ถูกต้องจะปรำกฏ 

สายลมราตรีของช่วงต้นฤดูหนาวพัดพากลีบดอกไม้สีขาว 

ปลิวพลิ้วตัดข้ามท้องฟ้าสีเข้มลึกดุจผืนพรมที่พร่างพราวด้วยดวงดารา

และพระจันทร์เสี้ยวสีขาวดวงใหญ่ บนระเบียงสีขาวของปราสาทใหญ่ 

ร่างระหงของสตรชีาวภูตตนหนึ่งในอาภรณ์สดี�าและเงนินั่งฮมัเพลง ขณะ

ทอดสายตามองไปไกลแสนไกล

เรือนผมสีน�้าเงินอมม่วงยาวถึงสะโพกสะบัดไหวตามสายลม  

ปีกบางใสมีลวดลายที่ทอแสงระยิบระยับในความมืดขยับตามบทเพลง 

ไร้เนื้อร้องแผ่วเบาที่ริมฝีปากแตะแต้มด้วยสีฟ้าจางๆ ขับขาน ดวงตา 

สีทองอร่ามจับจ้องอยู่ที่รัดเกล้ามิธริลประดับไพลินที่ประคองอยู่ด้วย 
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สองมอืขาวซดีอย่างครุ่นคดิ 

บนฟากฟ้ามีแสงสว่างจากดวงดาวนับหมื่นแสน เบื้องล่างบน 

ผนืดนิ ใต้เงาไม้ และขนุเขามแีสงสว่างจากหน้าต่างบ้านเรอืนละลานตา 

แม้ไม่ได้มองเหน็กบัตา แต่เพยีงหลบัตาลงนางกร็ู้สกึได้...

ความทกุข์ของพวกเขา ความสขุ ความเศร้า เสยีงหวัเราะ มติรภาพ 

ความเปลี่ยวเหงา

ไม่ว่าจะความรูส้กึใดของใคร หากนางปรารถนาจะรู้แล้ว นางย่อม

ได้รบัค�าตอบที่ต้องการเสมอ 

นางคอืหวัใจ คอืแกนกลาง และราชนิแีห่งเผ่าพนัธุ์ภูตรตัตกิาล

ราชินีซินาเดีย ราชินีผู ้ได้รับพรให้อยู่นอกกฎเกณฑ์ดั้งเดิมทุก

ประการ ตั้งแต่การจบัคู่ข้ามเผ่าไปจนถงึการกลบัมาจากความตาย และ

ยุคสมัยของนางยาวนานนับพันปีโดยปราศจากคู่ครองหรือทายาทสาย

ตรง

แต่เวลาของนางไม่ใช่ชั่วนรินัดร์ จดุจบเคลื่อนใกล้เข้ามาแล้ว

ล�าน�าในอากาศบอกนางเช่นนั้น เช่นเดยีวกบัแสงดาวบนฟากฟ้า

และนาฬิกาไร้รูปที่ไม่มีใครเห็น ราชินีภูตราตรียกมือของตนซึ่งมีตรา

ประทบัคู่ครองสซีดีจางขึ้นจมุพติอย่างโหยหา และแม้เขาจะไม่ได้อยู่บน

โลกนี้แล้ว เพยีงหลบัตาลงนางกย็งัจนิตนาการรอยยิ้มของเขาอยู่

“ถึงเวลาแล้วสินะ...ไอรอส...ข้าปล่อยให้เจ้ารอมานานเกินไปแล้ว 

แต่ว่า...ได้โปรดอดทนอีกนิดเถอะนะ ยอดรักของข้า ข้ายังเหลือภารกิจ

ส�าคญัอยู่อกีอย่างหนึ่ง” 

รมิฝีปากได้รปูของราชนิภูีตคลี่แย้มเป็นรอยยิ้ม สองมอืยกรดัเกล้า

ขึ้นสวมอกีครั้ง ความอ่อนไหวใดๆ ที่ปรากฏเมื่อนางอยู่เพยีงล�าพงัซมึลกึ

ลงไปในหวัใจ ร่างงามยดืหลงัตรงกลบัเป็นราชนิผีู้ทระนงอกีครั้ง เรยีวขา

ขยับก้าวย่างอย่างมั่นคงกลับเข้าไปด้านในวังราตรีเพื่อเริ่มต้นภารกิจ
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สดุท้าย

เตรียมพร้อมหัวใจดวงใหม่ ราชินีองค์ใหม่ที่จะเป็นเสาหลักของ

บลัลงัก์รตัตกิาล

“มสิเทยี...เวลาของเจ้ามาถงึแล้ว เดก็น้อยของข้าเอ๋ย”

เช้าวนัใหม่ในดนิแดนฟาเรียนลู่าของภตูราตรเีงยีบสงดัและ

มืดสนิท ชาวภูตแห่งความมืดต่างหลับใหลเอาแรงกันเกือบหมดสิ้น มี

เพียงภูตโชคไม่ดีบางตนเท่านั้นที่ต้องเข้ากะลาดตระเวนและเฝ้ายาม 

จงึไม่อาจเข้าสู่ห้วงนทิราไปตามหาฝันดขีองตนได้

“ฮ้าว...ข้าละเกลยีดจรงิเลย ยามกะเช้าเนี่ย อากาศดแีบบนี้เหมาะ

กบันอนตพีงุแท้ๆ” ภูตหนุ่มตนหนึ่งบ่น เขายกมอืเกาโคนหูที่อยู่ใต้หมวก

เกราะสเีงนิ หอกคมวาววางพาดไว้กบัข้อพบัแขนอกีข้าง

ภตูหญงิผมสฟ้ีาสั้นกดุสวมเกราะหนกัทั้งตวัพยกัหน้าสวมหน้ากาก

ขาวลายดวงดาวแปดแฉกเป็นเชิงเห็นด้วย “ช่าย ข้าเห็นด้วยสุดๆ แต ่

ว่านะ ซาวิล เป็นยามเฝ้าคลังห้องเครื่องแบบนี้ยังดีกว่าไปเฝ้าหอสมุด 

เป็นไหนๆ”

“อึ๋ย...อย่าพูดให้ข้าเสยีวเล่นเลย ออร์ม่า ข้ายงัจ�าได้อยูเ่ลยว่าท่าน

บรรณารกัษ์เชรนิจกิหวัให้ข้าช่วยหาแว่นตาอ่านหนงัสอืของท่านเสยีอาน 

ข้าละคดิถงึท่านครูซขึ้นมาจบัใจเลย”

ภตูสาวไหล่ตกลู ่“นั่นส ิแต่เดมิใครๆ กก็ลวัองครกัษ์เงา แต่ตอนนี้ 

ข้ายอมรบัว่าคดิถงึเขาจบัจติเลย”

“ใช่ม้า...อย่างน้อยตอนเขายงัท�างานที่นี่ฝ่าบาทกม็เีหยื่อขาประจ�า

ให้รังแก ท่านเชรินก็มีคนให้เรียกใช้แรงงานทาส” ภูตหนุ่มถอนหายใจ

หลายเฮอืกเมื่อนกึถงึชายหนุ่มคนดงักล่าว 

เมื่อสิบกว่าปีก่อนครูซ คาเดอร์ลอน อดีตพ่อมดชาวนครมนตรา
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แอตเทียน่า หนึ่งในนักโทษคดีอุกฉกรรจ์เคยท�างานเป็นองครักษ์เงาขึ้น

ตรงกับองค์ราชินีอยู่นานสามปี หลังเหตุการณ์คอนวิคต์ มูน ชายหนุ่ม

ปากหนักคนนั้นผนึกตัวเองลงในดาบศิลาจันทราเพื่อรอคอยการกลับมา

ของคนรกัในดาบคูแ่ฝดที่พงัทลาย รออยูถ่งึเก้าปี เขาถงึได้กลบัมาพบกบั

เธออกีครั้ง

ปัจจุบันมนุษย์หน้าไร้อารมณ์คนนั้นก็ยังอยู่ดีมีสุขกับภรรยาสาว

สวยที่ตนรอคอยมานาน และมีน�้าใจพอรับงานจากราชินีเป็นครั้งคราว 

แต่ไม่ต้องกลายเป็นเครื่องเล่นส่วนตวัของนางอกีแล้ว 

“หลงัท่านครซูจากไปคนที่ล�าบากที่สดุกไ็ม่เชงิว่าเป็นพวกเรานี่นะ 

ในเมื่อเรามตีวัป่วนใหม่เข้ามาในฟาเรยีนูล่า คนเดอืดร้อนเลยกลายเป็น

คนอื่น” ภูตหญงิว่าพลางยิ้มหวานขดักบัเนื้อหา ในเมื่อ ‘ตวัป่วน’ ที่ว่า 

เป็นบคุคลที่ใครๆ กต็่างเอน็ดู

“ฮ่าๆ นั่นส ิแต่เป็นตวัยุ่งที่ทกุคนยิ่งกว่ายนิดตี้อนรบัเสยีอกี เรื่อง

ความแสบนี่สงสัยถ่ายทอดกันทางพันธุกรรมจริง ตั้งแต่องค์ราชินี ท่าน

คาเรีย...เอ๊ย! ท่านวาเทีย แล้วก็มาถึงท่านมิสเทีย” ยามหนุ่มสาธยาย 

วงศ์วานว่านเครือของเจ้านาย และแอบยกมือป้องปากกระซิบเสริมว่า 

“ข้าได้ยินมาว่า ท่านเชลเทีย พี่ชายฝาแฝดของท่านมิสเทียเป็นเด็ก 

น่ารกัอ่อนโยน”

“หืม?” ออร์ม่าเบ้ปากอย่างไม่อยากเชื่อ “แต่ข้าไม่ค่อยเห็นเขา 

เลยนี่”

“ท่านเชลเทียฝึกฝนเป็นนักดาบมนตราอยู่ที่แดนนักรบจิลฟาน 

หลงัๆ ยุง่มากเลยแวะมาแค่ที่วงั ไม่ได้เดนิเล่นเยอะ แล้วยิ่งกว่านั้นนะ เรา

ยงัมรีายสดุท้ายที่ได้ยนิว่าไม่เหมอืนกบัพี่น้องคนไหนสดุๆ” ภตูหนุม่ที่เคย

รักษาการณ์ภายในปราสาทเริ่มนินทาอย่างออกรส “น้องสุดท้องของ

สามพี่น้อง ท่านโรเทยี ได้ยนิว่าเป็นคนเงยีบๆ เรยีบร้อย เฉื่อยชาละ ไม่



V. Rondell  13

น่าเป็นไปได้เลยใช่ไหมล่ะ”

“จรงิ ความแสบมนัจะฝ่อหายไปนี่ไม่น่าเป็นไปได้”

บทสนทนาขององครักษ์คลังห้องเครื่องกะเช้าวันนี้ไม่พ้นจากหูไว

ของร่างหนึ่งที่นั่งอยูบ่นหลงัคาปกูระเบื้องดนิเผาสนี�้าเงนิเข้ม ในความมดื

ดวงตาของเธอเรืองแสงเป็นสีทองอร่าม ฟันขาวที่มีเขี้ยวเสน่ห์ชัดเจน

ขบเคี้ยววตัถใุนห่อกระดาษสสีดใสและฟอยล์สเีงนิดงักรบุๆ

“อนันนิทากาเลเหมอืนเทน�้า ฟังไปกเ็ท่านั้นละ” เสยีงใสแต่กดให้

แผ่วเบาเอ่ยกบัตนเอง เธอยกมอืขาวขึ้นเชด็รมิฝีปาก แล้วกดัขนมในมอื

อกีกร้วมหนึ่ง “แต่พวกนายเข้าใจผดิแล้ว เงยีบ เรยีบร้อย เฉื่อยชามนัแค่

เปลอืกนอกของเจ้าหนูหวัส้มเท่านั้นแหละ มนัซ่อนคมเก่ง ที่จรงิร้ายกว่า

ฉนัอกี โอ๊ะ...หมดซะแล้ว”

สาวน้อยในความมดืลกุขึ้นปัดชดุกระโปรงสั้น เธอไม่กลวัโป๊เนื่อง

ด้วยสวมกางเกงรดัรปูทะมดัทะแมงไว้ด้านใน เธอบดิตวัไล่ความปวดเมื่อย 

ก่อนจะยกนิ้วที่ยงัมคีราบขนมตดิขึ้นเลยีเกบ็ขนมงวดสดุท้าย

รสขมนิดๆ แต่นุ่มเนียนและหวานละมุนในล�าคอเช่นนี้สุดยอด

เหลอืเกนิ

สงสยัคงจะหยดุแค่โควตาคนืละแท่งไม่ได้เสยีแล้ว

คดิพลางสาวน้อยกแ็ลบลิ้นเลยีรมิฝีปาก ย่องไปทางชายคาหลงัคา

คลงัเงยีบๆ เธอจ�าได้หมดว่าตรงไหนคอืคานไม้ ตรงไหนมหีน้าต่าง ตรงไหน

มช่ีองระบายอากาศ เธอรูแ้ม้กระทั่งช่วงเวลาที่คนจากห้องเครื่องจะเข้ามา

เบกิวตัถดุบิ และช่วงเวลาที่ยามจะเดนิวนมาส�ารวจอกีด้าน

“ขอรับไปอีกชิ้นแล้วกันนะ” เธอเอ่ยอย่างเริงรื่น แล้วหายแวบ 

เข้าไปทางช่องระบายอากาศที่ผู้ใหญ่ตวัโตคงมดุเข้าไปไม่ได้ แต่เธอที่ยงั

เป็นเดก็ร่างเพรยีวบางเข้าไปได้สบาย
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ขณะทีโ่จรร้ายมดุเข้าไปในคลงัสมบตับิรโิภคได้ ยามทัง้สอง

ก็ยังคุยกันอย่างออกรส แน่นอนว่าทั้งคู่ยังสอดส่ายสายตาระวังภัยตาม

ปกติ พวกเขาไม่ได้กระจอก เพียงแต่ไม่คาดว่าจะมีคนรู้แกวดีถึงขนาด 

วดักนัเป็นวนิาทไีด้เท่านั้นเอง

ซาวลิอ้อมหวัมมุคลงัฝ่ังตะวนัตกที่ตนรบัผดิชอบ แล้วเริ่มโม้ต่อเมื่อ

เหน็ว่าทกุอย่างยงัเป็นปกต ิ“แล้วกน็ะ คนที่ล�าบากที่สดุหลงัท่านมสิเทยี

ย้ายมาอยูท่ี่นี่เป็นทางการกค็งไม่พ้นสององครกัษ์ ท่านเคช่ากบัคน่ีา ท่าน

คนี่าแต่งงานมคีู่ครองแล้ว เลยมคีนช่วยแบ่งเบาภาระบ้าง แต่ท่านเคช่า

นี่รบัเละมาตลอด” 

“จะว่าไปเคยได้ยินมานิดหน่อยว่า ท่านมิสเทียประกาศไว้ว่าจะ

ล้มท่านเคช่าแล้วยดึต�าแหน่งยอดองครกัษ์มาเองนี่นา”

“ใช่ๆ แต่คดิดูส.ิ..ไม่มทีางหรอก” ภูตหนุ่มหวัเราะลงลูกคอ

“อกีร้อยหรอืห้าร้อยปีกไ็ม่มหีวงั...สงสารท่านเคช่าเนอะ” ภูตสาว

สนบัสนนุ

“อื้อ งานเยอะจะตายอยู่แล้วยงัต้องมาเป็นพี่เลี้ยงเดก็อกี...”

“ใช่ไหมล่ะ...ข้าน่าสงสารออกจะตาย”

“อมื ช่าย” “นั่นสนิะ” สองผู้เฝ้ายามพยกัหน้าเหน็ด้วย แล้วจงึนกึ

ได้ว่าเสยีงที่เอ่ยประโยคเมื่อครูไ่ม่ใช่ของคู่สนทนาตน แต่เป็นบคุคลที่สาม

และควรเสรมิว่าเป็นบคุคลที่เพิ่งถูกพาดพงิเสยีด้วย

ด้วยความสูงกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบหกเซนติเมตร เคช่า หัวหน้า

องครักษ์สูงค�้าศีรษะภูตราตรีส่วนใหญ่โดยไม่จ�าเป็นต้องบินขึ้นจากพื้น

ด้วยซ�้า ภูตราตรีตั้งฉายาเขาว่า ‘ไดมอนด์ดีเฟนเดอร์’ ปราการมีชีวิตที่

แข็งแกร่งประหนึ่งเพชร แต่เหล่าองครักษ์ซึ่งต้องรับการฝึกฝนจากเขา 

แอบเรยีกอาจารย์สดุโหดกนัเองว่า ‘ดมีอนดเีฟนเดอร์’ ผู้พทิกัษ์ปีศาจ 

เส้นผมสีด�าของเคช่ายาวระต้นคอตัดกับผิวและหน้ากากสีขาว 
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ลายเส้นขนนกพลิ้วพราย เขายงัไม่มคีูค่รอง และแม้จะเป็นภตูบ้างาน แต่

กม็คีะแนนนยิมในหมู่สาวน้อยใหญ่สูงลิ่ว

เวลานี้ยามทั้งสองตนได้แต่กลนืน�้าลายเอื๊อกเมื่อดวงตาคมปลาบ

หลังหน้ากากมุ่งตรงมาที่พวกเขา แม้อยู่ในชุดนอนสีขาวเนื้อเบาสบาย  

ไม่พกอาวธุใดๆ เคช่ากย็งัแผ่รงัสอีนัตรายออกมาจากทกุองศา 

ใครๆ ที่เคยฝึกกับเขามาก่อนมองแวบเดียวก็รู้แล้วว่า ภูตหนุ่ม

ก�าลงัฉนุ...

“เอาเวลางานมานินทาผู้บังคับบัญชาแบบนี้ อยากถูกย้ายไป

ท�างานที่ห้องสมดุหรอืท้องพระโรงใช่ไหม” เคช่ายกมอืกอดอก เสยีงทุ้ม

ที่คล้ายเพลงประสานสูงต�่าเป็นหนึ่งเดยีวไม่ปิดบงัการข่มขู่

เซกลักบัออร์ม่าแทบจะตวัหด “ขออภยัด้วยครบั” “ยกโทษให้ข้า

ด้วยค่ะ”

เคช่าเงยหน้ามองท้องพระคลงัห้องเครื่อง มอืเท้าสะเอวขณะที่เอ่ย

ส่งๆ ว่า “ข้าไม่ถอืหรอก แค่อยากให้พวกเจ้าระวงัมากกว่านี้ ปล่อยให้

โจรตวัแสบลอยนวลได้อย่างไร”

“หอื??” สองยามประสานเสยีง

องครกัษ์ภูตผมด�าสะบดัปีกตรงไปที่ประตไูม้สขีาวอมฟ้าบานใหญ่

สูงท่วมศีรษะ เขาตวัดฝ่ามืออาบมนตราซึ่งท�าหน้าที่ต่างกุญแจที่บาน

ประตูเพยีงครั้งเดยีว ประตูบานใหญ่กเ็ปิดออก ปล่อยให้เขาเดนิน�ายาม

ที่งนุงงสองคนเข้าไปข้างในได้อย่างสบาย

ท้องพระคลังห้องเครื่อง เพียงชื่อก็บอกชัดแล้วว่าคลังแห่งนี้มีไว้

เพื่อเก็บวัตถุดิบปรุงอาหารต่างๆ ที่จะขึ้นโต๊ะเสวย หรือเข้าสู่ห้องเครื่อง

ในวังราตรี เป็นอาหารของเหล่าบุคคลส�าคัญตั้งแต่ขุนนางชั้นผู้น้อย  

ชั้นผู้ใหญ่ ไปจนถงึราชนิี

ซ้ายมือของเคช่าเต็มไปด้วยลังใส่ผลไม้สด บ้างก็สุกพร้อม 
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รับประทานแล้ว บ้างก็ยังต้องรออีกเป็นเดือนๆ ถัดไปอีกนิดเป็นลังของ

แห้ง และสินค้าอาหารจากฟิริเจีย หรือไม่ก็ของจากแดนมนุษย์ สีสัน

ละลานตาและกลิ่นอายสะอาดสะอ้านของเวทมนตร์รักษาสภาพและ

อณุหภูมกิระจายตวัอยู่ในอากาศ 

แม้ไมม่ร่ีองรอยไอมนตราใดๆ ทิ้งไว้เบื้องหลงั เคช่ากร็ูต้วัคนร้ายด ี

เขาเดนิดุม่ๆ เข้าไปที่ลงัส้ม ควานมอืหาร่างอุน่ๆ ของยยัหนตูวัแสบที่สอน

ไม่รูจ้กัจ�า แต่คราวนี้เธอไม่ได้คดิซ่อนอยูใ่นกองผลส้ม เขาเดนิเลยไปที่ลงั

แอปเปิล แพร์ และแอปรคิอต เธอไม่ได้อยู่ที่นั่นเช่นกนั

สายตาของเคช่าพุง่ไปที่เป้าหมายใหม่ทนัท ีสดุมมุห้องคลงัเขาจ�า

ได้แม่นว่าเป็นที่เกบ็ขนมหายาก น�าเข้าจากแดนมนษุย์อย่างลบัๆ ใช้แค่

ในเมนูพเิศษเท่านั้น

ตู้ ชั้นวางของ และกล่องลงัไม้ดูเรยีบร้อยไม่มทีี่ติ

“ท่านเคช่า?” ยามทั้งสองคนเริ่มกงัวล เมื่อเหน็ว่าท่าทางท่านเคช่า

จะหวาดระแวงมากไปจนเป็นโรคประสาททั้งที่อายยุงัไม่เข้าวยัชรา งาน

พี่เลี้ยงเดก็คงหนกัหนาสาหสัเกนิไปส�าหรบัเขาจรงิๆ

เคช่านิ่งคดิอยูค่รูห่นึ่งก่อนที่จะนกึอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ เขาหนัหลงั

กลบัแต่สายไปเสยีแล้ว

“ว้าย!” ภูตสาวที่ยืนรออยู่หน้าประตูถูกผลักหน้าคะม�าเข้ามาใน

คลัง ชนภูตหนุ่มไถลเข้าไปในชั้นวางกะหล�่าปลีหัวอ้วนๆ หล่นกระจาย

กลิ้งเตม็ห้อง

ปัง!

ประตใูหญ่และหน้าต่างโดยรอบปิดลงทั้งหมด แสงสฟ้ีาเจดิจ้าของ

มนตราวิ่งรอบประตูหน้าต่างทกุบาน และร่องรูทกุตารางเซนตเิมตร 

“อะไรกนันี่” ออร์ม่าแตะประตูแล้วรบีเด้งตวักลบัมาแทบไม่ทนัเมื่อ

ถูกเวทมนตร์ผนกึชอร์ตเข้าให้จนมอืชา
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“คาถาผนึกดาราสามแฉก บวกธาตุสายฟ้า” เคช่าระบายลม

หายใจออกมา พยายามบงัคบัตวัเองให้สงบลง แต่แล้วความอดทนของ

เขาก็ถูกบั่นทอนเมื่อเสียงหัวเราะใสแจ๋วราวกับระฆังแก้วดังขึ้นจากบน

หลงัคา

กระดาษสีแผ่นหนึ่งทิ้งตัวลงมาจากช่องว่างบนหลังคาที่ถูกปิดใน

พรบิตา

บนห่อกระดาษสีแดงสะดุดตาเขียนไว้ว่า ‘มอลเฟน ช็อกโกแลต 

มติไนท์ดำร์ก 90% นุ่มนวลดจุรำตร ีเข้มแรงดั่งสำยฟ้ำ เริ่มประกอบกำร

ตั้งแต่ก่อตั้งเมืองลำลำเบล ดินแดนแห่งรสชำติ’ ทว่าประเด็นหลักไม่ใช่

ห่อขนมด้านหน้าแต่เป็นสิ่งที่อยู่ด้านหลงั

ด้านในห่อกระดาษสีแดงที่คงเคยเป็นสีขาวสะอาด บัดนี้ปรากฏ

รูปภาพลายดินสอเส้นห่วยๆ วาดเป็นภูตผมด�าสวมหน้ากากลายขนนก

ก�าลังร้องไห้ ในช่องค�าพูดมีลายมือคดๆ เขียนพากย์ว่า ‘ข้ำขอโทษนะ

ท่ำนหญงิผู้เลอเลศิ โปรดอภยัและเหยยีบข้ำจมดนิ แล้วป้อนชอ็กโกแลต

แสนอร่อยให้ข้ำสกัค�ำเถดิ กระซกิ กระซกิ’

แกรบ!

มอืใหญ่ขย�ากระดาษ รงัสอีาฆาตแผ่ขยายออกจากร่าง เคช่า หนึ่ง

ในสององครักษ์ราชินีถลึงตาราวกับว่าจะมองผ่านหลังคาขึ้นไปได้โดย 

ไม่ใช้เวทมนตร์ แล้วตะโกนชื่อคนร้ายขาประจ�าและโจรตัวจริงออกมา

อย่างเหลอือด

“มสิเทยี!!!”



1
เจ้าหญิง เจ้าปัญหา

ตลาดกลางคืนของเมืองท่าใหญ่ฟิวม่าคลาคล�่าไปด้วยผู้คน

มากหน้าหลายตาจากทั่วทวปีชาเรยี นกัรบร่างใหญ่สะพายดาบเล่มเบิ้ม

เดนิไปชนแก้วเบยีร์กบัสาวแกร่งในเครื่องแบบทหาร แสงไฟมนตราหลาก

สีจากทั้งไฟถนนและตะเกียงขนาดเล็กกว่าที่ติดอยู ่ตามร้านรวงกับ

แผงลอย เมื่อประกอบกับเสียงบรรเลงดนตรีพื้นเมืองจากร้านอาหาร 

หวัมมุถนนช่วยเสรมิบรรยากาศผ่อนคลายในเวลาหลงัเลกิงานได้ดยีิ่ง

“แพงจังเลย! ลดให้อีกหน่อยไม่ได้เหรอลุง สงสารเด็กตาด�าๆ  

บ้างเถอะ” 

เสียงใสแจ๋วน่าฟังของสาวน้อยเรียกให้ผู ้คนรอบข้างในตลาด 

กลางคืนหันมามองแผงขายผลไม้หายากจากแดนไกลกันพึ่บพั่บ หลาย

คนสนใจยิ่งกว่าเดมิเมื่อสงัเกตว่า สาวน้อยที่ยนืเท้าสะเอวอยูต่รงนั้นสวม

ชุดกระโปรงสั้นตัวสวยที่ไม่มีทางหาได้ทั่วไปเป็นอันขาด ข้างร่างเล็กม ี
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ร่างสงูของผูใ้หญ่อกีสองร่างในเสื้อคลมุสตีุน่ๆ ที่ท�าท่าเหมอืนอยากจะมดุ

เข้าไปหลบหลงัต้นไม้เหลอืเกนิแต่กท็�าไม่ได้

‘น่ากลวัจะเป็นคณุหนบู้านรวยจากที่ไหนสกัแห่ง ถงึได้มบีอดกีาร์ด

ด้วย’ ไอ้หนุ่มเฝ้าหน้าร้านเครื่องประดับข้างๆ คิดในใจพลางพยายาม

เอนตวัมองทะลผุ่านฝาไม้ไผ่กั้นห้องเพื่อแอบดูหน้าสาวน้อยเสยีงใสคนนั้น 

แม่คณุดนัสวมเสื้อคลมุตวัสั้นสนี�้าเงนิเข้มแบบมฮีดูปิดหนา้ไวเ้สยี

ฉบิ จงึเหน็แต่เส้นผมเปียสทีองยาวเหยยีดที่ไขว้ออกจากฮูดมายงัอกเสื้อ 

อืม...ถึงจะยังไม่ค่อยมีหน้าอกหน้าใจหรือส่วนเว้าส่วนโค้งเท่าไร แต่เขา

กล้าบอกเลยว่าอกีไม่กี่ปีข้างหน้าเธอคงจะสวยเฉดิฉายชนดิที่ถ้าโชคดไีด้

เป็นแฟนคงเอาไปโม้ได้ทั้งชาติ

“ลดไม่ได้แล้วครบัคณุลูกค้า นี่เป็นแอปเปิลเนื้อทองพนัธุ์โกลเดน

เลดี้เชยีวนะ แถมยงัเกรดเอ ไม่มตี�าหนสิกันี้ด” พ่อค้าผลไม้หน้าตาเหมอืน

หมีมีเคราค้านเต็มที่ แม่หนูแกว่าตัวเองเป็นเด็กตาด�าๆ แต่คารมเถอะ 

บอกได้เลยว่าเขี้ยวลากดนิชนดิอยู่ในสายเลอืด

“ไร้ต�าหนอิะไรกนั นี่ไงผลที่ลงุหยบิมรีอยขี้แมลงวนัด้วย ลูกนี้กช็�้า

ตรงก้นนิดนึง” สาวน้อยไม่ยอมแพ้ ยิ่งเถียงกันนานก็ยิ่งเป็นเป้าสายตา 

สดุท้ายเจ้าของร้านจงึตดัใจแถมองุน่สวยๆ ให้เธอพวงหนึ่งเพื่อตดัปัญหา

ลูกค้าหน้าเลือดคงยิ้มแฉล้มอย่างน่ารัก คนอื่นอยู่ในองศาที่มอง

ไม่เหน็หน้าเธอ แต่พ่อค้าหน้าหมถีงึกบัเขนิขึ้นมากะทนัหนั

หนุ่มร้านเครื่องประดบัถอนหายใจเฮอืกโต อหีรอบนี้สาวเจ้ากค็ง

ไปตามทางของเธอ แล้วเขากจ็ะไม่มโีอกาสพบเธออกี เสยีดายชะมดั...

แต่ดูเหมือนว่าโชคชะตาจะปรานี เมื่อเท้าสวมรองเท้าบูตเนื้อดี 

เดินมาหยุดที่หน้าแผงของเขา มือบางสวมถุงมือสีขาวหยิบสร้อยข้อมือ

เส้นหนึ่งที่แขวนเหรียญเครื่องรางเทพเจ้าแห่งความมืดขึ้นมามองอย่าง 

สนอกสนใจ
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หัวใจของคนเฝ้าร้านเต้นโครมครามจนลืมมองผู้ติดตามสองคน

ของเธอเสียสนิท ใต้แสงตะเกียงหินมนตรารุ่นใหม่ เขามองเห็นใบหน้า

ของเธอใต้ฮูดได้สะดวกดาย 

เทพเจ้าขอรบั! เหตใุดชวีติข้าถงึไม่เคยพานพบสาวน่ารกัๆ เช่นนี้

มาก่อน

เขาแอบมองเธอเลอืกสร้อยข้อมอื เส้นผมเปียยาวสทีองดูเหมอืน

เส้นไหมละเอยีดนุม่นิ่มน่าจบั ผวิที่อยูใ่ต้แสงไฟถกูอาบเป็นสทีอง ไม่ต้อง

สงสยัเลยว่าใต้แสงตะวนัมนัคงเป็นสขีาวอมชมพูละมนุตา หนุม่วยัสบิหก

ที่ยังอ่อนหัดเรื่องรักแทบจะละลายเป็นน�้าเมื่อเห็นดวงตาสีน�้าตาลของ

ลูกค้าที่เขาไม่คาดฝัน

หางตาเฉยีงขึ้นดซูนๆ แต่มคีิ้วโก่งกบัขนตายาวช่วยกล่อมเกลาให้

ดูอ่อนหวานจนละสายตาแทบไม่ได้ จมูกนดิปากหน่อย รมิฝีปากบางเรื่อ

สีชมพูราวกับตุ๊กตาที่เขาเห็นในร้านใจกลางเมืองใหญ่ที่นานๆ จะได้ไป

เยอืนสกัครั้ง

ขอถอนค�าพูดเรื่องหุ่นไม้กระดาน สวยน่ารักขนาดนี้ต่อให้หุ่นยัง 

ไม่เช้ง เขากย็งัอดปลื้มไม่ได้

ลูกค้าคนงามหยิบสร้อยข้อมือที่มีสายถักจากไหมชนิดพิเศษเป็น

สดี�ามนัวาว “พี่ชาย ฉนัเอาเส้นนี้แล้วกนั” 

ชายหนุ่มยืดตัวตรงรับของมาจากเธอเพื่อห่อใส่ถุงกระดาษแข็ง

ประทบัตราและชื่อร้าน ก่อนจะยื่นมอืไปรบัเงนิจากเธออกีครั้ง

เธอรบัของไปด้วยสหีน้าพงึพอใจที่ท�าให้เขาแทบจะลอยขึ้นจากพื้น 

จะว่าไปแล้ว เขาควรจะลดราคาให้เธอส ิมวัแต่ท�าโง่อะไรอยู่จนเธอจ่าย

ราคาเตม็มาได้

“หอื? ฉนัจ่ายไม่ครบเหรอ”

“อะ...อ๊ะ เปล่าครับ” เขารีบปฏิเสธแล้วรีบหยิบกิ๊บติดผมบางๆ 
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ประดบัดอกไม้เลก็ๆ สร้างจากหนิสใีห้เธอ ถงึค่างวดจะไม่มาก แต่แบบ

สวยถูกใจสาวชวัร์ๆ “ของแถม ส�าหรบัคณุลูกค้าที่น่ารกัครบั”

เขาเอ่ยทั้งหน้าแดง สาวน้อยยิ้มกว้างท�าให้บรรยากาศในร้านเขา

แทบจะกลายเป็นสชีมพู “ให้จรงิเหรอ”

“ครบัผม”

“ขอบคณุนะคะ” เธอหวัเราะเสยีงใส ท�าท่าจะชวนเขาคยุต่อ แต่

ดันถูกหนึ่งในสองบอดีการ์ดสะกิดแขนเบาๆ เป็นเชิงเตือน เธอท�าหน้า

หงิกแล้วค่อยโบกมือลาเขา แล้วก้าวออกจากหน้าร้านเดินไกลออกไป

เรื่อยๆ จนลบัสายตา

“โคตรน่ารกัเลย” หนุ่มน้อยก้าวออกจากหลงัร้านแล้วชะเง้อตาม

ไปอย่างเคลิ้มๆ ตอนนั้นเองกิ่งไม้จากต้นไม้ใหญ่เหนือศีรษะเขาก็ตกลง

มาใส่หวัจนเขาเหน็ดาวลอยเตม็ไปหมด

“โอย...สวรรค์อย่าลงโทษข้าเลย ข้าจะฝันถงึสาวสวยบ้างไม่ได้หรอื

ไง” ชายหนุ่มคราง หารู้ไม่ว่าสิ่งที่ลงโทษเขาไม่ใช่สวรรค์ที่ไหน แต่เป็น 

ร่างสงูโปร่งของชายหนุม่ที่หลบซ่อนตวัอยูใ่นเงามดืของต้นไม้ใหญ่ ดวงตา

สีทองคมปลาบหรี่ลงอย่างไม่พอใจ เขากระชับหมวกคลุมศีรษะแล้ว 

กระโจนลงจากยอดไม้

“ฮิๆ ดีจังได้ของแถมทั้งของกินทั้งของสวยๆ เลย” มิสเทีย 

คลอเฟลยิ้มกริ่มพลางกลดักิ๊บอนัใหม่เข้ากบัเส้นผมของตนอย่างอารมณ์

ด ีร่างในเสื้อคลมุทางซ้ายผูร้บัหน้าที่อุม้ถงุผลไมเ้อาไวแ้ทนเจ้าของสะกดิ

หลงัเธอเบาๆ

“ท่านมสิเทยีขอรบั ในเมื่อได้ของที่ท่านจะเอาไปฝากฝ่าบาทแล้ว 

เรารบีกลบัไปที่จดุนดัพบเถอะ” ภูตหนุ่มสวมหน้ากากลายปลาไนบดิตวั

ในสายน�้ากระซบิเสยีงเกรงๆ ที่ไม่แน่ใจว่า เกรงเธอหรอืเกรงเจ้าคนที่นดั
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กนัไว้ที่จดุนดัพบหน้าอนสุาวรยี์หน้าตาน่าเบื่อกนัแน่

“ข้าเหน็ด้วยกบัชนีอย่างยิ่งเลยค่ะ” ร่างในเสื้อคลมุอกีราย เวน่า 

องครกัษ์ขวาของเธอเอ่ยเสยีงอ่อน

มสิเทยีเบะปากนดิๆ เธอรกัองครกัษ์ของเธอที่เลอืกเองกบัมอืมาก

ถงึมากที่สดุ แต่บางทกีร็ูส้กึว่าทั้งสองคนตดิโรคน่าเบื่อมาจากเคช่าแหงมๆ 

ไม่สนกุเลย แค่คดิถงึหมอนั่น มสิเทยีกย็งัเดอืดปดุๆ ไม่หาย กะอแีค่เรื่อง

เธอจิ๊กของขบเคี้ยวที่จะเป็นของเธออยู่แล้วมากินนิดหน่อยท�าเป็นเคือง 

อตุส่าห์แถมรูปวาดชิ้นโบแดงให้ ตาบ้านั่นดนัสะเหล่อเอาไปฟ้องท่านย่า

จนได้สทิธิ์ลงโทษให้เธอซ้อมเหวี่ยงคทายาวสองพนัครั้ง มอืไม้พองไปหมด

ใจด�า อ�ามหติ! อย่าให้เธอได้เป็นราชนิหีลงัท่านย่าเกษยีณนะ จะ

เหยยีบหมอนั่นให้จมดนิเลยคอยดู แต่ตอนนี้อตุส่าห์อยูใ่นย่านค้าขายแล้ว 

เธอกค็วรจะสะสมความแค้นไว้ช�าระแบบคดิดอกเบี้ยโหดทเีดยีวภายหลงั

“ยงัไม่กลบั ขออกีนดิเดยีวน่า ยงัไปไม่ถงึเขตร้านเครื่องเขยีนเลย 

นานๆ ได้ออกมาถงึที่นี่ทฉีนักอ็ยากจะดูของดีๆ  ให้ท่านย่าอกี”

พอสาวน้อยยกท่านย่าขึ้นมาอ้างเท่านั้น ผูต้ดิตามกไ็ด้แต่มองหน้า

กันอย่างไม่รู้จะเถียงอย่างไรดี ราชินีภูตหรือท่านย่าของเจ้าหญิงมิสเทีย 

อยู่บนยอดสุดของพีระมิดชาวภูตราตรี เมื่อท่านหลานอยากจะเอาใจ 

ท่านย่า ใครจะกล้าขดั...

“จะไปไหนอกี...” เสยีงเข้มลกึคล้ายเสยีงดนตรปีระสานดงัขึ้น มอื

สององครักษ์ชื้นขึ้นทันทีเมื่อผู้บังคับบัญชาก้าวฝ่าฝูงชนมาอย่างมั่นคง 

ส�าหรบัภตูที่บนิเกอืบตลอดเวลาทั้งชวีติ เคช่ายิ่งเสยีกว่าสอบผ่านในเรื่อง

ท่าทางการเดนิหนกัแน่น หลงัตรงแน่วสง่างามเหมอืนนกัล่าที่ท�าให้มนษุย์

บางคนยงัรู้สกึเกรงใจ

“ซื้อของยงัไม่เสรจ็” ท่าทรี่าเรงิน่ารกัปนซนๆ ของเจ้าหญงิตงึขึ้น

มาทนัท ีเมื่อไม้เบื่อไม้เมาเดนิเข้ามาในระยะมองเหน็
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“แล้วภารกิจเป็นยังไงบ้าง” คู่กรณีไม่น�าพากับสีหน้าหรือเหตุผล

ของเธอ เขาถูกมอบหมายจากราชนิใีห้ ‘ไม่ตามใจ’ เธอหากไม่มเีหตผุล 

และกรอบเหตผุลที่ดขีองภูตหนุ่มตาคมกช็่างคบัแคบจนมสิเทยีเซง็จติ

ปึก! มิสเทียผลักห่อผ้าขนาดย่อมในมือให้เขา เคช่าลอบเปิดดู 

และเห็นตลับเครื่องหอมสกัดจากศิลาเพลิงอันงดงามสมบูรณ์อยู่ข้างใน 

เขาส่งเสียง ‘อืม’ อย่างที่พออ่านได้ว่าเป็นเสียงอุทานเมื่อเธอท�าได้ด ี

เกนิคาด แล้วส่งของคนืให้

“ดีมาก แต่ไม่มีเวลาเถลไถลแล้ว รีบไปส่งมอบของให้ท่าน 

บาโรนที่ฟิรเิจยี แล้วกลบับ้านเถอะ”

แม้มสิเทยีจะหน้าบดูเป็นก้นลงิ เคช่ากย็งัท�าเหมอืนไม่สะทกสะท้าน 

ผดิกบัสมยัเธออายสุกัหกเจด็ขวบที่เขาออกจะเป็นพี่ชายที่อบอุน่อ่อนโยน 

จนมสิเทยีเคยเอาไปโม้ให้ท่านพ่อของเธอฟังว่า เธอไม่เกี่ยงถ้าจะมลีงุเคช่า

เป็นเจ้าบ่าว (พ่อช็อกมาก สั่งห้ามเคช่ามาเยี่ยมบ้านสามเดือน) ตอนนี้ 

น่ะหรอื ขอถอนค�าพูด!

สกัวนัเธอจะล้มเขา แล้วยดึต�าแหน่งยอดองครกัษ์มาให้ได้

แต่ตอนนี้เส้นทางยังอีกยาวไกล เธอยังไม่ถือว่ารับต�าแหน่งว่าที่

ราชนิอีย่างเป็นทางการด้วยซ�้าไป แต่กอ็กีไม่นานหรอก ไม่นานเกนิรอแน่ๆ 

มิสเทียก�ามือแน่นแล้วจึงอ้าปากร่ายคาถา พาตัวเองและผู้โดยสารทั้งที่

เธอยนิดแีละไม่ยนิดตี้อนรบัไปยงัที่หมาย

ราชินีภตูราตรี เป็นหวัใจของเผ่าพนัธุภ์ตูรตัตกิาลเหมอืนกบั

ราชินีผึ้ง นางเป็นผู้ควบคุมเครือข่ายการสื่อสารทางจิตขนาดใหญ่ และ

กุมอ�านาจเบ็ดเสร็จสมบูรณ์ทั้งด้านการปกครองและการเป็นศูนย์รวม

จติใจ 

ตวัตนของราชนิมีผีลโดยตรงกบัการธ�ารงเผ่าพนัธุภ์ตู ขาดราชนิไีป
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ภตูราตรจีะอ่อนพลงัลงจนตกอยูใ่นอนัตรายจากโลกภายนอก เพราะอย่าง

นั้นการคดัเลอืกผู้สบืทอดต�าแหน่งจงึกระท�าอย่างระมดัระวงัและถี่ถ้วน 

คุณสมบัติเบื้องต้นเปิดให้เฉพาะทายาทเพศหญิงสายตรงจาก

ราชินีองค์ปัจจุบันเท่านั้น และจะมีเพียงคนเดียวหรือมากกว่าหนึ่งคน 

ทายาทราชนิทีี่จะรบัต�าแหน่งว่าที่ผูน้�ากต้็องรบัการทดสอบพเิศษที่ขนาน

นามกนัว่า ‘บททดสอบมงกฎุสนีลิ’

ก่อนจะเข้าสู่การทดสอบชิงมงกุฎ ทายาทราชินีจะต้องผ่านการ

ทดสอบเบื้องต้นที่เรยีกว่า ‘การไหว้วานแห่งฟิรเิจยี’ เสยีก่อน ชื่อฟังดูหรู 

แต่แท้จรงิแล้วเนื้อหาภารกจิกค็อื การสะสมแต้มโดยรบัเอาภารกจิหรอืค�า

ไหว้วานจากผูน้�าชาวภูตเผ่าอื่นๆ ในแคว้นฟิรเิจยีจนครบทั้งสบิเผ่าสบิธาตุ

บางครั้งภารกจิกง็่ายแสนง่าย ยนืร้องเพลง ทวิสนเขยีวชอุ่ม เสยี

สามรอบก็ผ่าน แต่บางครั้งเจอของหินเข้าถึงกับโดนขอให้ไปบุกรังสัตว์

ประหลาดเพื่อดึงเอาขนสามเส้นกลับมาส่งก็มี เทียบกับรายการพิลึกๆ 

ทั้งหมดแล้ว ภารกิจล่าสุดของมิสเทีย การตามตลับยาของผู้เฒ่าอัคนี 

บาโรนกลับมาจากมือมนุษย์ถือเป็นเรื่องง่ายไปเลย ยกเว้นแค่ตอนต่อ

ราคา นายหน้าที่สมาคมนกัล่าสมบตัทิี่พบวนันี้หน้าเลอืดเป็นประวตักิารณ์ 

แต่สดุท้ายเธอกช็นะ ต่อราคาลงมาเป็นที่พอใจได้ส�าเรจ็

“ดีที่ไม่มีปัญหามาให้กลุ้มทีหลัง” มิสเทียเหยียดแขนออกไป 

จนสุด สองมือประคองการ์ดโลหะสีเงินมันปลาบที่มีตราประจ�าตนของ 

ผู้น�าฟิรเิจยีประทบัไว้แล้วแปดในสบิท่าน

เหลอือกีนดิเดยีว แล้วเธอกจ็ะก้าวเข้าสูบ่ททดสอบที่รอคอยมานาน

มสิเทยีหลบัตาลงแล้วย้อนนกึถงึวนัที่ท่านย่าเปรยถงึต�าแหน่งราชนิี

เป็นครั้งแรก ตอนนั้นเธอเพิ่งจะอายคุรบเจด็ขวบ ไม่ได้คดิอะไรมากไปกว่า 

นึกว่าการเป็นราชินีหมายถึงการได้แต่งตัวสวย และเป็นที่รักของทุกคน 

จนขอให้ใครท�าอะไรกไ็ม่มทีางถูกปฏเิสธ
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ราชนิซีนิาเดยีในวนันั้นเพยีงยิ้มหวาน แล้วบอกเธอวา่ ‘สทิธพิเิศษ

มักจะมำพร้อมกับควำมรับผิดชอบนะหลำนรักของย่ำ ดอกไม้ที่มีกลิ่น

หอมหวำนกย็่อมล่อหมู่แมลงเข้ำใกล้’

‘เหมอืนกบัเวลำมห้ีองส่วนตวั กต้็องดูแลใช่ไหมคะ’ ตวัเธอในอดตี

สรุปไว้ เรียกเสียงหัวเราะจากราชินีได้หลายนาที และจวบจนทุกวันนี้ 

มิสเทียก็ยังคิดว่าการเปรียบเทียบที่ว่ายังชัดเจนดีทีเดียว เธอไม่ชอบคิด

อะไรยุ่งยาก เรื่องปวดสมองยกให้เชลเทยี พ่อน้องชายคนเก่งรบัไปดกีว่า

นาฬิกาคกุคสูขีาวแกะสลกัไม่ฟู่ฟ่าแต่สะดดุตาด้วยลวดลายเพนต์

ด้วยมอืบนผนงัสคีรมีเพิ่งชี้บอกเวลาตสีาม ส�าหรบัภตูราตรแีล้วกย็งัไม่ดกึ

นัก มิสเทียกลิ้งตัวหวังจะนอนเล่นอีกหน่อยแล้วค่อยไปอาบน�้าเข้านอน

อย่างจริงจัง แต่ดันถูกอะไรเย็นๆ ในกระเป๋ากระโปรงทิ่มต้นขาเข้าเสีย

ก่อน

“อะไรเนี่ย” เดก็หญงิดนัร่างขึ้นล้วงกระเป๋า แล้วจงึถงึบางอ้อว่า 

ของชิ้นที่ว่าคือ สร้อยข้อมือเครื่องรางเทพเจ้าแห่งความมืดที่เธอซื้อจาก

ตลาดนั่นเอง

มสิเทยีกน็กึฉนุตวัเองขึ้นมา “น่าจะซื้อสอีื่นมาจะได้ยกใหเ้ชลหรอื

คนอื่น” 

ปากบ่นอุบ แต่ใจก็รู้ดีว่า ที่สายสร้อยข้อมือเป็นเชือกไหมสีด�าก็

เพราะเธอคิดถึงไอ้ลุงไม่น่ารักคนหนึ่งอยู่น่ะสิ ได้ยินว่าใกล้ถึงวันเกิดเขา

แล้ว ถงึได้หลงใจอ่อนซื้อของให้ซะได้

“เอาไปขายต่อเทพเจ้าจะโกรธไหมนะ...” มสิเทยีพมึพ�า วางสร้อย

ข้อมือเส้นนั้นลงบนโต๊ะข้างหัวเตียงรวมกับกองของรกๆ อื่นๆ อย่างไม่

ใส่ใจนัก เธอนอนคว�่าหน้าอยู่นาน แล้วค่อยขยับตัวลุกขึ้นหยิบสร้อย 

ข้อมือเครื่องรางคุณภาพดีคุ้มราคาค่างวดไปหย่อนลงในกล่องกระดาษ 

สทีองเลก็ๆ ที่เธอเผลอซื้อมาตอนกลบัไปโคลฟคราวก่อน แล้ววางส่งๆ ไว้
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บนโต๊ะเขยีนหนงัสอื

มิสเทียผ่อนลมหายใจออกแรงๆ ทีหนึ่งแล้วค่อยควานหารองเท้า

ที่เตะทิ้งไว้แถวๆ ปลายเตยีงมาสวม

กแ็ค่เผลอจรงิๆ...จะกล่องหรอืจะของขวญั แต่ไหน ๆ  กเ็ผลอมาถงึ

ขนาดนี้แล้ว ให้ๆ ไปเถอะ ถอืเสยีว่า ‘เผลอ’ อกีทกีไ็ม่น่าจะมปีัญหา



2
ยอดองครักษ์ คู่ปรับเจ้าหญิง

‘เคช่า...รู้จักลูกฉันไว้สิ นี่มิสเทียกับเชลเทีย’

จากวนันั้นมาถงึวนันี้ เวลากล็่วงเลยมาสบิสองปีแล้ว เคช่าอดไล้

ปลายนิ้วกับภาพของเด็กน้อยสองคนวัยสองขวบแก้มยุ้ยน่าหยิกไม่ได้  

ลูกฝาแฝดของท่านวาเทียเป็นขวัญตาขวัญใจของใครต่อใครทั่วไปหมด 

เห่อกนัถ้วนหน้าไม่ว่าจะภูตหรอืมนษุย์

เขาวางกรอบรูปเลก็ไว้ที่เดมิในห้องนั่งเล่นของราชนิภีูตราตร ีแล้ว

ค่อยสาวเท้าช้าๆ เข้าไปยงัเขตอทุยานส่วนพระองค์ตามล�าพงั

ในศาลาหินล้อมรอบด้วยพรรณไม้ที่ก�าลังออกดอกงดงาม ราชินี

ซินาเดียพลิกหนังสือเล่มหนึ่งอย่างช้าๆ ภาพรางๆ ของความทรงจ�าที่ 

เก็บไว้ภายในหน้ากระดาษโลดแล่นอยู่กลางอากาศ เคช่าเผลอย่นจมูก 

เมื่อภาพมสิเทยีวยัแปดขวบวิ่งผ่านหน้าเขาไป อะไรกน็่ารกัด ี ยกเว้นแต่

เธอเอาเสื้อคลมุพธิกีารของเขาไปสวมเล่นเกมโจรสลดักบัน้องชาย...
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เขามั่นใจว่าตวัเองไม่ได้เกลยีดเดก็ และไม่ใช่ประเภทที่เดก็จะเกลยีด 

แต่ไม่รู้ท�าไมตั้งแต่เขาประลองอย่างจริงจังกับมิสเทียเมื่อปีสองปีก่อน  

เขากลับเป็นฝ่ายถูกเกลียดเสียได้ จนตอนนี้ภูตหนุ่มก็ยังไม่เข้าใจว่าตน

ท�าอะไรผดิ แต่ในเมื่อเธอแรงใส่เขามา เขากแ็รงกลบัตามหน้าที่อาจารย์

จ�าเป็น สุดท้ายจึงลามปามใหญ่โตมาเป็นความสัมพันธ์ไม้เบื่อไม้เมา

แปลกๆ อย่างทกุวนันี้

ถงึไม่อยากยอมรบั แต่เขากค็ดิถงึช่วงที่มสิเทยียงัน่ารกักบัเขาอยู่

บ่อยๆ อดตีผ่านเลยไปแล้ว ไม่หวนกลบัดจุสายน�้า เฮ้อ...

“เวลาผ่านไปเรว็มากเลยนะ เคช่า” ราชนิเีปรยและปิดหนงัสอืลง

วางข้างกาย มือแตะที่นั่งว่างบนแนวม้าหินยาวไล่ระดับข้างกายเป็นเชิง

เชื้อเชญิให้เขานั่ง 

“พ่ะย่ะค่ะ...ผ่านไปแค่เดี๋ยวเดียว ท่านมิสเทียก็สูงขึ้นเยอะเลย” 

เคช่านั่งลงบนเก้าอี้หนิไร้พนกัที่อยู่ต�่ากว่าระดบัที่นั่งของราชนิเีลก็น้อย

“ใช่ ส่วนเจ้ากท็�างานรบัใช้ข้ามาครบสองร้อยปีพอดบิพอด ีถ้านบั

ตอนที่เจอกันครั้งแรกก็คงสักสามร้อยปีกว่าๆ” ราชินีตรัสยิ้มๆ เมื่อสวม

อาภรณ์เบาสบายสีขาวมีลวดลายตามชายกระโปรงและแขนเสื้อท�าให้

นางดเูยาว์วยักว่าอายจุรงิอย่างมหาศาล “ข้ายงัจ�าวนัที่เสนาบดฝ่ีายซ้าย

พาเจ้ามาแนะน�าตวัได้”

เคช่าจ�าวนัที่ว่าได้ดเีช่นกนั แต่สิ่งที่ไม่อยากจ�ากค็อืสภาพของเขา

ในตอนนั้นที่ไม่น่าภูมใิจสกัเท่าไร จะพูดว่าเขาโทรมเป็นผ้าขี้ริ้วกไ็ม่ผดิ

เขาเป็นหนึ่งในภูตราตรีจ�านวนน้อยนิดที่เกิดนอกดินแดนฟาเรีย- 

นูล่า กว่าจะระหกระเหินมายังมาตุภูมิของบรรพบุรุษได้ก็แทบแย่ เขา

ตรอมใจจากการสูญเสียเพื่อนและครอบครัวจนไม่เป็นอันกินอันนอนอยู่

หลายเดอืน ต้องขอบคณุราชนิทีี่ตดัสนิใจรบัเขาเข้าวงัชั่วคราว และแวะ

เวียนสลับกับหน่วยแพทย์ดูแลเขาจนหายดีทั้งกายและใจจนกลับมาใช้
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ชวีติปกตไิด้

“เนื่องในโอกาสครบรอบการท�างานอันยาวนาน เพื่อตอบแทน

ความภกัดเีสมอต้นเสมอปลายของเจ้า ข้าขอมอบสิ่งนี้ให้เป็นของรางวลั” 

มอืเรยีวของราชนิยีื่นมาทางเขา สร้อยคอเงนิแวววาวทิ้งตวัลงจากนิ้วมอื

ของนาง ตามด้วยจี้อนัเท่านิ้วชี้เดก็ซึ่งห้อยขวดแก้วใบเลก็ผนกึฝาไว้ด้วย

จกุไม้ก๊อกลงยาแน่นหนา

“ยาประสิทธิ์มนตรา?” เคช่ามองของเหลวสีใสในขวดอย่าง 

ตกตะลึง ในหนังสืออธิบายว่า ยาประสิทธิ์มนตราท�างานเหมือนกับ  

‘ยาอเีธอร์’ ของมนษุย์คอื เพิ่มพลงัเวทถาวรให้แก่ผู้ดื่ม ส�าหรบัเขา ภูต

ราตรทีี่มพีลงัเวทน้อยจนเส้นผมเป็นสดี�าสนทิ ครั้งหนึ่งยานี้เคยเป็นยอด

ปรารถนา แต่เพราะปรุงได้ยาก อีกทั้งใช้เวลานาน เคช่าจึงถอดใจและ 

หนัมาเอาดทีางการจบัอาวธุต่อสู้แทน

“เจ้าน่าจะรู้วิธีใช้อยู่แล้ว ของดี แต่มีผลข้างเคียง เลือกเวลาใช้

อย่างระมัดระวังล่ะ” ราชินีตรัสเตือนเสียงเมตตา “แม้เจ้าอาจคิดว่าไม่

จ�าเป็นแล้ว แต่ใครจะรู้เล่า”

นางอ่านใจเขาทะลปุรโุปร่งเหมอืนเช่นเคย... 

เคช่าก้มศรีษะนิ่งๆ อย่างว่าง่ายขณะที่ราชนิสีวมสร้อยคอเส้นนั้น

ให้เขา แล้วจึงถอยออกมานั่งเท้าแขนมองสร้อยเส้นใหม่กับเจ้าของใหม่

อย่างพอใจ นางอยากจะแซวกระตุ้นให้เคช่าเริ่มหาคู่ครองเสยีท ี แต่รู้ว่า

พูดไปแล้วชายหนุ่มจะน้อยใจที่โดนล้อจึงเงียบไว้ เคช่าพื้นฐานจิตใจ 

แข็งนอกอ่อนใน ไม่ได้แข็งโป๊กไปหมดทั้งนอกทั้งในอย่างครูซที่ความ

ต้านทานสูงจนนางหาเรื่องสนกุทกุวนักไ็ม่เป็นปัญหา

นางควรจะถามเรื่องงานเขามากกว่าเรื่องส่วนตวั “ว่าแต่การฝึกฝน

และภารกจิของมสิเทยีเป็นยงัไงบ้าง รายงานมาให้ละเอยีดทซี”ิ 

“เฮ้อ...พ่ะย่ะค่ะ” เคช่ารับค�าเสียงเนือย มือล้วงเสื้อดึงสมุดโน้ต 
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ที่จดด้วยลายมอืตวัจิ๋วจนเตม็หน้ากระดาษออกมากางอ่านเสยีงดงัฟังชดั 

“การฝึกฝนอาวธุ ภาพรวมท่านมสิเทยีท�าได้ด ีจะเด่นกว่าอย่างอื่น

สกัหน่อยที่ฝีมอืการใช้มดีสั้นและอาวธุระยะกลางอย่างคทายาว กระหม่อม 

ไม่อยากสนบัสนนุให้นางฝึกดาบ เพราะเนื้อแท้กระหม่อมเชื่อว่านางเป็น

ผู้ใช้เวทมนตร์มากกว่านักรบ ผลประเมินเวทมนตร์ที่ท่านอิริอัลส่งมาให้  

แจ้งว่ามิสเทียผ่านเกณฑ์ขั้นต้นทั้งหมด จะอ่อนไปบ้างก็แค่เรื่องความ

เข้าใจโครงสร้างคาถา นางท่องจ�าเอาเสยีเยอะ ดทีี่ความจ�าแม่นย�าเลย

รอดตวัไป”

ท้ายประโยคเคช่าแอบเหน็บสาวน้อยนิดหน่อย ราชินีซินาเดีย 

ไม่ถอื กลบัหวัเราะเสยีด้วยซ�้า

“แปลว่าการฝึกฝนไปได้สวย แล้วภารกจิที่ฟิรเิจยีล่ะ ได้คอมเมนต์

ดีๆ  มาบ้างใช่ไหม”

คราวนี้คนเป็นอาจารย์ถงึกบัเผลอยดืตวัอย่างภูมใิจ “ท่านบาโรน

ซึ่งมอบภารกิจให้ไปตามตลับยาที่ท�าตกหายคืนมาจากตลาดมนุษย์

ชมเปาะว่ามสิเทยีเก่ง ที่หาของแท้เจอเรว็ และยงัได้มาในราคาต�่ากว่าที่

ให้งบไว้อกีโข”

“เลอืดพ่อแรง...” 

“พ่ะย่ะค่ะ...กระหม่อมกเ็หน็ด้วย” เคช่ายิ้มอยู่หลงัหน้ากาก ใคร

จะรู้ว่าความงกมันสืบทอดทางพันธุกรรมได้ “ท่านนาดัส ภูตพฤกษา

ชอบใจถึงขนาดออกปากเชิญให้ท่านมิสเทียมาเที่ยวอีกหลังภารกิจ 

เกบ็เกี่ยวผลไม้มนตราจบลง แล้วก.็..”

พอเริ่มพูดเรื่องความส�าเร็จของลูกศิษย์คนล่าสุด เคช่าก็เหมือน 

นกแก้วนกขุนทองที่พูดเจื้อยแจ้วจนลืมตัว ราชินีภูตนั่งเท้าคางฟังเขา 

อย่างเพลิดเพลิน ที่ตั้งใจฟังไม่ใช่เพียงเพราะเธอรักหลานสาวมากอย่าง

เดียว แต่เพราะเมื่อพูดถึงมิสเทีย จิตใจที่นิ่งสงบประดุจผิวทะเลสาบ 
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เยอืกเยน็ของภูตหนุ่มกลบัขยบัไหวและเป็นประกายเจดิจรสั 

ถึงปากชายหนุ่มจะบ่นไม่เว้นวัน ใจจริงเขาก็ทั้งรักทั้งห่วงมิสเทีย

ไม่แพ้ใครๆ ถือว่าเป็นพัฒนาการก้าวใหญ่ของภูตหนุ่มน้อยเจ้าของ 

แววตาไร้วญิญาณเมื่อสามร้อยกว่าปีก่อน จติใจของราชนิภีูตเริ่มเคลื่อน

คล้อยกลบัไปสู่อดตี ขณะที่สองหูยงัคงอยู่กบัปัจจบุนัในวาจาของเคช่า

เมื่อสามร้อยปีก่อน เคช่า ไดมอนด์ดีเฟนเดอร์ ยอดองครักษ์ใน 

หมู่ภตูรตัตกิาลที่โด่งดงัไปถงึแคว้นฟิรเิจยี ไม่ใช่ชายหนุม่ตวัสงูใหญ่ ฝีมอื

ต่อสู้เก่งกล้าเยี่ยงปัจจุบัน ตอนนั้นเขาเป็นแค่ภูตหนุ่มน้อยร่างผอมบาง 

ผมสดี�ากระเซอะกระเซงิ แววตาสทีองแห้งแล้ง ไม่ยอมพูดจากบัใคร บน

หน้ากากที่เปรยีบเสมอืนภาพสะท้อนวญิญาณของเขาปรากฏรอยร้าวลกึ

เคช่าเป็นสมาชิกหนึ่งเดียวของคณะเดินทางภูตราตรีพลัดถิ่นที่ได้

กลับสู่ฟาเรียนูล่าอย่างปลอดภัย ครอบครัวของเขาเสียชีวิตระหว่างทาง

ทั้งหมด ส่วนภูตตนอื่นล้วนตายจากหรือแปดเปื้อนมลภาวะมนตรามาก

เกนิกว่าจะผ่านม่านพลงัเข้ามาได้ พวกเขาจะตายในเวลาไม่กี่สบิปี และ

ถ้าเคช่าเข้าใกล้กม็โีอกาสตดิพษิและป่วยไปด้วย ดงันั้นผูร้อดชวีติจ�านวน

น้อยนดิจงึเลอืกทิ้งเขาไว้เบื้องหลงัตามล�าพงั

หัวใจของภูตหนุ่มในเวลานั้นแตกสลายยับเยินจากการสูญเสีย

ครอบครัวและเพื่อนในเวลาใกล้เคียงกัน เคช่าปฏิเสธอาหารและสังคม

ทั้งหมดทั้งสิ้นจนล้มป่วย ร้อนถึงราชินีซินาเดียซึ่งปกติไม่ยุ ่งกับเรื่อง 

ส่วนตวัของผู้คนในปกครองถงึกบัลงมาดูแลอาการเขาด้วยตนเอง

เดก็ๆ ชาวภูตราตรเีป็นบคุลากรส�าคญั พวกเขามทีายาทยากจน

การสูญเสยีเดก็สกัคนไปคอืความเจบ็ปวดของทั้งเผ่าพนัธุ์

โชคยังดีที่เคช่ามีพื้นฐานจิตใจเข้มแข็ง หลังจากใช้ทั้งไม้นวม 

ไม้แขง็กล่อมเขาอยูน่านหลายสปัดาห์ เขากเ็ริ่มกลบัมากนิอาหารและยอม

เปิดปากพูด ใช้เวลาหลายเดือนทีเดียวกว่าเขาจะเริ่มยิ้มได้อีกครั้ง รอย
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ร้าวที่หน้ากากเตมิเตม็ขึ้นมาเอง เยยีวยาตามสภาพบาดแผลในจติใจ แต่

ราชินีซินาเดียรู้ดีว่า ลึกลงไปแล้วเคช่าอาจจะไม่ใช่คนเดียวกับที่เขาเคย

เป็นก่อนหน้าจะมาถงึฟาเรยีนูล่า บางครั้งเขาจะมองท้องฟ้าไกลออกไป

อย่างไร้จดุหมาย ราวกบัหวงัว่าที่สดุขอบฟ้า เขาจะได้พบกบับคุคลที่เขา 

โหยหา

เวลาท�าให้เขาเข้มแขง็และกลายเป็นภูตหนุ่มพื้นอารมณ์ด ี เป็นที่

เคารพรักของภูตราตรีรุ่นน้องทั่วไป เขามีเพื่อน มีคู่หู แต่ว่ายังไม่มีใคร

ท�าให้วญิญาณของเคช่าเปล่งประกายได้อย่างมชีวีติชวีาเท่ากบัหลานสาว

ตวัแสบของนางเลย

พอคิดถึงตรงหน้าราชินีก็อดแย้มสรวลไม่ได้ องครักษ์คนโปรดที่

ก�าลงัร่ายถงึวรีกรรมล่าสดุของลูกศษิย์ที่เมอืงท่าฟิวม่าชะงกั 

“นี่ฝ่าบาท...คิดอะไรอันตรายอยู่หรือเปล่า” เขาถามอย่างหวาด 

ระแวง

ราชินีซินาเดียหัวเราะร่วน สมแล้วที่เขาอยู่กับนางมานานหลาย

ร้อยปี “ก็ไม่เชิง แค่คนชรานึกถึงเรื่องเก่าๆ จ�าเรื่องสมัยมิสเทียอายุสัก 

สี่ห้าขวบได้ไหม ตอนนางมาที่นี่ทไีรกเ็กาะตดิอยู่กบัเจ้าแจ จนหลานชาย

ข้าออกอาการพ่อขี้หวง โกรธหวัฟัดหวัเหวี่ยง”

“อุ๊บ! ฮ่าๆ” คราวนี้เคช่ากลั้นเสยีงหวัเราะไว้ไม่อยู่เอง “พ่ะย่ะค่ะ 

กระหม่อมจ�าได้ หน้าท่านวาเทยีตอนนั้นยงัฝังใจกระหม่อมอยูเ่ลย บนัเทงิ

แท้ๆ กระหม่อมขอบงัอาจพูด”

“ไม่บงัอาจหรอก เรื่องจรงิที่สดุทเีดยีว” ราชนิเีหลอืบมองชายหนุม่

แล้วเอยีงคอนดิๆ ยกปลายนิ้วแตะรมิฝีปาก แสร้งท�าเป็นเพิ่งนกึบางอย่าง

ออก “จะว่าไปแล้วตอนนั้นมิสเทียเคยวิ่งมาหาข้า ยัวะใหญ่เชียวละ  

หาว่าเจ้าเกลยีดนาง”

“หือ?....ครั้งไหนหรือพ่ะย่ะค่ะ กระหม่อมว่ารวมๆ แล้วน่าจะได้
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หลายร้อย”

“ครั้งที่นางบอกว่า นางอยากได้เจ้าเป็นเจ้าบ่าว แต่เจ้าปฏิเสธ 

บอกว่านางเป็นแค่ทารกน้อย”

เคช่าไถลลื่นลงนั่งแปะอยู่กับพื้น ใบหูยาวชี้ขึ้นสูง “ก็มันจริงนี่ 

พ่ะย่ะค่ะ” 

ตัวแสบนี่ ไปฟ้องนายเขาเสียได้ ฤทธิ์เยอะตั้งแต่ตัวกระจิดเดียว 

พอหล่อนโตเป็นสาวเต็มตัวคงหาโอกาสเตะตัดขาเขาแล้วกระทืบซ�้าๆ  

จนจมดนิแหงแซะ

“นี่...” มอืนวลของราชนิสีะกดิแขนองครกัษ์คู่ใจเบาๆ “ถามจรงิๆ 

นะ ไม่สนใจเลยเหรอ หรือจะบอกว่าหลานข้าไม่สวยไม่น่ารัก ฝีมือ

กระจอก”

ภตูหนุม่อ้าปากจะตอบ แต่นกึได้ว่าตวัเองก�าลงัจะเดนิดุม่ๆ เข้าไป

ในดงทุ่นระเบดิที่ราชนิวีางไว้เพยีบ เขาจงึเรยีบเรยีงความคดิแล้วค่อยโต้

ไปเสยีงเรยีบๆ ไม่รบัมกุว่า

“อะไรก็ดีพ่ะย่ะค่ะ แต่ใจร้อนเป็นไฟ ใครเข้าใกล้ก็เกรียมหมด 

เอาแต่ใจด้วย และที่กระหม่อมพูดไว้ว่านางเป็นทารกน้อยก็ไม่ได้ผิดไป

จากความจริงสักหน่อย เดี๋ยวนี้ก็ยังไม่เปลี่ยน แค่ดูแลนางยังปวดเศียร

เวยีนเกล้าขนาดนี้ ใครได้เป็นคู่ครองคงผมร่วงหมดหวัแน่”

“แหม...” ราชนิตีั้งใจจะแซวต่ออกีสกัประโยค แต่บงัเอญิว่าสมัผสั

จิตของใครคนหนึ่งที่แอบซ่อนอย่างแนบเนียนมาตลอดได้เสียก่อน นาง

ยงัไม่ทนัอ้าปากพดู ร่างบางกพ็ุง่หลาวเข้ามาที่กลางหอ้ง เตะเปรี้ยงเข้าที่

หน้าแข้งองครกัษ์คนโปรดเสยีทหีนึ่ง ตามด้วยขว้างของใส่หน้าเขาเตม็แรง

“อยากให้งอแงเป็นทารกนกัใช่ไหม ได้! จะจดัให้รายวนัเลย ไอ้ลงุ

หน้าขนนกเอ๊ย! ฟังไว้เลยนะ ฉนัเกลยีดนาย! เกลยีดที่สดุ!”

เส้นผมเปียยาวเหยียดสีทองของมิสเทียแปรเปลี่ยนเป็นสีน�้าเงิน 
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อมม่วงซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ของสายเลอืดราชนิด้ีวยโทสะ เดก็สาวค้อมศรีษะ

เป็นเชงิขอโทษท่านย่าของเธอ จ้องเขาหน้าขมงึทงึ แล้วเดนิกระแทกเท้า

แรงๆ ออกจากเขตอทุยานราชนิไีป

เคช่าซึ่งเจบ็ตวัฟรถีงึกบัเริ่มกรุ่นๆ ขึ้นมาบ้าง เขาพูดความจรงิ ถงึ

จะไม่ใช่ความจริงที่เขาอยากบอกเธอก็เถอะ แล้วมาโกรธอะไรกันนัก 

กนัหนากบัเรื่องแค่นี้ ยยัเจ้าหญงิน้อยตวัดนีี่ ถ้าไม่มกีฎห้ามตกี้นที่ตั้งไว้

เมื่อหลายปีก่อนละก ็เขาอยากจะไล่คว้าตวัมาตกี้นแรงๆ หลายๆ ทจีรงิ

คิดพลางเขาก็หยิบเอาวัตถุบู้บี้ที่กระแทกหน้าเขาขึ้นมาจากพื้น  

ยังไม่ทันมองให้ชัด ราชินีซินาเดียซึ่งไม่ทีท่าทีว่าโกรธเขาหรือเคือง 

หลานสาวตวัเองกเ็ปรยขึ้นว่า

“เวลามนัผ่านไปเรว็นะเคช่า โดยเฉพาะส�าหรบัมนษุย์ มสิเทยีเป็น

ลูกครึ่ง นางยงัไม่ได้เข้าพธิสีละภาคมนษุย์ ดงันั้นจะเอาเกณฑ์ภูตไปวดั

นางไม่ได้หรอก นางอาจจะดูเหมอืนเป็นเดก็เลก็ในสายตาเจ้า แต่ที่จรงิ

ในเกณฑ์มนุษย์นางก็เริ่มเป็นสาวแล้ว บางทีที่นางปฏิบัติตัวไม่ดีกับเจ้า

เป็นพเิศษเพราะเจ้าท�าเหมอืนนางเป็นเดก็ตลอดเวลาหรอืเปล่า”

“...” เคช่าไม่ตอบ เขาเข้าใจความหมาย แต่อย่างไรเขาก็มอง 

มสิเทยีเป็นผู้ใหญ่ไม่ลงอยู่ด ี ถ้าไม่ใช่เดก็แล้ว ใครที่ไหนจะบ้าบกุเข้าไป

ในคลงัหลวงเพื่อขโมยขนมกนิเล่นล่ะ 

ถึงอย่างนั้นเขาก็ต้องยอมรับว่า ราชินีอาจจะพูดถูก เขาอาจจะ

พจิารณาว่าต้องเข้มงวดกบัเธอมากขึ้นตรงไหน ปล่อยหลวมตรงไหน

“กระหม่อมจะพยายามพ่ะย่ะค่ะ” เคช่าเอ่ยเสยีงเนอืยรบัในที่สดุ 

เขาสนทนากับราชินีต่ออีกเล็กน้อย แล้วค่อยบินออกจากอุทยานมายัง

ระเบยีงทางเดนิตามล�าพงั ตามแนวต้นไม้และต้นเสาที่เรยีงรายเงยีบสงดั 

ไม่มเีสยีงหรอืกระแสจติของมสิเทยีที่อาจจะซุ่มโจมตเีขาอยู่เลย

ฉนุอะไรนกัหนาไม่เข้าใจเลย หรอืเพราะอย่างราชนิตีรสัว่าเธอเป็น
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วยัรุ่นแล้วเลยคุ้มดคีุ้มร้ายตามฮอร์โมน...

คิดพลางองครักษ์ราชินีภูตราตรีก็หยิบวัตถุปริศนาที่สาวน้อย 

ขี้เหวี่ยงโยนใส่หน้าเขาออกมาพิจารณา มันเป็นก้อนกระดาษแข็งสีทอง

ที่ถูกขยุ้มจนเสียรูปด้วยแรงช้างที่ไม่ต้องสืบก็รู้ว่าฝีมือใคร พอกด บิด 

และดึงสักพัก ก้อนต้องสงสัยก็คืนสภาพเป็นกล่องกระดาษสีทองย่นๆ  

ใบหนึ่งที่คงเคยสวยมาก่อน

เขาดงึรบิบิ้นสนี�้าตาลเข้มออกช้าๆ เนื้อนุม่ลื่นของมนับ่งชดัว่าเป็น

ของด ี เขาเขย่ากล่องแรงๆ ทหีนึ่ง แล้ววตัถสุะท้อนแสงกร็่วงหล่นลงมา

อยู่ในมอืขาวซดีของเขา

มันคือสร้อยข้อมือถักด้วยเส้นไหมสีด�ามันวาว ห้อยเหรียญโลหะ

สีทอง ด้านหนึ่งพิมพ์ลายจันทร์เสี้ยวและดวงดาราทั้งแปดซึ่งเป็น

สญัลกัษณ์ของเทพเจ้าแห่งความมดื

ไม่มีการ์ด ไม่มีข้อความ ไม่มีแม้แต่เวทมนตร์สาปแช่งหรือกล 

ปาหี่ใดๆ ที่เธอชอบใช้รงัแกเขา

เคช่าเขย่ากล่องอกีครั้ง คราวนี้ชอ็กโกแลตชิ้นพอดคี�าในห่อฟอยล์

สีเงินบิดเบี้ยวตกตามลงมา บนฉลากพิมพ์ตัวอักษรชาเรียสีน�้าเงินเขียน

ไว้ว่า ‘นวิมูนดำร์กชอ็กโกแลต รสชำตสิ�ำหรบัผู้ใหญ่’

เขาถอนหายใจเบาๆ ค่อยยกมือขึ้นปลดหน้ากากส่วนล่างออก 

แล้วจึงแกะห่อขนมหวานที่ปกติไม่ชอบนักโยนเข้าปาก กลิ่นหอมนมกับ

รสขมมาเยอืนก่อน ตามด้วยรสหวานละมนุน่าประทบัใจเมื่อกลนืลงคอ

‘รสชาตไิม่เลวจรงิๆ ด้วย’ ในความมดืเคช่ายิ้มน้อยๆ กบัตวัเอง 

ยอมรบัว่าไม่อยากจะเปิดสนามต่อสู้ วางมวยกบัสาวน้อยคนนั้นอกีรอบ 

เขาผกูสร้อยข้อมอืกบัรอบข้อมอืขวาซึ่งไม่ใช่แขนข้างถนดัของเขา เหรยีญ

เครื่องรางสะท้อนกบัแสงจนัทร์จากนอกระเบยีงเป็นประกาย

ยอดองครกัษ์หวัเราะเบาๆ กบัตนเอง เขาไม่อยากสู้กบัเธอคนนั้น 
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เพราะรู้ว่าสุดท้ายเขาท�าใจชนะเธอแทบไม่ได้เลย ได้เห็นเธอแก้มป่อง 

โกรธปึงปัง โวยวายบ้างกส็นกุด ีแต่สู้เวลาเธอยิ้มน่ารกัๆ ไม่ได้เป็นไหนๆ 

ความลบันี้เขาขอเกบ็ไว้กบัตวัเองชนดิเอาลงหลมุ ไม่มทีางปล่อย

ให้รั่วไปถงึหูราชนิหีรอืตวัแสบต้นเรื่องนั่นเป็นอนัขาด



3
มิสเทีย และแว่นตาน�าโชค

แม้เวลาจะล่วงเลยมาแปดปีกว่า มสิเทยีกย็งัจ�าเสยีงฉกีขาด

ดงัควากของตุก๊ตาแมวตวัโปรด และเสยีงกรดีร้องของเธอตอนอายหุ้าขวบ

ได้ดี

เธอซึ่งขาแพลงข้างหนึ่งคว้าตุ๊กตาหัวขาดวิ่งขากะเผลกหนีจาก 

ห้องนั่งเล่นที่ท่านย่าจดัไว้ให้ในวงัเข้าไปนั่งร้องไหอ้ยูค่นเดยีวในหอ้งนอน 

ไม่ยอมเปิดประตูไม่ว่าเชลเทียจะตามมาง้อหรือขอโทษสักเท่าใด เขาวิ่ง

ไล่จบักบัเธอแล้วคว้าพลาด ถงึจะไม่ได้ตั้งใจ แต่มสิเทยีกไ็ม่ยอมยกโทษ

ให้ อย่างน้อยก็จนกว่าเธอจะหาทางรักษาเจ้าเหมียวเพื่อนรักให้กลับมา

อยู่ในสภาพเดมิได้

เสยีงเคาะประตูห้องดงัขึ้นอกีครั้ง มสิเทยีวยัห้าขวบสูดน�้ามูกแล้ว

ท�าเป็นไม่ได้ยิน มือพลิกต�าราคาถาที่แอบหยิบมาจากชั้นหนังสือของ 

ท่านพ่อเพื่อหาคาถาซ่อมแซมสิ่งของทั้งๆ ที่รู้ว่ามนัคงยากไปส�าหรบัเธอ
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“ขอข้าเข้าไปได้ไหมครับ ท่านมิสเทีย” เสียงอู้อี้นิดๆ ที่ดังผ่าน

ประตูไม้หนาหนักเข้ามาเป็นเสียงภูตราตรี มิสเทียเหลือบมองเพื่อนรัก 

ของเธอที่ต้องการความช่วยเหลือโดยด่วนสลับกับแขกไม่ได้รับเชิญ 

สุดท้ายเด็กหญิงก็เลื่อนตัวลงจากเตียง ลากขาไปแง้มประตูออกนิดๆ  

พอให้เหน็หน้าผู้มาใหม่

ภตูหนุม่ผมด�าตดัสั้นระต้นคอสวมหน้ากากลายขนนกยนืนิ่งรออยู่

หน้าห้องอย่างอดทน ปีกหุบแนบติดแผ่นหลัง ในมือถือขวดแก้วบรรจุ 

น�้าผลไม้รวมจากห้องเครื่องวงัราตรทีี่เธอชอบมาด้วย

“มปีัญหาอะไรพอจะบอกข้าได้ไหม” เสยีงทุ้มทอดอ่อนโยน ขณะ

ที่เขาย่อตวันั่งลงเพื่อให้เธอมองตาเขาได้โดยไม่ต้องชะเง้อ ดวงตาสทีอง

อร่ามของเขาฉายแววจรงิใจ

มสิเทยีจ�าชายคนนี้ได้ ภูตราตรตีนนี้ชื่อ เคช่า หรอืลงุเคช่า เป็น

องครกัษ์ของท่านย่า ได้รบัมอบหมายให้ช่วยดูแลเธอและน้องชายฝาแฝด

ระหว่างที่ตามท่านพ่อท่านแม่มาพักค้างคืนที่วังราตรีหนึ่งสัปดาห์ เธอ 

จ�าได้รางๆ ว่าเขาเคยเล่นเป็นม้าให้เธอขี่หลงัตามสะดวก 

เพราะประวตัเิก่าเป็นบวก มสิเทยีจงึยอมให้เขาเข้ามาในห้อง เขา

มองหน้าเธอ หยบิเอาผ้าเชด็หน้าเชด็หน้าเชด็ตาให้เธอ แล้วทอดสายตา

มองรอบห้อง ไม่ช้าเขาก็เห็นสาเหตุที่ท�าให้เธอร้องไห้จนตาบวมปูด 

เป็นปักเป้า

“ให้ข้าช่วยดีไหม” เขาถามเสียงอบอุ่น แม้ไม่เห็นหน้าเขาเพราะ

หน้ากาก แต่แววตาสทีองบ่งบอกว่าเจ้าตวัก�าลงัยิ้ม

มิสเทียเริ่มจะสะอื้นอีกครั้งเมื่อเห็นสภาพของตุ ๊กตาตัวโปรด  

“มสิเทยีพยายามแล้ว แต่ไม่รูว่้าจะรกัษาคณุเหมยีวยงัไงด ีไม่รู้จะใช้คาถา

ไหนด ีกลวัว่าจะยิ่งท�าเสยี”

เคช่าหย่อนร่างลงนั่งบนเตยีงของสาวน้อยเจ้าของห้อง หยบิตุก๊ตา
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แมวหวัร่องแร่งมาพจิารณาครูห่นึ่งแล้วบอกเธอว่า “บางทเีวทมนตร์กไ็ม่ใช่

ค�าตอบทกุอย่างหรอกครบั ท่านมสิเทยี ไม่ใช้เวทมนตร์กซ่็อมคณุแมวได้”

“รกัษา” มสิเทยีค้าน

“ครับ รักษา” เคช่าเออออตามโดยไม่ขัด มือใหญ่ล้วงกระเป๋า 

เสื้อคลมุ แล้วดงึชดุตดัเยบ็พกพาขึ้นมา ทแีรกมสิเทยีท�าท่าจะไม่ยอมให้

เคช่าเอาเขม็จิ้มตุก๊ตาที่น่าสงสารของเธอ แต่พอเคช่าบอกว่าเขาร่ายมนตร์

วเิศษให้คณุแมวไม่เจบ็เลย มสิเทยีกย็อมเชื่อ

เธอแทบจะยกมือปิดตาตอนเขานั่งเย็บคอเจ้าเหมียวเข้าที่ จน

กระทั่งเห็นว่าเขารักษาคุณเหมียวของเธอได้ เธอจึงยิ้มออก เคช่าเอา

ผ้าเชด็หน้าสนี�้าเงนิวาวๆ ออกมาผูกรอบคอแมว แล้วส่งมนัคนืให้เธอ

“ขอบคณุค่ะ”

“ยนิดคีรบั” เขาค้อมตวั “ตอนนี้คณุแมวกห็ายดแีล้ว จะยกโทษ

ให้ท่านเชลเทยีสกัหน่อยไหมครบั”

มสิเทยีเบะปาก เคช่ายกมอืเท้าคางทั้งที่ยงันั่งอยูบ่นเตยีงข้างๆ เธอ

เหมอืนเป็นเพื่อนเก่าแก่ 

“ท่านกร็ู้ว่าเขาไม่ได้ตั้งใจ แล้วกเ็สยีใจมาก” เขาเปรยลอยๆ

“เขาร้องไห้หรือเปล่า” มิสเทียชักกังวล น้องชายของเธอขี้แย 

กว่าเธอสกัสบิเท่า เวลาร้องไห้ทดูีไม่ได้เลย เคช่าพยกัหน้าด้วยท่าทจีรงิจงั 

เด็กหญิงคิดอยู่ราวๆ สิบวินาทีแล้วค่อยเลื่อนตัวลงจากเตียง ไม่ลืมพา 

คณุแมวตามไปด้วย เธอเซแซดๆ เมื่อพยายามเดนิ หลงักล�้ากลนืศกัดิ์ศรี

น้อยๆ ของเดก็ที่เชื่อว่าตนเองเป็นเดก็โต มสิเทยีกข็อร้องเขาว่า

“พาไปหาเชลหน่อยค่ะ...ตอนนี้...ฉนัเดนิไม่ไหว”

“รับทราบครับ” เคช่าอุ้มเธอขึ้นนั่งในอ้อมแขน พาเธอเดินตัด

ระเบียงและอุทยานออกไปยังอีกฟากของวัง ตลอดทางเขาชี้ชวนให้เธอ 

ดูโน่นดูนี่ แถมยงัไม่ปรปิากบ่นว่าหนกัสกัค�าจนถงึที่หมาย
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ความประทับใจจากวันนั้นฝังลึกจนเธอเห็นเขาเป็นฮีโร และที่น่า

โมโหคือ จนปัจจุบันนี้ เมื่อนึกถึงเหตุการณ์ที่ว่าทีไร มิสเทียก็ยังรู้สึกถึง

กระแสอบอุ่นลกึๆ ในใจทกุครั้ง

แต่ว่าคนเราเรยีกอดตีคนืมาไม่ได้...ผ่านไปแล้วกผ่็านไปเลย อย่าง

บางเรื่องพูดไปแล้วก็ถอนค�าพูดไม่ได้ ของที่ปาใส่หน้าคนอื่นก็เอากลับ 

ไม่ได้แล้วเช่นเดยีวกนั

“เอาของทั้งหมดไปส่งที่โรงตีเหล็กแล้ว หลักฐานอยู่นี่” 

ทายาทราชนิยีนืหน้านิ่ง มอืยื่นตราเงนิส�าหรบัรบัของจากช่างหลวง

ไปให้เคช่าดู 

“เท่านี้วตัถดุบิหลกัที่ต้องใช้ในการหลอม ‘กญุแจ’ รบัรองผู้ทดสอบ

กค็รบแล้ว มอีะไรอกีไหม” เสยีงสาวน้อยเยน็เยยีบพอจะท�าให้ทั้งห้องเป็น

น�้าแขง็ไปในคราวเดยีว

สององครักษ์ของเจ้าหญิงน้อยมองหน้ากัน เจ้านายเขาอยู่ใน

อารมณ์นี้มาสองวันแล้ว งวดนี้ไม่ยอมมองหน้าคู่กรณีด้วยซ�้า พวกเขา

ลอบมองลูกพี่ใหญ่ที่ยงัคงไม่สะดุ้งสะเทอืน แถมยงัตอบเสยีงระรื่นว่า 

“ท�าได้ดมีาก จากนี้กแ็ค่มาดูวนัละครั้ง ช่วยเตมิส่วนผสมส�าคญั

อีกสามวันก็เป็นอันเสร็จ พร้อมรับบททดสอบมงกุฎสีนิลได้ เก่งมาก  

มสิเทยี”

พายนุ�้าแขง็เหมอืนจะทวอี�านาจขึ้นยิ่งกว่าเดมิ...

ชีนพยายามสบตาอดีตอาจารย์ของตนหวังจะขอให้เขาช่วยด ู

ฟ้าฝนอารมณ์เจ้านายหน่อย แต่อกีฝ่ายกลบัไม่น�าพา ไม่รู้ตวัจรงิๆ หรอื

จงใจเซ่อเขากส็ดุจะเดา

‘ท�าไมถงึได้เป็นภตูกวนประสาทอย่างนี้นะ’ มสิเทยีแทบจะกดัฟัน

กรอดๆ ย�่าเท้าออกจากโรงตเีหลก็ บงัเอญิหนัไปเหน็ภูตหนุ่มคู่กรณหียบิ
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ดาบมือเดียวเงาวับ รูปร่างโค้งนิดๆ ขึ้นมาลองแกว่งตามค�าเชิญของ 

นายช่างผู้ปราศจากหน้ากากเสยีก่อน

ท่วงท่าจับดาบของเคช่ายังดูดีไม่มีที่ติเช่นเคย บางทีมิสเทียก็อด

คิดไม่ได้ว่า หากมีโอกาสได้เห็นเขาเข้าร่วมเต้นระบ�าดาบเหมือนภูต

หลายๆ ตนละก ็เคช่าคงจะเป็นที่หนึ่งอย่างไม่ต้องสงสยั มองเขาควงดาบ

เพลนิๆ สายตาของมสิเทยีกส็ะดดุเข้ากบัวตัถสุะท้อนแสงที่ข้อมอืของเขา

หัวใจของเธอเต้นผิดจังหวะนิดหนึ่งเมื่อเห็นว่า มันคือของขวัญที่

เธอปาใส่หน้าเขาเมื่อวนัก่อน...

เคช่าหนัมามองเธอ จงัหวะเดยีวกบัที่ช่างตดีาบสงัเกตเหน็เหรยีญ

เครื่องรางเช่นกนั เขายกนิ้วจิ้มมนัเล่นแล้วถามกลั้วเสยีงหวัเราะว่า

“อ๊ะ! ตั้งแต่เมื่อไหร่กนัที่ท่านสวมเครื่องประดบัด้วย ไม่เกะกะเวลา

ต่อสู้หรอื”

“ไม่หรอก ไม่ใช่แขนข้างที่ถนัด แล้วก็...” เขาเอียงคอมาทาง 

มสิเทยีราวกบัจงใจหยอกเธอ “ถ้าให้มาแล้วไม่ใส่ เดี๋ยวใครบางคนจะงอน

ตปุัดตปุ่องข้ามปี”

‘ไอ้ภูตบ้า!’ มสิเทยีเข่นเขี้ยวเคี้ยวฟัน แล้วรบีออกจากโรงตเีหลก็

ไป ก่อนที่เธอจะกระโดดบบีคอเขา

ใคร! ใครงอน ไม่มี้ เธอไม่ได้ดีใจที่เขาสวมเครื่องรางนั่นหรอก  

ก็แค่พอใจที่ซื้อมาไม่เสียของเท่านั้นเอง มิสเทียบอกตัวเองแข็งขัน แต ่

รมิฝีปากเจ้ากรรมกลบัไม่ยอมหยดุยิ้มเลย

ค�าท�านายวันนี้ โชคปานกลางจะกลายเป็นดี ไอเทมน�าโชค

คอื คนสวมแว่นตำ...

ลกูสาวคนโตของพ่อมดด�าเบะปากกบัค�าท�านายไร้สาระที่ปรากฏ

บนกระจกทรงรใีนห้องน�้าส่วนตวัหลงัฉกีซองสนิค้าใหม่ของร้านฮดิเดน มูน 
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‘ซองท�านาย’ (ซื้อได้สปัดาห์ละสองครั้ง เป็นค�าท�านายระดบักลาง ช่วย

เรื่องเภทภยัชวีติไม่ได้ แต่อ�านวยความสะดวกในชวีติประจ�าวนัได้)

“เจ้าซองกะหลั่วนี่เสียรึเปล่า ภูตสวมแว่นแถวนี้ไม่มีสักคน”  

มสิเทยีบ่น มอืคว้าผ้าเชด็ตวัแปะลงบนศรีษะที่ยงัเปียกชื้น เธอเดนิกลบั

มาที่ห้องส่วนตัว นั่งลงบนเตียงแล้วเริ่มอ่านบันทึกที่ท�าไว้ตั้งแต่เมื่อ 

ปีที่แล้วตอนที่อาจารย์บรรณารักษ์เชรินสอนเธอเรื่อง ‘กุญแจแห่งการ

ทดสอบ’ เป็นครั้งแรก

‘กุญแจแห่งการทดสอบ’ ไม่ใช่กุญแจที่เอาไว้ไขสิ่งใด แต่เป็น

อปุกรณ์น�าทาง ชี้แนะโจทย์ของการทดสอบเพื่อรบัรองทายาทราชนิหีรอื

เจ้าหญงิขึ้นเป็น ‘ว่าที่ราชนิ’ี อย่างเป็นทางการ 

พิธีพิสูจน์ตนนั้นมีชื่อว่า ‘บททดสอบมงกุฎสีนิล’ และตรงเป๊ะ 

ตามชื่อ การทดสอบย่อยทั้งมวลต่างปูทางไปสู่การได้มงกุฎสีนิลอันเป็น

เหมอืนสญัลกัษณ์ของว่าที่ราชนิอีงค์ต่อไปมาครอบครอง ทั้งนี้การทดสอบ

จะจ�ากัดไม่ให้ใครอื่นนอกจากตัวผู้รับการทดสอบและองครักษ์สองตน 

หรอืกาเลยีร์แฟรผีู้รบัใช้เข้ามาข้องแวะ

เพื่อความอุ่นใจสูงสุด มิสเทียเลยตั้งใจจะหาอัญมณีน�้าดี ตบะ 

แก่กล้าไปเสริมคุณสมบัติการรับพลังเวทให้แก่กุญแจที่ตอนนี้น่าจะยัง 

เป็นก้อนแร่อยู่ก้นเตาหลอม 

เธอเอื้อมมือไปหยิบแว่นตากรอบสีแดงหนาเตอะที่เชลเทียซื้อมา

เป็นมุกตลกขึ้นมาสวมเอง ถ้าคนสวมแว่นเป็นของน�าโชคละก็ วันนี้ขอ

อ�านวยโชคให้ตวัเองแล้วกนั 

ตอนก�าลงัจะสะพายกระเป๋าเตรยีมออกจากห้องไปหาจดุเทเลพอร์ต 

อยู่ๆ เวน่า หนึ่งในสององครกัษ์ของเธอกว็ิ่งหน้าเริ่ดเข้ามาในห้อง

“ราชนิเีรยีกพบค่ะ ท่านหญงิ”

“ตอนนี้เลยเหรอ ที่ไหน ท้องพระโรงหรอือทุยาน”
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“ไม่ใช่ทั้งคู่เลยค่ะ ฝ่าบาทเชญิท่านพบที่ห้องบรรทม...”

เกิดมาจนป่านนี้มิสเทียเคยย่างเท้าเข้าไปในห้องนอนของ

ท่านย่าแค่ครั้งเดยีวเท่านั้น

‘ต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลแน่’ มิสเทียคิด ขณะซ่อนแว่นตาไว้

ชั่วคราว แล้วก้าวยาวๆ ผ่านแนวม่านหนาหนกัเข้าไปในห้องบรรทมของ

ราชนิภีูตราตรซีนิาเดยี 

“ท่านย่าคะ มิสเทียมาแล้วค่ะ” เธอส่งยิ้มประจบให้ราชินีเป็น 

อย่างแรก คนที่กล้าอ้อนท่านย่าโดยไม่กลัวตายทั้งโลกนี้ก็คงมีแค่เธอ  

เชลเทีย และท่านพ่อเวลาอารมณ์ดีมากๆ เท่านั้น และเธอรู้หมดใจว่า 

ท่านย่าของเธอรกัการกระท�าเลก็ๆ น้อยๆ เหล่านี้เพยีงใด

นางเหงามานานเกนิไป แม้แต่เดก็กะโปโลอย่างเธอยงับอกได้ และ

คงเพราะอย่างนั้นท่านจึงใจดีกับเธอหรือท่านพ่อสมัยก่อนไม่ว่าจะซน

ขนาดไหนกต็าม

แม้ไม่ได้แต่งองค์ทรงเครื่องใดๆ เพยีงผมสนี�้าเงนิอมม่วงสยายยาว

ตัดกับชุดนอนสีขาวเรียบๆ ก็ท�าให้ราชินีซินาเดียสวยจับใจราวกับหลุด

ออกมาจากภาพวาด มิสเทียไม่เคยเบื่อที่จะมองท่านเลย บางทีถึงกับ

เสยีดายด้วยซ�้าที่ตวัเองไม่ได้เค้าหน้าสวยๆ มาจากท่านบ้าง

“ได้ยนิว่าในที่สดุกท็�าภารกจิที่ฟิรเิจยีเสรจ็หมดแล้วหรอื หลานรกั

ของย่า” ราชนิซีนิาเดยีเงื้ออ้อมแขนออกมาต้อนรบัร่างหลานสาวคนเดยีว 

จอมซนหวัเราะเสยีงสดใสแทนค�าตอบ

“เรยีบร้อยค่ะ มอืชั้นนี้แล้ว”

“โอ่จรงินะเรา”

“แหะๆ”

สองย่าหลานคุยเรื่องสัพเพเหระอยู ่ครู ่หนึ่ง ราชินีซินาเดียก ็
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เข้าประเดน็หลกั “ย่าเรยีกเข้ามาเพราะมขีองอยากจะให้”

“อะไรเหรอคะ” มิสเทียถามเสียงใส ใช่ว่าเพราะหวังของสวยๆ 

จากท่านย่า แต่รูว่้าหากใช้ของที่ท่านย่าให้ทไีรละก ็คนให้เป็นปลื้มจนเหน็

ได้ชดัทกุที

ก�าไลวงเล็กถูกสวมเข้าที่ข้อมือของเด็กสาว มิสเทียยกมองความ

แวววาวของหนิสนี�้าเงนิอมม่วงเข้ากบัเส้นผมของราชนิแีละตวัเธอเองยาม

กลายร่างเป็นภตูราตรอีย่างชอบใจ “สวยจงัเลยค่ะ เวลาถกูแสงมปีระกาย

ระยบิระยบัในตวัด้วย”

“ย่าอยากจะให้สวมติดตัวไว้” ราชินีเอ่ยพร้อมยิ้มหวาน “เมื่อ

หลอมกุญแจเสร็จ ทันทีที่รับมาพกติดตัวก็ถือว่าหลานเข้าสู่การทดสอบ

พชิติมงกฎุสนีลิอย่างเป็นทางการ หลงัจากนี้จะมเีรื่องล�าบากอกีมาก”

“ขอบคุณมากค่ะ มิสเทียรักท่านย่าที่สุดเลย จะไม่ท�าให้ผิดหวัง

เลยค่ะ” คนเป็นหลานอ้อน แต่รบัค�าจรงิจงั

ราชินีซินาเดียลูบเส้นผมสีทองที่ยาวถึงกลางหลังของหลานสาว

อย่างรักใคร่ ในดวงตาสีทองปรากฏแววลังเลขึ้นมานิดหนึ่ง แต่ก็มลาย

หายไป เมื่อนางย่อมรู้ดีกว่าใครว่าทุกสิ่งที่นางท�าไปล้วนใคร่ครวญมา 

ดทีี่สดุแล้วทั้งสิ้น

เพื่อตวัมสิเทยีเอง เพื่อเผ่าพนัธุภู์ตราตร.ี..ถ้าวาเทยีรู้เข้าเขาอาจจะ

โกรธ แต่นางไม่มทีางเลอืกมากนกั ไม่ว่าอะไรที่นางท�าได้เพื่อเพิ่มโอกาส

ผ่านบททดสอบให้หลานสาวโดยไม่ผดิกฎ นางกย็นิดที�าทั้งสิ้น

เวลาอ่อนไหวก�าลังมา และความส�าเร็จของมิสเทียคือการ 

รบัประกนัสวสัดภิาพของภูตราตรทีั้งมวล

‘ก�าไลนี่ไม่มีอะไรพิลึก แต่ท่านย่าน่ะแปลก...’ 

มิสเทียคิดเงียบๆ ขณะเดินบุกเข้ามาในตลาดกลางคืนของ
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นครหลวงเมโลนทูเรีย ดวงตาสีน�้าตาลอ่อนคอยส�ารวจหาอัญมณีสีฟ้า  

ไม่ว่าจะเป็นโทพาสหรอืลาพสิลาซลู ีแต่ที่เธออยากได้ที่สดุคอื อความารนี 

ไม่กไ็พลนิ เมด็ไม่ต้องใหญ่มาก แต่คณุภาพต้องดเีพื่อช่วยเสรมิคณุสมบตัิ

สื่อรบัพลงัเวทให้แก่กญุแจ

ชีนกับเวน่ายังคงเดินตามประกบเธอไม่ห่างเช่นเคย ไกลออกไป 

ไม่มากมสิเทยีสมัผสัได้ว่าเคช่ากต็ามมาด้วย เฮ้อ...ไม่ได้จ�าเป็นเลย แค่ 

ชนีกบัเวน่ากเ็อาอยูแ่ล้ว พอนกึถงึเคช่าแล้วกพ็าใหห้งดุหงดิจนทนไม่ไหว

“ไปเข้าห้องน�้าแป๊บนงึนะ” เธอบอกสององครกัษ์ ปลกีตวัไปเข้า

ห้องน�้าสาธารณะใกล้ๆ แต่แทนที่จะกลับออกมาทางเดิม เธอกลับเดิน

ทะลุหนีไปด้านหลัง เธออยากได้เวลาเป็นส่วนตัวที่ไม่ต้องสัมผัสจิตของ

ภูตหนุ่มน่าโมโหตนนั้นสักครู่หนึ่ง อีกไม่เกินสิบนาทีชีนกับเวน่าก็คงหา 

ตวัเธอเจอ

คงเป็นโชคดขีองมสิเทยี คลอเฟล พอเลี่ยงองครกัษ์ออกมาได้เพยีง

ครู่เดียว เธอก็พบร้านอัญมณีเล็กๆ ตกแต่งด้วยเครื่องเรือนไม้สีเข้มลึก 

และม่านสีแดงเข้มจัดติดชายครุยสีทองอร่าม ป้ายหน้าร้านเป็นอักษร 

ทองเหลอืงเขยีนว่า ‘เจมส์ คาเวร์ิน’ ถ�้าอญัมณ ีเพยีงมองอญัมณใีนกล่อง

บกุ�ามะหยี่ซึ่งตั้งโชว์ไว้ในหน้าต่างกระจก มสิเทยีกร็ูว่้าเธอพบของดเีข้าให้

แล้ว

ข้างในร้านมีเคาน์เตอร์กระจกสี่เหลี่ยมผืนผ้าวนรอบด้าน ผนัง 

ทั้งสามด้านเต็มไปด้วยตู้กระจกโชว์อัญมณีที่ใช้เพิ่มพลังให้อุปกรณ์ 

ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอาวธุมนตรา อาวธุสามญั หรอืแม้แต่เครื่องประดบั

“สักครู่นะคะ คุณหนู” สตรีร่างท้วมซึ่งน่าจะเป็นเจ้าของร้านใน 

ชดุไหมสแีดงเข้ารปูเอ่ย ขณะเอื้อมหยบิกล่องอญัมณใีหล้กูค้าอกีคนหนึ่ง  

ร้านเลก็นดิเดยีว มคีนเฝ้าแค่สองคน แต่ลกูค้ายนืรอควิกนัอยูเ่กอืบสบิราย

น่าจะยนืยนัได้ว่าของเขาดจีรงิ
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“อุก๊!” มสิเทยีอทุานเมื่อถกูพ่อมดสวมชดุสฟ้ีาคนหนึ่งเบยีดจนเธอ

ต้องถอยไปชนกับลูกค้าอีกคนข้างหลัง เท้าเธอเหยียบเท้าเขาเต็มรักจน

เขาร้องโอ๊ยลั่น 

“ขอโทษค่ะ” มสิเทยีเอ่ยอย่างรู้สกึผดิ 

เหยื่อเท้าเธอที่น่าสงสารยงัร้องซี้ดอย่างเจบ็ปวดในล�าคอ แต่ส่งยิ้ม

ตามมารยาทมาให้ “มะ...ไม่เป็นไรครบั”

เขาเป็นเดก็หนุ่มอายรุาวๆ สบิเจด็สบิแปด ผวิขาวใบหน้าผ่องใส 

ผมหน้าม้าสีน�้าเงินยาวจนปรกตา แว่นตาหนาเตอะทรงกลมท�าให้เขาดู

เหมือนผู้คงแก่เรียนเชยๆ เช่นเดียวกับเสื้อผ้าเรียบๆ ที่แม้จะเป็นของด ี

มรีาคา แต่กลบัดูเหมอืนหลดุออกมาจากยคุห้าสบิปีก่อน

‘คนสวมแว่นน�าโชค...’ มสิเทยีทวนในใจ และหวงัว่านี่จะเป็นลางดี

ของวนัที่น่าเซง็นี้

“มาหาอญัมณเีวทหรอืครบั” เขาถามอย่างสภุาพ น�้าเสยีงของนาย

เชยแหลกคนนี้มีส�าเนียงคุ้นๆ ที่ท�าให้มิสเทียรู้สึกสบายหูจนเธอยอมคุย

ด้วย ถอืเสยีว่าฆ่าเวลาระหว่างรอเจ้าของร้านแล้วกนั

“อื้อ ก�าลงัหาอญัมณสีฟี้าดีๆ  สกัชิ้น ว่าจะเอาไปตดิกบัอปุกรณ์

เวทมนตร์เพื่อขยายการดูดซบัมนตรา”

“เจาะจงเหมอืนกนันะครบัเนี่ย คณุเหน็เซรูเลยีนไดมอนด์ตรงนั้น

หรือยัง คุณภาพยอดเลยนะครับ เหมาะส�าหรับผู้ใช้ธาตุจักรแห่งความ

มดื”

มสิเทยีมองตามที่นายเชยชี้ เธอเผลออ้าปากค้าง ตาแว่นท่าทาง

ขี้แหยนี่ตาแหลมดจีรงิ! เพชรสฟ้ีาใสกระจ่างเช่นนั้นเป็นสื่อมนตราชั้นยอด 

แต่ว่ามีปัญหาอยู่สองอย่าง...หนึ่ง เพชรเป็นของแพงมาก และสอง  

นายแว่นรู้ได้อย่างไรว่าเธอใช้ธาตจุกัรแห่งความมดื

เมื่อเธอเริ่มมองเขาด้วยสายตาหวาดระแวง นายแว่นก็ตลบผม
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หน้าม้าขึ้นเผยให้เหน็ดวงตาข้างซ้ายที่เป็นฝ้าขาวซ้อนทบัแก้วตาสนี�้าตาล 

แต่ดวงตาข้างขวาของเขาปกติ “ถ้าตาคุณมองไม่เห็นสักข้าง ประสาท

สัมผัสอื่นๆ ก็ท�างานดีขึ้นเป็นการทดแทน สัมผัสมนตราของผมดีกว่า 

คนทั่วไปนดิหน่อย”

เขาก้มมองก�าไลด้วยตาข้างที่ยังดีอยู่ “สวยจังนะครับ หินอะไร

หรอื”

“อ่า...ไม่รูส้ ิญาตผิูใ้หญ่ให้มา คงเป็นหนิเทยีมสร้างจากเวทมนตร์

เป็นเครื่องรางสวยๆ มั้ง” มสิเทยีเฉไฉ แอบนกึขอโทษท่านย่าในใจ ของ

ที่ราชนิมีอบให้เธอไม่ใช่ของก๊อกแก๊กจากไหนแน่ แต่ว่าเธอไม่ควรจะพูด

ถงึมนัมากจนดงึความสนใจมาที่ตวัเธอโดยไม่จ�าเป็น

คนแปลกหน้าทั้งคู่สนทนากนัอกีครู่ใหญ่ นายแว่นกห็นัไปรบัของ

จากแม่ค้า จ่ายเงินถุงเบ้อเร่อที่ท�าให้ทุกคนตาค้างด้วยสีหน้าไม่สะดุ้ง

สะเทอืน 

“นายซื้ออะไรน่ะ แพงยิ่งกว่าเพชรสรีุ้งหรอืเซรูเลยีนไดมอนด์อกี” 

มสิเทยีถาม นกึอยากรู้ขึ้นมาตดิหมดัว่าอะไรหนอที่อยู่ในถงุกระดาษแขง็

ไฮโซใบเลก็ในมอืเขา

“ความลับครับ เป็นสมบัติที่เจ้านายฝากผมมาซื้อ” เขายิ้มเป็น

ปริศนา “คุยกับคุณสนุกมาก ถ้ามีโอกาสได้พบกันอีกก็คงจะดี ผมยก 

สิ่งนี้ให้ครบั” เขายิ้มเป็นมติรให้เธอ แล้วยื่นบตัรลดราคาพรเีมยีมให้ ก่อน

จะเบยีดคนออกจากร้านไปโดยไม่วายหนัมาโบกมอืให้อกีครั้ง

คนพิลึก ถึงจะเชยแต่คุยสนุกไม่เลวเหมือนกัน ท่าทางจะเป็น 

ผูเ้ชี่ยวชาญเวทมนตร์คนหนึ่ง แถมยงัใจดใีห้บตัรลดตั้งยี่สบิห้าเปอร์เซน็ต์

มาอีก! เขานี่ละมั้ง คนสวมแว่นน�าโชค ท่าทางค�าท�านายฉีกซองจะไม่ 

งี่เง่าอย่างที่คดิ

“เชิญครับ” พนักงานหนุ่มหน้าเสี้ยมแหลมผายมือมาทางเธอ  
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มิสเทียเงยหน้ามองเซรูเลียนไดมอนด์ตาละห้อย สวยจริง แถมน่าจะ

คณุภาพดเีลศิ แต่งบประมาณไม่พอ ต้องท�างานพเิศษกบัท่านย่าท่านพ่อ

อกีสกัสองปีถงึจะพอซื้อเองได้ละมั้ง

“ขอดูเกลอความารนี กบัฟรอเซนแซฟไฟร์ค่ะ” มสิเทยีกลบัไปหา

เป้าหมายเดิมของเธออีกครั้ง เธอขมวดคิ้วเมื่อรู้สึกถึงไออุ่นจากร่างคน

เบยีดเข้ามาใกล้เธอจนกลายเป็นยนืประกบอยู่ด้านหลงั

“ไหนๆ ก็มาถึงนี่แล้ว ซื้อของดีๆ ไปเลยสิ” เสียงทุ้มลึกของ 

ชายหนุ่มผู้มาใหม่กล่าว มสิเทยีหนัไปหาเขา และสะดุ้งเฮอืก เมื่อใบหน้า

ของเธอกบัเขาห่างกนัแค่นดิเดยีว สิ่งแรกที่สะดดุตาเธอคอื

แว่นตา...อกีแล้ว คราวนี้เป็นเลนส์โปร่งไร้กรอบ

นายแว่นคนที่สองไม่ใช่เดก็หนุ่ม แต่เป็นชายหนุ่มเตม็ตวัที่สูงโย่ง

จนน่าโมโห เขาสวมเสื้อผ้าคล้ายกับเครื่องแบบทหารสีด�า ผมสั้นตัด

เรียบร้อยหวีปาดพองาม หน้าตาพอใช้ได้ จมูกแหลมไปนิด เธอมอง 

ไม่เหน็ดวงตาของเขาเพราะแสงสะท้อนบนเลนส์แว่น

“ผมมากับเธอ ขอดูเซรูเลียนไดมอนด์ เพชรน�้าตาภูต แซฟไฟร์

เยอืกแขง็ แก้วปะการงัสฟ้ีา แล้วกไ็ข่มกุภตูวารคีรบั” ตาแวน่โย่งขอดขูอง

แพงหูฉี่ห้าอย่างรวดในประโยคเดียว ลูกคิดในหัวของมิสเทียส่งเสียง

แกร๊กๆ คิดราคาอย่างบ้าคลั่ง ที่ส�าคัญที่สุดคือ เธอมากับเขาที่ไหนล่ะ 

เจ้าของร้านอย่าเชื่อกนัง่ายแบบนี้ส!ิ

หนุ่มแว่นรายที่สองยกของแพงมองๆ อยู่พักหนึ่ง เขาหยิบอะไร 

สักอย่างสองชิ้นส่งให้เจ้าของร้านร่างท้วม และสุดท้ายก็ส่งไข่มุกภูตวารี

ที่เป็นสีงาช้างนวลตาไปทั้งเม็ดให้เธอดู “สวยไหมล่ะ ช่วยเสริมความ

แขง็แกร่งของมนตราป้องกนั เหมาะกบันกัเวทที่ซ่าชอบออกแนวหน้า”

“โอ้! เดด็” มสิเทยีเผลอคดิตามว่าถ้าได้มาประดบัคทาที่เธอใช้อยู่

จะดีสักแค่ไหน ยังยืนจินตนาการไม่ทันเสร็จ เธอก็แทบจะช็อกเมื่อคน
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แปลกหน้ายื่นเงินจ่ายค่าไข่มุกหน้าตาเฉย ซ�้ายังดึงบัตรลดราคาจากมือ

เธอไปใช้อกี

“ดะ...เดี๋ยว!” เดก็สาวรบีคว้ามอืเขาไว้ “นายเป็นใคร ฉนัไม่รู้จกั

นายสกัหน่อย”

“แหม...พูดเล่นไปได้” ชายหนุ่มเอ่ยเสียงนุ่มนวล สยบสายตา 

อยากรูอ้ยากเหน็จากรอบทศิได้ชะงดั “คณุหนลูะกล้็อผมเล่นอยูเ่รื่อยเชยีว 

พอเคอืงกท็�าเป็นไม่รู้จกั”

“ก็ฉันไม่รู้จัก...” เสียงมิสเทียหายไปในล�าคอ เมื่อเห็นว่าขณะที่

ชายหนุม่คนนั้นจ่ายเงนิให้เจ้าของร้าน บางอย่างหลดุออกมาจากแขนเสื้อ

ของเขา เขาคล้องวตัถหุนึ่งไว้ที่ข้อมอื...

สร้อยข้อมอืเส้นนั้น!

“เราไปกนัเถอะครบั คณุหนู เสรจ็ธรุะแล้ว เดี๋ยวนายท่านจะเป็น

ห่วง วิ่งหนบีอดกีาร์ดออกมาเองไม่ดนีะครบั” เขาจบัมอืเธอจูงออกจาก

ร้าน มสิเทยียอมตามออกมา แต่ปากกลบักระซบิขู่ว่า

“หวงัว่านายจะมคี�าอธบิายดีๆ  นะ เคช่า”

หนุ่มแว่นที่เป็นของเก๊และคงไม่ได้น�าโชคแต่อย่างใดหัวเราะร่วน 

“แน่อยู่แล้วครบั ท่านมสิเทยี ข้าต้องอธบิายได้อยู่แล้ว” คราวนี้เสยีงของ

เขาเป็นส�าเนยีงของอตีาลงุหน้าขนนกไม่ผดิแน่

ทั้งคู่เดินเข้าไปนั่งที่ม้านั่งใต้แนวหลังคาของวิหารเทพเจ้าแห่ง 

ความมืด ชายหนุ่มล้วงกระเป๋าหยิบขนมปังไส้ครีมนุ่มๆ ออกมาให้เธอ 

มสิเทยีรบัไปกนิอย่างเสยีไม่ได้

เคช่าหยบิสมดุเล่มเลก็ขึ้นมาจดอกีแล้ว มสิเทยีฉวยโอกาสนั้นแอบ

มองร่างมนษุย์ไม่คุ้นตาของเขาอย่างละเอยีด ความสูงเป็นเคช่าแน่นอน 

วตัถแุขง็ๆ ที่ข้างเอวเขาใต้เสื้อโค้ตสดี�าคงไม่พ้นดาบคู่ใจที่ย่อส่วนไว้เป็น

มดีสั้นเพื่อความสะดวก แต่มอีย่างหนึ่งที่มสิเทยีรู้สกึว่าผดิแผก
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เธอคุ้นๆ ว่าใบหน้านายแว่นที่เธอเหน็ตอนนี้ไม่ใช่ใบหน้าที่แท้จรงิ

ของเขา

“นายใช้ลูกเล่นอะไรแปลงร่าง”

“หือ? อ๋อ...นี่ไง” เคช่าในร่างแปลงยกมือสัมผัสต่างหูแบบครอบ

ทบัใบหสู่วนหนึ่ง มนัสร้างจากโลหะสดี�ามนัวาว “ของอ�านวยความสะดวก

อันใหม่ ท่านวาเทียเพิ่งให้มาไม่นาน เอาไว้เผื่อเวลาเจ้าหนีแบบนี้ไง  

มมีนษุย์ตามห่างๆ คงน่าร�าคาญน้อยกว่าใช่ไหมล่ะ”

‘ว่าแล้วเชยีว ของแบบนี้ต้องท่านพ่อแหงมๆ’ มสิเทยีนกึ แล้วลอง

หยอดถามไปอีกนิดเพื่อสนองต่อมสงสัยของตนว่า “นึกยังไงถึงไม่ใช้ 

หน้าจรงิของตวัเองล่ะ หน้านายตอนนี้ไม่เหน็จะหล่อตรงไหน”

มือที่จดบันทึกรายจ่ายของเคช่าชะงัก เขาหันมองหน้าเธอ คิ้ว

ขมวดมุ่น “นี่เป็นแค่เวทลวงตา มสิเทยี ข้าอยากจะหน้าตาเป็นยงัไงกไ็ด้ 

ไม่จ�าเป็นต้องเหมอืนตวัจรงิ”

มิสเทียยกนิ้วชี้ซ้ายแตะนิ้วโป้งขวา นิ้วชี้ขวาแตะหัวแม่โป้งซ้าย 

พลางรวบรวมพลงัเวทไปที่ช่องว่างระหว่างนิ้วทั้งสี่ เมื่อมองทะลชุ่องว่าง

นั้นไป เธอจงึเหน็ว่า ใต้มนตราพรางกาย เคช่ายงัเป็นภตูราตรตีนเดมิ และ

แน่นอนว่ายงัสวมหน้ากากแน่นหนา...

ท่าทางไอเทมชิ้นนี้จะใช้ได้แค่กลางคนื ใต้ภาพลวงตาเขายงัคงเป็น

ภูตราตรีอยู่ หากจะท�าให้เคช่ากลายร่างเป็นมนุษย์ชั่วคราวจริงเหมือน 

เมื่อคราวเชลเทียกับลุงครูซมีปัญหาที่จิลฟานคงต้องใช้ของวิเศษอีก 

ชิ้นหนึ่งซึ่งเธอกย็งัไม่รู้ว่าคอือะไร

“ใช้หน้าจรงิไม่ดตีรงไหนล่ะ” มสิเทยีซกัต่อ พยายามปกปิดเจตนา

ว่าเธออยากจะเหน็หน้าจรงิของเขา เสยีดายจรงิที่เมื่อสองปีก่อนดนัแห้ว 

พลาดโอกาสแอบดูซะได้ กลายเป็นเชลเทียกับฟานาริล สาวที่น้องชาย

เธอปิ๊งเป็นผู้โชคดแีทน ฟานเคยกระซบิบอกเธอว่า ใบหน้าที่แท้จรงิของ
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เคช่า ‘หล่อมากกกก’

‘กไ็ม่ใช่ว่าคาดหวงั แต่คนมนัอยากรู้’ มสิเทยีย�้ากบัตวัเอง

เคช่ามที่าทอีดึอดัขึ้นมาทนัท ี“การเหน็ใบหน้าหลงัหน้ากากไม่ใช่

เรื่องสมควรตามธรรมเนยีม หน้ากากควรจะอยู่ในที่ของมนัจนกว่าข้าจะ

พบคู่ครอง”

“อีกละ พี่คีน่าก็ว่าแบบนี้” มิสเทียยกสองแขนหนุนหลังคอกับ 

พนกัม้าหนิ “เขนิอายที่มคีนเหน็หน้าอย่างกบัเหน็โป๊ทั้งตวัอย่างนั้นแหละ”  

ถ้าเขาขึ้นคานไม่ได้แต่งงานขึ้นมา เธอไม่อดเหน็หน้าเขาทั้งชาตหิรอื

“โดยส่วนตัวข้าว่าการเห็นใบหน้าหลังหน้ากากก่อนเวลาแย่กว่า

อกี” ภูตหนุ่มออกตวั

“งั้นโป๊ทั้งตวักโ็อเคเหรอ”

เคช่าจ้องสาวน้อยปากบอนเขม็ง แล้วขยับมุมปากยกขึ้นนิดๆ 

ราวกับก�าลังยิ้มเย้ยหยัน มิสเทียกะพริบตาปริบๆ เธอไม่คุ้นเคยกับการ

อ่านอารมณ์ของเคช่าจากใบหน้า ก็เธอเคยเห็นหน้าเขาที่ไหนกันเล่า 

มหีน้ากากบงัไว้ทกุที

“เสยีใจด้วยนะ ข้าไม่ใช่พวกชอบโชว์ ทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา 

ระวงัตวัดีๆ  นะครบั บ่อน�้าพรุ้อนท�าให้หน้ามดืได้ง่าย” เสยีงนุ่มไม่ปิดบงั

ว่าจกิกดั เช่นเดยีวกบัดวงตาที่เปลี่ยนเป็นสทีองแวบหนึ่ง

สีเลือดแล่นขึ้นหน้ามิสเทียทันทีที่คู่กรณีเอาเรื่องแต่ปางก่อนมา 

เล่นงานเธออกี เธอเผลอหลบัไประหว่างอาบน�้า แล้วอตีาลงุนี่กม็าเจอเธอ

นอนฝันหวานโดยที่ไม่มอีะไรคลมุตวัสกัชิ้นนอกจากผนืน�้าและไอหมอก

บ้าเอ๊ย! ขายหน้าที่สดุ หมอนี่มหีน้ามาพูดว่า ‘เหน็ไปกไ็ม่มอีะไร

เพรำะเธอไม่มสี่วนเว้ำส่วนโค้งอะไรสกัอย่ำง’ ถ้าไม่กระดากปากละกเ็ธอ

คงฟ้องท่านย่าให้ตดัเงนิเดอืนเขาไปแล้ว

บทสนทนาที่กลายเป็นการทุ่มเถยีงเบาๆ จบลงเพราะชนีกบัเวน่า
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ตามมาสมทบในที่สดุ มสิเทยีเตรยีมเกบ็ของกลบับ้านอย่างไม่สบอารมณ์ 

ก่อนที่เธอจะร่ายเวทเทเลพอร์ต เคช่าก็ยื่นถุงกระดาษแข็งชั้นดีของร้าน

อญัมณใีห้

“ไข่มกุและอญัมณสีองชิ้นแรก ราชนิฝีากให้ข้าช่วยเลอืกให้เจ้า แต่

อีกอย่างในนั้นข้าให้ เป็นของตอบแทนเจ้านี่” เขาเคาะนิ้วกับเหรียญ 

เครื่องรางเบาๆ แล้วเสรมิว่า “ชอ็กโกแลตอร่อยด ีแต่คราวหนา้อย่าปาใส่

หน้าข้าอกีนะ”

“มนักข็ึ้นอยู่กบัความประพฤตขิองนาย” มสิเทยีท�าปากขมบุขมบิ 

“แย่จัง ท่าทางชาตินี้ข้าคงไม่มีบุญได้กินอย่างคนปกติทั่วไปเสีย

แล้ว” เขาลอยหน้าลอยตาอย่างน่าหมั่นไส้จนอยากจะงดัต่างหบู้านั่นออก

เพื่อเธอจะได้ไม่ต้องเห็นยิ้มกวนอวัยวะเบื้องล่างของเขาอีก เธอไม่เคย

คดิถงึหน้ากากของเขาขนาดนี้มาก่อนเลย

มิสเทีย สององครักษ์ และเคช่าเทเลพอร์ตกลับไปยังแนว

ชายป่าฟิริเจียเพื่อเทเลพอร์ตอีกครั้งกลับไปที่วังราตรี ทั้งสี่ตนไม่สังเกต

เลยว่า ความเคลื่อนไหวของพวกเขาอยูใ่นสายตาของเดก็หนุม่ผมสนี�้าเงนิ

ที่มสิเทยีเพิ่งพบที่ร้านอญัมณ ีเขายนืปักหลกัอยูบ่นจดุชมววิ มอืลดกล้อง

ส่องทางไกลลง รมิฝีปากขยบัเป็นรอยยิ้ม

“ได้พบกันจนได้...ตามหามานาน ไม่นึกเลยว่าจะได้เจอกันก่อน

เวลาส�าคญัจะมาเยอืน”

เขายกมือขึ้นแนบกกหูราวกับก�าลังฟังเสียงไร้ตัวตน เขาตอบรับ

ด้วยสหีน้านกึสนกุว่า

“นายท่าน ข้าได้ของมาแล้ว และมขี่าวที่ดกีว่านั้นอกี...ข้าพบตวั

คนที่ท่านอยากเห็นแล้ว ใช่ครับ น่าประทับใจ ข้าต้องขอชม ข้าสนุก 

เกินไปหรือครับ ไม่เอาน่า นายท่าน นี่เป็นข้อตกลงของเราไม่ใช่เหรอ  
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ข้ารับใช้ท่าน เพราะท่านจะก�าจัดความน่าเบื่อออกไปจากชีวิตของข้าไง 

คราวนี้แหละ เราคงได้สนกุกนัอย่างจรงิจงั”

เขาเอนตัวเท้าแขนกับระเบียงหินอ่อน เผลอยกมือกัดเล็บแล้ว 

หวัเราะเบาๆ ว่า “อยากรู้จงัว่าคู่หูของข้าจะรู้สกึเหมอืนกนัไหม แค่คดิก็

ตื่นเต้นแล้ว”


